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Efekt Amazon
w dystrybucji miejskiej

Firma Amazon całkowicie zakłóciła rynek detaliczny w ciągu zaledwie kilku dekad. To zakłócenie, znane jako Efekt Amazon, jest tak powszechne, że firmy w większości branż mogą
bezpiecznie założyć, że jeśli Amazon nie jest
jeszcze konkurencyjnym zagrożeniem, to może
nim być w niedalekiej przyszłości.
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Nowe zasady zezwoleń
na przejazd pojazdem…

Wielkimi krokami zbliżają się zmiany w ustawie o drogach publicznych, których obowiązek
wdrożenia wynika z przegrania przez Polskę
sporu z Komisją Europejską w sprawie dopuszczenia pojazdów z naciskiem pojedynczej
osi napędowej wynoszącym 11,5 t.
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Z Nooteboom na budowę

Dzięki uprzejmości Nooteboom Polska oraz
firmy budimex mieliśmy możliwość zapoznania
się z bardzo interesującym zestawem transportowym, składającym się z naczepy Euro-68-14
i ciągnika MAN TGX D38 6×4.

54

# 6 –7– 8/2020

Branża po półroczu

Przedstawiciele producentów motoryzacyjnych – także tych z branży pojazdów użytkowych – spodziewali się, że rok 2020 nie będzie rewelacyjny, zakładano korektę rynku.
W marcu Europa pogrążyła się w pandemii
COVID-19. Teraz wiemy już, że nic nie będzie
jak przedtem.
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Ford F-Max – bliższe spotkanie pierwszego stopnia

Chociaż ciągniki Ford F-Max są w sprzedaży
od połowy 2019 r., nie mieliśmy do tej pory
okazji do bliższego zapoznania się z tą interesującą ciężarówką. Jako Międzynarodowa Ciężarówka Roku 2019 ma zapewne wiele zalet.
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Silnik Diesla tak,
ale odpowiedzialnie
Eksperci są zgodni co do tego, że silnik Diesla pozostanie
na długo w transporcie ciężarowym, ale zakazy miejskie, cele
dotyczące emisji gazów cieplarnianych i presja opinii publicznej
oznaczają, że branża mimo wszystko potrzebuje sposobów,
by być postrzegana w bardziej zielonym kolorze.

S

kandal Dieselgate nie dotyczył co prawda
sektora transportu ciężarowego, ale całkowicie
naiwne byłoby nie zauważyć, że reputacja
silnika wysokoprężnego na całym świecie
ucierpiała. Oczywiście prawdą jest, że jakość
oleju napędowego i wydajność silnika Diesla
poprawiły się wielokrotnie w ostatnich dziesięcioleciach, a rozwój technologii kontroli emisji
spalin poprawił jakość powietrza na wielu
głównych rynkach.
Jednak nawet w najbardziej rozwiniętych
krajach świata centra miejskie są nadal narażone na szkodliwe poziomy niebezpiecznych
emisji, takich jak rakotwórcze cząstki stałe.
To, że w niektórych miastach w 2019 r.
odnotowywano niebezpieczne poziomy smogu,
wskazuje na potrzebę dalszych, radykalnych
zmian. Co więcej, nadchodzące obostrzenia
dotyczące dopuszczalnych poziomów emisji
gazów cieplarnianych dla sektora pojazdów
ciężkich zarówno w USA, jak i w UE oznaczają,
że potrzebne są alternatywy dla spalania paliw
kopalnych, jeśli floty, a co za tym idzie producenci ciężarówek, mają pozostać na rynku.
Dla wielu elektryfikacja ciężkiego transportu ciężarowego może wydawać się idealnym
celem, ale jego osiągnięcie zajmie dużo czasu,
wymagając długoterminowych inwestycji
i innowacji. Świat nie może czekać tak długo,
a dziś potrzebne są pewne pozytywne zmiany,

jeśli branża ma skutecznie stawić czoła zmianom klimatu i lokalnym zanieczyszczeniom.
Bez rewolucyjnej, skokowej zmiany technologii
akumulatory nie sprawdzą się jako źródła
energii do napędu ciężarówek operujących
w transporcie dalekobieżnym. Chociaż istnieje
potencjał w technologii wodorowych ogniw
paliwowych, w tym przypadku brakuje wciąż
infrastruktury.
Wykorzystanie silnika Diesla w transporcie
ciężarowym jest więc zapewnione przez długi
czas, ponieważ jego moc, wydajność i niezawodność są po prostu nie do pobicia. Jednak
producenci ciężarówek muszą zdać sobie
sprawę z tego, że floty dbające o swój ekologiczny obraz chcą być pozytywnie postrzegane
przez społeczeństwo budzące się w obliczu
bardzo realnego zagrożenia związanego
ze zmianami klimatycznymi.
Jeśli sektor transportu ciężarowego ma
nadal używać silników Diesla – a przecież tak
będzie – musi to robić w możliwie najbardziej
odpowiedzialny sposób, mając na względzie
zarówno ekonomikę eksploatacji, czyli jak najniższe zużycie paliwa, jak i rosnącą presję na
proekologiczność środków transportu.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
redaktor naczelny
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2019 r. koncerny Volkswagen i Ford ogłosiły szeroko zakrojoną współpracę w obszarach pojazdów elektrycznych i lekkich
samochodów dostawczych oraz współdziałanie w ramach rozwoju systemów autonomicznych. Podpisane umowy między firmami Ford
i Volkswagen tworzą podstawy dla trzech projektów pojazdów Forda i Volkswagen Samochody Dostawcze. Oprócz ustalonej już współpracy w ramach
pick-upa średniej wielkości równolegle realizowane są również projekty dotyczące miejskiego pojazdu dostawczego oraz transportera w segmencie
do 1 t ładowności.

© Volkswagen Samochody Dostawcze

KOOPERACJA MIĘDZY
VOLKSWAGEN SAMOCHODY
DOSTAWCZE I FIRMĄ FORD

W

W przyszłości Ford jako partner wiodący będzie produkował dla Volkswagen Samochody Dostawcze nową wersję Amaroka na bazie Rangera. Następca Amaroka od 2022 r. będzie produkowany w zakładzie Forda w Silverton w RPA. Dla obu partnerów ważne jest wykorzystanie tej samej
platformy, jednocześnie obaj producenci będą chcieli uwydatnić w pełni swoje
mocne strony poprzez dopasowanie i indywidualny design oraz interfejs i tym
samym wyraźnie podkreślić różnice między modelami. Dla następcy Amaroka głównymi rynkami zbytu będą kraje z obszaru EMEA (Europa–Bliski
Wschód–Afryka).
Zawarcie umów o kooperacji jest podstawą dwóch kolejnych projektów. Volkswagen Samochody Dostawcze na bazie zaprezentowanego w lutym tego
roku Caddy 5 rozwinie miejski samochód dostawczy i będzie go produkował dla Forda w Polsce pod nazwą Transit Connect od 2021 r. Tym samym
Ford wypuści na rynek pierwszy pojazd w ramach kooperacji z Volkswagenem. Produkcja nowego Caddy 5 (premiera w lutym 2020 r.) rozpocznie się
w drugiej połowie br. w Poznaniu.

Zaprezentowany w lutym 2020 r. VW Caddy 5. generacji
spotkał się z ciepłym przyjęciem mediów branżowych
Ważnym segmentem w obszarze lekkich samochodów dostawczych są
Transportery. Firmy Volkswagen Samochody Dostawcze oraz Ford postanowiły również w ramach tego segmentu rozpocząć współpracę, w ramach
której Ford przejmie rolę wiodącą w zakresie rozwoju technicznego oraz produkcyjnego przyszłego modelu w tym segmencie. Zdaniem Thomasa Sedrana „Projekt ‘1Ton’ będzie dla Volkswagen Samochody Dostawcze dodatkowym wzmocnieniem w obszarze klientów firmowych, ponieważ będziemy
w stanie stworzyć silną ofertę z bardzo dobrymi warunkami kosztowo-użytkowymi. Jednocześnie w naszych rękach nadal na wyłączność pozostaje rozwój techniczny, produkcja oraz marketing następcy naszej dzisiejszej serii
6.1 dla klientów prywatnych, czyli modeli Multivan, Caravella i California”.
Z początkiem czerwca br. podpisane zostały umowy o kooperacji w obszarze
rozwoju jazdy autonomicznej, a spółka siostrzana Volkswagena AID została
wcielona do przedsiębiorstwa ARGO AI. W ten sposób stworzono podstawę
dla globalnie działającego przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju jazdy autonomicznej. Obaj partnerzy w przyszłości będą mogli indywidualnie korzystać z oprogramowania oraz systemu SDS (Self Driving System). W ramach
koncernu Volkswagena to VWN jest odpowiedzialny za rozwój techniczny
jazdy autonomicznej w obszarze MaaS/TaaS dla 4. poziomu automatyzacji.
Volkswagen planuje w 2022 r. po raz pierwszy wykorzystać flotę pojazdów
autonomicznych w warunkach realnych. Będzie to pierwszy test pojazdów
całkowicie elektrycznych z serii ID-BUZZ na 4. poziomie autonomii. W tym
celu VW będzie ściśle współpracować z firmą ARGO.
Kooperacja między koncernami Volkswagen i Ford nie spowoduje powiązania
kapitałowego przedsiębiorstw, a wszystkie pojazdy będą dystrybuowane na
rynkach niezależnie od siebie.
(DP)

ojazd z okładki to 3-osiowy DAF CF 340 FAG 6×2 z kabiną dzienną Day Cab zabudowany
śmieciarką Geesinknorba. DAF jest napędzany silnikiem PACCAR MX-11 o mocy maksymalnej 341 KM/251 kW uzyskiwanej przy 1675 obr/min. Maksymalny moment obrotowy
wynosi 1500 Nm w zakresie 900–1400 obr/min. Napęd przenosi 12-biegowa, zautomatyzowana
skrzynia traXon o rozpiętości przełożeń 16,69:1,00. Przednia oś wyposażona w resory paraboliczne
ma nośność 8 t, z tyłu zastosowano zawieszenie pneumatyczne. Druga oś jest skrętną osią
pchaną, jej nośność to 7,45 t, z kolei tylna oś napędowa z przekładnią główną o przełożeniu 2,64
ma nośność 12,05 t. Rozstaw osi to 4300 mm, zwis tylny – 1600 mm. Skrętna oś pchana wraz
z krótkim zwisem tylnym to idealne rozwiązanie do podłączania ciężkiego sprzętu z tyłu podwozia.

P
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Izolacja
termiczna
zwiększyła
ciężar zabudowy tylko
o ok. 195 kg

„PROFESJONALNI
KIEROWCY”
WRACAJĄ DO GRY
o kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią wirusa SARS-CoV-2
rusza pierwsze w tym roku praktyczne,
bezpłatne szkolenie kierowców zawodowych w ramach akcji społecznej „Profesjonalni kierowcy”.
Szkolenie pod okiem doświadczonych instruktorów
z Volvo Trucks odbędzie się 3 września 2020 r.
na Torze Jastrząb. Zapraszamy kierowców zawodowych, którzy mają kategorię prawa jazdy
C+E, ale nie pracują w branży transportowej.
W tym samym dniu odbędzie się również konferencja prasowa inaugurująca oficjalnie V edycję
akcji „Profesjonalni kierowcy” i debata merytoryczna na temat przyszłości zawodu kierowcy,
w której wezmą udział partnerzy akcji: Volvo
Trucks, Continental Opony Polska, Volvo Financial
Services, ERGO Hestia, Grupa MAK, PKO Leasing,
MJM Brokers oraz zaproszeni goście.
Na szkolenie można zapisywać się za pośrednictwem formularza umieszczonego na: www.profesjonalnikierowcy.pl. O kwalifikacji na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
(RP)

© Schmitz Cargobull

P

NOWA IZOLOWANA WYWROTKA
SCHMITZ CARGOBULL
chmitz Cargobull wprowadza na rynek nową zabudowę samowyładowczą M.KI z izolacją
termiczną, uzupełniając w ten sposób swoje portfolio o nową opcję izolacji. Izolowana
termicznie mulda o pojemności 18 m3 jest idealnie zaprojektowana do transportu mniejszych
ilości asfaltu. Izolacja termiczna zwiększyła ciężar zabudowy tylko o ok. 195 kg. Mniejsze objętości, lepsza wszechstronność i zwrotność są szczególnie przydatne w ograniczonych warunkach
ruchu, jak to często ma miejsce na budowach.

S

Przygotowując nową wywrotkę M.KI z pełną izolacją termiczną montowaną na podwoziach samochodów ciężarowych, Schmitz Cargobull wykorzystał swoje bogate doświadczenie w dziedzinie
transportu towarów o kontrolowanej temperaturze. Zoptymalizowany kształt zabudowy zapewnia
niski środek ciężkości, zwiększając w ten sposób stabilność przechyłu. Wysokiej jakości odporna
na temperaturę osłona nadwozia ma przesuwaną plandekę elektryczną, którą można bezpiecznie
i wygodnie obsługiwać z poziomu podłoża za pomocą pilota. Gama modeli obejmuje nadwozia o różnej
grubości podłogi, o wysokości ściany bocznej 1460 mm w różnych wersjach ścian tylnych.
(DP)

Sieć trakcyjna współdziała z pięcioma
hybrydowymi pojazdami Scania R 450
wyposażonymi w pantografy

© Scania

Pozostałe cztery pojazdy należą do firm Schanz, Meyer Logistics, Contargo
i Merck. Obecnie wszystkie te pojazdy są wykorzystywane w ruchu na pięciokilometrowym zelektryfikowanym odcinku autostrady A5. Na podstawie ich pracy zostaną zebrane dane do kilku badań mających na celu ocenę
korzyści płynących z e-dróg.

PIERWSZA ELEKTRYCZNA
AUTOSTRADA W NIEMCZECH
ierwsza niemiecka zelektryfikowana droga, znajdująca się w pobliżu
Frankfurtu, została oddana do użytku na początku lipca br. Sieć trakcyjna współdziała z pięcioma hybrydowymi pojazdami Scania R 450
wyposażonymi w pantografy. Ostatni z pięciu pojazdów objętych projektem
został niedawno dostarczony do firmy Knauf – niemieckiego producenta
materiałów budowlanych.

P

„Pięciokilometrowy autostradowy tor testowy w obu kierunkach może wydawać się bardzo krótki, ale celem przedsięwzięcia jest przetestowanie tej
technologii. Jeśli opinie będą pozytywne i jeśli około jedną trzecią niemieckich autostrad wyposażymy w zelektryfikowane sieci trakcyjne, w przyszłości około 80% zarejestrowanych w Niemczech pojazdów ciężarowych
będzie mogło pracować w trybie elektrycznym z wykorzystaniem tej technologii” – wyjaśnia Heinrich Kerstgens, dyrektor współzarządzający w Contargo,
która w czerwcu otrzymała trzeci hybrydowy pojazd Scania na potrzeby
pilotażowego projektu.
Segment autostrady A5 w Hesji jest jednym z trzech testowanych w Niemczech
odcinków z siecią trakcyjną. Drugi odcinek drogi otwarto w Szlezwiku-Holsztynie (A1) pod koniec 2019 r. Ostatni test rozpocznie się pod koniec 2020 r.
w Badenii-Wirtembergii (B462).
(RP)
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GOLDHOFER FTV: TRANSPORT
ŁOPAT NA WYMAGAJĄCYCH
TRASACH

G

recka firma Anipsotiki jest często wybieranym przewoźnikiem przez
producentów turbin i operatorów farm wiatrowych. Do transportu
łopat Anipsotiki wykorzystuje podnośnik łopat FTV firmy Goldhofer.

Oprócz wyeliminowania konieczności ścinania drzew na krętych leśnych drogach, połączenie funkcji przechylania i obracania umożliwia łatwe i aerodynamicznie bezpieczne pokonywanie nawet najciaśniejszych zakrętów na stromych odcinkach trasy bez negatywnego
wpływu zmian siły wiatru na ostrza, siły lub kąta natarcia. Podczas pokonywania dróg
w obszarach zabudowanych mechanizm przechylania służy do podnoszenia łopaty na tyle
wysoko, aby mogła ona ominąć przeszkody na poboczu, takie jak okapy dachowe i drzewa,
podczas gdy obniżenie łopaty zapewnia bezpieczne przejście pod liniami energetycznymi
i innymi konstrukcjami z ograniczeniami wysokości dla pojazdów

© D. Piernikarski

Z flotą składającą się z kilku podnośników łopat FTV, naczep platformowych z osiami wahadłowymi i adapterów do mocowania łopat Bladex,
specjalizująca się w transporcie i budowie elektrowni wiatrowych firma
Anipsotiki zbudowała do tej pory 119 farm wiatrowych, przewożąc przy tym
co najmniej 366 łopat turbin wiatrowych za pomocą podnośników łopat
Goldhofer FTV 300 i FTV 500.
(DP)

Adaptery Goldhofer FTV 300 lub FTV 500 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 w średnicach 2,1 m oraz 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, a także zagwarantować bezpieczną i wydajną pracę.
Adaptery FTV 300 i FTV 500 mogą być instalowane
i demontowane bez użycia żurawia

Aby szybko i bezpiecznie przetransportować bardzo długie
łopaty turbiny wiatrowej nawet w najbardziej odległe miejsca,
greccy specjaliści transportu drogowego z firmy Anipsotiki
stosują różne podnośniki łopat
z serii Goldhofer FTV

© Goldhofer

© Goldhofer

Firma Anipsotiki od 2009 r. do transportu ciężkich i ponadgabarytowych ładunków wykorzystuje moduły transportowe i naczepy Goldhofer, a także specjalny
osprzęt, co daje pewność, że ciężkie i nieporęczne maszyny oraz komponenty
dotrą do miejsc docelowych, które są czasami odległe i trudno dostępne, bezpiecznie i na czas. Oprócz licznych holowanych i samobieżnych ciężkich modułów transportowych Goldhofer z serii THP i ADDRIVE przewoźnik dysponuje
również różnymi innymi specjalistycznymi pojazdami tej marki oraz osprzętem
przeznaczonym do transportu elementów turbin wiatrowych.

SAMOCHODY SPECJALNE | CZERWIEC –LIPIEC – SIERPIEŃ 2020 | 9

| BIZNES |

Firma Amazon całkowicie
zakłóciła rynek detaliczny
w ciągu zaledwie kilku dekad.
To zakłócenie, znane jako
Efekt Amazon, jest tak
powszechne, że firmy
w większości branż mogą
bezpiecznie założyć, że jeśli
Amazon nie jest jeszcze
konkurencyjnym zagrożeniem, to może nim być
w niedalekiej przyszłości.

miany w ekosystemie dystrybucji
miejskiej i szczególnie w dostawach ostatniej mili zachodzą bardzo szybko, a nadchodząca przyszłość
będzie wymagać od obecnych operatorów
podjęcia zdecydowanych kroków, jeśli
chcą skutecznie konkurować z nowymi
graczami pojawiającymi się na rynku –
jednym z nich jest firma Amazon.
Przyspieszenie zmian (ostatnio spotęgowane pandemią koronawirusa i koniecznością utrzymania dystansu społecznego i pracą z domu) wywiera presję
zarówno na istniejące dłużej, jak i początkujące firmy obecne w tym sektorze

biznesu transportowego i logistycznego,
aby zintensyfikować wdrażanie nowych,
opłacalnych technologii.

Nadchodzi Efekt Amazon
w dystrybucji
Amazon jest jedną z gigantycznych
sieci handlowych. Firma prowadzi największy na świecie sklep internetowy,
rozwija też nowoczesne, samoobsługowe
sklepy stacjonarne Amazon GO. Firma
zaczynała jako księgarnia internetowa,
by stać się potęgą, która całkowicie zakłóciła rynek detaliczny w ciągu zaledwie kilku dekad. To zakłócenie, znane

Efekt Amazon
w dystrybucji miejskiej
Dariusz Piernikarski

© gettyimages

Pod koniec 2019 r.
flotę firmy Amazon
stanowiło 30 tys. oznakowanych samochodów dostawczych oraz 20 tys.
naczep – liczby te
stale rosną
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Kilka miesięcy temu firma Amazon
złożyła zamówienie na 100 tys. nowych
samochodów dostawczych z napędem
elektrycznym (dostawcą ma być Rivian
– startup, w który Amazon zainwestował 700 mln USD) – jest to największe
w historii zamówienie na dostawcze
samochody elektryczne

Firmy Mercedes-Benz
Vans, Matternet oraz
siroop jeszcze w 2017 r.
rozpoczęły pilotażowy projekt dotyczący wykorzystania dronów w dystrybucji towarów zamawianych
w handlu internetowym

jako Efekt Amazon, jest tak powszechne,
że po wyszukaniu tego terminu w internecie znajdziemy setki milionów trafień. A ponieważ Amazon koncentruje się
na coraz większej liczbie branż, Efekt
Amazon zaczynają odczuwać także firmy
specjalizujące się w miejskiej dystrybucji towarów.

Efekt Amazon przyspiesza zmiany na
wszystkich płaszczyznach dystrybucji
poprzez innowacyjne formy transportu
i dostawy, tworzenie nowych poziomów
usług i zmianę konfiguracji magazynów
w celu zwiększenia wydajności. Firma
Amazon zakłóciła działalność głównych
branż, m.in. w USA zdominowała sprze-

daż zabawek dla dzieci, zyskała 1,5%
udziału w rynku odzieży i osiągnęła obrót
na poziomie 1,4 mld USD w sprzedaży karmy dla zwierząt domowych w 2017 r.
Najpewniej jeszcze w tym roku Amazon wejdzie również do Polski i otworzy
e-sklep – do tej pory Polacy mogli robić
zakupy na polskojęzycznej stronie nie-
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Rysunek 1. Typowy przebieg przykładowej
dostawy paczki na konwencjonalnej trasie
przewozowej wraz z określeniem pracy
przewozowej wyrażonej w paczkokilometrach
na trasie dostawy mieszanej

mieckiego Amazon.de. Aktualnie Amazon zatrudnia w Polsce na stałe ponad
14 tys. pracowników, dysponując siecią
7 magazynów. Na razie te centra dystrybucyjne służyły firmie głównie do
obsługi rynku niemieckiego, jeśli jednak
powstanie e-serwis Amazon w Polsce,
to zapewne przejmie też zamówienia
Polaków.

W wielu miastach
prowadzone są próby
wykorzystania samojezdnych robotów
dostawczych
– na razie rozwiązania
te są dalekie
od powszechnej
komercjalizacji

Obecnie bez względu na to, co jest
przedmiotem sprzedaży: czy są to produkty żywnościowe, AGD, zabawki, ubrania czy materiały budowlane, klienci będą
porównywać swoje doświadczenia z firmą
Amazon. Należałoby zatem choć w niewielkim zakresie skopiować to, co Amazon robi dobrze.
Klienci są przyzwyczajeni do szybkiej
wysyłki i dostawy z powiadomieniami
dotyczącymi przebiegu dostawy otrzymywanymi na smartfony. Dystrybutorzy
powinni znaleźć sposoby na dostosowanie się do tych oczekiwań i jak najszybsze
dostarczanie klientom złożonych przez
nich zamówień. Klienci oczekują również
uproszczonego sposobu zamawiania to-

© Domino’s Pizza

Wpływ Amazona na dystrybucję

warów. Wielu dystrybutorów już ma witryny pozwalające na realizację zakupów
drogą elektroniczną, ale warunkiem koniecznym staje się to, aby były również
wersje dostępne na urządzeniach mobilnych. Kupowanie przez Amazon jest
bezproblemowe i natychmiastowe, bez
potrzeby obecności przedstawicieli handlowych, cały proces jest realizowany kilkoma kliknięciami – takiego właśnie doświadczenia oczekują klienci.
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Zagrożenia i szanse
Dystrybutorzy bez wątpienia napotkają również szereg potencjalnych negatywnych skutków zmiany wywołanej
przez Efekt Amazon. Kupujemy teraz
częściej mniejsze ilości i szybciej otrzymujemy przesyłki. Dla firm dystrybucyjnych częstsze i mniejsze zamówienia to
więcej dostaw – w ich przypadku może
być konieczne wdrożenie innego modelu
dystrybucji. W trakcie transportu średni
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koszt postoju pozostaje niezmienny, zatem częstsze dostarczanie mniejszych
przesyłek to więcej postojów – to generuje większy koszt usługi transportowej.
Typowy przebieg przykładowej dostawy paczki na konwencjonalnej trasie
ilustruje rysunek 1 (ze względu na przejrzystość i lepsze zrozumienie pokazano
tu tylko kilka przystanków, co oczywiście nie odpowiada rzeczywistej liczbie
przystanków).
Dystrybutorzy będą również musieli
być przygotowani na zmiany w konfiguracji pojazdu, aby zwiększyć wydajność flot transportowych, a także stawić
czoła realnej możliwości związanej z tym,
że kierowcy mogą nie być w stanie się
przystosować. Niektórzy z nich po prostu
odejdą, niektórzy nie będą chcieli wykonywać większej liczby zleceń, a jeszcze
inni nie będą w stanie zagwarantować
obsługi totalnie zorientowanej na klienta.
Wreszcie wraz ze spadkiem przebiegów
dziennych wykorzystywanych pojazdów
pojawi się konieczność zmodyfikowania
organizacji łańcucha dostaw i stworzenie minicentrów dystrybucyjnych.

Obecnie największą szansą w dostawach są rozwiązania związane ze śledzeniem przesyłek i pojazdów. Znajomość
lokalizacji pojazdów oraz ich aktualnej
aktywności (także i prowadzących je kierowców) może być decydujące w zakresie
podnoszenia efektywności działań dystrybucyjnych. Ponieważ zmienia się podejście klientów, którzy chcą na bieżąco
znać status dostawy, możliwość wykonywania aktywnych powiadomień mobilnych może radykalnie skrócić czas
i koszty obsługi tych zapytań.
Inną kluczową szansą dla firm dystrybucyjnych, do wykorzystania już dziś,
jest analiza danych. Firmy mogą segmentować swoich zleceniodawców i wiedzieć, kto zapłaci za usługę premium
zamiast za usługę standardową, dopłaci
ze szybszą dostawę i lepsze produkty. Korzystając z danych, dystrybutorzy mogą
odpowiednio ukierunkować swoje wysiłki sprzedażowe i cenę usługi. Analiza
danych jest również ważna w przypadku
zamówień predykcyjnych. Amazon wie,
czego chcą klienci, zanim to zrobią na
podstawie danych o ich preferencjach
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i historii zamówień. Poprawia to jakość
obsługi klienta i sprzedaż.
Zamówienia predykcyjne mogą również pomóc w planowaniu trasy. Technologia umożliwia teraz dynamiczne
pobieranie informacji o zamówieniach
i dynamiczne optymalizowanie tras w ciągu dnia w oparciu o uporządkowanie predykcyjne. Menedżerowie flot mają możliwość zobaczenia, gdzie i kiedy będą
pojazdy i jak będzie się zmieniać dostępna
przestrzeń ładunkowa. Może to oznaczać
dynamiczne dodawanie lub usuwanie
pojazdów w celu obsługi klientów na podstawie bieżącej i prognozowanej ilości
przewożonych ładunków. Predykcja zamówień pozwoli również z wyprzedzeniem przygotować kolejną falę dostaw.

Trendy w dostawach ostatniej mili
Dostawa ostatniej mili jest ostatnim
etapem działania sieci firm dystrybucyjnych – zwłaszcza kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP). Jest to cały
ekosystem, który zapewnia różnorodność towarów na wyciągnięcie ręki (lub

© Daimler
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Innowacje na ratunek
W niedalekiej przyszłości w odpowiedzi na transportowe potrzeby branży KEP konieczne będzie
szersze wykorzystanie nowoczesnych i już dostępnych technologii, takich jak napędy elektryczne,
pojazdy autonomiczne, drony czy roboty

daniem jest dostawa paczek, jak i podmioty działające w branży pojazdów
użytkowych muszą upewnić się, że
wyposażają się w niezbędne zasoby
i umiejętności, jeśli chcą odnieść sukces wraz ze wzrostem konkurencji.

Rysunek 2. Schematyczne zestawienie innowacyjnych rozwiązań
technologicznych w dostawach ostatniej mili [1]
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bardzo blisko) konsumentów. Patrząc na
rynek transportowy – w szczególności na
segment dostaw ostatniej mili – z dwóch
perspektyw branżowych: pojazdów użytkowych (sektor zaawansowanych technologii) i KEP (sektor logistyczny), dostrzeżemy 3 główne trendy:
1. Oczekiwania konsumentów są wysokie i rosną. Konsumenci stają się
coraz bardziej wyrafinowani w zakresie tego, czego oczekują od dostaw
ostatniej mili. Około. 20–25% z nich
wybrałoby dostawę tego samego dnia
lub natychmiast, gdyby była dostępna
po niskich cenach. Mimo tych oczekiwań ich gotowość do zapłaty za tę
usługę jest ograniczona.
2. Potencjał automatyzacji jest wysoki.
Automatyzacja ma znaczny potencjał
do zwiększenia wydajności. Autonomiczne pojazdy dostawcze są i będą
dominującą technologią w tym zakresie i mają moc przetasowania całej
branży.
3. Zmienia się dynamika konkurencji.
Szybka ewolucja technologii w tym
sektorze prowadzi do potencjalnego
wzrostu liczby nowych podmiotów.
Zarówno firmy, których głównym za-

Obserwując postępy w rozwoju innowacyjnych technologii, które znajdą
zastosowania w dostawach do odbiorców
końcowych, można wskazać na kilka kluczowych kierunków, które dają się pogrupować w 3 kategorie w zależności od
ich stopnia dojrzałości rynkowej: koncepcje, badania i rozwój oraz innowacje
skalowalne. Zestawienie kluczowych innowacji przedstawiono na rysunku 2.
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Praktyczne wdrażanie tych rozwiązań
będzie przebiegać stopniowo. Oczekuje
się, że pojazdy elektryczne i zwiększona
obecność technologii bezobsługowego
dostarczania będą pierwszą falą technologii, która przekształci dostawy ostatniej mili. Ta zmiana jest obecnie w toku,
ponieważ rozwiązania te dojrzały już do
wprowadzenia na rynek i są skalowalne,
a każde z nich przyczynia się do poprawy
efektywności kosztowej, zwiększa wygodę klienta, będąc jednocześnie w zgodzie
z przepisami. Gdy kolejne miasta zaostrzają swoje normy emisji, wykorzystanie
pojazdów elektrycznych w dostawach
ostatniej mili staje się jednym z pierwszych rozwiązań, które osiągnie znaczący
poziom penetracji rynku.
Badania przeprowadzone jeszcze
w 2016 r. [1] mówią nam, że 42% Amerykanów, 34% Europejczyków i 61% Chińczyków opowiada się za rozwiązaniami
w zakresie e-mobilności (odpowiednio
11%, 11% i 1% respondentów było temu
przeciwnych). Zmotywowane rosnącym
upodobaniem obywateli do czystych technologii kilka krajów i miast przyjęło przepisy na rzecz pojazdów elektrycznych.

Przykładem może być powstanie strefy
ultraniskiej emisji w Londynie, zainicjowane w 2019 r., czy komunikaty napływające z Paryża, Madrytu, Aten i Meksyku, że pojazdy napędzane silnikiem
Diesla zostaną wyrugowane z ulic tych
miast do 2025 r.
Oczekuje się, że duże, półautonomiczne pojazdy dostawcze, które podążają
za personelem dostarczającym paczki,
będą kolejnym trendem, jaki zaadoptują
firmy z segmentu KEP. Ten pierwszy
krok w kierunku pełnej automatyzacji
wesprze personel dostawczy i zwiększy
produktywność poprzez skrócenie czasu
potrzebnego na prowadzenie i parkowanie samochodów.
W nieco odleglejszej perspektywie
czasowej autonomiczne pojazdy dostawcze w swym działaniu najprawdopodobniej nie będą wymagały obecności personelu. W tym samym czasie rozpocznie
się szersze wykorzystanie dronów ze
względu na ich zdolność do unikalnego
zaspokojenia określonych potrzeb związanych z dostawą. Na przykład drony
mogą być skutecznym rozwiązaniem
w regionach, w których dostęp do infra-
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struktury drogowej jest ograniczony lub
w sytuacjach, w których drogi (według
stanu lub projektu) ograniczają szybkie
dostarczanie środków medycznych ratujących życie. Jednak ze względu na
ograniczenia funkcjonalne (np. miejsce
lądowania, bezpieczeństwo, ładowność),
ograniczenia prawne i koszty nie oczekuje się, że drony będą wykorzystywane
na dużą skalę w gęstych obszarach miejskich. Mogą one jednak odblokować wyższe poziomy usług dla obszarów, które
z powodu ograniczeń dostępnych technologii obecnie nie mogą być obsługiwane
z ofertą taką jak dostawa tego samego
dnia lub dostawa natychmiastowa.
W stosunkowo odległej przyszłości,
tj. po 2030 r., oczekuje się, że roboty
będą dostarczać paczki bezpośrednio do
drzwi klientów. Technologia ta stanowi
kluczową wartość dodaną, zwiększając
wygodę klienta, ponieważ roboty będą
w stanie poradzić sobie z ostatnim etapem
dostawy. Wysoki koszt tej technologii
oznacza jednak, że rozwiązania te są dalekie od powszechnej komercjalizacji.
Poza znacznymi kosztami związanymi
z wykorzystaniem robotów jako dorę-
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Rysunek 3. Koszt dostawy
ostatniej mili za paczkę
w przeciętnym mieście;
założenia – koszt pracy
20 euro/h, miasto średniej
wielkości, zużycie energii
0,3 kWh/km dla pojazdów
elektrycznych oraz 12 l/100 km
dla samochodów z silnikami
spalinowymi [1]

Co należy wiedzieć,
aby prosperować?
Bezwładność branży w pewnym sensie ogranicza dystrybutorów próbujących
wprowadzać innowacje i nadążać za
Efektem Amazon. Uzyskanie akceptacji
technologii może zająć trochę czasu,
jeśli osoby podejmujące decyzje będą
powoli wdrażać nowe rozwiązania. Na
szczęście jest jeszcze czas na dostoso-
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Deutsche Post DHL
Group zakończyło produkcję elektrycznego StreetScootera – wytwarzanie
specjalnie opracowanego
e-samochodu dostawczego było nieopłacalne,
mimo że w barwach
Deutsche Post DHL
na ulice wyjechało ponad
10 tys. takich samochodów, a kilka tysięcy
zostało sprzedanych
też innym firmom

czycieli przesyłek przeszkodę stanowią
kwestie strukturalne. Umożliwienie robotom dostarczania paczek do drzwi klienta wymaga bowiem wysokiego poziomu
integracji systemów, co samo w sobie
jest znaczącym przedsięwzięciem.
Wszystkie te technologie mają potencjał wartości, ale niosą również ryzyko
dla klientów i dostawców. Ich wartość
przejawia się jednak na różne sposoby.
Ocenia się, że półautonomiczne i autonomiczne pojazdy zmniejszają koszty
dostawy w miastach o ok. 10–40% (rysunek 3). Kwota ta jest dość duża w wartościach bezwzględnych, biorąc również
pod uwagę, że koszty dostawy na ostatniej mili to ok. od 1,50 do ponad 4,00 euro
[1], w zależności od gęstości sieci, położenia geograficznego i kosztów pracy.

Z drugiej strony pojazdy elektryczne
nie przynoszą jeszcze znacznych oszczędności. Jest tak, ponieważ całkowity udział
pojazdu (wliczając przebieg) stanowi
mniej niż 15% całkowitego kosztu dostawy ostatniej mili w gęstej sieci, a zatem stanowi jedynie niewielką podstawę
do poprawy kosztów. Dlatego przynajmniej w miastach nie oczekuje się, że nawet znacząca poprawa całkowitego kosztu
własności i użytkowania TCO wynikająca
z elektryfikacji taboru w znaczący sposób
poprawi koszty dostawy. W tym kontekście zauważmy, że wykorzystanie pojazdów elektrycznych na dużą skalę prawdopodobnie stanie się konieczne w celu
spełnienia coraz bardziej rygorystycznych
przepisów dotyczących emisji, zwłaszcza
w dużych aglomeracjach miejskich.
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wanie się do Efektu Amazon. Pierwszym
krokiem powinny być inwestycje w technologie, które rozwiązują problemy klientów i poprawiają ich wrażenia. Warto
pracować nad rozwiązywaniem codziennych problemów klientów, w tym tych,
o których oni nawet nie wiedzą. Należy
również wprowadzać w firmach innowacje, która zapewniają klientom to,
czego szukają.
Jeśli czegoś można nauczyć się od
Amazon, to tego, że znajomość potrzeb
klienta jest kluczem do sukcesu w dzisiejszym świecie.
Bibliografia
[1] Fast forwarding last-mile delivery – implications for the ecosystem, McKinsey&Company, July 2018.
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Branża po półroczu
Dariusz Piernikarski
Przedstawiciele producentów motoryzacyjnych
– także tych z branży pojazdów użytkowych
– spodziewali się, że rok 2020 nie będzie rewelacyjny,
zakładano korektę rynku. W marcu Europa pogrążyła
się w pandemii COVID-19. Teraz wiemy już, że nic
nie będzie jak przedtem.

adanie przeprowadzone przez Międzynarodowy Związek Transportu
Drogowego (IRU) pokazuje, że ponad 3,5 mln przewoźników drogowych na
całym świecie boryka się w tym roku z bezprecedensowymi stratami finansowymi.
Jest to wynik ograniczeń transportowych
i ogólnego spowolnienia gospodarczego
spowodowanego pandemią COVID-19.
Firmy zajmujące się transportem towarów
na całym świecie spodziewają się średniego 18-procentowego spadku obrotów w 2020 r. o łącznej wartości ok. 551
mld euro.

© Volvo Trucks

Zmniejszenie sprzedaży samochodów nowych to z kolei wzrost
zapotrzebowania na usługi serwisowe – dealerzy, chcąc realizować oczekiwania swoich klientów, rozbudowują serwisy; na początku lipca Eurocomplex Trucks otworzył nową halę warsztatową w swoim serwisie w Olchowej k. Rzeszowa
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Volvo Trucks w marcu
wprowadziło na rynek
samochody nowej
generacji – ich
sprzedaż rozpocznie
się jednak dopiero
w 3 kwartale br.
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Sektor transportowy został szczególnie negatywnie dotknięty na Bliskim
Wschodzie i w Afryce Północnej (–22%)
oraz Azji (–21%). Europa straciła 64 mld
euro (spadek obrotów o 17%). Firmy w Argentynie, Chinach i Iranie stoją w obliczu ponad 30-procentowego spadku.
Jest to oczywiście szacunkowy wpływ na
pracę w transporcie drogowym w roku
obrachunkowym liczonym od kwietnia
2020 r. na podstawie danych dostarczonych przez kraje członkowskie IRU.
Firmy zajmujące się transportem towarów i osób zgłosiły, że wprowadzono
znacznie więcej ograniczeń niż środków
ułatwiających działalność w okresach
największego zamknięcia, co dodatkowo
negatywnie wpłynęło na branżę. Ponieważ usługi transportu drogowego mają
fundamentalne znaczenie dla gospodarek i społeczności na całym świecie, to
bankructwo każdego operatora transportu drogowego wpłynie na przepływ
osób i towarów.

Trzymamy się dzielnie
Przewozy krajowe utrzymują się niemal na tym samym poziomie co wcześniej. Blisko połowa polskich przewoźników deklaruje podobne obroty finansowe
jak przed rozpoczęciem kryzysu. Polscy
przedsiębiorcy mimo pandemii koronawirusa wykazują umiarkowany spokój,
monitorują rynek i sprawnie reagują,
dostosowując się do zmieniających się
warunków funkcjonowania przewozów
drogowych. Muszą radzić sobie z trudnościami, jakie stawia przed nimi obecna
sytuacja związana z koronawirusem. Jest
to m.in. znaczny spadek liczby zleceń
oraz niższe stawki za frachty.

Philippe Gorjux,
dyrektor zarządzający Renault
Trucks Polska

Pandemia dotknęła 3 obszary naszej działalności biznesowej. Przede wszystkim musieliśmy zagwarantować działanie naszych punktów serwisowych. W niektórych krajach doszło
do ich zamknięcia, my w Polsce chcieliśmy tego uniknąć. Udało się to z pewnymi ograniczeniami związanymi
chociażby z koniecznością zachowania bezpieczeństwa, ale od maja
już powróciliśmy do normalnego rytmu pracy. Wszystkie serwisy
działają normalnie i nasi klienci pojawiają się w nich bez przeszkód.
Nasze serwisy w tym trudnym okresie spisały się znakomicie.
Od połowy marca zostały zamknięte nasze fabryki, uruchomiliśmy
oczywiście pracę zdalną w większości naszych działów. Gdy fabryki wznowiły produkcję, zaczęliśmy ponownie spotykać się z klientami. Co ciekawe, dawało się u nich wyczuć umiarkowany optymizm:
zapotrzebowanie na transport wzrastało, ciężarówki w większych
ilościach powróciły na drogi, powoli normalizowało się prowadzenie ich działalności. Wzrastają nie tylko przebiegi, ale również
masa przewożonych ładunków. Zauważyliśmy w kwietniu i w maju
pewną racjonalizację doboru taboru do przewożonej masy towarowej,
obecnie sytuacja powoli wraca do normy.
Część z zamówionych wcześniej samochodów udało się nam dostarczyć zgodnie z harmonogramem, ale niektóre zamówienia ze
względu na wstrzymanie produkcji musiały zostać przełożone. Początkowo baliśmy się, że klienci będą masowo anulować zamówienia, ale coś takiego nie wystąpiło – były to jednostkowe przypadki.
Wzrosło zainteresowanie zakupem samochodów używanych – nie
tylko w Polsce czy w Europie, ale na pozostałych rynkach.
Powoli powraca optymizm, ale jest nadal wiele niepewności dotyczących np. wrześniowego powrotu pandemii, wstrzymania dofinansowania ze strony państwa czy załamania gospodarki i gwałtownego spadku popytu na usługi transportowe. Zapytany w maju
o spadek sprzedaży na koniec 2020 r. powiedziałbym, że będzie
to ok. 50%, ale po dwóch kolejnych miesiącach, w których obserwujemy znaczną poprawę, muszę zrewidować moją prognozę na
bardziej optymistyczne minus 20–30%.

Rysunek 1. Porównanie sprzedaży samochodów ciężarowych (> 3,5 t dmc.) w okresie
styczeń–czerwiec w 2019 i 2020 r. wraz ze
zmianą sprzedaży r/r

Najpewniej czują się firmy transportowe obsługujące rynek krajowy. Wolumen obrotów utrzymuje się na podobnym
poziomie jak przed wybuchem pandemii.
Przedsiębiorstwa te nie przewidują raczej
pogorszenia swojej płynności finansowej i pozycji rynkowej, niektórzy w pandemii upatrują nawet szansę na rozwój.
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Rysunek 2. Sprzedaż samochodów
ciężarowych (> 3,5 t dmc.) w okresie
styczeń–czerwiec 2020 r. z rozbiciem
na najważniejsze marki

Małgorzata Kulis,
dyrektor zarządzająca
Volvo Trucks Polska

Wielkim zaskoczeniem dla nas i pewnie
również dla innych importerów było to, że
została wstrzymana produkcja pojazdów.
Jest to zjawisko, z jakim nawet w najcięższych
czasach poprzednich kryzysów nie mieliśmy do
czynienia. Owszem, produkcja była częściowo wygaszana, ale nigdy nie było tak, aby fabryki stanęły praktycznie
z dnia na dzień. Oczywiście miało to na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników – gdy wznowiono produkcję, to
z pełnymi regułami zachowania bezpieczeństwa.
Gdy zostaliśmy poinformowani, że fabryka wstrzymuje produkcję, do dyspozycji mieliśmy tylko samochody już wyprodukowane z potwierdzeniem dowiezienia – wiele zamówionych
pojazdów utknęło na zatrzymanych liniach produkcyjnych. Wyprzedawaliśmy stoki i choć w tym roku liczba pojazdów stokowych była ograniczona, już w grudniu przygotowywaliśmy
się na to, że rok bieżący będzie słabszy. Chcieliśmy bazować
głównie na karnecie zamówień, ale nikt pod koniec 2019 r. nie
mógł przewidzieć tego, co nastąpi za 3 miesiące. Sprzedaliśmy
więc to co było, udało się też zdobyć nieliczne sztuki na stoku
ogólnoeuropejskim i ściągnąć z innych krajów – to były samochody, które odpowiadały zamówieniom naszych klientów.
Na pewno rynek całkowity na koniec roku będzie zdecydowanie mniejszy niż zakładaliśmy na początku roku. Staram się być
umiarkowaną optymistką i wciąż wierzę, że spadek sprzedaży
będzie między 30 a 40%, a nie powyżej 50%, tak jak to wskazywały statystyki kwietniowe czy majowe.
Faktycznie wzrost sprzedaży to realizacja opóźnionych zamówień z kwietnia czy z maja. Mimo wszystko karnet naszych zamówień z ostatnich 5 tygodni jest naprawdę przyzwoity, odnotowujemy stały dopływ nowych zamówień, co napawa nieco
optymizmem. Od września zaczniemy przyjmować zamówienia na samochody z nowej gamy, zaczną one do nas przyjeżdżać pod koniec pierwszego kwartału 2021 r.

Zdecydowanie większą ostrożność wykazują przewoźnicy międzynarodowi, głównie z powodu sytuacji na rynkach wewnętrznych krajów członkowskich UE.
To, w jaki sposób wybuch pandemii koronawirusa wpłynął na sprzedaż nowych
pojazdów użytkowych, można prześledzić,
analizując dane statystyczne publikowane
przez PZPM. Możliwości zestawienia danych jest wiele – przedstawiamy jedynie
kilka wariantów. Na rysunku 1 zestawiono wielkość sprzedaży samochodów
ciężarowych (> 3,5 t dmc.) w okresie styczeń–czerwiec dla 2019 i 2020 r. wraz
ze zmianą poziomu sprzedaży rok do
roku – w maju było to aż o 70,2% mniej.
Widać, że najniższy poziom sprzedaży
wystąpił w kwietniu, potem, wraz ze
stopniowym „odmrażaniem” gospodarki,
popyt powoli się zwiększał.
Z kolei na rysunku 2 zestawione zostały poziomy sprzedaży nowych samochodów ciężarowych z rozbiciem na
poszczególnych producentów. Można
powiedzieć, że koronawirus wszystkich
dotknął w jednakowy sposób, przy czym
po kwietniowej zapaści poszczególni importerzy z różną intensywnością rozpoczęli odrabianie strat. Warto zwrócić
uwagę na bardzo dobre wyniki firmy
MAN Truck & Bus, która najwyraźniej
najszybciej zmobilizowała swoją organizację sprzedaży.
Typowym zjawiskiem jest to, że przy
spadku koniunktury firmy transportowe
w pierwszej kolejności odkładają na przyszłość decyzje związane z zakupem na-
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Rysunek 3. Porównanie sprzedaży naczep
i przyczep (> 3,5 t dmc.) w okresie
styczeń–czerwiec w 2019 i 2020 r.
wraz ze zmianą sprzedaży r/r

© Krone

czep i przyczep. Potwierdza to zestawienie na rysunku 3 – szczytowy spadek
sprzedaży wynoszący 68,3% odnotowano w kwietniu. Podobnie jak w przypadku samochodów ciężarowych, od
maja następuje stopniowy wzrost liczby
zamówień. Na rysunku 4 zestawione zostały wyniki sprzedaży naczep pierwszej piątki w rankingu oraz pozostałych
producentów i importerów. Warto zwrócić uwagę na duży spadek sprzedaży naczep marki Krone – wynika to z tego, że
producent specjalizuje się w pojazdach
wykorzystywanych w dalekobieżnym
transporcie międzynarodowym (naczepy
kurtynowe), a ten odnotował silną zapaść
w marcu i kwietniu. Z kolei producenci
oferujący np. chłodnie (wzrosło zapotrzebowanie na transport żywności w temperaturach kontrolowanych), wywrotki
(nie wstrzymano większości inwestycji
infrastrukturalnych) czy zabudowy wykorzystywane w zestawach operujących
w transporcie krajowym mogli częściowo zrekompensować straty związane ze
spadkiem zapotrzebowania na „międzynarodówkę”.

Producenci naczep, mimo spadku
sprzedaży, wprowadzają nowe
produkty – na zdjęciu 4-osiowa
naczepa Krone Profi Liner

Rysunek 4.
Sprzedaż naczep i przyczep
(> 3,5 t dmc.) w okresie styczeń–czerwiec
2020 r. z rozbiciem na najważniejsze marki

Coraz więcej ciężarówek
na drogach
Po ogłoszeniu pandemii COVID-19
władze państw członkowskich UE starały
się utrzymać przewozy towarowe tak, by
łańcuchy dostaw nie zostały zachwiane.
Według danych systemu telematycznego
GBOX w marcu i kwietniu w Polsce prze-

wozy krajowe zmalały jedynie o 10%.
Oczywiście w transporcie międzynarodowym spadki te były większe. Obecnie,
gdy następują kolejne etapy „odmrażania” gospodarki, większość zakładów
produkcyjnych wznowiła już produkcję
(także te z sektora automotive), pojawia
się coraz większe zapotrzebowanie na
transport międzynarodowy.
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Powszechnie uznawanym wskaźnikiem koniunktury transportowej nie tylko
w odniesieniu do gospodarki niemieckiej,
ale – ze względu na ruch tranzytowy –
ogólnoeuropejskiej jest intensywność
ruchu ciężarówek na niemieckich drogach. W trakcie poboru opłat drogowych
generowane są cyfrowe dane m.in. o przebiegu samochodów ciężarowych podlegających opłacie w Niemczech. Na tej
podstawie Federalny Urząd Transportu
Towarowego (BAG) i Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) opracowują indeks
opłat drogowych (przebiegu) dla samochodów ciężarowych, który pozwala na
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© Wielton

monitorowanie zmian w natężeniu przewozów towarowych. Kryzys związany
z pandemią koronawirusa od kilku miesięcy wpływa na kształtowanie się tego
wskaźnika.
Z danych opublikowanych przez BAG
i Destatis wynika, że przebieg ciężarówek
z co najmniej czterema osiami podlegającymi opłacie drogowej na niemieckich
autostradach wzrósł o 6,1% po korektach
sezonowych w maju 2020 r. w porównaniu z danymi z kwietnia 2020 r. Jednak wartość ta jest o 7,3% niższa niż

Wielton pod względem
szerokości oferty wywrotek
superlekkich SL jest bezkonkurencyjny na rodzimym rynku
– ma aż 6 modeli ram. Ostatnio
producent wdrożył w swoich
produktach dodatkowe wzmocnienia konstrukcji ram, które
zwiększają stabilność pojazdu
podczas rozładunku w trudnych
warunkach

© DAF Trucks

W czerwcu DAF Trucks
poinformowała o wprowadzeniu
w swoich ciężarówkach nowego
układu AEBS-3 do samochodów
serii LF, CF i XF

Biznes toczy się dalej: na szwajcarskich
drogach pojawi się 10 samochodów Hyundai
XCIENT Fuel Cell, pierwszych na świecie seryjnie produkowanych ciężarówek z ogniwami
paliwowymi – w tym roku do Szwajcarii trafi
w sumie 50 pojazdów, które od września będą
przekazywane do klientów flotowych w tym
kraju, a do 2025 r. Hyundai planuje dostarczyć
do Szwajcarii łącznie 1600 ciężarówek XCIENT
z ogniwami paliwowymi

© Hyundai

W oczekiwaniu na poprawę
w roku poprzednim. Z kolei w czerwcu
przebieg ten wzrósł o 4,7%. Nadal jednak w porównaniu z rokiem poprzednim
wskaźnik opłat drogowych w czerwcu
2020 r. jest o 3,8% niższy niż rok wcześniej. W porównaniu z lutym 2020 r., czyli
na miesiąc przed wprowadzeniem na terenie Niemiec ograniczeń spowodowa-

nych pandemią, w czerwcu wskaźnik
opłat drogowych był o 6,6% niższy (po
uwzględnieniu kalendarzowej i sezonowej korekty). Według statystyk dzienne
przebiegi opłat drogowych mierzone ruchomą średnią z 7 dni również rosną
stale od końca kwietnia. Wniosek jest jeden: powoli sytuacja się poprawia.

Dalsza stała poprawa koniunktury
nie jest niestety niczym pewnym. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada wzloty i spadki, zwłaszcza jeśli
pandemia miałaby się zaostrzyć, a ryzyko
to jest szczególnie duże po okresie wakacyjnym. Panuje przekonanie, że powrót koniunktury do stanu z 2019 r. jest
możliwy najwcześniej po upływie od 12
do 18 miesięcy.
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DAF – Twój wybór,
Twój zysk
Samochody ciężarowe marki DAF są
numerem jeden w świecie zastosowań
komunalnych na Wyspach Brytyjskich,
w Holandii i Belgii oraz jedną z częściej
wybieranych marek w innych krajach.

ak silna pozycja w sektorze komunalnym
to wynik wieloletniej, intensywnej pracy
od podstaw i zdobywania zaufania klienta
zarówno do trwałości pojazdu, jak i całodobowej
opieki dealerów. Warto zapoznać się z kompletną
ofertą podwozi DAF – wyborem coraz większej
liczby zakładów oczyszczania miast, decydujących
się na użytkowanie śmieciarek, hakowców, bramowców, pojazdów do czyszczenia kanalizacji
czy innych pomocniczych pojazdów branży komunalnej. Rozwiązania DAF cechuje prostota,
która skutkuje niezawodnością, trwałością i długowiecznością. Konstruktorzy zadbali o dużą rezerwę
techniczną obciążenia osi, zawieszeń oraz ram,
dając pewność wykonania pracy również w bardzo
trudnym terenie, gdzie wytrzymałe zawieszenia
znoszą bez uszczerbku przeciążenia nawet przy
częściowym załadowaniu śmieciarki.
Podwozia komunalne DAF to przede wszystkim samochody w konfiguracji 4×2 oraz 6×2 z ostatnią
lub przedostatnią osią skrętną. Do wyjątkowo
trudnych zadań terenowych przeznaczone zostały
podwozia 6×4 i 8×4. Te ostatnie również z ostatnią osią skrętną. DAF opracował solidne mechanizmy skrętu kół ostatniej osi. Połączenie elektroniki
i hydrauliki zaowocowało trwałym, niezawodnym
i całkowicie bezobsługowym mechanizmem zwrotniczym. Co więcej, zarówno podwozia 6×2, jak
i 8×4 z ostatnią osią skrętną mają najmniejszy promień zawracania dostępny na rynku.

Ciężkie podwozia komunalne DAF to przede wszystkim samochody
w konfiguracji 6×2 z ostatnią lub przedostatnią osią skrętną
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Samochody ciężarowe DAF na wielu europejskich
rynkach zajmują czołową pozycję w sektorze
zastosowań komunalnych
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Nieduże koszty eksploatacji samochodów komunalnych DAF
wynikają z niskiego zużycie paliwa, wpływa na nie również
inteligentna konstrukcja napędu i skrzyń biegów

Inteligentna, przemyślana konstrukcja podwozi
DAF to również stalowy zderzak, zawieszony niezależnie od stopni wejściowych i reflektorów,
które wykonane są z lexanu, znacznie wytrzymalszego niż szkło. Kierunkowskazy i światła LED
umieszczone są poza strefą uszkodzeń. Rozwiązania te gwarantują wysoką odporność na tak powszechne w ruchu miejskim drobne otarcia czy
kolizje. Najniższa cena przejechanego kilometra
wynika nie tylko ze sławnego już niskiego zużycia
paliwa przez silniki DAF, wpływa na nią też inteligentna konstrukcja napędu i skrzyń biegów. Bezawaryjność i niskie koszty serwisu dopełniają
obrazu oferty pojazdów, które pozwalają zarabiać.

Podwozia DAF sprawdzają się
nie tylko jako śmieciarki, to
również hakowce, bramowce,
pojazdy do czyszczenia kanalizacji oraz inne pomocnicze
pojazdy branży komunalnej
Ważnym argumentem za wyborem marki DAF
jest również organizacja sieci obsługi i sprzedaży.
Każdy z dealerów DAF w Polsce ma specjalistów
od zastosowań komunalnych – wszechstronnych
doradców klienta, potrafiących sprostać różnorodnym wyzwaniom, znających doskonale szczegóły techniczne i umiejących doradzać w zakresie konfiguracji i eksploatacji pojazdów.

DAF jest również właścicielem homologacji na
wszystkie typy zabudów wykonywanych na podwoziach DAF, co w połączeniu z prostotą montażu
zabudów wynikającą z inteligentnej konstrukcji ramy
oraz możliwościami personalizacji aplikacji powoduje, że wszyscy liczący się producenci zabudów
chętnie wykonują swoje zabudowy na podwoziach
DAF, a proces rejestracji jest bardzo szybki.
Pojazdy DAF w świecie zastosowań komunalnych
stanowią klasę samą w sobie.
Zdjęcia: © DAF Trucks
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Wielkimi krokami zbliżają się
zmiany w ustawie o drogach
publicznych, których
obowiązek wdrożenia wynika
z przegrania przez Polskę
sporu z Komisją Europejską
w sprawie dopuszczenia
pojazdów z naciskiem
pojedynczej osi napędowej
wynoszącym 11,5 t.

godnie z obowiązującym od wielu
lat prawem w Unii Europejskiej na
wszystkich drogach publicznych
powinna być możliwość poruszania się
pojazdami, których pojedyncza oś napędowa może mieć nacisk do 11,5 t. Od
2012 r. w Polsce obowiązuje system zezwoleń na poruszanie się pojazdami, których nacisk osi przekracza 8 lub 10 t w zależności od skatalogowania danej drogi
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. System ten został zanegowany przez
Komisję Europejską, więc Ministerstwo
Infrastruktury zaproponowało zmiany.

Nowe zasady zezwoleń
na przejazd pojazdem
nienormatywnym

© Ol-Trans

Łukasz Chwalczuk
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Pomimo licznych zastrzeżeń składanych
zarówno przez stowarzyszenia reprezentujące środowisko transportowe, jak i część
innych resortów prace nad projektem są
kontynuowane i zapewne jesienią 2020 r.
zostaną uchwalone.

Dostępność dróg
Nie wchodząc zbytnio w szczegóły,
projekt ustawy zakłada, że aktualny ogólnopolski system dostępności dróg, w którym rozporządzenie Ministra dopuszcza
możliwość poruszania się po drogach
z konkretnym naciskiem osi, zostanie oddany praktycznie w 100% samorządom.
Przepisy nie regulują dokładnie, w jaki
sposób rozstrzygnąć, czy stan techniczny
drogi umożliwia poruszanie się pojazdami z naciskiem osi 11,5 t, a zarazem
daje możliwość wprowadzania zakazów
poruszania się przez ustawienie znaków
drogowych lub ograniczenia w danej strefie. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego
(OSPTN), wspierane przez inne zrzeszania przewoźników i firm budowlanych,
stwierdziło, że brak jednolitej ogólnopolskiej bazy dopuszczalnego nacisku osi spowoduje ogromny problem w planowaniu
i wykonaniu przewozów. Skąd bowiem
spedytor ma wiedzieć, jaki nacisk osi ustaliła rada gminy na przeciwległym krańcu
Polski. Na tak postawione zarzuty Ministerstwo Infrastruktury odpowiada – ruch
będzie odpowiednio sterowany poprzez
znaki drogowe. Obecny wykaz dróg w rozporządzeniu, choć sprzeczny z prawem
unijnym, przynajmniej pozwala na ustalenie, jaki nacisk osi obowiązuje w okolicach Rzeszowa, Wrocławia, Białegostoku
czy Szczecina. Jeśli zmiany wejdą w życie,
a wszystko na to wskazuje, ponieważ presja czasu powoduje „przepychanie projektu kolanem”, to już za kilka miesięcy
może się okazać, że droga, którą jeszcze
kilka dni temu przewoźnik przewoził np.
wodę mineralną, już dzisiaj nie jest dla
niego dostępna, ponieważ w międzyczasie gmina postawiła znak drogowy B-19
(zakaz wjazdu o nacisku na osie wyższym
niż określony na znaku).
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Wszystkie drogi z wyjątkiem…
Dyrektywa Unijna przewiduje, że od
ogólnej zasady kraj członkowski może
wprowadzać wyjątki, np. w parkach lub
centrach miast. Jest to o tyle zrozumiałe,
że nikt nie chciałby, aby przez centrum np.
Krakowa prowadził szlak transportowy.
Niestety w Polskich realiach, w których
absolutna większość dróg publicznych
to drogi wojewódzkie, powiatowe lub
gminne, samorządowcy będą mogli ustawić zakazy poruszania się. Ministerstwo
planuje, aby drogi ulokowane przy żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych, szpitalach, uzdrowiskach, formach
ochrony przyrody lub obszarach górniczych mogły być objęte ograniczeniami
w zakresie nacisków osi. Powstaje zatem
pytanie, jak pogodzić prawo unijne z potrzebami rynku transportowego np. na
Śląsku, gdzie obszar górniczy jest wyjątkowo obszerny. Można się także zastanawiać, jaki jest związek między szpitalem czy szkołą a oddziaływaniem nacisku
osi na powierzchnię drogi. Niestety pomimo wielu zastrzeżeń powiększanie
wachlarza możliwości ograniczenia nacisku osi na drogach publicznych jest
kontynuowane.

Straż Miejska będzie
kontrolować naciski osi
Z pełnym szacunkiem dla przedstawicieli tej formacji, ale stowarzyszenia
firm transportowych wskazywały, że Straż

Łukasz Chwalczuk
– wspólnik w Kancelarii Prawnej Iuridica,
prezes zarządu OSPTN oraz członek
zarządu ESTA Europe

Miejska nie ma niezbędnego doświadczenia, centralnego nadzoru, ani nawet
jednolitego umundurowania, aby prowadzić tak skomplikowane działania, jakim
jest kontrola nacisku osi. Duża liczba typów osi, zawieszenia oraz pojazdów już
teraz sprawia kłopoty organom kontrolnym, więc tym bardziej dziwi forsowane
przez Ministerstwo Infrastruktury umocowanie Straży Miejskiej do ważenia pojazdów ciężarowych.
Można mieć tylko nadzieję, że Straż
Miejska nie będzie traktować wag podobnie jak fotoradarów kilka lat temu.

Śmieciarki, gruszki, żurawie
Pierwotna treść projektu zawierała
zakaz poruszania się pojazdami o nacisku
pojedynczej osi napędowej większej niż
8 t na drogach „gruntowych” (nieutwar-

dzonych). Powstał zatem problem, w jaki
sposób wywieźć śmieci lub nieczystości
płynne z domów położonych przy drogach
gminnych. Wskazywano także na problem z dojazdem pompą do betonu, żurawiem lub samochodem HDS na budowę.
Po licznych zastrzeżeniach Ministerstwo
kolejny raz „zepchnęło” rozwiązanie sprawy na samorządowców, umożliwiając zarządcy drogi podniesienie wartości dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi
napędowej do 11,5 t albo 10 t dla niektórych użytkowników drogi lub rodzajów pojazdów za pośrednictwem znaku
drogowego. Zatem przejazd drogą pojazdem ciężarowym o nacisku osi 11 t będzie
karalny, a przejazd tą samą drogą innym
pojazdem, któremu gmina wyraziła zgodę,
pozostanie wolny od obciążeń, pomimo
że realny wpływ na drogę jest dokładnie
taki sam, albo wręcz większy.

Stosowane kary
Za naruszenie zakazu poruszania się
proponowane są następujące kary:
1) 3000 zł – gdy nacisk pojedynczej osi
napędowej przekracza dopuszczalną
wartość nie więcej niż o 10%,
2) 6000 zł – gdy nacisk pojedynczej osi
napędowej przekracza dopuszczalną
wartość o więcej niż 10% i nie więcej
niż 20%,
3) 10 000 zł – w pozostałych przypadkach.
Proponowana treść art. 41 d ust. 6
ustawy o drogach publicznych umożliwia nałożenie kary nie tylko na firmę
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transportową wykonującą przejazd, ale
także na podmiot wykonujący czynności
ładunkowe oraz nadawcę, odbiorcę lub
spedytora, jeżeli okoliczności lub dowody
wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub
godził się na powstanie naruszenia.
Podobny zakres podmiotowy zastosowany jest w ustawie o ruchu drogowym, niestety statystyki pokazują, że
organy kontrolne stosują je jedynie wobec przewoźników, a odpowiedzialność
załadowców, nadawców lub spedytorów
jest w praktyce marginalna. Można mieć
spore obawy, czy przedstawiciele Straży
Miejskiej, nie mający ani doświadczenia,
ani odpowiedniego wsparcia prawnego
„odważą się” walczyć z wielkimi korporacjami, fabrykami lub nadawcami, skoro
już w dotychczasowej rzeczywistości Inspektorzy Transportu Drogowego, a nawet przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej wolą poprzestać na karach
nałożonych tylko na przewoźników.

Czy mogę odzyskać niesłusznie
nałożoną karę?
Odpowiadając krótko na powyższe
pytanie – tak, ale wniosek o wznowienie postępowania trzeba złożyć w ciągu
miesiąca od daty wejścia w życie znowelizowanej ustawy.
Jeśli w latach 2012–2020 została nałożona na firmę kara za brak zezwolenia
kat. IV w wyniku przekroczenia nacisku
pojedynczej osi napędowej, istnieje możliwość odzyskania zapłaconej kary.

Zmiany w zezwoleniach na przejazd
pojazdami nienormatywnymi
Wyrok TSUE wymusił także zmianę
systemu zezwoleń dla pojazdów nienormatywnych, albowiem dotychczasowe zezwolenie kat. IV zostało uznane za sprzeczne z prawem unijnym. W związku z tym
OSPTN, które reprezentuje praktycznie
wszystkie firmy działające na rynku pojazdów nienormatywnych włącznie z pojazdami specjalnymi typu pompy do betonu lub żurawie, aktywnie reprezentowało
prośby branży, aby przy okazji tego projektu urealnić cały system zezwoleń. Niestety jak nie trudno się domyślić, kolejny
raz polski ustawodawca wybrał najkrótszą
ścieżkę. Skoro niezgodne z prawem UE
jest tylko zezwolenie kat. IV, naniesiono
jedynie kosmetyczne lub redakcyjne zmiany w zezwoleniach, ignorując skargi branży na patologię wynikającą z wad obecnego systemu. Niestety pomimo wielu
spotkań i próśb potrzeby branży ponadgabarytowej muszą czekać na „kolejny
projekt”. Wizją nowelizacji karmione są
nadzieje branży budowlanej, która chciałaby zapłacić za okresowe zezwolenia i legalnie poruszać się specjalistycznym sprzętem (jak żurawie czy pompy do betonu).

OSPTN walczy z dyskryminacją
polskich przewoźników
Rozwój polskiego transportu nie
wszystkim przypada do gustu. Przekonują się o tym przewoźnicy, którzy do-
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pełniwszy wszelkich formalności, posiadający najnowocześniejszy tabor oraz
doświadczonych kierowców, nadal są
dyskryminowani i nierówno traktowani.
Wśród problemów, z jakimi borykają
się polskie firmy transportowe świadczące usługi ponadgabarytowe, najczęściej
powtarzają się dwa. Dyskryminujące
oczekiwanie służb kontrolnych (głównie
w Niemczech i Francji), aby kierowca pojazdu ciężarowego w odpowiednim stopniu władał lokalnym językiem. Drugi to
obowiązek posiadania dodatkowego ubezpieczenia na wypadek wyrządzenia szkody
podczas wykonywania transportu i w tym
zakresie przodują dwa kraje – Niemcy
i Włochy. O ile w przypadku Włoch wymóg ten jest nieodzownym warunkiem
uzyskania zezwolenia, o tyle nasi zachodni
sąsiedzi w zezwoleniu wydawanym zgodnie z paragrafem 70 StVZO wymagają, aby
przewoźnik miał „odpowiednie” ubezpieczenie. Tematyką obowiązkowego doubezpieczenia zajmowała się nawet Komisja Europejska, która na podstawie skargi
złożonej przez OSPTN wyjaśniała ten proceder. W trakcie konfrontacji Niemcy, jako
kraj członkowski, odpowiedziały na wezwanie Komisji, potwierdzając, że pojazd
zarejestrowany w innym kraju członkowskim (np. Polsce), który ma ważne tablice
rejestracyjne oraz potwierdzenie posiadania polisy OC pojazdu, jest uznawany
za prawidłowo ubezpieczony.

Teoria a praktyka
Kilka lat temu w sprawie CHAP(2016)03559 Komisja Europejska potwierdziła
prawo polskich przewoźników do legitymowania się polisami ubezpieczeniowymi na terenie innych krajów członkowskich, niestety, jak pokazuje praktyka,
nadal dochodzi do protekcjonistycznych
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praktyk służb kontrolnych (głównie policji), którzy pomimo jednoznacznej odpowiedzi Niemiec jako kraju członkowskiego
nadal wymagają od polskich przedsiębiorców dodatkowych ubezpieczeń. Zaskakujące w tym zakresie jest to, że
wszystkie kontrole, na które skarżyli się
członkowie OSPTN, odbywały się w piątki,
co w praktyce powodowało, że przez cały
weekend przewoźnik był zmuszony do
postoju, a tym samym narażał się na
utratę dobrego wizerunku z powodu potencjalnego opóźnienia w dostawie. Przysłowiowej oliwy do ognia dolewa to, że
podczas niektórych kontroli policjanci
zwalniali pojazd, do którego wcześniej
mieli zarzuty dotyczące braku ubezpieczenia, ale dopiero po kilku dniach. W ten
oto sposób polski przewoźnik narażony
jest na ryzyko nieterminowego wykonania usługi – co się nie zdarza w przypadku
niemieckich firm transportowych.
Przewoźniku pamiętaj – jeżeli Twój
kierowca także został zatrzymany z powodu braku „ubezpieczenia do par. 70”
wymagaj, aby policjant precyzyjnie wpisał do protokołu kontroli przyczynę zatrzymania pojazdu.

Okazuje się bowiem, że po skończonej kontroli protokół albo wcale nie jest
wystawiany, albo wpisywana jest enigmatyczna przyczyna „nieprawidłowe zezwolenie”. W obu przypadkach trudno
jest udowodnić realną przyczynę kontroli
oraz późniejsze zaskarżenie dyskryminującego działania policji.
Drugim jeszcze bardziej jaskrawym
przykładem protekcjonistycznego podejścia służb kontrolnych jest przetrzymywanie polskich ciężarówek z powodu
utrudnionego komunikowania się funkcjonariuszy z kierowcą. Mając na uwadze
to, że w całej Unii Europejskiej obowiązuje ponad 20 języków urzędowych, nie
sposób oczekiwać, aby kierowca, który
świadczy usługi transportu międzynarodowego władał każdym z nich. Zdarzają się przypadki, gdy pojazd nienormatywny poruszający się na podstawie
zezwolenia okresowego, który nie wymaga asysty pilota, a tym samym nie ma
potrzeby, aby jego kierowca musiał komunikować się z kimkolwiek w celu bezpiecznego wykonania usługi, jest zatrzymywany z powodu niewystarczającej
znajomości języka niemieckiego lub fran-
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cuskiego przez kierującego. W tej sprawie
oficjalne zapytanie złożyła europoseł Danuta Jazłowiecka, a w 2020 r. wniosek
został ponowiony przez OSPTN. 20 lipca
2020 r. Komisja Europejska potwierdziła prowadzenie postępowania wyjaśniającego i zobowiązała się powiadomić
OSPTN o ostatecznych ustaleniach.

W jedności siła
Rynek transportowy cechuje się bardzo dużym poziomem konkurencji. Problemy administracyjne, które wymieniliśmy, dotyczą jednak całej branży i nie
ograniczają się jedynie do firm z Polski.
Z problemem dyskryminacji z powodu
braku znajomości języka borykają się
także firmy z Holandii, Belgii czy nawet
Szwajcarii. Dlatego tak ważne jest, aby
firmy przystępowały do branżowych stowarzyszeń i były reprezentowane przez
ogólnokrajowe lub międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia.

Zdjęcie: © OSPTN
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Dzięki uprzejmości
Nooteboom Polska
oraz firmy Budimex SA
Oddział Usług Sprzętowych
w Pruszkowie mieliśmy
możliwość zapoznania się
z bardzo interesującym
zestawem transportowym,
składającym się z naczepy
Euro-68-14 i ciągnika
MAN TGX D38 6×4.

rzewożenie maszyn budowlanych
to zadanie złożone, zwłaszcza gdy
zestaw już jest nienormatywny.
O możliwościach i efektywności wykonania zadania transportowego w dużej
mierze decyduje zastosowany sprzęt –
przyczepy lub naczepy niskopodwoziowe.
Typowe maszyny budowlane to m.in.
ładowarki kołowe, koparkoładowarki, koparki kołowe i gąsienicowe, minikoparki,
spycharki, wozidła przegubowe, równiarki, maszyny do wyburzeń, układarki
rur, rozściełacze (rozkładarki asfaltu) czy
walce drogowe. Maszyny te są oczywiś-

Z Nooteboom
na budowę

Dariusz Piernikarski

Nasz bohater: MAN TGX D38 580 6×4
z naczepą Nooteboom Euro-68-14
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cie mobilne, lecz ich rozmiary, masy lub
rozwijane prędkości powodują, że w wielu
wypadkach nie są one dopuszczone do
poruszania się po drogach publicznych.
Najczęściej zatem na miejsce pracy zostają dowiezione i zdarza się, że jest to
jedyny sposób na dostarczenie ciężkiego
sprzętu na plac budowy. Ich środkiem
transportu są zestawy drogowe wyposażone w specjalistyczne naczepy. Popularne „niskopodwoziówki” dowożące
sprzęt na budowy to pojazdy o dużym zaawansowaniu technicznym i precyzyjnie
dobranej ładowności.

Niskopodwoziówka do zadań
specjalnych
Euro-68-14 to jednokrotnie rozsuwana naczepa niskopodwoziowa z zagłębionym łożem – popularny tiefbett.
Wózek osiowy wyposażono w 4 sztywne
osie SAF z zawieszeniem hydropneumatycznym i hamulcami bębnowymi,
każda oś ma również wymuszony hydraulicznie układ skrętu. Sporym ułatwieniem w manewrowaniu jest możliwość
sterowania. Istnieje też możliwość podpięcia z przodu 1-osiowego wózka typu
Jeepdolly.
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Zgodnie z dostarczoną przez Nooteboom dokumentacją masa własna naczepy w wersji standardowej z wózkiem
Jeepdolly wynosi ok. 20,5 t, jej ładowność to 47,5 t przy prędkości 80 km/h
(68 t dmc.), która wzrasta do 67,9 t przy
20 km/h (88,4 t dmc.). Pokład ładunkowy w stanie złożonym ma długość
6900 mm, po rozsunięciu o 4750 mm do
dyspozycji uzyskujemy 11 650 mm całkowicie płaskiego pokładu, który w stanie
załadowanym ma wysokość 435 mm,
minimalny prześwit ok. 125 mm i szerokość 2740 mm. Gdy zachodzi potrzeba,
można wykorzystać rozszerzenia boczne –
wówczas szerokość wzrasta do 3240 mm.

Złożony pokład ładunkowy ma
długość 6900 mm, szerokość
2470 mm, po rozsunięciu
o 4750 mm jego długość
wzrasta do 11 650 mm,
w stanie załadowanym jego
wysokość to 435 mm,
minimalny prześwit wynosi
ok. 125 mm
Sztywne osie SAF z zawieszeniem hydropneumatycznym
o skoku w zakresie
+200/–80 mm mają hamulce
bębnowe, zastosowano opony
o rozmiarze 245/70 R17,5

Łabędzią szyję można
również połączyć z wózkiem
Jeepdolly odpowiednim
dla ciągników 6×4, którego
spinanie odbywa się
za pomocą odłączalnego
dwustronnego obrotowego
siodła 3,5ʺ, w którym zastosowano przegub Cardana,
co skutecznie kompensuje
przechyły boczne

Tylny wózek ma długość 5740 mm,
wysokość pokładu to 935 mm, w środku
przewidziano wnękę na łyżkę i ramię koparki – ma ona szerokość 700 mm. Zawieszenie hydrauliczne pozwala na zmianę
wysokości w zakresie +200/–80 mm. Zastosowano opony o rozmiarze 245/70 R17,5.
Z pokładem ładunkowym łączy się łabędzia szyja o długości całkowitej 4200 mm,
można ją sprzęgać z ciągnikami 6×4
i 8×4 o wysokości siodła 1200–1350 mm.
Po rozłączeniu (układ hydrauliczny), opusz-

czeniu pokładu i rozłożeniu krótkich ramp
najazdowych przewożone maszyny mogą
samodzielnie wjechać na pokład. Łabędzia szyja ma hydrauliczny układ pozwalający na zmianę jej wysokości o 800 mm.
Ściana przednia ma wysokość 415 mm,
aluminiowe ściany boczne mają wysokość 400 mm, pokład ładunkowy tworzy podłoga wykonana z płyty stalowej,
przykryta głównie płytami aluminiowymi, na zewnętrznych stronach zastosowano płyty wielowarstwowe.

Łabędzią szyję można również połączyć z wózkiem Jeepdolly odpowiednim
dla ciągników 6×4. Spinanie odbywa się
za pomocą odłączalnego dwustronnego
obrotowego siodła 3,5ʺ – zastosowano
w nim przegub Cardana, co skutecznie
kompensuje przechyły boczne. Wózek
jeździ na kołach bliźniaczych, opony
o rozmiarze 295/80 R22,5. W części
przedniej wózek ma obrotowe nogi podporowe pozwalające na bezpieczne zaparkowanie Jeepdolly po odłączeniu od
ciągnika (i naczepy).
W przedniej części naczepy został
zintegrowany tzw. powerpack odpowiadający za pracę układów hydraulicznych pojazdu. Pompa hydrauliczna (maks.
ciśnienie 350 bar) jest napędzana przez
silnik elektryczny, ten zaś pobiera prąd
z akumulatorów ciągnika. Wszystkimi
funkcjami (m.in. układ skrętu osi, regulacja wysokości zawieszenia, regulacja
wysokości wózka Jeepdolly) steruje się
za pomocą bardzo przejrzyście oznaczonych przycisków rozmieszczonych na
centralnym panelu sterowania ulokowanym w obudowie ze stali nierdzewnej
z prawej strony łabędziej szyi).
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TGX D38 – niezawodne wsparcie
Do transportu nienormatywnego wymagane są ciągniki siodłowe skonfigurowane specjalnie do tego zadania, są
one łączone z równie specjalnymi naczepami i przyczepami. Gama pojazdów
ciężarowych MAN w serii TGS i TGX
przeznaczonych do bardziej wymagających zadań transportowych zaczyna
się od ciągników 3-osiowych w kombinacji 6×2 mogących pracować w zestawach o masie całkowitej 70 t lub 90 t,
zależnie od wybranej kombinacji silnika

i przekładni. W pojazdach tych ostatnia
tylna oś jest wyposażona w przekładnię
w wersji hipoidalnej zaprojektowanej
z myślą o wydajności. Z kolei oś pchana
może być wyposażona w mechanizm
skrętu poprawiający zwrotność oraz/lub
mechanizm podnoszenia poprawiający
efektywność pojazdu podczas przejazdów
bez ładunku. Z kolei 3-osiowe ciągniki
MAN TGS i TGX, wyposażone w dwie napędzane tylne osie (6×4), są konfigurowane z myślą o dużej sile napędowej
i przyczepności, mogą pracować w zestawach nawet do 180 t dmc., w zależ-

W przedniej części naczepy znajduje się tzw. powerpack odpowiadający za pracę układów hydraulicznych – pompa hydrauliczna jest
napędzana przez silnik elektryczny
zasilany z akumulatorów ciągnika,
a wszystkimi funkcjami naczepy
steruje się za pomocą przycisków
rozmieszczonych na centralnym
panelu sterowania

ności od wybranego układu napędowego.
W zastosowaniach dalekobieżnych pojazdy te można wyposażyć w zbiorniki
paliwa o łącznej pojemności 1080 l, rozmieszczone po obu stronach ramy.
MAN TGX D38 to samochód ciężarowy
o podwyższonych osiągach przeznaczony
do realizacji najbardziej wymagających
zadań transportowych. W prezentowanym zestawie, który będzie pracować
w barwach firmy Budimex, wykorzystano
ciągnik TGX D38 26.580 w konfiguracji
6×4. Samochód jest napędzany przez silnik D38 o pojemności skokowej 15,2 dm3
o mocy 580 KM/427 kW i maksymalnym momencie obrotowym 2900 Nm.
Dwustopniowe doładowanie sprawia, że
maksymalny moment obrotowy jest rozwijany już przy 930 obr/min i może być
wykorzystany niezależnie od przełożenia
przekładni głównej – zarówno przy „krótkich” (czyli o wysokiej wartości) przełożeniach stosowanych w samochodach
typowo budowlanych, jak i „długich”
(o niższej wartości) stosowanych w ciągnikach transportu dalekobieżnego. TGX
D38 sprawdzi się doskonale jako ciągnik

MAN TGX D38 26.580 6×4 to ciągnik o podwyższonych osiągach przeznaczony
do realizacji najbardziej wymagających zadań transportowych, napędzany przez silnik
D38 o mocy 580 KM/427 kW i maksymalnym momencie obrotowym 2900 Nm
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siodłowy holujący naczepy z niskimi
prędkościami – a takie sytuacje występują w transporcie nienormatywnym.
Zapewnia to również niskie zużycie paliwa, a tym samym niższą emisję CO2.
Osiągi silnika D38 czynią go szczególnie
przydatnym do wykorzystania w pojazdach używanych w ciężkich zastosowaniach budowlanych, takich jak roboty
ziemne lub transport maszyn budowlanych. D38 jest wyposażony w hamulec
silnikowy Turbo EVB, który zapewnia
do 630 kW mocy hamowania silnikiem.
Oznacza to, że w wielu zastosowaniach
może nawet zastąpić retarder, co zmniejsza masę pojazdu i powoduje, że nie występuje typowa dla zwalniacza utrata
prędkości biegu jałowego.
Ważna ze względu na manewrowanie
długim i ciężkim zestawem jest możliwość jazdy z prędkością obrotową silnika
zbliżoną do prędkości biegu jałowego.
Zapewnia to funkcja Idle Speed Driving,
której działanie polega na wykorzystaniu wysokiej wartości momentu obrotowego silnika przy niskich prędkościach – tym samym manewrowanie staje
się bardziej komfortowe i pozwala na
oszczędności w paliwie. Jest to szczególnie przydatne, gdy np. manewrujemy

W zależności od indywidualnego obciążenia eksploatacyjnego okresy między
wymianami oleju są wydłużone nawet do
140 000 km.

Właściwy pojazd na właściwym
miejscu
Prezentacja zestawu MAN TGX D38
z naczepą Nooteboom Euro-68-14, który
już wkrótce zacznie pracować we flocie
firmy Budimex, miała miejsce w Nowej
Wsi Wrocławskiej, gdzie na terenie MAN
Truck & Bus Center Wrocław mieści się

Na naczepę Nooteboom Euro-68-14
została załadowana ładowarka kołowa
średniej wielkości Caterpillar 962M (pojemność łyżek 2,5–9,2 m3). Ta maszyna
budowlana ma masę własną wynoszącą
20,2 t, jej długość transportowa (bez
łyżki) wynosi 7,2 m, a wysokość całkowita
to 3,4 m. Maksymalna szerokość nad
oponami (z obciążeniem) wynosi 2,8 m.
Nie jest to największa ładowarka kołowa
znajdująca się w ofercie firmy Caterpillar. Model 994K to prawdziwy gigant –
masa eksploatacyjna wynosi 24,3 t, można
w nim wykorzystywać łyżki o pojemności
19,1–24,5 m3.

Wszystkie osie naczepy Nooteboom Euro-68-14 mają układ
skrętu wymuszonego – siłowniki skrętu w łabędziej szyi są
podłączone sprzęgami do obrotnicy w celu zoptymalizowania układu skrętu i trwałości ogumienia, możliwe jest sterowanie skrętem za pomocą pilota zdalnego sterowania
Załadunek ładowarki CAT 962M: po odpięciu łabędziej szyi,
opuszczeniu pokładu ładunkowego na podłoże i rozłożeniu
dodatkowych ramp najazdowych samodzielny wjazd ładowarki na pokład nie stanowi najmniejszego problemu

na ciasnej przestrzeni, wolno poruszamy
się w ruchu ulicznym lub zbliżamy do
ronda. W trybie pracy „D” zautomatyzowanej skrzyni biegów samochód powoli
się przemieszcza z zamkniętym sprzęgłem tak długo, dopóki kierowca nie zacznie hamować. Nie ma potrzeby naciskania pedału przyspieszenia.

siedziba Nooteboom Polska. Kilkaset metrów dalej ma siedzibę spółka Bergerat
Monnoyeur CAT prowadząca sprzedaż
i obsługę maszyn budowlanych firmy
Caterpillar. Korzystając z okazji, tam właśnie „wypożyczyliśmy” nasz ładunek testowy. Pozwoliło to w szerszym zakresie
poznać możliwości naczepy.

Ponieważ ładowność naczepy Nooteboom Euro-68-14 – w zależności od
prędkości jazdy – zawiera się w przedziale od 47,5 t do 67,9 t, a długość
i szerokość pokładu były wystarczające,
nic nie stało na przeszkodzie, aby ładowarka CAT 962M znalazła się na pokładzie. Doskonałym ułatwieniem załadunku
była możliwość odpięcia łabędziej szyi –
po opuszczeniu pokładu ładunkowego na
podłoże i rozłożeniu dodatkowych ramp
najazdowych samodzielny wjazd ładowarki na pokład nie stanowił najmniejszego
problemu. Równie łatwe było ponowne
spięcie łabędziej szyi z naczepą.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Advancer – nowe agregaty
chłodnicze Thermo King
Agregaty chłodnicze Thermo King Advancer to 3 wersje: A-360,
A-400 i A-500. Ich konstrukcja
wyznacza nowy standard
pod względem parametrów
technicznych, kontroli temperatury i zdalnej
łączności floty

Dzięki w pełni
regulowanemu
przepływowi powietrza
przez parownik,
niezrównanej wydajności
pod względem zużycia
paliwa oraz znacznemu
obniżeniu kosztów
eksploatacji agregaty
z rodziny Advancer
stanowią przyszłość
rozwiązań chłodniczych
dla naczep.

Dariusz Piernikarski

irma Thermo King – czołowy producent agregatów chłodniczych
stosowanych w transporcie ładunków w temperaturach kontrolowanych
– w połowie czerwca przedstawiła nową
rodzinę agregatów chłodniczych Advancer, które mają zrewolucjonizować
rozwiązania przeznaczone do transportu
ładunków w temperaturach kontrolowanych. Dostępne będą trzy różne modele
agregatów A-Series Advancer: A-360,
A-400 i A-500. Cechuje je całkowicie
nowa konstrukcja wyznaczająca zupełnie
nowy standard pod względem parametrów technicznych, kontroli temperatury
i zdalnej łączności floty.
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„Firma Thermo King rozumie, że
z pozycją lidera wiąże się odpowiedzialność za rozwój technologii i możliwości w zakresie transportu chłodniczego. Jako pionierzy w branży z ponad
80-letnią tradycją wprowadzamy innowacyjne rozwiązania spełniające potrzeby klientów, nierzadko z nadwyżką,
poprawiające sprawność energetyczną
i ograniczające oddziaływanie naszych
produktów na środowisko” – mówi Francesco Incalza, prezes firmy Thermo King
Europe, Middle East and Africa. „Advancer otwiera kolejny ważny rozdział
w naszej historii. Wprowadzając tę całkowicie przeprojektowaną platformę naczep, rzucamy wyzwanie ograniczeniom
występującym w naszej branży. Tak widzimy przyszłość rozwiązań chłodniczych
do naczep – taka przyszłość stoi dziś
otworem przed naszymi klientami”.

Advancer – nowa jakość chłodzenia
Agregat Advancer to wynik dążenia
do wyjścia poza stopniowe udoskonalenia, stworzono bowiem agregat chłodniczy do naczep wyróżniający się inno-
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Według Thermo King agregaty z serii Advancer są
urządzeniami o najniższym
koszcie własności i użytkowania dostępnym obecnie
na rynku naczepowych
agregatów chłodniczych:
o 30% niższe zużycie paliwa, o 30% niższe koszty
obsługi, o 60% skrócenie
czasu obsługi

wacjami dotychczas niespotykanymi na
rynku. Urządzenia z rodziny A-Series
cechują się ponadprzeciętnymi osiągami,
przełomowymi rozwiązaniami w zakresie kontroli temperatury i zabezpieczenia ładunku oraz wysoką wydajnością pod
względem zużycia paliwa. Wszystkie te
atuty zapewniają większą niezawodność
eksploatacyjną, pomagając klientom osiągnąć znaczne wydłużenie czasu bezawaryjnego działania floty i obniżenie całkowitego kosztu posiadania.
„Projektując model Advancer, wróciliśmy do deski kreślarskiej i zapytaliśmy
siebie, jak będzie wyglądała przyszłość
– mówi David O’Gorman, starszy rangą
kierownik produktu Thermo King. – Zapytaliśmy klientów, czego potrzebują,
by lepiej funkcjonować jako firma, zdobywać więcej umów oraz obniżać koszty
eksploatacji. Na tej podstawie stworzyliśmy przełomowe rozwiązanie, które
ma być odpowiedzią na ich oczekiwania”.
Agregaty Advancer zostały poddane
intensywnym testom, naczepy w nie wyposażone przejechały ponad milion kilometrów w różnych strefach klimatycznych i przepracowały dziesiątki tysięcy
godzin w trybach napędzania silnikiem
wysokoprężnym i elektrycznym. Sprawdzano również, jak sobie radzą, pracując
w trybie intermodalnym, gdy naczepy
były przewożone koleją lub promami.
Próby eksploatacyjne w rzeczywistych
warunkach i badania porównawcze w zestawieniu z wcześniejszymi modelami

agregatów Thermo King i flagowymi urządzeniami innych producentów wykazały,
że w porównaniu ze średnią rynkową
agregaty Advancer zapewniają nawet
o 40% szybsze obniżanie temperatury
i do 30% lepszą wydajność pod względem zużycia paliwa.
Przygotowując nowe agregaty, zapoznano się uważnie ze szczegółowymi
informacjami na temat oczekiwań klientów i to wiedza o nich stanowiła szkielet
nowej konstrukcji, bazę całego projektu.
Dopełnieniem stały się dekady doświadczenia firmy Thermo King. Dzięki temu
Advancer ma wyjątkowe funkcje, które
są odpowiedzią na szeroką gamę wyzwań
eksploatacyjnych i finansowych.

Advancer w szczegółach
Zastosowano w pełni regulowany
wydmuch powietrza z parownika, który
można dostosowywać do poszczególnych przejazdów i ładunków, niezależny
od prędkości obrotowej silnika Diesla
agregatu – w dotychczasowych rozwiązaniach przepływ był bezpośrednio zależny od prędkości silnika. Kontrola przepływu powietrza polega na precyzyjnym
sterowaniu prędkością, z jaką pracują
wentylatory parownika i skraplacza. Rozwiązanie to bazuje na 48-woltowej technologii mild-hybrid. Sterowanie odbywa
się na podstawie bieżącego zapotrzebowania na zimno i nastaw temperaturowych agregatu.

Agregaty cechuje wysoka wydajność
pracy na zasilaniu elektrycznym, a w zakresie zużycia paliwa obniżony ślad węglowy (emisja CO2). Zastosowane silniki
Diesla emitują o 50% mniej toksycznych
składników spalin niż wymaga tego najnowsza norma Stage V. O 30% niższe zużycie paliwa, o 30% niższe koszty obsługi
i o 60% skrócenie czasu obsługi – według
Thermo King agregaty z serii Advancer
są urządzeniami o najniższym koszcie
własności i użytkowania dostępnym
obecnie na rynku naczepowych agregatów chłodniczych. Tak znaczne obniżenie
zużycia paliwa przez agregat zostało potwierdzone w testach. Wynika to przede
wszystkim ze zmodernizowanej architektury agregatu, rezygnacji z przekazywania napędu za pośrednictwem przekładni
pasowych na rzecz napędu bezpośredniego i zmiennego natężenia przepływu
powietrza przez parownik, uzależnionego od aktualnego zapotrzebowania
i niezwiązanego z prędkością obrotową
silnika. Chcąc zminimalizować zużycie
energii – co było w zgodzie z oczekiwaniami klientów – praktycznie udoskonalono (także na drodze modelowania
i symulacji) każdy komponent agregatu.
W modelach Advancer A-400 i A-500
prędkość obrotowa silnika jest sterowana elektronicznie, dzięki czemu są
one pierwszymi na rynku agregatami
zapewniającymi pełną transparentność
w zakresie poziomów paliwa i jego zużycia. Dane dotyczące zużycia paliwa są
rejestrowane i mogą być udostępniane
zdalnie za pośrednictwem wbudowanego
modułu telematycznego. Niezależnie od
rynku, na którym są oferowane, wszystkie
3 modele agregatu Advancer, tj. A-360,
A-400 i A-500, standardowo wyposażone
są w moduł telematyczny, którego użyt-
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W agregatach Advancer zastosowano pełną
kontrolę przepływu powietrza przez parownik
niezależnie od prędkości obrotowej silnika
Diesla. Rozwiązanie to bazuje na 48-woltowej technologii mild-hybrid

Chociaż agregaty Advancer są nieco
cięższe od porównywalnych urządzeń
z serii SLX, jednak korzyści w zakresie
efektywności (zużycia paliwa), trwałości
(zakładane minimum to 6–7 lat) i niezawodności, jakie zapewniają, doskonale niwelują tę niedogodność.

W kierunku neutralności emisyjnej
Wszystkie modele
agregatu Advancer,
tj. A-360, A-400
i A-500, standardowo
wyposażone są w moduł
telematyczny, którego
użytkowanie przez
24 miesiące jest zawarte
w cenie produktu

kowanie przez 24 miesiące jest zawarte
w cenie produktu. W zależności od modelu zakres oferowanych funkcjonalności
jest różny, ale obejmują one również
szereg funkcji związanych ze zdalną
diagnostyką predykcyjną.
Urządzenia mają niższe koszty konserwacji i łatwiejszą obsługę w porównaniu z dotychczas oferowanymi odpowiednikami dzięki czujnikom zapewniającym
lepszy wgląd w stan silnika, ilość paliwa,
stan naładowania akumulatora oraz parametry innych kluczowych zespołów.
Projektując agregat, dołożono wszelkich
starań, aby obniżyć poziom generowanego hałasu, eliminując lub osłabiając
jego źródła – Advancer w standardowej
konfiguracji pracuje ciszej niż agregaty
TK SLX poprzedniej generacji, jest również pod tym względem lepszy niż produkty konkurencji. Pracowano nie tylko
nad ogólnym poziomem generowanego
hałasu, ale również nad jego charakterystyką widmową i subiektywnym odczuciem poziomu dźwięku – kierowcy
docenią to z pewnością, zwłaszcza podczas postojów na parkingach. Wkrótce
dostępna ma być również wersja z certyfikatem PIEK.

Agregaty Advancer są gotowe na przyszłe wyzwania niezależne od sposobu
zasilania: mogą z łatwością korzystać
z zewnętrznych źródeł zasilania lub np.
generatorów wbudowanych w osie naczepy – rozwiązanie to Thermo King rozwija wspólnie z BPW. Generatory te mają
wytwarzać energię wyłącznie w trakcie
hamowania i fazy toczenia zestawu i magazynować ją w akumulatorach – ich pojemność będzie uzależniona od profilu zastosowania naczepy. W praktyce agregaty
Advancer mogą być zasilane z różnych
źródeł energii – także tych, jakie będą
wykorzystywane w najbliższej przyszłości.
Thermo King przygotował również
bardzo starannie sposób montażu i właściwości aerodynamiczne nowych agregatów – proces ten odbywał się w ścisłej
współpracy nie tylko z czołowymi producentami naczep chłodniczych, ale również ciągników – uwzględniono zarówno
obecnie produkowane wersje, jak i te,
które mogłyby pojawić się w niedalekiej przyszłości. Wynika to z oczywistego
faktu, że na wypadkowe właściwości
aerodynamiczne zestawu wpływ mają
wszystkie jego człony: ciągnik, naczepa
i zamontowany na niej agregat.
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Agregaty Advancer będą produkowane w fabryce Thermo King w Galway
w Irlandii, która nie wywozi odpadów na
składowiska. Nowo zaprojektowane w zakładzie najnowocześniejsze linie produkcyjne zużywają o 60% mniej energii
niż w przypadku produktów Thermo
King poprzedniej generacji przeznaczonych do naczep chłodniczych. Zredukowano ilość prac spawalniczych, wprowadzono wiele robotów, a w efekcie linia
produkcyjna, na której powstają agregaty
Advancer, jest niemal dwukrotnie krótsza niż ta, na której montowane są agregaty z rodziny SLX. W przyszłym roku
fabryka w Galway ma się stać neutralna
pod względem śladu węglowego.
Thermo King w dniu premiery 18
czerwca br. rozpoczął przyjmowanie zamówień na nowe agregaty, start produkcji zaplanowano na 1 lipca. Politykę
cenową producent zamierza dostosować
do poszczególnych rynków, przedstawiciele producenta zapewniają, że okres
zwrotu inwestycji w postaci nowego agregatu, który zaliczyć można do segmentu
premium, nie powinien przekraczać 24
miesięcy.
Wraz z wprowadzeniem nowego produktu na rynek Thermo King zamierza
umocnić swoją wiodącą pozycję rynkową, także pod względem innowacyjności. Należy przy tym zaakcentować, że
producent w swych działaniach kieruje
się przede wszystkim potrzebami swoich klientów i kosztami ich działalności,
a działania konkurentów znajdują się
w pewnym sensie na drugim planie.

Zdjęcia: © Thermo King
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Mniej paliwa, mniej CO2.
Dlaczego ekonomika
paliwowa jest tak ważna?

Mniejsze spalanie to niższe
koszty paliwa i konkretne
oszczędności w budżetach
firm transportowych.
Producenci samochodów
ciężarowych prześcigają się
w wymyślaniu coraz bardziej
ekonomicznych rozwiązań.
Jednak nie wszyscy kierowcy
są w stanie zaufać nowym
technologiom, a co za tym
idzie w pełni wykorzystać
możliwości nowoczesnych pojazdów.

Volvo FH I-Save,
w których zastosowano technologię Turbo
Compound, spalają średnio
o 1,7 l/100 km paliwa
mniej niż samochody
ze standardowymi
silnikami

iełatwą sytuację na rynku transportowym pogorszyła w ostatnim czasie pandemia wirusa COVID-19. Statystycznie
dziewięć na dziesięć firm transportowych w Polsce było zmuszonych ograniczyć swoją działalność.
Jak szacuje związek Transport i Logistyka Polska,
podczas lockdownu przychody większości przewoźników spadły o co najmniej 20%.
Otwarcie granic i zniesienie kontroli granicznych
w UE, a także ponowne otwarcie fabryk i zakładów
produkcyjnych sprawia, że sytuacja w transporcie
zaczyna wracać do normy. Jednak problemy finansowe firm działających w branży transportowej
wciąż są aktualne. Przewoźnicy muszą szukać

oszczędności. Gdzie? Największa grupa kosztów
(szacuje się, że nawet 1/3 wszystkich generowanych przez firmy przewozowe) zależy od aktualnych
cen paliw. I o ile przewoźnicy na wysokość tych
cen nie mają wpływu, o tyle na ilość zużytego
paliwa już tak.
„Dlaczego tak ważna jest ekonomika paliwowa?
W Volvo Trucks od lat dążymy do tego, by zużycie
paliwa w naszych samochodach ciężarowych
było jak najniższe. Tym bardziej że ograniczenie
spalania oznacza również mniejszą emisję CO2,
a więc mniejsze szkody dla środowiska” – mówi
Piotr Werner, menedżer ds. produktu w Volvo
Trucks Polska.

Sekret tkwi w silniku
Pojazdy Volvo FH I-Save wykorzystujące technologię
Turbo Compound zużywają średnio o 1,7 l/100 km
paliwa mniej niż samochody ze standardowymi
silnikami. Przy 100 pojazdach we flocie i średnim
rocznym przebiegu na poziomie 120 tys. km mówimy o tysiącach zaoszczędzonych litrów paliwa.
Producent Volvo FH I-Save gwarantuje mniejsze
zużycie paliwa w przewozach długodystansowych o 7% oraz mniejsze zużycie AdBlue nawet
do 40% dzięki zmniejszeniu ilości tlenku azotu powstającego w procesie spalania.
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Volvo Trucks szkoli kierowców
z jazdy ekonomicznej, wychodząc
z założenia, że to kierowca jest
najważniejszym ogniwem ekonomicznej jazdy – znając swój
pojazd, potrafi maksymalnie
wykorzystać jego ekonomiczne
możliwości

Volvo FH I-Save w transporcie
dalekobieżnym może spalać
nawet o 7% paliwa mniej oraz
zużywać nawet do 40% AdBlue
dzięki zmniejszeniu ilości tlenków azotu powstających
w procesie spalania

Dlaczego tak ważna jest
ekonomika paliwowa? W Volvo
Trucks od lat dążymy do tego,
by zużycie paliwa w naszych
samochodach ciężarowych było
jak najniższe. Tym bardziej że
ograniczenie spalania oznacza
również mniejszą emisję CO2,
a więc mniejsze szkody
dla środowiska
Zastosowany w Volvo FH
I-Save inteligentny tempomat
I-Cruise z funkcją I-See dzięki
wgranym mapom zna topografię terenu, po którym się
porusza, co pozwala
na optymalizację prędkości
oraz zmiany biegów

Co ciekawe, klienci mówią o jeszcze większych
oszczędnościach, nawet na poziomie 15–20%.
„Wykorzystywane przez nas Volvo FH I-Save na
trasach do i z Hiszpanii pali ok. 3-4 litrów mniej
na każde 100 km. Na trasie 15 000 km udało się
zejść średnio do 22 l na 100 km (wcześniej było
to nawet 28 l). To około 3 tys. zł oszczędności tylko
na jednym transporcie. Oszczędności w skali mie-

siąca spokojnie pokryją pensję kierowcy, który
jeździ tym autem, a liczymy na więcej. Z doświadczenia wiemy, że po przejechaniu 60-70 tys. km
samochód ma jeszcze niższe spalanie” – zwraca
uwagę Jan Szuter, Usługi Transportowe.
Sekret oszczędności kryje się w konstrukcji silnika
D13TC, który generuje do 300 Nm dodatkowego
momentu obrotowego, co oznacza, że do utrzy-
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mania stałej prędkości podczas jazdy autostradowej potrzeba mniejszej liczby przyspieszeń
i mniej paliwa. Dzięki dodatkowej turbinie w układzie wydechowym nadmiar energii ze spalin jest
wykorzystywany do napędzania silnika.
Volvo FH I-Save wyposażone jest także w nowe,
paliwooszczędne osie tylne, udoskonaloną skrzynię
biegów I-Shift z oprogramowaniem dla transportu
długodystansowego (zmiana biegu odbywa się
w precyzyjnie wyznaczonym momencie) oraz pompę
wspomagania układu kierowniczego o zmiennym
wydatku. Inteligentny tempomat I-Cruise z funkcją
I-See, który dzięki mapom wgranym w pojeździe,
zna topografię terenu, po którym porusza się pojazd,
optymalizuje prędkość oraz zmiany biegów. Podczas
zjazdu ze wzniesienia funkcja I-Roll odłącza silnik
od układu przeniesienia napędu po to, by samochód
ciężarowy zużywał własną energię kinetyczną zamiast paliwa. Samochód wyposażony jest również
w funkcję automatycznego wyłączania silnika.
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System telematyczny
Volvo Connect ułatwia
monitorowanie wydajności i stanu technicznego pojazdów, generuje
również czytelne raporty
paliwowe wskazujące
elementy stylu jazdy,
które można poprawić,
aby uzyskać jeszcze lepszy wynik paliwowy

„Klienci szukają obecnie pojazdów ekonomicznych, wyposażonych w najnowsze technologie pozwalające oszczędzać paliwo. Oprócz tego nowy
system telematyczny Volvo Connect ułatwia monitorowanie wydajności pojazdów, a co więcej,
w postaci czytelnych raportów paliwowych wskazuje użytkownikowi floty obszary, które można
poprawić, aby uzyskać jeszcze lepszy wynik paliwowy. Dzięki usłudze Driver Coaching kierowca
ma możliwość skorzystania z porad i podpowiedzi pojawiających się na wyświetlaczu pojazdu oraz
na bieżąco korygować swój styl jazdy w celu zapewnienia niskiego spalania” – przekonuje Wojciech
Sidoruk, lider zespołu ds. zarządzania paliwem
w Volvo Trucks Polska.

Koniec z jazdą „na ucho”
Jednak nawet najbardziej zaawansowane systemy wsparcia zawiodą, jeśli nie będą umiejętnie wykorzystywane przez kierowcę. To kierowca
jest najważniejszym ogniwem ekonomicznej jazdy.
Tylko ktoś, kto doskonale zna pojazd i potrafi maksymalnie wykorzystać jego ekonomiczne możliwości, przyniesie firmie konkretne oszczędności.
Jazda ekonomiczna to taki sposób prowadzenia
pojazdu, dzięki któremu można zdecydowanie
zmniejszyć zużycie paliwa, ograniczyć koszty przeglądów, wydłużyć trwałość podzespołów, a także
zmniejszyć hałas generowany przez samochód
oraz niekorzystne oddziaływanie na środowisko bez
zmniejszania średniej prędkości przejazdu.

To, na czym najbardziej nam
zależy, to wykorzystanie pełnej
funkcjonalności pojazdu oraz
inteligentnych systemów i nie
przeszkadzanie im w realizacji
założonych celów redukcji
paliwa. Zastosowane technologie na bieżąco kalkulują, jak
pokonać najbliższy dystans
z maksymalną ekonomiką
paliwową.

„Bez kierowcy najwyższej klasy nie jest możliwe
wykorzystanie pełnych możliwości pojazdu. A to
wymaga często zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń i wypracowania zaufania do nowoczesnych rozwiązań wykorzystywanych w nowych
samochodach. Najprostsza zasada to: nie przeszkadzaj w pracy systemowi. Niestety, spora
grupa kierowców nie chce się przestawić na
nowe technologie” – zaznacza Robert Kantorek,
instruktor techniki jazdy, konsultant ds. zużycia
paliwa w Volvo Trucks Polska.

Nie każdy przyjmuje do wiadomości, że jazda na
tzw. ucho odeszła do lamusa. Producenci samochodów ciężarowych oferują dziś rozwiązania,
które odciążają kierowców od stałego monitorowania zużycia paliwa i pozwalają skupić się na bezpiecznej jeździe.
„To, na czym najbardziej nam zależy, to wykorzystanie pełnej funkcjonalności pojazdu oraz inteligentnych systemów i nie przeszkadzanie im
w realizacji założonych celów redukcji paliwa. Zastosowane technologie na bieżąco kalkulują, jak
pokonać najbliższy dystans z maksymalną ekonomiką paliwową” – zapewnia Wojciech Sidoruk.
Volvo Trucks szkoli kierowców z jazdy ekonomicznej. Podczas zajęć uczestnicy poznają pojazd
i wszystkie jego funkcjonalności, techniki jazdy czy
sposoby na redukcję paliwa.

Jeszcze więcej ulepszeń
W lutym br. odbyła się europejska premiera nowej gamy samochodów ciężarowych Volvo FH,
FH16, FM i FMX. Produkcja samochodów – ze
względu na pandemię – ruszy w marcu 2021 r.,
ale już w październiku 2020 r. Volvo Trucks zaczyna
przyjmować zamówienia na te pojazdy.
Nowe samochody również będą wyposażone
w silnik D13TC. Dodatkowo Volvo Trucks udoskonaliło tempomat topograficzny I-See. W pojazdach
wyposażonych w tempomat adaptacyjny, który doskonale współpracuje z I-See, po zatrzymaniu, na
żądanie kierowcy (dotknięcie pedału gazu lub aktywacja tempomatu przez funkcję „resume”), samochód samoczynnie będzie się rozpędzał do zadanej
prędkości, dostosowując ją do warunków drogowych.
W nowej gamie pojazdów Volvo pojawią się też
jeszcze szybsze przełożenia tylnych osi.
„Wszystkie zastosowane w samochodach Volvo
Trucks systemy będą całkowicie zautomatyzowane,
co przełoży się na komfort pracy kierowcy. Nawet bez
jego wiedzy pojazd będzie jechał jeszcze bardziej
ekonomicznie” – zapewnia Piotr Werner.
Zdjęcia: © Volvo Trucks
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Schaeffler szkoli mechaników

Wychodząc naprzeciw potrzebom mechaników w okresie pandemii,
Schaeffler uruchomił nową ofertę szkoleń online dla mechaników.
Pierwsze szkolenia odbyły się już 26 marca br. i dotyczyły popularnego
szkolenia o dwumasowym kole zamachowym (DKZ).

o tej pory przeprowadzono łącznie około
20 sesji treningowych, w których wzięło
udział ponad 1000 mechaników. Oferta
szkoleń online Schaeffler REPXPERT jest ciągle uaktualniania. Obecnie oprócz DKZ oferta szkoleń internetowych obejmuje m.in.:
• układ sprzęgła, hydrauliczne systemy wysprzęglania – szkolenie z możliwością uzyskania certyfikatu,
• budowa i działanie koła dwumasowego: pytania i odpowiedzi – cykl odpowiedzi specjalistów Schaeffler na najczęściej zadawane
pytania mechaników,
• naprawa z wykorzystaniem zestawów naprawczych LuK GearBOX – instruktażowe
szkolenie w jaki sposób korzystać z zestawów
naprawczych LuK GearBOX, na przykładzie
mechanizmu różnicowego BMW E90,

•

VW Audi 1.9/2.0 TDI – poprawna wymiana
paska rozrządu – szkolenie z wymiany popularnego rozrządu, zgodnie z procedurą producenta,
• montaż paska rozrządu w Iveco z silnikami
2,3D – praktyczne szkolenie na modelu silnika
Iveco,
• Honda Accord, Skoda Fabia, BMW X3 – problemy techniczne przy wymianie łożysk kół,
omówienie nieoczywistych przypadków diagnozy i montażu,
• wymiana łożyska zespolonego w piaście osi
DAF, Renault, Volvo – szkolenie dla mechaników specjalizujących się w naprawach samochodów ciężarowych.
Internetowe szkolenia Scheaffler REPXPERT prowadzone są przez doświadczonych specjalistów,
którzy łączą wiedzę producenta OE z praktyką
warsztatową. W szkoleniach wykorzystywane są
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modele oraz filmy ilustrujące przekazywaną wiedzę. Specjaliści Schaeffler posługują się także konkretnymi przykładami usterek i prezentują diagnozę
uszkodzeń na praktycznych przykładach.
Zdjęcie: © Schaeffler

Z ofertą szkoleń można się zapoznać na
stronie www.szkolenia.repxpert.pl
lub na portalu www.REPXPERT.pl.
Aby wziąć udział w szkoleniu, należy się
zarejestrować, podając swoje dane.
O szkoleniach informujemy także na naszym profilu www.facebook.com/
repxpert.polska.
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Przyczepy wywrotki
sprawdzają się jako pojazdy
uzupełniające w dużych,
profesjonalnych flotach
specjalizujących się
w transporcie sypkich
materiałów budowlanych.
Mogą też być cennym
rozszerzeniem możliwości
mniejszych firm,
wykonujących prace
remontowo-budowlane
lub działających w branży
ogrodniczej.

Dariusz Piernikarski

rzyczepy wszelkiego typu: klasyczne z obrotnicą lub centralnoosiowe ze sztywnym dyszlem podczepiane są pod zabudowane podwozia
samochodów ciężarowych, tworząc zestawy członowe. Tak jak w przypadku zabudów samochodów ciężarowych i naczep również w przyczepach mamy do
czynienia zarówno z produktami typowymi, jak też z mocno zindywidualizowanymi. Producenci oferują również rozwiązania „szyte na miarę”, ściśle dopasowane
do specyficznych potrzeb klientów.

Przyczepa techniką stoi
Współczesne przyczepy to pojazdy
zaawansowane technicznie. Stosowane
są w nich takie rozwiązania jak np. elektroniczny system hamowania (EBS) czy
system stabilizacji przechyłów (RSS). Systemy te potrafią zidentyfikować aktualną
sytuację podczas jazdy i gdy jest to konieczne, niezależnie uruchomić układ
hamulcowy – w ten sposób zarówno samochód ciężarowy, do którego przyczepa
jest podpięta, jak i przyczepa zachowują

Przyczepy wywrotki

stabilność, co pozwala zmniejszyć ryzyko
wypadku. W dalszym ciągu stosowane są
pneumatyczne hamulce bębnowe, choć
coraz więcej klientów decyduje się na
osie z hamulcami tarczowymi. W przyczepach ciężkich stosowane są zawieszenia pneumatyczne, w wersjach lżejszych lub przeznaczonych do eksploatacji
w trudniejszym terenie (np. w wywrotkach budowlanych) zawieszenia na resorach parabolicznych.
To, jaką zabudowę będzie mieć przyczepa, zależy od przewożonego ładunku.
Na rynku szczególnie popularne są przyczepy oplandekowane (w segmencie ciężkim dominują zabudowy kurtynowe) –
wykorzystywane np. w zestawach przewożących ładunki typowo objętościowe,
skrzyniowe z otwartą skrzynią i odkładanymi na bok burtami – wykorzystywane
np. do transportu spaletyzowanych materiałów budowlanych, a także wywrotki
przeznaczone do przewożenia ładunków
sypkich oraz przyczepy niskopodwoziowe,
na które można załadować maszyny budowlane. W każdym przypadku dla użytkownika największe znaczenie ma niska
masa własna (tam, gdzie ma to uzasadnienie, stosowane są komponenty ze stopów aluminium, np. burty boczne), wytrzymałość i trwałość.

Przyczepa jako wywrotka
Pojemności ładunkowe zabudów samowyładowczych (wywrotek) montowanych na podwoziach samochodowych
oraz przyczep tego samego typu są oczywiście zróżnicowane. Zależy to od typu
podwozia, liczby osi oraz rodzaju przewożonego ładunku. W zależności od oczekiwanej ładowności mogą to być pojazdy
2-osiowe (klasyczne lub centralnoosiowe

© Meiller Kipper

Przyczepy centralnoosiowe firmy Meiller
to konstrukcje zoptymalizowane pod kątem
niskiej masy własnej o rezerwach pozwalających
na przewóz dużych ilości materiałów sypkich
– w wersjach ciężkich można transportować nie
tylko piasek, żwir i podobny urobek, ale również
ciężkie odłamki skalne i betonowe, także w terenie
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– tzw. tandem), spotykamy również wersje 3-osiowe (centralnoosiowy tridem).
Przyczepy wywrotki – podobnie jak zabudowy samochodów ciężarowych – mogą
być typu trójstronnego lub tylnozsypowe. Większość producentów przyczep
wywrotek w swoich konstrukcjach wy-

© Schwarzmüller

Firma Schwarzmüller ma w swojej ofercie wywrotkę
na przyczepie tandem przeznaczoną do jazdy w terenie
nieutwardzonym. 2-osiowa wywrotka TP22 wyposażona
w segmentową muldę przeznaczona jest do przewożenia
ciężkich materiałów sypkich typu piasek, żwir, podsypka, ziemia
z wykopów itp. oraz do pracy na placach budowy. Pojemność
ładunkowa muldy to ok. 13,5 m3, wymiary wewnętrzne
5,30 × 2,33 × 1,20 m, masa własna pojazdu wynosi ok. 5,9 t.
Rama o konstrukcji spawanej ze stali o dużej wytrzymałości
została zoptymalizowana pod kątem wagi, zastosowano osie
wahliwe BPW w wersji 30 t do dużych obciążeń z niezależnym
od siebie wyrównywaniem osi po odpowiedniej stronie, co zapewnia idealne prowadzenie po drodze i gwarantuje optymalną
mobilność w terenie. Dyszel z podporą (8 t) w kształcie litery V
z hydrauliczną amortyzacją, układ hamulcowy pneumatyczny.
Skrzynia ładunkowa wywrotki ma podłogę ze stali specjalnej
HB 450 o grubości 6 mm, ściany boczne, przednia i tylna ze
stali specjalnej HB 450 o grubości 6 mm. Hydraulicznie otwierana wahadłowo ściana tylna zapewnia maksymalnie duże
otwarcie. Wszystkie węże i przewody łączące zostały poprowadzone przez specjalny kanał centralny, pojazd ma układ
automatycznego smarowania (wszystkie punkty smarowania)

korzystuje zaawansowane stale o podwyższonej wytrzymałości – ramy i burty
konstruowane są z profili stalowych ze
stali typu Domex lub Strenx, podłogi – ze
stali trudnościeralnych, takich jak Hardox.
Nadal wykorzystywane są „klasyczne”
stale konstrukcyjne, takie jak 18G2A.

reklama

Kubatura 2-osiowej przyczepy wywrotki zawiera się w przedziale od 12 do
19 m3. W ofercie znajdziemy przyczepy
wywrotki o typowej dla samochodów
ciężarowych szerokości, tj. 2,3 m lub
2,5 m, długości zazwyczaj zbliżone są do
5,0–5,5 m, wysokości burt (wywrotki
trójstronne) w wersjach budowlanych
nie przekraczają 1 m. Wywrotki można
również wyposażyć w półokrągłą (rynnową) zabudowę samowyładowczą – po-
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© Müller Mitteltal

Dzięki nowej trójstronnej wywrotce zabudowanej
na przyczepie centralnoosiowej (tandem) KA-TA-R
firma Müller Mitteltal stwarza również możliwość
przewożenia na pokładzie niewielkich maszyn
budowlanych. Duża ładowność, dobra stabilność
i doskonała stabilność boczna to cechy,
które doceniają nie tylko wykonawcy budynków,
ale także firmy zajmujące się ogrodnictwem
czy architekturą krajobrazu

© Cahrnel

Firma Carnehl produkuje przyczepy wywrotki centralnoosiowe
lub z obrotnicą, idealnie dopasowane do zabudów producenta
wykonywanych na podwoziach samochodów ciężarowych.
Konfigurując przyczepę, można skorzystać ze wszystkich opcji
znajdujących się w ofercie wywrotek Carnehl

Specjalnie ukształtowana solidna stalowa podłoga i szczelnie
zamykane burty wywrotki Fliegl TSK zapobiegają utracie
ładunku podczas transportu. Trójstronny mechanizm wywrotu
umożliwia szybki i bezpieczny rozładunek, a mimo niskiej wysokości załadunku przyczepa ma duży prześwit. Wysokość
dyszla można bezstopniowo regulować w zakresie 250 mm,
dzięki czemu można go dokładnie dopasować do wysokości
sprzęgu pojazdu ciągnącego
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© Fliegl Fahrzeugbau

pularny half-pipe. Ten rodzaj zabudowy
pozwala na obniżenie położenia środka
ciężkości i tym samym uzyskanie niewielkiej wysokości załadunku. Skrzynie
half-pipe zazwyczaj w całości wykonuje
się ze stali trudnościeralnych. Klapa tylna
może być otwierana automatycznie po
uniesieniu skrzyni, są również wersje
z klapą otwieraną hydraulicznie.
Alternatywą wobec typowych przyczep wywrotek mogą być wywodzące się
z segmentu transportu rolniczego przyczepy zaopatrzone w systemy rozładun-

© KH-kipper

KH-kipper produkuje tylnozsypowe i trójstronne
przyczepy wywrotki stalowe na podwoziach własnej
konstrukcji przeznaczone do transportu materiałów
sypkich i masy bitumicznej. Przystosowane do indywidualnych wymagań klienta pojazdy cechuje
wysoka jakość wykonania oraz najwyższej klasy
materiały zapewniające długi okres użytkowania

ku poziomego w postaci ruchomej ściany
(płyty) wypychającej, stanowiącej część
przedniej ściany przyczepy, są również
„klasyczne” wersje z ruchomą podłogą –
niekoniecznie do wykorzystania w transporcie sypkich materiałów budowlanych
takich jak ziemia, piach czy żwir. Brak
wywrotu pozwala na rozładunek w przestrzeniach zamkniętych (np. niskich halach) lub – ze względu na zdecydowanie
większą stabilność – w trudnych warunkach terenowych lub atmosferycznych: na dużych pochyłościach lub przy
silnym wietrze.
Zastosowanie hydraulicznej instalacji
wywrotu pozwala na przewożenie i rozładunek ciężkich ładunków. Siłowniki
wywrotu dobierane są w zależności od
ładowności – mogą to być siłowniki podskrzyniowe (wywrotki trójstronne) lub
czołowe (wywrotki tylnozsypowe). Olej
pod ciśnieniem doprowadzany jest do
przyczepy przewodami z instalacji hydraulicznej samochodu ciągnącego (pompa
hydrauliczna napędzana przez przystawkę odbioru mocy).

© stgroup-cpt.ru
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Wielton ma w swoim programie produkcyjnym przyczepy budowlane z rodziny Rigid
Master PS 3W – są to 3-osiowe przyczepy z obrotnicą i zabudową wywrotką prostokątną
typu SQUARE o kubaturze 16 m3 lub 20 m3, podwozie jest wyposażone w 12-tonowe osie
BPW oraz zawieszenie mechaniczne

Do wyboru i koloru
W zasadzie większość producentów
wywrotek – zabudów montowanych na
podwoziach samochodowych – oferuje
również przyczepy samowyładowcze.
W konstrukcjach tych stosowane są po-

dobne materiały konstrukcyjne, komponenty i osprzęt. Nasz przegląd nie wyczerpuje oczywiście tematu – chcieliśmy
jedynie pokazać, jak duża jest różnorodność rynku, wariantów konstrukcyjnych i opcji wyposażenia.

reklama
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AdBlue
eksploatacyjnie
Dariusz Piernikarski

Ze względu na szkodliwość oddziaływania na człowieka
za najbardziej niebezpieczne składniki spalin uważane
są cząstki stałe PM oraz tlenki azotu NOx. Do eliminacji
tych ostatnich stosuje się powszechnie systemy
selektywnej redukcji katalitycznej SCR z wtryskiem
AdBlue. Czasami są jednak z nimi problemy.

adykalne obniżenie emisji bardzo
szkodliwych cząstek stałych PM
z silników spalinowych możliwe
jest poprzez podniesienie temperatury
spalania. Efektem ubocznym jest wysoka emisja tlenków azotu, stąd niezbędne jest zastosowanie zewnętrznego
systemu eliminacji NOx – selektywnej redukcji katalitycznej SCR. Przemysł samochodowy jako środek redukcyjny stosuje 32,5-procentowy wodny roztwór
mocznika AdBlue (w Ameryce Północnej
– DEF czyli Diesel Exhaust Fluid), który

jest wtryskiwany do gorącego strumienia
spalin. Mocznik podlega procesowi hydrolizy, w wyniku którego uwalniany jest
amoniak, który redukuje tlenki azotu –
powstaje para wodna i azot cząsteczkowy.
Dla spełnienia wymagań normy Euro VI
potrzebny jest dodatek AdBlue na poziomie 6–7% ilości spalanego paliwa. Dokładna ilość podawanego do spalin reduktora zależy od warunków pracy silnika
(zwłaszcza jego stanu cieplnego) i szczegółowych rozwiązań technicznych stosowanych przez poszczególnych producentów.

Obowiązkowa kontrola skuteczności
W ramach wymagań normy określanej jako Euro VI Step C (wprowadzonej dla
wszystkich nowych pojazdów w styczniu
2017 r.) konieczne stało się pełne monitorowanie procesu spalania zachodzącego w silniku oraz działania systemów
oczyszczania spalin. Najważniejszym wymogiem normatywnym było ograniczenie dostępnego momentu obrotowego,
gdy rzeczywista emisja tlenków azotu
NOx przekroczy wartość dopuszczalną
wynoszącą 1200 mg/kWh lub gdy zostanie wykryta niewystarczająca ilość lub
jakość reduktora AdBlue niezbędnego do
prawidłowej redukcji NOx w układzie SCR.
Norma Euro VI Step C narzuca też monitorowanie pracy komponentów wpływających na poziom emisji składników
toksycznych. W zakresie określania jakości AdBlue konieczna jest sygnalizacja
rozbieżności w zakresie poziomu zużycia
reduktora: różnice między zużyciem rzeczywistym a oczekiwanym nie powinny
przekraczać 20%. Ocena sprawności filtra cząstek stałych DPF odbywa się na
podstawie pomiaru zawartości cząstek
stałych (czujnik) i porównania wyniku
z wartościami granicznymi. Jeśli wykryta awaria w układzie oczyszczania
spalin nie zostanie usunięta w ciągu 50
godzin, moc i moment obrotowy zostaną
zmniejszone o 60% (w pojazdach wyprodukowanych po listopadzie 2007 r.
lub starszych ze zaktualizowanym oprogramowaniem).
Obowiązująca od września 2019 r.
norma Euro 6 Step D koncentruje się na
zagwarantowaniu zgodności z wymaganiami w zakresie emisji spalin w trakcie regularnego użytkowania pojazdów.

© Scania

Układ oczyszczania spalin to spora
„fabryka chemiczna”, której elementy
składowe zostały ciasno upakowane
w obudowie razem z tłumikiem wydechu (na zdjęciu silnik Scania DC13
z układem wydechowym)
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Usterki układu dawkowania AdBlue

© MAN Truck & Bus

Jeden z głównych problemów technicznych związanych z działaniem układów SCR wiąże się z wtryskiem i równomiernym rozpyleniem roztworu AdBlue
w strumieniu spalin. Im większe średnice
kropli, tym dłużej trwa ich odparowanie.
Dodatkowy kłopot stwarza nierównomierny rozkład kropel w fazie gazowej
– może to prowadzić do powstania różnic
w koncentracji reduktora na powierzchni
katalizatora i lokalnie obniżonego stopnia konwersji. Konieczne staje się stosowanie tzw. katalizatorów turbulentnych,
wyrównujących rozkład koncentracji.

Schemat przepływu strumienia spalin w układzie oczyszczania spalin
zabudowanym w kompaktowym tłumiku samochodu ciężarowego
MAN oraz podstawowe reakcje chemiczne tam zachodzące

© D. Piernikarski

AdBlue to nie dodatek
do paliwa – to, że
należy go uzupełniać,
wlewając do zbiornika
z niebieskim korkiem,
wie chyba każdy
kierowca, ale pomyłki
wciąż się zdarzają

© HJS

Jeśli AdBlue zostanie zanieczyszczony w wyniku złych procedur przechowywania i przeładunku, może to powodować wiele problemów, takich jak np.
niedostateczne osiągi pojazdu, przejście
w tryb awaryjny czy też przekroczenie
dopuszczalnych poziomów emisji toksycznych składników spalin. Ponadto
zanieczyszczony AdBlue może uszkodzić

system SCR, a tym samym doprowadzić
do unieważnienia gwarancji producenta.
Zastosowanie niewłaściwego bądź zanieczyszczonego reduktora może również
wpłynąć na wszelkie roszczenia dotyczące uszkodzenia układu dawkującego
AdBlue, turbosprężarki, pompy paliwa,
zaworu EGR lub samego katalizatora.

Najczęstszą przyczyną wadliwego
działania systemu dawkowania AdBlue
jest temperatura – za niska i za wysoka.
AdBlue zamarza w temperaturach poniżej –11°C. Zamrożone medium powoduje zatkanie wtryskiwacza, co uniemożliwia prawidłowe dozowanie reduktora.
Jeśli samochód miałby być eksploatowany
w niskich temperaturach, elementy tworzące układ, czyli zbiornik AdBlue, przewody, pompy itp., muszą być wyposażone
w ogrzewanie. Gdy samochód kończy
jazdę, komponenty układu dawkującego
powinny być chronione przed uszko-

Silniki Diesla stosowane w pojazdach
użytkowych i maszynach roboczych pracują z różnymi profilami obciążeń. Powstające w wyniku spalania paliwa gazy
wylotowe nie zawsze mają wystarczająco wysoką temperaturę, aby możliwe
było zagwarantowanie pełnej niezawodności i oczekiwanej skuteczności
działania układu oczyszczania spalin.
Jest to szczególnie istotne w przypadku
silników i pojazdów spełniających normy
ograniczające poziomy emisji toksycznych składników spalin Euro VI (silniki
trakcyjne) lub maszyn z silnikami spełniającymi wymagania norm Stage V. W obu
z nich zakłada się również skuteczność
działania układów oczyszczania spalin
w całym okresie eksploatacji (tzw. trwałość emisyjna). To powoduje, że konieczne staje się aktywne zarządzanie
temperaturą spalin
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dzeniem wynikającym z ekspansji lodu
– instalacja może być oczyszczona z resztek AdBlue lub można zastosować izolację zapobiegającą zamarzaniu. W niektórych pojazdach zbiornik reduktora
umieszcza się w bezpośrednim sąsiedztwie układu wydechowego, gdzie jest
ogrzewany ciepłem przejętym od tłumika. Zbiornik może być też ogrzewany
przez włączenie w obieg chłodzenia silnika. Z kolei zbyt wysoka temperatura
w układzie dawkującym, powyżej 30°C,
może również spowodować, że system
stanie się bezużyteczny.

wlewu. Wlanie AdBlue do paliwa jest
najczęstszą przyczyną uszkodzeń związanych ze stosowaniem AdBlue.
AdBlue miesza się z paliwem i zamienia w mleczną substancję, która osadza się na większości powierzchni, z którymi ma kontakt. Dosłownie kilka minut
po wymieszaniu AdBlue z paliwem rozpocznie się jego krystalizacja i twardnienie, powodujące w ten sposób blokady
i poważne uszkodzenia – może to doprowadzić nawet do całkowitej awarii silnika.
Włączenie silnika spowoduje, że AdBlue
wraz z paliwem przepłynie przez cały układ

go i wysokiego ciśnienia, wtryskiwacze,
szyna zbiorcza w układzie wtrysku common rail, filtry, zbiornik paliwa oraz wszystkie przewody zasilające i powrotne, przez
które przepływa paliwo. Konieczne jest
jak najszybsze usunięcie problemów związanych z zanieczyszczeniem paliwa przez
AdBlue. Producenci zalecają, aby każdy zanieczyszczony komponent został wymieniony, co oczywiście jest bardzo kosztowne.
Odnotowywano również niedomagania polegające na krystalizacji AdBlue
w układzie wydechowym spowodowane
błędami w algorytmach sterujących daw-

© Hi Tech Diesel Injection / © krisbrumm (elektroda.pl)

Zanieczyszczenie AdBlue
przez zmieszanie z paliwem,
wodą lub innymi substancjami,
takimi jak olej silnikowy, smar,
kurz lub detergent, w wielu przypadkach prowadzi do krystalizacji,
to zaś grozi uszkodzeniem układu
oczyszczania spalin – na zdjęciu
z lewej: kryształy AdBlue wytrącone z paliwa, z prawej: skrystalizowane AdBlue we wnętrzu
modułu dawkującego

Niebezpieczeństwo krystalizacji
Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że AdBlue nie jest dodatkiem
do paliwa i nie można go dodawać bezpośrednio do oleju napędowego – większość
kierowców już doskonale zdaje sobie z tego
sprawę. AdBlue musi zostać precyzyjnie
odmierzony przez moduł dawkujący, wtryśnięty do strumienia spalin, by następnie
zmieszać się z gazami spalinowymi z kontrolowaną prędkością. AdBlue nie można
dodawać bezpośrednio do zbiornika oleju
napędowego, ma się on znaleźć w oddzielnym zbiorniku z niebieskim korkiem

Dostępne na rynku emulgatory wyłączają
system SCR – na terenie Unii Europejskiej
wyłączenie dawkowania AdBlue w przypadku samochodów homologowanych
zgodnie z normami Euro IV, Euro V
oraz Euro VI jest działaniem niezgodnym
z prawem i w przypadku wykrycia
podlega surowym karom

paliwowy i poczyni jeszcze większe uszkodzenia. Wodny roztwór mocznika może
powodować korozję wielu metali, takich
jak stal, żelazo, mosiądz, aluminium i cynk.
Jeśli AdBlue został przypadkowo wlany
do zbiornika paliwa, może o tym świadczyć kilka charakterystycznych symptomów. AdBlue jest praktycznie niewykrywalny, ale mocznik krystalizuje pod
wpływem powietrza. Wystarczy w tym
celu pozostawić odkręconą pokrywę wlewu
na ok. 12–24 h: w kontakcie z powietrzem
zostanie zainicjowana powolna krystalizacja AdBlue. Zanieczyszczenie oleju napędowego reduktorem można też zidentyfikować, pobierając próbkę paliwa.
Jeśli stwierdzimy zanieczyszczenia paliwa przez AdBlue, konieczny jest demontaż, gruntowne oczyszczenie lub wymiana
komponentów wchodzących w skład układu paliwowego, takich jak pompa niskie-
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Ponadto awarii może ulec kosztowny
czujnik tlenków azotu – jego uszkodzenie to wydatek kilku tysięcy złotych. Nic
dziwnego, że wiele warsztatów specjalizuje się w instalacji tzw. emulatorów manipulujących systemem SCR. Ze względu
na częste awarie systemu i czujników
firmy obawiające się wysokich kosztów
naprawy wolą całkowicie wyłączyć system SCR. Należy zauważyć, że ingerencja w działanie układu SCR (wyłączenie
dawkowania AdBlue) jest na terenie Unii
Europejskiej działaniem niezgodnym z prawem i w przypadku wykrycia podlega surowym karom.

kowaniem – AdBlue było wtryskiwane,
mimo że układ wydechowy nie osiągnął
jeszcze właściwej temperatury pracy. Nie
dochodziło wtedy do oczekiwanej hydrolizy (warunkiem zajścia procesu jest właśnie odpowiednio wysoka temperatura), reduktor osadzał się na ściankach i w miarę
odparowywania wody – krystalizował.
Jak widać z powyższych przykładów,
niedomagania mogą pojawiać się z różnych przyczyn, dlatego też pożądaną praktyką warsztatową jest włączenie do przeglądów okresowych również oceny stanu
technicznego instalacji SCR.
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Aby uniknąć kosztownych
napraw i utraty gwarancji,
firmy transportowe powinny
zaopatrywać się w płyn
AdBlue (NOXy) pochodzący
tylko ze sprawdzonych
źródeł

Tani nie zawsze dobry
Obecnie floty potrzebują AdBlue do
obsługi większości środków transportu.
Jest to jednak dodatkowy koszt, który
może pochłonąć wszelkie zyski i uniemożliwić rozwój firmy. Nic więc dziwnego,
że wielu menedżerów poszukuje i kupuje
tanie alternatywy. Redukcja kosztów realizowana w ten właśnie sposób nie jest
najlepszym rozwiązaniem. Tani AdBlue

może powodować problemy, dlatego bezwzględnie należy unikać jego zakupów
z niepewnych źródeł. Niestety na rynku
działa wiele nieuczciwych firm oferujących tanie podróbki tego reduktora,
sprzedając go jako oryginalny, markowy
produkt.
Stosując nieoryginalny AdBlue, można
narazić się na utratę gwarancji, jeśli podczas naprawy w autoryzowanym serwisie
zostanie stwierdzone, że za uszkodzeniem stoi użycie produktu nielicencjonowanego. W konsekwencji pojawia się
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ogromny rachunek za naprawę, który swą
wielkością może znacznie przekroczyć
wątpliwe korzyści wynikające ze stosowania niemarkowego, tańszego AdBlue.
Stosując podróbki, narusza się również przepisy – nie wiadomo bowiem, czy
produkt zawiera odpowiednie składniki
niezbędne do skutecznej redukcji tlenków
azotu. Oznacza to, że można naruszać przepisy ograniczające emisję toksycznych
składników spalin, co może skutkować karami pieniężnymi i utratą reputacji firmy.
Nie znając składu substancji, która
oferowana jest jako tanie AdBlue, nie
można mieć pewności, że produkt ten nie
spowoduje uszkodzenia katalitycznego
układu oczyszczania spalin samochodu
– pojawia się zatem zagrożenie dla całej
floty. Naprawa lub wymiana katalizatora może być niezwykle kosztowna. To
kolejne obciążenie finansów firmy. Ponadto drobne problemy wymagające naprawy w jednym pojeździe mogą spowodować utratę gwarancji dla całej floty.
Oznacza to, że kupowanie i używanie taniego AdBlue na dłuższą metę wcale nie
jest tanie.
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Dometic PerfectView CAM 360 AHD
zapewnia widoczność we wszystkich kierunkach – system monitorowania Around View
z czterema kamerami umożliwiający obserwowanie obszaru wokół pojazdu z kątem
widzenia wynoszącym 360°

Dometic TEC 29
to generator na benzynę
o mocy silnika 2,6 kW
zapewniający napięcie
230 V prądu przemiennego tam, gdzie prąd
z sieci jest niedostępny.
To kompaktowe i lekkie
urządzenie pracuje
cicho i bardzo wydajnie,
nadaje się do zasilania
wrażliwych urządzeń
elektronicznych

Dometic: komfortowe
wyposażenie ambulansów
Od kontenerów
chłodniczych po systemy
wspierające kierowców
– komfortowe i podnoszące
bezpieczeństwo
wyposażenie pojazdów
ratunkowych Dometic
stanowi ostatnie ogniwo ich
profesjonalnej zabudowy.

atowanie życia, pomoc poszkodowanym,
drenaż zalanych terenów, uzdatnianie
wody pitnej, usuwanie resztek zanieczyszczeń środowiska – służby ratunkowe codziennie stawiają czoła wielu wyzwaniom. Są
w stanie im sprostać, ponieważ grupy zawodowców i wolontariuszy są doskonale wyszkolone.
Pełen sukces nie byłby możliwy gdyby nie dysponowali nowoczesnym i dobrze wyposażonym
sprzętem, takim jak ambulanse czy pojazdy ratownicze, które mogą być gwarancją wykorzystania maksimum ich możliwości.
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Lodówki kompresorowe Dometic
z serii Coolfreeze CFX pracują
w zakresie temperatur od +10°C
do –22°C i w zależności od modelu
mają możliwość chłodzenia i głębokiego
mrożenia. Urządzeniem można sterować z poziomu aplikacji na telefon
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Dometic Freshjet 2200
to linia klimatyzatorów dachowych idealnych do pojazdów
o długości do 7 m, również
takich jak karetki pogotowia.
Sprawdzają się również
jako klimatyzacja dwustrefowa w pojazdach
o długości > 7 m

Firma Dometic jest w stanie zabezpieczyć ambulans w pewne źródła energii
elektrycznej. W ofercie znajdują się
m.in. przetwornice sinusoidalne z serii
Sinepower DSP-T przekształcające
zasilanie akumulatorowe 12 V na napięcie 230 V AC zapewniające niezawodne
zasilanie urządzeń elektrycznych o mocy
do 3500 W. Z kolei produkty z serii
PerfectPower DCC to konwertery ładowania DC zapewniające, że akumulator
pojazdu jest przez cały czas optymalnie
ładowany w trakcie jazdy – są one
zdecydowanie polecane w przypadku
nowoczesnych pojazdów Euro 6
z inteligentnymi alternatorami

Dometic Tropicool TB W203 to kompaktowy pojemnik termoelektryczny o pojemności
2,5 l do zabudowy zapewniający niezawodne chłodzenie lub ogrzewanie leków i preparatów
wrażliwych na temperaturę. Temperatura wewnętrzna jest ograniczona do fabrycznie ustawionej wartości (+5°C w pojemnikach chłodzących, 39°C w pojemnikach ogrzewających).
Pojemniki te idealnie mieszczą się do szuflady, w której mogą być zamocowane na stałe
w celu ochrony przed kradzieżą

Firma Dometic – to specjalista w zakresie usprawniania życia w drodze, który swoją wysoką reputację zdobył, dostarczając sprawdzone i niezawodne
produkty stosowane w profesjonalnych i wymagających zastosowaniach, takich jak karetki czy
pojazdy ratownicze.

Bogata oferta wyposażenia karetek
Dometic jest kompleksowym dostawcą, u którego
producenci i użytkownicy pojazdów specjalistycznych, takich jak ambulanse znajdą wyposażenie niezbędne w trudnych, awaryjnych sytuacjach. W bogatej ofercie firmy znajdziemy m.in.
przenośne lodówki i kontenery transportowe z fabrycznie ustawioną, stałą temperaturą do przewozu
krwi, szczepionek i leków, markizy do tworzenia
zadaszonej przestrzeni przed pojazdem, klimatyzatory do tworzenia przyjaznej temperatury pracy
w kabinie, urządzenia kuchenne do zapewnienia
ciepłych posiłków ratownikom i ofiarom.
Wszystkie produkty zostały zaprojektowane specjalnie do użytku mobilnego. Zapewniają doskonałą funkcjonalność i wydajność w ograniczonej
przestrzeni pojazdu oraz spełniają obowiązujące
normy prawne. Ogromna różnorodność modeli
umożliwia ich dopasowanie na specjalne zamówienie do każdego projektu.
Firma Dometic doskonale zna wymagania prawne
oraz oczekiwania profesjonalnych firm wykonujących zabudowy pojazdów specjalistycznych.
Dotyczy to np. tak istotnych zagadnień jak niezawodne zapewnienie energii i zasilania na pokładzie. W tym zakresie Dometic jest w stanie zapewnić wszystko, co niezbędne do zachowania
złożonej logistyki i działania pojazdu: od generatorów przez inwertery sinusoidalne dla stabilnego
zasilania 230 V po wysokowydajne akumulatory
litowo-jonowe i profesjonalne ładowarki.
Zdjęcia: © Dometic
Rysunek: © macrovector_official / Freepik

Z pełną ofertą produktów Dometic
można zapoznać się, odwiedzając
targi branżowe, przeglądając katalogi, odwiedzając stronę internetową firmy: www.dometic.com
lub po prostu kontaktując się z przedstawicielami polskiego oddziału –
Dometic Poland (info@dometic.pl).
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ujęciu definicyjnym karetka
(ambulans) to środek transportu, który jest dysponowany na miejsce nagłego zachorowania
albo wypadku i przeznaczony do udzielania pomocy, przewozu chorych lub
rannych z miejsca zdarzenia do szpitala.
Karetka może również służyć do transportów medycznych i międzyszpitalnych.
Załogi karetek to specjalnie wyszkolone
zespoły ratownicze, stanowiące część
systemu udzielania pomocy w nagłych
wypadkach. Podczas akcji karetka jest
pojazdem uprzywilejowanym w ruchu
drogowym i może nie stosować się do
przepisów ruchu drogowego.

Klasyfikacja karetek
Transport ratownictwa medycznego w Polsce funkcjonuje na podstawie
ustawy o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1868
z późn. zm.). Zgodnie z nią wyróżniamy
5 podstawowych rodzajów ambulansów
(do ich identyfikacji służą wpisane w okrąg
litery umieszczane na nadwoziu pojazdu).
Mamy zatem:
• Karetki specjalistyczne (karetka S) to
karetki reanimacyjne, które są używane w stanach zagrożenia życia. Ich

Karetki: repetytorium
dla laików

obsługę stanowi minimum trzyosobowy zespół, w którym przynajmniej
jedna osoba to lekarz. Wyposażenie
karetki S jest najbardziej rozbudowane
oraz ma ona na pokładzie najbardziej
zaawansowaną aparaturę medyczną.
• Karetki podstawowe (karetka P) mają
obsadę składającą się z co najmniej
2 ratowników lub pielęgniarek. Obecność lekarza w zespole ambulansu P
nie jest wymagana. Wyposażenie karetki P jest przystosowane do takich
sytuacji, jak wypadki, urazy i zachorowania, gdzie nie wymaga się interwencji zespołu karetki S.
• Karetki transportowe (karetka T) to
pojazdy używane do transportu poszkodowanych i chorych niewymagających intensywnego nadzoru, transportu międzyszpitalnego lub przewozu
narządów bądź krwi. Najczęściej ich

Standard wyposażenia zespołów ratownictwa
medycznego określony jest w zarządzeniu prezesa
NFZ. W okresie pandemii zespoły ratownictwa
medycznego przewożące osoby zakażone musiały
stosować najwyższy poziom zabezpieczeń – to
samo dotyczyło używanych do tego karetek
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obsadę stanowi kierowca oraz ratownik. Są również karetki transportowe
lekarskie, w których w skład zespołu
wchodzi lekarz. Karetka transportowa
rzadko porusza się jako pojazd uprzywilejowany, ale może wykorzystywać
specjalne sygnały świetlne i dźwiękowe w przypadku gdy np. wszystkie
karetki ratunkowe są zajęte.
• Karetki neonatologiczne (karetka N)
są używane w sytuacjach podobnych
do tych, w jakich działają karetki T, jednak są przeznaczone do transportu noworodków i niemowląt do pierwszego
roku życia. Ambulans N jest wyposażony również w sprzęt reanimacyjny.
• Karetki weterynaryjne, używane do
udzielania pomocy oraz przewozu zwierząt do lecznicy weterynaryjnej, mogą
mieć status pojazdów uprzywilejowanych.

© wp.pl

Nowoczesne i dobrze wyposażone
ambulanse to dobra inwestycja
dla każdej placówki medycznej
oraz całego społeczeństwa.
Ich specjalizacja może być
gwarancją wykorzystania
maksimum ich możliwości.

© MEDambulans
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Identyfikację rodzaju karetki ułatwiają oznaczenia
literowe na nadwoziu: P – podstawowa, S – specjalistyczna, T – transportowa

Nowoczesne nosze w znacznym stopniu ułatwiają pracę ratownikom medycznym
– ich konstrukcja powinna być na tyle ergonomiczna, by chronić nie tylko pacjenta,
ale również kręgosłupy ratowników

W polskim systemie ratownictwa medycznego funkcjonują również karetki POZ
(podstawowa opieka zdrowotna) oraz NPL
(nocna pomoc lekarska). Pojazdy te są wykorzystywane najczęściej do wizyt domowych lekarza rodzinnego u osób, które
samodzielnie nie mogą się dostać do
przychodni, a ich stan jest stabilny na
tyle, iż nie zagraża ich życiu.
Norma PN-EN 1789+A2:2015-01
„Pojazdy medyczne i ich wyposażenie –
Ambulanse drogowe” stanowi oficjalną
specyfikację, która określa wymagania
dotyczące konstrukcji, wyposażenia oraz
innych szczegółowych podzespołów pojazdu, który może być nazywany ambulansem. Norma definiuje 3 typy karetek:
• Typ A: ambulans do transportu pacjentów, którego konstrukcja ma być
wystarczająca jedynie do przewozu
pacjentów, których życie nie jest zagrożone. Dodatkowo wyróżnia się również ambulans typu A1, który jest

przeznaczony dla jednego pacjenta,
oraz A2, który może transportować
więcej chorych.
• Typ B: ambulans ratunkowy, skonstruowany i wyposażony do transportu, podstawowego leczenia i monitorowania pacjentów.
• Typ C: to ruchoma jednostka intensywnej opieki, technicznie najbardziej
zaawansowana, skonstruowana i wyposażona do transportu, zaawansowanego leczenia i monitorowania
pacjentów.

Wyposażenie
Lista wyposażenia jest bardzo bogata
i szczegółowo zależy od przeznaczenia karetki, a minimalne wyposażenie karetki
jest określone w całej Europie przez normę
PN-EN 1789+A2:2015-01. W Polsce
szczegółowe warunki dotyczące wyposażenia karetek precyzuje załącznik nr 1

do zarządzenia nr 18/2010/DSM prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z 7 kwietnia 2010 r.
Do podstawowego wyposażenia karetki, niezależnie od jej typu, prawie zawsze
należą nosze wraz z pasami mocującymi,
oprócz noszy głównych w ambulansie są
dodatkowe nosze podbierakowe, krzesełko
kardiologiczne, deska ortopedyczna, kamizelka Kendricka i inny sprzęt transportowy. Karetka przewozi również zestaw leków ratujących życie oraz liczny
specjalistyczny sprzęt medyczny.
Zespół ratunkowy jeżdżący karetką
musi być również wyposażony w przenośny zestaw łączności, a także bezprzewodowy komputer medyczny z podłączeniem do centrum sterowania.
Sprzęt medyczny musi być utrzymywany w stałej gotowości, stąd też jego
przechowywanie oraz umiejscowienie
w ambulansie ma bardzo duże znaczenie.
Przeznaczone są do tego specjalne szafki,
półki i mocowania. Obowiązuje jedna zasada: w karetce wszystko musi być łatwo
i szybko dostępne. Podczas ratowania
życia nie ma czasu na poszukiwania.

Znaczenie dobrego projektu
Budowa karetek różnego rodzaju to
zadanie bardzo złożone, wymagające bogatej wiedzy specjalistycznej, a także
umiejętności wykorzystywania wielu
skomplikowanych nowinek. Nowoczesna
karetka musi być w stanie szybko dotrzeć
do miejsca docelowego i ewentualnie,
po odebraniu pacjenta, dostarczyć go
w możliwie najkrótszym czasie do szpi-
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tala. Źle zaprojektowany i wykonany ambulans może mieć niekorzystny wpływ
zarówno na pacjentów, jak i personel
karetki pogotowia. Najczęściej karetki
wykonuje się, przystosowując standardowe nadwozie samochodu dostawczego
typu furgon. Aby kierowca ambulansu
nie musiał mieć prawa jazdy kat. C, samochód wraz z wyposażeniem nie może
przekraczać 3,5 t. Projekt wnętrza karetki
ma na celu maksymalizację łatwości operacji dzięki strategicznemu rozmieszczeniu sprzętu oraz rozdzieleniu przedziału
medycznego od kabiny kierowcy.
Można również na podwoziu zamontować przedział sanitarny w formie kontenera. Innowacyjność konstrukcji kontenera polega na jego kompaktowych
wymiarach zewnętrznych, które są prawie identyczne jak furgonu – dopiero jego
wnętrze pokazuje przewagę nad furgonem: ma on nieporównywalnie większą
przestrzeń do pracy. Karetki transportowe bywają także budowane na bazie
samochodów osobowych ze względu na
skromniejsze wyposażenie i mniejszą
ilość potrzebnego miejsca.

Karetki pogotowia są budowane na
zamówienie, co pozwala zoptymalizować możliwości pojazdu. Samochody te
muszą spełniać normy bezpieczeństwa
dotyczące pojazdów silnikowych, muszą
być też łatwo rozpoznawalne dzięki charakterystycznym cechom i elementom
wyposażenia typowym dla samochodów
uprzywilejowanych, takich jak kolor, logo
i oświetlenie.
Pojazdy zazwyczaj mają klimatyzację
automatyczną, czołowe i boczne poduszki
powietrzne dla kierowcy i pasażera, czujniki parkowania oraz kamery cofania.
W karetkach instalowane są dodatkowe
układy funkcjonalne, jak dogrzewanie silnika oraz przedziału medycznego. Często
stosowanym rozwiązaniem jest przyłącze
zasilania zewnętrznego, służące do ładowania akumulatorów. W pojeździe muszą
być dwa akumulatory (łączna pojemności
ok. 200 Ah) – jeden służy do rozruchu
silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego, często jest również agregat
prądotwórczy. Akumulatory są połączone
tak, aby możliwe było ich doładowywa-

nie zarówno z alternatora w czasie pracy
silnika, jak i z prostownika na postoju po
podłączeniu zasilania z sieci.
Ponieważ karetka w trakcie przejazdu bywa zmuszana do gwałtownych
manewrów, w konstrukcji pojazdu bardzo istotne są takie cechy jak wytrzymałość konstrukcji i stabilność prowadzenia,
którą zwiększa równomierne rozmieszczenie elementów zabudowy, centralne
zamontowanie noszy głównych oraz jak
najniżej położony środek ciężkości. Konstrukcja pojazdu powinna minimalizować
przechyły, drgania i kołysanie nadwozia
podczas szybkiej jazdy tak, aby w minimalnym zakresie oddziaływać na pacjenta podczas transportu. Karetki powinny
mieć również możliwość bezpiecznej
jazdy w nieco bardziej trudnym terenie.
Coraz większym problemem jest to,
że masa karetki wraz z całym specjalistycznym wyposażeniem oraz załogą niebezpiecznie się zbliża (lub niekiedy nawet
przekracza) limit 3,5 t dmc. wynikający
z dokumentów homologacyjnych i dowodu rejestracyjnego – jest to zgodne
z wymaganiami dla najpopularniejszych
obecnie karetek typu C wykorzystywanych przez zespoły specjalistyczne i podstawowe. Dzięki takim unormowaniom
karetki mogą prowadzić osoby z prawem jazdy kategorii B. Okazuje się jednak, że ciężar kompletnego wyposażenia
medycznego, obejmującego wiele dodatkowych instalacji (np. nosze, butle tlenowe, dodatkowe akumulatory, aparatura do reanimacji itp.) powoduje, że

© Medambulans.pl

Ambulanse typu C to ruchoma jednostka intensywnej
opieki, technicznie najbardziej zaawansowana, skonstruowana i wyposażona do transportu, zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów

Karetka zbudowana na bazie samochodu dostawczego z nadwoziem typu
furgon mająca tylko podstawowe wyposażenie to koszt ponad 300 tys. złotych.
Niektóre ambulanse mogą kosztować nawet dwukrotnie więcej. Wersje bardzo specjalistyczne, np. ambulans do przewożenia
pacjentów w krążeniu pozaustrojowym,
mogą kosztować nawet ok. 800 tys. złotych – pojazd taki może służyć także do
transportu pacjentów otyłych. Górna cena
wyposażenia w sprzęt dodatkowy zasadniczo jest umowna i zależy wyłącznie od
możliwości finansowych zamawiającego.

© 112malopolska.pl

Modyfikacje kosztują

W karetce wszystko musi być łatwo i szybko dostępne:
podczas ratowania życia nie ma czasu na poszukiwania

52 | CZERWIEC –LIPIEC – SIERPIEŃ 2020 | Transport – Technika – Biznes

| TECHNIKA |

© MOPR

szpitalnego, które określa warunki realizacji świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego (Dz.U. 2019
poz. 401). W załączniku nr 3 do wspomnianego rozporządzenia dodano punkt
dotyczący świadczeń udzielanych przez
zespół transportu medycznego. Zawiera
on zakres świadczeń, wymagania dotyczące personelu, wyposażenia pojazdu
w sprzęt i aparaturę medyczną oraz
określa organizację udzielanych świad-

Wielką przewagą karetki z nadwoziem kontenerowym nad karetką
wykonaną na bazie furgonu dostawczego są lepsze warunki przestrzenne
w tylnej części pojazdu

Pandemia zwiększy popyt na karetki?
W 2019 r. w systemie CEPiK zarejestrowanych było 6226 pojazdów, których przeznaczenie określone było jako

© PAP

Komora izolacyjna
do transportu pacjentów
zakażonych groźnymi
chorobami wirusowymi

Wysokość wnętrza w karetce
kontenerowej to ok. 1,90 m,
dzięki prostym ścianom elementy
wyposażenia można bardzo
dobrze rozplanować i przymocować, a dostępną przestrzeń
do przechowywania można
wykorzystać optymalnie

© rettung-barnim.de

„zmieszczenie się” w limicie 3,5 t (tym
bardziej przy uwzględnieniu załogi karetki i pacjenta) jest bardzo trudne. Pojawia
się również problem prawny: pojazd,
który przekracza dopuszczalną masę całkowitą podaną w dowodzie rejestracyjnym nie spełnia wymogów homologacji
– tym samym nie może poruszać się po
drogach publicznych. Policja lub ITD powinna zatrzymać dowód rejestracyjny
i zakazać dalszej jazdy.
Na rynku polskim działa kilku producentów specjalizujących się w budowie różnego typu karetek. Wśród nich
można wymienić np. W.A.S. Wietmarscher Polska, AMZ-Kutno, Gruau Polska,
Auto-Form, Ambulans Polska Zabudowy Specjalistyczne, Zeszuta, Ratownik
– Ambulanse, Wawrzaszek Inżynieria
Samochodów Specjalnych. Firmy te wykonują ambulanse ratunkowe na bazie
samochodów dostawczych większości
marek, dostosowując wyposażenie samochodów bazowych do nowych zadań
(m.in. inne akumulatory, rodzaje szyb,
zawieszenie itp.).
Postęp technologiczny i dążenie do
zwiększania możliwości operacyjnych
oznacza stałą ewolucję ambulansów –
dotyczy to zarówno sposobu modyfikacji konstrukcyjnych samochodów na bazie których powstają, jak i stosowanego
wyposażenia.

„sanitarny”, w tym 1248 opisano jako
„karetka sanitarna”, przeznaczenie 319
pojazdów to „sanitarny przewóz osób
niepełnosprawnych”, 138 samochodów
miało opis „ambulatorium/laboratorium
służby zdrowia”, a 35 pojazdów oznaczono
jako „ambulatorium”.
Być może za sprawą pandemii koronawirusa producenci karetek ratunkowych
zanotowali doskonałe półrocze – mówi
się nawet o 40-procentowym wzroście
zamówień. Problemem był ograniczony
dostęp do samochodów bazowych, ponieważ większość fabryk miała przerwy
w produkcji. Szansą dla producentów
mogą być nowe przepisy krajowe. 16 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia

czeń. Wprowadzone zmiany miały na celu
zapewnienie właściwej jakości świadczeń
oraz bezpieczeństwa pacjentów.
Potencjalnie rynek karetek w 2020 r.
może znacznie wzrosnąć. W Polsce nowe
karetki można kupić, wynająć lub wyleasingować. W pojazdy tego typu zaopatrują się nie tylko stacje pogotowia
ratunkowego, ale i szpitale oraz firmy
prywatne świadczące usługi medyczne.
Do tej pory rocznie sprzedawało się 300
karetek reanimacyjnych. Szacuje się, że
w Polsce w sierpniu 2019 r. mieliśmy
1581 karetek pogotowia oraz 4 razy więcej karetek transportowych do przewozów medycznych, międzyszpitalnych, osób
niepełnosprawnych i dializowanych, zatem popyt na koniec 2020 r. może przekroczyć 1000 aut.
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d stycznia do czerwca br. spółka
Q-Service Truck, będąca wyłącznym importerem ciężarówek Ford
Trucks w Polsce przekazała klientom 50
Fordów F-Max. Jeszcze w 2019 r. do
użytkowników trafiły 23 pojazdy tego
typu. Ford Trucks rozpoczął strategiczne
partnerstwo z Q-Service Truck Sp. z o.o.
w czerwcu 2019 r.
Jednym z klientów, którzy zdecydowali się na F-Maxa, była firma OL-TRANS
z Kruszyna k. Bydgoszczy. Odwiedziliśmy
firmę OL-TRANS, aby chociaż na krótko
zasiąść za kierownicą Forda F-Max, „poczuć” ten samochód i zapoznać się z jego
najważniejszymi cechami. O tym, jak
ciągnik sprawuje się w realnych warunkach eksploatacji, jakie są jego plusy
i minusy, opowiedział nam również jego
stały kierowca – Paweł, który przejechał
nim już ponad 43 tys. km. Chcąc choćby
w minimalnym zakresie zbliżyć się do
realnych warunków eksploatacji, ciągnik
połączono z pojedynczo rozciąganą naczepą platformową MAX Trailer typu
MAX 200.

Charakterystyka techniczna
Pojazd testowy, czyli ciągnik Ford
F-Max 500 4×2 z kabiną sypialną o podwyższonym dachu, ma pełnić funkcję
„konia roboczego”, na który ze względu
na bardzo przystępną cenę mogą decydować się firmy niekoniecznie poszukujące droższych marek premium.
W testowanym ciągniku pracuje silnik
Ecotorq Euro VI D (konstrukcja własna
Forda) o pojemności skokowej 12,7 dm3
i mocy maksymalnej 500 KM/368 kW
rozwijanej przy 1800 obr/min. Maksymalny moment obrotowy 2500 Nm dostępny jest między 1000 a 1400 obr/min.

Zainteresowanie
Międzynarodową Ciężarówką Roku 2019 w Polsce
stale rośnie: spółka Q-Service
Truck, będąca wyłącznym importerem ciężarówek Ford Trucks
w Polsce, od września 2019 r.
do czerwca 2020 r. sprzedała
łącznie 73 ciągniki
F-Max

Z silnikiem współpracuje 12-biegowa,
zautomatyzowana skrzynia przekładniowa
ZF traXon 12TX2620 o rozpiętości przełożeń 16,688:1. Oczywiście oprogramowanie sterujące pracą skrzyni ma wszystkie typowe funkcje, czyli np. tryby zmiany
biegów Eco i Power, jest też Eco-roll. Tylna
oś napędowa o pojedynczym przełożeniu
z blokadą mechanizmu różnicowego ma
przełożenie 2,47. Hamulce zasadnicze
wspomaga wydechowy hamulec silnikowy
o mocy 544 KM/400 kW (intarder o mocy
maks. 816 KM/600 kW jest opcjonalny).
Rozstaw osi wynosi 3600 mm, masa
własna – 7511 kg, dopuszczalna masa
całkowita to 19 t kg, nośność osi przedniej – 7,1 t, osi tylnej – 11,5 t. Z przodu
zastosowano zawieszenie mechaniczne
z 90-milimetrowymi resorami parabolicznymi, z tyłu zawieszenie pneumatyczne z drążkiem stabilizatora. Zbiornik paliwa ma pojemność 600 + 450 dm3,
zbiornik AdBlue – 78 dm3.

Chociaż ciągniki Ford F-Max
są w sprzedaży od połowy
2019 r., nie mieliśmy do tej
pory okazji do bliższego
zapoznania się z tą
interesującą ciężarówką.
Jako Międzynarodowa
Ciężarówka Roku 2019 ma
zapewne wiele zalet.

Ford F-Max – bliższe spotkanie
pierwszego stopnia
Dariusz Piernikarski
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W modelu F-Max instalowany jest
system telematyczny ConnecTruck, oprócz
typowych funkcji (nawigacja, śledzenie
pojazdu itp.) mamy m.in. zdalne monitorowanie stanu technicznego pojazdu
za pomocą oprogramowania diagnostycznego. F-Max ma oczywiście nowoczesne systemy wspomagające kierowcę,
takie jak np. adaptacyjny tempomat, system hamowania awaryjnego, pomoc przy
ruszaniu na wzniesieniu, ostrzeganie o niesygnalizowanej zmianie pasa ruchu, jest
też ocena stylu jazdy kierowcy.

Kabina
F-Max już na pierwszy rzut oka wzbudza sympatię: ma „waleczny” wygląd
i emanuje gotowością do ciężkiej pracy.
Stylistyka zewnętrzna może się podobać, choć możemy się dopatrzyć wielu
cech upodabniających zewnętrznie Forda
F-Max do ciągników innych marek, np.
układ okien i ściany bocznej oraz przednie reflektory i maska mogą kojarzyć się
nieco z Volvo FH.
We wnętrzu jest bardzo tradycyjnie.
W przypadku modelu, który dopiero rozpoczyna swoją karierę rynkową, należy
uznać to za atut. Środek kabiny wykończono w tonacji czerni i jasnej szarości.
Zawieszony pneumatycznie fotel kierowcy z typowymi funkcjami regulacji
ma nieco nietypowy kształt – jest jednak
bardzo wygodny. Paweł – nasz kierowca,
mierzący blisko 2 m wzrostu i mający
stosowną do tego masę ciała, z uznaniem
mówił o możliwościach regulacji i wygodzie fotela, nie odczuwał zmęczenia pozycją za kierownicą nawet na bardzo długich odcinkach trasy.
Drzwi wejściowe do kabiny otwierają
się szeroko, duży plus za umieszczenie
od wewnątrz na drzwiach uszczelki okalającej trzeci stopień – jeśli kierowca pozostawi tam swoje buty, będą one na
pewno suche i czyste.
Niektóre przełączniki, panel wentylacji oraz radio z nawigacją bardzo przypominają te stosowane w dostawczych
modelach Forda. Kokpit i całe miejsce
pracy kierowcy wyglądają bardzo schludnie, wszystkie elementy są dobrze spasowane, jakość plastików jest na przyzwoitym poziomie, nic nie trzeszczy w czasie
jazdy. Dla piszącego te słowa zaskoczeniem była dźwignia hamulca parkingowego otoczona skóropodobnym mieszkiem – zazwyczaj stosowane są osłony

Aleksander Rybka,
właściciel firmy OL-TRANS od 25 lat specjalizującej
się w transporcie ponadgabarytowym i usługach
dźwigowych. Flota firmy liczy 70 pojazdów i blisko
100 naczep do przewożenia różnych ładunków.

Bazujemy głównie na trzy-, czteroi pięcioosiowych ciągnikach do transportu specjalistycznego, ale mamy również klientów, których obsługujemy w lżejszych tonażach. Do takich zadań kupiliśmy 10
dwuosiowych ciągników Iveco, a później wzięliśmy na
testy Forda. Marka ta dopiero wchodzi na nasz rynek,
ale po testach byłem na tyle zadowolony z użytkowania
nowego modelu, że postanowiłem dać mu szansę w naszej firmie. Ford F-Max jest przystępny cenowo, po pół
roku użytkowania nie narzekamy kompletnie na nic,
auto jeździ bez zarzutu, bezproblemowo. To co dla mnie
istotne, to fakt, że Ford jest bardzo ekonomiczny, a jeździ z różnym ładunkiem. Jest też wygodny dla kierowcy.
Po pierwszym egzemplarzu planuję zakupić kolejne
i gdyby nie pandemia, w mojej firmie już jeździłyby następne 4 pojazdy tej marki – niewykluczone, że jeszcze
we wrześniu je kupimy. Zamówiliśmy też 3 nowe, rozciągane do 85 metrów naczepy do wożenia śmigieł i do
tego planuję zakup 5 ciągników czteroosiowych.

Firma OL-TRANS
ma w swojej flocie
Forda F-Max
– do prezentacji
ciągnik został
połączony z pojedynczo rozciąganą
naczepą platformową MAX Trailer
typu MAX 200

gumowe lub plastikowe. Za pewien mankament można uznać spore pochylenie
górnej powierzchni deski rozdzielczej
w stronę okna. Gdyby kierowca chciał
odkładać tam jakieś drobiazgi, szybko
sprawi sobie zapewne dodatkową półkę
– tak było w przypadku Pawła jeżdżącego
na co dzień F-Maxem.
Na środku jest niewielki, 8,5-centymetrowy tunel silnika, który w żaden sposób nie przeszkadza w poruszaniu się po
wysokiej (2,1 m) kabinie. Nietypowe jest
to, że górna leżanka może znajdować się
wyłącznie w dwóch położeniach – jako
całkowicie rozłożona lub całkowicie unie-

siona na tylną ścianę. Podniesiona leżanka ładnie wygląda i jest dużo miejsca,
lecz wielu kierowców, blokując ją pod
pewnym kątem, trzyma na niej pościel
lub swoje bagaże i drobiazgi. Materac na
górnej leżance jest bardzo cienki – co zapewne sprawia, że śpi się tam… twardo.
Kierowcy w praktyce pozostaje do wykorzystania dolne łóżko – materac jest
tu zdecydowanie grubszy, jest też podnoszony zagłówek, choć w porównaniu
z tym, co oferuje konkurencja, leżanka mająca 2160 mm długości jest stosunkowo
wąska: 800 mm w najszerszej części,
700 mm za fotelami. Po podniesieniu
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leżanki uzyskujemy dostęp do dwóch
dużych schowków (z dostępem również
z zewnątrz), w części środkowej zamontowana jest pojemna lodówka.

Wrażenia z jazdy
Nasze spotkanie z Fordem F-Max nazwałbym przejażdżką, a nie pełnowymiarowym testem, zatem wrażenia z jazdy są
zapewne dość pobieżne. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na bardzo
dobre wyciszenie kabiny – we wnętrzu
jest przyjemnie cicho, niezależnie od tego
czy stoimy z silnikiem pracującym na
biegu jałowym, czy jedziemy z prędkością 85 km/h. Kierowca Paweł chwalił to,
że jadąc podczas intensywnych opadów,
lusterka boczne w niewielkim stopniu ule-

Model MAX200 to 3- lub 4-osiowa naczepa platformowa (opcja: pokład pojedynczo
rozciągany). Pojazd jest przeznaczony do wykonywania przewozów specjalnych na potrzeby przemysłu, budownictwa i robót publicznych. Zastosowanie centralnej belki z blokowaniem pneumatycznym pozwala na wydłużenie przestrzeni ładunkowej o 3400 mm.
Wszystkie warianty naczepy MAX200 mają standardową szerokość 2540 mm i w stanie złożonym ich długość nie przekracza 13 600 mm.
Model standardowo jest wyposażony w sztywne osie z zawieszeniem pneumatycznym, opcjonalnie ostatnia oś może być osią samoskrętną z mechanizmem tarciowym.
W pojeździe, z którym mieliśmy do czynienia, zastosowano galwanizowaną ścianę
czołową o wysokości 1200 mm, która pod względem wytrzymałościowym spełnia wymagania normy EN12642-XL. Pokład ładunkowy miał podłogę z paneli z drewna utwardzanego (grubość 30 mm) zintegrowanych w profilach typu omega. Wysokość pokładu
do załadunku to 990 mm, maksymalne techniczne obciążenie użytkowe naczepy to
36 150 kg, masa własna to ok. 8850 kg. Naczepę MAX200 można łączyć z ciągnikami
w konfiguracji 4×2, 6×2, 6×4 z siodłem o wysokości od 950 mm do 1250 mm.

Jeżdżący na co dzień
F-Maxem kierowca
Paweł z uznaniem
mówił o możliwościach
regulacji i wygodzie
fotela oraz o dużej
przestrzeni we wnętrzu
kabiny o wysokości 2,1 m

Ford F-Max ma duże i pakowne schowki
w nadszybiu oraz pojemne szafki typu
lotniczego nad górną leżanką

gają zabrudzeniu. Paweł bardzo pozytywnie wypowiadał się również o dynamice
rozpędzania – nawet w pełni obciążony
zestaw nie ma najmniejszych problemów
z pokonywaniem nawet sporych podjazdów, co świadczy o bardzo dobrym zestrojeniu komponentów układu napędowego
i doborze przełożeń skrzyni biegów.
Kabina miała zawieszenie pneumatyczne, w efekcie na zakrętach i nierównościach były wyczuwalne jej wahnięcia.
Układ kierowniczy działa precyzyjnie,
wspomaganie elektrohydrauliczne jest
wystarczające do swobodnego manew-

rowania, przy jeździe z większymi prędkościami niezbędna siła na kierownicy
rośnie, co moim zdaniem jest bardzo
korzystne – wymusza to większą precyzję
pokonywania zakrętów.
Nasz kierowca chwalił samochód za
niskie spalanie – udawało mu się na dłuższych trasach uzyskiwać wyniki lepsze niż
w ciągnikach, którymi jeździł poprzednio – zazwyczaj mieści się w granicach
do 27 l/100 km.

Na zakończenie
Podsumowując, można powiedzieć,
że ciągnik siodłowy Ford F-Max nie różni
się znacząco od konkurencji, zwłaszcza
gdy zestawimy go z markami operują-
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cymi w podobnym przedziale cenowym.
Kierowca, przesiadając się z pojazdu innej marki do F-Maxa, nie będzie potrzebował zbyt długiego czasu na aklimatyzację, a wygoda jazdy i relatywnie niskie
spalanie sprawią, że zarówno właściciel,
jak i bezpośredni użytkownik będą skłonni
polubić ten samochód. Dodatkowym atutem (oprócz ceny) może być to, że Ford
F-Max objęty jest ważną w całej Europie
3-letnią gwarancją bez limitu kilometrów, co ma przekonać klientów do wysokiej jakości pojazdu – jeśli pojawią się
jakieś usterki, to ich eliminacją zajmie
się jeden z serwisów producenta (w Polsce 11 dealerów Q-Service Truck).

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Predykcyjny tempomat PPC
w ciężarówkach Mercedes-Benz
Zużycie paliwa przez samochody ciężarowe marki Mercedes-Benz stale się
zmniejsza. Najnowszy Actros na drogach szybkiego ruchu i autostradach
zużywa nawet o 3% paliwa mniej niż jego poprzednik, a na drogach lokalnych
spalanie może maleć nawet o 5%.

ak duże oszczędności nie byłyby
możliwe, gdyby nie zoptymalizowane sterowanie tempomatem,
skrzynią biegów i silnikiem realizowane
przez system predykcyjnej kontroli układu napędowego PPC (Predictive Powertrain Control), który wraz z wprowadzeniem najnowszego modelu Actrosa
został jeszcze udoskonalony.
PPC jest dostępny dla większości
konfiguracji nowego Actrosa i nowego
Arocsa. Ostatnio do programu PPC dołączone zostały również pojazdy do transportu ciężkiego do 120 t, pojazdy z napędem na wszystkie koła, dodatkowym
napędem hydraulicznym osi przedniej
HAD (Hydraulic Auxiliary Drive) lub wyposażone w turbosprzęgło z retarderem
TRK (Turbo-Retarder Kupplung).

Nieco historii
Mercedes-Benz ma długą tradycję
w automatyzacji pracy skrzyni biegów.
Jeszcze w 1985 r. w wyposażeniu modeli NG pojawiła się 16-biegowa, synchronizowana skrzynia przekładniowa z elektropneumatycznym systemem zmiany
biegów EPS (Electronic Power Shift). Sterowanie sekwencyjne odbywało się za pomocą małego joysticka na tunelu silnika
lub podłokietniku kierowcy. Od 1988 r.
system EPS oferowany był opcjonalnie
w modelach SK. Główną zaletą tego rozwiązania była możliwość uniknięcia nad-

W 1985 r. historia zautomatyzowanych skrzyń biegów w ciężarówkach
Mercedes-Benz rozpoczęła się od elektropneumatycznego systemu zmiany
biegów EPS w modelach NG (Neue Generation), system EPS stosowano
również opcjonalnie w modelach SK (Schwere Klasse)

miernych prędkości obrotowych silnika
podczas przełączania biegów. Niestety,
podobnie jak z większością elektronicznych mechanizmów zmiany biegów z okresu od połowy do końca lat 90. bywały pewne problemy z niezawodnością systemu.
Chociaż system EPS był wygodniejszy
z punktu widzenia kierowcy, to nie był zbyt
popularny wśród właścicieli ciężarówek
i operatorów – preferowanym rozwiązaniem pozostawała skrzynia manualna.
Wraz z wprowadzeniem 1. generacji
modelu Actros (MP1) pojawił się system
Telligent odpowiadający za automatyczne
przełączanie przełożeń synchronizowanej skrzyni biegów. Kierowca wybierał
bieg przełącznikiem (joystickiem), a po
wciśnięciu sprzęgła następowało jego
przełączenie.

W 2006 r. wprowadzono na rynek
zautomatyzowaną skrzynię biegów PowerShift. Od strony mechanicznej były to
przekładnie 12- lub 16-biegowe, w których
synchronizatory zastąpiono sprzęgłami
kłowymi (dźwignia sterowania początkowo
znajdowała się na podłokietniku fotela kierowcy), a od modelu MP3 – dźwignią na
kolumnie kierownicy. Istotnym udoskonaleniem pracy algorytmu sterowania było
wprowadzenie w modelu MP2 czujnika
pochylenia. Pełna automatyka zmiany biegów pozwoliła na znaczące skrócenie czasu
przełączania w porównaniu z poprzednim
systemem Telligent (TSA) – w modelach
Power Shift 1. generacji o 15%, w kolejnej o 30%, a Power Shift 3 robi to aż o 50%
szybciej. Stale optymalizowano również
różne programy (tryby) zmiany biegów.
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Skrzynia biegów Power Shift 3 wyposażona w system predykcyjnej kontroli
układu napędowego PPC pojawiła się
w ciężarówkach Mercedes-Benz w sierpniu 2012 r. Istotą działania było sprzężenie funkcji pozyskiwania informacji
z GPS z mapą dróg 3D w celu wygenerowania elektronicznego horyzontu dla
zapewnienia jazdy przewidującej polegającej na optymalnym doborze biegu
i momentu jego przełączania. Styl jazdy

W Actrosie 1. generacji gałka dźwigni zmiany biegów ustąpiła
miejsca joystickowi Telligent, po obniżeniu tunelu silnika konsola
Telligent jest znacznie większa

Celem systemu PPC jest
maksymalnie paliwooszczędna jazda ciężarówką
oraz zapewnienie jak
największego wsparcia
kierowcy – w tym celu
uwzględniana jest topografia terenu, przebieg
drogi i znaki drogowe

był optymalizowany zgodnie z topografią terenu i działał jak doświadczony kierowca. Skrzynia Power Shift 3 z PPC już
w momencie jej wprowadzenia cechowała
się bardzo krótkim czasem przełączania
biegów, miała również funkcję rozkołysania oraz pełzania. W pierwszej generacji systemu PPC oszczędności w zużyciu paliwa sięgały 3% w porównaniu
z wartościami uzyskiwanymi przez Actrosy wyposażone wyłącznie w skrzynię
Power Shift 3 i aktywny tempomat ACC
z kontrolą odległości (bez PPC).

Do czego służy system PPC?
Celem zastosowania systemu PPC
jest zawsze maksymalnie paliwooszczędna jazda ciężarówką oraz zapewnienie jak
największego wsparcia dla kierowcy.
System ten uwzględnia topografię terenu,
przebieg drogi i znaki drogowe. Jego dzia-

łanie pozwala uniknąć niepotrzebnego
hamowania, przyspieszania i zmiany biegów, a ilość wtryskiwanego paliwa jest
optymalnie dostosowywana do bieżących
warunków pracy silnika. Wielokrotne
testy – także nasze testy dziennikarskie
– pokazały, że jazda zestawem z ciągnikiem znajdującym się pod stałą kontrolą
PPC jest niemal zawsze bardziej oszczędna niż samodzielne prowadzenie bez aktywacji tego systemu. Oczywiście może
się to udać bardzo doświadczonemu zawodowemu kierowcy, który dobrze zna
zarówno trasę, jak i osiągi swojej ciężarówki, ale zauważmy, że wymagać to
będzie jego niezmiernie wytężonej uwagi
przez cały czas jazdy, co praktycznie nie
jest możliwe, a jeśli nawet, to skutkować
musi niewspółmiernie większym zmęczeniem. Zatem jazda z wykorzystaniem
PPC oznacza niższe zżycie paliwa i mniejsze zmęczenie kierowcy.
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Inteligentny system sterujący tempomatem i skrzynią biegów obniża zużycie
paliwa średnio o 5% w stosunku do pojazdów, które nie są wyposażone w PPC.
System ten został w 2018 r. udoskonalony wraz z wprowadzeniem nowego
Actrosa. Zaowocowało to dwoma znaczącymi korzyściami: możliwa jest teraz
oszczędna jazda z PPC także po drogach
lokalnych i w ruchu podmiejskim z możliwością obniżenia zużycia paliwa nawet
o 5% oraz zwiększona została wydajność
systemu na autostradach i drogach szybkiego ruchu – w tym przypadku użycie
nowego PPC może zapewnić dodatkową redukcję zużycia paliwa nawet o 1,5% w porównaniu z poprzednią wersją systemu.
System PPC „zna” ponad 95% wszystkich europejskich dróg krajowych i tranzytowych, łączy aktualne informacje GPS
o dokładnej lokalizacji ciężarówki z zapisanymi w swojej pamięci cyfrowymi trójwymiarowymi mapami drogowymi i w ten
sposób oblicza swego rodzaju „elektroniczny horyzont”, do którego automatycznie dostosowuje styl jazdy zestawu.
PPC przetwarza przy tym kierunek jazdy
i topografię terenu, po którym przebiega
droga, co umożliwia mu predykcyjne wybieranie biegów i momentów ich przełączania oraz prędkości utrzymywanej
przez tempomat. Jednocześnie system
PPC stale wykorzystuje informacje z systemu automatycznego utrzymywania odległości, dzięki czemu w paliwooszczędnym sterowaniu układem napędowym
uwzględniany jest także ruch pojazdów
poprzedzających.
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Stosowany w modelach Actros i Arocs najnowszej generacji system PPC z wyprzedzeniem wie
o zbliżających się zakrętach, rondach i skrzyżowaniach oraz uwzględnia także znaki drogowe stop
czy ustąp pierwszeństwa – nie tylko na autostradach, ale także na drogach lokalnych

Kierowca wciąż decyduje

PPC na autostradach i drogach
szybkiego ruchu
Na autostradach i drogach szybkiego
ruchu PPC zmniejsza zużycie paliwa, korzystając z szeregu inteligentnych rozwiązań. Stale optymalizuje sposób wykorzystania funkcji EcoRoll będącej częścią
algorytmu sterowania pracą zautomatyzowanej skrzyni biegów, co pozwala na
maksymalne wykorzystanie bezwładności pojazdu i toczenie z minimalnym
zużyciem paliwa. Rezygnuje z przyspieszania, jeśli ciężarówka może szybko
osiągnąć prędkość ustawioną na tempomacie, swobodnie się tocząc. Do automatycznej regulacji prędkości PPC wykorzystuje możliwość zwiększania prędkości
na zjazdach ze wzniesień – w tym celu
specjalnie przekraczana jest prędkość
zadana tempomatu (histereza górna) na
maksymalnie 40 sekund, aby nabrać
rozpędu przed kolejnym podjazdem. Natomiast już przed rozpoczęciem zjazdu
PPC wybiera dokładnie ten bieg, który
zagwarantuje najlepsze wykorzystanie
zwalniacza i ochronę hamulca zasadniczego – jest to zaleta szczególnie podczas zjazdu ze wzniesienia ciężarówką
wysokotonażową. Z kolei przed podjazdem
pod górę system samoczynnie decyduje
o tym, czy celowe jest zredukowanie
biegu. Pod koniec podjazdu następuje ponowne dostosowanie mocy, ponieważ
przed osiągnięciem szczytu PPC rozpoznaje, czy samochód ciężarowy ma wystarczającą prędkość, aby przetoczyć się
przez szczyt. Jeśli tak, system toleruje
przejściowo spadek prędkości poniżej
tej zadanej na tempomacie.
Dzięki nowej predykcyjnej regulacji
odległości system PPC optymalizuje przebieg jazdy również w trybie regulacji
odstępu od innych pojazdów. Dzięki sygnałom napływającym z czujników radarowych odległość od poprzedzającego
pojazdu jest stale znana i uwzględniana
w obliczaniu kolejnych faz toczenia (jazdy)
ciężarówki. W ten sposób PPC może optymalnie zaplanować operacje zmiany biegów i regulację prędkości oraz najlepiej

jak to możliwe wykorzystać rozpęd samochodu. System umożliwia np. odpowiednio wczesne zwiększenie odstępu,
gdy poprzedzający pojazd wymusza
zmniejszenie prędkości.

PPC na drogach lokalnych
Od czasu modyfikacji systemu dokonanej wraz z wprowadzeniem nowego
Actrosa inteligentne funkcje PPC na autostradach i drogach szybkiego ruchu
mają zastosowanie również na drogach
lokalnych. System uwzględnia tu dodatkowo nie tylko podjazdy, szczyty wzniesień i zjazdy, ale także promienie zakrętów, ograniczenia prędkości i regulacje
pierwszeństwa przejazdu. Do tej pory
stosowanie tempomatu w ruchu lokalnym
nie było zalecane, ponieważ zbyt wiele
różnych sytuacji powodowało konieczność interwencji kierowcy. Dzięki kolejnym ulepszeniom PPC kierowcy mogą
teraz korzystać z tempomatu także na
tych drogach, co znacznie zwiększa komfort jazdy, zmniejsza stres oraz obniża
zużycie paliwa. Zaopatrzony w niezwykle
dokładne mapy system PPC z wyprzedzeniem wie o nadchodzących ograniczeniach prędkości i zmianach w trajektorii trasy – zbliżających się zakrętach,
rondach i skrzyżowaniach oraz uwzględnia także znaki drogowe: stop czy ustąp
pierwszeństwa. Nawet jeśli kierowca nie
jest świadomy nadchodzących zmian na
drodze, system odpowiednio wcześnie
inicjuje toczenie pojazdu (uruchomiona
zostaje funkcja EcoRoll), aby zmaksymalizować wykorzystanie energii lub predykcyjnie dostosowana zostaje prędkość
i wybór biegów.

W nowym Actrosie i nowym Arocsie
system PPC aktywuje się automatycznie
po włączeniu przez kierowcę tempomatu
lub systemu utrzymywania odległości
(za pomocą przycisków na kierownicy, po
lewej stronie) jeśli ciężarówka osiągnie
prędkość 25 km/h. Na głównym wyświetlaczu pojawia się wtedy symbol PPC. Gdy
system przejmie kontrolę nad układem
napędowym, symbol PPC zmienia kolor
na zielony. Wyświetlane są również grafiki, które schematycznie informują o następnych zdarzeniach na trasie, takich
jak zakręty, ronda i skrzyżowania, a także
ograniczenia prędkości.
Po aktywacji w menu „Systemy” kierowca może ustawić górną tolerancję
prędkości dla faz swobodnego toczenia
w zakresie od 2 do 15 km/h, w zależności
od wybranego programu jazdy. Dolną tolerancję prędkości można ustawić w zakresie od 0 do 10 km/h. Ponadto w menu
„Ustawienia tempomatu” kierowca może
określić, od jakiej prędkości w jeździe po
drogach lokalnych (ruchu podmiejskim)
PPC zaczyna dostosowywać prędkość pojazdu do właściwości zakrętu. Można też
ustawić w nim funkcję dotaczania się pojazdu przed zdarzeniami na drodze, np.
przed znakami stop czy znakami ustąp
pierwszeństwa. Istotne dla PPC są również ustawienia systemu automatycznego
utrzymywania odległości: wstępnym ustawieniem po rozruchu silnika jest średni
odstęp zadany. Kierowca może jednak
według potrzeb zmieniać zadany odstęp
(5 stopni regulacji) zawsze w taki sposób, aby zapewnić ciężarówce wymagany
bezpieczny minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu.
System PPC jest zasadniczo zawsze
aktywny w tle i nie wymaga potwierdzania przez kierowcę, o ile włączony jest
tempomat i dostępne są mapy 3D. Jeżeli
kierowca nie zgadza się z wyborem prędkości przez PPC, może w każdej chwili
zmienić te ustawienia, np. za pomocą pedału hamulca lub gazu. Ponadto kierowca
ma możliwość całkowitego wyłączenia
PPC na wyświetlaczu kokpitu multimedialnego w menu „Ustawienia PPC”.

Opracował: Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Daimler
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ikogo chyba nie zdziwiło to, że organizatorzy wystawy pojazdów
użytkowych IAA 2020 w Hanowerze ogłosili odwołanie imprezy. Wiadomości można było się spodziewać, ale
jej oficjalne pojawienie się pozwoliło
jeszcze bardziej odczuć i zrozumieć wpływ
pandemii koronawirusa na globalny biznes. W chwili gdy powstaje ten artykuł,
oficjalne dane mówią o ponad 5 mln zarażonych i ponad 328 500 zgonach z powodu COVID-19 na całym świecie. To, co
zaczęło się jako globalny kryzys zdrowotny,
pozostaje globalnym kryzysem zdrowotnym, a wszystko inne jest konsekwencją
drastycznych środków podjętych w celu
ochrony ludzi i ratowania życia.
Obecnie najważniejszym zadaniem
wszystkich rządów i zarządzających
przedsiębiorstwami powinno być zapewnienie, że chroniąc zdrowie publiczne,
chronią także zdrowie ekonomiczne. Niestety, na tle narastającego globalnego
kryzysu finansowego, perspektyw masowego bezrobocia i recesji, należy również
dostrzec wiele firm walczących o przetrwanie – także powiązanych z branżą
motoryzacyjną. COVID-19 mocno uderza
w przedsiębiorstwa, zwłaszcza te, których
działalność i wyniki były silnie związane
z aktywnością ludzi i ruchem towarów.

© Volkswagen
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Po trwającej od 20 marca przerwie w produkcji pracownicy Volkswagen Poznań wrócili
do pracy. Rozruch następował stopniowo, a produkcję zaczęto od jednej zmiany.
Do zakładów po przerwie produkcyjnej wywołanej epidemią koronawirusa powróciło
ok. 25% pracowników z jedenastotysięcznej załogi

Zapotrzebowanie na przewozy towarów gwałtownie wzrosło, gdy w kolejnych krajach zaczęły obowiązywać ograniczenia związane z pandemią, pojawiła
się panika w zakupach i gwałtowny wzrost
zakupów online, co z kolei spowodowało,
że giganci spożywczy musieli podejmować próby, aby zaspokoić popyt konsumentów. Po nieoczekiwanym wzroście
musiał nastąpić nieuchronny spadek: chociaż transport towarowy jest nadal po-

Branża motoryzacyjna
na kwarantannie
Przedstawiciele producentów motoryzacyjnych, także
tych z branży pojazdów użytkowych, spodziewali się, że
rok 2020 nie będzie rewelacyjny, zakładano korektę
rynku. Teraz ich los zależy od koronawirusa.
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żądany, firmy starają się poprawić swoje
bilanse i minimalizować straty. Nic nie
jest bezpieczne – na pewno dotyczy to
wszystkich zamówień na nowe ciężarówki czy naczepy.

Koronawirus pogarsza koniunkturę
Szeroko wprowadzone przez państwa
członkowskie UE środki ograniczające
rozprzestrzenianie się koronawirusa miały
znaczący wpływ na produkcję przemysłową. Według szacunków Eurostatu –
urzędu statystycznego Unii Europejskiej
– skorygowana sezonowo produkcja przemysłowa spadła w marcu 2020 r. o 11,3%
w strefie euro i o 10,4% w UE w porównaniu z lutym. W marcu 2020 r. w porównaniu z marcem 2019 r. produkcja
przemysłowa spadła o 12,9% w strefie
euro i o 11,8% w UE [3]. Skalę zjawiska,
jakim jest spadek produkcji przemysłowej w Unii Europejskiej, wyraźnie ilustruje rysunek 1.

Dariusz Piernikarski
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Wskaźnik aktywności finansowej PMI,
który odzwierciedla aktywność menedżerów nabywających różnego rodzaju
dobra i usługi w skali globalnej, od stycznia do kwietnia 2020 r. zmalał z 50,4 do
39,8, w strefie krajów euro w omawianym
okresie wskaźnik PMI zmalał z 47,9 do
33,4. Dla porównania w marcu 2018 r.
wynosił on 56,6. Zatem nie trzeba być specjalistą z dziedziny ekonomii, aby dostrzec,
że sytuacja gospodarcza na terenie Unii
Europejskiej nie wygląda zbyt dobrze.
Specjaliści związani ze światowym
przemysłem pojazdów użytkowych spodziewali się trudnego roku – wyniki
sprzedaży z 2019 r. wyraźnie wskazywały na nadejście zwykłego i ze względu
na swą cykliczność przewidywalnego spowolnienia gospodarczego. Teraz branża
przygotowuje się na nadejście katastrofy,
której sprawcą jest oczywiście pandemia
koronawirusa, która bardzo zaostrzyła
trajektorię spadkową.

© Eurostat

Rysunek 1. Produkcja przemysłowa
(skorygowana sezonowo) w Unii Europejskiej, 2015 r. = 100%

Według danych statystycznych publikowanych na przez ACEA sprzedaż nowych pojazdów użytkowych (samochody
dostawcze, ciężarowe i autobusy) w pierwszym kwartale 2020 r. zmalała o 23,2% r/r,
a w marcu spadek ten wyniósł 47,3% r/r.
Na rynku polskim było to odpowiednio:
–26,1% oraz –38,1%. W przypadku samochodów ciężarowych segmentu ciężkiego (> 16 t dmc.) spadek sprzedaży na
terenie Unii Europejskiej w pierwszym
kwartale wyniósł 26,9% r/r (w Polsce:

reklama

–38,4%), w marcu odnotowano obniżenie sprzedaży aż o 38% r/r (Polska: –52%).
Trend 12-miesięczny dotyczący sprzedaży samochodów ciężarowych pokazano
na rysunku 2.
Analitycy rynku motoryzacyjnego
oceniają, że najbardziej stromy spadek
rynku może nastąpić w Ameryce Północnej, gdzie cykliczność koniunktury jest
bardziej wyraźna niż w innych regionach, ale nie ulega wątpliwości, że również mocno ucierpią wszystkie rynki. Na

© ACEA
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Rysunek 2. Nowe rejestracje samochodów ciężarowych (> 3,5 t dmc.) w UE – trend 12 miesięcy

początku 2020 r. prognozowano 19-procentowy spadek wolumenu sprzedaży
pojazdów nowych w obszarze NAFTA.
W związku z pandemią koronawirusa
prognozowany spadek wzrósł do około
25%, w tym 30% spadek w najcięższym
segmencie obejmującym samochody ciężarowe klasy 8. W Europie Zachodniej na
koniec 2020 r. prognozowany jest spadek sprzedaży samochodów ciężarowych
segmentu ciężkiego (> 16 t dmc.) o około
20%, prawie 28% w Azji, 15% w Ameryce Południowej i ponad 25% na całym
świecie [1].

cesji w 2020 r. z powodu słabnącego
popytu na głównych rynkach i niepewności geopolitycznej, chociaż zanim pandemia COVID-19 spowodowała załamanie obrotów handlu międzynarodowego,
wolumeny i wartości handlu światowego
na początku 2020 r. wykazywały niewielkie oznaki ożywienia.
W 2019 r. ok. 500 zakładów produkcyjnych na całym świecie wytworzyło ok.
88 mln samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. W porów-

naniu z wynikami uzyskanymi w 2018 r.
ubiegłoroczna skala produkcji była zauważalnie niższa, ale spadek ten był oczekiwany i odzwierciedlał rynkowe wahania
koniunktury, rzecz normalną w biznesie,
ale zauważmy – w normalnych czasach.
Teraz, gdy producenci otwierają bramy
fabryczne po wielu tygodniach zamknięcia i wdrażają najszybsze i najbezpieczniejsze sposoby wznowienia produkcji,
globalny przemysł motoryzacyjny dopiero
zaczyna oceniać, jaki wpływ na roczną

Zmiana koniunktury:
od złej do najgorszej…

© Scania

W 2018 r. światowi producenci pojazdów wyprodukowali ich prawie 93 mln,
a dane z 2019 r. wskazują na spadek popytu na lekkie pojazdy, w szczególności
na wielu kluczowych rynkach. Trend ten
był zauważalny już w 2018 r.: jeszcze we
wrześniu 2019 r. UNCTAD ostrzegała
o prawdopodobieństwie globalnej re-

Scania, podobnie jak inni producenci, wstrzymała
działania w większości swoich zakładów produkcyjnych
na terenie Europy ze względu na ograniczenia w dostawach komponentów i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom – decyzja weszła
w życie 25 marca

© Daimler

Przed wznowieniem produkcji konieczne jest
zapewnienie bezpieczeństwa pracowników
– Mercedes-Benz zadbał we własnym zakresie
o codzienne maseczki ochronne
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produkcję mieć będą długie i nieplanowane
przestoje produkcyjne spowodowane przez
pandemię koronawirusa.
Ponieważ na niektórych rynkach sprzedaż pojazdów (wszystkich rodzajów) spadła do zera podczas blokady związanej
z COVID-19, jasne jest, że w 2020 r. nastąpi znaczny spadek globalnej produkcji. Na pewno spadek globalnej produkcji pojazdów w latach 2018–2019 o ok.
5% zostanie przyćmiony przez spadek
produkcji spowodowany przez koronawirusa w 2020 r. W analizach mówi się
o wariancie konserwatywnym (a może
raczej optymistycznym), w którym w skali
globalnej produkcja spada zaledwie
o 15%, w wersji pesymistycznej jest to
niszczące 25%.
Jakby było mało, ten nieuchronny
i gwałtowny spadek nastąpi na tle rekordowego spadku światowego handlu.
Według Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD)
poziom światowej wymiany handlowej
obniży się o 27% w drugim kwartale br.
w porównaniu z poprzednim, w którym
na początku pandemii już odnotowano
spadek obrotów handlowych o 3%. W sa-

mym marcu, jak zauważa UNCTAD, ceny
towarów spadły o rekordowe 20%, co
przypisuje się przede wszystkim gwałtownym spadkom cen ropy, a także innych
towarów.

Przygotowania do walki
o przetrwanie
Skala zbliżającego się kryzysu nie
została jeszcze określona, ale oczekuje
się, że od czasów drugiej wojny światowej nie będzie mieć sobie równych. Analitycy mówią o 30–40% spadku PKB
w drugim kwartale 2020 r. tylko w samych Stanach Zjednoczonych. Popyt na
produkty spożywcze i zakupy online sprawiły, że dostawy towarów były realizowane, ale był to ułamek dawnej aktywności. Na początku pandemii, gdy świat
wręcz zamarł w oczekiwaniu na rozwój
wydarzeń, znacznie zmalały przewozy tak
podstawowych artykułów, jak paliwo
czy mleko, niemal nikt nie transportował sprzętu AGD ani nowych samochodów, ucierpiała również transportowa
gałąź związana np. z takimi usługami, jak

remonty czy przeprowadzki. Wraz ze
spadkiem zapotrzebowania na usługi
transportowe kluczem do przetrwania
flot ciężarowych stały się zasoby finansowe – stąd liczba odwoływanych bądź
przekładanych zamówień na nowe pojazdy jest coraz większa.
Oczywiście wielu producentów motoryzacyjnych borykało się z podobnymi
spadkami popytu na pojazdy w czasach
kryzysu finansowego roku 2008. Na
przykład w trzecim kwartale 2008 r. zamówienia europejskich klientów na pojazdy Grupy Volvo spadły o 99,7% rok
do roku, a w kolejnym kwartale – ze
względu na nieodebrane pojazdy i anulowane zamówienia – przekroczyły wartość ujemną. Obecnie wszyscy główni
producenci samochodów ciężarowych
zgłaszają spadki zamówień – na razie
jest jeszcze zbyt wcześnie, aby miarodajnie przewidywać, jak rozwinie się sytuacja w 3 i 4 kwartale 2020 r.
Szczęściem w nieszczęściu jest to, że
producenci pojazdów użytkowych są nie
tylko przyzwyczajeni do radzenia sobie
ze spowolnieniami, ale także mają wyższy poziom odporności niż w 2008 r.
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Minimalizacja strat odbywa się głównie
w wyniku konsolidacji i restrukturyzacji. Jednak pogorszenie koniunktury spowodowane pandemią COVID-19 będzie
szczególnie trudnym sprawdzianem tej
odporności. Nie tylko popyt spadnie bardziej gwałtownie niż przewidywano
przed pandemią, ale pojawią się również
znacznie wyższe koszty finansowania
zewnętrznego.

Przygotowania
do konsolidacji branży
Niezwykle interesująca wydaje się
próba odpowiedzi na następujące pytanie: które firmy związane z produkcją pojazdów użytkowych i ich komponentów
mogą paść ofiarą koronawirusa, a które
będą w stanie i przyjdą branży na ratunek? Władze poszczególnych państw
mogą mówić o ponownym otwarciu dla
biznesu, ale wydaje się mało prawdopodobne, aby jakiekolwiek złagodzenie
środków blokujących oznaczało powrót
do normalności. Byłoby niezwykłe, gdyby
branża ciężarowa wyszła z COVID-19
w kondycji choćby zbliżonej do tej, jaką
miała na końcu z 2019 r.
Niektóre znane marki obecne w globalnym przemyśle pojazdów użytkowych, który dojrzał już do procesu konsolidacji – prawdopodobnie nie unikną
bankructw i zaburzeń związanych z fuzjami i przejęciami. Konsolidacje najprawdopodobniej obejmą niektórych graczy
małej i średniej wielkości – proces ten
prognozowany był od dawna, ale pandemia COVID-19 z pewnością go przyspieszyła.

Klucz: płynność finansowa
Zdaniem analityków i komentatorów
obserwujących przemysł motoryzacyjny
podczas pandemii kluczowym zagadnieniem było i jest utrzymanie płynności
finansowej oraz stojąca przed producentami samochodów i dostawcami konieczność kontroli bilansów (zwłaszcza
od strony kosztów), aby stłumić wpływ
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Pandemia wymusiła nie tylko wstrzymanie
produkcji pojazdów użytkowych, ale również
konieczne stało się stosowanie wielu środków
ograniczających możliwości zakażenia
– na zdjęciu dezynfekcja wnętrza autobusu

koronawirusa. Ponieważ producenci zostali zmuszeni do zaciśnięcia pasa i oszczędzania, pojawiły się cięcia we wszystkich
obszarach wydatków uznaniowych, w tym
na marketing, badania i rozwój. Nakłady
pieniężne na projekty inwestycyjne zostały mocno ograniczone, spowolnione
lub wstrzymane.
Ponieważ spadły wpływy ze sprzedaży, a fabryki stały bezczynnie (szacuje
się, że np. utrzymanie zakładów produkcyjnych kosztuje koncern Volkswagen
ok. 2,2 mld USD tygodniowo), konieczne
stało się uruchomienie linii kredytowych.
W desperackim poszukiwaniu gotówki
łatwym posunięciem mogłoby wydawać
się szybkie zlikwidowanie najsłabszych
ogniw produkcyjnych – na szczęście decyzje dotyczące likwidacji fabryk nie zostały podjęte – przynajmniej przez żadnego z głównych producentów. Zamknięcia
zakładów nie są decyzjami krótkoterminowymi, a nakłady pieniężne na zwolnienia pracowników są znaczne. Ponadto
producenci nie będą chcieli niszczyć swojej podstawowej działalności, jeśli mimo
wszystko oczekuje się, że popyt w branży
wróci do poziomu sprzed COVID-19.
Oprócz wykorzystania wielomiliardowych kredytów pozwalających na utrzymanie płynności finansowej, aby przetrwać pandemię, producenci samochodów
już teraz zaczęli badać inne możliwości
generowania oszczędności, zaczęto np.
wstrzymywać lub anulować premiery
nowych pojazdów, opóźniać programy
rozwoju pojazdów autonomicznych czy
elektrycznych i opracowywać strategie
dalszego ograniczania kosztów.
Podejmowane są również inne środki
pozwalające na utrzymanie płynności finansowej. Na przykład Zarząd AB Volvo
postanowił wycofać wniosek przygoto-
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wywany na czerwcowe zwyczajne walne
zgromadzenie akcjonariuszy dotyczący
wypłaty zwykłej dywidendy w wysokości
5,50 SEK na akcję i zamiast tego proponuje, aby dywidenda za 2019 r. nie została wypłacona. W uzasadnieniu zarząd
wskazuje na to, że chociaż Grupa Volvo
ma silną pozycję finansową, to istnieje
jednak ogólna niepewność spowodowana
przez COVID-19 i wpływ na działalność
Grupy Volvo wynikający ze środków podjętych w różnych krajach w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa.

Rekonwalescencja
Rok 2021 jest prognozowany jako
rok przejściowy, ponieważ globalne gospodarki i popyt na samochody użytkowe
znajdą się w fazie przejścia od negatywnych skutków COVID-19 do znacznie lepszej sytuacji w 2022 r. Bez wyraźnej widoczności wyniku końcowego
w walce przeciwko pandemii możliwości
prognozowania są znacznie utrudnione,
nawet przy założeniu, że gospodarka powoli zaczyna się odradzać ze śpiączki
medycznej. Powrót do znormalizowanych
poziomów produkcji to proces trudny
do przyspieszenia.
Rekonwalescencja branży po ataku
COVID-19 będzie długa i chociaż oczekuje się, że regionalnie pojawią się wzrosty już w 2021 r., to ogólnie zrekompensowanie utraconej w 2020 r. sprzedaży
producenci pojazdów muszą rozłożyć na
kilka najbliższych lat.
Źródła:
1. The World’s Truck Manufacturers – 2020
edition. Automotive World, maj 2020.
2. North American Commercial Vehicle Outlook, ACT Research, maj 2020.
3. Euroindicators, Eurostat 80/2020, maj 2020.
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