TECHNIKA

BIZNES

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

miesięcznik

tom 24 • 2020 • nr 5

TRANSPORT

www.samochody-specjalne.pl

Transport nienormatywny
Koronawirus a dystrybucja towarów
Daimler i Volvo Group łączą siły
Osie skrętne w naczepach

10

Turbiny wiatrowe
– transportowe wyzwanie

Bardziej efektywne i generujące wyższą moc
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Floty dostawcze i dystrybucyjne w obliczu pandemii

Segment dostawczy do użytkowników końcowych i odbiorców detalicznych jeszcze przed
pandemią był już najszybciej rozwijającym się
obszarem usług transportowych, ale COVID-19
stał się katalizatorem, który wywołał jeszcze
silniejszy wzrost dostaw i zapotrzebowanie
na usługi transportowe tego typu.

COVID-19 wpędza europejski
transport w recesję
Gospodarka europejska jest całkowicie
zależna od transportu drogowego w zakresie
dostaw towarów. 77% wszystkich dóbr
w Europie przewożonych jest transportem
drogowym, a większość z nich na naczepach.

N

iektóre sektory przemysłu transportowego
są chronione potrzebą zapewnienia podstawowych produktów, takich jak żywność, paliwo
i farmaceutyki, jednak na inne sektory wpływa
ogólne zakłócenie działalności gospodarczej
spowodowane przez epidemię koronawirusa.
Agencja CLEAR International w swoim
najnowszym raporcie przewiduje, że w drugim
i trzecim kwartale 2020 r. nastąpi ogromny
spadek produkcji i popytu na naczepy.
W kwietniu 2020 r. wiele krajów europejskich
osiągnęło szczyt nowych zarażeń koronawirusem. Chyba wszyscy producenci naczep
wstrzymali swoją działalność w kwietniu,
aby zastosować się do zaleceń rządowych
dotyczących dystansu społecznego, ale także
dlatego, że niewiele było do zrobienia.
Teraz muszą rozważyć, w jakim zakresie
należy wznowić produkcję, aby zaspokoić
niski popyt, który spodziewany jest
w drugim kwartale 2020 r.
W styczniu i lutym dane statystyczne
wskazywały na spadek popytu na naczepy
w pierwszej połowie roku o 14%. Jednak
w marcu stało się jasne, że skutki pandemii
COVID-19 będą znacznie silniejsze niż oczekiwano. CLEAR prognozuje spadek popytu
o 23% w pierwszym kwartale i o 41% w drugim kwartale. Teoretycznie sytuacja powinna
zacząć wracać do normy dopiero w czwartym
kwartale 2020 r., ale istnieje niebezpieczeństwo, że nie dojdzie to do skutku, jeśli nastąpi
druga fala infekcji koronawirusem w połączeniu z dalszymi ograniczeniami dla firm
i ich pracowników.

PZPM podaje, że w Polsce w kwietniu
2020 r. rynek nowych przyczep i naczep
wszystkich rodzajów skurczył się o 51,8% r/r
po spadku w marcu o 45,6%. Obniżenie
koniunktury obserwujemy w całej grupie
od czerwca ub. r. W podgrupie przyczep
i naczep ciężarowych (powyżej 3,5 t dmc.)
sprzedaż w kwietniu była niższa o 68,3%
niż przed rokiem i niższa niż w marcu o 34,5%.
Od początku 2020 r. w porównaniu z rokiem
2019 liczba zarejestrowanych w Polsce
naczep spadła o 52%.
Nieuchronnie dokonujemy porównań
z rokiem 2009, kiedy europejski PKB spadł
o 6%, a popyt na transport obniżył się o 14%
w okresie 2009–2013, a popyt na naczepy
spadł o 51% w Europie Zachodniej i utrzymywał się na niskim poziomie aż do 2015 r.
Istnieją jednak scenariusze sugerujące, że jeśli
epidemia nie zostanie opanowana, a blokady
zostaną utrzymane, spadek europejskiego PKB
może wynieść nawet 12%. W bardziej optymistycznym scenariuszu możemy spodziewać się
spadku popytu na naczepy o 26%, a w bardziej
pesymistycznych prognozach CLEAR mówi
o spadku popytu o ponad 50% w 2020 r.
Aby uniknąć tego losu, powiedzmy
w okresie 2020–2022, wydaje się prawdopodobne, że wprowadzenie szczepionki może być
jedynym rozwiązaniem, które umożliwi szybki
powrót do normalnego poziomu transportu
drogowego i popytu na nowe pojazdy.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
redaktor naczelny
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HALDEX WZMACNIA
WSPÓŁPRACĘ Z GRUPĄ WIELTON
irma Haldex stanie się wiodącym dostawcą elektronicznych
układów hamulcowych (EBS) i systemów zawieszenia pneumatycznego do pojazdów produkowanych przez Grupę Wielton. Haldex
i Wielton podpisały 3-letni kontrakt na dostawę elektronicznych układów
hamulcowych EBS i systemów zawieszeń pneumatycznych do naczep.

F
IAA 2020 ANULOWANE
Z POWODU PANDEMII COVID-19

N

iemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) potwierdziło odwołanie targów pojazdów użytkowych IAA, które
miały się odbyć w Hanowerze w dniach 24–30 września 2020 r.

Przy szacowanej wartości kontraktu określanej jako dwucyfrowa liczba w milionach euro obecne partnerstwo zostało znacznie rozszerzone. Rozpoczęcie
realizacji umowy planowane jest do końca pierwszego kwartału 2021 r.

VDA podało, że zagrożenia dla zdrowia wywołane przez pandemię COVID-19
oraz środki podjęte w celu jej powstrzymania zasadniczo zmieniły tło
i możliwości bezpiecznej organizacji targów IAA 2020.

Dla organizatorów wydarzenia podjęcie decyzji o odwołaniu targów IAA
było bardzo trudne. VDA o tej decyzji poinformowało bezpośrednio wystawców, którzy zarejestrowali się na IAA 2020, a także dostawców
usług, Deutsche Messe AG oraz wszystkich partnerów politycznych i biznesowych. Następne targi pojazdów użytkowych IAA odbędą się we
wrześniu 2022 r.
(DP)

© Haldex

„Pandemia COVID-19 rzeczywiście bardzo wyraźnie pokazała opinii publicznej, jak ważne są pojazdy użytkowe do utrzymania publicznych zapasów
żywności, ale ma ona bezprecedensowy wpływ na biznes w tym sektorze,
a także na IAA – powiedział rzecznik VDA. – W wielu krajach wprowadzono
ograniczenia w podróżowaniu, które będą obowiązywać przez kilka miesięcy.
W najbliższych miesiącach w niemal wszystkich krajach europejskich zabroniono organizowania dużych wydarzeń. W związku z pandemią koronawirusa nie jest możliwe przeprowadzanie spotkań bezpośrednich, a takie
w szczególności odbywają się na targach – zwłaszcza na IAA”.
EBS steruje elektronicznie układem hamulcowym i może rozdzielać siłę
hamowania w różny sposób między koła w zależności od potrzeb, co
skutkuje krótszą drogą hamowania w porównaniu z systemami bez EBS,
w których siła hamowania na kołach jest zawsze taka sama.
Umowa z Grupą Wielton będzie pierwszą umową, na podstawie której
Haldex dostarczy nową generację swoich układów hamulcowych o nazwie EBS 4.0.
„Ta umowa daje nam doskonałą okazję do wprowadzenia naszego nowego
systemu EBS 4.0 do naczep dla całej Grupy Wielton oraz dla rozwoju usług
i rynku części zamiennych w całej Europie” – powiedział Klaus Regenfuss,
wiceprezes Haldex-Trailer Europe.
(DP)

ojazd z okładki to 5-osiowa rozsuwana naczepa niskopodwoziowa Nooteboom Manoovr
MPL85-05(V) połączona z ciągnikiem siodłowym Volvo 6×4. Naczepy Manoovr ustanawiają nowe standardy w transporcie ciężkich maszyn. W rozsuwanych wersjach 4-, 5lub 6-osiowych wyposażonych we wnękę na łyżkę koparki oraz rampy najazdowe Heavy Duty
pozwalające na załadunek maszyn o masie do 80 t – każda z ramp wytrzymuje nacisk do 20 t na
koło, kąt najazdu to tylko 10°. Naczepy Nooteboom Manoovr są szczególnie przydatne w transporcie ciężkich maszyn budowlanych – w wersji 6-osiowej naczepa Manoovr MPL97-06(VU)
ma ładowność 75,5 t.

P
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W najnowszym oświadczeniu Tesla nie wyjaśniła
przyczyny opóźnienia,
ale jest całkiem możliwe,
że jest to związane
z pandemią COVID-19

ELEKTRYCZNA TESLA SEMI
DOPIERO W 2021 ROKU
irmy zainteresowane zakupem elektrycznego ciągnika siodłowego
Tesla Semi będą musiały poczekać do roku 2021. Elon Musk, prezes
i dyrektor generalny Tesli, przy okazji omawiania zysków wypracowanych w pierwszym kwartale br. powiedział, że pierwszy krok firmy na rynku
ciężarówek segmentu ciężkiego (klasy 8), jakim miał być elektryczny ciągnik
Tesla Semi, ponownie się opóźni, tym razem do 2021 r.

F

Początkowo, kiedy ciężarówka elektryczna została z dużym nagłośnieniem
medialnym pokazana w 2017 r., Musk ogłosił, że produkcja modelu Semi rozpocznie się w 2019 r. Amerykańskie firmy, takie jak Anheuser-Busch, J.B. Hunt
i Fedex, złożyły zamówienia zaliczkowe, wpłacając po 5000 USD za pojazd.
Miesiąc po premierze modelu UPS zamówił 125 samochodów elektrycznych,
a wymagany depozyt skoczył do 20 000 USD za ciężarówkę.

W ciągu następnego roku testowe modele Tesla Semi były widziane na amerykańskich autostradach, pojawiły się również szczegóły dotyczące zamiarów
budowy przez firmę Tesla stacji ładowania akumulatorów. Następnie w kwietniu 2019 r. Jerome Guillen, szef programu Tesla Semi, wskazał, że produkcja
rozpocznie się w 2020 r. W styczniu 2020 r. stało się wiadome, że termin rozpoczęcia produkcji przesunie się jeszcze bardziej, gdy do internetu wyciekł e-mail
wysłany przez firmę Tesla do jednej z firm, które złożyły wcześniej rezerwacje
na model Semi. Nowym terminem miała być druga połowa 2020 r.
W najnowszym oświadczeniu Tesla nie wyjaśniła przyczyny opóźnienia, ale
jest całkiem możliwe, że jest to związane z pandemią COVID-19.
Podczas zorganizowanej pod koniec kwietnia br. konferencji prasowej Elon
Musk oświadczył, że wybuch pandemii koronawirusa „zmusił nas do dokładnego przyjrzenia się naszej strukturze kosztów i zwiększenia wydajności jako
firmy”. Stwierdził również, że wprowadzone ograniczenia spowodują wielkie szkody nie tylko Tesli, ale wielu innym firmom.
(DP)

Targi Automechanika Frankfurt odbywają się co dwa
lata. Jest to jedno
z najważniejszych
wydarzeń w branży
części zamiennych
i wyposażenia
warsztatowego

TARGI AUTOMECHANIKA ODWOŁANE
e względu na epidemię koronawirusa i spowodowane przez nią ograniczenia Targi
Frankfurt w porozumieniu z partnerami
zdecydowały się przełożyć tegoroczną edycję targów Automechanika 2020. Wydarzenie miało odbyć się w dniach 8–12 września 2020 r.
Targi Automechanika Frankfurt odbywają się co
dwa lata. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży części zamiennych i wyposażenia
warsztatowego. W edycji w 2018 r. swoją ofertę
zaprezentowała rekordowo duża liczba wystawców – ponad 5000 (w tym 185 przyjechało z Polski), zajmując powierzchnię ok. 315 tys. m2. Targi
odwiedziło 136 tys. osób ze 181 krajów, z czego
ok. 63% stanowili goście z zagranicy.

© K. Biskupska

Z

„Naszym najwyższym priorytetem jest zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa wszystkim, zarówno wystawcom, jak i zwiedzającym biorącym
udział w tym wydarzeniu. Ponieważ fala pandemii
objęła cały świat, a wiele krajów może borykać
się ze szczytem zachorowań nawet do czasu wakacji, jestem pewien, że decyzja o odłożeniu targów
Automechanika do września 2021 r. jest słuszna.
Jest to też wynik intensywnych rozmów z naszymi
klientami, partnerami i stowarzyszeniami wspiera-

jącymi wydarzenie, którzy dali nam wyraźny sygnał
o przełożeniu targów na przyszły rok” – wyjaśnił
Detlef Braun, członek zarządu Targów Frankfurt.
Kolejna edycja targów techniki motoryzacyjnej
Automechanika Frankfurt odbędzie się w dniach
14–18 września 2021 r. Wtedy też nastąpi zmiana – zostanie wznowiona dwuletnia rotacja, ale
impreza będzie odbywać się już w nieparzystych
latach.
(KB)
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SCHAEFFLER REPXPERT
STARTUJE ZE SZKOLENIAMI
a pytania dotyczące m.in. koła dwumasowego, diagnostyki układów
przeniesienia napędu czy efektywnego poszukiwania problemów
związanych z łożyskami w samochodach osobowych i dostawczych
odpowiedzą eksperci Schaeffler w czasie bezpłatnych szkoleń online.
Szkolenia firmy Schaeffler, właściciela marek LuK, INA i FAG, nadawane są
w interaktywnej formule na żywo, dzięki czemu możliwe jest jednoczesne
oglądanie, słuchanie i zdobywanie nowych umiejętności. Platforma daje
też możliwość zadawania pytań, komentowania i dzielenia się swoimi
wątpliwościami.
„W obecnej trudnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 chcemy w 100%
odpowiedzieć na zapotrzebowanie serwisów samochodowych. Z klientami,
którzy są często również użytkownikami naszego portalu dla mechaników
www.repxpert.pl, łączy nas nie tylko przyjacielska więź. Chcemy jasno dać
do zrozumienia, że jesteśmy po ich stronie w tych trudnych czasach” – mówi
Konrad Habit, odpowiedzialny za dział Product Management i REPXPERT.
Jak zapisać się na szkolenie? Wystarczy śledzić firmowy profil na Facebooku: www.facebook.com/REPXPERT.Polska/. W przypadku pytań można
się kontaktować ze specjalną infolinią REPXPERT pod numerem telefonu
22 245 85 55.

© Schaeffler
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O zaletach bezpłatnych szkoleń online można mówić wiele. Warto przypomnieć, że oprócz oszczędności związanych z kosztem szkolenia tego typu
kursy pozwalają nie tylko na uczestnictwo z domu czy warsztatu, ale także
zdobywać wiedzę całym zespołom mechaników. Każdy ma zagwarantowane
miejsce i niemalże nieograniczone możliwości komentowania czy bieżącego
zadawania pytań.
W czasach pandemii niewątpliwym argumentem przemawiającym za takimi
szkoleniami jest oczywiście bezpieczeństwo zarówno uczestników, jak i prowadzących. Warto też wspomnieć o lepszej koncentracji podczas szkoleń dostępnych
w formule online – większość uczestników „zdalnych” jest zdania, że lepiej
koncentruje się na procesie nauki, a wiedza łatwiej się przyswaja bez dodatkowych bodźców, które pojawiają się w trakcie szkoleń stacjonarnych. (RP)

NOWY NISSAN
W RODZINIE E-NV200
issan e-NV200 XL Voltia to elektryczny
miejski furgon bazujący na elektrycznym
Nissanie e-NV200. Sprawdzi się jako pojazd do realizacji miejskich dostaw – jest cichy i nie
emituje spalin.
W Nissanie e-NV200 XL Voltia pojemność przedziału ładunkowego wynosi 8 m3. Przestrzeń taką
uzyskano przez wydłużenie nadwozia i podwyższenie dachu. W środku można przebywać w pozycji stojącej, co zwiększa komfort pracy kierowcy
przy załadunku. Oprócz tego ten elektryczny furgon jest bardzo zwrotny – promień zawracania zoptymalizowano z myślą o manewrowaniu na miejskich ulicach.
Nissan e-NV200 XL Voltia wykorzystuje również
technologię sprawdzoną w zespole napędowym

© Nissan

N

Nissana LEAF. Nowy model wyposażono w wydajny akumulator o pojemności 40 kWh oraz złącze CHAdeMO, umożliwiające szybkie ładowanie
prądem stałym.

dowywania akumulatora, a tryb ECO steruje mocą
napędu pod kątem oszczędzania energii. Obie te
technologie maksymalizują zasięg, pozwalając
pokonać dłuższą trasę między ładowaniami.

Dodatkowo najnowszy model e-NV200 XL Voltia
jest przyjazny dla środowiska także dzięki zastosowaniu inteligentnej technologii zarządzania energią.
Tryb B optymalizuje proces odzyskiwania energii
z hamowania, która jest wykorzystywana do doła-

Jak podaje producent, Nissan e-NV200 XL Voltia będzie dostępny na wszystkich europejskich rynkach.
W Polsce zamówienia na tę wersję będzie można
składać od czerwca. Lokalne ceny poznamy z chwilą
wprowadzenia pojazdu do sprzedaży.
(RP)
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Bardziej efektywne
i generujące wyższą moc
turbiny wiatrowe
zbudowane są z większych
i cięższych elementów
składowych. To zaś z kolei
czyni dostarczenie ich na
miejsce montażu trudnym
zadaniem transportowym.

a rynku farm wiatrowych w Europie budowane są obecnie turbiny wiatrowe o mocy dochodzącej do 8 MW, a łopaty ich wirników mają
długość nawet do 90 m. Największe turbiny wiatrowe są w stanie generować moc
10 MW, a rekordzistka europejska, która
stoi w porcie w Rotterdamie, to turbina
GE Haliade-X o mocy 12 MW. Konstrukcja ta ma wysokość 260 m, łopaty wirnika mają długość 107 m, a wirnik z łopatami średnicę 220 m. Gondola waży 600 t,
piasta z turbiną 60 t, a 3 łopaty 165 t.
Cała turbina waży 825 t.

Turbiny wiatrowe
– transportowe wyzwanie

Energetyka wiatrowa w UE
Europa zainstalowała 15,4 GW (gigawatów) nowej mocy wiatrowej w 2019 r.
– było to o 27% więcej niż w 2018 r., ale
o 10% mniej niż w 2017 r. Według danych WindEurope (dawniej: Europejskie
Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej) na
koniec 2019 r. zainstalowana moc energii wiatrowej w Unii Europejskiej wynosiła 205 GW. W Polsce moc uzyskiwaną
z turbin wiatrowych w 2019 r. szacowano
na 5,9 GW – dla porównania w Niemczech
jest to 61,4 GW. W ubiegłym roku największy udział wiatru w wytwarzaniu
energii elektrycznej miała Dania (48%),
następnie Irlandia (33%) i Portugalia
(27%), w całej UE28 jest to średnio 15%.
WindEurope szacuje, że na koniec
2020 r. w Europie z wiatru będzie wytwarzane ok. 230 GW, w tym 190 GW na
lądzie i 40 GW na morzu. Wytworzyłoby
to 14–17% energii elektrycznej w UE, co
zmniejszyłoby emisję CO2 o 333 mln t
rocznie i przyniosło Europie oszczędność ok. 28 mld euro rocznie na kosztach paliwa.

© Kroustaelis

Dariusz Piernikarski

Niezależnie od mocy i wielkości turbiny dostarczenie poszczególnych jej komponentów z fabryki na farmę wiatrową
jest zawsze sporym wyzwaniem transportowym. W artykule przyjrzymy się
transportowym aspektom przewożenia
gondoli i sekcji tworzących wieżę.
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Stojąca w porcie
w Rotterdamie turbina
GE Haliade-X o mocy
12 MW ma wysokość
260 m, łopaty wirnika
mają długość 107 m,
a wirnik z łopatami
ma średnicę 220 m;
cała turbina waży
825 t – kolejne
takie giganty już
w przygotowaniu

Ogólnie o konstrukcji
Podstawowym efektem pracy turbiny wiatrowej jest produkcja energii
elektrycznej. Ta zależna jest od parametrów urządzenia i efektywności użytych podzespołów, wśród których najważniejsze to moc generatora, średnica

wirnika i jakość systemów sterujących.
Głównymi modułami elektrowni wiatrowej są: wirnik, gondola, wieża, jej fundament oraz układ sterowania. W turbinach o poziomej osi obrotu wirnik musi być
ustawiany zgodnie z kierunkiem wiatru.

reklama

Ważną rolę w wirniku odgrywa liczba
łopat – najpopularniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie w konstrukcji
wirnika 3 łopat. Standardowo łopaty wirnika wykonuje się w oparciu o profile lotnicze z włókna węglowego wzmocnionego poliestrem i żywicami. W gondoli
znajduje się generator, zespół napędowy
turbiny, mechanizm odchyleń kierunkowych (zespół kierunkowy) oraz cały
systemy sterujący.
Wieża jest ważnym elementem konstrukcji turbiny wiatrowej, ponieważ podtrzymuje gondolę oraz układ wirnika.
Jej głównym zadaniem jest umieszczenie wirnika na odpowiedniej wysokości
nad poziomem gruntu w celu lepszego
wykorzystania wiatru – im wyżej, tym
bardziej wietrznie i lepsze efekty stosowania turbiny. Wieża, oprócz utrzymania
ważącej często kilka do kilkunastu ton
gondoli, przenosi także obciążenia grawitacyjne oraz momenty skręcające i gnące
wynikające z działania wiatru. Wieża
musi mieć nie tyko wymaganą wytrzymałość konstrukcyjną, ale również dużą
odporność na działanie otoczenia, np.

Montaż turbiny
wiatrowej wymaga
użycia specjalistycznego sprzętu –
wszystko trzeba
dowieźć na miejsce

© Siemens
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Gondola tej turbiny Siemens o mocy 6 MW waży 75 t, do jej transportu wykorzystano połączone ze sobą moduły transportowe Nicolas
MHD, w których pokład ładunkowy ma wysokość 750 mm, skok zawieszenia to 650 mm, a kąt skrętu poszczególnych osi wahadłowych
o nośności 34 t wynosi 55°

© Faymonville

© www.wind-watch.org

oszronienie, oblodzenie, ośnieżenie, deszcze i wyładowania atmosferyczne. Wieża
składa się z kilku sekcji o długości typowo
20–30 m, co ułatwia znacznie transport
i montaż. Sekcje po dostarczeniu na miejsce budowy zestawia się i montuje w całość.
Kształt wieży jest stożkowy, średnica
wieży jest największa u podstawy – może
to być nawet ponad 5 m, na samej górze
2 m. Baza wieży mocowana jest do fundamentu, który tworzy żelbetonowa konstrukcja o ciężarze przekraczającym
1000 t, rozmiarach rzędu 30 m na 50 m,
umiejscowiona w ziemi na głębokości
od 2 m do 10 m.

Naczepy Faymonville CombiMAX to numer 1 w ofercie producenta w zakresie ładowności do 120 t. W pojazdach zoptymalizowano masę
własną dzięki przemyślanej konstrukcji nośnej, osie wahadłowe PA-X pozwalają na uzyskanie pokładu ładunkowego o wysokości 790 mm,
skok zawieszenia 600 mm ułatwia jazdę po nierównym terenie, kąt skrętu osi 60° zwiększa manewrowość. Podwójnie rozciągana naczepa
CombiMAX w kombinacji 3+7 może być wykorzystywana do przewożenia najcięższych sekcji wieży
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Transport fragmentów wieży stwarza największe wyzwania, ponieważ zdarza się, że
ich średnica (przekraczająca często 4,3 m)
uniemożliwia pokonywanie wielu mostów
czy wiaduktów w Europie. Transporter
wieżowy – Turmtransporter firmy Broshuis
– po pełnym rozsunięciu uzyskuje długość
całkowitą 55 m, jednak osie skrętne i specjalne segmenty obrotowe ułatwiają pokonywanie zakrętów

Goldhofer ma w ofercie system pozwalający na bezpieczne przewożenie
gondoli elektrowni, uwzględniający niecentralne położenie środka ciężkości
– zarówno w kierunku wzdłużnym, jak i poprzecznym. Gondola zostaje pewnie
zamocowana pomiędzy dwiema belkami opuszczanego pokładu za pomocą
specjalnego adaptera o regulowanym położeniu – stosowanie dodatkowych
odciągów czy łańcuchów mocujących nie jest już konieczne. Mostek ładunkowy może być wykorzystany także do transportu innych ładunków, takich jak
np. zbiorniki, a zastosowanie wózków jezdnych o maksymalnie 10 osiach
daje maksymalną ładowność pojazdu do 95 t

reklama

© Faymonville

© Doll Fahrzeugbau
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Rysunek. Turbina wiatrowa i żuraw
instalacyjny. Elementy składowe:
1 – podstawa wieży, 2, 3 – segmenty wieży,
4 – gondola, 5 – łopaty, 6 – gąsienicowy
układ jezdny żurawia, 7 – nadwozie żurawia,
8 – przeciwciężary (balast), 9 – ramię

Logistyczne wyzwanie
Transport elementów elektrowni wiatrowej na miejsce montażu jest przede
wszystkim problemem logistycznym.
75- czy 90-metrowe łopaty wirników są
zbyt długie, aby możliwe było ich przetransportowanie po drogach w konwencjonalny sposób, wyzwaniem jest również pokonywanie łuków czy zakrętów
drogi, zwłaszcza w terenach zabudowanych. Zwiększają się średnice wież – tu

Naczepy Doll Vario N4S-0195 nie mają typowej belki nośnej, jaką spotykamy w naczepach rozsuwanych, przewoźnik dysponuje pojazdem o bardzo dużym prześwicie pozwalającym na pokonywanie wielu przeszkód na trasie (barierki, znaki drogowe, płotki itp.)
bez ich czasochłonnego demontażu. Dzięki zakresowi obrotu do 85° oraz temu, że końcówkę łopaty można przesuwać na naczepie – ze zmiennymi zwisami od 6 m do 12 m
– modele Doll Vario oferują niezrównany poziom manewrowości

też dochodzi się do górnej granicy możliwości w zakresie uzyskiwania zezwoleń
na transport komponentów o tak dużych
średnicach. Stosunkowo najmniejszy problem stwarzają same gondole turbin –
mogą być transportowane w częściach,
jednak nawet niektóre z nich okazują się
na tyle duże, że do ich przetransportowania po drogach publicznych konieczne
są zezwolenia i specjalistyczne środki
transportu.
Wielu producentów specjalizujących
się w wytwarzaniu pojazdów stosowanych w transporcie nienormatywnym ma
w swojej ofercie wysoce specjalistyczne
rozwiązania przeznaczone do realizacji
zadań związanych z przewożeniem komponentów turbin wiatrowych. Są one
konstruowane tak, aby w największym
zakresie spełniać wymagania firm transportowych i instalacyjnych działających
w branży wiatrowej. Do typowych komponentów turbin wiatrowych, do których
transportu wymagane są pojazdy specjalistyczne, należą łopaty wirników, gondole turbin oraz segmenty wieży nośnej
(rysunek).
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Biorąc pod uwagę sukces całej operacji, jaką jest uruchomienie turbiny wiatrowej, planowanie logistyczne nabiera
olbrzymiego znaczenia. Można spodziewać się wszelkich możliwych trudności,
dlatego wszystkie etapy powinny być
szczegółowo zaplanowane. Należy starannie dobrać środki transportu, wyznaczyć trasy, określić i zapewnić sprzęt niezbędny do za- i rozładunku oraz montażu
końcowego. Większość podejmowanych
operacji transportowych wymaga uzyskania stosownych zezwoleń – komponenty
turbin wiatrowych najczęściej kwalifikują
się jako ładunki nienormatywne. Przykładowo: szeroko rozpowszechniony model
turbiny Vestas V90 ma gondolę, która
waży 75 t, łopaty o długości 62 m, a każda
to łącznie 40 t, wieża – 152 t. Cała konstrukcja to 267 t.
Pojawia się zatem interesujące sprzężenie zwrotne: rozwój turbin wiatrowych i związany z tym wzrost wielkości
tworzących je komponentów wymusił
rozwój maszyn niezbędnych do ich budowy, takich jak naczepy specjalistyczne
czy żurawie.

| PROMOCJA |

W celu przetransportowania
67-metrowego petrochemicznego rozdzielacza
ciężkiej benzyny i równie
długiego deizoheksanizatora
grecka firma transportowa
Kroustalelis zastosowała
kombinację ciężkich
modułów transportowych
Goldhofer THP/LTSO, które
przez dołączoną łabędzią
szyję zostały sprzęgnięte
z ciągnikiem MAN 8×4.

recka firma EKME z Salonik jest producentem urządzeń ciśnieniowych (zbiorniki,
reaktory, wymienniki ciepła) oraz dostawcą urządzeń modułowych i innej armatury
przemysłowej, działającym jako wykonawca robót
budowlanych i usług serwisowych głównie w sektorach naftowym i gazowym, petrochemicznym
i energetycznym. Produkty firmy są wysyłane
drogą lądową lub morską przez pobliski port w Salonikach. Jesienią ub. r., kiedy dwa ponadwymiarowe i bardzo ciężkie elementy miały zostać dostarczone do rafinerii w Azerbejdżanie, firma
specjalizująca się w przewozach nienormatywnych
– Kroustalelis Special Transport, która również ma
siedzibę w Salonikach, zajęła się pierwszym etapem podróży tych nietypowych ładunków do oddalonego o 14 km portu.

Gigantyczne zbiorniki jeżdżą
na modułach Goldhofer

Aby nie zakłócać ruchu w godzinach szczytu, ponadgabarytowe ładunki zostały przewiezione do
portu w dwa weekendy. Ze względu na ich ogromną
masę i długość greccy eksperci transportu ciężkiego postanowili przetransportować dwa ogromne
zbiorniki o długości 67 m, szerokości 5,85 m,
ciężarze 190 t, wykorzystując 16-osiową (8+8)
kombinację modułów transportowych Goldhofer
THP/LTSO. Są to wytrzymałe moduły wyposażone
w osie wahadłowe z łożyskiem obrotowym (nośność 25 t przy 20 km/h) z wyjątkowo niskim pokładem, poruszające się na oponach o rozmiarze
205/65 R 17,5. Gigantyczny zestaw z 4-osiowym
ciągnikiem MAN miał całkowitą długość ponad
77 m – manewrowanie nim było bardzo trudną
operacją dla zespołu fachowców z firmy Kroustalelis. Jednak dzięki dobremu rozplanowaniu całego
zadania, drobiazgowej pracy i wysokowydajnemu
sprzętowi do transportu drogowego Goldhofer
firma Kroustalelis była w stanie ukończyć obie podróże bez żadnych problemów, a elementy rafinerii zostały dostarczone do Baku zgodnie z harmonogramem pod koniec września 2019 r.
Opracował: Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Goldhofer

Do przewiezienia zbiorników instalacji
petrochemicznej o długości 67 m, szerokości 5,85 m i ciężarze 190 t wykorzystano 16-osiową (8+8) kombinację
modułów transportowych Goldhofer
THP/LTSO połączonych z 4-osiowym
ciągnikiem MAN
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Na skrzydłach

wiatru

Broshuis
Turbiny wiatrowe są coraz większe, musi więc
ewoluować sprzęt wykorzystywany do ich przewożenia.
Na rynku pojawiają się nowe produkty zaprojektowane
tak, aby możliwy był wydajny transport coraz większych
komponentów tworzących elektrownię wiatrową.

europejskim krajobrazie nie
są rzadkością turbiny wiatrowe o całkowitej wysokości
dochodzącej do 135 m, w których średnica łopat dochodzi do 90 m, a gondola
turbiny zawieszona jest na wysokości
95 m nad ziemią. Nawet jeśli urządzenia te konstruowane są z bardzo lekkich i wytrzymałych materiałów, takich
jak stopy lekkie i kompozyty, to niektóre
ich komponenty są bardzo ciężkie i niewygodne w transporcie oraz podczas
montażu finalnego – np. gondola turbiny
może ważyć nawet ponad 70 t.
Transport elementów składowych
i montaż turbiny wiatrowej to operacja
bardzo złożona i kosztowna, wymagająca
zastosowania bardzo specjalistycznych

i ciężkich urządzeń dźwigowych. Wielu
producentów specjalizujących się w wytwarzaniu pojazdów stosowanych w transporcie nienormatywnym ma w swojej
ofercie wysoce specjalistyczne rozwiązania przeznaczone do realizacji zadań
związanych z przewożeniem komponentów turbin wiatrowych. Są one konstruowane tak, aby w największym zakresie
spełniać wymagania firm transportowych
i instalacyjnych działających w branży
wiatrowej.
Do typowych komponentów turbin
wiatrowych, do których transportu wymagane są pojazdy specjalistyczne, należą łopaty wirników – przyjrzymy się,
jak bezpiecznie i wydajnie można je
transportować.
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Pojawienie się nowego typu turbiny
wiatrowej oznacza, że musi również powstać odpowiednie rozwiązanie do jej
transportu. Aby sprostać temu wyzwaniu, firma Broshuis ma w ofercie wielofunkcyjne rozwiązania do transportu turbin wiatrowych zawsze projektowane
w ścisłej współpracy ze wszystkimi dużymi ich producentami. Na przykład dla
dłuższych łopat turbin wiatrowych, w tym
nowych łopat V150 firmy Vestas, wykorzystywane są czterokrotnie rozciągane
naczepy Quattro Blade Trailer. Naczepy
te mają prawie taki sam wygląd jak
wszystkie inne „normalne” naczepy służące do przewozu łopat, ale zwłaszcza
w dziedzinie transportu komponentów
turbin wiatrowych o jakości środka transportu decydują szczegóły.
Naczepa Broshuis może osiągnąć długość do 69 m, dzięki czemu idealnie nadaje się do transportu łopat o długości do
80 m, np. Vestas V150 o długości 74 m
z podstawą umieszczoną za łabędzią
szyją – dzięki temu można transportować łopaty największych turbin. Dodatkową opcją jest system przesuwny, który
umożliwia tymczasowe skrócenie załadowanej naczepy, dzięki czemu rozstaw osi
staje się krótszy i łatwiejsze jest skręcanie.

© Carbon Credit Exchange
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Czterokrotnie rozciągane
naczepy Broshuis Quattro
Blade Trailer osiągają
długość do 69 m, dzięki
czemu idealnie nadają się
do transportu łopat
o długości do 80 m

© Broshuis

System podnoszenia Broshuis
pozwala na podniesienie końcówki łopaty
do wysokości
10 m i łatwe
przesunięcie jej
nad dużymi
przeszkodami

reklama

Aby uprościć transport, Broshuis oferuje również opcjonalny system podnoszenia, dzięki któremu łopatę można
przesuwać nad dużymi przeszkodami.
Końcówkę łopaty można podnieść do wysokości 10 m. Dzięki temu można pokonywać wszystkie typowe przeszkody na
trasie, demontować mniej obiektów, nie
trzeba także wykonywać dużych objazdów, aby omijać te przeszkody. Transportowane łopaty turbiny wiatrowej stanowią bardzo wrażliwy ładunek, a właściwą
zasadą jest prawidłowe podparcie we
wstępnie określonych pozycjach.
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Ta opcja sprawia, że transport łopaty
turbiny wiatrowej jest bezpieczniejszy,
szybszy i zapewnia, że nie powstają uszkodzenia. Dzięki tej konstrukcji, w połączeniu z wytrzymałością 3- i 4-osiowych
naczep Quattro, łopaty mogą być transportowane całkowicie zgodnie z wytycznymi ich producenta.

© Faymonville Group

Adapter Faymonille BladeMAX służący do mocowania łopat jest w stanie
przenieść obciążenie momentem wynoszącym 650 mt – można go zamocować na module Cometto MSPE

Łopaty po zamocowaniu
w adapterze BladeMAX mogą być
podniesione do kąta 84°, możliwy
jest również obrót łopat wokół ich
własnej osi o 360°

Jeszcze w ubiegłym roku na targach
bauma 2019 firma Faymonville zaprezentowała adapter BladeMAX służący do
mocowania i przewożenia łopat wirników.
Adapter BladeMAX należy obecnie do
najpotężniejszych urządzeń tego typu na
rynku, jest bowiem w stanie przenieść obciążenie momentem wynoszącym 650 mt
(metroton), a tym samym pozwolić na załadunek najcięższych i najdłuższych łopat.
Łopaty po zamocowaniu w adapterze
mogą zostać podniesione do kąta 84°,
możliwy jest również obrót łopat wokół
ich własnej osi o 360°. Opcjonalnie adapter BladeMAX może zostać wyposażony w trzecią oś obrotową, dzięki czemu
możliwy jest boczny kąt obrotu do 20°.
Zamocowanie adaptera BladeMAX na
module transportowym (lub pomiędzy
nimi), np. na 6-osiowym module Cometto MSPE 48 t (Cometto należy do
Grupy Faymonville), pozwala na bezpieczny i efektywny transport w obszarach zabudowanych lub zalesionych,
a także na krętych drogach w terenie górzystym, gdy jedynie podniesienie końca
łopaty ku górze pozwala na pokonanie
przeszkód na trasie.

Opatentowany mechanizm przechyłu
Roto-Translation jest unikatowy na rynku. Zastosowano w nim specjalny układ
wyważający, dzięki któremu środek ciężkości pozostaje w znacznie bardziej stabilnym położeniu, gdy łopata jest przemieszczana z położenia pionowego do

© Goldhofer

Faymonville

poziomego, niż w przypadku innych rozwiązań konwencjonalnych. Opatentowany system kontroli stabilności zbiera
dane związane z bezpieczeństwem przewozu, alarmując operatora w razie zagrożenia. Daje to większą pewność podczas manewrowania. Interakcja układów
elektronicznych, hydraulicznych w połączeniu z kontrolą wizualną operatora
zwiększa poziom bezpieczeństwa, gdy
środek ciężkości przemieszcza się podczas zmiany położenia łopaty. BladeMAX
działa bez użycia przeciwciężarów (balastów) ważących typowo kilkanaście ton.

Adaptery Goldhofer
FTV 300 lub FTV 500 można
zamontować na modułach
transportowych, łopatę
można swobodnie obracać
wokół własnej osi
wzdłużnej i przechylać
w górę pod kątem do 60°,
a kompatybilność z najpopularniejszymi łopatami wirników na rynku zapewnia
to, że płyty montażowe
są dostępne o średnicach
2,1 m i 2,8 m i można je
dowolnie zamieniać
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VENTUM to pięciokrotnie rozsuwana naczepa
o całkowitej długości do 72 m. Razem z adapterem
do montażu łopat BADEX powstaje system, który
przy transporcie wyjątkowo długich łopat daje
możliwość rozwijania na trasie wyższych prędkości
średnich, skraca również czasochłonność procesów
za- i rozładunku

Goldhofer
Goldhofer ma w ofercie adaptery do
transportu łopat FTV 300 oraz pokazany
na baumie 2019 – FTV 500. Adaptery
z serii FTV można zamontować na modułach transportowych holowanych lub
samobieżnych. Łopata jest przykręcona
do adaptera FTV na czas podróży, można
ją swobodnie obracać wokół własnej osi
wzdłużnej i przechylać w górę pod kątem
do 60°. Aby uzyskać pełną kompatybilność z najpopularniejszymi łopatami wirników na rynku, adaptery są dostępne
o średnicach 2,1 m i 2,8 m i można je
dowolnie zamieniać. Ponieważ łopaty
różnią się również wagą, co ma znaczący
wpływ na środek ciężkości i stabilność
transportera, balast jest dobierany tak,
aby zachować optymalną równowagę
oraz zagwarantować bezpieczną i wydajną pracę.
Adaptery FTV 300 i FTV 500 mogą
być instalowane i demontowane bez
użycia żurawia. Można je zatem wykorzystać w stosunkowo krótkim czasie,
a operacje wymagają mniej planowania, siły roboczej i zasobów finansowych.
Do przewozu łopat o długości przekraczającej 70 m Goldhofer może zaproponować Ventum – jest to naczepa
platformowa pięciokrotnie wydłużana,
której maksymalna długość wraz z łabędzią szyją wynosi 72 m. Łabędzia szyja może być hydraulicznie podnoszona
i opuszczana, a osie wahadłowe mają
skok ±300 mm. Opcjonalnie w części tylnej można zamocować adapter BladeX

Nooteboom Mega Windmill Transporter oferowany jest w wielu kombinacjach osiowych, np.
z 2-, 3- lub 4-osiowym wózkiem Jeepdolly na froncie, 7-osiowym samosterownym wózkiem
dolly NLD-70 z tyłu lub nawet 5- albo 6-osiowym tylnym wózkiem modułowym

służący do unoszenia końcówki łopaty.
Obniżenie łabędziej szyi ułatwia przewożenie łopat mających podstawy o dużej średnicy pod wiaduktami i przez tunele. Wysokość załadunku to 1250 mm.
Dla zwiększenia prześwitu dwie nogi
podporowe ułatwiają wysuwanie i chowanie rur teleskopowych tworzących
ramę nośną naczepy. Oznacza to, że
pokład za łabędzią szyją może być rozciągnięty od długości 13,5 m (bez ładunku) do ponad 68 m. Układ skrętu
o dużym zakresie regulacji pozwala na
jazdę zestawem ze złożoną naczepą przy
jednoosobowej obsadzie.

Nooteboom
Nooteboom w swojej ofercie ma specjalistyczną naczepę Mega Windmill
Transporter MWT. Pojazd ten został zaprojektowany do przewożenia gondoli
i poszczególnych sekcji tworzących kolumnę największych turbin wiatrowych.
Nooteboom MWT wciąż jest innowacyjnym i wydajnym sposobem transportowania dużych sekcji wieżowych. Dzieje
się tak przede wszystkim dzięki ważnym
aspektom logistycznym, jakie zapewnia
MWT. Producent oferuje wiele kombinacji osiowych, np. z 2-, 3- lub 4-osiowym

wózkiem Jeepdolly na froncie, 7-osiowym
samosterownym wózkiem dolly NLD-70
z tyłu lub nawet 5- albo 6-osiowym tylnym wózkiem modułowym.
Dodatkowe wyposażenie to objęte
ochroną patentową adaptery Liftad-100,
służące do podnoszenia sekcji wieżowych
o długości do 40 m każda, bez użycia
pokładu ładunkowego. Adapter można
łatwo przystosować do sekcji o różnych
rozmiarach: w zależności od ich średnicy
udźwig sięga 100 t.
Nooteboom SWC Super Wing Carrier
to kolejny przykład specjalistycznej naczepy do transportu najdłuższych łopat
turbin wiatrowych. Te czterokrotnie rozciągane naczepy pozwalają na bezproblemowy transport nawet 70-metrowych
łopat. Nooteboom oferuje naczepy Super
Wing Carrier w kilku wersjach, takich jak
3-osiowe potrójnie rozciągane Tele-PX
z przesuwanym wózkiem osiowym lub
3-osiowe Quatro Tele-PX. Ta ostatnia
wersja bazuje na przetestowanej i sprawdzonej technologii niskopodwoziowej naczepy MCO-PX i ma niski, czterokrotnie
rozciągany pokład ładunkowy, co oznacza, że przewoźnicy mogą planować
swoje trasy bez zbędnego martwienia się
o wysokość ładunku, kiedy przejeżdżają
pod wiaduktami.
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TII wprowadziło na rynek również masowo zoptymalizowany system do przewożenia łopat o długości przekraczającej
80 m. Tworzy go 2-osiowy wózek typu
dolly z dyszlem z obrotnicą oraz 4-osiowy
wleczony moduł prowadzący. Zamocowane na wózku dolly urządzenie podnoszące służy do unoszenia łopat połączonych uprzednio u swej podstawy za
pomocą rozwiązania sprzęgającego z ramą
nośną. W części tylnej łopata zostaje
wsparta na module prowadzącym. Jak
zapewniają przedstawiciele Grupy TII,
taka konfiguracja zapewnia doskonałą
manewrowość i wysoki poziom bezpieczeństwa w trakcie transportu. Punkty
Nooteboom SWC Super
Wing Carrier to kolejny
przykład specjalistycznej
naczepy do transportu
najdłuższych łopat turbin
wiatrowych

© TII Group

Adapter Scheuerle do mocowania łopat może je unieść
pod kątem do 70° – jest to
już trzecia generacja tego
urządzenia o udźwigu podniesionym do 610 mt

Grupa TII
Transport największych łopat to również zadanie, którego rozwiązanie znajduje się w ofercie produktowej Grupy
TII (Scheuerle, Nicolas, Kamag, Tiiger).
Adapter Scheuerle pozwala na przewożenie łopat o długości przekraczającej
80 m, można je unosić pod kątem do 70°.
Adapter można zamontować na ciężkich
naczepach platformowych lub samobieżnych modułach transportowych.
Jest to już trzecia generacja tego
urządzenia o udźwigu podniesionym do
610 mt. Modernizując adapter, wzięto
pod uwagę to, że powstają turbiny wiatrowe o coraz wyższych mocach i rozmiarach. Producent oferuje adapter jako

część kompletnego rozwiązania transportowego do przewozu szczególnie długich
łopat, zapewniającego maksymalną manewrowość, niską masę własną i skalowalnego pod kątem przyszłych rozwiązań, które mogą pojawić się na rynku
producentów energii wiatrowej. Adapter
skonstruowano zgodnie z zasadą „plug
& play”, czyli sposób jego instalacji oraz
konfigurowanie funkcjonalne można uznać
za uproszczone. Procedura podnoszenia
łopaty i załadunku łopaty została uproszczona. Ułatwiono dostęp do płyty mocującej (quick release plate), dzięki czemu
adapter i łopata mogą zostać szybko przykręcone do ramy nośnej. Możliwe jest
również zainstalowanie elementów dyszla
bezpośrednio do adaptera turbiny.

podparcia łopaty wyposażono w przeguby,
co pozwala na bardziej ostrożne obchodzenie się z delikatnymi łopatami. Z tyłu
zestawu na łopacie można zamocować zacisk. Wysokość podnoszenia zmienia się
w zakresie od –200 mm do +2000 mm,
co ułatwia przejazd w trudniejszym terenie. Wózki jezdne wyposażone są w osie
BPW z zawieszeniem pneumatycznym.
Gdy przejazd odbywa się bez ładunku, wózek dolly oraz tylny wózek wleczony można ze sobą połączyć i utworzyć
kombinację – zestaw z naczepą o łącznej
długości 16,5 m i masie nie przekraczającej 60 t.

Opracował: Dariusz Piernikarski

© TII Group

Masowo zoptymalizowany system do przewożenia łopat o długości przekraczającej 80 m oferowany przez Grupę TII
tworzy 2-osiowy wózek typu dolly z dyszlem z obrotnicą (z przodu) oraz 4-osiowy wleczony moduł prowadzący (z tyłu)
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MultiMAX: wszechstronna
niskopodwoziówka Faymonville

Naczepa MultiMAX z hydraulicznie skrętnymi osiami
wahadłowymi PA-X w wersji obniżonej. Wysokość pokładu
do załadunku to 790 mm, skok zawieszenia 600 mm, a kąt skrętu
kół 60° – parametry te sprawiają, że pojazd można z powodzeniem
wykorzystywać nawet w trudnym terenie nieutwardzonym

W ofercie firmy Faymonville znajdują się
sprawdzone rozciągane naczepy niskopodwoziowe
z rodziny MultiMAX. Są to bardzo ekonomiczne
pojazdy, pozwalające na elastyczną realizację
różnorodnych zadań transportowych.
szechstronne naczepy Faymonville
MultiMAX mogą mieć od 2 do 10
linii osiowych, a dzięki teleskopowej belce centralnej ich maksymalna długość
może sięgać nawet 50 m. Pojazdy można wyposażyć w różne systemy osiowe: osie samoskrętne
(mechanizm tarciowy), osie ze skrętem wymuszonym (kąt skrętu 42°–45°, skok zawieszenia
pneumatycznego – 200 mm, skok zawieszenia
hydraulicznego 300/260 mm), osie wahadłowe
z zawieszeniem hydraulicznym (kąt skrętu 60°,
skok zawieszenia 600 mm), a także osie z niezależnym zawieszeniem kół (sprawdzony system
Faymonville Twin Axle II: kąt skrętu 55°, skok zawieszenia hydraulicznego –70/+245 mm, mini-

malna wysokość pokładu 780 mm). W tym ostatnim
przypadku nośność osi wynosi 12 t. Rozszerzeniem
możliwości pojazdu są opcjonalne hydrauliczne tylne
rampy najazdowe – pojedyncze lub składane.
W zależności od zastosowania naczepy MultiMAX
mogą mieć sztywną łabędzią szyję z zewnętrzną
belką nośną – jest to rozwiązanie kompaktowe,
promień skrętu ulega skróceniu, powstaje dłuższy
obszar załadunku. Z kolei hydraulicznie regulowana łabędzia szyja umożliwia automatyczną
kompensację obciążenia między sprzęgiem
siodłowym (łabędzią szyją) a osiami, ponadto powstaje możliwość podnoszenia i opuszczania
przedniej części platformy ładunkowej, aby ułatwić pokonywanie szczególnie nierównego terenu.

Opcją wyposażenia jest hydraulicznie poszerzany
pokład ładunkowy (system Hydro Shift) – z bazowej
szerokości 2540 mm można bezstopniowo uzyskać szerokość pokładu wynoszącą 3200 mm
w szybki, łatwy i przede wszystkim bezpieczny dla
operatora sposób.
W części przedniej można zainstalować hydraulicznie unoszoną platformę łączącą płynnie główny
pokład ładunkowy z pokładem na łabędziej szyi.
Platforma może być bezpiecznie podnoszona i blokowana na różnych wysokościach bez konieczności
użycia elementów mechanicznych. Pozwala to
na załadunek na łabędzią szyję maszyn nawet
o niewielkim prześwicie.
Dzięki wbudowanym wnękom na koła można
uzyskać znaczną przestrzeń i tym samym obniżyć
maksymalną wysokość naczepy wraz z ładunkiem – jest to bardzo przydatne podczas transportu kołowych maszyn budowlanych. Z kolei
podczas przewożenia dużych koparek sporym
ułatwieniem jest wnęka w środkowej części
pokładu, w której można zagłębić łyżkę i część ramienia. To także umożliwia obniżenie maksymalnej wysokości i tym samym pozostanie w obrębie
obowiązujących limitów prawnych.
Opracował: Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Faymonville
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Przewozy ponadgabarytowe
w czasie pandemii
Łukasz Chwalczuk

Z negatywnymi konsekwencjami pandemii boryka
się, i nie ma w tym przesady, cały świat. Z jakimi
problemami, oprócz bieżących, zmaga się obecnie
branża przewozów ponadgabarytowych?

rozumienia między GDDKiA oraz GITD.
W ten sposób po zwolnieniu przewoźników z obowiązku posługiwania się oryginałami zezwoleń w trakcie przejazdu
usługi przewozów ponadgabarytowych
mogły zostać wznowione. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że zmiana
ta, choć tymczasowa, znacznie usprawniła świadczenie usług pojazdami nienormatywnymi.

Pilot w kwarantannie?
a znaczne ograniczenia w zakresie świadczenia usług ponadgabarytowych, podobnie jak na ruch
standardowych samochodów ciężarowych,
wpłynęły tymczasowe obostrzenia na granicach, obowiązek wypełniania ankiet oraz
ryzyko obowiązkowej kwarantanny.

Elektroniczne zezwolenia
Głównym problemem, który pojawił
się już na początku marca br., był brak
możliwości osobistego kontaktu z urzędnikami odpowiedzialnymi za uzgadnia-

nie trasy oraz wydawanie zezwoleń. Zezwolenia, które mogłyby być wydane,
zalegały w urzędniczych szufladach z powodu braku możliwości ich dostarczenia
zainteresowanym przewoźnikom. Dzięki
szybkiej reakcji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego (OSPTN), a także pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad (GDDKiA) oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD)
ustalono, że tymczasowo możliwe jest
wydawanie i kontrolowanie wydanych
zezwoleń na podstawie wzajemnego po-
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Innym problemem okazały się nieprecyzyjne przepisy dotyczące wyłączenia
pilotów pojazdów nienormatywnych z obowiązku 14-dniowej kwarantanny. Wdrożone przepisy jednoznacznie wyłączały
z jej odbycia kierowców samochodów
ciężarowych. Nie było to jednak jasne
w przypadku pilotów pojazdów nienormatywnych. Odpowiedzi wymagało pytanie, czy piloci, którzy wypełniają swój
ustawowy obowiązek wynikający z art.
6 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 64 ust. 1
pkt. 3 ustawy o ruchu drogowym, powinni
być poddani obowiązkowej kwarantannie.
Praktyka organów kontrolnych okazywała

| TRANSPORT |
się niespójna. Część z nich oceniała pilotów jako „kierowców”, skoro wypełniali
obowiązek ustawowy, inni kontrolujący
nakazywali pilotom 14-dniową kwarantannę, skoro nie prowadzili oni pojazdu
ciężarowego.

Cyfryzacja i działania online
Z doświadczeń ostatnich tygodni w posługiwaniu się kserokopiami lub elektronicznymi wersjami zezwoleń jasno wynika, że zarówno organy wydające zezwolenia
(głównie GDDKiA), jak i organy kontrolne
(WITD, policja) dzięki wzajemnej współpracy świetnie poradziły sobie w tym
zakresie.
Z tego też względu OSPTN postanowiło stworzyć wspólną wizję rozwoju
systemu informatycznego wspierającego
proces wydawania zezwoleń. Wizja ta
została spisana na piśmie i przedłożona
w odpowiednich organach. Pierwszym krokiem w tym zakresie było zorganizowanie
już kilku wideokonferencji z najbardziej
doświadczonymi deweloperami informatycznymi w kraju w celu przedyskutowania kwestii techniczno-praktycznych.
Powszechna cyfryzacja, jakiej przyszło
nam doświadczyć w ostatnich tygodniach
zarówno na poziomie gospodarczym, administracyjnym, jak i edukacyjnym, pokazała, że jest to jedyny słuszny kierunek
w celu odblokowania najpoważniejszych
zatorów transportowych. Tym bardziej
OSPTN wspiera wszelkie inicjatywy, których efektem będzie zwiększenie efektywności wydawania zezwoleń.

Program 100 obwodnic
OSPTN wspiera także rozwój Programu 100 obwodnic. W trakcie trwania
epidemii Ministerstwo Infrastruktury kontynuowało konsultacje związane z długoterminowym programem budowy 100
obwodnic, które mają przyczynić się do
usprawnienia transportu drogowego oraz
polepszenia warunków bytowych mieszkańców zamieszkałych w najbliższym
sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych.
O opinię dotyczącą lokalizacji konkretnych obwodnic Ministerstwo Infrastruktury poprosiło OSPTN, które z kolei
udostępniło swoim członkom formularz,
w którym wiele osób odniosło się zarówno
do zaproponowanych przez ministra lokalizacji, jak i wskazało nowe, nie widniejące w projekcie miasta.

Program 100 obwodnic jest potwierdzeniem rosnącego znaczenia opinii wydawanej przez pilotów i kierowców pojazdów nienormatywnych reprezentowanych
przez OSPTN.

Wdrożenie wyroku
Pomimo epidemii nie ustały też prace nad wdrożeniem wyroku Trybunały
Sprawiedliwości Unii Europejskiej TSUE
C-127/17 w sprawie dopuszczalnego nacisku osi, który znacząco i pozytywnie dla
branży transportowej zmienia dostępność
polskich dróg dla transportu drogowego.

Pojazdy specjalne – dźwigi
i pompy do betonu
W trakcie konsultacji publicznych projektu ustawy o drogach publicznych wdrażającego wyrok TSUE C-127/17 istotne
znaczenie ma spójna opinia zarówno
branży transportowej, jak i budowlanej
w zakresie konieczności umożliwiania
pojazdom specjalnym poruszania się po
drogach publicznych. OSPTN od kilku lat
jako jedyne stowarzyszenie w Polsce reprezentuje interesy branży świadczącej
usługi żurawiami samochodowymi oraz
pompami do betonu, które z powodu wymiarów lub nacisku osi nadal oczekują
na nowelizację prawa. Ma ona pozwolić
na legalne korzystanie z dróg przy jednoczesnym ekwiwalentnym ponoszeniu
opłat drogowych.

Co przyniesie przyszłość?

Łukasz Chwalczuk
jest prezesem zarządu Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Pracodawców Transportu
Nienormatywnego (OSPTN) i członkiem
zarządu Europejskiego Stowarzyszenia
Przewoźników Nienormatywnych (ESTA)

Jak nietrudno się domyślić, interesy
samorządowych zarządców dróg są zupełnie sprzeczne z wyrokiem TSUE, jednak mimo epidemii koronawirusa prace
nad wdrożeniem wyroku trwają. Wyrok
TSUE pośrednio dotyka problemy branży
ponadgabarytowej, ale już wiemy, że
tylko dzięki szybkiej reakcji OSPTN na
etapie konsultacji publicznej ustawodawca zmienił pierwotnie proponowany projekt z korzyścią dla przewoźników, pozostawiając dotychczasowe zezwolenia
kategorii VI. Dzięki utrzymaniu długoterminowych zezwoleń kategorii VI zarówno
branża transportowa, jak i budowlana oraz
inni użytkownicy pojazdów mieszczących
się w parametrach kategorii VI będą mogli
nadal korzystać z dróg na podstawie stałych, nawet 2-letnich, zezwoleń.
Gdyby nie czujność i argumentacja
OSPTN, projekt dotyczący dopuszczalnego
nacisku pojedynczej osi napędowej mógł
okazać się ogromnym krokiem wstecz dla
branży transportu ponadgabarytowego.

Już w najbliższych tygodniach rozstrzygnąć ma się ostatecznie treść projektu ustawy o drogach publicznych. Możliwe, że już w trakcie wakacji poznamy
zmiany dotyczące zezwoleń dla pojazdów
nienormatywnych, a celem statutowym
OSPTN jest dbać o to, by były one jak najbardziej korzystne dla całej branży ponadgabarytowej.
Nie zapominamy także o producentach naczep specjalistycznych. W trakcie konsultacji publicznych przypominamy również ministrowi infrastruktury
o konieczności wprowadzenia definicji
m.in. naczep modułowych oraz zasad
umożliwiających odpowiednie korzystanie z naczep wyposażonych w zawieszenie hydrauliczne. Dzięki rozwijającej się
współpracy z zarządcami dróg opiniujemy i wnioskujemy o dostosowywanie
polskiej infrastruktury drogowej w takie
rozwiązania techniczne, które umożliwią
szybkie i nieniszczące sposoby tymczasowego demontażu znaków drogowych.
Z kolei projektowanie np. rond z możliwością przejazdu przez środek nasypu wyłącznie dla pojazdów nienormatywnych
ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa
drogowego, zmniejszenie degradacji dróg
oraz rozwój gospodarczy w Polsce.

Więcej na temat transportu ponadgabarytowego można przeczytać na stronie www.ponadnormatywni.pl.
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Zabezpieczenia każdego
ładunku – a tym bardziej
jeśli jest to ładunek
nienormatywny – nie
można po prostu
wykonać „na oko”. Wybór
właściwej metody
i środków mocowania jest
oparty na obliczeniach
fizycznych i szerokiej
wiedzy na temat
zastosowań.

ypadki spowodowane przez
niewłaściwie zabezpieczony
ładunek co roku powodują
milionowe szkody na europejskich drogach. Głównymi przyczynami tego są m.in.
napięte terminy dostaw i duży ruch, ale
także pewne zaniedbania w zabezpieczaniu ładunków. Faktem jest, że nawet
najmniejsze manewry hamowania lub
omijania wywołują powstawanie ogromnych sił. Nieplanowane manewry podczas jazdy często mają poważne konsekwencje, szczególnie w przypadku ciężkich
nienormatywnych ładunków.
Specjalistyczny transport ciężki, który
niekiedy kwalifikuje się jako transport
nienormatywny, pod względem podejścia do mocowania ładunku dość istotnie

Zabezpieczamy
ponadgabaryty
Dariusz Piernikarski

Uwarunkowania prawne
Podstawowym polskim dokumentem
regulującym zasady zabezpieczenia ładunku w transporcie drogowym jest ustawa Prawo o ruchu drogowym, a w szczególności art. 61, zgodnie z którym ładunek
powinien być umieszczony na pojeździe
w sposób niepowodujący przekroczenia
dopuszczalnej masy całkowitej lub ładowności pojazdu.
Ponadto ładunek na pojeździe powinien być umieszczony w taki sposób, aby:
• nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu
na drogę,
• nie naruszał stateczności pojazdu,
• nie utrudniał kierowania pojazdem,
• oraz nie ograniczał widoczności drogi
lub nie zasłaniał świateł, urządzeń
sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków,
w które pojazd jest wyposażony.
Ustawodawca nakazuje również, by
ładunek umieszczony na pojeździe był
zabezpieczony przed zmianą położenia
lub wywoływaniem nadmiernego hałasu,
a urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed
rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem
lub spadnięciem podczas jazdy.
Wymagania dotyczące nadwozi pojazdów w zakresie wytrzymałościowym
określa norma PN-EN 12642:2017-01
Zabezpieczanie ładunków na pojazdach

© Broshuis

To, jak należy rozmieścić ładunek
na pojeździe i jak go później
zamocować, określa tzw.
plan rozmieszczenia ładunku
– w transporcie nienormatywnym
może to być skomplikowane
i wymagać wiedzy eksperckiej
oraz specjalistycznych obliczeń

odróżnia się od innych transportów specjalnych, takich jak typowy transport ładunków spaletyzowanych w naczepach
czy transport ładunków o dużej pojemności (ładunki kubaturowe).

24 | MAJ 2020 | Transport – Technika – Biznes

| TRANSPORT |

© K. Biskupska

Maszyny kołowe i lekkie maszyny
gąsienicowe należy mocować
w taki sposób, aby zminimalizować podrzucanie spowodowane
przez wstrząsy powstające
w trakcie jazdy, a spotęgowane
przez oddziaływanie opon i zawieszenia maszyny. Ruchy pionowe
można ograniczyć, stosując
np. odciągi

Podstawowe zależności fizyczne
Ładunek ze względu na swoją masę
przeciwstawia się zmianie stanu ruchu
objawiającej się działaniem przyspieszeń/opóźnień w różnych kierunkach – pojawia się siła bezwładności. Najczęstsze
sytuacje to przyspieszanie (siła bezwładności dąży do przemieszczenia ładunku do
tyłu pojazdu), hamowanie (siła bezwładności dąży do przemieszczenia ładunku
do przodu w kierunku kabiny), pokonywanie łuków drogi/zakrętów (siła odśrodkowa dąży do przemieszczenia ładunku
na zewnątrz łuku). Te podstawowe zależności zilustrowano na rysunku 1.
W transporcie drogowym siły bezwładności działają zazwyczaj w płaszczyźnie poziomej. Aby jednostka ładunkowa pozostawała w bezruchu, siła tarcia

F T rozwijana pomiędzy powierzchnią ładunku a podłogą ładowni musi być większa lub równa działającej na ładunek sile
bezwładności F B:
FB ≤ FT
m ·a ≤ μ ·m ·g
gdzie:
F B – siła bezwładności,
F T – siła tarcia między powierzchnią
podłogi a ładunkiem,
m – masa ładunku,
a – wartość przyspieszenia/opóźnienia
działającego na ładunek,
g – przyspieszenie ziemskie,
μ – statyczny współczynnik tarcia.
Siła tarcia zależy od charakterystyki
stykających się powierzchni: ładunku
i podłogi ładowni. Samo tarcie rzadko zapobiega przesuwaniu się niezamocowa-
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Rysunek 1. Działanie siły bezwładności
na ładunek w trakcie ruchu pojazdu

Norma PN-EN
12195-3:2003 Mocowanie
ładunków – Bezpieczeństwo – Część 3: Odciągi
łańcuchowe określa wymagania, jakie powinny być
spełnione przez odciągi
łańcuchowe stosowane
typowo do zabezpieczania
ładunków w transporcie
nienormatywnym

© Nooteboom

drogowych – Konstrukcja nadwozi pojazdów do przewozu towarów – Wymagania minimalne. Istotnym aktem prawnym
jest również seria norm PN-EN 12195,
określająca wymagania wobec technicznych środków zabezpieczenia ładunku
oraz metod ich użycia. Wymieniona seria
norm składa się z czterech części:
1. Zestawy do utwierdzania ładunków
na pojazdach drogowych – Bezpieczeństwo – Część 1: Obliczanie sił
mocowania,
2. Mocowanie ładunków – Bezpieczeństwo – Część 2: Pasy mocujące ładunki,
3. Mocowanie ładunków – Bezpieczeństwo – Część 3: Odciągi łańcuchowe,
4. Elementy mocujące ładunki na pojazdach drogowych – Bezpieczeństwo –
Część 4: Liny stalowe mocujące.
Ponadto za istotne w przedmiotowym
zakresie należy uznać również Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu przewozu ładunku, istnieje
również wiele innych dokumentów międzynarodowych i krajowych będących
wytycznymi w zakresie bezpiecznego
mocowania ładunków w transporcie drogowym. Wśród nich za najistotniejsze
można uznać:
1. Niemieckie wytyczne (normy) branżowe VDI 2700 Blatt (karta) 1 do 19
– są to powszechnie uznawane w transporcie obszerne wytyczne Związku
Niemieckich Inżynierów. Publikacje
te podają bardzo szczegółowo, w jaki
sposób należy prawidłowo zabezpieczać poszczególne typy ładunków.
2. Mocowanie ładunków w transporcie
drogowym. Wytyczne odnośnie do
dobrej praktyki europejskiej.
3. Międzynarodowe wytyczne odnośnie
do bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie drogowym.
Wymienione dokumenty propagują
bezpieczne praktyki mocowania ładunków w transporcie drogowym rzeczy,
ich treść może być uznana za pewien
wzorzec należytej staranności.
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nego ładunku. Niestety wciąż pokutuje przekonanie, że ciężki ładunek może
być zabezpieczony tylko własnym ciężarem. Ten fatalny osąd co roku powoduje
ogromne szkody osobiste i majątkowe,
wiele spraw kończy się w sądach, sporo
zajęcia mają też z tego powodu towarzystwa ubezpieczeniowe.
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Rysunek 2. Maksymalne
teoretyczne przyspieszenia
działające na ładunek w trakcie
transportu drogowego zgodnie
z PN-EN 12195-1

W związku z powyższym istotne staje
się określenie sił niezbędnych do unieruchomienia ładunku oraz dobór liczby i zdolności mocujących elementów zabezpieczających, pozwalających na zrównoważenie
sił bezwładności na podstawie szacunkowych maksymalnych wartości przyspieszeń działających na ładunek w trakcie
realizacji procesu transportowego. Zgodnie z zaleceniami normy PL-EN 12195-1
w obliczeniach przyjmuje się następujące
wartości przyspieszeń (rysunek 2):
• wzdłużne równe 0,5 G (1 G = 9,81
m/s2) działające do tyłu (przy przyspieszaniu),
• wzdłużne równe 0,8-1 G działające
do przodu (przy hamowaniu),
• poprzeczne równe 0,5 G działające
poprzecznie (przy jeździe na łukach)
• pionowe równe 1 G.

Mocowanie ładunków
w transporcie nienormatywnym
Specyfiką ładunków przewożonych
w transporcie ponadnormatywnym jest
to, że mogą one mieć stosunkowo małe
wymiary, ale za to bardzo duży ciężar (np.
transformatory), dużą objętość, ale niewielki ciężar (zbiorniki), mogą to być duże
i jednocześnie bardzo ciężkie elementy
(np. instalacji przemysłowych) lub bardzo
długie i relatywnie lekkie (np. łopaty wir-

Wszystkie środki wykorzystywane do zabezpieczania
ładunku (liny, pasy, ściągacze, szekle itp.) powinny mieć
odpowiednie świadectwa zgodności
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ników elektrowni wiatrowych). Wszystkie te specjalne formy transportu muszą
być sprawdzane w indywidualnych przypadkach, opatrzone specjalnym zezwoleniem i zatwierdzone do udziału w ruchu drogowym.
Mocowanie ładunków ponadnormatywnych na środkach transportu wynika z konieczności ich unieruchomienia
w taki sposób, aby w niezmienionej formie
(kształcie, wymiarach, geometrii), czyli
nie zniszczone, dotarły do miejsca przeznaczenia, nie powodując jednocześnie
zagrożeń zarówno dla środka transportu,
jak i dla ludzi.
Mocowanie ładunków ponadnormatywnych na środkach transportu za każdym
razem wymaga szczególnego podejścia
ze względu na konieczność stosowania
często niekonwencjonalnych środków
i metod, również „ponadnormatywnych”
– wymuszają to rozmiary czy masa przewożonego ładunku. Mocowanie takich
ładunków wymaga szczegółowych obliczeń, nadzoru eksperta, wreszcie zastosowania niekonwencjonalnych rozwiązań
(np. spawanie, stosowanie specjalnych
konstrukcji mocujących).
Załadowany pojazd nienormatywny
musi spełniać wymagania określone w zezwoleniu na przewóz wydane przez upraw-
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W obrębie łabędziej szyi, na pokładzie ładunkowym
oraz w części tylnej rozmieszcza się parami pierścienie mocujące i kieszenie na kłonice; opcjonalnie wykorzystuje się gwintowane tuleje do mocowania dodatkowych elementów zabezpieczających lub specjalnie
zaprojektowane ramy i wsporniki mocujące
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Przewożona maszyna powinna być ustawiona
na pokładzie ładunkowym w sposób zapobiegający
jej przemieszczaniu się do przodu przez oparcie jej
o główną bryłę pojazdu, np. łabędzią szyję, próg
lub ścianę przednią, albo o poprzeczny element
mocno złączony za pośrednictwem platformy
z ramą podwozia pojazdu

© D. Piernikarski

nione instytucje. Zezwolenie to określa
maksymalne dozwolone wymiary, naciski
na osie i masy brutto. Rozkład obciążenia
na pojeździe wywołany przez przewożony ładunek ma wpływ na wartości nacisków na poszczególne osie oraz warunkuje sposób mocowania i stabilność
ładunku.

© Nooteboom

Specjaliści transportu nienormatywnego analizują rozkład
obciążeń jeszcze przed zabezpieczeniem ładunku. Dysponując
podstawową wiedzą, można łatwo obliczyć prawidłowy
rozkład obciążenia na podstawie znanych, maksymalnych
dopuszczalnych nacisków na oś ciągnika i naczepy

Podstawą rozmieszczenia ładunku na
pojeździe powinno być przestrzeganie
tego, aby pojedyncze osie nie były niedociążone lub przeciążone – decyduje
o tym plan rozmieszczenia ładunku. To,
w jaki sposób ładunek ma być umieszczony na pojeździe, zależy od masy całkowitej oraz minimalnego i maksymalnego
nacisku osi. Jeśli ulegnie zmianie charakterystyka pojazdu (zmiana nadwozia, wymiana elementów zawieszenia itp.), plan
rozmieszczenia ładunku powinien zostać
ponownie przeliczony.
Praktyka pokazuje, że spełnienie często
formułowanego zalecenia dotyczącego
umieszczania ładunku przy ścianie przedniej lub łabędziej szyi w naczepie niskopodwoziowej w celu pewniejszego zabezpieczenia ładunku sprawia, że prawidłowe
rozłożenie obciążenia na pojeździe jest
prawie niemożliwe. To, co nawet w przypadku standardowej naczepy kurtynowej
zwykle prowadzi do przeciążenia osi napędowej ciągnika, ma jeszcze bardziej ekstremalne skutki w ciężkim transporcie.

Specjaliści transportu nienormatywnego
analizują rozkład obciążeń jeszcze przed
zabezpieczeniem ładunku. Dysponując
podstawową wiedzą, można łatwo obliczyć
prawidłowy rozkład obciążenia na podstawie znanych maksymalnych dopuszczalnych nacisków na oś ciągnika i naczepy.

Przewóz maszyn samojezdnych
Typowym zadaniem, jakie realizowane jest przy wykorzystaniu naczep
niskopodwoziowych, jest przewóz maszyn samojezdnych na gąsienicach lub
kołach, takich jak dźwigi, spycharki, walce,
zgarniarki, wózki widłowe, wózki podnośnikowe lub podnośniki. W większości
przypadków (z wyjątkiem największych
i najcięższych maszyn) takie zestawy transportowe mogą poruszać się bez ograniczeń po terytorium UE, ponieważ ich
wymiary i masa mieszczą się w dopuszczalnych przepisami granicach i nie jest
wymagane specjalne pozwolenie na przewóz nienormatywny.

Dobrą praktyką jest to, aby producenci
tego typu maszyn przedstawili szczegółowe instrukcje dotyczące zabezpieczenia ich produktów podczas transportu,
wymaganego osprzętu mocującego oraz
rady dotyczące sztauowania i mocowania. Ponadto producenci powinni sami
zainstalować punkty mocowania na pojeździe i odpowiednio je oznakować.
Jeżeli maszyny wyposażone są w punkty
mocowania odciągowego przeznaczone
do użytku w trakcie transportu, należy
z nich korzystać, a maszynę mocować
zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli
niedostępne są zalecenia producenta,
odciągi lub urządzenia mocujące należy
mocować tylko do tych części maszyny,
które są wystarczająco mocne, aby wytrzymały naprężenia, na jakie najprawdopodobniej będą narażone. Na przykład
nie należy mocować haków, odciągów
łańcuchowych lub taśmowych do gąsienic, chyba że zezwolił na to producent.
W transporcie maszyn budowlanych
często pojawia się następujący problem:
chociaż jest to przewidziane w Dyrektywie maszynowej WE (Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE dotyczy oceny bezpieczeństwa i certyfikacji maszyn), większość
urządzeń nie ma odpowiednich punktów
do zamocowania istniejących urządzeń
zabezpieczających. W razie potrzeby następuje niebezpieczna improwizacja, np.
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łańcuchy mocujące są zawieszone na gąsienicach koparek. Oprócz tego, że hak
mocujący zawieszony z zewnątrz w łańcuchu gąsienicy przekracza maksymalną
dozwoloną szerokość zestawu o słynne
pięć centymetrów, ten punkt mocowania nie jest w stanie wytrzymać ekstremalnych obciążeń. Jest to przykładowy
dowód na to, że nawet najlepszy sprzęt
do mocowania jest bezużyteczny, jeśli nie
można go właściwie podłączyć do ładunku.
Maszyny kołowe lub gąsienicowe muszą być przymocowane odciągami do pojazdu wiozącego, a ich hamulec postojowy
musi być zaciągnięty. Ponieważ nawet
w normalnych warunkach jazdy skuteczność hamulca postojowego jest niewy-

o główną bryłę pojazdu, np. łabędzią szyję,
próg lub ścianę przednią, albo o poprzeczny element mocno złączony za pośrednictwem platformy z ramą podwozia pojazdu. Dodatkowo maszynę i wszelkie
odłączone od niej części należy tak sztauować, aby nie przekroczyć dopuszczalnych limitów nacisku na osie i nie spowodować zmniejszenia bezpieczeństwa
obsługi pojazdu.
Maszyna powinna zostać zabezpieczona przed ruchami do przodu, do tyłu
i na boki za pomocą odciągów łańcuchowych lub taśmowych przymocowanych
do punktów mocowania na pojeździe
wiozącym. Wszystkie odciągi powinny
być wyposażone w napinacz.
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Mocowanie ładunków
ponadnormatywnych
na środkach transportu
za każdym razem wymaga szczególnego
podejścia ze względu
na konieczność stosowania często niekonwencjonalnych środków
i metod, również
„ponadnormatywnych”

naria wewnętrzne dopasowane do specyfiki działalności przewoźnika mają tę
zaletę, że są dostosowane do odpowiedniego obszaru tematycznego – zasady
zabezpieczania ładunku obowiązujące
w przypadku transportu napojów lub papieru będą mało przydatne dla kierowcy
lub spedytora obsługujących ładunki
ponadgabarytowe.
Dobrze wyszkoleni i wyposażeni kierowcy, plany transportu wyraźnie opracowane przed realizacją zlecenia, pojazdy
dostosowane i wyposażone zgodnie z zamówieniem, certyfikaty dotyczące obliczeń i kontroli zabezpieczenia ładunku
oraz kontrola stanu faktycznego wykonana przez kierowcę przed wyruszeniem
w trasę – to wszystko redukuje koszty, pozwala na uniknięcie problemów i zwiększa bezpieczeństwo.
Co dają szkolenia i seminaria? Ich
uczestnicy uczą się, jak prawidłowo korzystać ze sprzętu mocującego i jak obliczyć niezbędne siły mocujące. Ponadto
omawiane są kryteria wyboru i konfiguracji niestandardowych pojazdów i ich
wyposażenia. Bezpieczny transport, nieuszkodzone ładunki oraz brak szkód oso-

starczająca, przewożony pojazd wymaga
dodatkowych środków unieruchamiających. Są nimi systemy odciągów lub
układy właściwie przymocowanych do
pojazdu rozpórek blokujących zapobiegające ruchom pojazdu do przodu lub do
tyłu. Powinny one opierać się o koła lub
gąsienice albo inne części przewożonych
urządzeń.
Wszelkie ruchome instalacje, takie
jak żurawie, wsporniki, wysięgniki oraz
kabiny itd., powinny być pozostawione
w pozycji zalecanej do transportu przez
producenta i muszą być zamocowane
tak, aby nie doszło do ich ruchu względem korpusu maszyny.
Przewożona maszyna powinna być
ustawiona na pokładzie ładunkowym
w sposób zapobiegający jej przemieszczaniu się do przodu poprzez oparcie jej
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Maszyny kołowe lub gąsienicowe
muszą być przymocowane odciągami
do pojazdu wiozącego, a ich hamulec
postojowy musi być zaciągnięty

Nauki nigdy za mało
Dobrym zwyczajem wśród firm realizujących przewozy nienormatywne powinno być podnoszenie wiedzy i umiejętności pracujących w nich spedytorów
i kierowców – najczęściej wykorzystywanym sposobem są seminaria i szkolenia na temat zabezpieczania ładunku
w transporcie ciężkim. Z pomocą przychodzą tu liczne firmy specjalizujące się
w tego typu usługach. Szkolenia i semi-
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bowych i majątkowych to w efekcie uniknięcie niepotrzebnych rozmów z organami kontrolnymi. Podczas rutynowych
kontroli dysponowanie kompletnymi dokumentami i potwierdzeniem właściwego
zabezpieczenia ładunku pozwala uniknąć
mandatów, a jednocześnie usprawnia
zarządzanie czasem i skraca przestoje.
Inwestycje w zabezpieczenie ładunku
i szkolenia w tym zakresie zawsze się
opłacają i przyczyniają się do większej
rentowności firmy.
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Nooteboom EURO-PX
do ekstremalnych wyzwań
Firma Zwagerman Transport & Lifting, z siedzibą w Nederhorst den Berg
w Holandii, wykorzystała po raz pierwszy w swojej pracy nową 10-osiową,
niskopodwoziową przyczepę Nooteboom EURO-PX 4+6 z osiami wahliwymi.
Zrobiona na wymiar
aczepa EURO-PX 4 + 6 miała 4 linie osiowe na przednim wózku Interdolly, za nim
znajdował się obniżony pokład ładunkowy i kolejne 6 linii osiowych. Ta kombinacja została połączona z potężnym 5-osiowym ciągnikiem
Volvo FH16 z silnikiem o mocy 750 KM. Dopuszczalna masa całkowita zestawu wynosiła nieco
ponad 160 t, ok. 60 t to masa własna i do tego
ładowność ponad 100 t. Ta imponująca kombinacja
miała prawie 37 m długości po złożeniu (maksymalna długość to ponad 41 m) i prawie 3 m szerokości. Wymiary te oznaczają, że gdy zestaw wyrusza w drogę, musi mu zawsze towarzyszyć pojazd
eskortujący, nawet jeśli nie przewozi ładunku.

Nowa naczepa – pełny sukces
Firma Zwagerman wykorzystała swoją nową naczepę do przetransportowania żurawia Sennebogen 6300E o udźwigu 300 t z miejscowości Harlingen na północy Holandii do zakładu Zwagerman
w Nederhorst Den Berg w centrum kraju. Ten gigantyczny żuraw, napędzany 12-cylindrowym silnikiem Caterpillar o mocy 1000 KM, jest najczęściej wykorzystywany w przemyśle offshore.

Naczepa niskopodwoziowa EURO-PX 4 + 6 została skonstruowana przez
Nooteboom w ścisłej współpracy z firmą Zwagerman zgodnie z najnowszymi przepisami – z rozstawem osi wynoszącym 1,51 m zamiast typowego rozstawu 1,36 m. Oznacza to, że firma jest gotowa na realizację przyszłych wyzwań ze względu na konfigurację pojazdu, którego nacisk osi może
wynosić 12 t (przy 80 km/h). Co więcej, obciążenie powierzchni drogi jest
dobrze rozłożone, tym samym na mostach i wiaduktach nie powinno być
żadnych problemów z przejazdem.

W pierwszej kolejności zdemontowano gąsienice
i ramiona żurawia. Maszyna ma 4 hydrauliczne podpory, dzięki czemu można zmieniać jej położenie
w kierunku pionowym, co umożliwiło wjazd naczepy niskopodwoziowej pod żuraw. Ponieważ
tylna część naczepy była wciąż nieco za wysoka,
żuraw został uniesiony na podporach, które dodatkowo wsparto na drewnianych klockach. Kilka
głowic śrub regulacyjnych wystawało nieco za daleko ponad podłogę ładunkową, ale zostało to
rozwiązane poprzez dostosowanie wysokości osi.
Dopiero wtedy naczepa niskopodwoziowa mogła
zostać wsunięta pod żuraw.
Gdy wszystko zostało ustawione we właściwym
miejscu, na łożu naczepy umieszczono gumowe
maty, a żuraw został opuszczony na pokład ładun-

kowy i bezpiecznie zamocowany wytrzymałymi łańcuchami mocującymi. Poręcz u góry została zdemontowana i zamocowana z tyłu naczepy za pomocą pasów.
W trakcie procesu załadunku żuraw obsługiwany
był zdalnie za pomocą pilota. Następnie przymocowano płyty poszerzające pokład i naczepę ustawiono na odpowiednią wysokość i skorygowano
rozkład obciążeń na poszczególnych liniach osiowych. Ponieważ zestaw miał ładowność przekraczającą 100 t, mógł wyruszyć w podróż dopiero
po godzinie 20.00.
Opracował: Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Nooteboom
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Daimler Truck
i Grupa Volvo łączą siły
Dariusz Piernikarski

20 kwietnia br. podpisano porozumienie dotyczące zawiązania spółki
joint venture między Daimler Trucks i Grupą Volvo, której celem jest
rozwój systemów ogniw paliwowych, ich wprowadzenie do produkcji
seryjnej oraz sprzedaż do zastosowań w ciężkich pojazdach
użytkowych i w innych obszarach.
podpisaniu umowy poinformowali w trakcie internetowej konferencji prasowej Martin Daum,
prezes zarządu Daimler Truck AG i członek zarządu Daimler AG oraz Martin
Lundstedt, prezes i dyrektor generalny
Grupy Volvo, którzy zaprezentowali najważniejsze założenia powstającej spółki
joint venture, a także odpowiadali na
pytania dziennikarzy uczestniczących
w konferencji.

Efekt synergii
Daimler Trucks oraz Grupa Volvo to
dwaj czołowi producenci pojazdów użytkowych, których łączy wizja Europejskiego zielonego ładu – zrównoważonego transportu i Europy neutralnej pod

względem emisji dwutlenku węgla do
roku 2050. Obie firmy współdzielą tę
samą wizję dotyczącą transformacji w kierunku zrównoważonych rozwiązań transportowych. Dzięki wspólnym pracom
nad wodorowymi ogniwami paliwowymi
jako źródłami energii dla pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym (FCEV
– Fuel Cell Electric Vehicle) możliwe
stanie się uzyskanie szybszego postępu,
co jest korzyścią dla klientów, ale również dla społeczeństwa jako całości.
Wspólnym celem obu producentów jest
zaoferowanie w drugiej połowie dekady
produkowanych seryjnie ciężkich pojazdów użytkowych napędzanych ogniwami paliwowymi, przeznaczonych do
zastosowań w transporcie drogowym,
a także w innych obszarach.
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W dążeniu do elektryfikacji transportu
żaden producent nie zdoła osiągnąć pełnego sukcesu, działając samotnie. Partnerstwo staje się elementem obowiązkowym, to nowa forma przywództwa
w branży. Istotna staje się współpraca
z właściwymi partnerami, w konkretnych ważnych obszarach.

Wizja współpracy
Daimler Truck AG i Grupa Volvo
będą mieć po 50% udziałów w spółce
joint venture, działającej jako niezależna
i autonomiczna jednostka. W nowe przedsięwzięcie Daimler Trucks zamierza zaangażować całe swoje zasoby związane
z rozwojem i produkcją ogniw paliwowych: ludzi, know-how, infrastrukturę
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Martin Daum,

produkcyjną – a są to niebagatelne doświadczenia zebrane w ciągu ostatnich
25 lat zarówno w segmencie samochodów osobowych, jak i pojazdów użytkowych, zwłaszcza autobusów. Grupa Volvo
na początku „dokłada” swoje 50% w postaci 600 mln euro w formule bez zadłużenia i bez środków pieniężnych (cash
free – debt free), ale w przyszłości obie
firmy będą równo między siebie rozkładać kolejne inwestycje – mówi się o docelowych nakładach każdej z tych firm
sięgających nawet 100 mln euro. Odpowiadając na pytania podczas konferencji,
Martin Daum określił to jako 9-cyfrowe
wydatki poniesione przez każdą ze stron,
zastrzegając jednocześnie, że kwoty te
z pewnością nie będą wystarczające.

prezes zarządu Daimler Truck AG
i członek zarządu Daimler AG

Transport i logistyka utrzymują świat w ruchu, a zapotrzebowanie na usługi transportowe stale rośnie. Transport prawdziwie neutralny pod względem emisji CO2 osiągniemy
jedynie poprzez zastosowanie elektrycznego układu
napędowego, który może czerpać energię z dwóch źródeł – akumulatorów bądź przemiany wodoru w prąd elektryczny wewnątrz pojazdu. Ogniwa paliwowe są istotnym rozwiązaniem do samochodów ciężarowych eksploatowanych
w ciężkim transporcie dalekobieżnym. To technologia, w której w ciągu ostatnich dwóch dekad koncern Daimler – w ramach spółki Mercedes-Benz Fuel Cell – zgromadził już znaczące
know-how. Partnerska współpraca z Grupą Volvo jest kamieniem milowym w procesie wprowadzania na nasze drogi
ciężarówek i autobusów napędzanych ogniwami paliwowymi.

Martin Lundstedt,
prezes i dyrektor
generalny Grupy Volvo

okresie zatrudniać będzie ok. 250 pracowników – w większości będą to dotychczasowi pracownicy Daimlera. W miarę
postępu prac dokonywane będą korekty
uwzględniające zarówno sferę badawczą,
jak i produkcyjną.
Podpisane wstępne porozumienie nie
jest wiążące. Ostateczne porozumienie ma
zostać wypracowane do trzeciego kwartału i podpisane przed końcem 2020 r.
Wszystkie potencjalne transakcje podlegają weryfikacji i akceptacji przez właściwe urzędy do spraw ochrony konkurencji.

Elektryfikacja drogowego transportu towarowego to element kluczowy dla realizacji
tzw. zielonego ładu, Europy neutralnej pod
względem emisji dwutlenku węgla, a ostatecznie także i świata neutralnego pod względem emisji tego gazu. Wykorzystanie wodoru jako
źródła ekologicznej energii elektrycznej do napędu elektrycznych samochodów ciężarowych w transporcie dalekobieżnym
jest doskonałym uzupełnieniem dla elektrycznego napędu akumulatorowego i paliw odnawialnych. Doświadczenie obu firm
w tym obszarze przyspieszy rozwój tej technologii, co jest korzystne zarówno dla naszych klientów, jak i dla całego społeczeństwa. Tworząc spółkę joint venture, wyraźnie pokazujemy, że
wierzymy w możliwość zastosowania ogniw paliwowych zasilanych wodorem w pojazdach użytkowych. Jednak aby ta wizja
mogła się ziścić, także inne firmy i instytucje muszą wesprzeć
ten rozwój, zwłaszcza w celu stworzenia niezbędnej infrastruktury paliwowej.

We wszystkich innych obszarach biznesowych Daimler Truck AG i Grupa
Volvo są i nadal pozostaną konkurentami
we wszystkich innych aspektach swej
działalności. Połączenie sił obniży koszty
rozwoju ponoszone przez obie firmy oraz
przyspieszy wprowadzenie na rynek systemów ogniw paliwowych w produktach
przeznaczonych do transportu ciężkiego
i zastosowań w transporcie dalekobieżnym. W kontekście obecnego spowolnienia gospodarczego współpraca stała się

Historyczny dzień dla branży

jeszcze bardziej niezbędna do osiągnięcia celów „Zielonego ładu” w realistycznych ramach czasowych.
Aby umożliwić realizację tego wspólnego przedsięwzięcia powołano nowy
podmiot Daimler Trucks Fuel Cell. Spółka
joint venture obejmie niemieckie zakłady
w Nabern – tam będzie jej siedziba główna
(obecnie znajduje się tam główna siedziba Mercedes–Benz Fuel Cell) oraz inne
zakłady produkcyjne Daimlera w Niemczech i Kanadzie. Firma w początkowym

Ogłoszenie partnerstwa Daimler
Trucks i Grupy Volvo można uznać za
historyczny dzień dla branży transportu
samochodowego. Wynika to z kilku powodów. Przede wszystkim firmy Daimler i Volvo – uznani od lat czołowi producenci samochodów ciężarowych łączą
siły w celu rozwoju technologii kluczowych dla przyszłości transportu kołowego. Wspólne działanie z pewnością
przyspieszy postęp prac. Założony cel,
jakim jest przygotowanie technologii
ogniw paliwowych do produkcji seryjnej,
którą firmy planują już w drugiej połowie
2020 r., jest niezwykle ambitny. Producenci zakładają, że będą to produkty dojrzałe, o wysokiej jakości, niezawodności
i trwałości, a więc cechach, jakich ocze-
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Ogniwo paliwowe PEM jest zbudowane jak kanapka. W centrum znajduje się
cienka plastikowa folia, membrana wymiany protonów (lub PEM). Membrana
ta jest obustronnie powleczona cienką warstwą katalizatora i przepuszczalną
dla gazu elektrodą wykonaną z papieru grafitowego. Membrana jest otoczona
przez dwie płyty bipolarne, w które zostały zintegrowane kanały gazowe,
przez które przepływa wodór z jednej strony, a tlen z drugiej. Kilka z tych pojedynczych ogniw paliwowych można ustawiać jeden obok drugiego, tworząc
tzw. stos ogniw paliwowych – tak powstaje źródło energii elektrycznej
do napędzania pojazdu

Linia montażowa jednostki napędowej wyposażonej
w ogniwo paliwowe w Kirchheim-Nabern

kują klienci od wszystkich produktów
i rozwiązań oferowanych przez obie firmy.
Ważnym celem jest również budowa zaufania społeczeństw do technologii ogniw
paliwowych, ponieważ to właśnie akceptacja społeczna i zaangażowanie pozostałych graczy rynkowych stanie się
kluczowym elementem prowadzącym do
sukcesu wizji, jaką są samochody ciężarowe z napędem elektrycznym – przyszłość zrównoważonego transportu.
Ponadto ani Daimler, ani Volvo nie
zaczynają prac od początku. Dalsze wspólne prace rozpoczną się na bardzo solidnych fundamentach. Poza skróceniem
czasu niezbędnego do wprowadzenia
ogniw paliwowych jako źródła napędu
współdziałanie Daimlera i Volvo oznacza
również połączenie nakładów na inwestycje, które będą musiały być zrealizowane w najbliższych latach. Współpraca
to również lepsze wykorzystanie efektu
skali, możliwości obniżenia kosztów,
a więc czynniki niezbędne do tego, aby
ogniwa paliwowe stały się rozwiązaniem
komercyjnym i ekonomicznie uzasadnionym w założonych ramach czasowych. Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, ten aspekt współpracy
staje się jeszcze ważniejszy.
Zrobiony został pierwszy krok, a firmy Daimler Trucks i Grupa Volvo pokazały zaangażowanie w tę technologię –
teraz od innych zależy, czy do tej inicja-

tywy dołączą, aby neutralne pod względem CO2 pojazdy stały się konkurencyjne.
Potrzebne są działania ustawodawcze,
zaangażowanie rządów, aby zachęcić
klientów w inwestowanie w tę technologię. Kluczowy jest tu rozwój infrastruktury związanej z produkcją, przechowywaniem i dystrybucją wodoru
wykorzystywanego w ogniwach paliwowych. Obu firmom nie uda się osiągnąć
założonych celów samotnie, ale podpisana umowa to pierwszy, śmiały krok
w stronę zrównoważonej przyszłości
transportu.
Czy są szanse? Wydaje się, że tak –
jeśli dwaj giganci ogłaszają, w jakim kierunku zamierzają podążać, to z pewnością jest to głos nie do zignorowania.
Podobnie było w 2002 r., gdy Daimler
(Mercedes-Benz w Europie) zadeklarował, że w systemach oczyszczania spalin stosowanych w jego pojazdach stawia na selektywną redukcję katalityczną
SCR wykorzystującą jako reduktor wodny
roztwór mocznika, czyli AdBlue. Dość
szybko pomysł ten wykorzystała cała
branża, dołączyli producenci i dystrybutorzy redultora.
Wezwanie do działania zostało skierowane nie tyle do innych producentów
pojazdów, ile przede wszystkim do rządów, społeczeństw, a także producentów
mających wpływ na rozwój infrastruktury produkcji i dystrybucji wodoru.
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Horyzont czasowy
Wprowadzenie seryjnych samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym, w których źródłem energii będą nie
akumulatory, ale ogniwa paliwowe, zdaniem obu producentów powinno nastąpić w okolicach 2030 r. i w grupie pojazdów muszą się znaleźć samochody
przeznaczone do transportu dalekobieżnego. Jednakże pierwsze pojazdy ze
wspólnie opracowanymi ogniwami powinny pojawić się na drogach jako wersje
testowe już w drugiej połowie tej dekady,
czyli w okolicach 2024–2025 r. W kolejnych latach planowane jest dalsze rozpowszechnianie tego rozwiązania, zarówno
pod względem penetracji ryku, jak i aplikacji, w których znajdą zastosowanie.
Dotyczy to zarówno rynku europejskiego,
jak i północnoamerykańskiego, na którym
obaj producenci są mocno aktywni.
Dla firm Daimler i Volvo celem jest
stworzenie najbardziej wydajnego i konkurencyjnego systemu ogniw paliwowych dostępnego powszechnie na rynku.
Zatem firmy nie wykluczają możliwości
udostępniania tego rozwiązania, gdy
wkroczy w fazę produkcji seryjnej, wszystkim zainteresowanym stronom – ma to
służyć całej branży, a nie tylko udziałowcom spółki.

Zdjęcia: © Daimler
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mawiany problem nie występuje po założeniu sprzęgła producenta, które było
zamontowane pierwotnie w pojeździe,
może on wystąpić również w niektórych pojazdach
także po wymianie siłownika sprzęgła.
Zgłaszana usterka jest znana od lat i wynika ze stosowania różnych wymiarów zestawów sprzęgła,
które są używane przez różnych producentów pojazdów. Aby zniwelować różnice tzw. wysokości
docisku sprzęgła, zostały opracowane przez producentów pojazdów procedury regulacji długości
trzpienia siłownika sprzęgła. Możliwe, że w celu

rozwiązania problemu będzie także wymagana
zmiana siłownika sprzęgła na inny – tak jest w przypadku modelu Mercedes-Benz Actros MP2 i MP3.
Jeśli taki problem wystąpi, podczas odczytu pamięci błędów pojawi się np. informacja o zużyciu
sprzęgła.
Gorzej jest, jeżeli sprzęgło pracuje na granicy wymiaru i pojazd jeździ z nieprawidłowym napięciem wstępnym w układzie wysprzęglającym
(zbyt duży luz pomiędzy centralną sprężyną talerzową a łożyskiem oporowym). W wyniku tej nieprawidłowości łożysko nie obraca się z taką samą

Problemy ze sprzęgłem
po jego wymianie
1

2

W ostatnim czasie do ekspertów Schaeffler docierają
zgłoszenia dotyczące problemów z działaniem sprzęgła
po jego wymianie na komponenty LuK. Użytkownicy
informują o kłopotach związanych z poślizgiem, brakiem
możliwości rozłączenia lub niemożliwością wykonania
przyuczeń w skrzyniach zrobotyzowanych.

prędkością obrotową jak docisk sprzęgła. W takiej sytuacji w momencie rozłączenia sprzęgła
powstaje bardzo duże tarcie pomiędzy sprężyną
talerzową w punkcie jej styku z pierścieniem oporowym łożyska sprzęgła.
Skutkiem tego jest wycieranie się końcówek
sprężyny talerzowej i pierścienia oporowego
łożyska. W wyniku dużego tarcia i wydzielania
ciepła wytapia się smar w łożysku oporowym
i w konsekwencji ulega ono zniszczeniu (zdjęcie 1).
Do uszkodzenia łożyska oporowego (zdjęcie 2)
dochodzi po przebiegu 20 tys. do 30 tys. km.

Niezbędne procedury napraw
Procedury napraw opracowane są przez producentów pojazdów lub przy współpracy z ekspertami LuK. Dlatego też już kilka lat temu LuK opublikował niezbędne procedury (tzw. SI = Service
Info) dla pojazdów Mercedes-Benz Actros MP2
(2002–2008), MP3 (2008 i wyżej), wyposażonych
w skrzynie biegów Mercedes-Benz Power Shift
i Power Shift 2. Dla tych pojazdów dostępne są
dwa dokumenty SI – LuK 0054 (regulacja trzpienia siłownika) i LuK 0052 (informacja dotycząca
wymiany siłownika).
Ponadto LuK opublikował SI dla Iveco Stralis
AT/AD wyposażonego w skrzynię biegów Eurotronic Automated. Jest to SI LuK 0051 (procedura
regulacji trzpienia siłownika). Zainteresowanym polecamy portal REPXPERT, na którym można znaleźć więcej informacji serwisowych.
Należy dodać, że oprócz czynności regulacyjnych
w niektórych przypadkach należy przyrządem diagnostycznym zmienić parametry w pamięci komputera sterującego sprzęgłem i skrzynią biegów.
Podobne do omówionych problemy były zgłaszane
też w przypadku wymiany sprzęgła np. w Renault
Premium wyposażonych w skrzynie biegów
VT2412B. Dla tych pojazdów należy używać instrukcji Renault opisującej pomiary i regulację
trzpienia siłownika sprzęgła.
Aby prawidłowo wymienić elementy sprzęgła,
należy korzystać z dokumentacji producenta pojazdu oraz posiłkować się ewentualną dokumentacją producenta części. Dla zrobotyzowanych
skrzyń biegów konieczne jest posiadanie komputera diagnostycznego do odczytu błędów, parametrów sprzęgła i dla niektórych marek pojazdów
do wykonania tzw. przyuczeń po wymianie elementów sprzęgła.
Zdjęcia: © Schaeffler
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Po kryzysie przychodzą
czasy koniunktury
„Samochody Specjalne”: Jak pandemia
koronawirusa wpłynęła na działania
KH-kipper? Czy są zauważalne różnice
w liczbie zamówień?
Andrzej Kamionka: Obecna sytuacja spowodowana rozprzestrzenianiem się koronawirusa na całym świecie i wprowadzonymi przez poszczególne państwa
restrykcjami zmieniła funkcjonowanie
niemal każdej firmy. Odnotowaliśmy
ogólny spadek zamówień, ale, w przeciwieństwie do sytuacji z 2009 roku,
spływają one z różnych rynków cały czas.
Na szczęście na polskim rynku obserwujemy coraz większe zainteresowanie
wywrotkami trójstronnymi, szczególnie
3- i 4-osiowymi, a wraz ze stopniowym
„odmrażaniem” gospodarki zauważam
zwiększone zainteresowanie sprzętem budowlanym. Nasi klienci odbierają wcześniej zamówione auta i prowadzimy rozmowy o nowych wywrotkach. Jeżeli chodzi
o eksport, sytuacja wygląda podobnie
jak u nas w kraju.

O aktualnej sytuacji
w branży i sposobach
radzenia sobie w czasach
pandemii rozmawiamy
z Andrzejem Kamionką,
prezesem zarządu
KH-kipper.

Andrzej
Kamionka,
prezes zarządu
KH-kipper
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Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej nie wstrzymaliśmy produkcji, a dostawy produktów realizujemy na bieżąco.
Wywrotki bez przeszkód opuszczają zakład zgodnie z planem produkcji zaktualizowanym o nowe terminy dostaw podwozi.
Z powodu utrudnień przy przekraczaniu
granic przez kierowców odbierających od
nas gotowe samochody niekiedy zmianie ulega rodzaj transportu. Zamiast na
kołach wywrotki wyjeżdżają z Polski np.
na lawetach lub transportem kołowym
łączonym z transportem morskim.
W ubiegłym roku po raz kolejny firma
KH-kipper znalazła się w rankingu najdynamiczniej rozwijających się w Polsce
małych i średnich firm. Czy tę dobrą
passę da się utrzymać?
Obecną sytuację wykorzystujemy do zwiększenia efektywności produkcji. Wiemy, że
zawsze po kryzysie przychodzą czasy koniunktury i musimy być gotowi na szybkie zwiększenie mocy produkcyjnych.
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Przygotowując swoje produkty, KH-kipper
wykorzystuje zaawansowane metody
projektowania komputerowego

Na rynku polskim coraz większym zainteresowaniem
cieszą się dwu- i trójstronne wywrotki W2H lub W3H
budowane na podwoziach 3- i 4-osiowych

Jakie środki ostrożności wdrożono w firmie na czas pandemii? Czy konieczne
było zawieszenie produkcji lub zwolnienia pracowników?
Firma pracowała w sposób ciągły z zachowaniem dodatkowych środków bezpieczeństwa, by nasi pracownicy i odwiedzający nas goście byli bezpieczni.
Każda osoba przed wejściem na teren
KH-kipper podlega obowiązkowej dezynfekcji. Gościom zewnętrznym dodatkowo
mierzymy temperaturę i obligujemy ich
do noszenia maseczek ochronnych. Na
całym terenie firmy ogólnodostępne są
środki dezynfekujące i ochronne, jak rękawiczki i maski. W celu ochrony naszych
pracowników zwiększyliśmy dystans
w miejscu pracy lub rozsunęliśmy w czasie poszczególne operacje. Nie redukujemy załogi, a odbiory produktów, spływ
należności i terminy regulowania zobowiązań nie uległy zmianie.
Jakimi nowościami KH-kipper może się
pochwalić? Targów IAA w tym roku nie
będzie, ale może były przygotowywane
jakieś premiery?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, modernizujemy wywrotkę trójstronną
W3H. Jesteśmy w trakcie prac nad naszym
nowym projektem, który z założenia ma
być bardziej uniwersalny, zoptymalizowany pod kątem czasu produkcji i co
najważniejsze – bardziej użyteczny dla
klienta w jego codziennej pracy. Nie zapominamy oczywiście o naszym flagowym produkcie, czyli zabudowie W1U.
Czas pandemii staramy się również wykorzystać na wprowadzenie zmian w tym
typie zabudowy, modernizując go tak,
aby zwiększyć ładowność całego pojazdu
tak istotną na placu budowy.

Jak z Waszego punktu widzenia wyglądają perspektywy dla branży?
Ponownie ruszają zawieszone inwestycje,
stabilizują się kursy przeliczeniowe walut, rządy krajów UE planują stymulację
gospodarki poprzez budownictwo. To
szansa dla nas i naszych klientów, abyśmy
wyszli z tego kryzysu cało i mądrzejsi
o nowe doświadczenia.
Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © KH-kipper

Flagowy produkt
firmy KH-kipper,
czyli stalowa wywrotka
tylnozsypowa W1U
z muldą półokrągłą
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aliwo i obsługa naczep stanowią
istotną część kosztów bieżących
dla każdej firmy transportowej.
Wykorzystanie w naczepach osi skrętnych znacznie poprawia wydajność pojazdów. Ciągnik siodłowy w zestawie
jest mniej obciążony, a zatem oszczędza
paliwo. Osie skrętne pomagają również
zmniejszyć zużycie opon. Przewoźnicy
pokonują więcej kilometrów z kompletem opon i mają mniej przestojów.
Proponujemy przegląd wybranych
konstrukcji osi wyposażonych w układy
skrętu – samosterownych lub ze skrętem
wymuszonym. Ze względu na objętość
tekstu wybraliśmy najciekawsze rozwiązania oferowane przez renomowanych producentów agregatów osiowych
przeznaczonych na pierwszy montaż – są
to produkty tak znanych marek, jak BPW,
gigant, JOST, SAF-Holland, SAE-SMB,
Schmitz Cargobull czy Tridec.

BPW
Osie skrętne BPW wykazują swoje zalety szczególnie w transporcie dostawczym i dystrybucyjnym. W porównaniu
ze sztywną osią naczepa z osią skrętną
zdecydowanie lepiej radzi sobie na zakrętach. Naczepa z osią skrętną lepiej pokonuje zakręty i podąża niemal tym samym torem, co ciągnik. Powstające siły
boczne w oponach są optymalnie rozłożone na wszystkie 3 osie. Ponieważ na
każdą oś działają znacznie mniejsze siły
boczne w oponach, przebieg przedniej osi
wzrasta nawet o 50%, podczas gdy przebieg tylnej osi wzrasta nawet o 70%.
BPW ma w ofercie osie samosterowne
o nośności od 6,4 t do 14 t, wyposażone
w hamulce tarczowe lub bębnowe. Należą one do najlżejszych konstrukcji tego
typu na rynku, są szczególnie zalecane
przy dopuszczalnej masie całkowitej zestawu wynoszącej 44 t.

Osie samosterowne (samoskrętne)
BPW z rodziny LL sprawdzą się szczególnie w sytuacjach, gdzie wymagane jest
ciasne manewrowanie w transporcie dostawczym i dystrybucyjnym. Dzięki większej zwrotności na zakrętach i podczas
skręcania użytkownik zyskuje na prostszej
obsłudze pojazdu, mniejszym zużyciu opon
i zużyciu paliwa – na dystansie 100 000 km
oszczędności sięgają nawet 1000 l paliwa i ponad 4 opony na pojazd.
W nomenklaturze BPW LL oznacza
„zależną od obciążenia stabilizację układu kierowniczego” i opisuje unikatową
zasadę działania osi samosterownej.
Konwencjonalne konstrukcje osi skrętnych wymagają stabilizatorów układu
kierowniczego zasilanych ze źródła zewnętrznego. W przypadku osi skrętnej
BPW belka osi i czop są połączone z pofałdowanymi łożyskami wzdłużnymi za
pomocą czopów skrętnych. Podczas jazdy

Osie skrętne w naczepach:
w kierunku większej wydajności

Dariusz Piernikarski

© BPW

Innowacyjnych rozwiązań w segmencie osi i zawieszeń
stale przybywa. Proponujemy przegląd wybranych konstrukcji osi samoskrętnych stosowanych w naczepach,
oferowanych przez czołowych producentów.

na wprost (pozycja zerowa) faliste podkładki oporowe utrzymują koła na torze.
Ciężar pojazdu ściska pofalowane profile
górnej i dolnej podkładki oporowej. Koła
pozostają stabilne i ustawione w pozycji do przodu na wprost. Gdy naczepa
podąża za ciężarówką przez zakręt, kółko
samonastawne zapewnia obrót kół zgodnie z promieniem łuku (podkładki oporowe ślizgają się po sobie).
Osie BPW z rodziny LL cechuje uproszczony montaż dzięki opcjonalnemu ramieniu prowadzącemu 3-D. Dopuszczalny
stosunek osi sztywnych do osi skrętnych

BPW ma w ofercie osie samosterowne o nośności od 6,4 do 14 t, wyposażone
w hamulce tarczowe lub bębnowe. Należą one do najlżejszych konstrukcji tego
typu na rynku, są szczególnie zalecane przy 44 t dmc. zestawu
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Gigant
Oprócz znanej i sprawdzonej rodziny
9-tonowych osi do naczep gigant Euro
w ofercie ich producenta – firmy Trenkamp & Gehle – znajdują się również
osie samokierujące do naczep niskopodwoziowych z regulowanym hydraulicznym dodatkowym układem kierowniczym, który w niektórych zastosowaniach
działa jak oś skrętna. Osie są wyposażone w mieszki stabilizujące, które
umożliwiają optymalne kierowanie zależne od obciążenia przy minimalnym
oporze podczas normalnej jazdy. Interfejs hydraulicznego dodatkowego układu
kierowniczego jest przeznaczony dla kon-

wersja układu kierowniczego może być
wykorzystywana we wszystkich osiach
gigant z zawieszeniem pneumatycznym
stosowanych w drugiej połowie 2019 r.
w naczepach niskopodwoziowych.

JOST
W rodzinie osi naczepowych JOST
DCA znajduje się również model DCA
Steermaster – oś skrętna, którą można
idealnie łączyć ze wszystkimi innymi
osiami DCA. DCA Steermaster umożliwia
kąt skrętu wynoszący 21° i poprawia kierowanie naczepą, nawet w ciasnych zakrętach. Oś skrętna zmniejsza również
zużycie opon i obniża zużycie paliwa przez
ciągnik. Podobnie jak wszystkie inne osie
DCA, DCA Steermaster wykorzystuje
sprawdzone komponenty z serii DCA,
przekładające się na dużą wszechstronność i niezawodność produktów.

© gigant

Oś z zawieszeniem pneumatycznym i hamulcami
bębnowymi gigant GL70T
wyposażona w nowy układ
kierowniczy ma nośność
12 t, a w porównaniu
z poprzednią wersją waży
o 15 kg mniej

© JOST

wynosi 1:1 (dotyczy to również podnoszonej 1. osi w zespole 3-osiowym). Naczepa z osią skrętną ma wyższą wartość
odsprzedaży.

Układ JOST Twin Lift pozwala na bezpieczne
i niezawodne unoszenie wszystkich sztywnych
osi z serii DCA, co zmniejsza zużycie opon
i gwarantuje optymalny rozkład obciążenia
– można go zamówić w wersji fabrycznej wraz
z nową osią lub zamontować jako retrofit

dziło do 10-procentowej redukcji masy
o 2,8 kg. JOST zmienił także interfejs
między osią a podnośnikiem, co spowodowało zmniejszenie nakładu prac montażowych nawet o 70%. Tak jak w przypadku wszystkich osi i komponentów
JOST zastosowano tylko sprawdzone
materiały, aby spełnić najwyższe standardy jakości. JOST Twin Lift jest dostępny w osiach fabrycznych i jako rozwiązanie modernizacyjne – retrofit.

wencjonalnych dostawców układów kierowniczych. W zależności od potrzeb klienta mogą być dostarczone typowe jednostki blokujące dla osi samosterujących,
dzięki czemu można wykorzystać wszystkie opcje bezpiecznego użytkowania.
Oś z zawieszeniem pneumatycznym
i hamulcami bębnowymi nosząca oznaczenie GL70T wyposażona w nowy układ
kierowniczy ma nośność 12 t. Nowe ramię
zawieszenia zostało zaprojektowane w taki
sposób, że można uzyskać dwa wymiary
L2: 380 i 405 mm oraz przesunięcie miecha do 75 mm, co zmniejsza różnice dla
producenta pojazdu. Pozytywnym efektem tego nowego systemu jest znaczna
oszczędność masy wynosząca 15 kg na
oś w porównaniu ze starszą wersją. Nowa

© JOST

Oś JOST DCA Steermaster ma kąt
skrętu wynoszący 21° i w jej konstrukcji
wykorzystano sprawdzone komponenty
stosowane w osiach z serii DCA

SAF-Holland

Na ostatnich targach IAA w 2018 r.
firma JOST zaprezentowała również zoptymalizowany podnośnik osi dla osi serii
DCA: JOST Twin Lift. Komponent ten
pozwala na bezpieczne i niezawodne
unoszenie wszystkich sztywnych osi z serii DCA, co zmniejsza zużycie opon i gwarantuje optymalny rozkład obciążenia.
Podczas projektowania JOST Twin Lift
główny nacisk położono na funkcjonalność i optymalizację masy, co doprowa-

Lekka i zwrotna: tak można napisać
o wleczonej osi skrętnej SAF INTRADISC
plus INTEGRAL. W osiach systemu SAF
INTRADISC plus piasta i łożysko tworzą
jednolite bezobsługowe złożenie, które
zostaje wyregulowane i zabudowane w fabryce. Specjalnie zaprojektowany amortyzator o szczególnych właściwościach
zamocowany jest centralnie w podwieszonym wsporniku z jednej strony, a z drugiej w ramieniu funkcyjnym. Dzięki temu
chroniony jest przed uszkodzeniami eksploatacyjnymi. W najnowszej wersji oś
skrętna SAF INTRADISC plus INTEGRAL
jest o 35 kg lżejsza dzięki zoptymalizowanej pod względem masy zwrotnicy
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Wleczona oś skrętna SAF INTRADISC plus INTEGRAL w najnowszej
wersji jest o 35 kg lżejsza od poprzedniej dzięki zoptymalizowanej
pod względem masy zwrotnicy i piaście

spełniają wszystkie wymagania w szerokiej gamie produktów Schmitz Cargobull. Bez względu na to, czy pojazd wymaga dobrej siły hamowania, podwozia
o kompaktowej konstrukcji, maksymalnego prześwitu do podłoża czy maksymalnej trwałości, Rotos jest rozwiązaniem
kompletnym, bazującym na optymalnie
dopasowanych komponentach. Belki osi,
łożyska, hamulce i tarcze hamulcowe,
amortyzatory i zawieszenie pneumatyczne są nie tylko najwyższej jakości, ale również stanowią spójną całość, zapewniając
idealne działanie agregatu jezdnego.
Podwozie, a zwłaszcza układ jezdny,
znacząco wpływa na koszty cyklu życia
naczepy. Dlatego Schmitz Cargobull stale
rozwija i optymalizuje konstrukcję własnych osi Rotos. Absolutna stabilność
kierunkowa, wysoki komfort zawieszenia, niskie obciążenie termiczne łożyska,

Schmitz Cargobull
Produkowane przez Schmitz Cargobull od 2005 r. osie Rotos montowane są
obecnie w 80% naczep tego producenta
dostarczanych na rynek europejski. Osie

optymalna skuteczność hamowania w połączeniu z bezpieczeństwem innowacyjnej
stabilności jazdy i programów hamowania zapewniają, że pojazd użytkowy jest
niemal zawsze gotowy do użycia.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat wprowadzono trzy warianty osi Rotos. Oprócz
standardowej osi z 22,5-calowym hamulcem tarczowym dostępna jest również oś Mega z 19,5-calowym hamulcem
tarczowym. Ofertę uzupełnia tylna oś
skrętna. Jej zastosowanie poprawia charakterystykę prowadzenia naczepy na
łuku drogi, szczególnie na ciasnych zakrętach i rondach, na których opony mogą
ulec uszkodzeniu w wyniku kontaktu
z wewnętrznymi krawężnikami. Kolejną
zaletą osi kierowanej jest znacznie mniejsze zużycie wszystkich opon naczepy.
© Schmitz Cargobull

i piaście. Oś jest przeznaczona do specjalnych wymagań transportowych w ruchu dostawczym – takich jak wąskie
i kręte trasy ruchu. Specjalna powłoka
cynkowo-aluminiowa sprawia, że oś jest
szczególnie odporna na korozję.
Za stabilność i bezpieczeństwo jazdy
odpowiada specjalnie skonstruowana
tuleja 3D, która jest połączona z ramieniem funkcyjnym zawieszenia i zapewnia optymalny komfort jazdy. Samo ramię
funkcyjne wraz z korpusem osi tworzy
jeden scalony, bezobsługowy komponent.
Zastosowanie wleczonej osi skrętnej
SAF INTRADISC plus INTEGRAL zapewnia mniejsze zużycie opon i paliwa,
wysoki komfort jazdy, optymalną zwrotność, precyzyjne utrzymanie śladu oraz
wyższą wartość odsprzedaży naczepy.
Nośność osi wynosi 9 t, standardowy
rozstaw kół 2040 mm i 2090 mm (inne
na zapytanie), stosowane są hamulce
tarczowe INTEGRAL do obręczy 22,5ʺ
i 19,5ʺ, odsadzenie ET 120. Maksymalny
kąt skrętu wynosi 20°.

© SAF-Holland

© SAF-Holland

Wleczona oś skrętna SAF INTRADISC plus INTEGRAL
ma nośność 9 t, standardowy rozstaw kół 2040 mm
i 2090 mm, stosowane są hamulce tarczowe INTEGRAL
do obręczy 22,5ʺ i 19,5ʺ, odsadzenie ET 120.
Maksymalny kąt skrętu wynosi 20°

Osie Rotos montowane są obecnie
w większości naczep Schmitz Cargobull
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Wszystkie osie SAE-SMB mają homologację
ECE-R13, więc ich parametry techniczne i osiągi
są rozpoznawane w całej Europie i w większości
krajów na całym świecie

Francuska firma SMB została założona w latach 70., specjalizując się w montażu i produkcji osi i zawieszeń do naczep
znajdujących się wówczas w ofercie takich
firm, jak Fruehauf czy Titan. W 2006 r.
firmy SAE i SMB połączyły siły (powstało
SAE-SMB Industries), tworząc wspólnie centrum do produkcji osi i zawieszeń,
osiągając w 2008 r. produkcję na poziomie 50 tys. agregatów osiowych z obrotem 90 mln euro. Wchodząc w 2013 r.
do grupy ADR, firma SAE-SMB Industries była gotowa sprostać nowym wyzwaniom, inwestując w produkcję, badania
i rozwój oraz odzyskać wiodącą pozycję
na rynku. Obecnie firma poprzez swoje
przedstawicielstwa (oprócz aktywności
na rynku francuskim) działa na Bliskim
Wschodzie, w Indiach, Chinach, w Brazylii, a także w Polsce: SAE-SMB Industries Polska ma siedzibę w Zagórzu.

© SAE-SMB

SAE-SMB

Obecnie SAE-SMB oferuje szeroką
gamę produktów, w której wciąż istotną
pozycję zajmują osie wyposażone w hamulce bębnowe. Oczywiście równie szeroka
i zróżnicowana jest oferta osi z hamulcami
tarczowymi, spełniając wymagania dotyczące wydajności i bezpieczeństwa nałożone przez coraz bardziej konkurencyjny
transport drogowy, w którym zaawansowane systemy sterowania elektronicznego
pracą zawieszenia i układu hamulcowego
odgrywają coraz ważniejszą rolę. Wszystkie osie SAE-SMB mają homologację

reklama

ECE-R13, więc ich parametry techniczne
i osiągi są rozpoznawane w całej Europie
i w większości krajów na całym świecie.
W przypadku osi z hamulcami tarczowymi ich nośność zawiera się w przedziale od 6 t do ponad 13 t. Aby zapewnić
pełne wsparcie techniczne dla producentów, SAE-SMB oferuje wszechstronny
asortyment mechanicznych i pneumatycznych zawieszeń, prostych w konstrukcji i funkcjonalnych, ale przede wszystkim trwałych, niezawodnych i łatwych
w utrzymaniu.
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LubeTronic,
czyli bezbłędne smarowanie
Smarowanie sprzęgów siodłowych należy do niezbędnych, ale nie zawsze
ulubionych zadań realizowanych we flotach. Wynika to z faktu, że czynność
ta wymaga odpowiedniego nakładu czasu i pracy.

óżne rozwiązania produktowe w zakresie
smarowania oferuje firma JOST. Linia
wyrobów LubeTronic pomaga klientom zaoszczędzić czas i pieniądze.

LubeTronic 5Point

LubeTronic 5Point,
czyli centralna
instalacja smarowania
do sprzęgów siodłowych

Do siodeł bez nakładek ślizgowych zaprojektowany został system LubeTronic 5Point. Jest to zintegrowana z siodłem instalacja smarowania, która
automatycznie dozuje specjalny smar nie tylko na

Instrukcja napełniania smaru.
Nowy wysokowydajny smar Bio
może być mieszany z dotychczasowym smarem LubeTronic 5Point.
Użycie innego smaru powoduje
utratę gwarancji
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szczękę zamykającą, ale także na płytę nośną
siodła. Zalety systemu (mała masa, oszczędność
smaru i niezawodność) doceniają producenci pojazdów, np. od 2011 r. ciągniki siodłowe MAN dostępne są z siodłami JOST z systemem LubeTronic
5Point w standardowym wyposażeniu. Natomiast
od 2014 r. ciągniki Volvo, a od tego roku również
ciągniki Mercedes-Benz, opcjonalnie mogą być
wyposażone w ten innowacyjny układ smarowania siodła.
Zasobnik smaru wystarcza na okres od 6 do 12
miesięcy pracy w zależności od ustawionego
trybu dozowania (np. zapas smaru wystarcza na
rok przy jeździe na długich trasach, a pół roku
w przypadku pojazdów pracujących na placach budów). Po tym czasie smar uzupełnia się za pomocą
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W systemie
LubeTronic 1Point
zaprojektowanym
do sprzęgów
siodłowych wyposażonych w nakładki
ślizgowe specjalny
smar dozowany jest
jedynie na szczękę
zamykającą

standardowej smarowniczki. Ważne jest, aby stosować wyłącznie wysokowydajny smar JOST Bio,
który zapewnia niezawodne smarowanie i prawidłową pracę LubeTronic5Point w szerokim zakresie temperatur. Zastosowanie innego smaru
może spowodować uszkodzenie systemu i prowadzi do utraty gwarancji.

Smar JOST Bio stanowi uzupełnienie systemu centralnego smarowania
LubeTronic 5Point. Doskonale sprawdzi się w przypadku konwencjonalnego
smarowania wszystkich sprzęgów siodłowych, sworzni królewskich i obrotnic.
Jest przyjazdy dla środowiska – ulega biodegradacji (według OECD 301 B), cechuje
się także bardzo dobrymi właściwościami smarnymi, odpornością na wysokie
temperatury (zakres temperaturowy od –40°C do 100°C), niską chłonnością wody,
wysoką adhezyjnością w stosunku do powierzchni metalowych.

reklama

LubeTronic 1Point
Do sprzęgów siodłowych wyposażonych w nakładki ślizgowe (typoszereg W) zaprojektowano
system LubeTronic 1Point, który dozuje specjalny
smar jedynie na szczękę zamykającą. Zasobnik
smaru wystarcza na 3 lata pracy. System LubeTronic1Point jest seryjnie montowany od 2009 r.
w siodłach serii JSK37CW i JSK42CW. Dostępny
jest także jako zestaw doposażeniowy do siodeł
z nakładkami wyprodukowanych przed 2009 r.
Zdjęcia: © JOST
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Awaria w drodze, kolizja
lub wypadek to sytuacje,
w których z pomocą
przychodzą specjalistyczne
pojazdy pomocy drogowej.
Korzystając z ich możliwości,
możemy również po prostu
zlecić przewiezienie
naszego samochodu.

Dariusz Piernikarski

ojazdy pomocy drogowej przeznaczone są do usuwania z miejsca
awarii lub wypadku drogowego
unieruchomionych samochodów osobowych. Wykorzystywane są także do
usuwania pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych. Do usuwania pojazdów
użytkowych przeznaczone są ciężarowe
pojazdy pomocy drogowej, które nazywane są także pojazdami ratownictwa
drogowego.
Producenci pojazdów skupiają się
głównie na wyprodukowaniu pojazdu
przygotowanego pod montaż zabudowy,
tzn. pojazd wyjeżdża z fabryki z „gołą”
ramą, następnie trafia do firmy zajmującej się stricte zabudową i tam zostaje
doposażony. W efekcie przynosi to korzyści finansowe producentom i firmom
zabudowującym.

Z pomocą na trasie

Obecnie w ofercie producentów i dealerów dostępne są zarówno małe, jak i duże
autotransportery, które znajdują zastosowanie w transporcie usługowym lub
– po odpowiednim doposażeniu – służą
jako pojazdy pomocy drogowej. W wersjach najcięższych wykorzystywane są
również do podnoszenia i relokacji samochodów ciężarowych wraz z ładunkiem oraz transportu autobusów.
Pojazdy pomocy drogowej i ratownictwa drogowego muszą być w stanie skutecznie i bezpiecznie wykonywać swoje
zadania niezależnie od swej wielkości
oraz tego, czy do „uratowania” będzie samochód osobowy, dostawczy, ciężarowy
lub autobus. Postęp technologiczny i panująca na rynku przewozowym konkurencja wymuszają na producentach stałe
doskonalenie oferowanych rozwiązań, by
możliwe było bezpieczne i skuteczne wykonanie zadania niezależnie od panujących warunków.
Spróbujmy przyjrzeć się najważniejszym trendom panującym w tym segmencie – o komentarze poprosiliśmy Przemysława Budźko, właściciela firmy Najazdy
Samochodowe Przemysław Budźko oraz
Rafała Małaszka, prezesa zarządu spółki
MASAM.

© Najazdy Samochodowe Przemysław Budźko

Pojazdy pomocy drogowej
– próba definicji

Głównym zadaniem samochodów pomocy drogowej jest holowanie, wyciąganie pojazdu spoza
obrysu drogi oraz drobne naprawy pozwalające kontynuować dalszą podróż. Dodatkowym atutem jest wiele drobnych usług, np. dowóz paliwa, awaryjne odpalenie pojazdu, wymiana koła,
awaryjne otwieranie pojazdu czy też pomoc w wyjechaniu z grząskiego terenu
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Pojazdy pomocy drogowej (pojazdy
samochodowe lub przyczepy) przeznaczone są do wykonywania specjalnych
funkcji. Wiąże się to z koniecznością dostosowania nadwozia do danego zadania
oraz specjalnego wyposażenia. Szczegółowe wymagania techniczne dla pojazdów pomocy drogowej określone są
w rozporządzeniu ministra infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Pojazd bazowy (podwozie), na którym
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zostanie wykonana zabudowa specjalistyczna, musi mieć świadectwo homologacji wystawione zgodnie z art. 68 Ustawy
Prawo o ruchu drogowym.
Klasyfikując pojazdy pomocy drogowej w zależności od rodzaju zabudowy,
możemy je zebrać w czterech podstawowych grupach. Pierwszą tworzą pojazdy wyposażone w stałą lub uchylną
platformę najazdową – obie wersje z najazdami o długości zapewniającej bezpieczny za- i rozładunek przewożonego
pojazdu. Jeśli wyposażenie obejmuje drugi
poziom, to wówczas możliwe jest jednoczesne przewożenie dwóch samochodów.
Samochody pomocy drogowej z platformami najazdowymi wykorzystywane są
przede wszystkim do transportu samochodów na dłuższych dystansach, konstrukcja zabudowy (platformy) sprawia,
że mają one ograniczone możliwości załadunku pojazdów mocno uszkodzonych.
W drugiej grupie znajdują się platformy hydrauliczne, które można ewentualnie wyposażyć w wysięgnik holowniczy.
Jest to najbardziej uniwersalne rozwiązanie, dające możliwość załadunku nawet
bardzo uszkodzonego pojazdu zarówno
na drodze, jak i spoza drogi, zadanie to

Przemysław Budźko

,
założyciel i właściciel firmy
Najazdy Samochodowe
Przemysław Budźko

Firma Najazdy Samochodowe Przemysław Budźko z Opalenicy koncentruje się na produkcji pomostów – autolawet montowanych na podwoziach
samochodów dostawczych i ciężarowych.
W ofercie są również najazdy przeznaczone do montażu w samochodach dostawczych, akcesoria (wciągarki,
skrzynki narzędziowe, elementy oświetlenia itp.) wykorzystywane w autolawetach oraz zestawy poduszek
pneumatycznych do montażu w systemach zawieszeń
samochodów dostawczych.

ułatwia niski kąt załadunku. Jeśli pojazd ma wysięgnik holowniczy, można
wówczas zabrać dwa pojazdy.
Trzecią grupę tworzą samochody pomocy drogowej wyposażone tylko w wysięgnik holowniczy (bez platformy). Pozwala to na holowanie pojazdu za jedną oś,
a w przypadku zabudowy na podwoziu
typu pick-up pojawia się możliwość załadunku i holowania w garażu podziemnym.

W czwartej grupie znajdują się pojazdy z żurawiem – ich wyposażenie stanowi teleskopowe ramię, na którego końcu
znajduje się hak umożliwiający podpięcie
poprzez trawers pojazdu przewożonego.
Jako pojazdy ratownictwa drogowego
są one wykorzystywane do przewożenia większych i cięższych samochodów
ciężarowych.

Duży może więcej

© Najazdy Samochodowe Przemysław Budźko

Samochody pomocy drogowej budowane na podwoziach do 3,5 t dmc. wyposaża się typowo w lekkie platformy
aluminiowe, ich ładowność zazwyczaj
nie przekracza 1500 kg. Tym samym
zawęża to mocno obszar ich wykorzystania – stosowane są głównie do przewożenia samochodów osobowych.

Platforma transportowa jest stosowana do przewożenia różnego rodzaju pojazdów: od uszkodzonych
pochodzących z wypadków po maszyny specjalne nie
poruszające się po drogach publicznych. Jej kształt
zaprojektowany jest w taki sposób, aby zapobiegał
przedostawaniu się płynów eksploatacyjnych
do gruntu, pochodzących z transportowanych
uszkodzonych pojazdów. Występuje w wersji
stałej bądź uchylnej

© TEVOR

Dziś pojazdy pomocy technicznej, a zwłaszcza imponujące pojazdy ratownictwa drogowego zachwycają perfekcyjnym wyglądem, a przede wszystkim
wyrafinowaną koncepcją nadwozia, która została
przemyślana do ostatniego szczegółu
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Rafał Małaszek,
prezes zarządu spółki MASAM

Spółka MASAM z Zagnańska to wyłączny dystrybutor na terenie Polski pojazdów do pomocy drogowej, holowania
i ratownictwa drogowego marki OMArS, pojazdów do transportu samochodów ALGEMA
i FIT-ZEL, a także naczep marki Pavelli do pomocy
drogowej i transportu ciężarówek, autobusów i zestawów drogowych.

„Nie obejdzie się też bez wózków czy rolek pod zablokowane koło. Reszta to dodatki, ale im więcej, tym łatwiej i szybciej można wykonać zadanie na drodze”
– mówi Rafał Małaszek, prezes zarządu
spółki MASAM.

Najważniejsze trendy i preferencje
„W ciągu kilku ostatnich lat największą popularnością u zamawiających cieszyły się samochody autopomocy od 7 t do
12 t dmc. z platformami hydraulicznymi.
Niekwestionowanym liderem wśród podwozi było Iveco Daily serii 70 – solidny

Samochody pomocy drogowej budowane na podwoziach od 7 t do 12 t dmc.
mają już zdecydowanie więcej możliwości, jeśli chodzi o rodzaj zabudowy.
Można je wyposażyć w platformy hydrauliczne stalowe bądź aluminiowe lub platformy stałe z najazdami – zazwyczaj są
one maksymalnie długie i niskie. Ładowność tych pojazdów zawiera się w przedziale od 1800 kg do 5000 kg.
Największe możliwości mają samochody pomocy drogowej budowane na
podwoziach samochodów ciężarowych
od 12 t do 32 t dmc. (od 2 do 4 osi) – ich
ładowność zawiera się w przedziale od
5 t do 10 t. Są to ciężkie platformy hyd-

© Brechtel

Największe możliwości mają pojazdy ratownictwa
drogowego budowane na podwoziach samochodów ciężarowych od 12 t do 32 t dmc. (od 2 do 5
osi) – ich ładowność zawiera się w przedziale
od 5 t do 10 t. Są to ciężkie platformy hydrauliczne z wysięgnikami holowniczymi o udźwigu
do 8 t, często stosowanym elementem wyposażenia jest żuraw hydrauliczny, mają kilka
wyciągarek i przewożą dużą ilość osprzętu

rauliczne z wysięgnikami holowniczymi
o udźwigu do 8 t, często stosowanym elementem wyposażenia jest żuraw hydrauliczny, mają kilka wyciągarek i przewożą dużą ilość osprzętu.
Kanonem wyposażenia jest platforma,
wyciągarka, oświetlenie ostrzegawcze
(lampy sygnalizacyjne) i odpowiednie oznakowanie – to z punktu widzenia pracy na
drodze i przepisów niezbędne minimum.

7-tonowy dostawczak zbudowany na ramie” – tak o preferencjach klientów firmy
MASAM mówi Rafał Małaszek.
Poproszony o wskazanie najważniejszych trendów w konstruowaniu zabudów
samochodów pomocy drogowej i autolawet Rafał Małaszek zauważa, że producenci zawsze dokładają starań, aby
konstrukcja była jak najlżejsza, zwłaszcza
w pojazdach do 7 t dmc. „Liczy się jakość
wykonania i estetyka. Pojazd pomocy drogowej poza tym, że ma wykonywać pracę,
musi jeszcze wyglądać. Znaczenie ma
również komfort i bezpieczeństwo pracy,
zarówno podczas za- i rozładunku, jak
i podczas jazdy. Stąd w zasadzie standardem jest bezprzewodowe sterowanie oraz
coraz szersza paleta opcji w wyposażeniu
podwozi” – dodaje Rafał Małaszek.

© MASAM

Platforma OMArS z wysięgnikiem dźwigowym zintegrowanym z platformą – doskonałe
rozwiązanie do wydobywania uszkodzonych
pojazdów spoza korony drogi
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Lekka platforma ALGEMA Mini Blitzlader
– gotowa do załadunku w 8 sekund

Przemysław Budźko potwierdza, że
znaczenie ma masa całej zabudowy, ale
ważna jest też wytrzymałość. „To jest
produkt dojrzały technologicznie i raczej
nie da się go więcej odchudzić. Najwięcej
uwagi wymaga montaż instalacji elektrycznej – tu nie ma zupełnie miejsca na
jakiekolwiek braki czy niedoróbki” – mówi.
„W zakresie transportu i holowania
samochodów dostawczych tzw. międzynarodówek ważnym kryterium jest również

wysokość. Rozwój tej dziedziny transportu
w ostatnich latach wymusił produkcję
platform maksymalnie długich i niskich
na podwoziach o jak najmniejszej dopuszczalnej masie całkowitej” – dodaje Rafał
Małaszek. Trend ten zauważalny był również w zamówieniach składanych w firmie
Przemysława Budźko – poszukiwane były
autolawety specjalistyczne od 7 t do 12 t
dmc. z zaniżeniami, które pozwalają na
transport z wysoką zabudową plandekową.

reklama

Użytkownicy samochodów pomocy
drogowej stawiają producentom wykonującym zabudowy coraz wyższe wymagania. Upowszechniły się już platformy
hydrauliczne, dosyć często zamawiane
jest zdalne sterowanie wciągarkami oraz
żurawiami. Pewnego rodzaju nowością
jest również coraz lepsze oznakowanie
i oświetlenie tych pojazdów – chociaż
przepisy określające, jakie wymogi powinien spełniać samochód ratowniczy,
nie zmieniły się, jednak zawsze można
zamontować więcej odblasków lub wyposażyć pojazd w lepsze oświetlenie sygnalizacyjne.
Przemysław Budźko tak postrzega
oczekiwania swoich klientów: „Klient zamawia zabudowę pod konkretny model
samochodu i w tym zakresie otrzymuje
standardowe rozwiązanie. Może oczywiście zażyczyć sobie własne wykończenie
czy drobne zmiany lub ulepszenia, lepiej
dostosowujące pojazd do specyfiki jego
działalności. Sama konstrukcja platformy
pozostaje jednak niezmieniona”.

andemia koronawirusa ma bezprecedensowy wpływ na gospodarkę, w tym na branżę logistyki
i transportu drogowego. Usługi logistyczne i transportowe są niezbędne w celu
utrzymania w trakcie pandemii dostaw
artykułów spożywczych, zapasów medycznych, artykułów do czyszczenia i odkażania, środków ochrony osobistej, różnych materiałów eksploatacyjnych oraz
innych towarów. Ponadto dostawy artykułów spożywczych ze sklepów i restauracji do naszych domów eksplodowały
z powodu obaw o brak dystansu społecznego. Ocenia się, że wzrost liczby zamówień w handlu elektronicznym od początku
marca wzrósł o ok. 50%, a po wdrożeniu
środków zapobiegawczych nawet o 90%.
Zamówione towary dowożone są do odbiorców przez samochody dostawcze lub
lekkie samochody ciężarowe działające
w tzw. obszarze dostaw ostatniej mili,
chociaż słowo „mila” jest używane luźno
i może zmieniać się od kilkudziesięciu
kilometrów do kilku przecznic.

© CDC on Unsplash
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Dariusz Piernikarski

Floty dostawcze

Segment dostawczy do
użytkowników końcowych
i odbiorców detalicznych
jeszcze przed pandemią był
już najszybciej rozwijającym
się obszarem usług transportowych, ale COVID-19
stał się katalizatorem,
który wywołał jeszcze
silniejszy wzrost dostaw
i zapotrzebowanie na usługi
transportowe tego typu.
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i dystrybucyjne w obliczu pandemii
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Rynek dostaw
ostatniej mili
to najszybciej
rozwijający się
segment branży
transportowej

© Getty Images

W reakcji na pandemię profesjonalne firmy kurierskie ostatniej
mili przyjęły nowe zasady bezpieczeństwa, dostarczając kierowcom rękawiczki i maski oraz
wdrażając procedury „dostawy
bezdotykowej”

Floty transportowe stają w obliczu
nieznanych wcześniej wyzwań, ponieważ
starają się zapewnić kierowcom i innym
pracownikom bezpieczeństwo i zdrowie,
zachować zgodność z przepisami, kontynuować bezpieczną i wydajną działalność oraz rozwiązać problemy biznesowe i ekonomiczne.

Priorytet: bezpieczeństwo
Ponieważ pandemia COVID-19 w dalszym ciągu wpływa na sposób wykonywania przez nas obowiązków służbowych,
dostawcy towarów muszą przede wszystkim wdrażać odpowiednie zasady sanitarne. Priorytetem powinno być zdrowie
i bezpieczeństwo pracowników, klientów,
partnerów i oczywiście kierowców. Ważne
jest uznanie ogólnych zasad postępowania,
niezależnie od tego, gdzie są one stosowane, oraz zachowanie „dystansu społecznego”, czyli unikanie bliskich kontaktów z innymi. Powszechne wdrażanie
najlepszych praktyk higienicznych w firmach transportowych jest zasadniczym

krokiem, nie tylko dla bezpieczeństwa ich
kierowców i całej firmy, ale także dla
ogółu społeczeństwa.
Jeśli chodzi o wskazówki dotyczące
zapobiegania zarażeniom i bezpieczeństwa dla pracowników firm transportowych, oczywiste jest, że wszyscy powinni
stosować się do wytycznych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia oraz rządy poszczególnych państw.
Ponadto powinno się przestrzegać wszelkich lokalnych ograniczeń lub wytycznych – takich jak zalecenia dotyczące
przebywania w domu i zalecenia dotyczące dystansu społecznego, obowiązujące w regionie, w którym działają firmy
transportowe.
Wśród podstawowych zasad pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo w firmie i zminimalizować ryzyko zakażeń
w każdym przedsiębiorstwie powinny
obowiązywać następujące środki:
• ograniczenia wizyt klientów w celu
zminimalizowania potencjalnego ryzyka przenoszenia zakażenia – zdarzają się sytuacje, gdy osoby niebę-

dące pracownikami muszą wejść na
teren firmy i z oczywistych względów
muszą one przestrzegać tych samych
procedur, co pracownicy, np. wypełniając kwestionariusz zdrowotny i mierząc temperaturę,
• zgodnie z hasłem „zostań w domu”
i jeśli to możliwe warto uruchomić
pracę zdalną oraz zawiesić wszelkie
międzynarodowe i krajowe podróże
służbowe niezwiązane bezpośrednio
z działalnością operacyjną,
• bezwzględnie każdy pracownik, niezależnie od piastowanego stanowiska,
jeśli wystąpią u niego objawy choroby,
powinien zostać w domu i w dalszej
kolejności postępować zgodnie z zaleceniami sanitarnymi. Pamiętajmy,
że każdy z nas odpowiada za zdrowie
swoich kolegów – pozostałych pracowników, klientów czy dostawców
i troska o to powinna być najwyższym
priorytetem.

Kierowca w centrum uwagi
W reakcji na pandemię profesjonalne
firmy kurierskie ostatniej mili przyjęły
nowe zasady bezpieczeństwa, wdrażając procedury „dostawy bezdotykowej”.
Obecnie około 80% działalności jest prowadzona w ten sposób, bez interakcji
między osobami, ale wciąż około 20% dostaw wymaga bezpośrednich kontaktów
– chociażby związanych z przyjęciem
płatności.
Miejmy jednak świadomość, że wiele
dostaw jest realizowanych przez niezależnych podwykonawców, którzy mogą
nie oferować swoim kierowcom wystar-
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czających środków ochrony. Ponadto
wielu z tych podwykonawców zatrudnia
kierowców kontraktowych, co dodatkowo
ogranicza możliwości w zakresie bieżącego zapewnienia nie tylko zaopatrzenia
sanitarnego (maski, rękawiczki), ale także
zwolnienia lekarskiego.
Niektórzy kierowcy obawiają się, że
nie mają podstaw, aby bezpiecznie wykonywać swoją pracę. Na przykład skarżą
się na brak rękawiczek, masek, środków
dezynfekujących, zwłaszcza że są narażeni na zakażenie także przy otwieraniu
bram, dotykaniu klamek i dzwonieniu
dzwonkiem do drzwi. Rozwożą paczki
przez cały dzień, co potencjalnie zwiększa możliwość transmisji wirusów do
i od klientów i innych osób.
Wyobraźmy sobie firmy (i ich kierowców), które muszą jeździć do szpitali,
aby dostarczać środki czystości, leki czy
próbki laboratoryjne – to stanowi duże
zagrożenie. Szpitale starają się utrzymy-

na morale kierowców, powodując niepokój i rozproszenie psychiczne podczas jazdy.

Zalecenia codzienne
Zasadą do przestrzegania powinno
stać się regularne dezynfekowanie często
dotykanych powierzchni w pojazdach, noszenie rękawiczek ochronnych poza pojazdem, szczególnie podczas tankowania.
Pompy, klawiatury i inne powierzchnie są
często dotykane i nie są dezynfekowane.
Tam, gdzie to możliwe, należy używać
płatności zbliżeniowych, aby uniknąć dotykania klawiatur lub długopisów.
Wiele źródeł podaje informacje na
temat środków czyszczących i rozwiązań,
jakie należy użyć, aby we właściwy sposób
dokonać właściwej dezynfekcji powierzchni przeciwko COVID-19. W przypadku stosowanych roztworów czyszczących warto
wiedzieć, co i gdzie jest stosowane, aby

W niektórych firmach wydano już zalecenia, aby przed ostateczną dostawą kontaktować się z klientem i uzyskać informacje, czy przypadkiem nie przebywa on
w kwarantannie czy też jest (czuje się
chory) – wtedy należy podjąć dodatkowe
środki ostrożności, włączając w to nawet
odstąpienie od dostawy towaru.
W przypadku odbioru przesyłek od
nadawców w niektórych firmach wprowadzono zasadę odkażania przesyłek –
odbierane przedmioty są spryskiwane
środkiem odkażającym (np. roztworem
chloru), zanim zostaną umieszczone w ładowni samochodu. Jeśli produkt po użyciu chloru może ulec uszkodzeniu, kierowca nie załaduje paczki do pojazdu.
Prosi się również klientów, aby przekazywali kurierom, co odbierają i jak towar
jest zapakowany, wtedy łatwiej określić,
czy odbiór ze względu na konieczność
dezynfekcji przed załadunkiem będzie
możliwy.

© In Post

Około 80% dostaw jest
prowadzona bez interakcji między osobami,
ale wciąż około 20%
wymaga bezpośrednich
kontaktów

wać w czystości obszary o dużym natężeniu ruchu w budynku, ale nadal istnieją
obawy o to, na jakie czynniki kierowcy
mogą być narażeni. Skoro braki zgłaszają
same szpitale, nie mogąc uzyskać wystarczającej ilości środków ochrony dla
swoich pracowników, to łatwo sobie wyobrazić, że z podobnymi, jeśli nie większymi trudnościami będzie się borykać
firma dostawcza czy kurierska. Podaż
tych produktów jest ograniczona, a ceny
rynkowe horrendalnie wzrosły.
Jak widać, więcej zadań w środowisku pracy o wyższym ryzyku narażenia
na wirusa oraz sama obawa przed zarażeniem mogą wpływać negatywnie

przypadkowo nie uszkodzić żadnej części
pojazdu. Należy np. pamiętać, że na powierzchniach skórzanych nie stosuje się
wybielaczy ani środków czyszczących na
bazie alkoholu. Trzeba też unikać kontaktu
wody lub innych płynów z elektroniką.
Niestety w rzeczywistości wygląda to
tak, że używa się tego, co jest aktualnie
dostępne, wierząc, że zadziała.
Jednym ze środków zapobiegawczych
może być mierzenie temperatury każdego kierowcy przed rozpoczęciem dnia
pracy. Prawidłowa dezynfekcja rąk to
kolejna sprawa – w firmie powinien być
wystarczający zapas mydła, płynu do
dezynfekcji rąk i ręczników papierowych.
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Te wszystkie pomysły dotyczące utrzymania czystości i sposobu zachowania
wpisują się w szersze podejście dotyczące
działania podczas pandemii: trzeba być
proaktywnym w jak największym stopniu.

Pandemiczny plan działania
Tym, co można zalecić w czasie kryzysu, jest opracowanie jasnego planu
działania: myśl proaktywnie, wiedz, co
zamierzasz robić, i działaj proaktywnie.
Ważne jest również, aby kanały komunikacji były zawsze otwarte. W obecnej
sytuacji nie ma czegoś takiego jak nadmierna komunikacja. A komunikacja po-
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W niektórych firmach wydano już zalecenia, aby przed
ostateczną dostawą kontaktować się z klientem i uzyskać
informacje, czy przypadkiem nie przebywa on w kwarantannie czy też jest (czuje się) chory

winna być przejrzysta – musimy wiedzieć, co wiemy, wiedzieć też, czego nie
wiemy i nie bać się poprosić o wyjaśnienia czy pomoc.
Jednym ze sposobów bycia proaktywnym jest rozważenie wymagań związanych z utrzymaniem floty. Chociaż
zdrowie i bezpieczeństwo personelu jest
najwyższym priorytetem, floty nie mogą
lekceważyć zaleceń obsługowych dotyczących swoich pojazdów.

To także dobry czas na inspekcje wizualne pod kątem bezpieczeństwa, sprawdzenie świateł, ciśnienia w ogumieniu,
hamulców itp. W przypadku pojazdów,
które nie wyruszyły w trasę ze względu
na spadek liczby zleceń, można zająć się
ich odroczoną konserwacją.
Obecnie każdy dzień przynosi nowe
wyzwania dla logistyki transportu. Należą do nich m.in. wydłużone czasy oczekiwania na granicach powodujące opóź-

nienia w wysyłkach i dostawach. Na
kilku europejskich przejściach granicznych zawsze występowały poważne
opóźnienia. Jednak ograniczenia nałożone przez poszczególne państwa członkowskie UE z powodu koronawirusa tymczasowo spowolniły przepływ towarów.
I nawet jeśli w międzyczasie sytuacja się
poprawiła, przejrzystość nadal jest kluczem do wydajnego planowania. W tym
kontekście znajomość lokalizacji ładunku
i integracja danych o bieżącym czasie
oczekiwania na granicy jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek.
Niezależnie od ostatecznego wpływu
pandemii na zarządzanie flotą jednym
z jej dziedzictwa będzie stworzenie poszerzonej bazy nowych klientów, którzy
będą mogli swobodnie korzystać z handlu
internetowego i będą obsługiwani przez
rosnącą liczbę flot dostawczych.

reklama
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Firma Volvo Trucks
wprowadziła na rynek
nową generację Volvo FH16,
która z powodzeniem łączy
nowe funkcje bezpieczeństwa, zaprojektowane
pod kątem potrzeb kierowcy
środowisko pracy i najnowsze technologie,
zapewniające wyższą
wydajność w transporcie.

olvo FH16 jest od dziesięcioleci
oczywistym wyborem dla kierowców, którzy stawiają czoła najtrudniejszym wyzwaniom. Z każdą generacją jest to samochód coraz mocniejszy
i bardziej dopracowany. To ewolucja. Model roku 2020 to kolejny krok producenta,
aby zadania transportowe wykonywane
dzięki Volvo FH16 stały się jeszcze bardziej wydajne.

Wygląd świadczy o potędze
Podobnie jak FH, model Volvo FH16
można zamówić z jedną z kilku wersji kabin. Może to być kabina sypialna z obniżonym dachem, kabina sypialna, kabiny
Globetrotter, Globetrotter XL i Globetrotter XXL. Oczywiście pakiety wykończeń zewnętrznych i wewnętrznych pozwalają nadać pojazdowi indywidualny
charakter.

Nowe Volvo FH16
– wydajniejsze niż kiedykolwiek
Volvo FH16 jako
ciągnik siodłowy standardowo dostępne jest
w konfiguracjach 4×2,
6×2 (z osią pchaną
lub wleczoną), 6×4
oraz 8×4

Stylistyka przodu pojazdu wskazuje
na jego ponadprzeciętne możliwości, a zewnętrznym nawiązaniem do dziedzictwa
modelu jest krata wlotu powietrza z motywem wodospadu. Charakter nowego
modelu Volvo FH16 podkreślają lśniące
i odważnie zarysowane reflektory w kształcie litery V. Panele reflektorów zostały
przesunięto nieco na zewnątrz, aby poprawić aerodynamikę pojazdu i nadać mu
jeszcze bardziej zdecydowany wygląd.
Wnętrze nowego Volvo FH16 – podobnie jak w pozostałych modelach –
zostało zaprojektowane z myślą o kierowcach. Wprowadzono nowe akcenty
kolorystyczne i wysokiej jakości wykończenia, zmodernizowana deska rozdzielcza zawiera nowe praktyczne schowki
i całkowicie nowy cyfrowy 12-calowy
wyświetlacz zestawu wskaźników o wysokiej rozdzielczości. Można wybierać między czterema różnymi widokami ekranu
w zależności od sytuacji jazdy i informacji, które mają być pokazane. Na wyświetlaczu tablicy wskaźników kierowca
ma również do wglądu szczegółowy rozkład obciążenia na poszczególnych osiach.
Jeśli zadanie wymaga większej przyczepności, wystarczy obrócić element sterujący w panelu kontroli trakcji, aby włączyć
funkcje blokady mechanizmu różnicowego – status każdej blokady zostanie
oczywiście pokazany na wyświetlaczu.
Stanowisko kierowcy można także
wyposażyć w 9-calowy wyświetlacz dodatkowy obsługujący system Infotainment,
nawigację, informacje o transporcie i obraz z kamer monitorujących. Wyświetlacz
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Volvo FH16
z 750-konnym silnikiem w dalszym ciągu
pozostaje najmocniejszym seryjnym samochodem ciężarowym
dostępnym na rynku
europejskim.
Charakter nowego
modelu Volvo FH16
podkreślają lśniące
i odważnie zarysowane reflektory
w kształcie litery V

Standardowe wyposażenie nowych samochodów ciężarowych stanowi obecnie
elektronicznie sterowany układ hamulcowy (EBS) konieczny do działania takich
funkcji, jak układ ostrzegający o niebezpieczeństwie kolizji z funkcją hamowania
awaryjnego oraz układ stabilizacji toru
jazdy. Opcjonalnie dostępny jest aktywny układ kierowniczy Volvo z takimi systemami bezpieczeństwa, jak układ monitorowania pasa ruchu i wspomaganie
stabilności.
Nowe Volvo FH16 wyposażono także w system rozpoznawania znaków drogowych, które są wyświetlane na wyświetlaczu zestawu wskaźników. System

Stanowisko kierowcy można także wyposażyć
w 9-calowy wyświetlacz dodatkowy obsługujący
system Infotainment, nawigację, informacje
o transporcie i obraz z kamer monitorujących

jest łatwo dostępny z fotela kierowcy.
Można go obsługiwać różnymi sposobami: za pomocą intuicyjnie umieszczonych
przycisków na kierownicy, głosowo lub
bezpośrednio za pośrednictwem ekranu
dotykowego i panelu sterowania.
Zarówno na wyświetlaczu zestawu
wskaźników, jak i wyświetlaczu dodatkowym interfejs można wyświetlać w jednym z wielu języków.
W nowych samochodach Volvo FH
i FH 16 przeprojektowano dźwignię zmiany biegów I-Shift – wprowadzono podświetlane symbole wyboru biegów, a nowe
tryby jazdy umożliwiają osiągnięcie optymalnej wydajności.

Jak to w Volvo:
bezpieczeństwo priorytetem
W reflektorach zintegrowano aktywne światła mijania, co zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ następuje automatyczne wyłączenie wybranych segmentów
świateł drogowych LED, gdy samochód
zbliża się do innych pojazdów. Korekta

W nowych
samochodach Volvo
FH i FH16 przeprojektowano dźwignię
zmiany biegów
I-Shift: wprowadzono
podświetlane symbole wyboru biegów,
a nowe tryby jazdy
umożliwiają osiągnięcie optymalnej
wydajności

świateł następuje wtedy, gdy kamera
i radar wykryją inne pojazdy lub gdy kamera wykryje zmiany w natężeniu światła
wokół pojazdu.
Do innych funkcji zwiększających bezpieczeństwo należy tempomat sterujący
prędkością przy zjeździe ze wzniesienia
(tempomat zjazdowy), który ustawia maksymalną prędkość, aby ułatwić zapobieganie niepożądanemu przyspieszeniu,
a także udoskonalony tempomat adaptacyjny (ACC), który działa w całym zakresie prędkości, nawet do 0 km/h.

wykrywa takie znaki, jak ograniczenia
wyprzedzania, rodzaj drogi i ograniczenia prędkości. Istnieje także możliwość
uzyskania lepszej widoczności – wystarczy zamontować po stronie pasażera
kamerę przesyłającą widok z boku pojazdu na wyświetlacz dodatkowy.
Ponadto właściciel Volvo FH16 może
wykorzystać szeroki zakres połączonych
usług w zakresie zarządzania flotą i utrzymania gotowości eksploatacyjnej, dzięki
czemu może zmaksymalizować wykorzystanie swoich pojazdów.
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Volvo FH16 jako podwozie pod zabudowę dostępne jest w konfiguracjach 4×2, 6×2 (z osią
wleczoną), 8×2 (osie zespolone z przodu), 8×2 (oś tridem), 8×4 (osie zespolone z przodu), 8×4
(tridem z osią wleczoną lub pchaną) oraz 10×4 (osie zespolone z przodu, tylna oś wleczona)

Moc ujarzmiona
Dzięki połączeniu 16-litrowego silnika
o mocy do 750 KM, lepszej zwrotności,
najnowszej technologii bezpieczeństwa
i większego wspomagania pracy kierowcy nowe Volvo FH16 zapewnia doskonałą
wydajność podczas najbardziej wymagających zadań transportowych.
Volvo FH16 napędza silnik D16K zgodny z Euro VI Step D, dostępny w 3 wersjach regulacyjnych (tabela).
Z silnikiem współpracuje zautomatyzowana skrzynia biegów I-Shift o 12
przełożeniach z pakietami oprogramowania dla różnych obszarów zastoso-

wania. I-Shift z biegami pełzającymi pozwala łatwo rozpocząć pracę z ciężkimi
ładunkami, poruszać się z minimalną prędkością i zużywać paliwo efektywnie przy
prędkościach przejazdowych. Dzięki potężnym osiągom Volvo FH16 można łatwo
utrzymać wysokie średnie prędkości jazdy
nawet w najbardziej pagórkowatym terenie. Układ I-See optymalizuje prędkość
i zmiany biegów zgodnie z topografią
pokonywanej trasy.
Aby manewrowanie z dużymi ładunkami było mniej skomplikowane, skrętne
osie pchane i wleczone mają zwiększone kąty skrętu, co poprawia zwrotność
i zmniejsza zużycie opon. Opcja uno-

D16K550
D16K650
D16K750

Moc
550 KM/410 kW przy 1380–1700 obr/min
650 KM/480 kW przy 1450–1700 obr/min
750 KM/550 kW przy 1600–1700 obr/min

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

Oznaczenie

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

Tabela. Osiągi znamionowe silnika D16K Euro VI/D
Moment obrotowy

szenia jednej z osi w układzie tandem zapewnia przyczepność przy zachowaniu
nośności dwóch osi oraz manewrowości
i efektywności paliwowej jednej. Na potrzeby szczególnie wymagających operacji przygotowano nową oś zespoloną
z zawieszeniem mechanicznym o nośności 38 t. Opcjonalnie FH16 można wyposażyć w przednie osie z zawieszeniem
pneumatycznym, które mają nośność do
10 t, co zapewnia większą elastyczność
i ładowność.
Volvo daje sobie radę z zadaniami,
które oczywiście mogą wykonać inne pojazdy, ale robi to ze znacznie mniejszym
wysiłkiem. Można wybrać przełożenia osi
napędowej, które obniżają prędkość obrotową silnika i zużycie paliwa przy prędkości przelotowej. Zmniejszeniu zużycia
paliwa sprzyja również wykorzystanie osi
typu tandem z pojedynczą redukcją –
tak wyposażone FH16 jest w stanie pracować w zestawach do 100 t dmc.

2800 Nm przy 900–1380 obr/min
3150 Nm przy 950–1450 obr/min
3550 Nm przy 950–1400 obr/min
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Zabroniona jest bezumowna sprzedaż miesięcznika po cenie niższej od ceny
detalicznej ustalonej przez wydawcę. Sprzedaż numerów aktualnych i archiwalnych po innej cenie jest nielegalna i grozi odpowiedzialnością karną.
Prenumerata realizowana przez RUCH SA:
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można
składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl
lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem:
801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 7.00–18.00. Koszt
połączenia według taryfy operatora.

