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Elektryfikacja
pod presją opłacalności
Pomimo imponującego obniżenia poziomu emisji gazów
cieplarnianych z samochodów osobowych, szczególnie w ciągu
ostatnich dwóch dekad, w raporcie „Global EV Outlook 2019”
Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) ocenia, że emisje
gazów cieplarnianych z ciężarówek i autobusów od 2000 r.
ulegały obniżeniu w tempie zaledwie 2,2% rocznie.

P

rzyznam, że tak niska wartość wzbudziła
moje zdziwienie, zwłaszcza jeśli weźmiemy
pod uwagę deklaracje poszczególnych producentów pojazdów użytkowych dotyczące sukcesów na polu obniżania zużycia paliwa – najbardziej wpływającego przecież na emisję CO2.
Na horyzoncie pojawiają się jednak optymistyczne sygnały: w związku z wprowadzaniem coraz bardziej rygorystycznych przepisów
dotyczących obniżania emisji CO2 na głównych
rynkach samochodów ciężarowych (w Europie
jest to – 15% do 2025 r. i kolejne 15% do 2030 r.)
zmiany w sposobie zasilania pojazdów użytkowych mogą być szybsze w ciągu następnych
dziesięcioleci niż w sektorze pojazdów lekkich.
Podobnie jak same pojazdy użytkowe przepisy dotyczące emisji CO2 i zużycia paliwa są
specyficzne dla regionu. Sytuację komplikuje
dodatkowo mnogość aplikacji, w jakich samochody ciężarowe mogą być wykorzystywane.
Producenci samochodów, dostawcy i, co zrozumiałe, floty walczą o to, aby działać z przejrzystym harmonogramem czasowym na drodze
do czegoś, co wygląda na elektryfikację niemal
prawie całej floty do połowy wieku.
Według Europejskiego Stowarzyszenia
Producentów Samochodów (ACEA) 98,3%
wszystkich samochodów ciężarowych (powyżej
3,5 t dmc.) na europejskich drogach jest dzisiaj
napędzanych olejem napędowym. Pojazdy
ładowane elektrycznie mają znikomy udział –
jest to 0,01%, czyli jeden na 10 000 pojazdów),
a tylko ok. 0,4% wszystkich samochodów ciężarowych w UE napędzanych jest gazem ziemnym.
Agencja IEA zauważa, że w transporcie towarowym pojazdy elektryczne są głównie wykorzystywane jako samochody dostawcze.
W 2018 r. światowa flota elektrycznych dostawczaków wynosiła zaledwie 250 tys. szt.,

choć było to o 80 tys. więcej niż w 2017 r.
W przypadku elektrycznych samochodów
ciężarowych segmentu średniego mówimy
o globalnej sprzedaży na poziomie od 1000
do 2000 szt. w 2018 r., przy czym większość
sprzedawana była w Chinach.
W swoim raporcie IEA identyfikuje Chiny
jako wiodący na świecie rynek elektrycznych
samochodów dostawczych (138 tys. pojazdów
w 2018 r., co stanowi 57% światowej floty).
Europa jest druga z elektryczną flotą dostawczaków liczącą ok. 92 tys. pojazdów w 2018 r.,
co stanowi 38%.
Dyskusja na temat elektryfikacji samochodów ciężarowych wymaga uznania silnej zależności tego sektora od sposobu wykorzystania pojazdu. Dodajmy do tego to, że pomimo
intensywnych wysiłków na rzecz opracowania
rozwiązań w zakresie elektryfikacji producenci
ciężarówek i silników są przekonani, że wciąż
istnieje potencjał w zakresie doskonalenia silników spalinowych. To trochę wyjaśnia, dlaczego przejście na pojazdy elektryczne z zasilaniem akumulatorowym wydaje się tak wolne.
Największy potencjał rynku istnieje oczywiście dla elektrycznych samochodów dostawczych, obiecująco wygląda również perspektywa elektryfikacji średniotonażowych
samochodów komunalnych, w szczególności
przeznaczonych do zbiórki odpadów, a także
samochodów kurierskich i wykorzystywanych
w dostawach ostatniej mili.
Wydaje się również, że przejrzystym przypadkiem biznesowym jest wykorzystanie napędu elektrycznego w autobusach komunikacji
miejskiej.
W przypadku pojazdów segmentu
ciężkiego elektryfikacja napędu staje się znacznie bardziej złożonym i wrażliwym na koszty
zagadnieniem, a alternatywne paliwa i alternatywne technologie napędowe wciąż muszą
zmierzyć się z argumentem dotyczącym ich
opłacalności.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
redaktor naczelny
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© Gates

WSKAZÓWKI SERWISOWE FAG

NOWA APLIKACJA OD GATES

ompaktowe zestawy naprawcze Repair Insert Unit (RIU) różnią
się wizualnie od oryginalnych części. Różnice wynikają z innych
procesów produkcyjnych i nie stanowią wady produktu. RIU
spełnia te same wysokie wymagania co części oryginalne. Co więcej, podczas naprawy można zastąpić części oryginalne przez RIU bez żadnych obaw
o funkcjonowanie.

K

irma Gates, dostawca produktów hydraulicznych i rozwiązań do
przenoszenia mocy, wprowadza nową aplikację mobilną (do
pobrania z iOS App Store lub Android Playstore), która zapewnia
użytkownikom szybki dostęp do ofert na rynku części zamiennych do
samochodów.
Aplikacja Gates Automotive Catalogue wykorzystuje elastyczność systemów operacyjnych w smartfonach i tabletach, tworząc proste, szybkie
i wszechstronne narzędzie. Jest dużym udogodnieniem dla użytkowników,
ponieważ oferuje funkcje i poziomy obsługi niedostępne na komputerach
i w przeglądarkach mobilnych, takie jak:
• skaner kodów kreskowych: po zeskanowaniu kodu kreskowego na opakowaniu produktu Gates użytkownicy uzyskują natychmiastowy dostęp do zdjęć danej części, informacji o jej zastosowaniach, wskazówek
montażowych i biuletynów technicznych zawierających informacje umożliwiające redukcję czasu obsługi mechaników i dystrybutorów,
• dodatkowy sposób wyszukiwania: użytkownicy mogą wyszukiwać paski,
koła pasowe i przewody elastyczne według rozmiaru lub innych właściwości – niezależnie od zastosowania,
• porównywarka: użytkownicy mogą wyświetlić i porównać listę podobnych produktów i zestawów, aby dokonać bardziej świadomego
wyboru,
• automatyczna historia wyszukiwania: aplikacja automatycznie zapisuje historię ostatnio wyszukiwanych produktów, aby umożliwić użytkownikom łatwy dostęp do danych i przypomnienia o najpopularniejszych produktach.
(RP)

© Schaeffler

F

Różnice pomiędzy RIU (po lewej)
i OES (po prawej)
Dla zobrazowania opisywanej sytuacji posłużymy się przykładem części
nr 566425.H195 i 566283.01.H195 wykorzystywanych w samochodach
marki DAF, Renault i Volvo. Techniczne informacje dotyczące tych części
wyglądają następująco: pomiędzy dwoma łożyskami wersji oryginalnej znajduje się metalowy pierścień z dwoma o-ringami. Te dwa o-ringi są nasuwane na bieżnie wewnętrzne obu łożysk. W rozwiązaniu FAG o-ring nie
jest umieszczony na metalowej tulei, tylko znajduje się pomiędzy łożyskami podczas montażu. Jest to prostsze rozwiązanie, które spełnia wszelkie wymogi konstrukcji. Innowacyjny pierścień zabezpieczający, który stosowany jest również w wielu innych zestawach RIU jest niezwykle
praktyczny. Z tego powodu pierścień ten stosowany jest też w tym zestawie naprawczym. Więcej informacji i procedura montażu dostępne są
w broszurze FAG „Kompaktowe łożyska naprawcze”.
(RP)

GX i pozostałe modele MAN nowej generacji: TGS, TGM oraz TGL to samochody ciężarowe
przyszłości, przygotowane na komponenty układu napędowego Traton. Na razie wykorzystywane są silniki Euro VI D (D08, D15, D26 i D38) oraz skrzynie biegów przygotowywane przez
ZF (traXon) i Scania. Zoptymalizowano współpracę jednostek napędowych z nowo opracowanym układem
napędowym i komponentami oprogramowania zmniejszającymi zużycie paliwa, co pozwala na uzyskanie jeszcze większej wydajności. Długoletnią jakość produktu ma zapewnić opracowana od nowa,
uproszczona architektura elektroniczna oraz własne oprogramowanie sterujące pracą poszczególnych
układów, znacznie poprawiające i rozszerzające funkcjonalność ciężarówek.

T
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SOLARIS
PODSUMOWUJE
ROK 2019
ok 2019 był dla firmy Solaris rekordowy
pod kilkoma względami. Po pierwsze,
spółka zanotowała w 2019 r. rekordowe
przychody w wysokości 2,6 mld złotych – oznacza to wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym
o blisko 40%. Po drugie, producent łącznie dostarczył klientom 1487 pojazdów. Jest to najlepszy wynik w całej historii firmy. Poprzedni rekord
sprzedaży odnotowano w 2017 r. i był o blisko 100
autobusów mniejszy (1397 sztuk).

R

entów łącznie 162 autobusy bateryjne, co oznacza wzrost o 51% w porównaniu z rokiem 2018.
Na podstawie już pozyskanych zamówień w 2020 r.
można przewidywać sprzedaż autobusów bateryjnych marki Solaris na poziomie co najmniej
500 sztuk. Do kontraktów, które będą realizowane
w bieżącym roku, należy m.in. największe w Polsce zamówienie na 130 przegubowych Solarisów
Urbino 18 dla MZA Warszawa czy umowa ramowa na dostawę do 250 autobusów Solaris
Urbino 12 electric dla ATM Mediolan. W porównaniu z rokiem 2017 oznacza to ponadośmiokrotny wzrost pozyskanych zamówień na dostawę
autobusów elektrycznych.
Wzrost znaczenia autobusów elektrycznych w strukturze sprzedażowej Solarisa jest zgodny z długofalową strategią rozwoju spółki oraz całej Grupy CAF,
do której od roku 2018 należy 100% akcji Solarisa.

Produkty marki Solaris obecne są w 32 państwach
w ponad 750 miastach. Od początku istnienia
producent dostarczył do swoich klientów blisko
19 000 pojazdów. W roku 2019 do największych
rynków sprzedażowych Solarisa należały Polska,
Niemcy, Belgia, Litwa i Włochy. Najwięcej spośród sprzedanych w ubiegłym roku pojazdów trafiło do klientów w Polsce, bo aż 434. Tym samym
Solaris uzyskał 42% udziału w rynku niskopodłogowych autobusów miejskich i po raz 17. z rzędu
został liderem tego segmentu w Polsce. W porównaniu z rokiem 2018 Solaris zanotował wzrost
udziałów rynkowych z 33% do 42%.
Solaris niezwykle dynamicznie rozwija swoją pozycję sprzedażową na europejskich rynkach, ale
także bardzo szybko dokonuje przeorientowania

organizacji produkcji i obsługi posprzedażowej
w kierunku pojazdów z napędami alternatywnymi,
nisko- i zeroemisyjnymi. W roku 2018 autobusy
hybrydowe, elektryczne i trolejbusy stanowiły
łącznie 29% wszystkich sprzedanych pojazdów.
Z kolei w roku 2019 ich udział wzrósł o 11 punktów
procentowych do poziomu 40%.
Solaris, który jest jednym z europejskich liderów
w obszarze e-mobility, znajduje się w czołówce
producentów odpowiadających na zmieniające
się potrzeby zakupowe operatorów komunikacji
miejskiej. Ma to swoje odzwierciedlenie w strukturze sprzedażowej spółki. Od kilku lat liczba sprzedanych i zakontraktowanych autobusów elektrycznych marki Solaris bardzo dynamicznie rośnie.
W 2019 r. producent dostarczył do swoich kli-

8 | MARZEC 2020 | Transport – Technika – Biznes

Przypomnijmy, że w roku 2019 podczas Globalnego
Szczytu Transportu Publicznego w Sztokholmie
firma zaprezentowała autobus wodorowy nowej
generacji Solaris Urbino 12 hydrogen (zamówienie
na 12 szt. z terminem dostawy w 2021 r. podpisało przedsiębiorstwo transportowe SASA Bolzano).
Ponadto rok 2019 był rokiem oficjalnej premiery
nowej platformy pojazdów dwuprzegubowych. Solaris Trollino 24 jest pierwszym modelem zaprezentowanym przez producenta w tym segmencie.
Z kolei w roku 2020 Solaris zaprezentuje nową
ofertę w segmencie autobusów elektrycznych. Będzie to niskowejściowy Solaris Urbino 15 LE electric. Trójosiowy autobus budowany jest głównie
z myślą o odbiorcach z rynku skandynawskiego. Już
teraz operatorzy z jednego ze skandynawskich
krajów potwierdzili chęć przetestowania pojazdów
w realnych warunkach drogowych.
(RP)
Infografiki: © Solaris Bus & Coach
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© Renault Trucks

RENAULT TRUCKS
DOSTARCZY CARLSBERG GROUP
20 ELEKTRYCZNYCH D WIDE Z.E.
enault Trucks robi decydujący krok w transformacji transportu miejskiego, ogłaszając podpisanie umowy z Carlsberg Group na dostawę
20 D Wide Z.E. Te w pełni elektryczne 26-tonowe ciężarówki, które
zostaną dostarczone w 2020 r., będą wykorzystywane przez browar Feldschlösschen, szwajcarski oddział Grupy Carlsberg.

R

Renault Trucks uważa, że transport miejski musi szybko przejść na mobilność elektryczną, aby poprawić jakość życia w centrach miast i zająć się
globalną emisją CO2. Bruno Blin, prezes Renault Trucks, podkreśla: „To pierwsze zamówienie tej skali w Europie. Pokazujemy naszym klientom, że sektor transportu przechodzi poważną transformację przemysłową i handlową:
nasze elektryczne ciężarówki Renault Trucks zjeżdżają z linii montażowej i za
kilka tygodni pojawią się na drogach Europy”. Te 20 Renault Trucks D Wide
Z.E. 26 t będą codziennie wykonywać dostawy na trasach o długości od 100
do 200 km, zaopatrując szwajcarskich klientów browaru Feldschlösschen
z 15 logistycznych centrów w Szwajcarii.
Dzięki szerokiej gamie elektrycznych samochodów ciężarowych od 3,1 do
26 t dmc. Renault Trucks spełnia zarówno obecne, jak i przyszłe wymagania profesjonalistów działających w środowisku miejskim. Pojazdy te ideal-

nie nadają się do zbiórki odpadów i dystrybucji towarów, umożliwiając
bezgłośne działanie w niekonwencjonalnych godzinach, jednocześnie poprawiając jakość życia lokalnych mieszkańców. Renault Trucks D i D Wide
Z.E. są produkowane w zakładzie producenta w Blainville-sur-Orne (Calvados, Francja).
Zakupione przez browar Feldschlösschen Renault D Wide Z.E. ma 26 t dmc.
(27 t), rozstaw osi 3900 mm, samochód jest napędzany przez 2 silniki elektryczne o łącznej mocy 370 kW (260 kW mocy ciągłej), maksymalny moment obrotowy to 850 Nm. Akumulatory litowo-jonowe mają pojemność
200 kWh, co pozwala na uzyskanie zasięgu do 200 km w realnych warunkach użytkowania.
(DP)

reklama
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RENAULT
PODSUMOWUJE
ROK 2019
minionym roku Grupa Renault (Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors, Łada, AwtoWAZ, Jinbei i Huasong) sprzedała na świecie 3 753 723
samochody, czyli o 3,4% mniej niż w 2018 r.

W

W segmencie samochodów dostawczych sprzedaż Grupy wzrosła o 0,7% do 624 289 szt. Jest
to zasługa bardzo dobrych wyników sprzedaży
marki Renault w Europie, która zwiększyła sprzedaż dostawczaków o 0,8% (412 189 szt.). Renault
Pro+ sprzedało w ubiegłym roku rekordową liczbę
samochodów dostawczych, w tym z napędem
elektrycznym.
W 2019 r. sprzedaż samochodów elektrycznych
Grupy Renault na świecie wzrosła o 23,5% do poziomu 62 447 samochodów. Nowe ZOE, wprowadzone pod koniec 2019 r., będzie w 2020 r. flagowym
modelem w gamie samochodów elektrycznych
producenta. W segmencie elektrycznych samochodów dostawczych niekwestionowanym liderem jest Kangoo Z.E. Odnotowano wzrost sprzedaży tego modelu o 19,2% (10 349 sztuk).
Rok 2020 będzie dla Grupy kolejnym etapem ofensywy elektrycznej, z debiutem Twingo Z.E. i wprowadzeniem nowej oferty modeli hybrydowych
oraz hybryd typu plug-in pod nazwą E-TECH.
Rynek polski
W 2019 r. marki Renault i Dacia zarejestrowały
łącznie 70 500 samochodów, czyli o 6284 pojazdy
więcej niż w roku 2018. Udział Grupy Renault
w rynku samochodów osobowych i dostawczych

w Polsce wyniósł 11,3%. Na rynku samochodów
osobowych i dostawczych sprzedaż Renault i Dacii
wzrosła w sumie o 9,8%.

17 999 egzemplarzy sprzedanych do firm i poprawiła swoją pozycję w rankingu – w tym roku
zajęła 9. miejsce.

Renault znalazło się na szóstym miejscu w rankingu
sprzedaży na rynku polskim. Dacia awansowała
na siódmą pozycję. Cztery modele – Dacia Duster,
Dacia Lodgy, Renault Trafic i Renault Master – zajęły pozycję lidera w swoich segmentach.

Łącznie udział Grupy Renault w rynku sprzedaży
do firm oraz instytucji wyniósł 10,26%. W 2019 r.
marki Renault i Dacia sprzedały łącznie 12 046
samochodów dostawczych. Wynik ten pozwolił
osiągnąć udział w rynku na poziomie 17,1%. Renault znalazło się na 2. miejscu na polskim rynku
samochodów dostawczych z 9900 sprzedanych
egzemplarzy i udziałem 14,1%. Dacia utrzymała
pozycję w pierwszej dziesiątce. Sprzedaż samochodów dostawczych marki wyniosła 2146 szt.

Renault Trafic było najchętniej wybieranym pojazdem w segmencie minibusów, a Renault Master zostało liderem na rynku aut dostawczych.
Dacia Dokker zajęła drugie miejsce w rankingu
sprzedaży kombivanów.
„Naszym celem na rok 2020 jest wejście do TOP 5
sprzedaży samochodów osobowych i powrót na
pozycję lidera na rynku samochodów dostawczych
– mówi Tomasz Mróz, dyrektor wykonawczy Renault w Polsce. – Będzie to dla nas także rok pod
znakiem elektromobilności. Nowe ZOE z zasięgiem
prawie 400 km jest już dostępne w Polsce w cenie, która umożliwia uzyskanie dopłaty”.
Rynek flotowy
W 2019 r. sprzedaż Grupy Renault dla firm i instytucji na polskim rynku osiągnęła liczbę 46 691
pojazdów. Do firm trafiły 28 692 auta marki Renault, co zapewniło jej 6. miejsce w rankingu
sprzedaży. Dacia osiągnęła wzrost o 8,95% (przy
ogólnym wzroście na rynku o 1,92%) z liczbą

Ponownie liderem w swoim segmencie zostało
Renault Master. Zarejestrowano 7824 egzemplarze tego modelu. Gama Mastera jest tworzona
„na miarę”. Klienci w Polsce mogą wybierać spośród ponad 150 wersji: 4 długości, 3 wysokości,
4 klasy ładowności, a także wersje: furgon, furgon
brygadowy, podwozie z kabiną, podwozie z podwójną kabiną, platformę z kabiną, wywrotki, kontenery,
wersje z przednim i tylnym napędem, o objętości
użytecznej od 8 m3 do 22 m3.
Od roku 2009 Renault pozostaje liderem rynku
podwozi dostawczych pod zabudowę. W zeszłym
roku zabudowano 5500 samochodów marki Renault i Dacia.
(RP)
Zdjęcie: © Renault

Od roku 2009 Renault pozostaje liderem rynku podwozi dostawczych pod zabudowę.
W zeszłym roku zabudowano 5500 samochodów marki Renault i Dacia
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ESA TRUCKS KONIN:
DEALER ROKU
DAF 2020
marca odbyła się uroczysta gala wręczenia tytułów Dealera Roku 2020 – konkursu organizowanego przez DAF Trucks
Polska. Zwycięzcą tegorocznej edycji została firma
ESA Trucks Polska oddział Konin – laureat edycji
roku 2016 i 2. miejsca w 2019 r.

6

Na 2. miejscu uplasowała się należąca do grupy
Wanicki firma NEDPOL Truck Service z Częstochowy, a 3. miejsce w klasyfikacji zajął serwis firmy
ESA Trucks, oddział Iłowa. Podczas spotkania przyznano też tytuł Mechanika Roku 2020 sieci dea-

Wręczenie nagrody Mechanika Roku 2020, od lewej: Mariusz Piszczek – dyrektor
zarządzający DAF Trucks Polska, Sebastian Franczyk – zwycięzca konkursu oraz
Dariusz Gruszczyński – dyrektor aftersales DAF Trucks Polska

Kierownik serwisu ESA Trucks w Koninie,
Andrzej Pawełczak, odebrał nagrodę Dealera Roku 2020
od Jarosława Szymkowiaka, dyrektora zarządzającego
ESA Trucks Polska

lerskiej DAF Trucks w Polsce – w tegorocznej
edycji w pierwszym etapie udział wzięło aż 180
mechaników, w ścisłym finale zmierzyło się 4 finalistów i najlepszym z najlepszych okazał się Sebastian Franczyk, pracujący na co dzień w serwisie
WTC Opole.
DAF Trucks Polska zorganizowała konkurs na najlepszego dealera DAF po raz dziewiąty. W konkursie udział wzięli wszyscy autoryzowani dealerzy DAF w Polsce, których praca oceniana była
przez cały rok 2019. Pod uwagę brane były aspekty
działania dealera, które bezpośrednio przekładają
się na satysfakcję klienta, tj. dostępność części,
realizacja celów dotyczących kluczowych klientów,
produktów oraz akcji specjalnych, sprzedaż części
– także w ramach usługi TRP, poprawność wykonania usługi za pierwszym razem, szybkość reakcji
na zażalenia klienta, wydajność obsługi w ramach
serwisu ITS/PTS, sprzedaż kontraktów obsługo-

wo-naprawczych DAF Multisupport, realizacja
planów sprzedaży nowych i używanych pojazdów, jakościowe szkolenia z ekonomicznej jazdy
oraz usługi finansowe Paccar Financial.
Dealer Roku 2020 – serwis samochodów ciężarowych w Koninie istnieje od 19 lat, w 2010 r. został przejęty przez ESA Trucks. Dysponuje łącznie
6 stanowiskami naprawczymi, w tym 4 przelotowymi, wydzielono również 2 dodatkowe stanowiska do dłuższych napraw. Pracami serwisu ESA
Trucks w Koninie kieruje Andrzej Pawełczak.
Zdobycie tytułu Dealera Roku 2020 oznacza, że
usługi serwisowe i sprzedażowe, jakie świadczy
nagrodzony serwis, są oferowane na najwyższym
i profesjonalnym poziomie. Dealer ma możliwość
wykorzystywania w ciągu całego roku prestiżowego tytułu DAF Dealer Roku 2020 wraz z logo
programu.

ESA Trucks Polska, jako autoryzowany dealer
sprzedaży i serwisu samochodów ciężarowych
marki DAF, działa na terenie województw wielkopolskiego i lubuskiego od 2006 r. i należy do
Grupy ESA, holenderskiego przedsiębiorstwa,
które powstało w 1927 r., a z DAF Trucks współpracuje od 1950 r. W Polsce ESA Trucks ma 5 autoryzowanych punktów serwisowych DAF: w Komornikach k. Poznania, Koninie , Iłowej, w Świecku oraz
Godzieszowie (działa od 2019 r.). Już niebawem
(2020 r.) sieć serwisowa ESA Trucks powiększy
się o nowy obiekt w Ostrowie Wielkopolskim.
Oprócz sprzedaży i obsługi samochodów DAF, ESA
Trucks prowadzi również autoryzowaną obsługę
i sprzedaż naczep Kögel oraz obsługę naczep marki
Wielton, a oddział w Iłowej – naczep Schmitz
Cargobull. W Poznaniu znajduje się centralny magazyn części zamiennych (Parts Center Poznań)
dostarczanych w ramach usługi TRP. Zakres działalności ESA Trucks Polska to również szeroki wachlarz usług dla pozostałych znanych na rynku marek pojazdów ciężarowych, naczep oraz autokarów.
W ciągu swej 10-letniej działalności ESA Trucks
Polska handlowcy firmy dostarczyli do klientów ponad 10 000 ciężarówek DAF.
(DP)
Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Wywrotkowe dylematy
Dariusz Piernikarski
Wybór odpowiedniej wywrotki jest zadaniem znacznie
trudniejszym, niż mogłoby się wydawać. Przyjrzyjmy się zatem
niektórym aspektom, jakie należy wziąć pod uwagę, wybierając
pojazd samowyładowczy.

© D. Piernikarski

Stabilność wywrotu:
w przypadku wywrotek
na podwoziach wieloosiowych kątem granicznym jest
6°, natomiast w przypadku
naczep samowyładowczych
kąt ten jest nieco większy
i wynosi 7°
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przypadku wywrotek zawsze
istniał dylemat, co jest lepszym rozwiązaniem? Zabudowy samowyładowcze montowane na
wieloosiowych podwoziach samochodów
ciężarowych (w ciężkim transporcie budowlanym dominują konfiguracje 8×4) czy
zestawy ciągnik–naczepa samowyładowcza. Typowe argumenty przemawiające
za wieloosiowcami to lepsze własności
trakcyjne w trudnym terenie oraz większa stabilność i manewrowość.
Od razu trzeba obalić mit: w umiarkowanie trudnym terenie ciągnik z blokadą tylnego mostu i naczepą radzi sobie tak samo dobrze jak wywrotka 8×4.
A gdyby to był ciągnik 4×4 lub pojazd
z dołączanym napędem hydraulicznym osi
przedniej, to jest jeszcze lepiej. To samo
dotyczy stabilności zestawu. Argumentem przemawiającym za wykorzystaniem
naczep samowyładowczych jest ich większa ładowność i niższe zużycie paliwa.

| TECHNIKA |

© Schmitz Cargobull

Schmitz Cargobull ma w ofercie
termoizolowaną wywrotkę
stalową S.KI SR przeznaczoną
do przewozu masy bitumicznej.
Gama modeli dla stalowej muldy
rynnowej (SR) z izolacją termiczną
obejmuje różne kombinacje
długości i pojemności skrzyni
(24 i 27 m3) oraz jej wysokości
(1460 i 1660 mm). Możliwy jest
wybór różnych kombinacji grubości ścian bocznych i podłogi
(ściany boczne 3,2/4/5 mm,
podłoga 4/5/6 mm) oraz wariantów konstrukcyjnych klapy
tylnej i plandek

Siła nawyku
Możemy zawsze postawić na znane rozwiązania: kupujemy
i eksploatujemy pojazdy określonych marek i typów, bo mamy
z nimi pozytywne doświadczenia, utrzymujemy doskonałe relacje z handlowcami i lokalnym serwisem. Cena jest dobra,
koszty utrzymania są do zaakceptowania i – co bardzo ważne
– kierowcy nie narzekają. Więc po co się martwić na wyrost
i zbytnio zastanawiać? W końcu te budowlane konie robocze
nie są specjalnie znane z nowych technologii, które mogłyby
mieć wpływ na decyzję, co wybrać…
Ale czy na pewno? Faktem jest, że zarówno same pojazdy,
jak i hydrauliczne systemy wywrotu w ciągu ostatnich lat zostały udoskonalone. W rezultacie możemy być zaskoczeni,
gdy okaże się, że niektóre z typowych argumentów za i przeciw takiemu czy innemu rozwiązaniu są stare i nieaktualne.
Jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, dlatego warto sprawdzać, co się zmieniło w ofercie producentów podwozi, zabudów czy układów wywrotu. Nie zaszkodzi również spojrzeć na
sprzęt, jaki wykorzystują inni operatorzy. Może na rynku znajdują się rozwiązania, które lepiej będą pasować do potrzeb firmy
niż dotychczas eksploatowane pojazdy?
Oczywiście producenci są skłonni dostarczyć wszystko,
czego chcą klienci, jednak w ich własnym interesie jest
dokładne przeanalizowanie potrzeb swoich klientów i wspólne
skonfigurowanie rozwiązania transportowego najlepiej przystosowanego do stawianych wymagań.

więcej kąt ten jest nieco większy i wynosi 7°. Pamiętajmy, że
testy stabilności wywrotu mogą niestety dawać fałszywe poczucie bezpieczeństwa – wystarczy bowiem np. otworzyć tylne
drzwi, a wynik może być bardzo różny, ponieważ materiał
często spada szybciej z wyżej uniesionej strony, co może spowodować wywrócenie wywrotki.

reklama

Stabilność – problem nr 1
Producenci wywrotek – naczep i zabudów – testują swoje
konstrukcje, chcąc określić wartości graniczne przechylenia
poprzecznego, które zapewniają jeszcze bezpieczny, stabilny
rozładunek. Okazuje się, że w przypadku wywrotek montowanych na podwoziach samochodów ciężarowych takim typowym kątem granicznym jest 6°, natomiast w przypadku naczep samowyładowczych przewożących typowo o 10 t ładunku
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© Wielton

© D. Piernikarski

Wielton Weight Master to lekka wywrotka z aluminiową skrzynią ładunkową o pojemności
25 m3 przeznaczona do przewozu sypkich materiałów budowlanych i asfaltu, a także ładunków paletowych i worków typu big-bag. Opcjonalnym rozwiązaniem w naczepie Weight Master jest teflonowa wkładka o grubości 12 mm (QuickSilver) zainstalowana wewnątrz muldy,
zwiększająca odporność na ścieranie przy jednoczesnej redukcji grubości podłogi i ścian oraz
zmniejszeniu podatności materiału na zamarzanie i przywieranie

to bardzo widowiskowo, wręcz groźnie.
Z kolei 4-osiowa wywrotka przewrócona
na bok na pierwszy rzut oka stanowi znacznie mniejszy problem. Realia są jednak
zupełnie inne. Zdecydowanie węższe rozstawienie podłużnic ramy w podwoziach
wieloosiowych (zwykle jest to 800 mm,
gdy w naczepach to 1200–1400 mm)
oznacza, że są one znacznie bardziej podatne na skręcanie i przewracanie się.
Aby zapewnić wymaganą stabilność,
producenci zabudów muszą uwzględnić
zmieniające się położenie środka ciężkości podczas rozładunku, sztywność ramy
wynikającą z zastosowanych profili pod-

Zamontowana na podwoziu 5-osiowym wywrotka Meiller P536 o nominalnej objętości
skrzyni 20 m3 i nominalnym obciążeniu do 36 t
ma solidnie wykonaną stalową skrzynię, a wypróbowane funkcje bezpieczeństwa obejmują
wizualny sygnał sterujący w kabinie i stabilizatory zwiększające stabilność podczas wywrotki.
Pakiet bezpieczeństwa ogólnego dopełnia pilot
zdalnego sterowania Meiller i.s.a.r. control,
ułatwiający sterowanie wszystkimi funkcjami
wywrotki tylnej z bezpiecznej odległości
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łużnic i poprzeczek czy samą sztywność
podwozia, na którym znajdzie się wywrotka. Na pewno nie można traktować
wywrotki jak unoszonej do góry zabudowy
skrzyniowej czy kontenerowej.
Duże znaczenie ma również sam
układ wywrotu – czy to siłownik podskrzyniowy montowany pod podłogą czy
czołowy mocowany na ścianie czołowej.
Siłowniki podskrzyniowe są zintegrowane z ramą podwozia, co zwiększa jego
sztywność skrętną i odporność na wywrócenie, ale jednak siłowniki te są znacznie
cięższe. Z kolei siłowniki czołowe zamocowane wahliwie unoszą skrzynię, obra-

© Meiller Kipper

Gdy użytkownik stawia konkretne
wymagania w zakresie stabilności wywrotu, zmiana konstrukcji podwozia pozwala na uzyskanie stabilnej pozycji nawet przy 9-stopniowym przechyleniu
podniesionej muldy z ładunkiem. Z konstrukcyjnego punktu widzenia najważniejsze ze względu na stabilność jest
uzyskanie maksymalnej sztywności ramy
w części znajdującej się nad zawieszeniem tylnym i osią wywrotu. W przypadku naczep samowyładowczych sztywność ramy pomiędzy płytą ślizgową ze
sworzniem królewskim a agregatami
jezdnymi, podobnie jak sam siłownik
hydrauliczny, ma zdecydowanie mniejsze znaczenie.
W praktyce stabilność wywrotu w przypadku podwozi 8×4 może wyglądać gorzej. Gdy podczas rozładunku wywraca
się zestaw z naczepą, zazwyczaj wygląda
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cając ją na tylnym zawiasie, a wszystko
z przodu podparte jest na osłonie siłownika hydraulicznego. Siłownik jest lżejszy, ale stabilność jest w tym przypadku
większym problemem.
Można śmiało powiedzieć, że wszystkie komponenty konstrukcyjne wywrotki:
samochodu ciężarowego czy naczepy,
począwszy od typu zawieszenia, poprzez
rodzaj opon i panujące w nich ciśnienie,
sztywność podwozia, a na luzach zarówno
w zawieszeniu, jak i osi obrotu skrzyni
skończywszy, mają wpływ na stabilność.
Co istotne, w przypadku nowego pojazdu będzie ona zupełnie inna niż w wywrotce, która znajduje się od kilku lat
w eksploatacji.
Każdy rozładunek naczepy wywrotki
o długości powyżej 10,5 m (niezależnie
od marki), gdy przechyla się ona o więcej
niż 3°, oznacza dla kierowcy podwyższone
ryzyko. Producenci dążą oczywiście do
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa,
wprowadzając np. systemy elektroniczne
monitorujące stabilność pojazdu i alarmujące o zbyt dużym przechyleniu, czy
też stosując systemy zawieszeń dopasowujące swoją sztywność do aktual-

nego obciążenia. Optymalizowany jest
również kształt skrzyni ładunkowej tak,
aby podczas rozładunku przewożony materiał opuszczał muldę w możliwie zwartej masie – efekt ten uzyskuje się, np.
stosując klinowaty kształt skrzyni.

Wywrotka dopasowana do zadania
Bez wahania można powiedzieć, że
najwłaściwszym rozwiązaniem jest dobór pojazdu samowyładowczego pod
określony rodzaj zadania, jednak warto
zdać sobie sprawę z tego, że gdy bierzemy pod uwagę stabilność, naczepy samowyładowcze są co najmniej równie
stabilne jak konwencjonalne wywrotki na
podwoziach 8×4. Jeśli priorytetem będzie bezpieczeństwo, to bezapelacyjnie
wybór powinien paść na naczepy z ruchomą podłogą. Możliwe stają się wtedy
takie operacje jak np. rozściełanie masy
bitumicznej pod mostami czy liniami
elektrycznymi, a więc w miejscach, gdzie
użycie wywrotek jest często niemożliwe.
Gdy rozważamy rodzaj przewożonego materiału lub istotny jest czas rozładunku, z pomocą przychodzi postęp tech-
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nologiczny. Stosowane obecnie systemy
sterowania pracą przystawek odbioru
mocy oraz konstrukcje ścian bocznych
w skrzyniach ładunkowych pozwalają
na zwiększenie zarówno szybkości podnoszenia skrzyni, jak i zminimalizowanie przylegania materiału do powierzchni
ładowni. Ważną cechą pojazdu samowyładowczego może być jego manewrowość – na ciasnym placu budowy mały
promień skrętu może mieć istotne znaczenie. Promień skrętu naczepy połączonej z 3-osiowym ciągnikiem jest podobny
jak promień skrętu 4-osiowej wywrotki
z rozstawem osi typowym dla tego typu
zastosowań, czyli ok. 5,2 m. Jeśli za kierownicą siedzi doświadczony kierowca,
możliwości manewrowe ciągnika z naczepą będą niemal takie same jak 4-osiowej wywrotki z dwiema osiami skrętnymi.
Jeśli to zużycie paliwa decyduje o kosztach eksploatacji i rentowności firmy, to
bezwzględnie wykorzystanie naczepy daje
ładowność większą o ok. 10 t, oszczędność paliwa na poziomie 50% i oszczędność czasu w porównaniu z wywrotką na
podwoziu 8×4. Istotnym argumentem
na korzyść wywrotek wieloosiowych jest
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to, że prowadzenie w terenie i rozładunek zestawu ciągnik–naczepa samowyładowcza wymaga od kierowcy znacznie
większych umiejętności niż w przypadku
podwozia 4-osiowego.

Rozładunek poziomy
Wywrotki czy to na podwoziach, czy
naczepy mają poważnego konkurenta –
są to naczepy z rozładunkiem poziomym, czyli popularne ruchome podłogi.
Są one znacznie bezpieczniejsze, chociaż
ich ładowność jest mniejsza niż w przypadku naczep wywrotek. Trwałość mechanizmów ruchomej podłogi odpowiadających za rozładunek jest bardzo duża.
Co istotne, szybkość rozładunku jest
również wysoka – nowoczesna naczepa
z ruchomą podłogą o pojemności 90 m3
zakończy rozładunek w nieco ponad 7
minut, wywrotka o pojemności 45 m3 do
rozładunku potrzebuje ok. 4–5 minut.
I chociaż ceny naczep z ruchomą
podłogą są wyższe niż wywrotek, to ich
użytkownicy mogą liczyć na szybki zwrot
poniesionych nakładów wynikający
z mniejszej liczby wykonanych kursów
niezbędnych do przewiezienia określonego ładunku i tym samym niższych
kosztów paliwa.

Ładowność = rentowność?
Pomijając kwestie ceny pojazdu, dochodzimy do wniosku, że najważniejszym kryterium wyboru – z eksploatacyjnego punktu widzenia – staje się
ładowność czy też różnica w ładowności
pomiędzy poszczególnymi rodzajami pojazdów. Można brać pod uwagę również
preferencje przewoźnika, kierowcy, trwałość i wytrzymałość pojazdu.
W najnowszych konstrukcjach wywrotek budowanych na podwoziach samochodów ciężarowych z silnikami Euro VI
ładowność sięga już 20 t. Naczepy samowyładowcze współpracujące z lekkimi
ciągnikami mogą zabierać nawet do 31 t
ładunku. Naczepy z ruchomą podłogą
zabierają przeciętnie do 27 t materiału.
Konieczne jest zatem wykonanie obliczeń
kosztów eksploatacji w przeliczeniu na

Zmiany na rynku budowlanym generują coraz
większe zainteresowanie pojazdami mniejszymi,
zdolnymi skutecznie operować na rynku miejskim. W takich zastosowaniach sprawdzają się
podwozia 2- lub 3-osiowe z wywrotkami 2- lub
3-stronnymi, doposażonymi w żuraw załadowczy. Jest to szansa dla mniejszych producentów,
takich jak np. PPHU Górecki, specjalizujących się
w produkcji tego typu
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tonę przewożonego ładunku czy też na
jednostkową pracę przewozową. Z ekonomicznego punktu widzenia ważny jest
również okres zwrotu i wartość rezydualna przy odsprzedaży.
Jeśli jednak wywrotki muszą regularnie zapuszczać się w teren nieutwardzony, to wybór podwozi wieloosiowych
w konfiguracjach 8×4 (a niekiedy nawet
8×6 i 8×8) wydaje się najsłuszniejszym
rozwiązaniem: szanse na ugrzęźnięcie
bądź uszkodzenie podwozia są najmniejsze. Trzeba jednak zauważyć, że pewną
alternatywę stwarzają coraz częściej zauważane i wybierane ciągniki wyposażone w dołączany hydrauliczny napęd osi
przedniej (oferuje to MAN, Mercedes-Benz
i Renault), a dołączany hydrauliczny napęd osi w naczepie oferuje również firma
SAF-Holland.

© PPHU Górecki

© Schwarzmüller

Stalowa naczepa wywrotka
segmentowa (z muldą
półokrągłą ze stali Hardox)
z hydraulicznie napędzaną
osią tylną SAF Track ma
sztywną i lekką stalową
ramę i dużą wytrzymałość
przy stosunkowo małej
masie – waży tylko 5,3 t.
Ułożyskowany czteropunktowo siłownik wywrotu oraz
urządzenie do automatycznego obniżenia zawieszenia
przy rozładunku zapewniają
większą stabilność podczas
podnoszenia skrzyni
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Marc Martinez,
prezes zarządu MAN Truck & Bus Polska

luczem sukcesu spółki były podwozia. Według danych przedstawionych na konferencji firma
MAN Truck & Bus Polska w sektorze
10–16 t dmc. była numerem 1 z 52-procentowym udziałem w rynku. MAN znalazł się na czołowej pozycji również
w segmencie podwozi ciężkich powyżej
16 t dmc. z udziałem w rynku 24%,
w podwoziach przeznaczonych pod betonomieszarki udział MAN wynosił 47%,
a pod wywrotki – 32%. Powodem do zadowolenia jest również to, że 32% zbudowanych w ub. roku samochodów pożarniczych powstało na podwoziach MAN.
W segmencie ciągników siodłowych firma
zakończyła rok z udziałem w rynku 16%.
Rok 2019 to oprócz dobrej sprzedaży
szkolenia i pomoc klientom w znalezieniu optymalnych rozwiązań: MAN Academy i ProfiDrive. Do tego unikatowy
projekt Telecoaching oparty na platformie RIO – 5089 przeprowadzonych rozmów, 1072 przeszkolonych kierowców
i 172 wsparte firmy transportowe.
Również w sektorze autobusów i autokarów firma odnotowała dobry wynik,
sprzedając 275 pojazdów MAN i Neoplan
(wzrost sprzedaży o 10,9% i udział w rynku
20,1%). Na ulicach polskich miast pojawiło się 216 autobusów miejskich MAN
wyprodukowanych w Starachowicach.
Największe dostawy to m.in. 100 autobusów dla MZA Warszawa, 55 dla Gdyni,
30 dla MPK Nowy Sącz i 23 dla Opola.
Jeśli chodzi o autobusy turystyczne, najwięcej modeli trafiło do firm Bomatur
i PKS Gdańsk.

Katarzyna Biskupska

Zmieniamy sposób myślenia w naszej organizacji. Chodzi o to, byśmy świadomie
oferowali klientom rozwiązania transportowe, nie konkurując wyłącznie ceną produktu. Tego jednak nie da się zmienić z dnia
na dzień – jest to proces wymagający też szkolenia w naszej organizacji sprzedaży. Dzięki temu stajemy się bardziej profesjonalni. W ten sposób chronimy naszą
przyszłość na polskim rynku. Koniunktura ma charakter cykliczny, więc każdy kryzys kiedyś się musi skończyć. Przygotowujemy się, wprowadzamy pewne działania pozwalające na
obniżenie kosztów, ale nie będą one miały wpływu na działania
naszej sieci sprzedaży. Jak wspomniałem, zatrudniliśmy nowych
handlowców. Spływają do nas pozytywne opinie klientów dotyczące nie tylko sprzedaży ciężarówek, ale także kontraktów
serwisowych – ich penetracja jest obecnie na poziomie 42%
w porównaniu z 30% w roku ubiegłym. Mierzony przez nas poziom satysfakcji klienta wzrósł o 10 punktów. To są sygnały,
że przyjęliśmy właściwą strategię działania na najbliższe lata,
a codzienna praca związana z realizacją oczekiwań naszych klientów przyniesie korzyści także przy gorszej koniunkturze. Gdy
rynek transportowy kwitnie, udane prowadzenie biznesu nie
stanowi większego wyzwania, gdy sytuacja się pogarsza, zadanie to staje się trudniejsze.

W obszarze pojazdów używanych
firma sprzedała 1918 ciężarówek i autobusów, osiągając udział w rynku 25%.
Obroty pionu Aftersales osiągnęły rekordowy poziom 264,5 mln zł. Wynik ten
został zrealizowany dzięki wysokiemu
poziomowi penetracji rynku kontraktów
serwisowych, jak również licznym akcjom
promocyjnym, oferowanym we wszystkich autoryzowanych stacjach obsługi
MAN w Polsce. Otwarte zostały też nowe
punkty serwisowe w Gorzowie Wlkp.,
Sulechowie i Olsztynie.

MAN Truck & Bus Polska
podsumowuje 2019 rok

Rok 2019 to kolejny udany rok dla spółki MAN
Truck & Bus Polska: dostarczono 5246 ciężarówek
(mniej o 10,5% r/r), co dało udział w rynku na poziomie
18,9%. Firma zajęła trzecie miejsce w sprzedaży
pojazdów ciężarowych powyżej 6 t dmc.

Ubiegły rok to też kolejny świetny rok
sprzedaży samochodu dostawczego TGE.
Spółka MAN Truck & Bus Polska dostarczyła polskim klientom 807 samochodów, osiągając 67% wzrostu sprzedaży w porównaniu z rokiem 2018. Na
ten wynik złożyło się wiele kontraktów
z różnych branż, w tym zamówienie furgonów przez firmy Impel, Tauron Dystrybucja, Gaz System i Energa Operator.
Wśród odbiorców podwozi TGE znalazło
się też m.in. Pogotowie Ratunkowe w Warszawie i wiele szpitali w Polsce, Inspekcja
Transportu Drogowego czy Komenda
Główna Policji. Warto podkreślić, że samochody dostawcze MAN TGE wykorzystywane były w licznych akcjach promocyjnych, m.in. dziewięcioosobowy model
TGE z wyposażeniem dla vipów obsługiwał trasę koncertową Patrycji Markowskiej, zapewniając członkom zespołu
komfortowy i niezawodny transport podczas tournée.
W ofercie spółki MAN Truck & Bus
Polska w ubiegłym roku pojawił się też
eTGE, czyli całkowicie elektryczny samochód dostawczy produkowany w zakładach we Wrześni.
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onstrukcja mechanizmu wywrotu
stosowanego we wszystkich wywrotkach składa się z dużego cylindra hydraulicznego o długim skoku,
hydraulicznego układu zasilającego oraz
niezbędnych elementów sterujących.
Dostępnych jest wiele różnych typów
cylindrów różniących się długością, średnicami, prędkością działania, mocą podnoszenia i funkcjami opcjonalnymi.

Dobry cylinder hydrauliczny – siłownik wywrotu – jest solidnie zbudowany,
aby wytrzymać trudy eksploatacji. Będzie
miał moc i wznios, aby podnieść przewożone ładunki, a także prędkość umożliwiającą utrzymanie rentowności. Dobierając układ wywrotu, należy wziąć
pod uwagę kilka elementów: obliczenie
wymaganej mocy siłownika, ulokowanie
elementów instalacji w pojeździe i zapewnienie bezpiecznej eksploatacji.

Układy wywrotu
– zadanie dla ekspertów
Dariusz Piernikarski

© KH-kipper

Hydrauliczne układy wywrotu stosowane w pojazdach
przewożących ładunki sypkie powinny być projektowane
lub dobierane z myślą o zamierzonym zastosowaniu –
dobrze jeśli zajmują się tym eksperci świetnie znający
specyfikę eksploatacji.

Wywrotka trójstronna KH-kipper z cylindrem Nummi SUT 32 t. Dla producenta hydraulicznych
układów wywrotu – firmy Nummi – zarówno bezpieczeństwo, jak i rentowność są podstawowymi kwestiami. Wszystkie cylindry są zaprojektowane z wysokim współczynnikiem bezpieczeństwa. Dbałość o szczegóły, doświadczenie w stosowaniu i staranna konstrukcja pozwala
pozostawać w czołówce producentów pod względem masy własnej i nośności
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Specyfikacja wydajności jest obliczana
na podstawie masy ładunku i jego równowagi po obu stronach punktu obrotu
wywrotki, wymaganej wysokości i kąta
wywrotu oraz oczekiwanej prędkości podnoszenia. Po potwierdzeniu tych parametrów można zidentyfikować odpowiednie
komponenty, z których można wybrać
optymalnie dopasowane do pojazdu.
Oprócz rozważań technicznych należy
mieć pełną świadomość kwestii bezpieczeństwa operacyjnego. Oczywiście identyfikowanie i minimalizowanie ryzyka jest
istotną częścią odpowiedzialności projektanta – przydatne tu jest doświadczenie
w projektowaniu wydajnych i bezpiecznych systemów wywrotu i umiejętność
poszukiwania opcji alternatywnych. Na
przykład wybrana prędkość wywrotu
może mieć wpływ na bezpieczeństwo
(stabilność) wywrotu w przypadku niektórych materiałów. Osady, szlam i inne
lepkie materiały mogą przemieszczać się
nierównomiernie podczas przechylania,
co może być przyczyną utraty stabilności, jeśli skrzynia ładunkowa podnosi
się zbyt szybko. Dobierając parametry
układu wywrotu należy, uwzględniając
rodzaj przewożonego materiału, odpowiednio dobrać prędkość wywrotu, aby
osiągnąć kompromis między wydajnością a bezpieczeństwem.
Można ulec pokusie zastosowania
ponadnormatywnych mechanizmów wywrotu, aby zawsze wygodnie poradzić sobie z obciążeniem. Trzeba jednak pamiętać o podstawowym celu biznesu – zysku.
Większość wywrotek jest używana do
transportu drogowego, w którym maksymalna masa pojazdu jest ściśle regulowana. Instalacja przewymiarowana zwiększy
masę własną pojazdu, obniży ładowność
i rentowność eksploatacji. Należy jednak
pamiętać, że w zastosowaniach typowo
terenowych – np. w kamieniołomach,
na placach budowy – obowiązują inne zasady, a cięższe ładunki, które nie byłyby
legalne na drogach utwardzonych, mogą
być powszechne. Tutaj świadome podniesienie parametrów układu w celu spełnienia nietypowych wymagań dotyczących
obciążenia może być akceptowalne.
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© HS Penta

© D. Piernikarski

Hyva jest liderem w produkcji siłowników hydraulicznych jednostronnego
działania, przeznaczonych do wywrotek
i naczep tylnozsypowych. Siłowniki hydrauliczne Hyva Alpha to nowoczesna linia
siłowników piątej generacji

Dzięki możliwości opracowywania
niestandardowych rozwiązań
HS Penta jest profesjonalnym
i niezawodnym partnerem dla najważniejszych producentów wywrotek w Europie i na świecie

reklama

Przy występowaniu dużych obciążeń
i ekstremalnych sił związanych z transportem materiałów sypkich rentowność
jest kwestią niewielkich ulepszeń i korzyści, a względy bezpieczeństwa powinny być priorytetem. Źle zaprojektowany lub skonfigurowany układ wywrotu
może zagrozić bezpiecznej eksploatacji,
dlatego operatorzy powinni mieć pewność, że kupują odpowiednie narzędzie
do danego zadania.
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pecyficzne wymagania związane z rodzajem transportowanych materiałów, intensywnością czy warunkami użytkowania
powodują, że spełnienie wymagań klientów wiąże
się z koniecznością ciągłego rozwoju produktów
i poszerzania całej oferty asortymentowej.
Naczepy wywrotki marki Wielton cieszą się dużym
zainteresowaniem klientów nie tylko w Polsce, ale
również w całej Europie i na świecie. Cechą wyróżniającą wywrotki Wieltonu jest niska masa własna
przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości i trwałości
konstrukcji. Cenione jest również stosowanie niezawodnych komponentów i podzespołów dostarczanych przez renomowanych producentów.
Odpowiadając na potrzeby klientów, Wielton stale
poszerza swoją ofertę o nowe produkty wyposażone w nowoczesne rozwiązania gwarantujące
bezpieczeństwo i łatwość obsługi. Produkty Wieltonu są również dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów dzięki wielu możliwościom
konfiguracji pojazdów oraz wyposażeniu w spersonalizowane rozwiązania.

Wysoka jakość materiałów, szeroka oferta oraz
rozbudowana personalizacja produktów umożliwia
Wieltonowi dotarcie do dużego grona klientów i zapewnia pełne zaspokojenie ich potrzeb. Misją
wieluńskiego producenta jest tworzenie i dostarczanie najlepszych rozwiązań transportowych dla
biznesu.

Mocne i wytrzymałe
Wielton ma w swojej ofercie zarówno wywrotki
aluminiowe, jak i stalowe do bardziej wymagających ładunków. Wywrotki ze stalową skrzynią
ładunkową są wykorzystywane głównie do transportu w sektorze budowlanym. Przykładem tego
typu pojazdu w ofercie Wieltonu jest wywrotka
Strong Master charakteryzująca się mocną i wytrzymałą konstrukcją o zoptymalizowanej masie.
Produkt spełnia wymagania klientów związane
z wydłużoną żywotnością pojazdu w trudnych i intensywnych warunkach użytkowania. Naczepa
gwarantuje niezawodność podczas pracy w wymagającym terenie, w trakcie przejazdów na krót-

Spółka Wielton od kilku lat utrzymuje pozycję lidera
sprzedaży wywrotek w Polsce. Ze swoją ofertą dociera do
szerokiego grona odbiorców działających we wszystkich
głównych segmentach rynku transportowego:
budowlanego, rolniczego i komunalnego.

kich odcinkach oraz przy częstych operacjach załadunku i rozładunku. Wykorzystywana jest głównie
do transportu materiałów sypkich: kruszyw, ziemi,
asfaltu, gruzu czy kamieni.

Odporne i trwałe
Kolejnym produktem marki Wielton ze stalową
skrzynią jest wywrotka Scrap Master. To pojazd
o dużej objętości, aż 55 m3, opracowany z myślą
o transporcie materiałów komunalnych, w trudnych warunkach pracy. Naczepa Scrap Master została zaprojektowana, aby spełnić wysokie wymagania, jakie stawia transport złomu metalowego.
Duża pojemność skrzyni ładunkowej zapewnia
maksymalną ładowność podczas transportu materiału o nieregularnym kształcie. Natomiast zastosowanie w konstrukcji naczepy stali trudnościeralnej HARDOX 450 gwarantuje wydłużoną
trwałość i odporność na działanie ładunków o wysokiej abrazyjności. Scrap Master charakteryzuje
się solidną i wytrzymałą konstrukcją, którą uzyskano, zachowując jednocześnie niską masę własną
pojazdu, rozpoczynającą się już od 7900 kg.
Wielton, poza szerokim portfolio wywrotek stalowych do transportu drogowego, oferuje także
rozbudowaną gamę wywrotek aluminiowych: uniwersalną wywrotkę kwadratową Weight Master
przeznaczoną do przewozu sypkich materiałów
budowlanych i asfaltu, wywrotkę Bulk Master
wykorzystywaną głównie w segmencie rolniczym
oraz wywrotki z rodziny Strong Master typu HP
Konisch o stożkowym kształcie skrzyni.

Wielton: szeroka oferta wywrotek
Strong Master to
wywrotka o mocnej,
wytrzymałej konstrukcji i zoptymalizowanej masie
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Wywrotki aluminiowe Bulk Master przeznaczone są
do transportu objętościowego i przewozu produktów rolnych

Lekkie i niezawodne

Stabilne i pojemne

Aluminiowe i stożkowe

Wywrotka Weight Master z aluminiową skrzynią
ładunkową znajduje zastosowanie zarówno w transporcie materiałów budowlanych, jak i ładunków
paletowych oraz worków typu big-bag. Pomimo
niskiej masy własnej (od 4750 kg) pojazd charakteryzuje się dużą wytrzymałością i niezawodnością. W zależności od warunków użytkowania pojazdu dostępne są do wyboru dwie wersje ramy
– jedna w wykonaniu standardowym (SL) oraz
druga wzmocniona (HD), przeznaczona do zastosowania w trudniejszych warunkach. Obydwie ramy
zostały wykonane z wysokogatunkowej stali klasy
S700. Stal S700 jest dostarczana przez jednego
z największych producentów stali wysokogatunkowych – szwedzką firmę SSAB i sygnowana
certyfikatem My Inner STRENX. Materiał ten spełnia
najwyższe normy produkcyjne i charakteryzuje
się zwiększoną wytrzymałością oraz dokładną
kontrolą jakości produkcji.
Wywrotki z serii Weight Master stanowią alternatywę dla cięższych skrzyń stalowych szczególnie tam, gdzie znaczenie ma każdy kilogram
ładunku. Wywrotka Weight Master to uniwersalny produkt mający szerokie spektrum konfiguracji i możliwości dostosowania do indywidualnych
wymagań klientów. Niska masa własna gwarantuje maksymalną ładowność oraz wysoką efektywność i ergonomię podczas transportu. Weight
Master może również znaleźć zastosowanie w segmencie rolniczym. Do transportu materiałów o małej gęstości nasypowej, takich jak płody rolne,
nawozy czy biomasa, marka Wielton oferuje wywrotki Weight Master o zwiększonej pojemności,
nawet do 64 m3.

Pozostając w sektorze agro, musimy wspomnieć
o rodzinie wywrotek aluminiowych Bulk Master
– to naczepy przeznaczone do transportu objętościowego i przewozu produktów rolnych. Konstrukcja naczepy pozwala również na transport
ładunków paletowych i załadunek aż do 26 palet.
Użytkownicy korzystający z tego rozwiązania zyskują dodatkową przestrzeń logistyczną w porównaniu z tradycyjną naczepą. Z kolei zastosowanie
obniżonej ramy typu Gooseneck, wykonanej ze stali
S700, gwarantuje obniżenie środka ciężkości naczepy, a w efekcie większą stabilność podczas
jazdy i wywrotu.
Wyróżnikiem Bulk Master jest także zredukowana
wysokość całkowita pojazdu w porównaniu z naczepą o takiej samej kubaturze na ramie prostej.
W konsekwencji produkt ma niższy próg załadunkowy podłogi oraz górnej belki. Takie rozwiązanie
powoduje łatwiejszy załadunek koparkoładowarką,
sprawniejszy przejazd przez bramy hal, magazynów czy stacji załadunkowych systemów silosowych. Natomiast długość zwisu tylnego wywrotki
(aż 1865 mm) pozwala na sprawny wysyp zboża
do koszy przyjęciowych. Model Bulk Master dostępny jest w wersji z klapo-drzwiami, klapą prostą lub drzwiami lekkimi z funkcją bezpiecznego
otwarcia drzwi (podczas otwierania drzwi kierowca stoi z boku naczepy, a nie bezpośrednio za
nią), stanowiącą nową opcję w ofercie naczep wywrotek Wielton. Przy rozstawie ramy równym
7700 mm wysokość zewnętrzna wywrotki o objętości 45 m3 to tylko 3050 mm przy wadze wynoszącej 5850 kg. Natomiast dla największej
dostępnej kubatury z rodziny Bulk Master, czyli
67 m3, wysokość zewnętrzna pojazdu wynosi
3800 mm z wagą 6315 kg.

Wywrotka Strong Master marki Wielton występuje również w wersji z aluminiową skrzynią ładunkową. Model ten charakteryzuje się mocną i wytrzymałą konstrukcją o zoptymalizowanej masie
od 4685 kg. Efekt ten uzyskano dzięki zastosowaniu
najwyższej jakości materiałów i jednocześnie lekkich, aluminiowych komponentów. Strong Master
Half-Pipe o nietypowym stożkowym kształcie typu
Konisch została wykonana z wysokogatunkowego
aluminium o podwyższonej ścieralności ENDUR-AL
HB110. Skrzynia wywrotki jest dostępna w kubaturach 24–43 m3 i ma charakterystyczny, stożkowy
kształt. Szersza ku końcowi skrzynia ułatwia zsuwanie się towaru i zapewnia większą stabilność
podczas wywrotu. Naczepa przeznaczona jest
głównie do przewozu materiałów sypkich, drobnych kruszyw, asfaltu, biomasy, a także materiałów
opałowych oraz produktów rolnych.
W zależności od potrzeb klientów Wielton oferuje
trzy długości ramy naczepy, co przekłada się na
zróżnicowaną wysokość zewnętrzną, a także dwa
wykonania – standardową (SL) oraz wzmocnioną
(HD) przeznaczoną do zastosowania w trudniejszych warunkach. Dodatkowo wśród dostępnych
opcji tylnego zamknięcia znajdziemy, oprócz klapy
do czoła i klapo-drzwi, również klapę hydrauliczną
oraz opcję dachów przesuwnych tył−przód producentów Marcolin i Cramaro.
Wywrotki marki Wielton od lat spełniają wymagania najbardziej wymagających klientów działających w różnych gałęziach przemysłu. Stosowanie sprawdzonych rozwiązań oraz ciągłe dążenie
do poprawy jakości i funkcjonalności pojazdów wieluńskiego producenta sprawiają, że są one niezawodnym partnerem w biznesie.
Zdjęcia: © Wielton
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Aby zapewnić energię
elektryczną w budowanej
u wybrzeży Szkocji farmie
wiatrowej, konieczne było
zbudowanie lądowej stacji
elektroenergetycznej
z trzema transformatorami. Pierwszy z nich
został już przetransportowany na plac
budowy.

pecjaliści ds. transportu z British Allelys
Group, na zlecenie spedytora projektu
deugro, pod koniec października 2019 r.
dostarczyli pierwszy ważący ponad 260 t i prawie
12-metrowy transformator. W tym celu wykorzystano transportowy most dźwigarowy (girder bridge)
Faktor 5.5 firmy Goldhofer, zaprezentowany po raz
pierwszy na targach bauma 2019. Jedną z jego
zalet jest to, że można go szybko i łatwo przystosować do przewozu dużych zbiorników.
56-kilometrowa trasa z portu Peterhead do New
Deer, z wieloma wzgórzami, zakrętami i mostami, przedstawiała wiele zagrożeń, które zostały
zminimalizowane dzięki wykorzystaniu niedawno
nabytego przez firmę Allelys mostu dźwigarowego Faktor 5.5 i przekształceniu go w łoże do
przewozu zbiorników. Tak skonfigurowana na-

Most dźwigarowy
Goldhofer Faktor 5.5 w akcji
Pionowy skok podnoszenia
w Faktor 5.5 wynosi
1600 mm, co pozwala
na bezpieczne pokonywanie
trudnych przeszkód na trasie

czepa jest elastycznym rozwiązaniem do załadunku
i przenoszenia dużych obiektów o szerokości do
6 m, długości 17 m i wadze do 350 t – tyle wynosi
bowiem nośność mostu Goldhofer Faktor 5.5.
Dzięki elastycznym opcjom konfiguracji – może on
mieć od 20 (2×10) do 32 (2×16) linii osiowych,
most może być przystosowany do szerokiego zakresu operacji transportowych.
Już na początku realizacji zadania stało się jasne,
że most dźwigarowy Faktor 5.5 był dobrym wyborem. Po wyjeździe z portu w Peterhead trasa rozpoczęła się od kombinacji zakrętów i krótkiego stromego podjazdu – to sytuacja, która wymaga dużej
koncentracji od kierowców nawet konwencjonalnych zestawów drogowych. Dzięki drobiazgowemu
planowaniu i przygotowaniom oraz największej staranności i uwadze na drodze 70-metrowy konwój –
wraz z eskortą policji – pokonał tę przeszkodę bez
żadnych problemów, a także kolejne, 90-stopniowe
zakręty, ronda i bariery na wiaduktach.
„Ogromną zaletą okazało się wykorzystanie mostu
dźwigarowego Goldhofer w krótkiej konfiguracji
dziesięciu osi z przodu i dziesięciu z tyłu. Dzięki temu
jesteśmy dużo bardziej zwrotni, a przede wszystkim bardziej ekonomiczni” – mówi właściciel firmy
David Allely. Konieczne było pokonanie kolejnych
mostów i pagórkowatych odcinków trasy. Dzięki
pionowemu skokowi podnoszenia 1600 mm i systemowi poziomowania most przęsłowy Faktor
5.5 można unieść, aby przejechać nad barierkami
mostu, i wypoziomować, aby zrównoważyć boczne
pochylenie na wąskich odcinkach trasy.
Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Goldhofer

Do przewiezienia transformatora ważącego ponad 260 t i mającego
niemal 12 m długości transportowcy z Grupy Allelys wykorzystali most
dźwigarowy Goldhofer Faktor 5.5 połączony z dwoma 10-osiowymi
modułami transportowymi
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Sprzęt budowlany jest
z natury duży i ciężki,
dlatego często jego
transport kwalifikuje się
jako przewóz ładunków
nienormatywnych. Często
można jednak tego
uniknąć, odpowiednio
przygotowując maszyny
do relokacji.

rozwiniętej gospodarczo współczesnej Europie zdecydowanie
mniej buduje się dużych obiektów przemysłowych, takich jak rafinerie,
elektrownie czy duże fabryki. Do ich obsługi wymagane są wysoko wyspecjalizowane rozwiązania transportowe zdolne
do przewożenia ładunków o ciężarach
przekraczających kilkaset ton. Powstaje
za to relatywnie dużo mniejszych obiek-

Transport
nienormatywny?
Niekoniecznie

Dariusz Piernikarski

tów, które swymi funkcjami są w stanie
zaspokajać polityczny i społeczny popyt
na alternatywną energię, recykling, zdrowie publiczne. Przestawienie europejskiej
gospodarki na usługi oznacza również
zwiększone zapotrzebowanie na obiekty
biurowe. Z różną intensywnością realizowane są projekty związane z rozbudową
infrastruktury transportowej. Projekty
o wspomnianym zakresie tradycyjnie stanowią kluczowy rynek naczep niskopodwoziowych przeznaczonych do transportu
maszyn budowlanych na place budowy.

Na pomoc: standaryzacja
Sektor produkcyjny, taki jak ten, w którym nawet wiodący gracze liczą swoją
roczną produkcję w setkach, a nie w tysiącach, pragnie stabilnego tła legislacyjnego, odpornego na konieczność zmiany
szczegółów konstrukcyjnych w celu dostosowania produkowanych pojazdów
do przepisów obowiązujących na różnych
rynkach. Doskonałym przykładem mogą
tu być dopuszczalne nośności osi stoso-

© Goldhofer

Zaprojektowane z myślą o elastycznym
transporcie na place budowy i z nich
wyjątkowo długie i szerokie wgłębienie
na wysięgnik koparki w naczepach
Goldhofer STEPSTAR nie ma poprzeczek i jest otwarte z tyłu, co umożliwia
przewożenie koparek o długich ramionach przy jednoczesnym zmniejszeniu
całkowitej wysokości. Naczepa jest
również wyposażona w lekkie i długie
rampy, z prostą regulacją w celu zwiększenia szerokości do 2990 mm
lub całkowitego zsunięcia ramp
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powo rozsuwana, mieć boczne przedłużenia, a nawet tworzyć szkielet pozwalający przewieźć dużą koparkę gąsienicową lub kadłub łodzi, niosąc je nisko.
Nośność zależy głównie od liczby linii
osiowych zgrupowanych w podwoziu.

Naczepy niskopodwoziowe Faymonville MegaMAX to optymalne rozwiązanie do transportu
wysokich ładunków – atutem jest pokład ładunkowy o wysokości zaledwie 225 mm. Pojazd
zapewnia maksymalną zwrotność i elastyczność w użytkowaniu przy kącie skrętu wynoszącym
60° dzięki 12-tonowym osiom wahadłowym i zawieszeniu o skoku 600 mm

wanych w naczepach niskopodwoziowych, które w zależności od państwa
i systemu zawieszeń typowo wynoszą
od 10 t do 12 t.
Relatywnie niski poziom produkcji
i duży udział zindywidualizowanych,
wręcz jednostkowych rozwiązań, jakie
możemy spotkać w modułach transportowych o bardzo dużej ładowności i w nieco
mniejszym zakresie w typowych (o ile tak
można powiedzieć) naczepach niskopodwoziowych o ładowności do 100 t
sprawiają, że trudno jest uzyskać poziom powtarzalności, który promowałby
racjonalizację kosztów wytwarzania. Jednak znaleziono częściowe rozwiązanie.
Firmy specjalizujące się w tej gamie produktowej wykorzystują w jak najwięk-

szym zakresie znormalizowane moduły
konstrukcyjne, takie jak np. linie osiowe,
systemy sterowania, pokłady ładunkowe,
sekcje tylne oraz osprzęt.
Typowym rozwiązaniem jest ujednolicenie przednich i tylnych sekcji pojazdu,
a następnie hydrauliczne przyłączenie
tych dwóch do środkowej części głównej
tworzonej przez elementy struktury (ramy)
nośnej połączone z różnymi wariantami
pokładu ładunkowego o zmiennej specyfikacji. W ten sposób przystosowanie
naczepy do specyfiki zamówienia niekiedy ogranicza się do skonfigurowania
środkowej części, która może być telesko-

Scheuerle EuroCompact U5 to naczepa
o zoptymalizowanej masie i długości,
idealnie nadaje się do transportu ładunków o masie do ok. 115 t, w tym
ciężkich maszyn budowlanych. Rozstaw
osi 1500 mm pozwala na stabilną jazdę
nawet w trudnych warunkach drogowych. EuroCompact jest również dostępna w różnych wersjach, od kombinacji 1+3 po 4+6 osi, a dodatkowy wózek
Dolly Smart Axle umożliwia precyzyjne
dopasowanie do ładunku i trasy
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Do transportu różnych maszyn budowlanych można wykorzystać różne rozwiązania transportowe. Typowo przewożone
maszyny budowlane można zakwalifikować do 3 podstawowych klas, a mianowicie: kompaktowej, średniej oraz ciężkiej.
Na podstawie tego podziału można łatwo
ocenić, jakiego rodzaju środek transportu musi być użyty do przewiezienia
danej maszyny.
W klasie kompaktowej waga transportowanej maszyny nie przekracza zwykle 5 t, a całkowita wysokość transportowa maszyny zwykle pozostaje poniżej
2500 mm. Maszyny klasy kompaktowej
można przewozić dowolną naczepą niskopodwoziową, a w niektórych przypadkach
zmieści się na niej nawet kilka urządzeń.
Ze względu na wielkość ładunku zazwyczaj nie jest konieczne stosowanie wgłębień na koła lub wnęki na ramię koparki
czy żurawia. W klasie kompaktowej maszyny są czasami ładowane i rozładowywane z naczepy kilka razy dziennie.
W takim przypadku zaleca się wybór naczepy z rampami hydraulicznymi, aby
ułatwić kierowcy załadunek i rozładunek
maszyn.
W klasie średniej waga transportowanej maszyny wynosi zwykle od 6 do 30 t.
Całkowita wysokość transportowa ma-

© Scheuerle

© Faymonville

Ściśle według potrzeb
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szyny zwykle pozostaje poniżej 3250 mm.
Maszyny budowlane klasy średniej mogą
nadal być przewożone na naczepie niskopodwoziowej. Jeśli wysokość transportowa maszyny wynosi ponad 3000 mm,
oznacza to, że konieczne będzie wykorzystanie naczep niskopodwoziowych z obniżonym pokładem. Czasami wystarcza
użycie pojazdów z oponami niskoprofilowymi lub o osiach z niezależnym zawieszeniem pneumatycznym o dużym
skoku i pokładem wyposażonym we wnęki
na koła.
Klasa ciężka obejmuje duże maszyny
budowlane o masie przekraczającej 30 t
i sięgającej nawet 80 t, w przypadku których wysokość transportowa również wymaga użycia naczep o obniżonej wysokości
pokładu ładunkowego. W tej kategorii
ciężar i wysokość ostatecznie decydują
o rozwiązaniu transportowym.

© Nooteboom

5-osiowa naczepa Nooteboom typu
MPL-85-05(V) z serii Manoovr ma
rozsuwany pokład ładunkowy, wnękę
na ramię koparki oraz rampy najazdowe o nośności 80 t

Nienormatywny? Niekoniecznie
Transport największych maszyn budowlanych, takich jak żurawie, spycharki,
równiarki, koparki czy wozidła, oznacza
zazwyczaj przekroczenie dopuszczalnych
rozmiarów i/lub mas zestawu drogowego
i konieczność realizacji przewozu klasyfikowanego jako nienormatywny. To z ko-

reklama

lei wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń i dokładnego zaplanowania całej
operacji. W przypadku pozostałej części
sprzętu budowlanego można uniknąć tego
kłopotu poprzez staranne planowanie i modyfikacje, które zapewnią, że maszyny
załadowane na przewożące je pojazdy
będą spełniać standardowe przepisy w zakresie warunków przewozu.
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© Broshuis

Ta 3-osiowa, jednokrotnie rozsuwana
naczepa Broshuis to uniwersalny pojazd
do transportu maszyn budowlanych –
ładowność ok. 37 t, osie samoskrętne,
rampy opuszczane i regulowane hydraulicznie, wnęki na koła (druga wnęka
powstaje po rozsunięciu naczepy),
wnęka na ramię koparki

© Doll Fahrzeugbau

Teleskopowa naczepa niskopodwoziowa z hydraulicznym układem kierowniczym z serii Doll
VARIO S4H-GR3S18 o ładowności technicznej
40,8 t ma obniżony pokład, aby zmniejszyć
całkowitą wysokość podczas załadunku
różnych maszyn budowlanych, w tym ładowarek kołowych, koparek lub równiarek; do naczepy przymocowane są podwójne rampy
z hydrauliczną regulacją rozstawu

Zazwyczaj oddzielne wysyłanie osprzętu stanowiącego wyposażenie np. ładowarek kołowych lub spycharek jest bardziej
wydajne i tańsze niż wysyłanie kompletnej maszyny w jednym transporcie nienormatywnym. Wystarczy spełnienie kilku
prostych zaleceń, aby było to możliwe.
1. Przekroczenie ciężaru: oddzielne wysłanie maszyn i ich osprzętu oraz dodatków zmniejszą wagę przewożonego ładunku. Przekroczenie masy
ładunku wynoszącej ok. 20 t staje się
mniej prawdopodobne. Warto sprawdzić dokumentację techniczną lub
skontaktować się z przedstawicielem
producenta, jeśli nie ma się pewności
co do wagi przewożonego sprzętu.
2. Przekroczenie wysokości: czasami wystarczy cofnąć łyżkę lub wysięgnik,
a w razie potrzeby można ją całkowicie zdemontować. Łatwiej przewieźć
ładunek rozdzielony na kilka elementów niż pojedynczy zbyt wysoki czy
zbyt szeroki. Aby ustalić, czy warto to
zrobić, dobrze jest też określić czas
potrzebny do demontażu i ponownej
instalacji i porównać go z oszczędnościami wynikającymi z uniknięcia
transportu nienormatywnego.

3. Przekroczenie szerokości: w większości przypadków na te cechy przewożonych maszyn nie mamy wpływu,
ponieważ sprzęt budowlany zwykle
używa gąsienic zamiast opon, a demontaż gąsienic jest procesem czasochłonnym. Jeśli jednak może to być
rozwiązaniem nadmiernej szerokości,
warto porównać koszt i czas demontażu i ponownej instalacji z oszczędnościami uzyskanymi dzięki uniknięciu
przewozu ładunku o nienormatywnej
szerokości.
4. Przekroczenie długości: jeśli normatywne długości zostają przekroczone,
należy sprawdzić, czy istnieje coś, co
można zdemontować i przetransportować osobno, ograniczając tym samym całkowitą długość zestawu przewożącego dany sprzęt tak, aby mieścił
się w granicach normatywnych.
Pomimo rozłożenia maszyny na części
i koniecznego wysiłku związanego z procesem jej ponownej kompletacji po dostawie może okazać się to opłacalne, bo
unikniemy transportu nienormatywnego.
Realizacja przewozu nienormatywnego
może powodować istotne zwiększenie
kosztu relokacji maszyn budowlanych,
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zwłaszcza jeśli konieczne będzie zaangażowanie pojazdów eskortujących, eskort
policyjnych i zezwoleń oraz dostosowanie
się do ograniczeń związanych z godzinami przejazdu. Ponadto niektóre drogi,
mosty i wiadukty mają ograniczenia tonażowe, co może prowadzić do zwiększenia długości trasy i czasu przejazdu.

Przygotowanie do transportu
Zanim zaczniemy przygotowywać
sprzęt budowlany do transportu, konieczny jest dobór odpowiedniej naczepy
(przyczepy), na którą będzie załadowany.
Znając środek transportu, można odpowiednio przygotować maszynę. Czasami,
aby dopasować sprzęt do mniejszej (lżejszej, tańszej itp.) naczepy, konieczny jest
demontaż niektórych elementów. Gdy
już wiadomo, jakiego typu naczepa zostanie wykorzystana, można zacząć przygotowywać sprzęt do transportu. Pierwszą czynnością powinno być ustawienie
wszystkich ramion i wysięgników tak,
aby w minimalnym zakresie wpływały na
wysokość lub długość. Warto zdemontować osprzęt, który powoduje zwiększenie
wymiarów lub ciężaru ładunku.
Przekroczenie dopuszczalnej wysokości (4 m) bywa najczęstszym problemem. Naczepy niskopodwoziowe mają pokład ładunkowy o wysokości 750–850 mm
– w zależności od możliwości regulacji

© Demarko
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wysokości zawieszenia, co oznacza, że do
wykorzystania jest wysokość nieco ponad
3 m. Naczepy z obniżonym łożem, w których środkowa część pokładu ładunkowego znajduje się poniżej wózków jezdnych,
dają dodatkowo 500–600 mm wysokości.
Jeszcze więcej można zyskać, decydując
się np. na naczepę z obniżonym łożem
wyposażoną w osie z zawieszeniem hydraulicznym – tam obniżenie pokładu jest
możliwe w jeszcze większym zakresie.
Pojazdy te są jednak znacznie droższe.

4-osiowa naczepa Demarko z serii ST ma 2 osie z wymuszonym skrętem hydraulicznym, jednokrotnie rozciągana (5500 mm), dopuszczalna ładowność wynosi 58,5 t – to przykład naczepy łączącej
w sobie niezawodność oraz łatwość użytkowania ze sprawdzonymi technologiami służącymi przewoźnikowi w realizacji nawet najbardziej wymagających zadań

Jednym zdaniem…
Producenci naczep stale doskonalą
swoją ofertę, aby dzięki innowacjom dopasować pojazdy do trendów w branży
budowlanej. Wśród głównych kierunków,
w jakich ewoluują konstrukcje naczep

reklama

niskopodwoziowych, można wymienić
zmniejszenie masy własnej i podwyższenie ładowności, skrócenie czasu potrzebnego na załadunek i rozładunek, poprawę
trwałości, zmniejszenie kosztów konserwacji i rozszerzenie zakresu urządzeń,
które można przewozić.
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CombiMAX ze Słowenii do Szwecji
Transport olbrzymiego transformatora wymaga starannego przygotowania.
Chorwacka firma Velebit Promet d.o.o. świetnie poradziła sobie
z przewozem 103,5-tonowego ładunku, pokonując łącznie 7000 km. Czas
realizacji zadania wyniósł dwa miesiące.

Załadunek transformatora
o długości 7,29 m, szerokości
2,62 m i wysokości 4,13 m
na pokład ładunkowy naczepy
modułowej CombiMAX

pecjaliści od transportu dopracowywali
trasę przez wiele godzin. Ostatecznie plan
podróży został zatwierdzony i uzyskano
wszystkie pozwolenia. Z Chorwacji trasa początkowo biegła do słoweńskiej stolicy Lublany,
gdzie na załadunek czekał transformator ważący
103,5 t – jego długość wynosiła 7,29 m, szerokość 2,62 m, natomiast wysokość 4,13 m. Projekty takie wymagają umiejętności specjalistów
takich jak Velebit, którzy przy takich zadaniach polegają na naczepach modułowych Faymonville
CombiMAX.
Do przewozu tego transformatora eksperci przygotowali kombinację 5+7 osi z niskim łożem. Razem z ciągnikiem cały zestaw miał długość 36 m
i ważył 170 t. „CombiMAX jest idealnym rozwiązaniem do takich trudnych zadań. Modułowa kon-

cepcja robi wrażenie, ponieważ ma optymalny stosunek masy własnej do ładowności” – powiedział
Ivica Bergovac, dyrektor sprzedaży Velebit.
Ze Słowenii konwój ruszył w kierunku Rotterdamu. Tam zarezerwowano miejsce na promie na
podróż do Skandynawii. Kierowca i jego zespół
eskortujący musieli wykonać precyzyjne manewry
przy wjeździe zestawu na statek. Osie wahadłowe
o skoku 600 mm miały również decydujące znaczenie dla bezpiecznego przejścia od nabrzeża
do promu.

Specjaliści Velebit doskonale opanowali również
zjazd zestawu ze statku w szwedzkim porcie Sundsvall. Odtąd konwój mógł przejechać ostatnie
200 km w ciągu dnia, co przyciągało spojrzenia
wielu obserwatorów. Nawet w tej części podróży
zaangażowany personel poradził sobie z każdym
problemem. Miejsce rozładunku znajdowało się
w szwedzkich lasach w podstacji w pobliżu Länsterhöjden.
Dyrektor sprzedaży Ivica Bergovac docenia mocne
strony naczepy CombiMAX i przypomina o wielu
ukończonych zleceniach: „Korzystamy również z koncepcji pojazdu modułowego z Faymonville do transportu maszyn i urządzeń dla przemysłu”. Zespół zaangażowany w transport transformatora do Szwecji
jest bardzo zadowolony z pomyślnie przeprowadzonego tak trudnego wyzwania. Ekipa była w drodze przez 20 dni i wszyscy byli bardzo szczęśliwi,
kiedy mogli wreszcie wrócić do Chorwacji.
Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Faymonville

Razem z ciągnikiem cały zestaw miał długość
36 m i ważył 170 t – pokonanie nim całej trasy
oznaczało rozwiązanie wielu problemów
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Wśród silosów – naczep
z nadwoziem zbiornikowym
– najliczniejszą grupę
tworzą leżące naczepy
silosowe oraz naczepy
silosowe podnoszone.
W dalszej części artykułu
skoncentrujemy się na
silosach podnoszonych.

grupie naczep zbiornikowych
do przewozu produktów sypkich największą popularnością cieszą się cementowozy o pojemności
od 35 m3 do 38 m3, przeznaczone głównie do przewozu cementu, pyłów, mąki
itp. Drugą grupę pod względem liczebności stanowią silosy podnoszone (samowyładowcze, kiprowane) o pojemności od
60 m3 do 65 m3. Używa się ich głównie
do transportu różnego rodzaju granulatów, krzemionki i innych produktów
objętościowych.

Silosy podnoszone:
konstrukcje bardzo
dopracowane

© Hoffmann Transport

Dariusz Piernikarski

Najważniejszymi producentami silosów samowyładowczych w Europie,
zaopatrującymi jednocześnie największą
część rynku, są trzy firmy niemieckie:
Feldbinder Spezialfahrzeugwerke (FFB),
Spitzer Silo-Fahrzeugwerke GmbH (Spitzer) oraz Kässbohrer. Na drogach Europy
można również spotkać pojazdy takich
producentów, jak Benalu, GOFA, LAG,
O.ME.P.S. Silotrailers, Van Hool. Od niedawna jest również obecna południowoafrykańska firma GRW, której silosy w Polsce dystrybuuje EWT Truck & Trailer.
Według statystyk sprzedaży IBRM
Samar w 2019 r. sprzedano 395 naczep
klasyfikowanych jako „pojemniki” – naczepy do przewozu materiałów sypkich
(niestety nie dysponujemy szczegółowymi danymi dotyczącymi sprzedaży
wyłącznie silosów samowyładowczych)
– było to o 32% mniej niż w 2018 r. (581
szt.). Ubiegłorocznym liderem rynku
w tej kategorii pojazdów była firma Feldbinder (140 szt.), Spitzer dostarczył 98
pojazdów, Kässbohrer – 88. Ci trzej producenci zaspokoili 82,5% potrzeb rynku.

We flocie firmy
Hoffmann Transport jest
100 silosów podnoszonych
Feldbinder KIP 60.3 o pojemności 60 m3, naczepy
łączone są z ciągnikami
MAN TGX 18.460
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Klucz: niska masa własna
i objętość

© Hydro Truck

Ogólna definicja mówi, że silosy to
pojazdy z nadwoziem zbiornikowym przystosowane do przewozu luzem materiałów sypkich i suchych, w tym produktów
spożywczych (jak np. mąka, cukier, kasze), mączki kostnej, soli, tlenków, granulatów tworzyw sztucznych, nawozów,
cementu itp. Objętość tych silosów może
dochodzić do 90 m3 (transport materiałów granulowanych o niewielkiej gęstości, np. cukru i granulatów tworzyw
sztucznych), choć najczęściej spotyka
się pojemności od 30 m3 do 70 m3.

© D. Piernikarski

Silos Spitzer SK2760 CAL z aluminiowym zbiornikiem podnoszonym o pojemności ok. 60 m3 jest przeznaczony do przewozu materiałów sypkich
różnego typu. Naczepa ma ramę aluminiową (częściowo spawaną, a częściowo skręcaną), podłużnice wykonano z profilu walcowanego o opatentowanym kształcie. Bez dodatkowego wyposażenia silos waży 6250 kg.
Lej wysypowy z anodowanego aluminium wyposażono w składaną matę
aeracyjną, którą można zdjąć przez poluzowanie nakrętki – jest to opatentowana konstrukcja firmy Spitzer Silo

„Jeśli chodzi o wibratory czy pozostałą
armaturę, najważniejszą rzeczą, na jaką
należy zwrócić uwagę, jest sposób
wykonania” – takiego zdania jest
Robert Hoffmann

O komentarz ekspercki do naszych rozważań poprosiliśmy Roberta Hoffmanna,
prezesa zarządu spółki Hoffmann Transport. We flocie Hoffmann Transport jeździ
100 naczep – silosów podnoszonych firmy
Feldbinder o pojemności 60 m3. Tak o swoich pojazdach mówi Robert Hoffmann:
„Silos podnoszony o pojemności 60 m3 to
uniwersalna naczepa. O objętości decyduje rodzaj przewożonego ładunku – wielu
przewoźników tego nie rozumie, decydują
się na mniejsze i lżejsze naczepy, myśląc,
że te kilkaset kilogramów więcej da im
przewagę. Z doświadczenia wiem, że
z określonymi ładunkami różnie bywa i lepiej być bardziej wszechstronnym”.

© D. Piernikarski

Na naczepie w specjalnym poprzecznym
pojemniku przewożony jest krótki wąż
łączący kompresor zamontowany na ciągniku
siodłowym z instalacją naczepy, a w pojemnikach ułożonych wzdłuż ramy przewożone są
węże rozładunkowe (rzadko kiedy odbiorca
ładunku ma swoje węże). Pozwalają one na
rozładunek w większej odległości od otworu
rozładunkowego u klienta

W przypadku silosów podnoszonych
cena pojazdu nie jest kryterium decydującym o jego zakupie. Bardzo duże
znaczenie ma masa pojazdu i wiążąca
się z tym ilość przewożonego produktu.
Niska masa własna oraz optymalne dobranie pojemności zbiornika do ciężaru
właściwego przewożonego produktu pozwala przewieść jak najwięcej ładunku.
mieszcząc się przy tym w dopuszczalnej
masie całkowitej zestawu. Stal jako materiał stosowany do konstrukcji ram silosów podnoszonych została wyparta
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jeszcze w latach 90. ub. w. przez stopy
aluminium – dzięki temu uzyskano zwiększenie ładowności o ok. 500 kg. Zdecydowanie wcześniej niż w przypadku ram
używanych w naczepach skrzyniowych
zaczęto również stosować połączenia śrubowe łączące poprzeczki ramy z jej podłużnicami. W rezultacie naczepa z silosem
podnoszonym o pojemności 60 m3 ma teraz ciężar własny wynoszący około 6250–
–6500 kg (w zależności od marki i modelu). Niektórzy producenci deklarują
nawet masę własną poniżej 6200 kg (np.
silos Kässbohrer SSK 60/5-10/24) ma masę
własną 6150 kg). Tak więc jak najniższa
masa własna zestawu ciągnik–naczepa
to jeden z najważniejszych czynników
branych pod uwagę przez użytkowników
przy wyborze oferty. „Ciężar ciągnika
siodłowego ma również znaczenie. Na
niektórych trasach czy w niektórych kombinacjach związanych z rodzajem ładunku trzeba wykorzystywać ciągniki ze
zbiornikami małymi, typowymi dla transportu regionalnego. Zleceniodawca płaci
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mi za każdą tonę przewiezionego materiału, więc zestawy muszą być ultralekkie. Oczywiście musi istnieć kompromis
pomiędzy jakością, trwałością i masą
pojazdu” – uważa Robert Hoffmann.
Okres eksploatacji silosów jest znacznie dłuższy niż w przypadku naczep kurtynowych, skrzyniowych, a nawet chłodniczych i sięga nawet 20 lat. Zdaniem
Roberta Hoffmanna o jakości silosu decydują drobne niuanse, jak np. jakość
spawu. „Przy dwudziestokilkuletniej eksploatacji to ma znaczenie. Dobrze zrobiony silos jest jak Boeing – lata, czyli
jeździ bardzo długo, pod warunkiem że
nie przewozimy w nim towarów bardzo
wycierających ścianki, a szczególnie dno
zbiornika. Dobrze zadbany silos wytrzymuje do 25 lat” – komentuje ekspert.

Decydują szczegóły
Silosy podnoszone to konstrukcje bardzo dopracowane. „Staram się patrzeć
na wszystko. Decydują szczegóły takie jak
np. rozwiązanie tylnego dekla rozładunkowego i sposób oraz szybkość jego obsługi. Znaczenie ma wytrzymałość kon-

Robert Hoffmann,
prezes zarządu Hoffmann Transport

Firma Hoffmann Transport jest obecna na
rynku od 30 lat, siedziba główna znajduje się
w Janikowie k. Inowrocławia. Obecnie w jej
flocie znajduje się 100 silosów podnoszonych
Feldbinder o pojemności 60 m3 i identycznej konfiguracji. Naczepy łączone są z ciągnikami MAN TGX
18.460. Firma specjalizuje się w transporcie sypkich materiałów
spożywczych, dostarczając je do czołowych europejskich producentów. Jakość usług, oprócz długoletniej obecności na
rynku, potwierdzają również certyfikaty ISO 9001:2008, GMP,
HACCP oraz SQAS.

strukcji – nawet w długoletniej eksploatacji nie powinny pojawiać się żadne
pęknięcia w połączeniach spawanych.
Mam tu na myśli zarówno aluminiową
ramę podwozia, jak i zbiornik. W przypadku silosów dużym problemem może
być zabezpieczenie antykorozyjne i słaba
jakość powłok lakierniczych” – mówi
Robert Hoffmann.

reklama

Bardzo ważne i przestrzegane w przypadku silosów jest utrzymanie czystości
wewnątrz pojazdu. Trzeba pamiętać, że
silos, a także wszystkie zawory, węże,
złączki, filtry i sprężarka, po każdym
rozładunku muszą być dokładnie umyte.
Ma to szczególne znaczenie, jeśli następuje zmiana rodzaju przewożonego ładunku. „W naszych przewozach ok. 98%
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transportów kończy się myciem silosu.
Wewnętrzne powierzchnie zbiornika powinny być jak najbardziej gładkie, aby
towar nie pozostawał w środku. Bardzo
dbamy o to, aby powierzchnia w środku
nie była porysowana. Każda rysa to krawędź, na której pozostają drobiny materiału” – komentuje Robert Hoffmann.

Spitzer SK 2789 ZOC to specjalistyczny
silos podnoszony o pojemności aż
89 m3, wyposażony w 8 otworów
załadowczych DN 450 oraz 2
siłowniki zapewniające wymaganą
stabilność podczas podnoszenia

rynku zbiorniki silosów wykonywane
w całości z kompozytów – w porównaniu z konwencjonalnymi konstrukcjami
aluminiowymi ich główną zaletą jest
mniejszy ciężar.
Z doświadczeń naszego eksperta wynika, że najtrudniejsze do przewiezienia
ładunki to te, które przywierają do ścian
silosu. „Przy ich rozładunku konieczne
jest maksymalne połączenie zalet wynikających z rozładunku grawitacyjnego
po podniesieniu silosu i powietrznego
związanego z napowietrzeniem ładunku
i wytworzeniem nadciśnienia nad nim.
Problemem może być również wilgoć
i skraplanie pary wodnej z powietrza
wskutek zmiany temperatur” – zwraca
uwagę Robert Hoffmann.

© Kässbohrer

O ostatecznym kształcie i objętości
jednokomorowego zbiornika (i np. gładkości jego powierzchni wewnętrznej)
decydują własności przewożonych materiałów, zwłaszcza ich tendencje do
zbrylania, zlepiania lub ubijania, np. pod
wpływem drgań wywołanych transportem. Przede wszystkim ważne jest, aby
przewożony ładunek był skutecznie chroniony przed wpływem warunków zewnętrznych i szczelnie zamknięty wewnątrz zbiornika.

© D. Piernikarski

Zbiorniki

Zbiorniki silosów wykonuje się zazwyczaj z obrabialnych plastycznie stopów aluminium. Wymaganą przepisami
Transportowego Dozoru Technicznego
wytrzymałość gwarantuje już zastosowanie ścian o grubości 5 mm. Rzadziej
spotykane są silosy stalowe – eksploatowane są głównie na drogach o bardzo
złej jakości lub na rynkach, gdzie jak najniższa masa pojazdu nie jest tak istotna.
Od pewnego czasu można spotkać na

© Kässbohrer

W zdalnie sterowanym silosie przechylnym
z zaawansowanym pakietem bezpieczeństwa Kässbohrer K. SSK 60 wprowadzono
automatyzację procesu rozładowania za
pomocą kontroli parametrów bezpieczeństwa, poprawiając bezpieczeństwo ogólne
rozładowywanego silosu

Na targach NUFAM 2019 firma Kässbohrer zaprezentowała silos podnoszony K.SSK
60 ADR o pojemności 60 m3, który został opracowany pod kątem pełnej zgodności
z zaleceniami ECTA/DOW i przepisami ADR. Producent oferuje silosy podnoszone
w wersji ADR o pojemnościach od 40 m3 do 60 m3
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Silos samowyładowczy LAG będący w ofercie Grupy DBK to konstrukcja pokazana po raz pierwszy na targach IAA 2016
w Hanowerze. Zmniejszono objętość z 61 m3 do 60 m3 oraz liczbę studzienek z 6 do 5, przez co udało się uzyskać masę
własną 6240 kg – silosy samowyładowcze LAG są tym samym jednymi z najlżejszych naczep tego typu na rynku

Wskutek wielokrotnych cykli za- i rozładunku, związanego z tym podnoszenia
silosu, a także przy złej eksploatacji czy
nieprawidłowych ciśnieniach ustawianych na zaworach można wraz z upływem czasu doprowadzić do uszkodzeń
zbiornika. Silosy traktowane są przez
TDT jako urządzenia ciśnieniowe, co
nakłada oczywiście odpowiednie rygory
związane z ich dopuszczeniem do eksploatacji i konserwacją.
„Życie mnie nauczyło, że na śrubach,
uszczelkach, smarowaniu nie wolno oszczędzać – to może prowadzić do znacznie
większych kosztów związanych z usuwaniem uszkodzeń. Dotyczy to zarówno
armatury silosu, jak i hydrauliki wywrotu. W eksploatacji krytyczne jest zawieszenie siłownika wywrotu i smarowanie
łożyskowania osi wywrotu zbiornika oraz
tylnych nóg podporowych” – takie zasady
eksploatacji silosów w swojej firmie stosuje Robert Hoffmann.

Systemy rozładunku
Załadunek silosów odbywa się po
otwarciu pokryw otworów załadowczych
rozmieszczonych w górnej części zbiornika. Otwory załadowcze mają z reguły
średnicę 450 mm (DN450) i zamykane
są szczelnie pokrywami.
Do rozładunku produktów sypkich
stosuje się zasadę fluidyzacji, dzięki
czemu cały proces transportowy jest wydajny i szybki. Fluidyzacja to zjawisko polegające na tym, że materiał sypki uzyskuje właściwości zbliżone do cieczy pod
działaniem przepływającego sprężonego

© D. Piernikarski

© Grupa DBK
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W ubiegłym roku na rynku polskim zadebiutowały silosy podnoszone południowoafrykańskiej
marki GRW – dystrybuuje je EWT Truck & Trailer, pierwsze pojazdy przekazano już do klientów

powietrza. Powietrze jest wprowadzane
od dołu zbiornika, następnie przez puste
przestrzenie między cząsteczkami ładunku przemieszcza się ku górze, tym
samym rozluźniając – upłynniając – materiał sypki. Wewnątrz zbiornika, nad
ładunkiem, wytwarzane jest nadciśnienie, które nie przekracza 2 bar – wspomaga to opróżnianie zbiornika.
Oprócz rozładunku sprężonym powietrzem w niektórych silosach stosuje
się rozładunek grawitacyjny. Odbywa się
on przeważnie do silosów podziemnych,
których otwory wlotowe w chwili rozładunku znajdują się bezpośrednio pod pojazdem. Przy tego typu rozładunku należy
pamiętać o otworzeniu otworów odpowietrzających w górnej części zbiornika,
gdyż powstające podczas rozładunku
podciśnienie może uszkodzić konstrukcję zbiornika. Zapobiega temu zainstalo-

wanie zaworów podciśnieniowych, które
automatycznie likwidują ryzyko powstania nadmiernego podciśnienia podczas
rozładunku. Rober Hoffmann uważa, że
w transporcie silosowym 90% uszkodzeń powstaje z winy kierowcy. „Zazwyczaj są to błędy w obsłudze popełniane
podczas za- i rozładunku”.
W większości przypadków silosy są
autonomiczne pod względem technologii dostarczania sprężonego powietrza
niezbędnego do rozładunku. Sprężarka
napędzana przez skrzynię biegów dostarcza sprężone powietrze, druga przystawka odbioru mocy zapewnia niezbędne
ciśnienie hydraulicznego siłownika wywrotu. Oddzielne napędy silnik spalinowy–sprężarka zabudowywane na naczepach są rzadziej spotykane – zazwyczaj
wtedy, gdy mają być używane ciągniki
bez własnej hydrauliki/pneumatyki.
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Simply My Truck
Dariusz Piernikarski

Simply My Truck – po prostu moja ciężarówka. Pod takim hasłem 10 lutego
odbyła się światowa premiera nowej generacji ciężarówek MAN. Przekazujemy
nieco wrażeń z tego ważnego wydarzenia. Z nowymi ciężarówkami MAN
spotkamy się zapewne jeszcze nie raz…

a ciężarówki MAN nowej generacji czekaliśmy długo – poprzednie wydarzenie tej rangi odbyło
się jeszcze w 2007 r. – wtedy na rynek
wprowadzono nowe modele TGX oraz
TGS. Nowa generacja ciężarówek MAN
to najbardziej ambitny projekt firmy od
20 lat. Trzeba przyznać, że specjaliści
od marketingu pracujący w MAN Truck
& Bus znają zasady skutecznej promocji produktu. Po wielokrotnych zapowiedziach, „przeciekach” do prasy, zaostrzających jedynie apetyt, po przełożeniu
premiery z września 2019 r. na luty
2020 r. napięcie sięgało zenitu.

Manewrując nowym TGX, można zauważyć, że za sprawą własnego oprogramowania
sterującego pracą skrzyni biegów (ZF traXon lub skrzyni Traton zapożyczonej z samochodów Scania) jest doskonale przystosowana do pojazdu i jego możliwości; ma to także
wpływ na zużycie paliwa i optymalne prowadzenie samochodu na trasie
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Premiera światowa odbyła się z typowym dla MAN-a rozmachem na terenie
portu w hiszpańskim Bilbao, towarzyszyła
jej transmisja na żywo, którą w sieci obserwowało ok. 120 tys. osób. Ze względu
na liczbę zaproszonych gości (dziennikarze, klienci, przedstawiciele MAN itd.)
pokazy i pierwsze jazdy testowe rozłożono na kilka tygodni.
Centralne miejsce na czerwonym dywanie zajmowały oczywiście ciągniki
siodłowe TGX. Trochę w ich cieniu, niemal zapomniane, znalazły się pozostałe
modele oferowane przez producenta: TGS,
TGM oraz TGL. One także zostały poddane gruntownej modernizacji. Przedstawiciele producenta zapewniali, że samochody MAN nowej generacji ustanawiają
nowy poziom komfortu, bezpieczeństwa,
efektywności, niezawodności oraz nową
jakość w zakresie obsługi – a to wszystko
przy współudziale łączności i cyfryzacji.

Uproszczenie biznesu
dla zmieniającej się branży
transportowej
Samochody ciężarowe MAN nowej
generacji mają wszystko, co klienci i kierowcy zawsze cenili i czego oczekiwali
w swoich pojazdach, tylko w jeszcze pełniejszy sposób. Łączą sprawdzone zalety
z rozwiązaniami zorientowanymi na przy-

© D. Piernikarski
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W samochodach nowej generacji MAN oferuje 8 różnych kabin; najwięcej miejsca
zapewniają kabiny GX, GM i GN. Kabiny GX i GM o zewnętrznej szerokości 2,44 m
są perfekcyjnym wyborem na długie trasy w międzynarodowym ruchu dalekobieżnym; dzięki niskiemu tunelowi silnika kabina GM ma wysokość wnętrza
1,87 m, a kabina GX – 2,07 m

szłość. Jeszcze na etapie projektowania
skoncentrowano się na czterech głównych
tematach: kierowcy w miejscu pracy, wydajności pojazdu i jego niezawodnej użyteczności, a także silnym i kompetentnym partnerstwie dla klientów. Właśnie
dlatego nowa generacja ciężarówek MAN

ustanawia standardy pod względem przyjazności dla użytkownika, optymalnej
ergonomii, bardziej intuicyjnej i niezawodnej obsługi, łączenia w sieć urządzeń
i aplikacji cyfrowych, a także przemyślanej koncepcji przechowywania i doskonałego komfortu odpoczynku.

W ciągnikach MAN TGX nowej generacji stosowanych w klasycznym
transporcie dalekobieżnym obniżono zużycie paliwa o 8% w porównaniu z pojazdami wyposażonymi w silniki Euro VI C
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Zmieniono lusterka zewnętrzne, ich obudowa
jest węższa i zamontowana nieco bardziej
z tyłu; wygląda to elegancko, zmniejsza opór
wiatru i zwiększa bezpośrednie pole widzenia
kierowcy w strefie słupka A

Nowa generacja ciężarówek MAN pojawiła się pod hasłem „Simply my Truck”
(Po prostu moja ciężarówka). Aby nie był
to tylko slogan, ale znaczący fundament
rozwoju, na etapie projektowania przeprowadzono konsultacje z ponad 700 kierowcami, prezentując im m.in. różne prototypowe rozwiązania. Wszystko po to,
aby dowiedzieć się, w jaki sposób należy
zaplanować idealne miejsce pracy i odpoczynku w ciężarówce. W konsultacjach
wzięło również udział 300 klientów firmy
z 16 krajów. Projektanci wykorzystali
informacje i wdrożyli wynikające z nich
podstawowe pomysły w licznych innowacyjnych funkcjach nowej generacji
ciężarówek MAN. Przed wprowadzeniem do produkcji seryjnej prototypy
przejechały 4 mln km po różnych trasach
testowych.

Wydajność i ekonomika
eksploatacji
TGX i pozostałe modele nowej generacji to samochody ciężarowe przyszłości, przygotowane na komponenty
układu napędowego Traton, które będą
w nich wprowadzone już w niedalekiej
przyszłości. MAN przygotowuje je wspólnie z partnerami z Grupy. Na razie wykorzystywane są silniki Euro VI D (D08, D15,

Joachim Drees,
prezes zarządu MAN Truck
& Bus SE – fragment wypowiedzi
podczas konferencji prasowej
z okazji premiery nowej generacji
ciężarówek MAN w Bilbao

Przygotowując nową generację samochodów ciężarowych MAN, postawiliśmy sobie dwa zasadnicze pytania. Po pierwsze, w jaki sposób możemy uprościć działalność naszych klientów i ułatwić
im uczestnictwo w transformacji, jaką aktualnie przechodzi
nasza branża? Po drugie, jak należy zaprojektować ciężarówkę
najlepszą dla kierowcy? Odpowiedzi na nie pomogło udzielić
ponad 300 klientów z 16 krajów i 700 kierowców. Otrzymaliśmy od nich informacje zwrotne, które, jak wierzę, pozwoliły
nam dobrze wywiązać się z postawionego zadania.
Jestem przekonany, że nasze nowe ciężarówki będą pasowały kierowcom niczym ich własne rękawiczki i po zajęciu
miejsca szybko powiedzą, że MAN to „Simply My Truck”. Są
wygodne, ergonomiczne, a znajdując się we wnętrzu, kierowca szybko uzna, że to po prostu jest jego ciężarówka.
Równie ważne było bezpieczeństwo. Jako pierwszy z producentów w Europie wprowadziliśmy układ wspomagania skrętu
zgodny z przepisami unijnymi, które zaczną obowiązywać do-
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D26 i D38), które zostały wprowadzone
do produkcji w 2019 r., oraz skrzynie biegów przygotowywane przez ZF (traXon)
i Scanię. Dokonano optymalizacji współpracy jednostek napędowych z nowo opracowanym układem napędowym i komponentami oprogramowania zmniejszającymi
zużycie paliwa, co pozwala nowym pojazdom na uzyskanie jeszcze większej
wydajności. Ważną nowością jest tylny
most napędowy w ciągnikach TGX z nowym „szybkim” przełożeniem 2,31.

piero w 2024 r. Kolejnym osiągnięciem była optymalizacja gotowości eksploatacyjnej, która jest obecnie kluczowym czynnikiem prowadzącym do sukcesu firmy transportowej. Dla
nas niezwykle ważne było to, aby nasi klienci otrzymali od nas
najbardziej niezawodne ciężarówki. Dzięki nowym usługom
cyfrowym, które oferujemy wraz z pojazdami, podniesiemy ich
niezawodność na jeszcze wyższy poziom.
Chcemy również byś silnym, wiarygodnym partnerem dla naszych klientów. Włożyliśmy dużo pracy w to, aby poznać potrzeby klientów – są oni w sercu naszej organizacji, zarówno
gdy mówimy o konstrukcji pojazdów, ich produkcji, jak i późniejszej obsłudze.
Równie istotna jest wydajność. Jestem przekonany, że nowa
generacja samochodów ciężarowych MAN to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy będą je wykorzystywać. Oferujemy najkorzystniejszy w branży wskaźnik kosztów do korzyści.
Potwierdza to choćby to, że udało się nam obniżyć zużycie paliwa o 8%, choć oczywiście na tym nie poprzestaniemy.
To była dla nas długa podróż. Wraz z nową generacją ciężarówek MAN Truck & Bus jest gotowa na przyszłość i takie wyzwania jak cyfryzacja, pojazdy połączone, napęd elektryczny,
ogniwa paliwowe czy jazda autonomiczna, nie zapominając
o dalszej redukcji emisji CO2. Oczywiście w dalszym ciągu jest
wiele do zrobienia, ale nie boimy się nowych wyzwań.
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W nowych pojazdach MAN TGX nadal stosowane są 3 typy silników:
D38 o mocy od 540 KM/397 kW do 640 KM/471 kW, D26 o mocy
od 430 KM/316 kW do 510 KM/375 kW lub – w lekkich pojazdach dalekobieżnych – silnik D15 o mocy od 330 KM/243 kW do 400 KM/294 kW;
oprócz klasycznych ciągników siodłowych i podwozi 4×2 i 6×2
TGX jest nadal dostępny w wariantach 6×4 i 8×4, stosowanych
w transporcie ciężkim

zastosowaniem wodorowych ogniw paliwowych do napędu pojazdów nowej generacji, w których nie przewiduje się większych modyfikacji w obszarze kabiny.
Perspektywa czasowa to lata 2023–2024.

Nowa architektura elektroniczna
Producent deklaruje, że w ciągnikach
MAN TGX nowej generacji, używanych
w klasycznym transporcie dalekobieżnym,
obniżono zużycie paliwa o 8% w porównaniu z pojazdami wyposażonymi w silniki Euro VI C, co oznacza jednocześnie
wyraźną redukcję emisji CO2. Do zmniejszenia spalania przyczynia się również
udoskonalona aerodynamika kabin.
W przeprojektowanej kabinie znalazły się elementy strukturalne, np. siedzenia, które wykorzystywane są również w innych samochodach ciężarowych

produkowanych w Grupie Traton, są również komponenty znajdujące się w kabinach samochodów poprzedniej generacji.
Mamy zatem mieszankę części zaprojektowanych od nowa i tych stosowanych
wcześniej, ale to właśnie pozwoliło na
uzyskanie wyniku robiącego wrażenie –
bo tak trzeba powiedzieć o nowych kabinach MAN.
Nowe kabiny są przystosowane do
przyszłego wykorzystania w ciężarówkach z akumulatorowym napędem elektrycznym. Producent pracuje również nad

Konstruktorzy MAN, opracowując nowe
pojazdy, dołożyli wszelkich starań, aby
zapewnić długoletnią jakość produktu.
Kluczem ma być opracowana od nowa,
uproszczona architektura elektroniczna
oraz samodzielnie przygotowane oprogramowanie sterujące pracą poszczególnych układów, znacznie poprawiające
i rozszerzające funkcjonalność ciężarówek. Nowo opracowane oprogramowanie to 2,8 mln linijek kodu źródłowego.
W ciężarówkach MAN nowej generacji
architektura systemu elektronicznego ba-
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zuje na centralnym komputerze sterującym, zrezygnowano ze struktury rozproszonej, w której wykorzystywane byłyby
sterowniki i oprogramowanie pochodzące od dostawców zewnętrznych i przypisane do poszczególnych układów. W ten
sposób możliwe było zwiększenie niezawodności całego układu.
Jeśli potrzebne będą jakiekolwiek
zmiany w oprogramowaniu, można to
zrobić, wykorzystując centralny stos oprogramowania kontrolujący wszystkie sterowniki. Biorąc pod uwagę korzyści dla
klientów, takich jak np. firmy zabudowujące, architektura centralna ułatwia integrację w systemie MAN ich komponentów i sterowania takimi układami jak np.
żuraw czy układ wywrotu oraz wprowadzanie niezbędnych zmian. Jest to dużo
prostsze niż w przypadku architektury roz-

Obsługa skrzyni biegów MAN TipMatic odbywa się teraz za pomocą przełącznika umieszczonego z prawej strony kierownicy. SmartSelect to obrotowy przełącznik pozwalający
na obsługę funkcji wyświetlacza cyfrowego – jest umieszczony w ergonomicznej pozycji,
idealnie na poziomie obsługi obok fotela kierowcy, ze składaną podkładką pod nadgarstek, która stabilizuje rękę i odciąża ramię kierowcy
Komfort kierowcy na jeszcze wyższym poziomie – fotele nowej generacji, nowe leżanki, schowki pośrodku, pod łóżkiem, dwie zewnętrzne
skrzynki dostępne także od wewnątrz oraz schowki i skrytki w dachu
nad przednią szybą. W kabinie GX z najwyższym dachem pojemność
wszystkich schowków wynosi łącznie 355 litrów

Do przechowywania małych
przedmiotów służą uniwersalne
schowki w desce rozdzielczej,
pełniące również funkcję uchwytów do różnej wielkości kubków
z napojami. Bliżej kierowcy jest
dodatkowo wysuwany schowek
z dwoma uchwytami na kubki,
w środkowej części deski rozdzielczej zainstalowano, w zależności
od wariantu kabiny, jedną lub
dwie duże szuflady

Kokpit w modelach TGX nowej generacji jest teraz dwupoziomowy i zapewnia idealne pod względem ergonomicznym odległości między elementami
obsługi i odczytami. Wszystkie przełączniki używane podczas jazdy znajdują
się pod ręką, są optymalnie uporządkowane i łatwo dostępne dla kierowcy

Zamknięcie szyberdachu, włączenie reflektorów roboczych lub uruchomienie silnika unoszącego wywrotkę – wszystkie te czynności
kierowca może teraz wykonać
także po opuszczeniu pojazdu, zostawiając otwarte drzwi od strony
kierowcy. W zależności od sposobu użytkowania pojazdu klawisze mogą być zaprogramowane
zgodnie z życzeniem klienta
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proszonej. Centralizacja sterowania sprzyja
także aktualizacji systemu czy jego rozbudowie o nowe funkcjonalności, które
można wprowadzić i aktualizować bezprzewodowo metodą OTA (Over-The-Air).
Ponadto kompleksowo opracowany
cyfrowy system zarządzania obsługami
(przeglądami okresowymi) zmniejsza koszty operacyjne i zapewnia maksymalną do-
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stępność pojazdów z nowej generacji
MAN. Zarządzanie flotą i sterowniki są
wspierane przez liczne dodatkowe funkcje cyfrowe i usługi.

Usprawnienia procesu produkcji
i sprzedaży
Nowa generacja ciężarówek MAN to
nie tylko produkty, ale również kompleksowe usprawnienia produkcji i sprzedaży. Aby rozpocząć seryjną produkcję pojazdów nowej generacji, a jednocześnie
oferować poprzednie modele w 18-miesięcznej fazie przejściowej, MAN zainwestował około 100 mln euro w samym
zakładzie w Monachium – tam codziennie
powstaje do 500 kabin nowej generacji
ciężarówek MAN i poprzedniej serii. Dodatkowe inwestycje w wysokości 85 mln
euro zostały przeznaczone na lakiernię
kabin w głównej fabryce, która może teraz bez problemu pracować z większą
wydajnością, a klienci mogą wybierać
spośród 3000 kolorów kabin. Nowa lakiernia jest teraz jednym z najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych

dla środowiska zakładów tego typu w Europie. W zakładzie w Steyr w Austrii,
gdzie powstają modele TGL i TGM, także
uruchomiono nową, nowoczesną lakiernię.
W przyszłości trafiać tam będą wszystkie plastikowe elementy mocujące dla
całej sieci produkcyjnej MAN.

Kompetentne i spersonalizowane
partnerstwo
Równolegle z nową generacją ciężarówek firma MAN Truck & Bus wprowadza nowy system konfiguracji, całkowicie zorientowany na potrzeby klienta,
zgodny z logiką produktu oraz maksymalnie dopasowany do profilu przyszłego
wykorzystania pojazdu. Przy użyciu elastycznych opcji możliwe staje się skonfigurowanie nowego MAN-a TGX, TGS,
TGM lub TGL jako pojazdu optymalnie
dopasowanego do zadań transportowych.
Konfiguracja to nie tylko specyfikacja techniczna, obejmuje ona również indywidualnie koordynowane usługi z zakresu
obsługi technicznej, finansowania i usług
cyfrowych, dzięki którym ciężarówka jest
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całościowym, zintegrowanym rozwiązaniem transportowym – wszystko z jednego
źródła, z kompetentnymi osobistymi partnerami kontaktowymi. Cenną pomocą
w tym zakresie jest specjalna aplikacja
pozwalająca na optymalne skonfigurowanie pojazdu, wybór spośród ponad 900
cech indywidualnych i w sumie stworzenie 600–700 mln różnych konfiguracji.
W opcjonalnym pakiecie MAN Individual pojawia się obszerna oferta dokonywania dalszych modyfikacji dostosowanych do potrzeb klienta.

Po premierze
Czy nowa generacja samochodów ciężarowych MAN spełni pokładane w nich
nadzieje? Czy rzeczywiście flagowy TGX
został tak zaprojektowany, aby w maksymalnym stopniu uczynić pracę kierowcy
bardziej komfortową, a jego właścicielowi pozwolić zwiększyć efektywność?
Czas pokaże, a my na pewno do tematu
ciężarówek MAN nowej generacji jeszcze wrócimy…

Zdjęcia: © MAN Truck & Bus
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godnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 1468), wydanym na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze
technicznym, dźwigniki o ruchu nieprostoliniowym to urządzenie służące do
przemieszczania ładunków, zwykle na
niewielką wysokość, przeważnie wykorzystujące napęd hydrauliczny.

Zamontowane na pojeździe służą zazwyczaj do załadunku kontenerów lub
innych zunifikowanych jednostek ładunkowych. Potocznie nazywamy je urządzeniami hakowymi lub bramowymi, a tak
wyposażone samochody to oczywiście hakowce lub bramowce, wykorzystywane
głównie w branży komunalnej, gospodarce odpadami oraz w firmach budowlanych i coraz częściej – w rolnictwie.

W zakresie wszechstronnego transportowania
odpadów luzem żadne inne rozwiązanie nie pokona
hakowca. Możliwość upuszczania i załadunku
wszystkich rozmiarów i typów kontenerów w prawie
każdym środowisku operacyjnym daje systemom
hakowym ogromną przewagę operacyjną.

Pomijając zwiększenie pojemności
(ładowności), typowi użytkownicy hakowców nie oczekują od producentów radykalnych zmian konstrukcyjnych. Podstawowa konstrukcja hakowca nie zmieniła
się od wielu lat – jest to postrzegane raczej jako zaleta, a nie wada konstrukcji.
Wszystko, czego chcą, to coś solidnego,
prostego w utrzymaniu i łatwego do naprawienia. Ewolucja konstrukcji polega
przede wszystkim na obniżaniu masy
własnej zabudowy, zwiększaniu prędkości działania, stosowaniu ulepszonych
siłowników hydraulicznych, optymalizacji punktu mocowania haka i wprowadzaniu systemów zdalnego sterowania, umożliwiających obsługę urządzenia
spoza kabiny.

Dariusz Piernikarski

© King

Nic nie pokona hakowca

Uniwersalny pojazd z urządzeniem hakowym King HZ10R o udźwigu 10–12 t do obsługi kontenerów o długości użytkowej
2900–4500 mm w zależności od wersji urządzenia hakowego 4000/4500 mm oraz z żurawiem King 8.7 S2 podnoszącym 910 kg
na odległości 7,01 m. Żuraw można wyposażyć w funkcje do obsługi rotatora i innych urządzeń, jak np. chwytaka
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Niezawodna, sprawdzona
i trwała konstrukcja: urządzenie
hakowe King HZ20R o nominalnym udźwigu 20 t obsługuje
kontenery o długości użytkowej
4100–7000 mm w zależności
od wersji długości urządzenia
hakowego 6000/6500 mm.
Dodatkowo może być wyposażone m.in. w tylną hydrauliczną stabilizacyjną rolkę
podporową, kamerę cofania,
centralne smarowanie,
oświetlenie robocze, licznik
przepracowanych godzin

Bogata oferta rynkowa
Oferta producentów wytwarzających
urządzenia hakowe obejmuje pełny zakres tonażowy – mogą one być montowane zarówno na podwoziach samochodów dostawczych 3,5 t dmc., jak i na
32-tonowych podwoziach 4-osiowych.
Ważne jest zawsze to, aby maksymalnie

odpowiadały oczekiwaniom klientów
w zakresie wytrzymałości, odporności
na często brutalne warunki eksploatacji,
trwałości i bezwzględnie – bezpieczeństwa użytkowania.
Typowo udźwig urządzeń hakowych
mieści się w zakresie od 3 t do 30 t.
Obsługują one większość kontenerów
przemysłowych o długości od 3,5 m do
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7 m i objętości od 5 m3 do 40 m3. Umieszczone w kabinie pneumatyczne systemy
sterowania pozwalają na łatwą obsługę
i pewność działania hydrauliki w każdych
warunkach eksploatacji. Do budowy ramion wysięgników stosuje się stale o wysokiej wytrzymałości maksymalizujące
wytrzymałość, niezawodność i ładowność. Na końcu ramy pomocniczej urzą-

© D. Piernikarski
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Hakowiec Meiller RS21 może nominalnie podnieść kontener z ładunkiem o łącznej masie
do 21 t – zamontowany na 3-osiowym podwoziu o 26 t dmc., do dyspozycji pozostaje
ładowność na poziomie 14–15 t. Przy długości haka 6,5 m maksymalna długość
wewnętrzna kontenera zgodnie z normą DIN 30722 wynosi 7 m

dzenia hakowego znajdują się dwie poprzeczne rolki prowadzące ułatwiające
za- i rozładunek przewożonego kontenera. Rolki te oraz szyny prowadzące
znajdujące się po wewnętrznej stronie
ramy pomocniczej gwarantują prawidłowe posadowienie kontenera na pojeździe
w trakcie załadunku. Na podwoziu kontener jest zabezpieczany blokadą mechaniczną. Jeżeli kontenery są wyposażone
w odpowiednie elementy ryglujące (tzw.
okienko ryglujące), to przy przesuwaniu
kontenera do przodu kontener jest automatycznie zabezpieczany przez umieszczone na urządzeniu hakowym blokujące
trzpienie.

W zależności od przeznaczenia urządzenia hakowego stosowane są wysięgniki normalne oraz teleskopowe. Proste
i trwałe wysięgniki normalne są szczególnie przydatne, gdy często przewożone
są kontenery o tej samej wielkości, natomiast wysięgniki teleskopowe sprawdzają się przy większej różnorodności
kontenerów, dążeniu do ograniczenia
wysokości pojazdu oraz jeśli konieczne
jest w miarę możliwości zachowanie poziomego położenia kontenera. Producenci szczególną uwagę zwracają również na jak najniższe położenie środka
ciężkości pojazdu gwarantujące stabilność i dobre prowadzenie pojazdu.

W przypadkach, gdy hakowiec może
pełnić funkcję wywrotki tylnozsypowej,
wysuwane ramię wysięgnika pozwala na
uzyskanie dużych kątów wywrotu. W przypadku urządzeń hakowych z funkcją wywrotu rama pomocnicza tworzy pochyłą
płaszczyznę (tzw. rama odchylna) unoszoną ku górze przez siłownik hydrauliczny. Na końcu ramy znajduje się oś wywrotu. W zależności od typu urządzenia
hakowego z funkcją wywrotu istnieją
różne opcje podnoszenia pozwalające na
przechylenie przewożonego pojemnika.
W wielu przypadkach oferowane są
również automatyczne systemy zaciągania plandeki na kontener. Jest również
szeroka gama opcji, w tym sprzęgi przyczepowe, pokładowe systemy ważenia
kontenera, skrzynki narzędziowe, dodatkowe oświetlenie, kamery cofania,
dźwiękowe systemy ostrzegawcze itp.

Kontenery i ich przykrycia

© D. Piernikarski

Do sterowania pracą
hakowca Meiller RS21
może być wykorzystywany
moduł zdalnego sterowania
i.s.a.r.-control z wieloma
funkcjami obsługowymi
pozwalający na zaprogramowanie sekwencji ruchów –
dzięki temu operacja zaczy rozładunku kontenera
może być zrealizowana dzięki
pojedynczemu naciśnięciu
przycisku
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Niezależnie od technologii załadunku
w konstrukcji pojemników stosowanych
w systemach hakowych i bramowych również można napotkać na ciekawe rozwiązania. Pojemnik – kontener – już dawno
przestał być jedynie otwartym pudełkiem
o dopuszczonych przepisami rozmiarach,
stosowanym jako wymienna jednostka
ładunkowa. Nie tylko są dostępne niezliczone rozmiary pojemników, osprzęt dodatkowy i akcesoria, również w wyborze
materiałów branża przeniosła się do tych
wyższej jakości. Oprócz sporadycznych
prób zastosowania tworzyw sztucznych
trend dotyczy głównie stali trudnościeralnych o twardości począwszy od 450 HB.
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Urządzenie hakowe KH-kipper
KH-Lift ZH-12 o udźwigu
10–12 t zamontowane
na 19-tonowym podwoziu
DAF LF 260 FA 4×2
to ciekawa propozycja
dla przedsiębiorstw
działających w branży
komunalnej

Kontenery używane w systemach wymiennych to otwarte od góry jednostki
ładunkowe, w związku z tym jak w pozostałych podobnych przypadkach obowiązuje zasada: podczas transportu ładunek
musi być zabezpieczony przed wypadaniem i rozsypywaniem i nie może spaść
na drogę. W przepisach nie ma żadnego
limitu wielkości dla „dobrodziejstw”, któ-

rymi drogi są zanieczyszczone, więc piasek i żwir podlegają identycznym wymaganiom.
Oczywiście kierowca może manualnie naciągnąć na kontener siatkę lub
plandekę, jednak rosnącym zainteresowaniem użytkowników zaczynają cieszyć się systemy automatycznego przykrywania przewożonych kontenerów –
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np. siatka jest rozwijana z rolki umieszczonej na ruchomym kabłąku. Na niektórych rynkach decyduje się na nie nawet ponad 90% klientów.
Decydując się na automatyczny system naciągania plandeki, należy się niestety liczyć z podwyższonym ryzykiem
jego uszkodzenia. Wiąże się to z nieumiejętną obsługą lub z tym, że przesuwający się kabłąk może zaczepiać np.
o niskie gałęzie lub zadaszenia. Inne zagrożenie powstaje, gdy nierozważny operator użyje hakowca, gdy plandeka jest
nadal na swoim miejscu. Aby temu zapobiec, w systemach automatycznych stosowane są systemy blokad warunkujących
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Bezpieczeństwo priorytetem
Obsługa hakowca za pomocą pilota
zdalnego sterowania powinna, na pierwszy rzut oka, być zarówno prosta, jak
i korzystna. Stojąc z dala od pojazdu,
kierowca może ładować i rozładowywać
kontener bezpieczniej i pracować wydajniej. Niestety popularność pilotów
sama w sobie stanowi potencjalnie poważny problem bezpieczeństwa.

Trudność polega na tym, że na razie
nie ma dla nich jednolitego standardu,
co stwarza ryzyko, że ktoś mógłby go
użyć, nawet jeśli znajduje się w dużej odległości od pojazdu czy choćby na granicy
zasięgu wynoszącego typowo do 30 m.
Przebywanie w takiej znacznej odległości
od miejsca akcji oznacza, że operatorzy
mogą nie być w stanie dostrzec zagrożenia, dopóki nie będzie za późno. W związku z tym producenci zabudów hakowych
i bramowych pracują nad standardem,
który ograniczy zasięg pilota do bezpiecznej odległości (mówi się, że nie będzie to więcej niż 10 m).

Przeładunek kontenera z podwozia Scania G410 6×2 na przyczepę Meiller BTA
– wykorzystano urządzenie hakowe Meiller RK 20.70 (systemy RK w 2019 r.
zostały zastąpione przez systemy RS o zwiększonej prędkości działania)
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Przy coraz bardziej ruchliwych ulicach, większej liczbie rowerzystów i pieszych, właściciele flot oraz producenci
ciężarówek i zabudów powinni ułatwiać
pracę kierowcom. Z tego powodu coraz
większą popularnością cieszą się konstrukcje kabin z niskim wejściem dające
zdecydowaną poprawę widoczności otoczenia wokół pojazdu, a także zestawy
bezpieczeństwa dostępne jako wyposażenie fabryczne w postaci np. standardowo montowanej kamery cofania z wyświetlaczem w kabinie.

© Meiller Polska

działanie ramienia bocznego odpowiedzialnego za naciąganie plandeki. Oczywiście znacznym uszkodzeniom można
zapobiec, gdy kierowca zachowa czujność,
będzie obserwować swój pojazd podczas
za- i rozładunku oraz zaufa typowo montowanym systemom ostrzegawczym.

© Hewea

Oferta firmy Hewea zawiera szeroki asortyment urządzeń hakowych o udźwigu 3–32 t,
przeznaczonych do transportu kontenerów
o objętości 5−40 m3 i długości 3,5–7 m.
Hewea przygotowuje również pojazdy specjalistyczne – na zdjęciu Iveco Stralis X-Way
z urządzeniem hakowym marki Presko
o udźwigu 20 t i żurawiem Cranab w konfiguracji złomowej, ale z chwytakiem do drewna
CR400x. Wysięg maksymalny to 10,2 m,
żuraw podnosi wówczas 1665 kg, maksymalny udźwig żurawia to 5500 kg przy wysięgu 3 m. Pojazd będzie wykorzystywany
w pracach konserwacyjno-budowlanych
przy infrastrukturze kolejowej
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Poprzeczne rolki prowadzące na końcu ramy ułatwiają za- i rozładunek przewożonego kontenera,
rolki prowadzące po wewnętrznej stronie ramy
pomocniczej gwarantują prawidłowe posadowienie kontenera na pojeździe, hydrauliczne rygle
unieruchamiają go na czas transportu

Ponieważ operatorzy hakowców stają
przed coraz trudniejszymi wyzwaniami
w zakresie masy przewożonych ładunków,
zauważalne jest rosnące zainteresowanie wykorzystaniem zabudów hakowych
montowanych na przyczepach. Zestawy
samochód ciężarowy–przyczepa mogą
przewozić jednocześnie dwa kontenery.
Ze względu na dużą masę własną
komponentów tworzących systemy hakowe i bramowe transport ma sens ekonomiczny tylko w przypadku używania
przyczep – przeniesienie tych systemów
na naczepy jest już znacznie mniej opła-

© D. Piernikarski

Systemy hakowe i bramowe
na przyczepach i naczepach
calne. Stosuje się zarówno przyczepy centralnoosiowe, jak i klasyczne – z obrotnicą. Wersje centralnoosiowe (tandem)
nadają się zarówno do transportu pojedynczych kontenerów, jak i całkowicie
odmiennych konstrukcyjnie pojemników
wielkopojemnych. W większości zastosowań dominują przyczepy z obrotnicą,
ponieważ są mniej wrażliwe na różne
rozkłady obciążeń. Kontenery mocowane
są na podwoziu za pomocą specjalistycznych zamków sprężynowych i haków.

Rozwijającym się obszarem zastosowań
są systemy wymienne na przyczepach
z osią centralną w transporcie rolniczym.
Przyczepy wykorzystywane w systemach hakowych muszą mieć ramę zewnętrzną wyposażoną w specjalne szyny
prowadzące kontener lub powstają od
razu jako tak zwane podwozia sankowe
do przewozu kontenerów. Zadaniem sanek jest osiowe prowadzenie wciąganego kontenera wzdłuż podwozia (ma on
po bokach rolki prowadzące).
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e względu na sposób osadzenia łożyska
piasty koła potrzebne są przede wszystkim specjalistyczne narzędzia do wyprasowania i ponownego wprasowania obu połówek
zespołu łożyska i wynikającej z tego optymalnej
pracy łożyska przez cały okres eksploatacji, co
czasami wiąże się z pokonaniem nawet miliona
kilometrów.
Przed przystąpieniem do wymiany należy upewnić się co do poprawności doboru nowego łożyska.
W tym celu pomocny będzie katalog online REPXPERT, który umożliwia łatwe zweryfikowanie
właściwie dobranego łożyska.

W omawianym przypadku do Scanii R 450 LA 4
właściwym łożyskiem RIU jest zestaw KHM218248.218210. Zestaw łożysk osadzony jest na
bieżniach osi drążonej, w której zamontowana
półoś napędowa przenosi moment obrotowy na
koło za pomocą połączenia wieloklinowego w stożkowej pokrywie piasty koła.
Po odkręceniu pokrywy i wyjęciu półosi należy
dokładnie oczyścić smar z obszaru posadowienia
łożyska, odkręcić centralną nakrętkę i za pomocą
ściągacza założonego na piastę wyprasować zewnętrzne łożysko.

Wymiana zestawu
łożysk kół produkcji FAG
Podczas wymiany zestawu łożysk kół typu RIU
(Repair Insert Unit) tylnych osi napędowych
Meritor w samochodach marki Scania wymagane
jest zastosowanie specjalnej technologii oraz
odpowiednich narzędzi.

W dalszej kolejności należy zdemontować tarczę
hamulcową. Ten etap wymaga zachowania szczególnej ostrożności w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem czujnika ABS. Kolejną czynnością
będzie wyprasowanie wewnętrznego łożyska osadzonego na tulei osi napędowej. Do tego celu należy zastosować specjalny ściągacz wyposażony
w odpowiednio wyprofilowaną szczękę, co pozwoli
na skuteczne wyprasowanie łożyska, bez ryzyka
uszkodzenia powierzchni bieżni na tulei osi.
W następnym kroku przystępujemy do wymontowania starej i montażu nowej bieżni wewnętrznej
łożyska w piaście koła. Do tego celu należy zastosować odpowiednią tuleję lub np. stary pierścień łożyska o odpowiedniej średnicy.
W dalszej kolejności należy wprasować nowe
łożysko na tuleję osi, wykorzystując do tego celu
odpowiedniej średnicy i długości tuleję. Tę czynność wykonujemy z dużą ostrożnością ze względu
na ryzyko uszkodzenia elementów tocznych, kosza
i bieżni łożyska.
Kolejnym etapem jest odpowiednie nasmarowanie wszystkich elementów łożyska. W tym celu
stosujemy smar o specyfikacji zgodnej z zaleceniami producenta pojazdu i producenta zespołu
łożyska, zwracając uwagę na nałożenie odpowiedniej jego ilości. Niewłaściwa ilość smaru skutkuje
awarią łożyska. Po założeniu tarczy hamulcowej nasuwamy piastę koła i skręcamy ją z piastą nośną
tarczy hamulcowej. Zakładamy łożysko i ostrożnie
dociskamy je odpowiednią tuleją do piasty. Następnie zakładamy podkładkę i dokręcamy piastę
centralną nakrętką, stosując się do zaleceń w kwestii właściwego momentu dokręcenia.
Końcową czynnością jest nasmarowanie tych
elementów, ostrożne wsunięcie półosi w tuleję mostu napędowego i montaż pokrywy z zastosowaniem odpowiedniego momentu dokręcającego.
Zdjęcia: © Schaeffler

WIĘCEJ ZDJĘĆ
DOTYCZĄCYCH OPISYWANEJ WYMIANY
MOŻNA OBEJRZEĆ
NA NASZEJ STRONIE
INTERNETOWEJ.

46 | MARZEC 2020 | Transport – Technika – Biznes

| TECHNIKA |

Pojazdy DAF
dla budownictwa
Marka DAF oferuje odpowiednie rozwiązanie do
każdego zastosowania transportowego. W tej kategorii
znajduje się również gama podwozi pod zabudowę
i ciągników siodłowych dla budownictwa.
48 | MARZEC 2020 | Transport – Technika – Biznes

ojazdy te oferowane są w wersji
Construction. Dzięki dużemu prześwitowi i kątowi natarcia sprawdzają się one w trudnych warunkach terenowych. Charakteryzuje je duża sprawność
nawet w trudnym terenie oraz odporność
na uszkodzenia w czasie jazdy na budowie.
Wysokie walory trakcyjne wynikają
z konstrukcji tylnego wózka napędowego mocowanego na 8 drążkach reakcyjnych. Dzięki temu rozwiązaniu nie
ma konieczności stosowania stabilizatora, co gwarantuje jednakowy nacisk kół
po prawej i lewej stronie pojazdu niezależnie od wychylenia osi.
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W nowych pojazdach 8×4 firma
DAF do intensywnego zastosowania terenowego montuje nowe zespoły dwóch osi napędzanych ze
zwolnicą (HR1670T) i hamulcami
bębnowymi z zawieszeniem pneumatycznym lub mechanicznym na resorach piórowych o nośności 21 t
lub 26 t. Czynnikiem zapewniającym
niskie zużycie paliwa jest dostępność dużej liczby przełożeń końcowych (w zależności od typu: od
3,46:1 do 7,21:1)

Pojazdy dla budownictwa marki DAF
wyposażone są w silniki PACCAR MX-11
i MX-13, które są standardowo sprzęgnięte ze zautomatyzowanymi skrzyniami
biegów TraXon. Przekładnie te mają niższe straty spowodowane tarciem wewnętrznym i charakteryzują się niezwykle
płynną zmianą biegów. W modelach typu
Construction serii DAF CF FAD, FAT
(podwozia pod zabudowę odpowiednio
8×4 i 6×4) i FTT (ciągniki siodłowe)
przekładnia TraXon jest wyposażona
w dodatkowe oprogramowanie terenowe
zapewniające optymalne przełączanie
biegów i operowanie sprzęgłem. Po uruchomieniu trybu off-road w skrzyni TraXon zmiany biegów są bardzo szybkie
i następują przy wyższych prędkościach
obrotowych silnika, aby zapewnić doskonałą trakcję i przyczepność kół osi napędowych. Do zastosowań terenowych
powrócił kick-down. Zmiana biegów następuje tak szybko, że pojazd nie wytraca
prędkości nawet podczas jazdy pod stromą
górę. Możliwe jest również całkowite

wyłączenie ASR, co poprawia trakcję
w trudnych warunkach. O jakości tych
rozwiązań świadczy fakt, że każdy klient,
który przetestował pojazd DAF w wersji
Construction ze skrzynią TraXon, pomimo początkowych wątpliwości kolejne pojazdy zamawiał z tego typu przekładnią.
Podwozia DAF pod zabudowę wyposażono w niezwykle kompaktowy moduł
oczyszczania spalin EAS, który można
obecnie zamontować jako pojedynczy
komponent między pierwszą a drugą osią
przednią w modelach 8×4 FAD. Pozwala
to na wykorzystanie wolnej przestrzeni
na podpory dźwigu, skrzynki narzędziowe lub dodatkowe zbiorniki. Zapewnia
to także większą swobodę w rozmieszczeniu niezbędnych komponentów zabudowy i zwiększoną ładowność dzięki
masie własnej pomniejszonej o 50 kg.
Dodatkową redukcję masy własnej w wieloosiowych ciągnikach i podwoziach pod
zabudowę osiągnięto także dzięki zastosowaniu układów napędowych, które
są o 100 kg lżejsze. W nowych pojazdach
8×4 firma DAF stosuje nowe zespoły
dwóch osi napędzanych ze zwolnicą
(HR1670T) do intensywnego zastosowania terenowego. Taki zestaw osi jest
wyposażony w zupełnie nową żeliwną
pochwę, która zmniejsza masę własną

Podwozie FAW – dostępne w serii CF i XF – ma potrójną oś (tzw. tridem), która obejmuje podwójną oś napędową gwarantującą świetną trakcję oraz kierowaną wleczoną oś tylną, zapewniającą promień skrętu zaledwie
15,6 m i najlepszą w branży zwrotność: promień zawracania nowego FAW jest o 1,5 m mniejszy niż standardowego podwozia 8×4 z zabudową o takich samych wymiarach
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Wersje CF Construction są standardowo wyposażone w specjalny tryb skrzyni
biegów TraXon do jazdy terenowej, zapewniający optymalną zmianę biegów
w trudnym terenie. Biegi zmieniane są bardzo szybko, co zapewnia maksymalną
przyczepność przy wysokich prędkościach obrotowych silnika

o dodatkowe 60 kg. Dzięki tym modyfikacjom możliwe jest uzyskanie całkowitej oszczędności masy do 250 kg w budowlanych modelach CF FAD 8×4.
Proces zabudowania pojazdów DAF
stał się również najłatwiejszy z możliwych,
dzięki czemu pojazdy te są w tej chwili
najchętniej zabudowywanymi podwoziami przez wytwórców zabudów. Dzieje
się tak, ponieważ producent zadbał o to,
by proces wykonania i montażu zabudowy był znacznie ułatwiony. Nowe moduły mocowania zabudowy (BAM) odgrywają istotną rolę w szybkim montażu
ciężkiego dźwigu czy wywrotki. Proces
sterowania silnikiem przez urządzenia
napędzane przystawkami odbioru mocy
jest zintegrowany z komputerami pojazdu,
co daje ogromną ilość dostępnych kombinacji parametrów działania przystawek.
Gama pojazdów DAF dla budownictwa została jeszcze powiększona o nowe
podwozie FAW – dostępne w serii CF i XF
– charakteryzujące się potrójną osią (tzw.
tridem), która obejmuje podwójną oś
napędową gwarantującą świetną trakcję

DAF zadbał o to, by proces
wykonania i montażu zabudowy był znacznie ułatwiony: nowe moduły
mocowania zabudowy
(BAM) odgrywają istotną
rolę w szybkim montażu
ciężkiego dźwigu
czy wywrotki

oraz kierowaną wleczoną oś tylną, zapewniającą promień skrętu zaledwie
15,6 m i najlepszą w branży zwrotność.
Nowe podwozie stanowi doskonałą podstawę dla wywrotki, betonomieszarki lub
hakowca. Coraz częściej bowiem w obszarach miejskich prace wykonywane
są na mniejszych działkach i kluczowymi
stają się takie parametry, jak zwrotność
przy zachowaniu przez pojazdy technicznych możliwości transportu. Promień
zawracania nowego FAW jest o 1,5 m
mniejszy niż standardowego podwozia
8×4 z zabudową o takich samych wymiarach, co przekłada się na znacznie
większą szybkość manewrowania na
placu budowy i znaczną oszczędność
ogumienia.
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Usługi DAF przeznaczone specjalnie
dla segmentu budowlanego
Aby zapewnić jak najlepszą propozycję biznesową, DAF oferuje również
specjalne usługi dla branży budowlanej.
Obejmują one dopasowane do konkretnych potrzeb kontrakty serwisowe DAF
MultiSupport, zawierające zaawansowane pakiety z gwarancją maksymalnego czasu pracy bez przestojów. Ponadto Akademia DAF oferuje specjalne
szkolenia dla kierowców pojazdów budowlanych.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © DAF Trucks
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Bieżnikowanie:
dobre perspektywy

Renata Pawliszko

ieżnikowanie opon znane jest od
dawna. Niestety w świadomości
wielu osób zakorzeniło się bardzo
wiele negatywnych opinii na temat tej
usługi i powstających w jej efekcie produktów. Wiele z nich nadal powszechnie
funkcjonuje. Jednak zakłady wykorzystujące do bieżnikowania najnowsze technologie oraz produkty wysokiej jakości udowadniają, że opony bieżnikowane można
porównać z nowymi oponami. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy ekspertów
(patrz: wypowiedzi na aplach).

Optymistyczne perspektywy

Bieżnikowanie to proces, dzięki któremu floty
mogą m.in. obniżyć TCO (całkowity koszt
własności i użytkowania pojazdu), a także
zredukować ślad węglowy, przyczyniając
się do ochrony środowiska.

Początek roku to czas, gdy chętnie
dokonujemy podsumowań minionego
roku i zastanawiamy się nad perspektywami rozwoju w kolejnych miesiącach.
Tak też jest w przypadku branży opon
bieżnikowanych. Postanowiliśmy zapytać ekspertów o ich opinię na temat
rynku opon bieżnikowanych w 2019 r.
„Według danych ETRMA europejski
rynek opon zmalał w ubiegłym roku
o 3%. Liczba opon bieżnikowanych w Polsce w tym samym czasie zgodnie ze znanymi mi szacunkami nieznacznie wzrosła,
niestety dane te nie są jeszcze pełne. Rok
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2020 będzie trudny, podobnie jak poprzednie lata, chociaż dane z drugiej połowy 2018 r. oraz z roku 2019 pokazują
lekki wzrost zainteresowania oponami
bieżnikowanymi w Polsce. Spodziewamy
się zatem dalszego kilkuprocentowego
wzrostu w 2020 r.” – mówi Marek Wrażeń, Area Sales Manager w firmie Marangoni Retreading Systems GmbH.
Optymistycznie w sprawie nadchodzących miesięcy wypowiada się również
Piotr Kolisz, specjalista ds. marketingu
w firmie Geyer & Hosaja: „Analiza mijającego roku wskazuje na odrodzenie
rynku opon bieżnikowanych – w 2019 r.
firma Geyer & Hosaja wyprodukowała
i sprzedała blisko 80 tys. opon bieżnikowanych różnego asortymentu. Gdy
bliżej przyjrzymy się strukturze klientów,
to widzimy, że nasze opony cieszą się
rosnącym zainteresowaniem dużych flot
transportu operujących już nie tylko lokalnie, ale i na terenie całej Europy. Stale
poszerzamy nasz asortyment chociażby
o opony do samochodów dostawczych
i 4×4, dzięki temu sieć naszych klientów
nieustannie się rozrasta. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, patrzymy z dużym optymizmem na kolejne miesiące
nowego roku i w związku z tym poczyniliśmy inwestycje, które pozwolą nam
na zwiększenie naszych możliwości produkcyjnych oraz zaspokojenie rosnącego
popytu na opony bieżnikowane”.

Marek Wrażeń,
Area Sales Manager w firmie
Marangoni Retreading Systems

Mitów na temat opon bieżnikowanych jest
niestety bardzo wiele. Według jednego z nich
bieżnikowanie to taki rodzaj działalności dla
małych, słabo wyposażonych warsztatów. Fakty
są jednak takie, że ponad połowa opon bieżnikowanych w Europie wytwarzana jest przez największe
koncerny znane z produkcji nowych opon. Kolejne nieporozumienie dotyczy karkasów używanych do bieżnikowania. Wiele
osób uważa, że do bieżnikowania używa się złomu oponiarskiego. Tymczasem sens bieżnikowania polega na stosowaniu
kompletnego systemu, najpierw zastosowania nowej opony
wysokiej klasy, dbania o jej właściwą eksploatację, a następnie poprzez bieżnikowanie nadanie jej tzw. kolejnego życia. Taka
opona „nie strzela” tak sobie, jak powszechnie głosi kolejny mit.
To, co widzimy na poboczach dróg, to w zdecydowanej większości zniszczone oryginalne opony, co w prosty sposób można
sprawdzić. Kolejny mit to wrzucanie wszystkich produktów do
jednego worka pod hasłem „nalewki” i twierdzenie, że „ja tego
nie używam, bo to oznacza problemy”. W rzeczywistości również i w Polsce są zakłady bieżnikowania opon wyposażone
w najnowocześniejsze technologie i urządzenia gwarantujące
niezawodność oraz stosujące materiały najwyższej klasy światowych liderów. Są też niestety opony niskiej jakości i to one
przyczyniły się do powstania negatywnych stereotypów. Dlatego zachęcam wszystkich potencjalnych zainteresowanych, aby
sami, np. w drodze testów, przekonali się, opony których producentów cechują się wysoką jakością i pomagają znacznie obniżyć koszty we flocie, tak jak to jest w rozwiniętych krajach
o wysokiej kulturze technicznej.

Piotr Kolisz,
specjalista ds. marketingu
w firmie Geyer & Hosaja

Na temat opon bieżnikowanych powstało wiele negatywnych opinii, chociażby takie jak
problemy z wyważeniem, nierównomiernym zużyciem oraz wystrzały. Źródłem takiego
wizerunku opony bieżnikowanej były złe doświadczenia konsumentów z wyrobami „bieżnikowni”, które dostarczały wyroby niskiej jakości. Sytuacja rynkowa ostatnich lat zweryfikowała
ich kompetencje, przez co na rynku pozostały takie bieżnikownie jak Geyer & Hosaja dostarczająca klientom
wyrób jakościowo porównywalny z nową oponą, a jednak nadal w atrakcyjnej cenie.
Jeżeli chodzi o wyważenie opony w naszej fabryce, proces ten odbywa się już na etapie produkcji, zanim jeszcze opona trafi do prasy, dzięki temu na gotowym wyrobie nie mamy problemu niewyważenia. Kolejnym często
podnoszonym problemem opony bieżnikowanej jest ryzyko wystrzału. Aby temu przeciwdziałać, prześwietlamy
karkasy w poszukiwaniu uszkodzeń wewnętrznych, niewidocznych gołym okiem, za pomocą szerografu. Takie
działanie daje nam pewność co do jakości karkasu, na którym zakładamy nowy bieżnik. Z kolei równomierność
zużycia opony to połączenie stabilnego procesu produkcyjnego z wysokiej jakości mieszankami gumowymi. Jako
producent mieszanek gumowych sami dbamy o wysoką jakość mieszanki, a nowoczesny park maszynowy zapewnia nam stabilność procesu na każdym etapie produkcji.
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Ekologia w cenie
O tym, jak ważne w dzisiejszych czasach są działania proekologiczne, ponowne wykorzystanie surowców czy modne
w wielu różnych branżach podejście zero
waste (minimum odpadów), nie trzeba
nikogo przekonywać. Proces bieżnikowania opon idealnie wpisuje się w ten nurt.
„Bieżnikowanie to akurat świetny
przykład procesu, który przyczynia się do
ochrony środowiska. Po pierwsze, maksymalizując okres eksploatacji opon unikamy wykorzystywania kolejnych surowców, energii do produkcji czy transportu
z miejsc wytworzenia, czasami bardzo
odległych. Po drugie, zmniejszamy ilość
trudnego i bardzo kosztownego w utylizacji odpadu oponiarskiego” – wyjaśnia Marek Wrażeń.
Szacuje się, że globalnie dzięki bieżnikowaniu udaje się zmniejszyć ilość odpadów oponiarskich o ok. 4,5 mln t, a także zredukować zużycie ropy naftowej
używanej w produkcji opon o ok. 4 mln m3.
Dzięki bieżnikowaniu branża transportowa może zaoszczędzić ok. 8,5 mld euro.

„Do tej pory procesowi bieżnikowania z sukcesem poddaliśmy ponad milion
karkasów, dzięki czemu na składowiska
nie trafiło 70 mln kg odpadów w postaci
zużytych opon. Do wytworzenia opony
bieżnikowanej „na gorąco” zużywa się
o 1/3 ropy mniej, a emisja gazów cieplarnianych podczas tego procesu jest
o 34% niższa w porównaniu z produkcją
nowych opon. Osnowa opony jest powtórnie wykorzystana, przez co oszczędza się również surowce potrzebne do
jej produkcji” – dodaje Piotr Kolisz.

Koszty i oszczędności
Renomowane bieżnikownie stale doskonalą swój asortyment, oferując klientom produkty wysokiej jakości, dzięki
którym mogą oni zoptymalizować koszty
prowadzonej floty. „Niektóre opony można bieżnikować nawet kilka razy. Zależy
to od rodzaju prowadzonej działalności
i sposobu zarządzania flotą transportową.
Przyjmując, że 3–5% całych kosztów firmy
transportowe przeznaczają na zakup opon
ciężarowych, opona bieżnikowana jest ok.
40% tańsza niż odpowiadająca jej opona

reklama

nowa, a uzyskiwane przebiegi są porównywalne i w prosty sposób można skalkulować, że się to po prostu opłaca. Uzyskane
w ten sposób pieniądze firma transportowa może przeznaczyć na dalszy rozwój
floty” – mówi Piotr Kolisz.
Coraz więcej firm ceni sobie możliwość przedłużenia życia opony dzięki
usłudze bieżnikowania, dostrzegając w tym
realne korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Bieżnikowanie przyczynia się m.in. do
obniżenia kosztów ogumienia, co przekłada się na niższe koszty prowadzonej
działalności. „W ramach TCO (całkowity
koszt własności i użytkowania pojazdu)
koszt ogumienia stanowi zaledwie kilka
procent. To pozornie niewiele, ale kiedy
policzymy koszty kompleksowo, to okaże
się, że bieżnikowanie pozwala zmniejszyć
liczbę kupowanych opon, a więc koszty
zakupu, obniża koszty utylizacji, magazynowania, a stosowanie wysokiej jakości bieżnikowania prowadzi do zmniejszenia liczby uszkodzeń, niepotrzebnych
przestojów, przekładek, napraw, ale również przez odpowiedni dobór bieżników
prowadzi np. do obniżenia zużycia paliwa” – dodaje Marek Wrażeń.
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Novol: badanie odporności
antykorozyjnej
Marcin Siekierczak

Odporność antykorozyjna systemów malarskich Protect 368 TIX UHS +
Novocoat 4990 UHS oraz Novorust 2070 TIX kontrolowana jest na podstawie
normy PN-EN ISO 9227 oraz wymagań z PN-EN ISO 12944.

Norma

PN-EN
ISO 9227

Ocena zniszczenia powłok lakierowych
Spęcherzenie PN EN ISO 4628-2
Zardzewienie PN-EN ISO 4628-3
Spękanie PN-EN ISO 4628-4
Złuszczenie PN-EN ISO 4628-5
Korozja w rysie PN-EN ISO 4628-8
Delaminacja PN-EN ISO 4628-8
Przyczepność PN-EN ISO 2409

Analiza przypadku
Ocenie badawczej poddaliśmy dwa systemy malarskie umieszczone wcześniej w komorze solnej.
Wyniki badań prezentowane są dla:

Wartość wymagana
0 (S0)
Ri 0
0 (S0)
0 (S0)
maks. 1,5 mm (średnia)
maks. 2

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

Chcąc zaistnieć na rynku z systemem malarskim,
musimy mierzyć się wielokrotnie z wymaganiami
narzuconymi przez instytuty badawcze oraz producentów m.in. pociągów, pojazdów użytkowych
i sprzętu rolniczego. Klienci oczekują od nas konkretnych wyników danych badań (czasami zdarzają się wymagania bardzo trudne do spełnienia,
np. system malarski musi być bardzo twardy i jednocześnie wysoce elastyczny).

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

Badanie korozyjne
w rozpylonej
solance
Sezonowanie
próbek – 7 dni
(20°C)
Roztwór NaCl – 5%
Czas ekspozycji
720 godzin

Protect 368 TIX UHS + Novocoat 4990 UHS
po 720 godzinach w komorze solnej
(po badaniu delaminacji i przyczepności)

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

Protect
368 TIX UHS
+
Novocoat
4990 UHS

Nazwa parametru

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

System

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

Laboratorium badawczo-rozwojowym firmy Novol znajduje się kilkadziesiąt przyrządów i urządzeń, którymi można przeprowadzać najróżniejsze badania:
• wyrobów w postaci ciekłej (badanie gęstości, lepkości, roztarcia, zawartości lotnych
związków organicznych, szybkości parowania, ściekalności, kąta zwilżania itp.)
• utwardzonych powłok: badania mechaniczne
(np. przyczepność, tłoczność, udarność, ścieralność, odporność na uderzenia kamieniami
itp.), odporności chemicznej (np. na wodę, rozcieńczalniki, paliwa, środki myjące, środki spożywcze, kwasy, zasady, graffiti itp.) oraz starzeniowe (np. odporność na promieniowanie
UV, odporność na kondensację, zmienne warunki temperaturowe i wilgotnościowe, badania w komorze solnej).

Zaczynając pracę w laboratorium nad nowym wyrobem, musimy mieć m.in. świadomość tego, w jakich warunkach nasz system malarski będzie użytkowany oraz jaka ma być jego trwałość. W królowej
norm każdego korozjonisty, czyli PN-EN ISO 12944
Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji
stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych, w części 1 znajduje się informacja na
temat okresów trwałości (krótka, średnia, długa,
bardzo długa), a w części 2 opisano podział środowisk atmosferycznych na kategorie korozyjne
(C1, C2, C3, C4, C5, CX). Oba czynniki wpływają na
grubość badanego systemu malarskiego (12944-5
– Ochronne systemy malarskie) oraz określają
czas badania m.in. w komorze solnej (12944-6 –
Laboratoryjne metody badań właściwości).

Wartość rzeczywista
0 (S0)
Ri 0
0 (S0)
0 (S0)
1,15 mm
1,9 mm
2

Pierwszy z badanych systemów malarskich. Czas ekspozycji (klasa korozyjności/okres trwałości: C4M) według normy PN-EN ISO 12944-6 dla
określonych grubości systemu 180 μm, składającego się z: 120 μm Protect 368 TIX UHS (podkład epoksydowy) + 60 μm Novocoat 4990 UHS
(emalia akrylowa) powinien wynosić 480 godzin (świadomie dwukrotnie zwiększyliśmy czas badania próbek)
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Spęcherzenie PN EN ISO 4628-2
Zardzewienie PN-EN ISO 4628-3
Spękanie PN-EN ISO 4628-4
Złuszczenie PN-EN ISO 4628-5
Korozja w rysie PN-EN ISO 4628-8
Delaminacja PN-EN ISO 4628-8
Przyczepność PN-EN ISO 2409

Wartość wymagana
0 (S0)
Ri 0
0 (S0)
0 (S0)
maks. 1,5 mm (średnia)
maks. 2

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

PN-EN ISO
9227

Ocena zniszczenia powłok lakierowych

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

Badanie korozyjne
w rozpylonej
solance
Sezonowanie
próbek – 7 dni
(20°C)
Roztwór NaCl – 5%
Czas ekspozycji
480 godzin

Norma

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

Novorust
2070 TIX

Nazwa parametru

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

System

--------------------------------------- -----
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Wartość rzeczywista
0
Ri 0
0
0
1,42 mm
3,6 mm
1

Drugi z badanych systemów malarskich. Czas ekspozycji (klasa korozyjności/okres trwałości: C4L) według normy PN-EN ISO 12944-6 dla
określonej grubości systemu 160 μm, składającego się z: Novorust 2070 TIX (gruntoemalia poliuretanowa) powinien wynosić 240 godzin
(świadomie dwukrotnie zwiększyliśmy czas badania próbek)

•

Protect 368 TIX UHS (podkład epoksydowy)
120 μm + Novocoat 4990 UHS (emalia akrylowa) 60 μm,
• Novorust 2070 TIX 160 μm (gruntoemalia poliuretanowa).
W naszym laboratorium próbki poddawane są maksymalnie długiej ekspozycji na działanie 5-procentowego roztworu soli NaCl (ze względu na to,
że chcemy poznać maksymalnie możliwą degradację systemu). Grubości systemów malarskich,
które badamy, nie zawsze są takie, jak określa
norma PN-EN ISO 12944-5 (często chcemy spraw-

dzić, jak zachowa się system przy możliwie niskich
grubościach poszczególnych powłok). Badania
w komorze solnej przeprowadzono zgodnie z normą
PN-EN ISO 9227 Badania korozyjne w sztucznych
atmosferach. Badania w rozpylonej solance. Przygotowanie próbek – podłoże stalowe Sa 21/2.

Novorust 2070TIX po 480 godzinach
w komorze solnej (po badaniu delaminacji
i przyczepności)

reklama

Marcin Siekierczak jest kierownikiem
działu Industrial w laboratorium
badawczo-rozwojowym firmy Novol
Zdjęcia: © Novol
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Zakończył się 3-miesięczny
program pilotażowy nowatorskiego systemu odbioru
odpadów Presko prowadzony
na wrocławskim osiedlu
Pilczyce. Pierwszy w kraju
tego typu program został
przygotowany we współpracy
z zajmującą się odbiorem
odpadów firmą Chemeko-System oraz zarządzającą
miejską gospodarką odpadami spółką Ekosystem.

ystem odbioru odpadów marki
Presko (dostawcą technologii jest
firma Hewea) składa się z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
oraz specjalnego pojazdu do ich opróżniania – wyposażoną w automatyczny manipulator i zabudowę śmieciarkę (kompaktor).
Pojemniki Presko są trwałe (wykonane ze stali), wygodne w obsłudze m.in.
dzięki systemowi otwierania za pomocą
dźwigni nożnej oraz szczelne, co zapobiega uwalnianiu się brzydkich zapachów
i chroni przed żerowaniem gryzoni i ptactwa. Przykłady zastosowania podobnego
typu pojemników zobaczyć można w wielu
miastach europejskich, szczególnie w takich krajach jak Włochy czy Hiszpania.

Odbiór odpadów – sprawniej
z systemem Presko
Renata Pawliszko
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W czasie wrocławskiej akcji pilotażowej
do opróżniania pojemników
Presko wykorzystano podwozie Scania P410 ze specjalną
zabudową wykonaną przez
włoską firmę Nord
Engineering

Głównym celem przeprowadzonego
pilotażu była ocena funkcjonalności nowego systemu, co jednocześnie związane
było z poprawą estetyki podwórek, zwiększeniem skuteczności segregacji odpadów przez mieszkańców oraz usprawnieniem procesu odbioru śmieci.

Szybki i sprawny odbiór odpadów
W ramach pilotażu, który rozpoczął
się 18 listopada ub. r., w wybranych lokalizacjach umieszczono 11 naziemnych
gniazd nowych pojemników na odpady.
Każde z nich składało się z pojemnika na
odpady zmieszane o pojemności 3750 l,
pojemnika na tworzywa sztuczne i metale (3000 l), szkło (2250 l), a także papier (3000 l).
Do opróżniania pojemników Presko
wykorzystano podwozie Scania P410 ze
specjalną zabudową wykonaną przez
włoską firmę Nord Engineering. Nadwozie o pojemności do 20,5 m3 zostało
wyposażone w manipulator służący do
podnoszenia pojemników oraz kompaktor (kontener na odpady wyposażony
w prasę).
Głównym elementem pojazdu jest
manipulator – urządzenie w pełni automatyczne, obsługiwane z kabiny samochodu wyłącznie przez jedną osobę, czyli
kierowcę. „Manipulator jest szybki i precyzyjny. Dzięki systemowi czujników namierza pojemnik, chwyta go, przenosi nad
zabudowę, a po opróżnieniu odstawia dokładnie w to samo miejsce. Specjalnie zaprojektowana oraz opatentowana przez
Nord Engineering głowica podnosząca
pojemnik uniemożliwia jakikolwiek jego
obrót lub kołysanie, co zapobiega obijaniu czy uszkadzaniu pojemnika w trakcie
podnoszenia i odstawiania. Jej konstrukcja zapobiega wypięciu się pojemnika
w trakcie przenoszenia, gdyż zamontowano w niej uchwyt samozaciskowy” –
mówi Marcin Saluk, przedstawiciel firmy
Hewea.
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Nowe pojemniki umieszczone w tzw. gniazdach były
opróżniane za pomocą wysuwanego ramienia (manipulator), które namierza pojemnik, podnosi go, opróżnia
i odstawia dokładnie w to samo miejsce. Czas
opróżniania jednego pojemnika przez doświadczonego
operatora wynosi niespełna 90 s

Odpady zostają wrzucone do komory
zasypowej o pojemności 6 m3, która stanowi część zabudowy głównej (tzw. kompaktora) wykonanej ze stali Hardox, o liniowym układzie siłowników. Komora
zasypowa wyposażona jest w przesuwną
pokrywę górną, która po opróżnieniu
pojemnika zostaje zamknięta, co nie powoduje efektu pylenia.
Kompaktor jest odporny na korozję,
instalacja hydrauliczna pracuje pod ciśnieniem 200 bar. Jego tylne drzwi otwierają się pod maksymalnym kątem 120°
(kąt zrzutu śmieci wynosi 40°), zapewniając sprawne opróżnianie odpadów. Poza
tym jest on całkowicie szczelny. „Dzięki
hermetycznemu zamknięciu w czasie
transportu nie są gubione odcieki, które
trafiają do wnętrza śmieciarki z pojemników” – dodaje Marcin Saluk. Oprócz
tego duża komora zgniotu umożliwia
zgniatanie odpadów w bardzo krótkim
czasie. Dwa równoległe tłoki zapewniają
współczynnik zgniotu na poziomie 5:1.

Potwierdzone korzyści
Najistotniejszą zmianą z punktu widzenia kosztów eksploatacji w nowym
systemie odbioru odpadów Presko (w porównaniu z tradycyjną śmieciarką) jest
to, że cały proces jest obsługiwany przez
jedną osobę. Jednoosobowa obsługa systemu to istotny aspekt zarówno ze względu na powszechny brak pracowników, jak
i w szybkim tempie rosnące koszty pracy.
Wykorzystując nowy system odbioru
odpadów Presko, zyskać można też na
czasie. Cały cykl pracy: od automatycznego wysunięcia ramienia, chwycenia
pojemnika, jego podniesienia, opróżnienia i odstawienia na miejsce, trwa nie
więcej niż 90 s. Na krótszy czas pracy
wpływa również wykorzystanie pojemników o większej pojemności – standardowa pojemność jednego pojemnika
Presko wynosi 3000 l, czyli prawie tyle
co trzy plastikowe pojemniki. Oznacza to,
że zamiast odbierać trzy mniejsze pojemniki, odbierany jest jeden większy. W efekcie pozwala to obsłużyć więcej lokalizacji

w tym samym czasie. Równie ważne jest
to, że dzięki systemowi kamer kierowca
widzi dokładnie otoczenie pojazdu, co
zwiększa bezpieczeństwo pracy.
Poprawa wizualna otoczenia, większe
bezpieczeństwo pracy, a także oszczędność czasu i pieniędzy to kluczowe zalety nowego systemu odbioru odpadów
Presko, co potwierdzają opinie mieszkańców osiedla Pilczyce oraz raport nie-

zależnej firmy badawczej WAMECO. Jak
wynika z przedstawionego raportu, odbiór odpadów dokonywany w nowej technologii pozwala na znaczne oszczędności.
Obsługa 20 000 mieszkańców (52 gniazda pojemników plus pojazd) jest tańsza
o ponad 300 000 zł rocznie w porównaniu
z tradycyjnie stosowanym systemem.

Zdjęcia: © Chemeko-System
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Nowy, ale dobrze znany
Dariusz Piernikarski
Jeszcze jesienią ubiegłego roku na redakcyjny test trafił Mercedes-Benz
Actros 2548 6×2 LnR w wersji Volumer – na tym właśnie podwoziu firma
Gniotpol przygotowała zabudowę kurtynową.

Mercedes-Benz
Actros 2548 6×2 LnR
z kurtynową zabudową
przestrzenną Gniotpol
do transportu ładunków
objętościowych

ctive Drive Assist wspomagający prowadzenie pojazdu nawet na drogach lokalnych, standardowy system Mirror-Cam zastępujący
lusterka zewnętrzne, ulepszony asystent skrętu, innowacyjny system radaru
i kamery, system hamowania awaryjnego ABA 5 – to tylko niektóre z innowacji technicznych i aktywnych systemów wspomagania, które znajdziemy
w Actrosie najnowszej generacji.
Testowany samochód z zabudową
Gniotpol uczestniczył w ponad 700-kilometrowym teście dziennikarskim zorganizowanym przez Mercedes-Benz Polska
we wrześniu. W relacji z tego wydarzenia („Samochody Specjalne” nr 10/2019)
skoncentrowaliśmy się na szczegółowym
opisie działania systemów wspomagających, teraz czas na wrażenia ogólne.

Charakterystyka techniczna

Multimedialny kokpit tworzą dwa duże wyświetlacze: główny (przekątna
ekranu 12,3ʺ) zastępuje konwencjonalny zestaw wskaźników, drugi ekran
dotykowy (10,25ʺ) na konsoli centralnej służy do obsługi wybranych aplikacji
z portalu aplikacji Mercedes-Benz Truck
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Mercedes-Benz Actros 2548 6×2 LnR
Volumer skonfigurowany został do pracy
w zestawie przestrzennym razem z dwuosiową przyczepą centralnoosiową (zabudowany niski sprzęg przyczepowy Rockinger). Zabudowa została wykonana przez
firmę Gniotpol.
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Actros napędzany jest przez silnik
OM 471 drugiej generacji o mocy maksymalnej 330 kW (449 KM) i maksymalnym momencie obrotowym 2200 Nm.
Z silnikiem współpracuje zautomatyzowana 12-biegowa skrzynia PowerShift 3
(rozpiętość przełożeń 14,93:1,0) wyposażona w typowe funkcje, jak program
jazdy Economy czy funkcja wybiegu Ecoroll. Było też wzmocnienie momentu obrotowego silnika na 12. biegu. Pracę skrzyni
biegów nadzorował „inteligentny horyzont”, czyli PPC (Predictive Powertrain
Control), który na podstawie znajomości
pozycji pojazdu i map topograficznych
dobierał przełożenia tak, aby maksymalnie wykorzystać bezwładność pojazdu, zminimalizować liczbę przełączeń
biegów i obniżyć zużycie paliwa.
Podwozie w układzie 6×2 wyposażono
w zawieszenie pneumatyczne wszystkich
osi, trzecia oś wleczona była osią odciążaną, bez mechanizmu skrętu. Oś przednia o nośności 8 t, oś napędowa o nośności 13 t wyposażona w przekładnię
o typowo szosowym, szybkim przełożeniu
(i=2,412), oś wleczona – nośność 7,5 t
(wariant wagowy 26 t – 7,5/11,5/7,5 t).
Rozstaw osi wynosił 4900 mm, zwis tylny
2250 mm. Na osi prowadzącej i wleczonej znajdowały się opony Michelin X
Energy o rozmiarze 315/60 R22,5, na osi
napędowej – 295/60 R22,5. Actros 2548
6×2 LnR Volumer to typowa ciężarówka

do dalekiej dystrybucji – podwozie wyposażono w 2 aluminiowe zbiorniki paliwa po 290 l, umieszczony po lewej
stronie zbiornik AdBlue miał 60 l.
Samochód wyposażono w wiele systemów zwiększających bezpieczeństwo
czynne, m.in. układ kontroli ciśnienia
w ogumieniu, system stabilizacji toru
jazdy, asystent utrzymywania pojazdu na
zadanym pasie, asystent wspomagania
koncentracji, układ hamowania awaryjnego Active Brake Assist ABA 5. Był też
system wspomagania ruszania na wzniesieniu (do 30 km/h), a dopełnienie stanowiły reflektory przeciwmgielne i światła
dzienne LED.
Masa własna kompletnego samochodu wpisana w dowodzie rejestracyjnym
wynosiła 11 230 kg, co przy 26 000 kg
dmc. daje ładowność 14 770 kg. Niestety tym razem nie udało się samochodu
obciążyć ładunkiem – przy jeździe „na
pusto” średnie spalanie (zróżnicowana
trasa ok. 600 km) w Actrosie 2548 wyniosło 18,6 l/100 km.

Drugi poziom autonomii
Norma SAE J3016 definiuje pięć poziomów jazdy autonomicznej. Mercedes-Benz Actros nowej generacji to pojazd spełniający wymagania określone
dla poziomu drugiego. Kierowca odpowiada za prowadzenie pojazdu, nawet

Kabina L BigSpace: organizacja miejsca pracy
kierowcy wzorowa, płaska podłoga ułatwia przemieszczanie się po kabinie

System Mirror-Cam w nowym Actrosie zastępuje lusterka zewnętrzne: lepsza widoczność,
szersze pole widzenia, mniejsze zanieczyszczenie, choć do obrazu na wyświetlaczach
trzeba się przyzwyczaić

jeśli działają systemy wspomagające,
stopy nie spoczywają na pedałach, a ręce
na kierownicy (zgodnie z przepisami ręce
powinny zawsze znajdować się na kierownicy). Na poziomie drugim uaktywnione systemy wspomagają zmianę kierunku jazdy (skręcanie) oraz hamowanie
i rozpędzanie. Możliwe jest również utrzymanie pojazdu na pasie ruchu i zachowanie odległości od pojazdu poprzedzającego.
Rzeczywiście jadąc nowym Actrosem,
możemy doświadczyć przedsmaku jazdy
autonomicznej. W systemie aktywnego
wspomagania jazdy ADA (Active Drive
Assist) wykorzystano wiele innowacyjnych rozwiązań. Mamy zautomatyzowane
prowadzenie wzdłużne pojazdu w stylu
klasycznego tempomatu adaptacyjnego
(ACC). ADA radzi sobie jeszcze lepiej,
gdy aktywny jest system PPC (niestety
nie dzieje się tak zawsze ze względu na
zakłócenia transmisji czy też braki w pokryciu mapami dróg lokalnych).
Prowadzenie samochodu znacznie
wspomaga kontrola poprzeczna toru jazdy
realizowana przez system ADA i aktywny układ wspomagania Serwo-Twin –
jazda częściowo autonomiczna nie byłaby
możliwa bez tak precyzyjnego poprzecznego prowadzenia pojazdu. Automatyzacja obejmuje również znanego wcześniej asystenta korków: w zwalniającym
ruchu miejskim możemy się zatrzymać,
by po chwili samodzielnie ruszyć dalej,
a jeśli przerwa trwa dłużej niż 3 s, wystarczy lekkie naciśnięcie pedału przyspieszenia.
Oprócz systemu wspomagania jazdy
ADA, kamer – lusterek MirrorCam, asystenta skrętu Cornering Assistant i systemu hamowania awaryjnego ABA 5,
Actros ma na pokładzie inne innowacyjne systemy, jak choćby asystent kontroli stabilności naczep i przyczep, który
także zwiększa bezpieczeństwo. Nowy
jest również elektroniczny hamulec postojowy z funkcją wstrzymania. Łączy
łatwą obsługę i cechuje się dużym bezpieczeństwem działania. Jego aktywacja
odbywa się automatycznie po wyłączeniu
silnika. Zintegrowana funkcja wstrzymania (Hold) jest aktywowana po naciśnięciu pedału hamulca. Zostaje on zwolniony, gdy tylko pedał przyspieszenia
zostanie ponownie wciśnięty. Podczas
ruszania na wzniesieniu hamulec pełni
również funkcję wspomagającą, utrzymując pojazd w bezruchu do momentu
ruszenia.
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Mocowanie ładunku ułatwiają listwa
z otworami zamocowana wzdłuż boku
zabudowy oraz wysuwane pierścienie.
Gniotpol Trailers jako jedyny producent
posiada zgodny z normą Daimler 9.5 wielopunktowy system mocowania ładunku
z możliwością regulacji wysokości

Intuicyjny i połączony
Nowy multimedialny kokpit, w którego skład wchodzą dwa duże wyświetlacze, daje kierowcy zupełnie nowe opcje
i większą łatwość obsługi. Główny wyświetlacz (przekątna ekranu 12,3ʺ) zastępuje konwencjonalny zestaw wskaźników. Na nim wyświetlane są komunikaty
wszystkich systemów wspomagających,
a także sygnalizowane są rozpoznawane
na trasie znaki drogowe. Drugi ekran dotykowy (10,25ʺ), umocowany na konsoli
centralnej, służy do obsługi wybranych
aplikacji z portalu aplikacji Mercedes-Benz
Truck, wirtualnych przełączników oraz
do wyświetlania nowego systemu nawigacji. Z wyświetlaczem zintegrowano
również aplikacje Apple Car Play i Android Auto.

Zabudowa kurtynowa Gniotpol: solidne
wykonanie, podnoszony i odsuwany
dach, przesuwne kłonice ułatwiające
obsługę ładunku

Actros 2548 6×2 LnR miał wszystkie osie
z zawieszeniem pneumatycznym, co zdecydowanie zwiększało komfort jazdy

Opuszczenie górnej
leżanki zajmuje kilka
sekund, w kabinie
wyraźnie wydzielono
strefę pracy i odpoczynku

© Mercedes-Benz Polska

Kierowca może dostosować główny
wyświetlacz do swoich upodobań, wybierając albo klasyczny, z dwoma dużymi,
animowanymi okrągłymi przyrządami
do pomiaru prędkości po lewej i prędkości obrotowej silnika po prawej, lub
„zaawansowany” z centralnym prędkościomierzem wraz ze stosunkowo niewielkim, również przeciwbieżnym obrotomierzem – ta wersja wymaga trochę
czasu, aby się przyzwyczaić.
Należy docenić możliwość kontroli
ciężarówki w czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu zarządzania flotą
Fleetboard i systemu diagnostycznego
Mercedes-Benz Uptime, którymi zarządza
moduł Truck Data Center. To tam tra-

fiają dane z czujników i kamer w Actrosie i po analizie przekazywane są do odpowiednich aplikacji. Truck Data Center jest jednocześnie interfejsem dla
wszystkich usług sieciowych i odpowiada
za komunikację zewnętrzną ciężarówki.
Ciężarówka jest więc na stałe połączona
z chmurą i jest częścią Internetu rzeczy.
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Kabina
Samochód miał dużą kabinę sypialną
L BigSpace (szerokość 2500 mm, wysokość osadzenia 765 mm) z całkowicie
płaską podłogą i zawieszeniem pneumatycznym. Jest w niej wszystko, czego
potrzeba podczas długich podróży. Wyposażono ją w dwie komfortowe leżanki,
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dolna miała superwygodny materac Premium Comfort. Fotel kierowcy był amortyzowany pneumatycznie z dużymi możliwościami regulacji siedziska i oparcia,
dodatkowym atutem były dwa opuszczane i regulowane podłokietniki. Fotel
pasażera, choć bez pneumatyki, był również komfortowy, w tym przypadku także
nie zapomniano o podłokietnikach.
Nad szybą przednią znajdowały się
pojemne schowki w dwóch rzędach –
górny mieści schowki zamykane. Pod
unoszoną do góry leżanką dolną w części
centralnej są dwa wysuwane schowki –
jeden z nich mieści lodówkę. Przy ścianach kabiny są również schowki – do
tego za fotelem kierowcy mamy dostęp
również z zewnątrz. Na drzwiach i nad
nimi dodatkowe kieszenie na drobiazgi,
a w centralnej części kokpitu wysuwane
szuflady na drobiazgi. Zatem miejsca do
przechowywania jest wystarczająco dużo.
Po stronie pasażera po podniesieniu pokrywy w desce rozdzielczej uzyskujemy
dostęp do rozkładanego stolika, a w schowku znajdziemy pomysłową nakładkę na
kierownicę pozwalająca na umieszczenie na niej laptopa lub tabletu.

Kabina ma płaską podłogę, zatem
poruszanie się we wnętrzu kabiny jest
niczym nieskrępowane. W jej środkowej
części dach znajduje się na wysokości aż
197 cm. Górna leżanka unoszona jest na
ścianę tylną – może w ten sposób pełnić
funkcję dodatkowego schowka, a po
rozłożeniu staje się oczywiście wygodnym
miejscem do spania. Oparcie fotela kierowcy składa się do przodu – na dole
uzyskujemy wtedy więcej miejsca do
spania lub ułatwiony dostęp do schowka.
Dwubarwna kolorystyka wykończenia
wnętrza – jasnoszara i jasnobeżowa –
dzieli kabinę na dwie wyraźne strefy pracy
i odpoczynku. W sumie tworzy to optycznie przyjemną, elegancką kombinację.

Zabudowa Gniotpol
Zabudowa kurtynowa Gniotpol miała
wszystkie niezbędne elementy. Kurtyna
przesuwała się bez zacięć, a jej obsługa
nie przysparzała większych trudności.
Odsuwany dach pozwala na załadunek
od góry, z boku ułatwiają to wyjmowane
aluminiowe deski stelażu i przesuwne
kłonice. Pełne wykorzystanie wysokości

reklama

wnętrza ułatwiał unoszony dach, obsługiwany mechanizmem dźwigniowym.
Wzdłuż boków zabudowy zamocowano
listwę z otworami oraz wysuwane pierścienie do zaczepienia pasów mocujących.
Gniotpol Trailers jako jedyny producent
posiada zgodny z normą Daimler 9.5 wielopunktowy system mocowania ładunku
z możliwością regulacji wysokości. Z tyłu
są pełne dwuskrzydłowe drzwi aluminiowe – każde skrzydło składa się z dwóch
oddzielnie składanych części.
Stalowa rama podłogowa jest w całości ocynkowana ogniowo. Podłoga
z wodoodpornej sklejki impregnowanej
z powierzchnią antypoślizgową jest przystosowana do pracy wózka widłowego
o nacisku na oś 5460 kg. Ściana przednia zabudowy została wykonana z poziomych paneli aluminiowych, na dole od
wewnątrz zabezpieczono ją dodatkowym
pasem chroniącym przed przypadkowymi
uszkodzeniami podczas za- i rozładunku.
Zabudowa spełnia oczywiście wymagania normy EN 12642 Code XL dotyczące
bezpiecznego przewozu towarów.

Zdjęcia © D. Piernikarski
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astosowanie powłok lakierniczych
w nowych pojazdach jest konsekwencją aktualnych kierunków
w projektowaniu oraz innowacji w procesie powlekania. Większość inwestycji
w badania i rozwój oraz ulepszenia techniczne powłok lakierniczych stosowanych w motoryzacji nadal koncentruje się
na odporności na korozję. Jeśli powłoki
przedłużą trwałość sprzętu lub jego części,
producenci pojazdów będą postrzegać
to jako wielką wygraną dla siebie i swoich klientów.

Producenci powłok lakierniczych muszą dostarczyć rozwiązania dla konkretnych zastosowań pojazdów użytkowych.
Obejmuje to powłoki nanoszone elektrostatycznie, elektrochemicznie, lakiery
zawierające rozpuszczalniki i proszki o dużej zawartości części stałych oraz wysokowydajne powłoki na bazie wody. Wszystkie będą się nieco różnić – inne będą do
podwozi, skrzyń wywrotek, kabin ciągników siodłowych, autokarów, by wymienić tylko kilka obszarów zastosowania.

Lakiernicze trendy
Dariusz Piernikarski

© Spies Hecker

Głównym zadaniem powłoki lakierniczej jest ochrona
przed korozją, warunkami atmosferycznymi oraz wpływami chemicznymi i mechanicznymi, a także uzyskanie
atrakcyjnej powierzchni. Przeanalizujemy obecne
wyzwania i trendy związane z powłokami lakierniczymi
stosowanymi w branży pojazdów użytkowych.

Niezależnie od tego,
czy lakierowane są autobusy, kabiny kierowcy,
czy pojazdy specjalnego
przeznaczenia, zawsze
najważniejsze jest skoncentrowanie się na
jakości i wydajności
procesów aplikacji
lakieru
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W ciągu ostatnich kilku lat rozwinęły się trzy kluczowe kierunki dotyczące
powłok lakierniczych stosowanych w pojazdach użytkowych: potrzeba większej
trwałości w celu spełnienia zarówno wymagań normatywnych, jak i oczekiwań
klientów, popyt na jakość w postaci niezmiennych właściwości użytkowych oraz
zapotrzebowanie na powłoki, które służą
wielu celom.

Złożone oczekiwania
Właściwości wymagane w przypadku
powłok lakierniczych stosowanych w pojazdach użytkowych zależą od ich konkretnego zastosowania. Należy najpierw
odpowiedzieć na dwa pytania: w jaki sposób używany jest pojazd i gdzie nakładana jest powłoka? Istnieje wiele różnorodnych wymagań i jest mało prawdopodobne,
aby jedna powłoka pozwalała na spełnienie ich wszystkich, nawet w tym samym
pojeździe. Części narażone na działanie
agresywnych chemikaliów lub nawozów
wymagają jednej powłoki, a komponenty
będące w stałym ruchu mogą wymagać
innej – będącej połączeniem elastyczności i trwałości. Ważne jest, aby w opracowywaniu powłok lakierniczych określić, co najlepiej działa tam, gdzie jest.
Współcześnie wykorzystywane powłoki lakiernicze muszą mieć co najmniej niską zawartość lotnych związków
organicznych LZO, być przyjazne dla
środowiska i łatwe do nakładania, ale
także łatwe do usunięcia przy niewielkim
wysiłku. Wymagana jest również silna
przyczepność powłok przy minimalnym
przygotowaniu powierzchni, aby trwale
przylegały one do różnych zabezpieczanych podłoży, takich jak stal walcowana
na zimno, stal walcowana na gorąco, stale
z powłokami metalicznymi czy podłoża
z tworzywa sztucznego.
Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości wykończenia
estetyczne rosną również oczekiwania co
do większej różnorodności kolorów. Potrzeba szybkiego i dokładnego opracowania kolorów na etapie lakierowania jest
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szczególnie ważna, zwłaszcza że producenci pojazdów współpracują z wieloma
dostawcami, a spójność kolorów jest niezbędna. Oprócz atrakcyjnego wyglądu –
większej palety kolorów, błyszczących
powierzchni – od powłok lakierniczych
oczekuje się takich właściwości, jak samoleczenie (samonaprawa) i samooczyszczanie lub odporność na zanieczyszczenia
oraz możliwość łatwego ich usuwania.
Ważne są również właściwości związane
z odbijaniem światła słonecznego i odporność na działanie promieni UV.
Wyzwanie polega również na tym, że
wszystkie podłoża muszą mieć możliwość nanoszenia w warunkach produkcji masowej i powinny zachować jakość
przez cały okres eksploatacji pojazdu.
Konieczność uzyskania tak wielu własności powoduje opracowywanie nowych
produktów, w których może istnieć kompromisowa mieszanka pożądanych korzyści. Nie ma jednak żadnej magicznej
powłoki lakierniczej, która idealnie spełniałaby wszystkie wymagania.

Problem: nowe materiały
konstrukcyjne
W dążeniu do obniżenia masy pojazdu
producenci badają zastosowanie różnych
lekkich materiałów konstrukcyjnych, alternatywnych wobec tradycyjnej stali.
Pojawia się coraz więcej aluminium, stal
o ultrawysokiej wytrzymałości (UHSS),
magnez, polimery wzmocnione włóknem
węglowym i różne tworzywa o wysokiej
wytrzymałości.

© D. Piernikarski

© D. Piernikarski

Zastosowana technologia lakierowania
powinna pozwolić
na spełnienie wysokich wymagań odnośnie do ochrony
środowiska – np.
poprzez wykorzystanie lakierów wodorozcieńczalnych

Opracowywanie powłok, które mogą
przylegać do podłoży z różnych materiałów i chronić w długim okresie duże powierzchnie naczep i kabin przed korozją
spowodowaną solą drogową i środkami
odladzającymi, stanowi ważny obszar zainteresowania producentów materiałów
lakierniczych. Redukcja grubości i ilości
warstw powłok, np. technologia monocoat, znajduje się na liście życzeń firm
flotowych, które muszą co pewien czas
odnawiać powłoki lakiernicze, aby chronić nadwozia pojazdów przed korozją.

Obecnie za jedną z bardziej skutecznych metod nanoszenia gruntowych powłok ochronnych uważa się kataforetyczne malowanie zanurzeniowe KTL (niem.: Katodische Tauch
Lackierung, kataforeza). W zjawisku elektroforezy przedmiot zanurzony jest w koloidalnym roztworze farby oraz podłączony do odpowiedniej elektrody

Lakierowanie pojazdów wykonanych
z podłoży wielometalowych stanowi poważne wyzwanie zarówno dla twórców
powłok, jak i pracowników lakierni. Jest
to obecnie jeden z głównych nurtów innowacji w procesie lakierowania pojazdów. Badanie rynku wskazuje jednak, że
jest mało prawdopodobne, aby w ciągu
najbliższych kilku lat nastąpiła znacząca
zmiana w stosowaniu komponentów stalowych w przypadku większości części
samochodowych. Mimo to motoryzacyjna branża lakiernicza oczekuje dalszych
zmian i przejścia z metali na tworzywa
sztuczne i inne „inteligentne” materiały
w ciągu następnych dziesięciu lat.
Zwiększenie zawartości tworzyw
sztucznych w pojazdach wymaga niskotemperaturowych systemów utwardzania. Przemysł szybko zmierza w kierunku
procesu utwardzania w temperaturze
80°C, a lakierowanie wymaga modyfikacji
jako kompletny proces technologiczny,
aby zapewnić pełne utwardzenie wszystkich warstw powłoki w tej temperaturze.

Ewolucja technologii
Podczas gdy powłoki natryskowe są
wciąż dominującym sposobem zabezpieczania na rynku północnoamerykańskim, powłoki elektrolityczne lub różne
ich kombinacje z lakierowaniem proszkowym są najczęściej stosowanymi technologiami powlekania na rynku pojazdów
użytkowych w Chinach i w Europie. Producenci powłok ściśle współpracują z producentami pojazdów w celu opracowania
systemów powłok, które pozwolą lakierniom zachować zgodność z przepisami
bez obniżania wydajności. Najczęstszym
podejściem jest przejście na powłoki o wyższej zawartości części stałych i/lub zastosowanie mniejszej ilości powłoki na
każdym pojeździe poprzez poprawę wydajności nanoszenia. Te nowe systemy
powłok muszą oczywiście zachowywać
wysoki poziom trwałości, odporności na
warunki atmosferyczne i ochronę przed
korozją w terenie.
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Główny rodzaj powłok stosowanych
w pojazdach ciężarowych obejmuje uretany na bazie rozpuszczalników, epoksydy i akryle, a także epoksydy na bazie
wody i powłoki nanoszone elektrolitycznie. Dokładny skład chemiczny zależy od
zastosowania i przeznaczenia pojazdu
oraz, co równie ważne, od miejsca na pojeździe, gdzie ma zostać nałożona powłoka (patrz tabela).
W produkcji wielkoseryjnej lakierowanie największych kabin ciężarówek
zwykle zaczyna się od podkładu – powłoki gruntowej nanoszonej elektrolitycznie (np. w procesie kataforetycznego
malowania zanurzeniowego KTL) w specjalnych wannach. Przy mniejszej skali
produkcji stosowane są tradycyjne procesy lakiernicze: kolejno natryskiwany jest
podkład, lakier bazowy/kolorowy i war-
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Współcześnie stosowane wypełniacze
i grunty zapewniają
wysoką odporność
chemiczną i doskonałą
ochronę przed korozją
oraz przyczepność
na odpowiednio przygotowanych podłożach –
także o szorstkiej
powierzchni, jaką ma
przeszlifowany metal
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Lakierowanie proszkowe polega na elektrostatycznym naniesieniu suchego, sproszkowanego lakieru na zabezpieczane powierzchnie. Następnie lakierowane elementy są przenoszone do pieca, podlegają wyżarzaniu przez kilkadziesiąt minut w temperaturze ok. 180°C – lakier żeluje
i równomiernie rozpływa się po całej powierzchni, uzyskując wymaganą
twardość i odporność na uszkodzenia

stwy lakieru bezbarwnego z odpowiednimi etapami utwardzania. Coraz częściej
wykorzystywany jest proces coil-coating,
polegającym na napylaniu i utwardzaniu
powłoki na arkuszach blachy przewijanych z jednego zwoju blachy na drugi.
Ramy są malowane proszkowo, wykorzystuje się również nakładanie powłok galwanicznych (elektrolitycznych)
w celu poprawy odporności na korozję.
Lakiery proszkowe są również szeroko
stosowane w podwoziach i niektórych
elementach wewnętrznych. W przypadku
podwozi coraz częściej stosuje się również powłoki nanoszone bezpośrednio na
powierzchnię metalu (Direct To Metal), co
eliminuje potrzebę stosowania podkładu.
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Powłoki stosowane
do zabezpieczania
skrzyń wywrotek powinny zapewniać
mniejsze tarcie, aby
zapobiec zatrzymywaniu się materiału,
mieć podwyższoną
trwałość i wytrzymałość w obszarach
narażonych na duże
zużycie cierne
i uderzenia

Procesy „mokre na mokre” (Wet-On-Wet)
są również włączane do nowych kompaktowych i modernizowanych linii technologicznych. Dąży się do stosowania
niskich temperatur utwardzania w celu
zmniejszenia zużycia energii i możliwości
wykorzystania tworzyw sztucznych o niższej tolerancji na temperaturę.
Chociaż powłoki na bazie rozpuszczalników są nadal najczęstsze ze względu na ich niższe koszty i solidne zastosowania, to powłoki wodorozcieńczalne
nanoszone na gruntowe powłoki elektrolityczne prowadzą do zauważalnego
zmniejszenia emisji LZO. Oprócz kwestii ekologicznych istnieją inne czynniki
przemawiające za odejściem od systemów

64 | MARZEC 2020 | Transport – Technika – Biznes

opartych na rozpuszczalnikach. Systemy
wodne są łatwiejsze i bardziej wydajne
w nanoszeniu, zapewniają większe bezpieczeństwo, produkują mniej odpadów
i umożliwiają łatwiejsze czyszczenie.
W porównaniu z powłokami na bazie
rozpuszczalników dają także możliwość
uzyskania jaśniejszych, bardziej żywych
niestandardowych opcji kolorów.
Wyzwanie polega na tym, że powłoki
wodorozcieńczalne mają zwykle znacznie węższe spektrum zastosowań i są
bardziej wrażliwe na zmiany wilgotności
i temperatury. Nowsze technologie wykorzystujące wodorozcieńczalne powłoki
cienkowarstwowe z pakietami inhibitorów korozji zastępują starsze produkty,
ponieważ są bardziej skuteczne, łatwiejsze w użyciu i łatwiejsze do usunięcia bez
wszystkich niebezpiecznych odpadów
związanych z rozpuszczalnikami. Biorąc
pod uwagę ciągłe dążenie do obniżenia
emisji LZO, powłoki wodorozcieńczalne
stały się najszybciej rozwijającym się
rodzajem powłok, ponieważ – ze względu
na wymaganą trwałość – jest to rozwiązanie preferowane przez wszystkie
zainteresowane strony.

| ŻÓŁTE STRONY |
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