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Transport
w czasach zarazy
Długoterminowy wpływ pandemii koronawirusa COVID-19
i na floty transportowe pozostaje niepewny. W tej porażającej
sytuacji dostrzegam jednak jeden pozytywny skutek – nastąpił
gwałtowny wzrost dostaw do odbiorców końcowych,
czyli w obszarze tzw. ostatniej mili.

W

wielu państwach wprowadzono obowiązek pozostawania w domu, gdy to możliwe – podjęcia
pracy zdalnej, a ludzie – przynajmniej tak to
wynika z moich obserwacji – w większości
karnie przestrzegają wytycznych zachowania
dystansu społecznego.
Przypomnę, że termin „ostatnia mila” odnosi się do ostatniego etapu dostarczania produktów i towarów z lokalnego centrum dystrybucji do klientów, chociaż słowo „mila” jest
używane luźno i może zmieniać się od kilkudziesięciu mil do kilku przecznic.
Od początku pandemii nastąpił bezprecedensowy wzrost zamówień online. Floty dostawcze jeszcze przed pandemią były już
najszybciej rozwijającym się segmentem flotowym, ale COVID-19 stał się katalizatorem,
który wywołał jeszcze silniejszy wzrost dostaw
i zapotrzebowanie na usługi transportowe
tego typu.
Ponadto dostawy artykułów spożywczych
ze sklepów i restauracji do naszych domów
zdecydowanie wzrosły. Doceńmy to, że kurierzy–doręczyciele próbują sprostać tym wymagającym i w sumie dość ryzykownym zadaniom, zapewniając najpotrzebniejsze towary
osobom, które nie mogą lub nie chcą opuszczać domów.
Oczywiście w reakcji na pandemię firmy
kurierskie wdrożyły procedury „dostawy bezdotykowej”, przyjmując nowe zasady bezpieczeństwa, dostarczając kierowcom – w miarę
możliwości – rękawiczki i maski oraz dając
klientom opcję nie podpisywania się przy dostawie. Niestety nie jest tak w całej branży do-

stawczej. Wiele dostaw jest realizowanych
przez niezależnych podwykonawców, którzy
mogą nie oferować swoim kierowcom wystarczających zapasów produktów sanitarnych.
Ponieważ liczba dostaw ostatniej mili
gwałtownie rośnie, rośnie presja, by sprostać
terminom. Duża ilość dostaw wydłużyła czas
potrzebny na dokładne czyszczenie pojazdów
przed lub po codziennym cyklu dostaw. Ponieważ wiele sklepów detalicznych wciąż jest zamkniętych, kierowcy mają trudności ze znalezieniem miejsc na swoich trasach, aby zadbać
o swoją higienę, chociażby poprzez częste
mycie rąk z zaleceniami organów
do spraw zdrowia.
Niektórzy konsumenci pozostawiają dostarczone paczki z niepsującymi się towarami
na 72 godziny przed otwarciem, czekając by
ewentualnie osadzony na powierzchni wirus
obumarł. A co z kierowcami? Jeśli mają kaszel,
czy czują się przeziębieni, czy to jest już
COVID-19? Ponieważ nadal robione jest zbyt
mało testów, taka sytuacja może potencjalnie
powodować niepokój i rozproszenie
psychiczne podczas jazdy.
Tym bardziej należy się dla nich
nasze uznanie.
Życzę udanej lektury
i przede wszystkim zdrowia

dr inż. Dariusz Piernikarski
redaktor naczelny
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FAG SMARTSET
ZAMIAST ZASOBNIKÓW SMARU
tosowanie właściwego rodzaju smaru
jest kluczowe w poprawnej eksploatacji
łożysk. Z tego powodu piasty BPW (numer
części 723 5007 10, 723 5008 10, 723 5009 10,
723 5014 10) dla poprawnego rozprowadzania
smaru mają zasobnik zainstalowany w centralnej
części piasty. Przed montażem takiego zestawu
do piasty zarówno łożysko, jak i zasobnik muszą
być wyczyszczone i odpowiednio nasmarowane.

© Schaeffler

Piasta koła
z zestawem
FAG SmartSet
dla osi BPW

Firma Schaeffler Automotive Aftermarket oferuje
obecnie alternatywne rozwiązanie naprawy i wymiany łożysk w osiach BPW. Rozwiązanie to zawiera piastę z zamontowanym zestawem FAG
SmartSet z odpowiednią ilością smaru. Jako że
FAG SmartSet jest modułem szczelnym, zasobnik
smaru nie jest zamontowany w piaście. Pamiętać
należy, by podczas wszelkich prac serwisowych stosować się do zaleceń producenta pojazdu. (RP)

© Iveco

S

ZMIANY NA SZCZYCIE
CNH INDUSTRIAL
oncern CNH Industrial N.V. (w którego
skład wchodzi Iveco oraz FPT Industrial) rozpoczął poszukiwania nowego dyrektora generalnego (CEO – chief executive
officer). Jak czytamy w komunikacie, zarząd
CNH Industrial podjął jednomyślną decyzję i zaakceptował rezygnację dotychczasowego dyrektora generalnego Hubertusa Mühlhäusera.
CNH oznajmiło, że Mühlhäuser opuścił grupę
z „natychmiastowym skutkiem”. Firma CNH Industrial ogłosiła również, że Suzanne Heywood
została powołana na stanowisko dyrektora generalnego, pełniąc jednocześnie funkcję prezesa zarządu, aby poprowadzić działalność firmy
przez ten niespotykany dotąd okres i do czasu
ustalenia nowego stałego dyrektora generalnego.

K

CNH Industrial od lipca 2018 r. W swojej wspólnej roli będzie przewodniczyć globalnemu komitetowi wykonawczemu grupy. Zarząd CNH
jednomyślnie zgodził się również na powołanie
Oddone Incisa na stanowisko dyrektora finansowego (CFO), oprócz jego obecnej roli prezesa
Financial Services.
Najwyraźniej CNH Industrial przeżyło kilka burzliwych lat. Najpierw rezygnacja dyrektora generalnego Richarda Tobina na początku 2018 r.,
następnie w lipcu 2018 r. tragiczna śmierć znanego i charyzmatycznego prezesa firmy Sergio
Marchionne, a w ubiegłym miesiącu dowiedzieliśmy się o rezygnacji dotychczasowego dyrektora generalnego Hubertusa Mühlhäusera.
Więcej na temat zmian w strukturze organizacyjnej CNH Industrial w ostatnich latach, przejęciach
oraz planowanych inwestycjach przeczytać można
na naszej stronie internetowej.
(DP)

Mühlhäuser został mianowany CEO w połowie
2018 r. CNH Industrial niemal natychmiast rozpoczęło szeroki zakres reorganizacji, przejęć
i partnerstw. Heywood, która jest także dyrektorem zarządzającym Exor, największego akcjonariusza CNH Industrial, jest prezesem zarządu

olvo Trucks w marcu br. wprowadziło na rynek 4 zmodernizowane modele: FH, FH16, FM oraz FMX. Są one dostępne z wieloma różnymi modelami kabin, a ponadto można je optymalizować pod kątem wielu zastosowań. Mając na uwadze szeroko rozumiane
dobro kierowcy, widoczność, komfort, ergonomia, poziom hałasu, zwrotność i bezpieczeństwo były głównymi punktami, na których koncentrowano się, opracowując nowe modele. Ich wygląd zewnętrzny także został zmodernizowany, aby odzwierciedlić nowe właściwości i stworzyć
ogólnie bardziej atrakcyjne pojazdy.

WIĘCEJ INFORMACJI
NA NASZEJ STRONIE
INTERNETOWEJ

V
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VOLVO TRUCKS
– THE TOWER
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IRU WOBEC PANDEMII
KORONAWIRUSA
edług Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (International Road Transport Union) najbardziej bezpośrednią troską
branży transportu drogowego w obliczu pandemii koronawirusa COVID-19 jest utrzymanie łańcuchów dostaw, zwłaszcza artykułów
spożywczych i medycznych, w sposób możliwie najbezpieczniejszy dla pracowników transportu i obywateli przy jednoczesnym przestrzeganiu odpowiednich wytycznych rządowych.

W

IRU i jej organizacje członkowskie stale monitorują sytuację w regionach i w ruchu transgranicznym, doradzając firmom transportowym w radzeniu sobie
z pandemią i jej skutkami. IRU wdrożyło plany kryzysowe i plany ciągłości
działania, w tym środki zapobiegawcze w celu ochrony personelu.

„Obciążenie ekonomiczne jest wysokie i rośnie zarówno dla pracowników,
jak i właścicieli firm – komentują przedstawiciele IRU. – Firmy dokładają wszelkich starań, aby utrzymać się na powierzchni, jednak funkcjonujące łańcuchy
dostaw i mobilność kluczowych pracowników zależą od tego, czy pozostaną
w branży”. IRU wzywa rząd i władze, w tym banki i instytucje finansowe, do
podjęcia różnych tymczasowych działań w celu zmniejszenia obciążenia związanego z kryzysem dla operatorów. Organizacja wystosowała także szereg postulatów dotyczących bezpieczeństwa przewozów. Pełną listę zaleceń i proponowanych działań publikujemy na naszej stronie internetowej.
(DP)

PEŁNA LISTA ZALECEŃ I PROPONOWANYCH PRZEZ IRU DZIAŁAŃ
DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA
PRZEWOZÓW

© ZF

„Utrzymanie otwartych łańcuchów dostaw transportu drogowego i sieci mobilności jest kluczowe, aby pomóc nam wszystkim poradzić sobie z pandemią COVID-19 w nadchodzących tygodniach i później – powiedział Umberto
de Pretto, sekretarz generalny IRU. – Aby to zrobić, musimy chronić pracowników i firmy, które stanowią trzon transportu drogowego oraz utrzymywać otwarte połączenia transportowe tak długo, jak to możliwe, na dotkniętych obszarach, aby niezbędne towary i ludzie mogli dostać się tam,
gdzie muszą”.

IRU oszacowała, na podstawie spadku międzykontynentalnych przesyłek kontenerowych, że spadek globalnej działalności transportowej może wynieść
nawet 20% w 2020 r. Według IRU prawie 6% osób zatrudnionych na całym
świecie pracuje w transporcie drogowym, głównie w małych i średnich firmach,
które ze względu na swoją wielkość nie są w stanie łatwo poradzić sobie
z zewnętrznymi wstrząsami, takimi jak skutki gospodarcze COVID-19.

FUZJA WABCO I ZF W DRUGIM
KWARTALE 2020 R.
irmy Wabco Holdings Inc. i ZF Friedrichshafen AG ogłosiły, że otrzymały wszystkie zgody organów regulacyjnych wymagane do zamknięcia ich wcześniej ogłoszonej fuzji, z wyjątkiem chińskiej administracji
państwowej do regulacji rynku (SAMR). Wabco i ZF przewidują, że zatwierdzenie SAMR otrzymają bez znacznej zwłoki i oczekują, że transakcja
zostanie sfinalizowana w drugim kwartale 2020 r. – wówczas spodziewane
jest uzyskanie ostatecznego zezwolenia regulacyjnego.

F
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Przypomnijmy, że Wabco jest wiodącym światowym dostawcą systemów
kontroli hamowania i innych zaawansowanych technologii, które poprawiają bezpieczeństwo, wydajność i łączność pojazdów użytkowych. W 2019 r.
Wabco odnotowało sprzedaż o wartości ponad 3,4 mld USD, zatrudniając
prawie 14 000 pracowników w 40 krajach.
Z kolei ZF jest globalną firmą technologiczną, która dostarcza systemy do
samochodów osobowych, pojazdów użytkowych i technologii przemysłowych,
umożliwiając mobilność nowej generacji. W 2019 r. ZF osiągnął sprzedaż
w wysokości 36,5 mld EUR. ZF inwestuje rocznie ponad 7% swojej sprzedaży w badania i rozwój.
(DP)
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pływ koronawirusa na społeczeństwo i globalną gospodarkę jest bezprecedensowy, co ma poważne konsekwencje dla
przemysłu motoryzacyjnego. Większość
członków Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA)
ogłosiła już tymczasowe zamknięcia zakładów z powodu malejącego popytu,
niedoborów podaży i rozporządzeń rządowych, a także zmaga się z przypadkami infekcji i kwarantanny wśród swoich pracowników. Sytuację w branży
można określić jako bardzo zmienną –
w zasadzie każdy tydzień przynosi nowe
wydarzenia i ustalenia prawne. Stąd
prosimy o wyrozumiałość – być może
w chwili publikacji niektóre z omawianych w tym artykule problemów będą już
całkowicie nieaktualne, za to pojawiły się
nowe, o których nie wspominamy…

Stanowisko ACEA
W całej Unii Europejskiej producenci
pojazdów prowadzą około 229 zakładów
montażu i produkcji pojazdów, zatrudniając bezpośrednio w produkcji 2,6 mln
Europejczyków. Szerszy sektor samochodowy zapewnia pośrednie i bezpośrednie
miejsca pracy dla 13,8 mln osób w UE.
Wpływ finansowy kryzysu COVID-19 na
przemysł motoryzacyjny jest druzgocący.
Zarówno produkcja, jak i sprzedaż samochodów osobowych, pojazdów użytkowych oraz komponentów gwałtownie
się zatrzymała w większości krajów Europy i w innych regionach świata. Pracownicy, którzy siedzą w domu, otrzymują obniżone dochody, ponieważ ich
tymczasowe zasiłki są niższe niż ich wynagrodzenia, czasem znacznie. Jednocześnie ich miesięczne rachunki za czynsz
i energię, a także konieczne do spłacenia raty kredytów i hipotek pozostają
niezmienione.
ACEA docenia zapowiedziane już
środki polityczne, które zapewnią bardzo
potrzebne natychmiastowe wsparcie zarówno pracownikom, jak i firmom. Stowarzyszenie zwraca jednak uwagę na
potrzebę pilnego dialogu z przewodniczącym Komisji Europejskiej. Konieczne

jest bowiem podjęcie konkretnych środków w celu uniknięcia nieodwracalnych
i fundamentalnych szkód w sektorze przy
trwałej utracie miejsc pracy, zdolności
produkcyjnych, innowacji i zdolności badawczych. Europa powinna również przygotować się do stymulowania ożywienia
sektora motoryzacyjnego, który będzie
miał kluczowy wpływ na przyspieszenie
ożywienia całej gospodarki europejskiej.
„Oczywiste jest, że to najgorszy kryzys, jaki kiedykolwiek wpłynął na przemysł
motoryzacyjny” – powiedział Eric-Mark
Huitema, dyrektor generalny ACEA, w wydanym przez Stowarzyszenie pod koniec
marca oświadczeniu. – Gdy cała produkcja zatrzymuje się, a detaliczna sieć sprzedaży zostaje skutecznie zamknięta, zagrożone są miejsca pracy około 14 mln
Europejczyków. Wzywamy do zdecydowanych i skoordynowanych działań na
szczeblu krajowym i unijnym w celu zapewnienia natychmiastowego wsparcia
płynności przedsiębiorstwom motoryzacyjnym, ich dostawcom i dealerom” –
dodaje Huitema.
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ACEA zwraca uwagę na to, że w obecnej sytuacji ważne jest również utrzymanie produkcji i dostaw części zamiennych,
a także funkcjonowania sieci serwisowych. Jest to niezbędne nie tylko do utrzymania logistycznego łańcucha dostaw,
ale również do pracy służb ratowniczych,
takich jak pogotowie ratunkowe, strażacy, organy ścigania, organizacje pomocy
i inne usługi publiczne i komunalne.
Eric-Mark Huitema dodaje: „Swobodny przepływ leków, żywności, paliw, sprzętu i części zaopatrzeniowych
w całej UE musi być zagwarantowany
w każdych okolicznościach”.
Bez nowych przychodów i jak najszybszego powrotu do normalności wielu
producentów pojazdów i ich dostawców
napotka poważne problemy z płynnością finansową w perspektywie krótkoi średnioterminowej. Dostępne poziomy
gotówki różnią się w zależności od sek-
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Branża motoryzacyjna
w obliczu pandemii
Rozprzestrzenianie się koronawirusa osiąga obecnie
nieprzewidywalny zasięg. Sytuacja pogarsza się z każdym
dniem. Granice krajów są częściowo zamknięte, a kontakty
osobiste ograniczone do niezbędnego minimum. Ta trudna
sytuacja stanowi nie lada wyzwanie dla firm transportowych
i producentów motoryzacyjnych.

Dariusz Piernikarski
tora, ale z pewnością sporo firm może napotkać niedobory już w ciągu jeśli nie tygodni, to najbliższych miesięcy. Sektor
motoryzacyjny jest bardzo kapitałochłonny. Firmy polegają na częstym refinansowaniu w celu finansowania swojej działalności. W obecnej sytuacji firmom trudno
będzie uzyskać nowe finansowanie od
banków komercyjnych i/lub inwestorów
– konieczne są działania wspierające ze
strony Komisji Europejskiej i centralnych
unijnych instytucji finansowych.

Europejskie mechanizmy wsparcia
Europejski Bank Centralny (EBC),
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Komisja Europejska (KE) podjęły już różne
środki w celu wsparcia poszkodowanych
pracowników i przedsiębiorstw.
Europejski Bank Centralny zasadniczo dąży do utrzymania płynności w systemie finansowym poprzez zakup obligacji
emitowanych przez państwa członkowskie i spółki handlowe oraz złagodzenie
różnych wymogów nałożonych na banki
komercyjne. Pandemiczny Program Za-

kupów Awaryjnych został przyjęty przez
EBC 19 marca. Umożliwia to zakup obligacji skarbowych ze wszystkich państw
członkowskich UE na elastycznych warunkach, a także papierów komercyjnych
o wystarczającej jakości kredytowej. Program ma pulę w wysokości 750 mld euro
i trwa do końca roku. EBC zadeklarował
gotowość zwiększenia wielkości zakupów aktywów i dostosowania ich składu
oraz czasu trwania tak długo, jak to będzie konieczne.
Europejski Bank Centralny 12 marca
przyjął również pakiet polityki pieniężnej.
W ramach tego pakietu bank przeprowadzi dodatkowe długoterminowe operacje refinansujące w celu zapewnienia
natychmiastowego wsparcia płynności
systemowi finansowemu strefy euro. Ponadto będzie stosować znacznie korzystniejsze warunki (niższe stopy procentowe)
w okresie od czerwca 2020 r. do czerwca 2021 r. wobec wszystkich dłuższych
operacji refinansujących pozostających
do spłaty w tym czasie. Operacje te powinny wspierać udzielanie pożyczek bankowych podmiotom najbardziej dotkniętym rozprzestrzenianiem się koronawirusa,
w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom. EBC dodaje również tymczasową pulę dodatkowych zakupów aktywów netto w wysokości 120 mld euro
do końca roku, zapewniając silny wkład
z programów zakupów w sektorze prywatnym. Wreszcie, tymczasowo złagodzono wymogi nałożone na banki komercyjne na utrzymywanie określonych

poziomów buforów kapitału i płynności.
Powinno to umożliwić bankom udostępnienie większych środków na pożyczki.
16 marca Europejski Bank Inwestycyjny zaproponował plan uruchomienia
do 40 mld euro. Zostaną one przeznaczone na pomostowe przedłużenia spłat
pożyczek i inne środki mające na celu
złagodzenie ograniczeń w zakresie płynności i kapitału obrotowego dla MŚP
i spółek o średniej kapitalizacji. Do końca
marca EBI nie opracował jednak żadnego
programu specjalnie w celu wspierania
sektora transportu. Taki „europejski instrument czystego transportu” (European
Clean Transport Facility) powstał w czasie kryzysu finansowego w 2009 r.
Komisja Europejska zasadniczo dąży
do złagodzenia obowiązujących przepisów (zasad wsparcia rządowego, paktu
stabilności i wzrostu), aby dać państwom
członkowskim więcej możliwości zapewnienia wsparcia finansowego dla gospodarki. 20 marca br. Komisja Europejska
wydała tymczasowe ramy prawne dotyczące środków pomocy państwa w celu
wsparcia gospodarki w związku z wybuchem pandemii COVID-19. Ramy te
umożliwią państwom członkowskim oferowanie:
• dotacji bezpośrednich, selektywnych
korzyści podatkowych i zaliczek: państwa członkowskie będą mogły ustanowić programy przyznające przedsiębiorstwu do 800 tys. euro w celu
zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie płynności,
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Ciężkie czasy dla branży?

• gwarancji państwowych na pożyczki
zaciągnięte przez firmy z banków: państwa członkowskie będą mogły udzielać gwarancji państwowych, aby zapewnić, że banki będą nadal udzielać
pożyczek potrzebującym ich klientom,
• subsydiowania pożyczek publicznych
dla przedsiębiorstw: państwa członkowskie będą mogły udzielać przedsiębiorstwom pożyczek o korzystnych
stopach procentowych. Pożyczki te
mogą pomóc przedsiębiorstwom pokryć bezpośrednie potrzeby w zakresie kapitału obrotowego i inwestycji.
Ramy te stanowią uzupełnienie wcześniejszego komunikatu w sprawie skoordynowanej reakcji gospodarczej na wybuch COVID-19. Ten ostatni komunikat
umożliwia państwom członkowskim wprowadzanie ogólnie obowiązujących zmian
na korzyść przedsiębiorstw (np. odroczenie podatków lub subsydiowanie pracy
krótkoterminowej we wszystkich sektorach), które nie są objęte zasadami
pomocy państwa.
Komisja Europejska zaproponowała
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
przeznaczenie 37 mld euro w ramach polityki spójności UE na walkę z kryzysem
koronawirusa. W tym celu planuje nie wy-

magać od państw członkowskich zwrotu
niewykorzystanych płatności zaliczkowych
na fundusze strukturalne w 2020 r. Kwota
ta wynosi około 8 mld euro z budżetu UE,
którą państwa członkowskie będą mogły
wykorzystać, aby uzupełnić 29 mld euro
finansowania strukturalnego w całej UE.

Zielone pasy ruchu w UE
Komisja Europejska wydała wytyczne
dotyczące zarządzania granicami, aby
utrzymać przepływ towarów w całej UE
podczas obecnej pandemii. W ramach niniejszych wytycznych zaproponowano
nowe „zielone pasy ruchu w UE”, w których należy wdrożyć usprawnione procedury w celu przyspieszenia wewnątrzunijnego transportu towarów.
Wśród innych proponowanych środków Komisja zaleca, aby państwa członkowskie podjęły działania w celu zapewnienia swobodnego przepływu wszystkich
pracowników zaangażowanych w transport międzynarodowy, niezależnie od
rodzaju transportu. W szczególności należy uchylić przepisy, takie jak ograniczenia czasu podróży i obowiązkowa
kwarantanna pracowników transportu,
którzy nie wykazują objawów.
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Do końca chyba tak nie jest. Jak wiemy, cała branża transportowa działa,
realizowane są przewozy dalekobieżne,
dystrybucja regionalna, szczególnie intensywnie pracują firmy obsługujące dostawy „ostatniej mili”. Niektórzy przewoźnicy międzynarodowi obsługujący
kierunki południowe, takie jak np. Turcja czy Rumunia – może z wyjątkiem
Włoch, mogą nawet mieć powody do zadowolenia, ponieważ mimo względnego
spadku natężenia przewozów wzrosły
stawki z racji korzystnego obecnie kursu
euro. Przy niskich teraz cenach paliwa
przewoźnicy dysponujący ekonomicznymi
pojazdami i przykładający dużą wagę do
niskiego zużycia paliwa zyskują jeszcze
bardziej.
Większość firm oczekuje na dalszy
rozwój sytuacji, można by powiedzieć, że
mamy do czynienia z pewnym uśpieniem branży pod względem planowania
nowych inwestycji zakupowych czy modernizacji flot. Z oczywistych względów
fabryki nie pracują, a jeśli nawet, to mają
duże przestoje, co w praktyce powoduje
znaczne wydłużenie czasów dostaw –
nawet o 8 tygodni w stosunku do planowanych terminów.
Czy ktoś może na tej sytuacji wygrać?
Jak pisaliśmy wcześniej – konieczne jest
działanie proaktywne, elastyczne dostosowywanie się do zmieniającej się niemal
z dnia na dzień sytuacji przy bezwzględnym zachowaniu rygorów bezpieczeństwa
epidemiologicznego. Zyskają uważni, ale
i szybsi w decyzjach.

Zdjęcia: © CDC on Unsplash,
© Martin Sanchez on Unsplash
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onad 20 lat temu rynek części zamiennych
transportowych agregatów chłodniczych
był już dość mocno rozwinięty. Nie było
jednak na nim zamienników elementów elektronicznych, a części używane były bardzo często
uszkodzone. W taki więc sposób powstał pomysł
regeneracji tych elementów.

Jak się jednak okazało, droga do celu nie była prosta i łatwa. Do naprawienia jakiegoś urządzenia
lub jego elementu trzeba przecież znać dokładną
zasadę jego funkcjonowania, ze wszystkimi jego
algorytmami pracy i sterowania. Pracownicy firmy
musieli więc wykonać testery symulujące różne mo-

Regeneracja części
agregatów chłodniczych
Bardzo często pomysł na biznes pojawia się w odpowiedzi
na potrzeby rynku. W taki też sposób ponad 20 lat temu
powstała firma Agregaty Chłodnictwo Samochodowe
Tomasz Tomkowiak, zajmująca się m.in. regeneracją
części elektronicznych transportowych agregatów
chłodniczych oraz serwisowaniem, montażem wszystkich
typów agregatów chłodniczych (Carrier, Thermo King,
Konvekta, Mitsubishi, Hwa sung).

dele agregatów chłodniczych, by móc testować
układy elektroniczne w warsztacie. Proces ten wymagał dużo czasu i wysiłku, ale owocuje do dziś.

Kolejne życie w trosce o środowisko
Regeneracja części zamiennych transportowych
agregatów chłodniczych polega na analizie uszkodzenia otrzymanego elementu, postawieniu diagnozy, demontażu, wyczyszczeniu (włącznie z detailingiem optycznym, jeżeli klient ma takie życzenie),
usunięciu usterki i sprawdzeniu prawidłowości
działania. Testowanie odbywa się w temperaturze pokojowej i temperaturze ujemnej.
Na wszystkie zregenerowane części udzielana jest
12-miesięczna gwarancja. Firma regeneruje sterowniki, wyświetlacze, zasilacze, moduły, wszystkie
dostępne na rynku rejestratory temperatury.
Firma Agregaty Chłodnictwo Samochodowe dysponuje nowoczesnym zapleczem sprzętowym,
a jej pracownicy mają wieloletnią wiedzę, doświadczenie i pasję. Dodatkowo firma uruchomiła
u swoich poddostawców produkcję niedostępnych
części zamiennych i czujników do agregatów chłodniczych. Ważnym aspektem tego typu regeneracji jest pozytywne oddziaływanie na środowisko
naturalne. Regenerowane części nie obciążają
środowiska, otrzymują tzw. drugie życie i funkcjonują dalej.
Zdjęcia: © T. Tomkowiak, P. Krystek

Urządzenia do testowania układów elektronicznych w warsztacie oraz (zdjęcia
w dolnym rzędzie)
moduł Carrier Xarios
przed regeneracją
i po regeneracji
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W przypadku dostaw
żywności chłodzonej
i mrożonej analiza
poszczególnych elementów
łańcucha dostaw musi być
drobiazgowa, aby zminimalizować negatywne
konsekwencje ekonomiczne,
prawne i moralne związane
z utratą jakości i/lub
integralności produktów.

ransport żywności w temperaturach kontrolowanych jest poważnym wyzwaniem. Zauważmy, że
systemy dystrybucji żywności mrożonej
i schładzanej są kapitałochłonne i energochłonne. Branża jest często zróżnicowana i obejmuje małe i duże firmy; w tym
drugim przypadku wielkość przesyłek
utrudnia szybką odpowiedź na zmieniające się wymagania rynku. Ponadto na
przepływ transportu duży wpływ mają
sezonowość, strategie marketingowe, popyt i konkurencja. Niestety wartość przewożonych produktów jest stosunkowo
niska, a popyt jest wrażliwy na cenę.

Naczepy chłodnie
– w trosce o jakość

W trosce o jakość
Istnieją oczywiście wytyczne i tzw.
dobre praktyki postępowania dotyczące
przewożenia chłodzonej i mrożonej żywności. Większość z nich przyznaje, że podczas transportu mogą wystąpić zmiany
jakości produktów wywołane m.in. zachodzącymi w nich naturalnymi procesami fizykochemicznymi, spowodowane
przez szkodliwe mikroorganizmy (bakterie, pleśnie, grzyby), a także wywołane
przez uszkodzenia mechaniczne powstałe
w trakcie za- i rozładunku oraz przewozu.

© Schmitz Cargobull

Dariusz Piernikarski
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Chłodnie Schmitz Cargobull S.KO Cool
znajdują się już w świecie cyfrowym. Pojazdy najnowszej generacji wyposażono
w wiele czujników dostarczających informacje do modułu kontrolnego Trailer-Connect CTU, który z kolei stanowi
źródło informacji dla systemu telematycznego. Zarządzający flotą ma możliwość zdalnej obserwacji swoich naczep
w czasie rzeczywistym za pośrednictwem portalu TrailerConnect Portal 2.0.
Przekazywane są tam najważniejsze
parametry operacyjne naczepy, takie
jak np. pozycja, poziom paliwa w zbiornikach agregatu, temperatury we wnętrzu ładowni. Z układu hamulcowego
TEBS pobierane są również takie informacje, jak obciążenia osi, stan ogumienia (ciśnienie, temperatura) czy poziom zużycia klocków hamulcowych.
Kierowca może w swoim smartfonie
uruchomić aplikację beSmart i w ten
sposób mieć dostęp do informacji. Producent oczywiście zaleca stosowanie
własnych agregatów chłodniczych S.CU

Ze względu na jak najdłuższe zachowanie jakości przewożonych produktów
żywnościowych istotne jest bezwzględne
zachowanie temperatury, w jakiej określony towar powinien być przewożony.
Sytuacje prowadzące do utraty kontroli
temperatury (np. odszranianie, chwilowa utrata mocy chłodniczej agregatu,
operacje załadunku i rozładunku między
środkami transportu i/lub między magazynami – chłodniami oraz nagła zmiana
zewnętrznych warunków środowiskowych) są często nieuniknione. Niemniej
wpływ tych czynników można zminimalizować poprzez:
• zapewnienie optymalnego działania
transportu chłodniczego,
• wybór trasy, która nie zagraża integralności produktu,
• właściwe przeszkolenie pracowników zajmującym się logistyką operacji transportu,
• wybór odpowiedniego opakowania,
• monitoring temperatury i warunków
przewozu,
• dysponowanie planem awaryjnym
do wdrożenia w obliczu niepożądanych scenariuszy, które mogą zagrozić jakości zamrożonego ładunku.
Mimo że produkty mrożone są bardziej odporne na łagodne odchylenia od
wymaganej temperatury niż produkty
chłodzone, to wymagają również ciąg-

© Krone
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Naczepa chłodnia Krone Cool Liner to praktyczne rozwiązanie do transportu żywności
w kontrolowanej temperaturze, a także roślin czy wrażliwych komponentów elektronicznych lub wrażliwych produktów farmaceutycznych. Obecnie Krone standardowo wyposaża wszystkie pojazdy chłodnicze z serii Cool Liner w technologię Krone Telematics
KSC ProPlus Cool. System ten ma następujące funkcje: monitorowanie położenia pojazdu, kontrola stanu zamknięcia drzwi, monitorowanie danych operacyjnych, temperatury chłodzenia, parametrów pracy agregatu chłodniczego, stanu sprzęgu i przesyłanie komunikatów o błędach z układu hamulcowego. Ponadto Krone Telematics KSC
ProPlus Cool obsługuje zarządzanie dokumentami za pośrednictwem sieci WLAN; tj.
zarówno dyspozytor, jak i kierowca mogą połączyć się z Krone Telematics Box za pośrednictwem sieci i wyszukać żądane dane. Na życzenie dostępny jest również wariant
Krone Telematics Cool Dialog ze zintegrowanym rejestratorem temperatury Krone

© Chereau

Firma Chereau wraz z partnerami uczestniczyła w projekcie ROAD, którego celem było stworzenie naczepy
chłodniczej przyszłości. Prototypowy pojazd można było
zobaczyć na jesiennych targach Solutrans 2019 w Lyonie. Chereau Hydrogen Power H2 to pierwsza na świecie naczepa chłodnicza, w której źródłem energii dla
elektrycznego agregatu chłodniczego jest ogniwo paliwowe; wodór jest magazynowany w zbiornikach pod
podwoziem, tankowanie go zajmuje ok. 7–10 minut.
W naczepie zastosowano również nowe, formowane
próżniowo panele izolacyjne o współczynniku przewodzenia wynoszącym zaledwie 0,27 W/m2K. Aby
zmniejszyć zużycie paliwa przez zestaw, zmniejszono
również opory aerodynamiczne naczepy, stosując
zoptymalizowane spoilery
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© Kässbohrer

łości operacji transportowych identycznie jak w przypadku przewozu towarów
chłodzonych.
Typowym błędem popełnianym podczas transportu ładunków chłodzonych
i mrożonych może być niewystarczające
wstępne chłodzenie ładowni samochodu
(naczepy) i brak systemów dystrybucji powietrza (np. kanałów czy rękawów sufitowych i kanałów podłogowych). Prowadzi
to do nadmiernego ocieplenia produktów
(mimo prawidłowych nastaw regulatora
temperatury), w niektórych przypadkach
przekraczającego maksymalną zalecaną
temperaturę przewozu.

Chłodzenie na długich trasach
Chłodnia Kässbohrer K.SRI C zapewnia użytkownikom wysoką wydajność i ekonomiczną
eksploatację. Trwała technologia paneli kompozytowych wykorzystanych do budowy
nadwozia zapewnia doskonałą izolację i przyczynia się do oszczędności paliwa i obniżenia
całkowitego kosztu posiadania. Dzięki łatwej w użyciu ściance działowej możliwy jest
transport ładunku w różnych temperaturach. Opcja dwupokładowa, z belkami o nośności
1000 kg, zapewnia maksymalną wydajność operacyjną i jednoczesny przewóz do 66
europalet. Podwozie chłodni K.SRI C wykonane jest ze stali o wysokiej wytrzymałości
i zabezpieczone w technologii KTL z 10-letnią gwarancją na korozję perforacyjną. Chłodnia
Kässbohrer K.SRI C jest oczywiście zgodna z certyfikatami FRC, HACCP i Pharma

reklama

Dalekobieżny drogowy transport chłodniczy odbywa się głównie po autostradach
i drogach szybkiego ruchu, a typowe
środki transportu to naczepy, przyczepy
i duże samochody ciężarowe. Pojazdy te
z powodzeniem wytrzymują nieprzerwane
okresy pracy wynoszące około 1000 godzin, a przestoje wynikające z konserwacji muszą być ograniczone do minimum.
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• stabilność temperatury przestrzeni
ładunkowej w normalnych warunkach pracy,
• stabilność temperatury w przestrzeni
ładunkowej w warunkach istnienia
dodatkowego obciążenia cieplnego
(symulacja efektu otwarcia drzwi lub
przenikania ciepła przez ściany),
• wahania temperatury w przestrzeni
ładunkowej w odniesieniu do czasu
podróży, również związane z rozkładem przepływu powietrza,
• wpływ systemów odszraniania.

© Kögel

Magazyny na kołach

Kögel Cool – PurFerro quality to udoskonalona w szczegółach naczepa chłodnicza przeznaczona nie tylko na potrzeby specyficznych rynków transportu żywności świeżej
i głęboko mrożonej oraz produktów farmaceutycznych, różne opcje wyposażenia bowiem pozwalają na jej uniwersalne zastosowanie. Dzięki bogatej palecie wyposażenia
możliwy jest wysoki stopień indywidualizacji całkowicie dostosowany do potrzeb poszczególnych klientów, którzy doceniają przede wszystkim rozwiązania wspomagające
kierowcę w codziennej pracy

Istniejące w systemach logistycznych
niedobory powierzchni do przechowywania schłodzonych lub zamrożonych
produktów mogą zachęcać do bardziej
wydajnego zarządzania zapasami, ale
często mają też negatywny wpływ na
obsługę ładunków wymagających kontroli temperatury. Floty transportowe
są coraz częściej wykorzystywane jako
elastyczny zasób rekompensujący braki
w powierzchniach magazynowych. Przechowywanie produktów w ładowniach

© D. Piernikarski

Lamberet SR2 SuperBeef to naczepa, która powstała
w ramach współpracy firmy Lamberet z największymi
przewoźnikami mięsa oraz organizacjami publicznymi
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na drodze. SR2
Super Beef ma realny wpływ na stabilność naczep
w handlu i transporcie podwieszanego mięsa. Naczepa
zachowuje wszystkie zalety modelu SR2 Heavy Duty.
Aby dodatkowo zwiększyć stabilność pojazdu, została
wzbogacona o nowe podwozie oraz zawieszenie. Całość
dopełnia nadwozie przygotowane do przenoszenia obciążeń występujących m.in. w transporcie podwieszanego mięsa. Panele kompozytowe z poszyciem poliestrowym składają się z szeregu izolacyjnych komór,
które wyłożono blokami z pianki o stałej gęstości. Wewnątrz rozmieszczono stalowe wkładki DEFI, które
mają za zadanie zapobiegać rozwarstwianiu paneli

Dlatego w transporcie dalekobieżnym
ładunków w temperaturach kontrolowanych znaczenia nabierają nieco inne
aspekty niż w przypadku transportu dystrybucyjnego, w którym pojazdy używane
są przez kilka godzin dziennie. Istotne
stają się m.in. takie cechy konstrukcyjne
i eksploatacyjne pojazdu chłodniczego, jak:
• właściwości izolacyjne nadwozia określane przez globalny współczynnik przenikania ciepła K [W/m2K]. W przypad-

ku zabudów wykorzystywanych do
przewożenia ładunków chłodzonych
i mrożonych (klasy B, C, E i F według
ATP) nie powinien być on wyższy
niż 0,4 [W/m2K],
• szczelność nadwozia chłodniczego,
określana na podstawie przepływu
(m3/h) powietrza wydostającego się na
zewnątrz w warunkach nadciśnienia,
• czas spadku temperatury we wnętrzu
do wymaganej temperatury zadanej,
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pojazdów chłodniczych jest mniej energooszczędne niż korzystanie z chłodni magazynowych, jednak standardowe praktyki
dystrybucji często wymagają wstępnego
załadunku ciężarówek i synchronizacji
załadunku towarów przychodzących i wychodzących w celu uzyskania bardziej
wydajnego rozdziału obciążenia pracą
i obciążenia personelu. W tym kontekście jakość pojazdu chłodniczego nabiera
jeszcze większego znaczenia.

| PROMOCJA |

„Samochody Specjalne”: Eberspächer specjalizuje się w produkcji klimatyzatorów postojowych. W czym urządzenia Cooltronic są
lepsze od klasycznej klimatyzacji samochodowej, bardzo już przecież powszechnej?
Łukasz Kaliczak: Zasada działania w obu przypadkach jest podobna, ale nasze urządzenia są zasilane prądem z akumulatorów i to jest zasadnicza
różnica. Standardowa klimatyzacja w samochodach
osobowych czy ciężarowych zasilana jest od silnika
pojazdu, a to oznacza, że nie będzie działała, jeśli
go wyłączymy. Tymczasem klimatyzatory Cooltronic pracują niezależne od pracy silnika, dlatego są
idealnym rozwiązaniem na czas postoju.
Jakie korzyści daje zastosowanie takiego
rozwiązania?
Najważniejsze są dwa aspekty: komfort kierowcy
oraz oszczędności. Nasze rozwiązania są przeznaczone głównie do samochodów ciężarowych.
Cooltronic pracuje podczas postoju, kiedy potrzebny jest czas na odpoczynek.
Jakiego rzędu są oszczędności na kosztach
paliwa?
Pobór paliwa na postoju przy pracującym silniku
to nawet 3 l na godzinę. Zatem przy jednym tylko
pojeździe można zaoszczędzić ponad 3 tys. l paliwa rocznie, czyli prawie 3,5 tys. euro. Redukcja
emisji CO2 w takim przypadku wynosi ok. 8,3 t.
Przy flocie 20 pojazdów to już ponad 63 tys. l paliwa, a więc blisko 70 tys. euro rocznie.

A czy w takim przypadku nie ma możliwości
rozładowania akumulatora?
Nasze urządzenia mają zabezpieczenia podnapięciowe, badające spadek napięcia na akumulatorze. Dzięki temu Cooltronic automatycznie wyłączy
się, zabezpieczając w ten sposób akumulator przed
uszkodzeniem albo całkowitym rozładowaniem.
Jakie zastosowanie mają urządzenia Cooltronic?
Nasza oferta jest bardzo szeroka i różnorodna.
Mamy zarówno urządzenia Hatch do szybkiego
montażu w szyberdachu, jak i klimatyzatory typu
split, w których parownik montuje się w kabinie,
a skraplacz na zewnątrz.

Nowa jakość klimatyzacji
Bezpieczeństwo i komfort kierowcy oraz wymierne
oszczędności to główne korzyści płynące z instalacji
klimatyzacji postojowej. Łukasz Kaliczak, manager
segmentu odpowiedzialnego między innymi
za samochody ciężarowe w firmie Eberspächer,
tłumaczy, jak działają tego typu urządzenia z serii
Cooltronic i na czym polega ich innowacyjność.
Omówmy bliżej wersję Hatch, czyli do montażu w szyberdachu. Zapewniacie Państwo,
że wystarczy kilka godzin, aby ją uruchomić.
Urządzenia typu Hatch występują w pięciu wariantach, ale w każdym przypadku są jednoczęściowe i rzeczywiście charakteryzują się bardzo łatwym montażem. Klimatyzator jest napełniony
czynnikiem chłodniczym, jest więc natychmiast
gotowy do użycia. Musimy zatem zdemontować
szyberdach, zamontować Cooltronic i podłączyć
do akumulatora. Od wewnątrz montujemy panel
podsufitowy i w zasadzie klimatyzacja jest gotowa
do pracy.
Oprócz wersji Hatch Eberspächer oferuje
też urządzenia typu split. Czym one się
różnią?
Są to klimatyzacje rozłączne, składające się z dwóch
głównych komponentów. Jednym z nich jest moduł parownika, który montujemy w kabinie, zazwyczaj przy jednej z leżanek. Drugi to montowany na
zewnątrz moduł skraplacza. W wersji Back montaż przewidziano na tylnej ścianie kabiny, a w wersji
Top na dachu pojazdu.
Po zamontowaniu urządzeń obie części należy
połączyć wężami klimatyzacji i napełnić układ
czynnikiem chłodniczym. Tu montaż jest nieco
bardziej skomplikowany, ale spokojnie można go
wykonać w 6–7 godzin.

Firma Eberspächer zapewnia, że urządzenia
Cooltronic są w zasadzie bezobsługowe. Co
to oznacza dla użytkownika?
W praktyce oznacza to tyle, że nie ma konieczności przeprowadzania okresowej obsługi, takiej
jak wymiana filtrów. Wystarczy cyklicznie włączać
Cooltronic przynajmniej co kilka miesięcy. Jedyny
warunek jest taki, że musi być powyżej 17°C.
Przy okazji użytkowania warto wspomnieć, że Eberspächer ma mocno rozbudowaną sieć autoryzowanych serwisów zarówno w Polsce, jak i w Europie. Nasze urządzenia charakteryzują się bardzo
niską awaryjnością, ale nawet gdyby coś się stało,
będziemy w stanie szybko i sprawnie pomóc.
Zdjęcia: © Eberspächer
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Wymiana sprzęgła
z ekspertami Schaeffler
Schaeffler to także producent sprzęgieł do samochodów
ciężarowych i autobusów. Z tego względu firma prowadzi wiele
szkoleń teoretyczno-praktycznych, w tym dotyczących wymiany
elementów sprzęgła zgodnie ze wskazówkami opracowanymi
przez firmowych ekspertów.

edna z wymian sprzęgła została przeprowadzona w pojeździe firmy przewozowej
Trans-Kachel z Wrześnicy k. Sławna. Był to
ciągnik siodłowy Scania seria R z silnikiem 420 KM.
Wymiany dokonano profilaktycznie ze względu
na przebieg, który wynosił około 800 tys. km.
Wymianę profilaktyczną elementów sprzęgła przy
takich przebiegach firma Trans-Kachel wykonuje
w celu wyeliminowania niespodziewanych awarii
swoich pojazdów.

2
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Omawiany pojazd był wyposażony w zrobotyzowaną skrzynię biegów [zdjęcie 1], której komputer
sterujący po wymianie sprzęgła wymaga „przyuczenia” do parametrów nowego sprzęgła. Jednakże w tym ciągniku siodłowym przyuczenia dokonywane są samoczynnie podczas pierwszej
jazdy próbnej, bez użycia przyrządu diagnostycznego.
Dlatego podczas wymiany sprzęgła skupiono się
tylko na weryfikacji zużytych części.

| PROMOCJA |

Krok po kroku
Podczas wymiany elementów sprzęgła należy dokonać szczegółowej weryfikacji zapobiegającej
awarii nowego sprzęgła na skutek występujących
ewentualnych nieprawidłowości w elementach
układu wysprzęglającego. Układ ten odpowiedzialny jest między innymi za tzw. napięcie wstępne, czyli permanentny kontakt łożyska oporowego z końcówkami sprężyny talerzowej docisku
sprzęgła. Brak prawidłowego napięcia wstępnego
skutkuje wycieraniem się końcówek sprężyny talerzowej, pierścienia pomocniczego przytwierdzającego do niej łożysko oporowe oraz przedwczesnym uszkodzeniem łożyska oporowego. Oprócz

elementów układu wysprzęglającego należy skontrolować stan powierzchni ciernej koła zamachowego. Po zdemontowaniu skrzyni biegów poddano weryfikacji elementy sprzęgła i części z nim
współpracujących.
Stan powierzchni ciernej koła zamachowego nie
miał śladów uszkodzeń mechanicznych, termicznych oraz zużycia eksploatacyjnego [zdjęcie 2]. Koło
zamachowe zostało tylko oczyszczone i odtłuszczone. Okładziny [zdjęcie 3] na tarczy sprzęgła nie
osiągnęły pełnego zużycia oraz nie nosiły śladów
przeciążeń cieplnych (mogły być eksploatowane
przez około 200 tys. km), tłumik drgań skrętnych
też nie miał luzów, śladów zużycia. Taki stan
tłumika świadczy o prawidłowej pracy silnika oraz

3

4

prawidłowym użytkowaniu pojazdu i funkcjonowaniu układu sterującego pracą sprzęgła. Stan wielowypustu w piaście tarczy [zdjęcie 4] i na wałku
sprzęgłowym [zdjęcie 5] nie miał śladów nadmiernego zużycia. Ponadto nie stwierdzono luzów
na łożyskowaniu wałka sprzęgłowego w skrzyni
biegów. Stan powierzchni wałka sprzęgłowego
współpracującej z łożyskiem podporowym również nie nosił śladów zużycia.
Stwierdzono natomiast niewielki luz (zużycie) na
wielowypuście wewnętrznym tarczy sprzęgła
(połączenie piasty z tłumikiem drgań skrętnych)
[zdjęcia 6 i 7], co potwierdziło zgłoszony delikatny stuk podczas zmiany biegów.
Powierzchnia płyty dociskowej docisku sprzęgła
bez śladów przeciążeń termicznych i zużycia mechanicznego. W docisku stwierdzono wytarcie
końcówek sprężyny talerzowej [zdjęcie 8], co
wskazywało na zużycie jednego z elementów
układu wysprzęglającego. Problem ten potwierdzała minimalnie podwyższona głośność pracy
łożyska oporowego.
Po dokonaniu kontroli elementów układu wysprzęglającego stwierdzono luz na osi widełek
przenoszących siłę załączenia i rozłączenia na
łożysko oporowe. W związku z tym wymieniono
docisk, tarczę i łożysko oporowe sprzęgła oraz
oś widełek.
Po wykonaniu montażu części [zdjęcie 9] zgodnie z technologią LuK (informacje dostępne na
portalu REPXPERT, www.repxpert.pl) i producenta
pojazdu wykonano jazdę próbną. Nie stwierdzono
żadnych nieprawidłowości, samochód został dopuszczony do dalszej eksploatacji.
Zdjęcia: © Schaeffler
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niej więcej co szósta ciężarówka i naczepa (ok. 17%) wyposażana jest obecnie w zabudowę chłodniczą, przewożąc żywność,
farmaceutyki i inne bardzo cenne ładunki, które potrzebują zarówno kontrolowanej temperatury, jak i stałej wilgotności. Nauka i technologia pozwalająca
na spełnienie wymagań w zakresie warunków przewozu przeszła długą drogę
przez lata od czasów używania lodu i soli.

Dariusz Piernikarski

Przyszłość transportu chłodniczego
wydaje się niezagrożona. Jeszcze przed
wybuchem pandemii koronawirusa perspektywy finansowe były bardzo obiecujące, szacowano, że globalny rynek
wzrośnie z 15,5 mld USD (wartość szacunkowa na 2019 r.) do 21,6 mld USD
w 2023 r. (dane za Thermo King) – ostatnie wydarzenia z pewnością wpłyną negatywnie na te oceny. Chociaż prognozy
wzrostu były pozytywne (prawie miliard
dolarów rocznie przez następne pięć lat),
warto zastanowić się nad tym, jakie inne
czynniki napędzają transformację w branży i przyjrzeć się głównym trendom mającym wpływ na łańcuchy chłodnicze.

Chłodnicze trendy
© Thermo King

Świat chłodnictwa transportowego wciąż ewoluuje, ale
na co należy zwracać szczególną uwagę i jakie kluczowe
trendy dają rzeczywiste korzyści? Przyjrzyjmy się
najważniejszym trendom związanym z rozwojem
transportowych agregatów chłodniczych.

Agregat Thermo King E-200 to całkowicie elektryczne rozwiązanie zarówno dla elektrycznych, jak i spalinowych samochodów dostawczych o masie do 3,5 t, które zapewnia stałą moc i wydajność, niezależnie od pracy pojazdu. Wyposażone w agregat E-200
pojazdy mogą spełniać wymagania normy PIEK i przepisów dotyczących dostępu pojazdów do miast (UVAR) w zakresie poziomów hałasu w warunkach miejskich, a także
pracować odpowiednio cicho podczas dostaw nocnych
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Silniejszy nacisk na bezpieczeństwo
żywności i farmaceutyków
Bezpieczeństwo dostaw z pewnością
ma wysoki priorytet dla dystrybutorów
łańcucha chłodniczego ze względu na
zmiany prawne, które zachęcają producentów i firmy transportowe do wprowadzania aktualizacji. Unijne organy regulacyjne wprowadziły w 2013 r. przepisy
nakładające 80-procentowe wykorzystanie transportu chłodniczego w przewozie produktów farmaceutycznych.
Duże znaczenie mają tutaj standardy
oraz możliwość śledzenia przesyłek, począwszy od źródła, wraz z weryfikowalnymi zapisami wykazującymi, że ładunki
przewożono w odpowiedniej temperaturze. Spełnienie tych wymagań powoduje, że kładzie się silny nacisk na rozwiązania telematyczne.

Rozwiązania połączone
Rozwiązania połączone i wykorzystanie systemów telematycznych to kolejny kierunek, który w coraz większym
stopniu zwraca uwagę firm realizujących
przewozy chłodnicze i ich klientów. Wynika to z chęci wykorzystania ogromnej
ilości generowanych danych i prowadzenie bardziej inteligentnych i wydajnych
operacji. W tym kontekście optymalizacji
podlega wyznaczanie tras oraz zasady odbioru i wysyłki ładunków. Warunki temperaturowe są monitorowane w spójny
sposób w czasie rzeczywistym, ze 100-procentową możliwością ich rejestracji i późniejszego wglądu w przebieg dostawy.
Standardem staje się natychmiastowe
reagowanie na wszelkie potencjalne problemy, pozwalające uniknąć zepsucia/
uszkodzenia ładunku. Chłodnicze floty
transportowe podlegają transformacji,
aby sprostać wyzwaniom związanym
z dystrybucją w miastach.
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Agregat Carrier Vector HE 19
w wersji wielotemperaturowej,
który miał swoją światową premierę na targach Solutrans jesienią 2019 r., ma certyfikat PIEK
i nowe, unikatowe wzornictwo
obejmujące wiele innowacji,
które znacznie podnoszą efektywność pracy. Uzyskano lepszy
o 30% wskaźnik zużycia paliwa
przy masie jednostki ograniczonej o 10% (w porównaniu z modelem Vector 1950) i zoptymalizowanej konstrukcji, która
pozwala ograniczyć czynności
obsługowe

Większa widoczność
Rozwiązania w chmurze i internet
rzeczy (IoT) to kolejne obszary cieszące
się coraz większym zainteresowaniem
firm zaangażowanych w realizację chłodniczego łańcucha dostaw. Powodem jest
po prostu obietnica lepszej widoczności, rozliczalności i wydajności zarówno
w transporcie chłodniczym, jak i podczas
przechowywania. Wielu przewoźników
oferuje już klientom możliwość zdalnego śledzenia temperatury ich przesyłek,
a dzięki nowym technologiom (chmura,
IoT) oznacza to również zdalne alarmy,
jeśli np. termiczne warunki przewozu
osiągną niebezpieczny poziom. Dzięki
chmurze i globalnej łączności 24/7 firmy
logistyczne mogą jeszcze lepiej reagować
na potrzeby klientów.

© Mitsubishi Heavy Industries Thermal Transport Europe

Mitsubishi Heavy Industries Thermal
Transport Europe jest na dobrej drodze, jeśli chodzi o rozwiązywanie
problemów branży chłodniczej i oferuje agregaty chłodnicze do naczep
z rodziny TFV150. Dzięki niezawodności, zmniejszonym kosztom cyklu
życia i stosunkowo niewielkim ilościom czynnika chłodniczego R410A
Mitsubishi TFV150 powinien spełniać
wymagania rynku dotyczące ekologicznie przemyślanych produktów

© K. Biskupska

Rozszerzona oferta 3PL

Kontenery chłodnicze Eberspächer – np. modele z rodziny Coldtainer – pozwalają w prosty
sposób zamienić zwykły samochód dostawczy w pojazd do transportu chłodniczego. Montaż
odbywa się na zasadzie plug&play – wystarczy wstawić kontener do przedziału ładunkowego
pojazdu i podłączyć zasilanie. Rozwiązanie to jest zamiennikiem zabudowy izotermicznej
z agregatem chłodniczym. Kontenery Coldtainer pozwalają transportować produkty w kontrolowanej temperaturze (zarówno ujemnej, jak i dodatniej). Z powodzeniem stosowane
w wielu dziedzinach, takich jak transport leków czy artykułów spożywczych

Rosnące koszty logistyki sprawiają,
że wielu klientom coraz trudniej jest obsługiwać własne floty. W związku z tym
zwracają się do zewnętrznych dostawców logistycznych (3PL – Third Party
Logistics) i sięgają po transport intermodalny w celu znalezienia nowych możliwości. W odpowiedzi na zapotrzebowanie
zewnętrzni dostawcy logistyczni rozwijają kreatywne rozwiązania i oferowane
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przez nich usługi o wartości dodanej, np.
specjalistyczne przewozy w chłodniach
wielotemperaturowych. Rośnie również
wykorzystanie intermodalnego łańcucha chłodniczego, ponieważ możliwości
transportu kołowego powoli stają się ograniczone, a łańcuchy dostaw stały się naprawdę globalne. Stąd rosnąca rola transportu morskiego, lotniczego i kolejowego.

Redefinicja ostatniej mili
Być może obszar, który może doświadczyć największego poziomu innowacji, to chłodnicze dostawy do detalicznych odbiorców końcowych, czyli tzw.
ostatnia mila. W związku z ograniczeniami
dotyczącymi np. dostaw nocnych czy zakazami wjazdu samochodów ciężarowych
do centrów miast oraz zmieniającymi
się oczekiwaniami konsumentów testowane są nowe rozwiązania, które w perspektywie średnio- i długoterminowej
mogą zrewolucjonizować ostatni etap
dostaw. Można tu wymienić np. roboty
dostarczające przesyłki, które są już testowane na ulicach Europy, eksperymen-

Transportowe urządzenia chłodnicze Mitsubishi TE20/TE30 to seria hybrydowych
agregatów typu plug-in odpowiednich do zastosowań w chłodniczych samochodach
dostawczych. Agregaty mają hybrydowy system łączący z zewnętrznym źródłem zasilania elektrycznego, baterię zapasową i alternator przeznaczony do napędu agregatu.
System automatycznie przełącza się między ładowaniem a poborem zasilania z alternatora lub akumulatora w zależności od stanu pracy pojazdu (na biegu jałowym,
podczas jazdy, parkowania itp.). Dodatkowo automatycznie przełącza się na jeden
z trzech trybów (oszczędzanie energii, wysoka wydajność, pełna pojemność) w zależności od pozostałej pojemności akumulatora i temperatury w ładowni

© D. Piernikarski

© Thermo King

Zaprezentowane na targach Solutrans 2019 nowe jedno- i wielotemperaturowe agregaty hybrydowe Thermo King T-Series Hybrid i UT Hybrid
do montażu przedniego i pod podwoziem w samochodach ciężarowych
i na przyczepach wykorzystują rozwiązanie Frigoblock oparte na alternatorze i falowniku, co umożliwia przełączanie trybu pracy między napędem silnikiem wysokoprężnym a elektrycznym, gdy jest to wymagane

Gama produktów Thermo King
CryoTech, w których czynnikiem
chłodniczym jest dwutlenek węgla
(R744), to kompletne rozwiązanie
chłodnicze przeznaczone do transportu o średnim i krótkim zasięgu.
Agregaty chłodnicze z rodziny
CryoTech różnią się od konwencjonalnego sprzętu z certyfikatem
PIEK. Działają przy stałym poziomie hałasu do 58 dBA bez zmniejszania wydajności chłodzenia
podczas jazdy w obszarach
o ograniczonym hałasie

24 | KWIECIEŃ 2020 | Transport – Technika – Biznes

towanie z dronami towarowymi – szczególnie na obszarach podmiejskich i wiejskich, czy też tzw. crowdsourcing, w którym ludzie, prowadząc własne pojazdy
(jak Uber), dostarczają przesyłki w opakowaniach o kontrolowanej temperaturze.

Chłodnictwo elektryczne
Ważnym trendem jest elektryfikacja
chłodzenia. Nie jest to oczywiście nic nowego: w ciągu ostatniej dekady dostawcy
rozwiązań chłodniczych oferowali opcje
całkowicie elektryczne. Pojawiają się ko-
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F-gazy
to często używany skrót od określenia „fluorowane
gazy cieplarniane”. Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych fluorowane gazy
cieplarniane oznaczają wodorofluorowęglowodory,
perfluorowęglowodory, heksafluorek siarki i inne gazy
cieplarniane zawierające fluor lub mieszaniny zawierające którąkolwiek z tych substancji. W Polsce
20 października 2017 r. w Dzienniku Ustaw opublikowany został jednolity tekst ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO) oraz
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
(Dz. U. poz. 1951). Ustawa umożliwia wykonanie
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 517/2014 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 1191/2014 i 2015/2068.

lejne udoskonalone agregaty chłodnicze, które nie używają silnika wysokoprężnego do napędzania sprężarki, a zamiast tego
wykorzystują zasilanie bateryjne. Zalety całkowicie elektrycznego agregatu chłodniczego zaczynają się od sprężarki,
która wykorzystuje mniej części ruchomych niż tradycyjne
sprężarki. Dalej mamy elektromechaniczne zawory rozprężne,
uproszczone okablowanie, dokładne czujniki temperatury
i wyrafinowane moduły sterujące. W efekcie uzyskuje się
lepszą kontrolę temperatury, wyższą niezawodność i niższe
koszty konserwacji.

Zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju
Wyzwaniem technicznym jest obecnie dostarczenie czynników chłodniczych spełniających wszystkie wymagania branży,
ale o coraz niższym GWP. Jest oczywiste, że im krótszy jest
okres życia czynnika chłodniczego w atmosferze, tym niższy
jest jego potencjał globalnego ocieplenia.
CO2 jako czynnik chłodniczy to kolejna opcja. Wyzwania,
które stwarza zastosowanie CO2 do chłodzenia, bardzo się
różnią od tradycyjnego cyklu kompresji pary lub w rzeczywistości kriogeniki. CO2 musi znajdować się pod bardzo wysokim ciśnieniem, co wymaga agregatów o specyficznej konstrukcji. Co ważniejsze, CO2 nie skrapla się w temperaturze
powyżej 28°C, co nie współgra ze standardowym modelem
kompresji pary. Zamiast tego, w ciepłych warunkach klimatycznych, dwutlenek węgla musi być stosowany w tak zwanym cyklu transkrytycznym, który daje mniejszą wydajność
pod względem wydajności chłodzenia, jak i wydajności energetycznej – w warunkach, gdy obie są potrzebne.
Istnieją inne rozwiązania dla utrzymania kontroli temperatury
bez użycia tradycyjnego cyklu sprężania/odparowywania. Niektóre systemy jako „paliwo” dla systemu wykorzystują czynniki
kriogeniczne (ciekły azot lub ciekły dwutlenek węgla). Mogą one
ulec odparowaniu w cewce parownika, usuwając w ten sposób
ciepło, które następnie zostaje uwolnione do atmosfery. Systemy
tego typu są dostępne w Europie od ponad dekady, jednak wymagają specjalnej infrastruktury i nie będą pasować do wszystkich aplikacji ze względu na zasięg, tankowanie itp.

reklama

Nowe czynniki chłodnicze
Pięć lat temu popularny czynnik chłodniczy stosowany
w agregatach chłodniczych (a także w układach klimatyzacji)
pojazdów użytkowych – R410A – dołączył do grona tych mediów roboczych, które ostatecznie zostały wycofane z rynku.
Wraz z wprowadzeniem prawodawstwa dotyczącego F-gazów w Europie pojawiła się silna presja na wycofanie czynników chłodniczych przyczyniających się do globalnego ocieplenia, mierzonych jako ich potencjał ocieplenia globalnego (GWP)
w porównaniu z CO2. Wystarczy wspomnieć, że współczynnik
GWP w przypadku stosowanego od dawna w branży czynnika
R404A wynosi aż 3922. Na terenie UE zauważamy dwa podejścia do przyszłej kontroli czynników chłodniczych. Te o GWP
powyżej 2500, takie jak R404A, zostaną wycofane, a te o GWP
poniżej 2500, takie jak R410A (GWP 2088), zostaną stopniowo
wycofane. Proces rozpoczął się w 2015 r. i potrwa do 2030 r.,
kiedy to celem będzie wycofanie czynnika na poziomie 80%.
Jak będzie działać przyszłe podejście do przepisów dotyczących czynników chłodniczych? Będzie to oparte na potencjale globalnego ocieplenia GWP ładunku czynnika chłodniczego – mianowicie GWP czynnika chłodniczego w porównaniu
z dwutlenkiem węgla (znanego również jako R744) pomnożonego przez ładunek. Systemy z czynnikiem chłodniczym
o niskim GWP mogą zatem mieć większy ładunek niż systemy
z wyższym GWP. W rezultacie wiele firm zastępuje R410A
czynnikiem R32 (GWP 675).
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Dometic Frigo – systemy
chłodnicze o wielu zaletach
System chłodniczy Frigo DC to najnowsze rozwiązanie firmy Dometic.
System ten jest w pełni elektryczny i pracuje niezależnie od silnika
pojazdu. Prostota instalacji oraz brak elementów montowanych na dachu
pozwalają uniknąć konsekwencji związanych z nowym standardem kontroli
zużycia paliwa (WLTP).

ransport towarów wrażliwych na wahania temperatur, takich jak np. lekarstwa
czy krew potrzebna do transfuzji, jest
szczególnie wymagający. Niekiedy konieczne jest
zachowanie stałej temperatury z dokładnością do
jednego stopnia od początku do końca przewozu.
Jako specjalista z ponad 40-letnim doświadczeniem w branży chłodniczej firma Dometic jest
w stanie dostarczyć rozwiązania adekwatne do
najbardziej zaawansowanych potrzeb. Koncepcja
chłodzenia Dometic Frigo została stworzona we
współpracy z TWK Karlsruhe – wiodącym niemieckim instytutem zajmującym się optymalizacją
systemów chłodniczych do pojazdów.

System chłodniczy Frigo DC firmy Dometic to optymalne rozwiązanie
do współczesnych samochodów dostawczych. Jest to system elektryczny
i pracuje niezależnie od silnika pojazdu
System Frigo jest rozwiązaniem sprawdzonym
i popularnym na rynku. Idąc z duchem czasu, producent postanowił jednak stworzyć jego nową
wersję, wprowadzając kolejne innowacje. Od modelu bazowego system Frigo DC różni się przede
wszystkim tym, że nie ma konieczności montażu
kompresora z napędem pasowym w komorze silnika. Jest to duże ułatwienie ze względu na coraz
mniejszą dostępną przestrzeń pod maską współczesnych samochodów dostawczych.
We Frigo DC kompresor zasilany jest elektrycznie
(12 V), dzięki czemu możliwe stało się zamknięcie go w jednym module razem ze skraplaczem.
Moduł ten instalowany jest w miejscu koła za-
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pasowego pojazdu, co pozwala na zaoszczędzenie cennej przestrzeni. Wydajność kompresora
w tej wersji jest nawet wyższa niż w tradycyjnych
konstrukcjach.
Dzięki zmiennej prędkości (opatentowany system zarządzania mocą) możliwe jest utrzymanie
stałej temperatury przy bardzo niskim poborze
prądu. Dodatkową zaletą elektrycznego systemu
w porównaniu z układem wykorzystującym napęd
pasowy jest utrzymywanie stałej wydajności
chłodzenia podczas postoju pojazdu, np. w korku
lub podczas załadunku i rozładunku. Z tego powodu
system jest idealnym rozwiązaniem również dla
pojazdów z systemem start–stop, ponieważ chwilowe wyłączanie się silnika spalinowego nie ma
wpływu na pracę systemu chłodzenia.

FRIGO DC
2500 waży zaledwie 43 kg

Innowacyjny system Frigo DC to najnowsze osiągnięcie firmy Dometic. Zwolennicy systemu Frigo
z napędem pasowym mogą jednak nadal wybrać
tę opcję, która pozostaje w stałej ofercie producenta. Warto wspomnieć, że system ten doceniany jest na rynku za niezawodne chłodzenie
i mrożenie w przestrzeniach ładunkowych mierzących nawet 18 m3.

Funkcjonalny system
Niemieccy inżynierowie pracujący nad stworzeniem systemów chłodniczych Dometic rozumieją
potrzeby i problemy współczesnego rynku motoryzacyjnego. Problemem do rozwiązania stała się
instalacja urządzeń chłodniczych, które w znacznej mierze zwiększają masę własną pojazdu,
a także mają wpływ na jego aerodynamikę (elementy montowane na dachu).
Jedną z najważniejszych zalet systemu Dometic
Frigo jest zainstalowanie modułu parownika na suficie wewnątrz przestrzeni ładunkowej pojazdu,

Moduł
kompresor/skraplacz montowany
w miejscu na koło
zapasowe

Wyświetlacz
systemu
Frigo DC

dzięki czemu unikamy konieczności montowania
jakichkolwiek elementów na dachu. Ma to szczególne znaczenie w kontekście wprowadzonych we
wrześniu 2019 r. w Europie nowych standardów
kontroli zużycia paliwa i emisji szkodliwych substancji (w skrócie WLTP).
Nowym utrudnieniem dla producentów rozwiązań
chłodniczych stała się konieczność przeprowadzania pomiarów (i ich obowiązkowej publikacji)
nie tylko wagi układu chłodniczego, ale także
określenie tego, w jakim stopniu jego zamocowane
na zewnątrz elementy wpływają na zmianę właściwości aerodynamicznych pojazdu. Im wyższy
współczynnik oporu powietrza, tym większe spalanie paliwa i emisja szkodliwych substancji.
Systemy Dometic Frigo nie wymagają rozcinania
konstrukcji nadwozia i instalacji jakichkolwiek elementów wpływających na aerodynamikę, a co więcej, ich łączna waga jest nawet o 40% niższa
w porównaniu z konkurencyjnymi układami dostępnymi na rynku. W przypadku systemu Frigo
DC brak napędu pasowego oraz zamknięcie kompresora i skraplacza w jednym module pozwoliło
nie tylko na zaoszczędzenie cennej przestrzeni, ale
też na obniżenie wagi całej konstrukcji. System
dostępny jest w dwóch wersjach – DC 2500 oraz
DC 3500, których waga to tylko 43 i 47 kg.

System Frigo DC 2500 zapewnia 1030 W mocy
chłodzenia w temperaturze 0°C i 1325 W w temperaturze 7°C. Z kolei system Frigo DC 3500 zapewnia 1125 W mocy chłodzenia w temperaturze
0°C i 1445 W w temperaturze 7°C.
Mniejsza liczba elementów systemu oznacza również prostsze serwisowanie oraz konserwację
układu. Wszystkie jego części są łatwo dostępne
bez konieczności otwierania maski pojazdu. System Frigo DC ma standardowo funkcję odszraniania
gorącym gazem. W razie konieczności można zamówić opcjonalne elementy, takie jak prosty
w obsłudze system chłodzenia postojowego. Jest
on montowany w kabinie kierowcy (np. pod siedzeniem), a zewnętrzne gniazdo 230 V do podłączania systemu wbudowuje się w przedni zderzak.
Ponieważ w trybie postojowym podzespoły chłodnicze systemu zasilane są również z sieci pokładowej, producent dodał do zestawu wysokiej jakości
ładowarkę z charakterystyką ładowania IUOU,
dbającą o zasilanie akumulatora pojazdu.
Ponad 40-letnie doświadczenie na rynku chłodniczym pozwala firmie Dometic na zaspokajanie
potrzeb klientów z wielu branż. Firma od lat tworzy
systemy dostosowane do konkretnych zastosowań,
nie dziwi zatem, że jako pierwsza podjęła rynkowe
wyzwanie związane z nowymi standardami WLTP.
Szczegółowe informacje na temat systemów
Frigo oraz Frigo DC można znaleźć na stronie internetowej firmy Dometic (www.dometic.com/pl)
w zakładce Rozwiązania biznesowe.
Zdjęcia: © Dometic

WIĘCEJ
INFORMACJI
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Trudna sztuka chłodzenia
Dariusz Piernikarski

© Lamberet

Przeanalizujemy niektóre szczególne cechy i warunki eksploatacji
pojazdów chłodniczych wykorzystywanych do przewożenia
produktów mrożonych i chłodzonych.

Firma Kerstner (spółka zależna Lamberet) wykorzystuje zintegrowaną izolację
Easyfit do samochodów dostawczych z chłodzeniem, która stanowi przełomową
technologię konwersji. Koncepcja paneli jest w 100% oparta na projektowaniu CAD,
przy czym pełna dokumentacja 3D zestawu pochodzi bezpośrednio od producenta pojazdu.
Powstały zestaw składa się z całkowicie uformowanych, gotowych do użycia paneli idealnie
dopasowanych do kształtu przestrzeni ładunkowej furgonu. Panele są mieszanką pokrycia kompozytowego i pianki poliuretanowej (podłogowej) oraz wielowarstwowego kompozytu poliuretanowego. Do wykonania kompletnej zabudowy potrzeba 8 paneli

a wynalazcę pierwszego praktycznego urządzenia chłodniczego
zastosowanego w ciężarówkach
i wagonach kolejowych uważany jest
Amerykanin, Frederick McKinley Jones,
współzałożyciel firmy Thermo King. Około
1938 r. Jones zaprojektował przenośne
urządzenie chłodzące do ciężarówek przewożących łatwo psującą się żywność
i otrzymał na nie patent 12 lipca 1940 r.
Od momentu wprowadzenia na rynek
chłodnie stały się niezbędnym ogniwem
w łańcuchu dostaw produktów chłodzonych i mrożonych.

Małe chłodnie w natarciu
Globalne wykorzystanie e-commerce
i zakupów online zmienia panoramę
miejskiej dystrybucji żywności. Rosnąca
popularność zakupów w Internecie doprowadziła do wzrostu wykorzystania
małych wielotemperaturowych i wielokomorowych samochodów dostawczych
w dostawach żywności świeżej, chłodzonej i mrożonej. Samochody dostawcze
mają zazwyczaj harmonogram pracy wynoszący 8–12 godzin, w okresie tym na-
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stępuje za- i rozładunek małych paczek
przy wielokrotnym otwieraniu drzwi i następującym w tym czasie odszranianu
parownika agregatu chłodniczego.
Furgony panelowe zostały z powodzeniem przystosowane do pracy jako
jednotemperaturowe lub wielotemperaturowe jednostki dostawcze, a testy
wydajności cieplnej wykazały, że tak
przekształcone pojazdy mogą być zgodne
z europejskimi przepisami ustawowymi
dotyczącymi transportu produktów schłodzonych. Agregat chłodniczy w samocho-
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dach dostawczych jest zwykle napędzany
silnikiem pojazdu, ale można również
użyć silnika elektrycznego, który pobiera
energię z alternatora pojazdu i akumulatora pomocniczego. W większych chłodniach wielotemperaturowych powszechne są systemy chłodnicze składające się
z dwóch lub więcej parowników, współdzielących zarówno sprężarkę, jak i skraplacz. W pojazdach wielokomorowych,
przewożących zarówno ładunki chłodzone, jak i mrożone, rozmiar przedziałów
można zmieniać za pomocą wyjmowanych przegród, a dopływ zimna do poszczególnych komór jest odpowiednio
regulowany w zależności od bieżącego
zapotrzebowania.
Zamrożone produkty są zasadniczo mniej wrażliwe
na przerwy w łańcuchu chłodniczym niż produkty schłodzone, mimo to nadal są bardzo narażone na zepsucie.
Całkowite zamrożenie całej wody zawartej w produkcie
jest osiągane tylko w temperaturach od –31°C
do –85°C. W specjalnych zabudowach mroźniczych
temperatury robocze stosowane w przypadku żywności
mrożonej wynoszą od –18°C do –23°C

© D. Piernikarski

Szacuje się, że pojazd chłodniczy realizujący dostawy miejskie, co wiąże się również z dostawami zakupów internetowych, zużywa o ok. 16% więcej paliwa rocznie, niż gdyby
ten sam pojazd był używany do transportu na duże odległości. Wynika to szczególnie ze zwiększonego zapotrzebowania na energię podczas schładzania ładowni spowodowanego przez częstsze otwieranie drzwi

Istnieje kilka typowych zagadnień,
które należy wziąć pod uwagę podczas
projektowania i eksploatacji środków
transportu wykorzystywanych do przewożenia ładunków chłodzonych i mrożonych. Przyjrzymy się najważniejszym
z nich.

© Dometic

Temperatura początkowa

Kontenery chłodnicze i mroźnicze marki Dometic zapewniają bezpieczne, indywidualnie
dopasowane rozwiązania do wielu zastosowań, takich jak np. sprzedaż lodów z samochodu, dostawa produktów zamawianych przez Internet, kupno świeżych produktów
z hurtowni. Urządzenia dostępne są w wersjach ładowanych z przodu i od góry, w trzech
rozmiarach (209/435/590 l). Łatwe w obsłudze drzwi przesuwne, stopki paletowe i rolki
transportowe (akcesoria) zapewniają komfortowe przewożenie, a dzięki opcjonalnemu
zestawowi akumulatorów można utrzymać wyznaczoną temperaturę do 8 h bez zewnętrznego źródła zasilania

Dodatkowe obciążenie cieplne generowane przez produkty ładowane w temperaturach powyżej nastaw temperatury pojazdu chłodniczego może znacznie
pogorszyć ich parametry termiczne. Różnice temperatur w opakowaniach poszczególnych produktów, istniejące jeszcze przed załadunkiem, mogą utrzymywać
się do końca okresu transportu.
Podczas transportu ładunków mieszanych, wśród których mogą być produkty wysoce wrażliwe na zmiany temperatury (np. pakowane mrożone posiłki
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Instalowanie grodzi na ścianie przedniej ułatwia przepływ
powietrza do i z agregatu chłodniczego, chroni konstrukcję
zabudowy i zwiększa skuteczność chłodzenia ładunku

ze znacznymi przestrzeniami powietrznymi zamkniętymi w materiałach opakowaniowych) oraz produkty o powolnej
reakcji na zmiany temperatury (np. lody
w opakowaniach masowych), reakcja termiczna przestrzeni ładunkowej będzie
w dużej mierze zależała od stanu warunków termicznych masy dominującej (np.
towarów w opakowaniach masowych).
W celu zminimalizowania wzrostu temperatury produktu podczas załadunku
i rozładunku należy korzystać z chłodzonych stacji dokujących (śluz), aby uniknąć
dopływu ciepłego, wilgotnego powietrza
z otoczenia.

Zastosowanie izolujących
plastikowych kurtyn lub kurtyn powietrznych w pobliżu
drzwi załadunkowych może
znacznie ograniczyć dopływ
ciepłego powietrza do wnętrza ładowni w przypadku
dostaw wieloetapowych

Zarządzanie przepływem powietrza
Najczęstszym schematem cyrkulacji
powietrza w chłodniach jest dostawa
powietrza od góry, wzdłużnie, od przodu
do tyłu. Wydajność chłodzenia w pojeździe można znacznie poprawić, generując odpowiedni ruch powietrza w przestrzeni ładunkowej i unikając dopływu
ciepłego powietrza podczas dostaw produktu (w przypadku logistyki wielopozycyjnej).
Zalecane środki w celu osiągnięcia
skutecznej cyrkulacji powietrza obejmują:
• instalowanie stałych grodzi dla powietrza powrotnego (w naczepach –
na ścianie przedniej),
• zapewnienie równomiernego rozłożenia przewożonych towarów wewnątrz ładowni,
• zapewnienie wolnych przestrzeni wokół ładunku przy drzwiach i ścianach
bocznych w celu utworzenia skutecznych ścieżek powrotu powietrza,

Produkowane przez PolyVan
zestawy paneli izolacyjnych
DistriCool wykorzystywane są
w zabudowach samochodów
dostawczych stosowanych
w transporcie chłodniczym.
Panele DistriCool zapewniają
maksymalną ładowność
dzięki niskiej wadze elementów samonośnych i idealnej
koncepcji paneli. Panele są
wydajne termicznie dzięki
izolacji XPS lub PU, podniesionym płaszczom drzwi
bocznych i tylnych oraz
doskonałej izolacji podłogi

• upewnienie się, że towar nie blokuje
przestrzeni wymaganej do swobodnego wypływu i powrotu powietrza
z agregatu chłodniczego.

Układ chłodniczy i kontrola
temperatury
Mechaniczne systemy chłodnicze w połączeniu z termostatami wykrywającymi
temperaturę powietrza powrotnego są
najczęstszymi środkami kontroli temperatury. W pojazdach zaprojektowanych
do transportu zarówno schłodzonego, jak
i mrożonego ładunku układ sterowania
zwykle zawiera drugi czujnik mierzący
temperaturę dostarczanego powietrza.
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Moc i wydajność chłodnicza agregatu
chłodniczego ma krytyczne znaczenie
i parametry te powinny uwzględniać dodatkowe obciążenia cieplne, takie jak
wspomniany wcześniej stan cieplny ładunku, ciepło przewodzone przez izolowane ściany ładowni, ciepło wytwarzane przez systemy odszraniania i silniki
wentylatorów oraz przenikające przez
otwory drzwi.
Systemy kontroli mogą się różnić,
począwszy od prostych, dwustanowych
typu włączony/wyłączony, powszechnie
stosowanych w transporcie żywności na
duże odległości, po systemy wykorzystujące złożone sterowanie typu PID (regulatory proporcjonalno-całkująco-różniczkujące). Różnice temperatur wzdłuż
i na wysokości przestrzeni ładunkowej
można zminimalizować dzięki odpowiednim systemom sterowania, prawidłowemu rozmieszczeniu czujników temperatury i skutecznej izolacji.
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© Schmitz Cargobull

Schmitz Cargobull wraz z nadwoziem V.KO Cool dysponuje
rozwiązaniem do samochodów
dostawczych realizujących dostawy produktów świeżych
i chłodzonych. Nadwozie dostarczane jest w zestawach
przygotowanych do montażu,
obejmujących także wbudowany agregat chłodniczy. Wytrzymałe panele Stratoplast
o grubości ścianek 70–85 mm
skutecznie izolują wnętrze, są
także odporne na przenikanie
wilgoci. Kompletna zabudowa
waży tylko ok. 600 kg, co korzystnie wpływa na ładowność
pojazdu, czas montażu zabudowy V.KO Cool to ok. 6 h

© Thermo King

Agregaty Thermo King E-200 to w pełni elektryczne rozwiązanie zarówno do elektrycznych, jak i spalinowych
samochodów dostawczych o masie do 3,5 t, które zapewnia stałą moc i wydajność, niezależnie od pracy silnika pojazdu. Pozwalają bezpiecznie przewozić żywność
i towary chłodzone, zapewniając przy tym zerową
emisję, niski poziom hałasu i maksymalną wygodę dla
mieszkańców miast. Agregaty E-200 są wyposażone
w fabryczną funkcję podtrzymania, która dzięki dodatkowej baterii lub dodatkowemu akumulatorowi pojazdu
może zapewnić utrzymanie wydajności agregatu podczas postojów w czasie dostaw lub przerw

Izolacja i starzenie się
urządzenia
Szanse na uszkodzenie izolacji ładowni najczęściej powodowane przez
przenikanie pary wodnej i/lub pojawienie się uszkodzeń uszczelek drzwi rosną
w starych, wyeksploatowanych pojazdach, w przypadku których nie zastosowano odpowiedniej kontroli stanu technicznego. Wysokie wskaźniki wycieku
powietrza i duży poziom ciepła przenikającego do wnętrza doprowadzą do
utraty możliwości kontroli temperatury,
chyba że agregat chłodniczy został tak
dobrany, aby to uwzględnić. Pogorsze-

nie jakości materiałów izolacyjnych spowodowane starzeniem szacuje się na
około 5% rocznie. Jeśli chodzi o instalację chłodniczą i elementy sterujące, ocenia się, że średnia trwałość tych urządzeń
wynosi 7 lat, zanim będzie wymagana
poważna naprawa.

Różne systemy chłodzenia
Olej napędowy, prąd elektryczny i kombinacja obu źródeł energii są powszechnie stosowane do napędzania wielotemperaturowych agregatów chłodniczych,
ale do chłodzenia wykorzystywane są
również płyty eutektyczne. Typowo systemy eutektyczne są stosowane, gdy prze-

wożone produkty będą przechowywane
przez okres krótszy niż 10 h, w zależności
od obciążenia cieplnego przestrzeni ładunkowej. W przypadku produktów mrożonych temperatury przechowywania
zawierają się w przedziale od –20°C do
–30°C. Wydajność przedziałów eutektycznych w dużym stopniu zależy od jakości
systemu (np. ilości roztworu, wielkości
i położenia płyt w izolowanym przedziale). W codziennej eksploatacji wydajność chłodnicza przedziałów eutektycznych zależy od tego, czy możliwe jest
całkowite zamrożenie roztworu podczas
okresów ładowania, które w normalnym
miejskim łańcuchu dystrybucji występują zwykle w porze nocnej.

SAMOCHODY SPECJALNE | KWIECIEŃ 2020 | 31

| PROMOCJA |

Uzupełniona
oferta elementów
zawieszenia marki
Lemförder: mocowanie stabilizatora
do VW T5

Aftermarket wspiera niezależne
warsztaty dzięki częściom oferowanym pod marką Lemförder, której eksperci przygotowali wskazówki dotyczące naprawy jednego z najbardziej popularnych pojazdów
dostawczych – Volkswagena T5.
33,2 mln samochodów dostawczych (do 3,5 t
dmc.) znajduje się w ciągłym użytkowaniu w całej
Unii Europejskiej. Licząca ponad 6,2 mln pojazdów
Francja ma zdecydowanie największą flotę dostawczaków. Kolejne kraje na liście to: Hiszpania
(4,6 mln), Wielka Brytania (4,4 mln) i Włochy
(4,2 mln). W Polsce zarejestrowanych jest około
3,3 mln tego typu pojazdów.
Samochody te są często używane do przewozu
dużych ładunków, co oznacza, że podlegają one
również dużym obciążeniom i przyspieszonemu
zużyciu. Samochody dostawcze we wszystkich kategoriach wiekowych znacznie częściej nie przechodzą corocznej kontroli stanu technicznego pojazdu w porównaniu z samochodami osobowymi,
wskaźnik awaryjności samochodów dostawczych
powyżej dziesięciu lat wynosi 30%.
Wiele firm w pełni wykorzystuje dopuszczalną
ładowność swoich pojazdów. Podczas gdy samo
podwozie może być zaprojektowane i dostoso-

wane do tego rodzaju pracy, przeguby kulowe
i drążki kierownicze, łączniki stabilizatora oraz
inne części układu kierowniczego i zawieszenia są
narażone na znaczne obciążenia. ZF Aftermarket
zaleca warsztatom wizualną kontrolę elementów
zawieszenia i sprawdzenie go za każdym razem,
gdy samochód dostawczy pojawia się w warsztacie. Oczywiście zalecana jest również wymiana
uszkodzonych i zużytych elementów, jeśli zachodzi taka konieczność. Jest to jedyny sposób na
zagwarantowanie bezpiecznego prowadzenia pojazdu i upewnienie się, że przejdzie on kontrolę
stanu technicznego.

ZF Aftermarket – porady serwisowe
Volkswagen T5 jest jednym z najpopularniejszych
pojazdów w segmencie poniżej 3,5 t. ZF Aftermarket pod marką Lemförder dostarcza szeroką gamę
części zawieszenia, w tym wahacze, łączniki stabilizujące i elementy gumowo-metalowe mocowań.
W tym modelu samochodu bardzo często dochodzi do uszkodzeń spowodowanych zużyciem
mocowania amortyzatora ze względu na zbyt
słabe łożyskowanie w pierwszej generacji tej konstrukcji. Po jakimś czasie Volkswagen zastąpił
ten element wersją z większym, bardziej wytrzy-

ZF Aftermarket wspiera naprawy
samochodów dostawczych
Znaczne przebiegi, duże obciążenia i ciągła eksploatacja – samochody
dostawcze nie mają łatwego „życia”. Ta klasa pojazdów jest poddawana
znacznym obciążeniom, a ich średni wiek w Unii Europejskiej wynosi 10,9 lat
(według danych ACEA), stąd też segment pojazdów dostawczych daje
warsztatom spore możliwości serwisowe i naprawcze.
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małym łożyskiem, mimo to obie wersje pojazdu
nadal jeżdżą po drogach. ZF Aftermarket oferuje
oba warianty, ale zaleca klientom uaktualnienie
do nowej wersji w modelach, w których nadal znajdują się łożyska pierwszej generacji. Podczas usuwania uszkodzonych części mechanik musi zawsze
pamiętać, który z dwóch wariantów jest zamontowany w pojeździe. Uszkodzony talerz oporowy
dla sprężyny we wcześniejszym wariancie łożyska
oznacza konieczność wymiany całego zespołu, ponieważ nowe talerze sprężyny nie są już dostępne
na rynku. W związku z tym warsztat musi zainstalować nowe mocowanie amortyzatora, sprężyny
i łożysko kulkowe. ZF Aftermarket zawsze zaleca
również wymianę tych części parami na całej osi,
aby zapewnić spójne prowadzenie pojazdu po
obu stronach.
Podczas wymiany wahacza w modelu T5 należy
też pamiętać o kilku rzeczach. Po usunięciu starej
części mechanik powinien wyczyścić powierzchnię nośną sworznia kulowego na zwrotnicy za
pomocą papieru ściernego, a następnie odpowiedniego środka czyszczącego. W przeciwnym
razie cząstki rdzy i brudu mogą przeniknąć przez
przegub kulowy do nowego wahacza, powodując
jego szybsze zużycie.
Pracownik warsztatu nie może dokręcać śrub mocujących i nakrętek, gdy samochód znajduje się

Łożysko
gumowe
stabilizatora

Przydatny może być podnośnik samochodowy
z czterema punktami podparcia. Umożliwia to dokręcenie śrub i nakrętek momentem podanym
przez producenta. Na koniec warsztat musi sprawdzić i ustawić zbieżność kół zgodnie ze specyfikacją podaną przez producenta.

Nowe produkty w ofercie

na podnośniku, a zawieszenie jest w stanie pełnego
rozprężenia. W takiej sytuacji łożyska gumowe
mogą ulec deformacji podczas opuszczania pojazdu
na koła. To niepożądane napięcie wstępne łożysk
może prowadzić do przedwczesnego zużycia.
Następnym krokiem jest opuszczenie pojazdu do
momentu całkowitego naprężenia elementów zawieszenia. Mogą jednak obowiązywać wytyczne
regulujące położenie dokręcania śrub i nakrętek
w zależności od modelu pojazdu – należy zwrócić uwagę na instrukcję montażową. Wszystkie
dane dotyczące podwozia określone przez producenta pojazdu odnoszą się do jego pozycji konstrukcyjnej względem nadwozia.

reklama

ZF Aftermarket stale poszerza swoją ofertę elementów zawieszenia do samochodów dostawczych. Nowe pozycje w portfolio obejmują:
• osłonę osi i układu kierowniczego do Forda
Transita/Tourneo Custom,
• wewnętrzne drążki kierownicze, drążki kierownicze i końcówki drążka kierowniczego
do Citroëna Jumpy/Peugeota Expert/Toyoty
Proace,
• mocowania tylnej osi i mocowania stabilizatora do VW T5/T6 oraz Craftera,
• mocowania przedniej osi i wahacze do VW
Craftera,
• wahacz przedniej osi i zwrotnica do Renault
Kangoo oraz Mercedesa Citana.
Zdjęcia: © ZF
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Nowa generacja ciężarówek Volvo

Volvo Trucks wprowadza na rynek nową generację samochodów ciężarowych o dużej
ładowności zaprojektowanych z myślą o kierowcy. Niestety ze względu na pandemię
koronawirusa zaplanowana na 5 marca br. uroczysta premiera odbyła się tylko
wirtualnie. Proponujemy skrócony przegląd najważniejszych nowości.

olvo Trucks wprowadza na rynek
4 zmodernizowane modele: FH,
FH16, FM oraz FMX. Są one dostępne z wieloma różnymi modelami kabin, a ponadto można je optymalizować
pod kątem wielu zastosowań. Mając na
uwadze szeroko rozumiane dobro kierowcy, widoczność, komfort, ergonomię, poziom hałasu, zwrotność i bezpieczeństwo
były głównymi punktami, na których
koncentrowano się, opracowując nowe
modele. Także ich wygląd zewnętrzny
został zmodernizowany, aby odzwierciedlić ich nowe właściwości i stworzyć
ogólnie bardziej atrakcyjne pojazdy.

Nowe, wygodniejsze kabiny
Nowe Volvo FM i Volvo FMX otrzymały nową kabinę, a także wiele takich
samych funkcji wyświetlacza zestawu
wskaźników jak Volvo FH i Volvo FH16
wykorzystywane w transporcie dalekobieżnym. W Volvo FM lub Volvo FMX

W transporcie długodystansowym nowe Volvo FH z I-Save i nowym silnikiem D13TC
Euro VI D spala nawet o 7% mniej paliwa niż pojazdy Volvo poprzedniej generacji

można wybrać kabinę dzienną, dzienną
z obniżonym dachem, sypialną z obniżonym dachem, kabinę Globetrotter oraz
załogową. W Volvo FH i FH16 są to kabiny: sypialna z obniżonym dachem, sypialna, Globetrotter, Globetrotter XL i Globetrotter XXL.
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Aby zwiększyć komfort w kabinach,
zastosowano pionowe słupki przednie, co
pozwoliło uzyskać dodatkowo 1 m3 przestrzeni i więcej światła. Powiększenie
objętości wnętrza zapewnia większy komfort i więcej miejsca do pracy. Zwiększono
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powierzchnię okien, obniżono linię drzwi
i wprowadzono nowe lusterka – poprawiło
to widoczność otoczenia pojazdu.
Centralnym elementem wnętrza jest
nowa deska rozdzielcza z nowoczesnym
12-calowym aktywnym wyświetlaczem
i większą liczbą schowków – oferowana
w nowych kolorach. Funkcja pochylania kierownicy pozwala lepiej dostosować indywidualną pozycję kierowcy podczas jazdy. Dolna leżanka w kabinach
sypialnych jest umieszczona wyżej niż
poprzednio, co pozwoliło utworzyć pod
nią dużą przestrzeń do przechowywania.
Poruszanie się wewnątrz kabiny w modelach FH i FH16 stało się znacznie prostsze dzięki nowemu, cieńszemu i ergonomicznie zaprojektowanemu wybierakowi
skrzyni biegów I-Shift. Teraz znajdują się
na nim podświetlane symbole wyboru
biegów, a nowe tryby jazdy umożliwiają

Nowy 12-calowy
wyświetlacz cyfrowy
zestawu wskaźników
pozwala bez trudu zapoznać się z ważnymi
informacjami, a także
wybrać jeden z czterech widoków ekranu

Aby poprawić widoczność otoczenia pojazdu, w nowych kabinach
Volvo wprowadzono pionowe słupki
przednie, zwiększono powierzchnię
okien, obniżono linię drzwi i wprowadzono nowe lusterka

Poruszanie się wewnątrz kabiny stało
się znacznie prostsze
dzięki nowemu, cieńszemu i ergonomicznie zaprojektowanemu wybierakowi
skrzyni biegów
I-Shift

osiągnięcie optymalnej wydajności. Komfort kabin zwiększa lepsza izolacja chroniąca przed zimnem, gorącem i hałasem,
a sterowana czujnikiem klimatyzacja z filtrem węglowym zapewnia dobrą jakość
powietrza w każdych warunkach. Istnieje także wiele opcji dostosowań przy
użyciu nowych tkanin i kolorów.
Volvo FM i Volvo FMX nowej generacji mają kabiny o bardziej aerodynamicznym kształcie z charakterystycznymi
liniami z przodu. Pojedyncza, elegancka
i wyrazista linia przechodzi przez bok
kabiny. Reflektory w kształcie litery V
umieszczono tak, aby uzyskać optymalne
parametry aerodynamiczne, a większy
panel znaku firmowego i górna krata
wlotu powietrza z nowym wzorem siatki
nadają samochodowi odważny i zdecydowany wygląd. Kabina dzienna FM i FMX
ma na tylnej ścianie nowy 40-litrowy
schowek z oświetleniem LED w przegrodach, a całkowita pojemność schowków może wynosić nawet 800 l.

W przypadku Volvo FH16 mocny charakter i dziedzictwo flagowego modelu
wzbogaca krata wlotu powietrza z motywem wodospadu.

W nowej kabinie Volvo FMX wytrzymałe elementy w przedniej części łatwo
wymienić, a nowe reflektory są wyposażone w osłony. Aby ułatwić kierowcom
wchodzenie i wychodzenie, zaprojektowano nowe antypoślizgowe stopnie. Volvo
FMX do szczególnie trudnych zastosowań, np. w górnictwie, jest wyposażone
w opcjonalny stalowy wywietrznik dachowy z uchwytem wyjścia awaryjnego,
który pozwala zdjąć cały wywietrznik.
Cechą charakterystyczną odważnego
nowego wyglądu zewnętrznego modeli
Volvo FH i Volvo FH16 są również reflektory w kształcie liter V, których linia
została przesunięta na zewnątrz i dopasowana do linii drzwi kabiny. Kierunkowskazy także zostały przesunięte do
drzwi, co z jednej strony poprawiło aerodynamikę, a z drugiej wzmocniło wyraz
pojazdu. Panel wycieraczek jest bardziej
elegancki i cieńszy, a większy znak firmowy sprawia, że nowe Volvo FH łatwo rozpoznać nawet z dużej odległości.

Nowy interfejs kierowcy
Ciężarówki Volvo otrzymały całkowicie nowy interfejs do obsługi informacji i komunikacji. Wyświetlacz zestawu
wskaźników, gotowy do przyszłych aktualizacji i obsługi pojazdu, zaprojektowano
tak, aby uprościć czynności obsługowe
kierowcy i zminimalizować czynniki rozpraszające podczas korzystania z najważniejszych informacji. Cyfrowy wyświetlacz zestawu wskaźników ma 12-calowy
ekran, kierowca może bez trudu zapoznać się z ważnymi informacjami, a także
wybrać jeden z czterech widoków ekranu, zależnie od sytuacji.
Dodatkowy wyświetlacz (opcjonalny
w modelach FM i FMX) ma 9-calowy
ekran i obsługuje system infotainment,
nawigację, informacje na temat transportu oraz obraz z kamer monitorujących.
Tymi funkcjami kierowca może sterować
przyciskami na kierownicy, głosowo lub
bezpośrednio za pośrednictwem ekranu
dotykowego i panelu sterowania.
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W Volvo FH16
mocny charakter
i dziedzictwo flagowego modelu Volvo
Trucks wzbogaca
krata wlotu powietrza z motywem
wodospadu

Udoskonalone systemy
bezpieczeństwa
Ciężarówki Volvo stały się jeszcze
bardziej bezpieczne. Wprowadzono reflektory z aktywnymi światłami mijania. Ten system poprawia bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi,
ponieważ automatycznie wyłącza wybrane segmenty świateł drogowych LED,
kiedy samochód ciężarowy zbliża się do
innych pojazdów. Światła drogowe są
dostosowywane, kiedy kamera i radar
wykryją inne pojazdy lub kiedy kamera
wykryje zmiany ilości światła wokół samochodu.
Jazdę ułatwia tempomat adaptacyjny
(ACC) działający w pełnym zakresie prędkości (do zatrzymania włącznie) oraz
tempomat sterujący prędkością przy
zjeździe ze wzniesienia (tempomat zjazdowy), który załącza hamulce kół, jeśli
do utrzymania stałej prędkości przy zjeździe potrzebna jest dodatkowa siła hamowania. Standardowym wyposażeniem
stał się EBS, czyli elektronicznie sterowany układ hamulcowy wykorzystywany
m.in. przez układ ostrzegający o niebezpieczeństwie kolizji z funkcją hamowania awaryjnego oraz układ stabilizacji toru jazdy. Opcjonalnie dostępny jest
aktywny układ kierowniczy Volvo współdziałający z takimi systemami, jak układ
monitorowania pasa ruchu i wspomaganie stabilności. Układ monitorowania
pasa ruchu powiadamia kierowcę o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu
wibracjami kierownicy, a ponadto delikatnie interweniuje, kierując pojazd z po-

Reflektory w kształcie litery V
umieszczono tak, aby uzyskać
optymalne parametry aerodynamiczne, ich linia została przesunięta na zewnątrz i dopasowana
do linii drzwi kabiny, przesunięto
również kierunkowskazy,
co z jednej strony poprawiło
aerodynamikę, a z drugiej
wzmocniło wyraz pojazdu

Dodatkowy wyświetlacz ma 9-calowy
ekran i obsługuje system infotainment, nawigację, informacje
na temat transportu
oraz wyświetla
obraz z kamer
monitorujących

wrotem na środek toru jazdy. Funkcja
wspomagania stabilności pomaga zachować własności trakcyjne na śliskiej
nawierzchni, automatycznie kierując samochód ciężarowy w stronę przeciwną
do znoszenia, co ułatwia kierowcy odzyskanie kontroli. Funkcja jest szczególnie
przydatna w przypadku jazdy po drogach o niskim współczynniku tarcia, pod
górę lub podczas pokonywania zakrętów.
Układ rozpoznawania znaków drogowych wykrywa takie znaki, jak ograniczenie wyprzedzania, rodzaj drogi oraz
ograniczenie prędkości i wyświetla je
na wyświetlaczu zestawu wskaźników.
W każdym modelu istnieje także możliwość uzyskania lepszej widoczności –
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w tym celu należy zamontować kamerę
narożną po stronie pasażera przesyłającą
widok z boku pojazdu na wyświetlacz dodatkowy. Wyświetlacz ten może pokazywać obraz nawet z 8 kamer (4 obrazy
jednocześnie), więc kierowca z łatwością
może obserwować zarówno samochód
ciężarowy, jak i otoczenie.

Oszczędność paliwa i wydajność
Nowe Volvo FH można wyposażyć
w nowy, efektywny silnik wysokoprężny
Euro VI wchodzący w skład pakietu I-Save
umożliwiającego znaczne oszczędności
paliwa i obniżenie emisji CO2. W transporcie długodystansowym nowe Volvo

| TECHNIKA |
FH z I-Save z nowym silnikiem D13TC
Euro VI D spala nawet o 7% mniej paliwa niż pojazdy Volvo poprzedniej generacji z silnikami D13 eSCR Euro VI D
bez tego pakietu.
Na wielu rynkach Volvo FH i Volvo
FM są dostępne z silnikiem zasilanym gazem LNG o osiągach porównywalnych
z samochodami ciężarowymi Volvo z silnikiem Diesla, ale przy znacznie mniejszym
wpływie na klimat. Kierowcy potrzebujący akumulatora o większej pojemności
mogą wybrać inteligentny podwójny system magazynowania energii, który zawsze zapewnia rezerwę mocy na uruchomienie silnika.
Nowe Volvo FMX może być wyposażone w najcięższy dodatek w całej ofercie podwozi Volvo – oś zespoloną o nośności 38 t, dzięki której dmc. pojazdu może
wynosić nawet 150 t. Ponadto zmodernizowano przednie zawieszenie pneumatyczne – w efekcie nacisk na przednią oś
może wynosić do 10 t lub w przypadku
podwójnej przedniej osi do 20 t. Kierowca
może z łatwością zwiększyć własności
trakcyjne, załączając blokady mechanizmów różnicowych za pomocą pokrętła

i obserwując status trakcji na wyświetlaczu zestawu wskaźników.
W przypadku samochodów Volvo FM
i FMX ze skrętną osią wleczoną lub
pchaną zwiększono kąty skrętu, co przekłada się na lepszą zwrotność i mniejsze
zużycie opon. System zmiany biegów stosowany w Volvo FMX to I-Shift lub I-Shift
z biegami pełzającymi, z pakietami oprogramowania dla różnych obszarów zastosowania. Wszystkie te ulepszenia składają
się na większą wydajność i oszczędność
kosztów w transporcie budowlanym.
Nowe Volvo FH standardowo otrzymuje skrzynię I-Shift, jednak może być
także wyposażone w skrzynię biegów
I-Shift Dual Clutch – obie wersje z pakietami oprogramowania do różnych obszarów zastosowania. Skrzynia biegów
z podwójnym sprzęgłem umożliwia zmianę biegów bez przerw w dostarczaniu
mocy i jest szczególnie korzystna przy wymagających operacjach, takich jak transport ładunków płynnych. W Volvo FH
zoptymalizowano również istotne dla klientów osiągi. Uzyskano to dzięki możliwości zwiększonego obciążania przedniej
osi, a także poprawie kątów skrętu osi

wleczonej i pchanej, co wpływa na ograniczenie zużycia opon i poprawia zwrotność. Samochód jest dostępny również
w wersji z podnośnikiem osi tandem pozwalającym odłączyć i podnieść tylną oś,
ograniczając w ten sposób zużycie paliwa,
jeśli pojazd jedzie bez ładunku.
W Volvo FH16 zwiększona nośność
przedniej osi oraz poprawione kąty skrętu osi wleczonej i pchanej zapewniają
lepszą zwrotność i wyższą produktywność. Na potrzeby szczególnie wymagających operacji przygotowano nową
oś zespoloną o nośności 38 t. Silnik D16K
zgodny z Euro VI Step D jest dostępny
w wersjach 550 KM/2800 Nm, 650 KM/
3150 Nm i 750 KM/3550 Nm. Dzięki
połączeniu 16-litrowego silnika, lepszej
zwrotności, najnowszej technologii bezpieczeństwa i większego wspomagania
pracy kierowcy nowe Volvo FH16 zapewnia doskonałą wydajność w przypadku najbardziej wymagających zadań
transportowych.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Volvo Trucks
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Mimo ostatnich obniżek
zmienność cen paliw jest
na stałe wpisana w realia
rynku, co zmusza branżę
transportową do poszukiwania rozwiązań, które
aby utrzymać rentowność,
zwiększą jej efektywność
paliwową. Jedną z możliwości jest poprawa
właściwości aerodynamicznych naczep.

by z naczepy, będącej przecież
niczym innym jak sporym prostopadłościanem, uczynić obiekt
o korzystnych własnościach aerodynamicznych (oczywiście w połączeniu z ciągnikiem siodłowym), jest to z inżynierskiego punktu widzenia nie lada wyzwanie.
Pod uwagę należy brać niezliczoną liczbę
czynników, uwzględniając wiele elementów konstrukcyjnych, takich jak np.
kształt linii dachu, ściany przedniej, naroży, przepływ powietrza dookoła, odległość od ciągnika itp.

Na rynku stosunkowo łatwo dostępne
są liczne rozwiązania, które mogą w opłacalny sposób poprawić efektywność paliwową pojazdów użytkowych. Niestety
wciąż wiele barier utrudnia szerokie ich
zaadaptowanie. Jednym z głównych powodów jest brak rzetelnych danych na temat prawdziwego wzrostu wydajności, jaki
dają poszczególne rozwiązania oraz towarzyszący temu brak zaufania firm transportowych do danych z testów wydajności publikowanych przez producentów.

Oszczędność paliwa i nie tylko

Dariusz Piernikarski

© Mercedes-Benz

Aerodynamika kluczem
do efektywności

W rzeczywistych testach drogowych przeprowadzonych jeszcze w 2012 r. przez Mercedes-Benz
i Schmitz Cargobull zoptymalizowany aerodynamicznie zestaw ciągnik–naczepa uzyskał 4,5%
oszczędności paliwa w transporcie długodystansowym.

38 | KWIECIEŃ 2020 | Transport – Technika – Biznes

Urządzenia poprawiające właściwości
aerodynamiczne naczep poprzez obniżenie oporu powietrza pozwalają na obniżenie zużycia paliwa. Korzyści w przeliczeniu na pojazd mogą być różne, od 1%
do ponad 10%, w zależności od wybranych
urządzeń. Jest to jednak sporo możliwości i decyzja, które rozwiązanie należy
zastosować, może być skomplikowana.
Dodajmy, że oprócz korzystnego wpływu na zużycie paliwa urządzenia aerodynamiczne w naczepach mogą również
poprawić stabilność oraz zmniejszyć ryzyko przewrócenia, ilość zanieczyszczeń
osiadających na pojeździe, generowane
podczas jazdy rozpryski oraz zmęczenie
kierowcy.
Wyzwania związane z zastosowaniem rozwiązań aerodynamicznych w naczepach w codziennej eksploatacji pojazdów – oprócz oczywistych kwestii
dotyczących kosztu ich zakupu i instalacji w pojeździe – obejmują m.in.:
• zwiększenie masy własnej i obniżenie
ładowności,
• skomplikowane i trudne do porównania metody oceny wydajności urządzenia,
• problematyczne określenie wymaganej dokładności montażu i wpływu
na osiągi,
• rozbieżności między informacjami
podawanymi przez różnych producentów urządzeń aerodynamicznych,

© D. Piernikarski
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Pod względem możliwości poprawy własności aerodynamicznych ciągnika i naczepy na rynku dostępne są wszystkie
opcje realne w zastosowaniach praktycznych, a większość
z nich to produkty dojrzałe z dobrą historią funkcjonalności,
choć mogą być mniej lub bardziej ekonomiczne w zależności
od specyfiki operacji floty

• konieczność optymalizacji całego zestawu ciągnik–naczepa,
• trudności w określeniu niezawodności i/lub eksploatacyjnej trwałości
urządzenia.
Niestety głównym czynnikiem ograniczającym powszechne zaadaptowanie
wyposażenia aerodynamicznego naczep
jest koszt ich zakupu i instalacji oraz
ewentualne koszty napraw w przypadku
uszkodzenia. Największe korzyści pojawiłyby się w przypadku przyjęcia wielu
urządzeń aerodynamicznych, ale ponieważ korzyści netto z pakietu urządzeń nie
są sumą z poszczególnych urządzeń, flotom trudno jest nadać priorytet decyzjom inwestycyjnym i mieć pewność co
do swoich zwrotów.

Poprawiamy aerodynamikę
Jak dotąd rozwój technologii naczep
aerodynamicznych prawie wyłącznie
koncentrował się na naczepach ze sztywnym, zamkniętym nadwoziem: furgono-

© D. Piernikarski

Choć można montować spojlery z tyłu naczepy,
to zdecydowanie większym zainteresowaniem
cieszą się dodatkowe pakiety spoilerów montowane wzdłuż zabudowy

wym, izotermach i chłodniach, ponieważ
stosunkowo najłatwiej jest poprawić ich
właściwości. Sprowadza się do dodania
jednego lub więcej urządzeń do trzech
kluczowych obszarów naczepy: podwozia,
ściany tylnej i ściany przedniej (w szczelinie między naczepą a ciągnikiem). Oczywiście poprawa aerodynamiki nie ogranicza się do tych trzech kluczowych
obszarów, istnieją również bardziej nowatorskie opcje, takie jak generatory
wirów czy osłony kół i nadkoli.

Podwozie. Można poprawić przepływ
powietrza pod spodem naczepy i zminimalizować turbulencje powietrza przepływającego wokół agregatów osiowych,
wprowadzając np. chowane nogi podporowe, pełne osłony (spoilery) boczne
i dolne. Spoilery w naczepach są najpopularniejszym urządzeniem do radzenia
sobie z oporem. Montowane na podwoziu zapobiegają wpadaniu powietrza pod
naczepę i generowaniu oporów przez
mało opływowy układ jezdny (osie, zawieszenie, hamulce, zbiorniki powietrza
itp.). Spoilery do naczep mogą wygenerować oszczędność paliwa od 1% do ponad 5% w porównaniu z naczepami bez
tych osłon.
Ściana tylna. Zmodyfikowana dyrektywa wymiarowa Dyrektywa 96/53/WE
zezwala na instalowanie z tyłu naczep
dodatkowych urządzeń aerodynamicznych (długość do 500 mm, szerokość do
50 mm). Są to tzw. klapy – spoilery tylne
lub ogony. Zmieniają one przepływ powietrza opuszczającego krawędź spływu
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Klapy tylne – maksymalnie
Spoilery między kabiną a naczepą
Osłony podwozia
Opony o niskim oporze toczenia
Systemy monitoringu ciśnienia w oponach
Automatyczne systemy kontroli ciśnienia w oponach

3%
5%
1–2%
2–5%
1–3%
1%
1%

1100–1600 USD
700–1000 USD
1500–2200 USD

Typowy
okres zwrotu
1–2 lata
< 1 roku
2–3 lata
1–2 lata
2–5 lat
2–5 lat

Dane dotyczące kosztów i czasu
zwrotu nie są jednoznaczne
750–1000 USD
700–1000 USD

1–2 lata
1–2 lata

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

Klapy tylne – średnio

7%

700–1100 USD

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

Spoilery boczne – maksymalnie

3%

Szacunkowy koszt
dla użytkownika końcowego

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

Spoilery boczne – średnio

Zmniejszenie
zużycia paliwa

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

Rozwiązanie

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

Tabela. Zestawienie korzyści, kosztów, okresu zwrotu i poziomu przyjęcia dla różnych rozwiązań obniżających
opory ruchu naczep stosowanych na rynku północnoamerykańskim (źródło: www.truckingefficiency.org)
Szacunkowy udział
w sprzedaży nowych naczep
40%

25%
minimalny
3%
50%
30%
10%

© Pommier

Zestawy aerodynamicznych deflektorów tylnych
AIRWIN zaprojektowane
przez Pommier to innowacyjne rozwiązanie,
osiągnięte przez pracę nad
optymalizacją długości deflektorów, testy w tunelu
aerodynamicznym i na drodze oraz dostosowanie do
poszczególnych pojazdów.
Deflektory AIRWIN stanowią kompletny system
znacznie zmniejszający
zużycie paliwa ciągnika –
nawet o 2,5%

bocznych i górnych powierzchni naczepy
i zmniejszają pole turbulencji powietrza
podążającego za naczepą. Niestety panuje przekonanie, że spojlery tylne są
bardzo podatne na uszkodzenia, a ich zastosowanie wiąże się z wykonywaniem
dodatkowych czynności obsługowych
przez kierowcę podczas za- i rozładunku.
Ściana przednia. Zoptymalizowane
aerodynamicznie ciągniki, standardowo
wyposażone w spoilery boczne za kabiną, dość znacznie zmniejszyły znaczenie kontroli szczeliny po stronie naczepy. Jednak wiele starszych ciągników
i zestawów, które wymagają większej
szczeliny między ciągnikiem a naczepą
w celu manewrowania, nadal korzystałoby z urządzeń montowanych na ścianie
przedniej naczep. Największym problemem jest w tym przypadku utrzymanie

wymaganego promienia skrętu zestawu i uniknięcie kolizji krawędzi ściany
czołowej naczepy z tylną ścianą kabiny
ciągnika.
W branży istnieje wyraźny priorytet
w zakresie obszarów, które należy uwzględnić za pomocą urządzeń aerodynamicznych: prawie 30% naczep wyposaża się
w spoilery w obszarze podwozia, zwłaszcza w części środkowej, zaledwie ok. 5%
naczep otrzymuje spoilery tylne, rozwiązania w obrębie ściany przedniej i inne
nowatorskie pomysły są raczej sporadyczne
(patrz tabela). Zarówno producenci naczep, jak i komponentów dysponują bogatą ofertą różnego typu urządzeń aerodynamicznych zarówno dla nowych, jak
i używanych naczep. Ponadto koszt tych
rozwiązań – szczególnie osłon bocznych
– znacznie spadł w ostatnich latach ze
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względu na coraz większy popyt i niższy
koszt jednostkowy produkcji, wynikające
z działań firm transportowych na rzecz
poprawy własnej efektywności i obniżenia TCO pojazdów.

Aktualne tendencje
Koncepcja poprawy własności aerodynamicznych ciągnika i naczepy istnieje
od bardzo dawna. W ciągu ostatnich 20
lat właściciele firm transportowych odeszli od pytania: „Dlaczego moja flota powinna korzystać z urządzeń aero w naczepach?”, na rzecz pytania: „Kiedy i jak
moja flota wdroży urządzenia aero do
naczep?”.
Chęć oszczędzania paliwa motywuje
przewoźników do stosowania urządzeń
aerodynamicznych w naczepach, jed-
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Znanym od kilku lat rozwiązaniem są wykorzystywane
w Wielkiej Brytanii naczepy
o wypukłym profilu dachu,
przypominającym nieco kroplę
– na drogach Europy kontynentalnej ich wysokość musi
być ograniczona do 4 m.
Zestawy z wypukłą naczepą
spalają 6–10% mniej paliwa
niż tradycyjne

nak w tej przestrzeni technologicznej
przepisy odgrywają również ważną rolę.
W drugiej połowie lat 90. rozwojem pojazdów zaczęły „rządzić” normy Euro
ograniczające emisję toksycznych składników spalin, koncentrując się początkowo wyłącznie na silnikach i ich komponentach. Mniej więcej od normy Euro V
spełnienie wymagań wiązało się z kompleksowym działaniem na poziomie całego
pojazdu. Obecnie największym wyzwaniem staje się spełnienie wymagań w zakresie obniżania emisji dwutlenku węgla
– a więc i zużycia paliwa (mniej o 15%
do 2025 r. i kolejne 15% do 2030 r.).
Producenci stale wprowadzają nowe
i ulepszone modele ciągników siodłowych – wraz z kolejnymi generacjami obserwujemy olbrzymie postępy – spalanie
spada. Jest to działanie kompleksowe,
obejmujące nie tylko poprawę sprawności
układu napędowego, ale również doskonalenie właściwości aerodynamicznych

© WABCO

OptiFlow AutoTail firmy Wabco automatycznie uruchamia się przy prędkościach
pojazdu 75 km/h, tylne panele chowają się
automatycznie przy prędkości pojazdu
15 km/h. Urządzenie zapewnia oszczędność paliwa do 4,3%

czy też wprowadzanie nowych technologii związanych ze sterowaniem, cyfryzacją czy łącznością. Niestety, w ciągniku
walka o spalanie mniejsze o każde 1–2%
staje się coraz trudniejsza. Poprawa właściwości aerodynamicznych naczep to
doskonała opcja dla przemysłu, który
chce spełnić przepisy i zrównoważyć inne
straty w zużyciu paliwa.

Perspektywy na przyszłość
Na rynku dostępne są wszystkie opcje
realne w zastosowaniach praktycznych,
a większość z nich to produkty dojrzałe
z dobrą historią funkcjonalności, choć
mogą być mniej lub bardziej ekonomiczne w zależności od specyfiki operacji

floty. W najbliższym czasie nowe technologie i/lub zmiany w przepisach, które
otwierają drzwi do zastosowania jazdy
w konwojach połączonych (platooning),
długich pojazdów kombinowanych i dłuższych naczep, mogą zwiększyć oszczędności paliwa.
Nie ulega wątpliwości, że wszystkie
floty powinny wprowadzać urządzenia,
które zmniejszą opory ruchu – pozwoli
to na obniżenie zużycia paliwa. Oczywiście to, jakie urządzenie lub ich pakiet
będzie najlepsze do przyjęcia, zależy od
specyfiki pracy floty. Ogólnie rzecz
biorąc, dostępne oszczędności są dość
wysokie, nawet do 10% w przypadku
większości flot wykorzystujących naczepy furgonowe lub chłodnie.
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Lakiernia Roku 2019
21 lutego br. w Wieluniu odbył się uroczysty
finał I edycji konkursu „Lakiernia Roku”,
podczas którego nagrodzono lakiernie wyróżniające się innowacyjnymi rozwiązaniami
technologicznymi, również w sferze ekologii.

Katarzyna Biskupska

yróżnienia przyznali eksperci
i praktycy tworzący Stowarzyszenie Lakiernictwa Przemysłowego (SLP), instytucji jednoczącej
branżę lakierniczą od 2016 r. Pierwsza
edycja konkursu „Lakiernia Roku” miała
podkreślić wyzwania i sukces inwestorów, pokazać profesjonalizm zespołów
zarządzających i obsługujących lakiernię
oraz renomę lakierni na wymagającym
polskim rynku. Do konkursu mogły przystąpić zarówno lakiernie realizujące zlecenia na potrzeby wewnętrzne firm, jak
również zewnętrzne usługowe, kooperacyjne, działające w Polsce. Pierwsze miejsce zajęła firma Samasz, polski producent
maszyn rolniczych i komunalnych z siedzibą w Zabłudowie, działający na rynku
od prawie 40 lat, miejsce drugie przypadło firmie lakierniczej Hannex z Ordzina,
a trzecie – Hako Technology z Chałup,
firmie produkującej maszyny komunalne.
Podczas wieczoru statuetkami Przyjaciel SLP doceniono również osoby oraz
organizacje za ich wkład w rozwój zarówno stowarzyszenia, jak i całej branży
lakiernictwa przemysłowego w Polsce.
Rozdano w sumie 8 statuetek. Jedna
z nich, w kategorii osobowość powędrowała do Adama Niedźwieckiego, który
w ramach Akademii Novol, współpracując
z 17 uczelniami, organizuje szkolenia nauczycieli oraz turniej młodego lakiernika.

Grzegorz Wojciechowski

,
dyrektor marketingu w firmie
Novol Industrial

„Lakiernie są niemal
jak sale szpitalne”
Podczas wieczoru nt. lakierni przemysłowych porozmawialiśmy z Grzegorzem
Wojciechowskim, dyrektorem marketingu w firmie Novol Industrial, dostarczającej farby dla różnych gałęzi przemysłu. W branży pojazdów użytkowych
powłoki Novol są stosowane w produkcji
różnych pojazdów, od śmieciarek, przez
maszyny rolnicze, naczepy i pociągi, po
autobusy. Producent współpracuje m.in.
z firmami Wielton, Bodex, Solaris i Pesa.
„Dzisiaj praca lakiernika jest czysta,
lakiernie są niemal jak sale szpitalne, jak
gabinety lekarskie, jest czyściutko, a on
sam ubrany w odpowiedni czysty kombinezon. Często przed rozpoczęciem pracy
lakiernik wchodzi nawet do specjalnej
kabiny, gdzie odmuchiwany jest z pyłów.
Gdy lakierują roboty, mają nałożone specjalne pokrowce, które ściągają pyły,

Statuetkę
odbiera zwycięzca
w konkursie „Lakiernia
Roku”, przedstawiciel firmy Samasz

a wszystko po to, aby na polakierowanych
detalach nie było żadnych defektów, aby
powłoka była czysta i równa” – wyjaśnia nam dyrektor.
W większości przypadków producent
farb uczestniczy od początku do końca
w procesie projektowania lakierni u klienta. „Układamy całą technologię lakierowania według wymagań klienta, oczywiście konsultując to z dostawcą np.
sprzętu aplikacyjnego. To jest taki zbiór
naczyń połączonych, gdyż nad projektem
lakierni pracują technolodzy firmy, dostawca linii lakierniczej, my jako producent farb oraz osoby odpowiedzialne za
produkcję i lakiernię w firmie. Wspólnie
próbujemy optymalizować proces pod
kątem jakościowym oraz finansowym,
korzystnie dla klienta – kontynuuje Grzegorz Wojciechowski i dodaje: Bardzo często też wykonujemy modyfikacje naszych
wyrobów dla klienta, np. żeby na określonym etapie farba szybciej schła i można
było zaaplikować kolejną warstwę”.
Często też – tak jak w przypadku
współpracy firm Wielton i Novol – u klienta, w tym przypadku producenta naczep
z Wielunia, pracuje osoba z ramienia
Novol, odpowiedzialna za całą kontrolę
procesu lakierowania. Firma dostarcza
więc farbę, serwis techniczny, szkoli lakierników, opracowuje technologię lakierowania, dba też o bezpieczeństwo procesu lakierowania. Gwarancja na powłoki
np. na wywrotkach to minimum 5 lat, musi
być więc wszystko dopracowane.

Zdjęcia: © K. Biskupska, © Novol
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Gazowa ofensywa trwa
-----

Zasięg operacyjny

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

750 km
1000 km

---

400 km

CNG

---

Silnik

400 km

CNG

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

-----

Model

425 km

Paliwo

CNG

S-WAY NP CNG
S-WAY NP LNG

240 KM/150 kW
400 KM/294 kW
460 KM/338 kW

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

Eurocargo NP

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

Iveco
CNG
LNG

1600 km

Econic NGT

302 KM/222 kW

---

Mercedes-Benz
---

W ofercie producentów znajdują się
samochody ciężarowe napędzane sprężonym
(CNG) lub skroplonym (LNG) metanem –
gazem ziemnym lub biogazem. Proponujemy
skrócony przegląd oferty rynkowej.

-----

Dariusz Piernikarski

CNG

320 KM/235 kW

---

D-Wide CNG

P/G CNG 340
P/G LNG 280
P/G LNG 340
G/R LNG 410

280 KM/205 kW

320 KM/239 kW

340 KM/250 kW
280 KM/205 kW
340 KM/250 kW
410 KM/302 kW

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

P/G CNG 280

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

Scania

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

CNG
LNG
LNG
LNG

425 km
1100 km
1100 km
1500 km

FH LNG
FM LNG

460 KM/338 kW
460 KM/338 kW

CNG
LNG
LNG

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

Volvo Trucks
FE CNG

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

Tabela 1. Samochody
ciężarowe segmentu
ciężkiego z silnikami
gazowymi

© Iveco

transporcie długodystansowym – ze względu na zasięg
możliwy do uzyskania na pojedynczym tankowaniu (do 1600 km) –
dominują pojazdy wyposażone w kriogeniczne zbiorniki gazu skroplonego,
a w transporcie dystrybucyjnym i dostawczym dominuje zasilanie silników gazem sprężonym, magazynowanym w butlach pod ciśnieniem typowo 200 bar.
W ciężkim transporcie regionalnym samochody zasilane CNG mają zasięg do
600–700 km (w zależności od konfiguracji butli).
W tabeli 1 zestawiono samochody
ciężarowe segmentu ciężkiego z silnikami zasilanymi gazem znajdujące się
w seryjnej ofercie producentów, w tabeli
2 – wykorzystywane w tych pojazdach
silniki zasilane metanem (gazem ziemnym, biometanem/biogazem). W dalszym ciągu artykułu zaprezentowane
zostały w skrócie samochody ciężarowe
segmentu ciężkiego z silnikami gazowymi znajdujące się w ofercie poszczególnych producentów.

---

Renault Trucks

400 km
1000 km
1000 km

W modelach segmentu ciężkiego stosowane są silniki Cursor 8 NP, Cursor 9 NP
oraz Cursor 13 NP. Na szczególną uwagę
zasługuje zasilany CNG/LNG gazowy silnik
Cursor 13 NP, który rozwija taką samą moc
i moment obrotowy (460 KM, 2000 Nm)
jak silniki wysokoprężne Euro VI o podobnych pojemnościach skokowych. Bezobsługowy i prostszy w konstrukcji (bez EGR,
bez DPF, bez SCR) układ oczyszczania
spalin nie wymaga stosowania AdBlue.

Iveco
W całym przekroju gamy samochodów ciężarowych i dostawczych oferowanych przez Iveco znajdują się wersje
z silnikami gazowymi – zarówno zasilanymi sprężonym gazem ziemnym CNG,
jak i skroplonym – LNG. Pojazdy te są
kluczowe w ofercie spółki.

Zasięg operacyjny
ciągników siodłowych
S-Way NP oraz Stralis
NP wyposażonych
w zbiorniki LNG zasilające 460-konny silnik
to 1600 km
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Maksymalny
moment obrotowy

1100

Nm

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

KM/kW

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

Moc
maksymalna

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

Pojemność
skokowa,
dm3

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

Typ silnika

----------------
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Zapłon

2000

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

1200

ZI

1356

ZI

1350

ZI

1200
1300
1700

ZI
ZI
ZI
ZI
© Mercedes-Benz

460/338

----

400/294

----

330/243

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

12,9

300/221

ZI

----

Cursor 13 NP

8,7

270/200

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

Cursor 9 NP

7,8

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

Cursor 8 NP

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

Iveco

302/222

----

7,7

----

M 936 G

----

Mercedes-Benz

8,9

----

NGT9

----

Renault Trucks
320/235

OC13

9,3
12,7

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

OC09

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

Scania
280/206
340/256
410/302

1600
2000

ZI
ZI

460/338

W modelu Stralis NP (także we wprowadzonym w ubiegłym roku modelu
S-Way) użytkownik może wybrać konfigurację zbiorników i podwozia pod kątem
planowanej specyfiki eksploatacji pojazdu,
aby optymalnie dopasować zasięg operacyjny do wykonywanych zadań. Dotyczy to
zarówno ciągników siodłowych, jak i podwozi (konfiguracje 4×2, 6×2). Układ zbiorników (konfiguracja 2×CNG, CNG+LNG
lub 2×LNG) pozwala na zamontowanie
nadwozia w sposób nie wymagający dodatkowej ingerencji w strukturę pojazdu.
Największy zasięg uzyskuje się, wykorzystując zasilanie LNG ze zbiornikami w konfiguracji 2×540 l (389 kg) – ciągnik siodłowy z naczepą może wówczas przejechać
bez tankowania nawet do 1600 km. Z kolei układ 2 pakietów butli CNG (2×526 l
– bazowa konfiguracja podwozi Stralis NP)
zapewnia zasięg do 570 km.

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Econic to wyspecjalizowany samochód ciężarowy przeznaczony do transportu dystrybucyjnego i zastosowań komunalnych. Econic NGT jest

2100
2300

ZI
ZS

Tabela 2. Silniki
gazowe stosowane w samochodach ciężarowych
segmentu
ciężkiego

© Renault Trucks

420/309

1356

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

12,7

320/239

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

G13C

8,9

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

G9K

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

Volvo Trucks

biegów z konwerterem momentu obrotowego (ZF + Voith), zautomatyzowana
skrzynia biegów PowerShift jest dostępna jako opcja.
Econic NGT dostępny jest w konfiguracjach 4×2 (wersja 1830) oraz 6×2/4
z trzecią osią wleczoną i skrętną (wersja
2630). Kompozytowo-stalowe zbiorniki
CNG zoptymalizowane pod względem ciężaru (600 l + opcjonalnie 100 l) umożliwiają wyjątkowo duże zasięgi i zapewniają wzrost ładowności.

wyposażony w silnik M 936 G zasilany
sprężonym gazem ziemnym lub biogazem.
Turbodoładowany silnik o pojemności
skokowej 7,7 dm3 rozwija moc 302 KM
(222 kW), a maksymalny moment obrotowy to 1200 Nm. M 936 G to silnik z zapłonem iskrowym, spalający mieszanki
stechiometryczne (za sterowanie składem odpowiada sonda lambda), czystość
spalin gwarantuje katalizator potrójnego
działania. Standardowe wyposażenie obejmuje 6-biegową automatyczną skrzynię
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Renault Trucks
Renault Trucks może zaproponować
model D Wide CNG, wyposażony w 9-litrowy silnik gazowy NGT9 o mocy 320 KM
(235 kW) i maksymalnym momencie obrotowym 1356 Nm. Pojazd jest dostępny
w dwóch konfiguracjach: jako model 19-tonowy 4×2 oraz 26-tonowy w konfiguracji 6×2. Silnik NGT9 może być zasilany
zarówno gazem ziemnym, jak i biogazem
(biometanem).

Z gazowym silnikiem Renault D Wide
CNG współpracuje automatyczna skrzynia biegów Allison serii 3200, dostosowana do specyfiki transportu komunalnego. Podobnie jak w przypadku wersji
wysokoprężnej skrzynia biegów D Wide
CNG ma funkcję automatycznego przechodzenia z położenia neutralnego w tryb
jazdy i na odwrót. Dzięki temu kierowca
może np. aktywować układ wywrotu bez
konieczności manualnego przełączania
skrzyni biegów w położenie neutralne.
Zależnie od potrzeb samochód może
być wyposażony w jeden z dwóch zestawów zbiorników CNG pod ciśnieniem 200
bar: 6 butli o łącznej pojemności 600 l
(90 kg) lub 8 butli o łącznej pojemność
800 l (120 kg). W warunkach miejskich
zasięg roboczy sięga 400 km.
Renault D Wide to interesująca propozycja w zastosowaniach komunalnych,
takich jak utrzymanie czystości ulic, wywóz śmieci czy transport dystrybucyjny,
sprawdzi się również w dystrybucji regionalnej.

Scania
Samochody Scania zasilane gazem
mogą być wykorzystywane zarówno podczas pracy na długodystansowych trasach, placach budów, jak i w transporcie
miejskim. Gazowe Scanie są wyposażone
w 9- lub 13-litrowe silniki iskrowe II generacji, zaprojektowane od podstaw, aby
optymalnie wykorzystać paliwo, jakim jest
metan – gaz ziemny lub biogaz, przechowywany w postaci skroplonej lub sprężonej. W silnikach stosowany jest zapłon
iskrowy, właściwy skład mieszanki ustalany jest na podstawie sygnału sondy
lambda, czystość spalin zapewnia katalizator potrójnego działania.

© D. Piernikarski

© Volvo Trucks
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Pięciocylindrowy silnik OC09 o pojemności skokowej 9,3 dm3 oferowany
jest w dwóch regulacjach: moc maksymalna 280 KM (206 kW), maksymalny
moment obrotowy – 1350 Nm, lub 340 KM
(250 kW) – 1600 Nm. Z kolei 6-cylindrowy silnik OC13 (12,7 dm3) rozwija moc
410 KM (302 kW) i moment obrotowy
2000 Nm. Z silnikami współpracuje zautomatyzowana skrzynia biegów Opticruise
(8 lub 4 przełożeń), możliwe jest również
wykorzystanie automatycznej skrzyni
biegów Allison.
Konfiguracje zbiorników CNG zależą
od rozstawu osi, typowo stosowane są warianty 8×80 l, 8×95 l lub 8×118 l. Konfiguracje zbiorników LNG w ciągnikach
siodłowych to 406 l i 352 l, w podwoziach jest to 406 l, 550 l, 406 + 352 l,
550 + 550 l. Realny zasięg ciągników
LNG wynosi 1200 km (406 + 352 l),
w podwoziach LNG (2×550 l) może to być
nawet 1500 km. Podwozia gazowe Scania oferowane są w różnych konfiguracjach: 4×2, 6×2, 6×4 oraz 8×4.

Volvo Trucks
Samochody ciężarowe Volvo przeznaczone do transportu regionalnego i długodystansowego, zasilane skroplonym
gazem ziemnym lub biogazem w wersjach CNG/LNG, odznaczają się osiągami,
zużyciem paliwa i zasięgiem eksploatacyjnym takim samym, jak modele Volvo
zasilane olejem napędowym.
Ciągniki siodłowe Volvo FH LNG i Volvo FM LNG są dostępne z silnikami G13C
Euro VI C o mocy 420 KM (309 kW)
i maksymalnym momencie obrotowym
2100 Nm lub 460 KM (338 kW) i maksy-

malnym momencie obrotowym 2300 Nm,
a maksymalny zasięg pojazdów to ok.
1000 km.
W odróżnieniu od innych producentów
Volvo w swoich silnikach gazowych G13C
zasilanych LNG wykorzystuje zasilanie
dwupaliwowe i zapłon samoczynny.
Wtrysk gazu następuje po wcześniejszym podaniu do cylindra dawki oleju napędowego, który inicjuje spalanie. Silniki
te wyposażone są w filtry cząstek stałych
DPF oraz katalityczny system oczyszczania spalin z modułem SCR i wtryskiem AdBlue.
Volvo FH z silnikami zasilanymi gazem
skroplonym dostępne jest w konfiguracjach 4×2, 6×2 (oś pchana lub ciągniona)
oraz 6×4. W zależności od wersji ciągniki
można wyposażyć w pojedynczy zbiornik LNG (205 kg – ok. 456 l) lub 2 zbiorniki (105+155 kg – 230+344 l), w przypadku podwozi stosowane są zbiorniki
pojedyncze, w których mieści się 155 kg
lub 205 kg (344 l lub 456 l) LNG.
W zastosowaniach komunalnych lub
dystrybucyjnych można wykorzystać Volvo FE CNG z 9-litrowym silnikiem gazowym G9K Euro VI C o mocy 320 KM
(239 kW) i maksymalnym momencie
obrotowym 1356 Nm. Silnik jest zasilany
gazem sprężonym CNG przewożonym
w 100-litrowych butlach w konfiguracji
2×4 lub 2×3 (maks. 800 l CNG), co pozwala na uzyskanie zasięgu do 400 km
w przypadku transportu dystrybucyjnego
i do 250 km w przypadku transportu odpadów. Silnik G9K wykorzystuje zapłon
iskrowy, nie ma więc „dieslowskiego”
układu oczyszczania spalin z DPF i SCR,
jest natomiast katalizator potrójnego
działania i sondy lambda.
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Firma POZKRONE jest
wyłącznym dystrybutorem
pojazdów Krone w Polsce,
a jej historia rozpoczęła się
w 1994 r. Prowadzący
POZKRONE od 2006 r.
Tomasz Kujawa i Maciej
Michalski opowiadają, jak
pracuje się na sukces.

irma POZKRONE została założona
w 1994 r. przez Barbarę Towpik-Roszkiewicz i Romana Roszkiewicza. Od tego czasu z powodzeniem prowadzi dystrybucję całego asortymentu
Krone – od naczep, przyczep i systemów
wymiennych po naczepy chłodnicze i pojazdy używane. POZKRONE ma siedzibę
w Tarnowie Podgórnym – tam 15 pracowników prowadzi obsługę posprzedażną, sprzedaż części zamiennych, administrację i księgowość, kolejnych 20
przedstawicieli handlowych dba o ogól-

POZKRONE:
tajemnice sukcesu
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nokrajową dystrybucję pojazdów Krone.
Od 2006 r. firmę prowadzą Tomasz Kujawa (członek zarządu i dyrektor sprzedaży) i Maciej Michalski (członek zarządu i dyrektor administracyjny), Barbara
Towpik-Roszkiewicz jest obecnie prokurentem, a Roman Roszkiewicz przewodniczącym rady nadzorczej. W ciągu
ostatnich 25 lat POZKRONE wprowadziło na polski rynek prawie 50 000 nowych pojazdów.
Rozmowę z Tomaszem Kujawą i Maciejem Michalskim przeprowadziliśmy
w styczniu br., zatem jeszcze przed pandemią, która w znaczący sposób zmieniła
realia rynkowe.
„Samochody Specjalne”: Jak się tworzy
firmę, która staje się kluczowym graczem na polskim rynku naczep? Co jest
potrzebne, aby osiągnąć taki sukces?
Tomasz Kujawa: Całą tę naszą przygodę
możemy wpisać w znane powiedzenie
„od pucybuta do milionera”, bo to nie
było nic nadzwyczajnego. Roman Roszkiewicz sprzedawał kiedyś naczepy marek Cardi i Viberti, będąc pracownikiem
innej firmy. W pewnym momencie stwierdził, że sam mógłby prowadzić podobną
działalność. Tak jak Roman opowiadał na
jubileuszowej gali 25-lecia POZKRONE,
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pożyczył od szwagra pieniądze, zapewne
zapakował je w przysłowiową reklamówkę i w 1994 r. pojechał do Werlte, do fabryki Krone, kupić naczepę. Osobą, którą
tam spotkał, był ówczesny szef eksportu
Jörg Sanders, który znając sytuację w tej
części Europy, zaryzykował i podjął decyzję o nawiązaniu współpracy. Po zakupie pierwszej naczepy w dość krótkim
czasie były kolejne, wzajemne zaufanie
rosło, współpraca zaczęła się rozwijać
w stały sposób.
Dlaczego odnieśliśmy sukces i jesteśmy
tu, gdzie jesteśmy? Uważam, że są dwa
główne powody. Pierwszym z nich jest
bardzo dobry produkt – w tamtych czasach najlepszy. Fabryka Krone zawsze
stała za nami chociażby w zakresie racjonalnego podejścia do napraw gwarancyjnych, był dialog i ewentualne problemy
staraliśmy się rozwiązywać wspólnie.
Drugim powodem sukcesu POZKRONE
jest ciężka praca, codzienne bywanie
w firmie i u klientów. Od początku po
prostu bardzo dużo pracowaliśmy.
Jest w POZKRONE jakiś tajemny system
pracy i motywowania pracowników?
Maciej Michalski: Mamy dobry produkt
i dobry system dający nam dużą samodzielność. Postawiliśmy na bliski kontakt
z klientem. Oczywiście w kontekście
zmiany pokoleniowej i nieco innego, mniej
emocjonalnego, podejścia młodych do biznesu te relacje muszą być kształtowane
nieco inaczej niż dawniej. Nasi doświadczeni handlowcy zauważają te zmiany
nastawienia w firmach transportowych,
ale potrafimy się do nich przystosować
i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
Tomasz Kujawa: Nasi handlowcy mają
świadomość, że pracują w firmie będącej
w absolutnej czołówce rynku i wiedzą,
że zmiana barw niewiele by im dała.
Widzą ten potencjał tutaj, wiedzą, ile
pojazdów można sprzedać, a jeśli jest
spadek, to jest on u wszystkich. Niezależnie od liczby sprzedawanych pojazdów
– czy jak kiedyś 100 naczep rocznie, czy
jak obecnie ponad 5 tysięcy – oni zawsze
wiedzą, jakiego rodzaju korzyści mogą
z tego dla nich wyniknąć.
Na przestrzeni lat zawsze mieliśmy ostrożne nastawienie wobec naszego tempa
rozwoju – nie chcieliśmy przeinwestować, woleliśmy zawsze twardo stąpać po
ziemi, działać skromnie. W sumie działamy podobnie jak nasi konkurenci w Polsce, ale ogólnie podążamy za filozofią

Tomasz Kujawa

,
członek zarządu i dyrektor sprzedaży
firmy POZKRONE – wyłącznego
przedstawiciela Krone w Polsce

Dlaczego odnieśliśmy sukces
i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy?
Uważam, że są dwa główne
powody. Pierwszym z nich jest
bardzo dobry produkt – w tamtych czasach najlepszy. Fabryka
Krone zawsze stała za nami
chociażby w zakresie racjonalnego podejścia do napraw
gwarancyjnych, był dialog
i ewentualne problemy staraliśmy się rozwiązywać wspólnie. Drugim powodem sukcesu
POZKRONE jest ciężka praca,
codzienne bywanie w firmie
i u klientów. Od początku
po prostu bardzo dużo
pracowaliśmy.

Krone. Klient jest dzisiaj wygodny, to do
niego trzeba dojechać, on u nas w biurze
nie zobaczy nic ciekawego. Uznajemy, że
to my mamy docierać do klientów – do
tych największych, uczestnicząc w ogłaszanych przez nich przetargach, do
dużych trzeba dojechać i pracować nad
nimi przez długi czas, aby coś uzyskać,
do tych średnich i małych trzeba dojechać, przekonać i sprzedać pojazd u nich
na miejscu.

Jak w ciągu 25 lat istnienia POZKRONE
Wasza filozofia prowadzenia biznesu
ewoluowała? Teraz biznes prowadzi się
łatwiej czy trudniej?
Tomasz Kujawa: Przez 25 lat na pewno
zmieniło się to, że klient jest obsługiwany
o wiele lepiej, zwłaszcza po sprzedaży.
Zmienił się również sposób zaopatrzenia
w części zamienne. Natomiast jeśli chodzi o samą sprzedaż, to to, że jesteśmy
na pierwszym lub drugim miejscu, można
odnieść do potencjału produkcyjnego
fabryki. Schmitz Cargobull produkuje
najwięcej i też – w zależności od sezonu
– jest numerem jeden lub dwa.
Myślę, że jeśli chodzi o stronę sprzedażową, to jest to porównywalne. Pojawiło
się natomiast całe mnóstwo nowych przepisów, które zalewają rynek zmianami
prawie z dnia na dzień, co mnie osobiście
doprowadza niemal do szewskiej pasji.
Zamiast zajmować się sprzedażą, muszę
siedzieć i analizować nowo wprowadzone
zmiany w prawie. Ilość konsultacji z prawnikami czy doradcami podatkowymi i księgowością jest porażająca. Kiedyś to było
proste: kupił, sprzedał i zaksięgował. Całe
szczęście, że nasi handlowcy i nasi klienci
umieją się do tego jakoś przystosować,
ale te komplikacje przepisowe niszczą
ideę czystego biznesu. Zgoda: przepisy
trzeba uszczelniać, aby nie było oszustw,
ale najbardziej na tym cierpią ci, co zawsze pracowali uczciwie.
Czy był taki moment w historii POZKRONE, że poczuliście wiatr w żaglach
i jesteście na drodze do sukcesu?
Tomasz Kujawa: Osobiście poczułem, że
to będzie fajny biznes, gdy zrealizowaliśmy pierwszy kontrakt na 250 chłodni.
To była umowa z Tesco podpisana bodajże w 2002 czy 2003 r. Początkowo byliśmy na zupełnie straconej pozycji i nie
wierzyłem w to, że to się może udać.
Mieliśmy mocnych, znanych na rynku
konkurentów, a my jako POZKRONE,
w chłodniach stawialiśmy dopiero pierwsze kroki. Dzięki pomocy fabryki, która
podeszła do tego bardzo profesjonalnie,
udało się to zamówienie zrealizować.
Dało mi to przekonanie, że jesteśmy
w stanie działać skutecznie na taką skalę.
Drugim pozytywnym momentem w historii firmy było wejście Polski do Unii Europejskiej – sprzedaż wzrastała w bardzo dużym tempie. Wiedziałem, że jeżeli
się kupuje tyle naczep, to będą się one
zawsze sprzedawać z prostego powodu:
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muszą być przynajmniej wymiany. Nawet
jeśli na rynku pojawi się spowolnienie
i będzie szło słabiej, to tabor trzeba będzie odnawiać. Jeśli my ich nie dostarczymy, to zrobi to ktoś inny.
A może były też chwile zwątpienia?
Tomasz Kujawa: Był jeden „strzał”, jaki
dostaliśmy, gdy przejęliśmy zarząd nad
firmą w 2006 r. i wydarzyła się ogólnoeuropejska wielka wpadka dostawcy osi
i układu hamulcowego – dotyczyło to
sporej partii produkcyjnej. Wszyscy producenci pojazdów dostali nakaz zatrzymania jeżdżących naczep, gdyż usterka
stwarzała zagrożenie dla bezpieczeństwa. To co przeżyliśmy, to był koszmar. Klienci szturmowali nas mówiąc, że
my im odbieramy życie, że przez nas
nie będą mogli wyżywić rodziny – działy
się u nas wręcz dantejskie sceny. A my
nie mogliśmy nic zrobić.
Maciej Michalski: Trwało to kilka miesięcy, ale na szczęście zostało dość szybko
opanowane organizacyjnie i finansowo
– producenci wadliwych układów pokrywali dodatkowe koszty, największym
problemem były ograniczone możliwości
produkcyjne w fabrykach. Wymiany musiały być rozłożone w czasie. Potem jeszcze pojawiły się roszczenia klientów,
którzy nie mogąc jeździć, ponieśli z tego
tytułu straty, ale te zostały sprawnie zaspokojone.
Tomasz Kujawa: Jak to przeżyliśmy, to
powiedziałem sobie, że chyba nic już
nas nie złamie. Kiedy przyszedł kryzys
roku 2008, to przeżyliśmy go w miarę
spokojnie. Bardzo nam wtedy pomogło
Krone, rozumiejąc, że czasami trzeba
trochę wspomóc partnera. Nasi handlowcy dostali wówczas wsparcie finansowe bezpośrednio z fabryki, była możliwość negocjacji cen naczep, które nam
zostały. My z kolei wspomogliśmy Krone
w sprzedaży nietypowych chłodni przeznaczonych na rynek rosyjski. I tak wspólnie dość szybko wybrnęliśmy z tego kryzysu. Dla mnie na pewno były to mniej
nerwowe czasy niż ta sytuacja z osiami.
Staraliśmy się utrzymać naszych klientów,
mając gdzieś z tyłu głowy myśl, że to
przecież nie może wiecznie trwać.
Maciej Michalski: Ważne było też to, że
cały zamówiony przez nas sprzęt czekał
w fabryce, że nie porozdawaliśmy go po
klientach czy nie stał u nas na placu.
Gdyby tak było, nie mielibyśmy możliwości dysponowania pojazdami w kon-

Maciej Michalski

,
członek zarządu i dyrektor administracyjny
firmy POZKRONE – wyłącznego
przedstawiciela Krone w Polsce

Woda sodowa po jubileuszu
25-lecia nam raczej do głowy
nie uderzyła, będziemy robić to,
co dotychczas. Myślę, że pozostaniemy w tym modelu,
w którym funkcjonujemy.
Nasza siła jest pochodną siły
marki Krone, siły produktów
i ich jakości. Zawsze można
doskonalić synergię współpracy
POZKRONE jako dystrybutora
i Krone jako producenta
w odpowiedzi na zmieniającą
się specyfikę polskiego rynku.

tekście odbiorów z fabryki i na przykład
sprzedaży do innych krajów – Rosji czy
Rumunii. Fabryka była bardziej spokojna,
że ten sprzęt jest u nich i też mieli świadomość, że koniunktura w końcu musi
się poprawić.
Jak teraz zarząd POZKRONE patrzy
w przyszłość?
Maciej Michalski: Woda sodowa po jubileuszu 25-lecia nam raczej do głowy
nie uderzyła, będziemy robić to, co dotychczas. Myślę, że pozostaniemy w tym
modelu, w którym funkcjonujemy. Nasza
siła jest pochodną siły marki Krone, siły
produktów i ich jakości. Zawsze można
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doskonalić synergię współpracy POZKRONE jako dystrybutora i Krone jako
producenta w odpowiedzi na zmieniającą
się specyfikę polskiego rynku.
Widzimy, że polski rynek transportowy
w dalszym ciągu wygląda nieco inaczej
niż w Niemczech. Krone obecnie mocno
promuje rozwiązania „okołonaczepowe”
związane z telematyką czy kontraktami
serwisowymi, nie wszyscy polscy klienci
są na to gotowi. Myślę jednak, że od tego
nie uciekniemy i stopniowo będziemy
wchodzić w te rozwiązania, przystosowawszy je do specyfiki naszego rynku.
Stawiamy na rozwój sprzedaży sprzętu
używanego, bo to też może nam pomóc
funkcjonować lepiej z nowymi pojazdami
czy też ułatwić klientom szybszą rotację
taboru. Intensyfikujemy działania związane z wykorzystaniem potencjału rynku
części zamiennych i obsługi posprzedażnej. Pod względem serwisowym cenimy sobie outsourcing, jest to też model Krone, więc raczej własnych punktów
serwisowych tworzyć nie będziemy. Wolimy sprzedawać niż naprawiać.
Czego panowie Kujawa i Michalski życzyliby sobie, zanim w POZKRONE osiągną wiek emerytalny?
Tomasz Kujawa: Przede wszystkim życzyłbym sobie mniej komplikacji po stronie przepisów i wymagań koniecznych
do spełnienia, tak abym mógł się zająć
stricte sprzedażą – bo to bardziej lubię.
Życzyłbym sobie również w miarę stabilnego rynku – ze spadkami i wzrostami,
ale bez gwałtownych wahnięć. Jak zwykle
rynek wszystko zweryfikuje. Mimo obecnej niepewności związanej z pakietem
mobilności czy brexitem pustki nie ma
– branża się dostosuje, gdy zapadną
wiążące decyzje.
Maciej Michalski: Ja życzyłbym polskiej
branży transportowej możliwości dalszego rozwoju, także na rynkach międzynarodowych. Jeśli w branży idzie
dobrze – nam też. Życzmy sobie też, aby
wszystkie zamówienia klientów dochodziły do realizacji i w tym kontekście
aby i im się dobrze wiodło. Jeśli Polska
gospodarczo będzie się rozwijać w Europie i w tym nasza przedsiębiorczość
transportowa, to będzie dobrze.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © POZKRONE
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Więcej elektryków
Dostawy dla Bolesławca

Autobusy elektryczne marki Solaris będą jeździły
po ulicach kolejnych polskich miast. Zamówienia
na dostawy ekologicznych, bezemisyjnych modeli złożyli
przedstawiciele władz Jaworzna i Bolesławca.

aworzno konsekwentnie realizuje
swoje plany stopniowej przemiany
floty na elektryczną. To na ulice
tego miasta w 2015 r. wyjechał pierwszy
w Polsce autobus elektryczny. Obecnie
w barwach PKM Jaworzno jeździ ich już
23 i wszystkie to pojazdy marki Solaris.
Tym razem PKM Jaworzno zdecydowało się na zakup 5 autobusów Urbino 8,9
LE electric oraz 15 sztuk Urbino 12 electric. Zgodnie z podpisaną umową niskowejściowe 9-metrowe pojazdy Solaris dostarczy do przewoźnika jeszcze w tym roku,
natomiast 12-metrowe Urbino electric dołączą do nich w pierwszej połowie 2021.
Wszystkie pojazdy zamówione przez
klienta Solaris wyposaży w baterie Solaris High Energy o pojemności 160 kWh.
PKM Jaworzno ładuje baterie w swoich
autobusach elektrycznych za pomocą ładowarek pantografowych o mocy 190 kW

oraz poprzez złącze plug-in. Tak też będzie i w tym przypadku. Sercem układu
napędowego w każdym z pojazdów –
zarówno krótszym 9-metrowym Urbino,
jak i w pojeździe 12-metrowym – będzie
elektryczny centralny silnik trakcyjny
o mocy 160 kW.
Bezemisyjne i wyjątkowo ciche autobusy elektryczne będą wyposażone w nowoczesne rozwiązania umilające podróż
pasażerom, takie jak ładowarki USB czy
dostęp do bezprzewodowego internetu.
Bezpieczeństwo zapewni zarówno system
kamer na pokładzie autobusu i w kabinie kierowcy, jak i urządzenia obserwujące ulicę podczas cofania i monitorujące
pantograf w trakcie ładowania baterii.
Komfortowe, klimatyzowane wnętrza autobusów pomieszczą odpowiednio 55 osób
w przypadku Urbino 8,9 LE i 75 osób
w Urbino 12 electric.

W przypadku miasta Bolesławiec przedstawiciele firmy Solaris Bus & Coach podpisali z prezydentem miasta umowę na
dostawę dwóch autobusów Solaris Urbino
8,9 LE electric wraz z dwiema ładowarkami stacjonarnymi. Kontrakt o wartości
blisko 4,8 miliona złotych brutto zostanie
zrealizowany w lutym 2021 r.
Napęd ekologicznych elektrobusów
stanowić będzie centralny silnik trakcyjny
o mocy 160 kW. Energia niezbędna do
jego napędzania będzie gromadzona w bateriach typu Solaris High Energy o całkowitej pojemności wynoszącej 160 kWh.
Jej uzupełnianie odbywać się będzie poprzez złącze plug-in.
Wraz z autobusami Solaris dostarczy
również urządzenia służące uzupełnianiu energii. Jedna z dwóch zamówionych
ładowarek zewnętrznych to ładowarka
dwuzakresowa, która w zależności od
potrzeb przewoźnika może umożliwiać
równoczesne ładowanie dwóch autobusów z mocą 40 kW na każdy autobus lub
jednego autobusu z mocą 80 kW.
Pojazdy Solaris Urbino 8,9 LE electric jednorazowo na pokład zabiorą ponad 58 osób, 20 z nich na miejscach
siedzących. Autobusy będą wyposażone
m.in. w tablice kierunkowe dostosowane
do potrzeb osób niedowidzących i rampy
dla inwalidów. W przestrzeni pasażerskiej nie zabraknie ponadto gniazd USB,
dzięki którym pasażerowie naładują swoje
urządzenia mobilne. Na zlecenie zamawiającego polski producent zamontuje
także system informacji pasażerskiej,
w skład którego wejdą m.in. system monitoringu wizyjnego oraz system detekcji i gaszenia pożaru.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcie: © Solaris Bus & Coach
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Nowy Arocs 4145 8×6
– MirrorCam piachu się nie boi
Jeszcze jesienią ubiegłego
roku na redakcyjny test
trafił Mercedes-Benz Arocs
4145 AK 8×6 najnowszej
generacji – na tym właśnie
podwoziu Elbo zabudowało
półokrągłą wywrotkę
tylnozsypową W1R.

Dariusz Piernikarski

możliwościach podwozi budowlanych Mercedes-Benz Arocs Grounder pisaliśmy na łamach „Samochodów Specjalnych” już wielokrotnie.
Co zatem szczególnego miał testowany
przez nas Arocs 4145 AK 8×6? Otóż był
to już samochód najnowszej generacji,
czyli tej, w której oprócz licznych innych
zmian zamiast lusterek zewnętrznych pojawiły się kamery systemu MirrorCam.
Niestety, nowy multimedialny kokpit,
w skład którego wchodzi główny wyświetlacz (przekątna ekranu 12,3 cala) zastępujący konwencjonalny zestaw wskaźników, jeszcze nie znajdował się na liście
wyposażenia.

Aby sprawdzić pojazd w realnych
warunkach eksploatacji, „wypożyczyliśmy się” na jeden dzień do pracy w lubelskim przedsiębiorstwie budowlanym
JARBUD. Oczywiście wśród kierowców
i pozostałych pracowników firmy największe zainteresowanie wzbudzały kamery zastępujące lusterka. Pytaniom
przez CB-radio nie było końca…

Budowlany specjalista
Mercedes-Benz Arocs 4145 AK 8×6/4
(wersja Grounder) o rozstawie osi wynoszącym 4550 mm to podwozie przygotowane do realizacji wymagających
zadań w transporcie budowlanym materiałów sypkich. Samochód ma bardzo
solidny układ napędowy ze stałym napędem osi nr 1, 3 i 4 z możliwością blokad mechanizmów różnicowych – odpowiada za to stale załączona skrzynia
rozdzielcza VG2800-3W (przełożenia
1,45–1,04) z biegami terenowymi. Źródło
napędu to 6-cylindrowy OM 471 Euro VI
o mocy 330 kW (449 KM) i momencie
obrotowym 2200 Nm. Przez dwutarczowe sprzęgło suche silnik łączył się z manualną skrzynią biegów G 260-16 o 16
przełożeniach o rozpiętości 11,7-0.69.
Tylne osie napędowe wyposażono w zwolnice w piastach kół, przełożenie przekładni głównej wynosiło 4,83, w trudniejszych
warunkach drogowych z pomocą przychodzą blokady mechanizmów różnicowych.
Bohater testu: nowy Mercedes-Benz
Arocs 4145 AK 8×6 z półokrągłą wywrotką tylnozsypową Elbo W1R
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Modele Arocs Grounder zostały fabrycznie przystosowane do realizacji szczególnie trudnych zadań – zastosowano
w nich wzmocnioną i bardzo stabilną
ramę z podłużnicami o grubości aż 9 mm,
wykonaną z wysokowytrzymałej stali
drobnoziarnistej. W pojazdach tych montowane są również wzmacniane wielopiórowe resory paraboliczne o sztywnej
charakterystyce – pozwalające nie tylko
na pewną eksploatację w trudnych warunkach terenowych, ale również na obciążenia nieco wyższe od normatywnych.
Także pozostałe elementy zawieszenia,
czyli amortyzatory i stabilizatory, zostały specjalnie dobrane pod kątem większej obciążalności i stabilności jazdy.
Zgodnie z tabliczką znamionową maksymalna masa techniczna samochodu
to 41 t – nośności osi to 8/8/13/13 t. Na

Nowość: kamery systemu MirrorCam
przekazujące obraz na 15-calowe
wyświetlacze w kabinie

MirrorCam na budowie

Kabina M ClassicSpace to skromne, ale bardzo poprawnie
zaprojektowane miejsce pracy, o wzorowej ergonomii

drogach publicznych, jak każdy samochód
4-osiowy, Arocs ma dopuszczalną masę
całkowitą ograniczoną do 32 t. Biorąc pod
uwagę nośności osi, są spore rezerwy wytrzymałości, co przy regularnym przeładowywaniu pojazdu typowym dla codziennej eksploatacji ma spore znaczenie.

Skromnie, ale komfortowo
Testowany samochód miał kabinę
dzienną M ClassicSpace o szerokości
2,30 m z tunelem silnika o wysokości
320 mm. Jest to skromne, ale bardzo poprawnie zaprojektowane miejsce pracy
o wzorowej ergonomii: wszystkie wskaźniki i przełączniki są tam, gdzie chcielibyśmy, żeby były. Schowki w kokpicie
standardowe, na tunelu silnika jest miej-

sce na odłożenie drobiazgów, są dwa
uchwyty na kubki. Kabina M ClassicSpace
ma po stronie kierowcy niewielki schowek z dostępem z zewnątrz (i wewnątrz
oczywiście), tam można schować najważniejsze narzędzia czy rękawice robocze.
Ze względu na wysokość podwozia
kabina jest zawieszona dość wysoko i aby
dostać się do wnętrza, niezbędna jest
wspinaczka po 4 stopniach, najniższy
z nich jest zawieszony wahliwie. Za kierownicą jest bardzo wygodnie – fotel i kolumna kierownicy mają szerokie zakresy
regulacji, zawsze ustawimy dogodną pozycję. Drążek zmiany biegów (skrzynia
w układzie podwójnego H) dobrze leży
w dłoni, sama skrzynia pracuje lekko, bez
zacięć, biegi połówkowe wybieramy przyciskiem na gałce drążka.

Najbardziej widocznym elementem
zewnętrznym w nowym Arocsie, odróżniającym go od poprzednika, są umieszczone na opływowych wspornikach kamery systemu MirrorCam, zastępujące
lusterka zewnętrzne główne i szerokokątne. Tworzą go dwie kamery (rozdzielczość 2,1 Mpix) zamocowane po lewej
i po prawej stronie na ramie dachowej.
Rejestrowane obrazy są widoczne w rozdzielczości 720 × 1920 pikseli na dwóch
15-calowych wyświetlaczach umieszczonych przy słupkach A.
Brak lusterek na zewnątrz zwiększa
pole widzenia kierowcy na ukos do przodu. Soczewki kamer mają powłokę chroniącą przed zanieczyszczeniami, wyposażono je również w podgrzewanie. Ramiona
kamer składają się zarówno w kierunku
jazdy, jak i w kierunku przeciwnym. Niektóre funkcje MirrorCam można ustawiać
indywidualnie. Manualnie reguluje się jasność wyświetlaczy, także pole widzenia
można zmieniać, podobnie jak w zwykłych
lusterkach, za pomocą panelu obsługowego w drzwiach. Naciskając przycisk, kierowca szybko powróci do preferowanego
przez siebie ustawienia podstawowego.
Podczas jazdy i manewrowania w kopalni piachu, miejscu rozładunku czy na
firmowym parkingu kamery i ich wyświetlacze sprawowały się znakomicie,
ułatwiając obserwację otoczenia. Korzystanie z wyświetlaczy wymaga krótkiej
aklimatyzacji, ale dość szybko doceniali
je nawet kierowcy firmy JARBUD, niekoniecznie przekonani do nowości w samochodach budowlanych. Niemal zgodnie
stwierdzili, że dzięki wysoko umieszczo-
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Biorąc pod uwagę nośności osi (8/8/13/13 t),
Arocs Grounder ma spore
rezerwy wytrzymałości, co
przy regularnym przeładowywaniu pojazdu typowym
dla codziennej eksploatacji
ma spore znaczenie

nym kamerom widok z bocznych okien
jest zdecydowanie lepszy, szczególnie
po prawej stronie – w codziennej praktyce
jest to przede wszystkim realny zysk
związany z bezpieczeństwem, szczególnie podczas manewrowania. To mocny
atut, zwłaszcza gdy pojawia się konieczność precyzyjnego ustawienia samochodu
do za- lub rozładunku.

Na szosie i w terenie
Arocs daje sobie świetnie radę w jeździe manewrowej z niewielkimi prędkościami po nawierzchniach nieutwardzonych – to dla wywrotki przecież chleb
powszedni. Wspomaganie układu kierowniczego ServoTwin jest wyraźnie odczuwalną pomocą. Podczas jazdy nawet
pokaźne nierówności nie powodują przenoszenia drgań na koło kierownicy – samochód można bardzo pewnie utrzymać na wybranym kierunku, zachowując
cały czas dużą precyzję manewrowania.
W momencie gdy wyjeżdżamy na szosę,
układ Servotwin redukuje siłę wspomagania, dzięki czemu tym ciężkim 4-osiowym samochodem można precyzyjnie
kierować, jadąc również z wyższymi prędkościami. Komfort jazdy poprawia stabilizator przy 1. osi tylnej oraz wzmocniony stabilizator przy 2. osi tylnej.
Na trasie, podobnie jak w terenie,
docenimy możliwości silnika – ruszanie
z miejsca przebiega bardzo sprawnie,
samochód płynnie rozpędza się do prędkości podróżnej. Utrzymując obrotomierz
na środku zielonego pola, czyli przy ok.
1400 obr/min, mamy spore rezerwy mocy
i prędkości obrotowych, co pozwala na
rzadsze sięganie do drążka zmiany biegów.

Ułatwieniem podczas kontroli załadunku
i rozciągania plandeki są uchwyty na dachu
kabiny, stopień wejściowy nad błotnikiem
oraz drabinka na ścianie przedniej skrzyni

Bardzo skutecznie prędkość jazdy samochodu redukował 3-stopniowy hamulec silnikowy. Hamowanie silnikiem przydawało się, aby utrzymać bezpieczną
prędkość na większych zjazdach w kopalni piachu, a na szosie pozwalało na
obniżenie zużycie paliwa i okładzin w hamulcach bębnowych. Sięgając do dźwigni
zwalniacza, trzeba pamiętać o odpowiedniej redukcji przełożenia – hamulec silnikowy działa tym skuteczniej, im wyższa
będzie prędkość obrotowa silnika.
Testowany przez nas Mercedes-Benz
Arocs 4145 AK 8×6 jest również dobrze zabezpieczony przed przypadkowymi uszkodzeniami: stalowy zderzak, solidna belka
przeciwwjazdowa, płyta ochronna zbiornika paliwa i pod zderzakiem, metalowe
kratki ochronne na reflektorach, zaczep
do holowania z przodu i z tyłu.

Wywrotka tylnozsypowa Elbo W1R
Nowy Mercedes-Benz Arocs 4145
AK 8×6/4 został wyposażony w wywrotkę tylnozsypową typu rynna (half-pipe)
Elbo W1R. Długość zabudowy wynosiła
5580 mm, burty miały wysokość 1460 mm,
tym samym pojemność zabudowy wynosiła ok. 18 m3. Podłogę wykonano z trudnościeralnej stali SSAB Hardox 450 o grubości 6 mm, burty z wysokowytrzymałej
stali Strenx 700 o grubości 5 mm. Ściana
przednia skrzyni była podwyższona i wyposażona w krótki daszek chroniący ele-
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menty hydrauliki. Ryglowana na dwa haki
burta tylna była otwierana automatycznie podczas wywrotu do tyłu, producent
przewidział możliwość zablokowania klapy sworzniem w położeniu pośrednim.
Czołowy siłownik wywrotu, pompę hydrauliczną oraz oprzyrządowanie dostarczyła firma Hyva. Sterowanie wywrotem
odbywało się z kabiny dźwignią umieszczoną po lewej stronie fotela kierowcy.
Skrzynia od spodu była wyposażona w stabilizator nożycowy oraz system Hyfix unieruchamiający skrzynię po opuszczeniu.
Plandeka okrywająca przestrzeń ładunkową zwijana była na ścianie bocznej – jej obsługa nie nastręczała większych trudności. Ułatwieniem w kontroli
ładunku była drabinka na ścianie przedniej, a także stopień na błotniku oraz
uchwyty na dachu kabiny Arocsa. Pod tylną rynną zsypową znajdowała się dodatkowa wysuwana drabinka z lewej strony
zabudowy.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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