Obietnica dotrzymana! O 10,8 % oleju
napędowego mniej* w 835 pojedynkach.
Actros jest gotów zmierzyć się z każdym konkurentem i wygrać.
W minionych miesiącach spedytorzy i kierowcy w całej Europie testowali Actrosa w realnych warunkach eksploatacyjnych.
Dotychczasowe wyniki mówią same za siebie: we wszystkich pojedynkach paliwowych Actros zużył średnio o 10,8 % oleju
napędowego mniej.*
Również w nadchodzących tygodniach i miesiącach odbędą się kolejne pojedynki.
Proszę sprawdzić: www.fuelduel.pl

Marka Daimler AG

* Stan na dzień 03.02.2015 r.: średnie zużycie paliwa w pojazdach Euro V i Euro VI, 4 299 119 kilometrów przejechanych w warunkach realnej eksploatacji, 835 pojedynków (w tym 74 w Polsce).
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10 Wywrotkowa ewolucja
Wywrotki na podwoziach samochodów ciężarowych, naczepy samowyładowcze, naczepy
z ruchomą podłogą czy zabudowy z płytą wypychającą – wszystkie mają swoje wady i zalety, ale pojawiające się na rynku nowe materiały konstrukcyjne oraz rozwiązania projektowe
powodują, że nasz punkt widzenia na ten segment rynku transportowego ewoluuje.

21 Perspektywy rozwoju naczep
samowyładowczych
W związku z nowymi regulacjami prawnymi,
dotyczącymi transportu asfaltu w termoizolacyjnych muldach do budowy dróg na terenie Niemiec, większość najnowszych innowacji to rozwiązania właśnie w naczepach
wywrotkach. Większość, lecz nie wszystkie.

40 Naczepy w 2014: nie jest źle
W ubiegłym roku w Polsce odnotowano niewielki wzrost sprzedaży naczep – do klientów
trafiły 14 923 pojazdy, było to więcej o 11%
niż rok wcześniej.

58 Przyglądamy się olejom
Oszczędności w zużyciu paliwa, utrzymanie
silnika w czystości i jego dobre smarowanie
w nawet najtrudniejszych warunkach eksploatacji – oto kilka zalet nowoczesnych olejów
silnikowych. Przedstawiamy kilka przykładów
tego typu produktów.

84 Nowy VW Caddy – premiera światowa
„VW Caddy – zawsze najlepszy wybór” to
hasło reklamujące najnowszą, czwartą generację tego dostawczego samochodu, który
bez wątpienia należy do najchętniej kupowanych samochodów w klasie vanów.

Starcie gigantów
Końcówka pierwszego kwartału to zazwyczaj czas, w którym swoje wyniki podsumowują najwięksi producenci, pojawiają się także deklaracje dotyczące ich planów rozwojowych na najbliższy okres. Wolfgang Bernhard – szef Daimler Trucks – na corocznej konferencji podsumowującej działania koncernu zadeklarował, że firma zamierza
w 2015 r. wyprodukować 500 tys. pojazdów, a do 2020 r. produkcja powinna osiągnąć
pułap 700 tys. Daimler Trucks w 2014 r. sprzedał niemal 496 tys. samochodów takich
marek jak Mercedes-Benz, Freightliner, Western Star, Fuso oraz BharatBenz. Daimler
Trucks sprzedaje również ciężarówki marki Auman w ramach joint venture z chińską
firmą Beiqi Foton Motor, a w Rosji funkcjonuje partnerstwo z Kamazem.
Rywalizacja o to, który z producentów będzie liderem światowym, jest bardzo intrygująca, ponieważ na pierwsze miejsce ma ochotę również Grupa Volvo. Szwedzi mają
45% udziałów chińskiego koncernu Dongfeng Commercial Vehicles, dzięki czemu rywalizacja z Daimler Trucks staje się całkowicie realna. Grupa Volvo w 2014 r. sprzedała
nieco ponad 203 tys. pojazdów, a biorąc pod uwagę działania w Indiach (VECV) – ponad
233 tys. Połączenie z Dongfeng dodaje jeszcze dodatkowe 200 tys. w skali roku. Zatem
obecny potencjał Grupy Volvo to roczna produkcja na poziomie pomiędzy 400 a 435 tys.
pojazdów segmentu średniego i ciężkiego. To jednak wciąż za mało, aby dorównać
Daimler Trucks, zatem Volvo musi zintensyfikować swoje działania. Dongfeng daje też
Grupie Volvo dawno oczekiwany dostęp do rynku chińskiego. Firma ta jest tam liderem
rynku w segmencie średnim i ciężkim, w których w 2014 r. sprzedano łącznie 987 tys.
pojazdów, a sam Dongfeng sprzedał ich ponad 155 tys.
Żaden inny producent nie ma szans, aby zbliżyć się do Daimlera ani nawet do Volvo.
Wyłączając samochody dostawcze, Volkswagen dostarczył w ub. roku niemal 200 tys.
ciężarówek – prawie 80 tys. Scanii oraz 120 tys. pojazdów MAN. Paccar sprzedał prawie
150 tys. samochodów marki DAF oraz Peterbilt i Kenworth.
Ponieważ Daimler Trucks jako producent jest już firmą kilkakrotnie większą niż niektórzy z konkurentów, osiągnięcie produkcji na poziomie 700 tys. pojazdów rocznie pozwoli na zdobycie znaczącego udziału w globalnym rynku pojazdów użytkowych. Te brakujące obecnie 200 tys. zapewnić mogą zwiększenie sprzedaży w Indiach, poprawa
koniunktury w Brazylii i Rosji czy wreszcie mocniejsze wejście w nowe rynki. Opcją do
rozważenia są również kolejne akwizycje i przejęcia.
Możemy zatem w najbliższym czasie oczekiwać bardzo ciekawych ruchów na światowym rynku producenckim – w końcu wzrost produkcji Daimler Trucks o 40% musi
zostać w jakiś sposób zapewniony. Producenci produkujący na poziomie 100–200 tys.
ciężarówek rocznie mogą tylko z zazdrością spoglądać na Daimler Trucks czy Grupę Volvo
i zastanawiać się, w jaki sposób można skutecznie z tymi dwoma gigantami konkurować.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny

Scania Euro 6 - 410 KM
Najoszczędniejsza w historii

Scania Euro 6 - 410 KM
Ustanowiła nowy rekord zużycia paliwa. Nigdy przedtem żaden
testowany 40 t zestaw, na wymagającej trasie w okolicach
Monachium, nie uzyskał tak niskiego zużycia paliwa.
23,29 litra/100 km to rekordowy wynik.
Ten prestiżowy test od wielu lat jest przeprowadzany przez
specjalistów z magazynu „VerkehrsRundschau”.

13% paliwa mniej
Tyle zaoszczędziły użytkowane na polskim rynku pojazdy
Scania Euro 6 w stosunku do Euro 5. Wynik uzyskany na
podstawie danych eksploatacyjnych z systemu Scania FMS.

Prosta konstrukcja, tylko z SCR
Silnik Scania 410 KM to najczęściej wybierana jednostka napędowa.

Scania. Sprawdzone rozwiązania.

Rekordowy wynik
zużycia paliwa
Scania Euro 6 - 410 KM

23,29 l/100 km
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Firma TRW ogłosiła podpisanie siedmioletniej umowy z Daimler Trucks North
America (DTNA), na mocy której TRW
będzie standardowym dostawcą układów
kierowniczych dla całej linii DTNA. „Jesteśmy dumni z uzyskania pozycji standardowego dostawcy DTNA. Mamy z nimi
doskonałe relacje handlowe i liczymy na
kontynuację owocnej współpracy. Od lat
dostarczamy firmie układy kierownicze
i cieszymy się z umocnienia naszej współpracy w postaci niniejszej umowy” –
podsumował Andreas Weller, wiceprezes
i dyrektor generalny działu układów kierowniczych w TRW, i dodał: „Jako wyłączny dostawca kompletnych układów
kierowniczych w Ameryce Północnej
TRW ma wyjątkową możliwość zaopatrywania całej linii DTNA. Nasze zakłady
produkcyjne w Stanach Zjednoczonych
i Meksyku mają idealną lokalizację, aby
sprawnie zaopatrywać fabryki DTNA”.
W ramach współpracy TRW dostarczy
przekładnie, ramiona przekładni, drążki
i kolumny kierownicze dla marek Freightliner, Western Star, Thomas Built Buses
i Freightliner Custom Chassis.
(KB)

to, że pojazdy Schmitz Cargobull z Gotha
są również ekonomicznie najlepszym wyborem. W związku z tym zamówiliśmy
już kolejne siedem naczep” – powiedział
Paul Schuster.
Reinhard Eberle podkreślił natomiast
innowacyjność i dopasowanie produktu
do potrzeb klienta: „Możemy zaproponować indywidualne rozwiązania tworzone z naszego zestawu modułowego do
wszystkich rodzajów zastosowań – od
transportu lekkich materiałów objętościowych po zastosowania heavy duty”.
W firmie Schuster AG pracuje obecnie
ponad 70 naczep z Gotha, których zadaniem jest bezpieczny transport ładunków sypkich, takich jak ziemia z wykopów, podsypka kolejowa, żwir, kamienie,
gruz lub masy bitumiczne. Materiały te
są odpowiednio przerabiane i poddawane
recyklingowi lub kierowane do powtórnego wykorzystania.
(DP)

„podejmując decyzję o zakupie nowego
pojazdu, zwłaszcza użytkowego, warto
więc przyjrzeć się jego postrzeganiu na
rynku, ponieważ pozwoli to zaoszczędzić
czas i koszty przy późniejszej odsprzedaży”. Jak czytamy dalej w raporcie Eurotax „wartość RV to podstawowy wskaźnik
wykorzystywany przez firmy leasingowe
i zarządzające flotami, określający opłacalność korzystania z samochodu. Stanowi największy, około 50-procentowy

Iveco Daily zwycięzcą
rankingu Eurotax

składnik TCO, czyli całkowitych kosztów
użytkowania samochodu, pilnie śledzonych przez branżę wynajmu i finansowania zakupu pojazdów. Wysoka wartość
rezydualna świadczy o renomie marki,
niezawodności modelu i jego walorach
użytkowych, a więc zaufaniu do marki
lub modelu na rynku wtórnym. Można
więc uznać wartość RV za obiektywny
wskaźnik jakości do ceny”.
EurotaxGlass’s jest europejskim dostawcą rozwiązań służących do identyfikacji i wyceny wartości rynkowej pojazdów oraz autorytetem w wydawaniu
opinii o rynku pojazdów używanych dla
firm konsultingowych, instytucji rządowych oraz mediów.
(KB)

land
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W najnowszym rankingu wartości
rezydualnej (RV) ciężkich samochodów
dostawczych (dmc. 3–3,5 t), przygotowanym przez firmę Eurotax, Iveco Daily
zajęło pierwsze miejsce. Wśród porównywanych modeli Iveco oferuje najwięcej
wersji objętościowych oraz dwa warianty
osi (pojedyncze/podwójne ogumienie).
Zwycięskie Daily w 36-miesięcznej RV
osiąga poziom 50,86%. Oznacza to, że
w tym okresie nie traci nawet połowy
wartości liczonej od ceny nowego samochodu. Według ekspertów z firmy Eurotax

Ivec

Podczas lutowych Dni Wywrotek (Kippertage) odbyła się uroczystość przekazania 100-tysięcznego pojazdu wyprodukowanego w fabryce Schmitz Cargobull
w Gotha. Szczęśliwym posiadaczem jubileuszowej wywrotki jest niemieckie certyfikowane przedsiębiorstwo gospodarki
odpadami Schuster KG. 100-tysięczny
pojazd to naczepa samowyładowcza S.KI
zbudowana na ramie o długości 8,2 m
ze stalową muldą typu half-pipe. Pojazd
odebrał właściciel firmy, Paul Schuster,
natomiast w uroczystości przekazania
uczestniczyli Reinhard Eberle – dyrektor
Schmitz Cargobull Gotha GmbH oraz Frank
Reppenhagen – dyrektor regionu sprzedaży Schmitz Cargobull Niemcy i Europa
Zachodnia. „W codziennej eksploatacji
solidna i wytrzymała mulda ze stali wykazuje bardzo wysoką odporność na zużycie i jest to dla nas ważnym kryterium
decyzyjnym. W połączeniu ze zoptymalizowanymi wagowo podwoziami sprawia

Uroczyste przekazanie 100-tysięcznego pojazdu – od lewej: Holger Schiefner (Schuster KG), Reinhard Eberle (dyrektor Cargobull Gotha GmbH), Cläre Schuster, Paul Schuster (oboje Schuster KG)

©

Fabryka Schmitz Cargobull w Gotha
wyprodukowała 100 000 pojazdów

© Schmitz Cargobull

Współpraca TRW z Daimler Trucks

© R. Wasik
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23 stycznia br. na terenie Centrum
Szkoleniowo-Treningowego Autodrom
4×4 w podpoznańskich Włościejewkach
przedstawiciele spółek branży energetycznej Enea Operator i Eerga-Operator
Eksploatacja Gdańsk, a także Państwowej
Straży Pożarnej testowali w trudnych warunkach terenowych Mercedesa Sprintera 4×4 Oberaigner. Udostępniony do
testu pojazd napędzany był 4-cylindrowym silnikiem Euro V o mocy 163 KM
(120 kW), sprzężonym z manualną przekładnią o 6 przełożeniach. „Testowaliśmy dziś Sprintera 4×4 zmodyfikowanego przez firmę Oberaigner ze stałym
napędem wszystkich kół, reduktorem i blokadami mechanizmów różnicowych, którym nie tylko można bezpiecznie poruszać się na śliskich, zaśnieżonych drogach
czy pokonywać polne drogi i lekki teren,
ale dzięki zwiększeniu prześwitu pojazdu i modyfikacji amortyzatorów, sprężyn
i stabilizatorów również wjechać tam,
gdzie nie zapuszczają się właściciele
SUV-ów” – komentował podczas testów
Grzegorz Baran, utytułowany kierowca
rajdowy, a także instruktor jazdy terenowej. Stały napęd 4 kół realizowany był
przez skrzynię redukcyjno-rozdzielczą
o 2 przełożeniach, dzieloną na przednią
i tylną oś w proporcji 33:67. „Zalety takiego rozdziału napędu były szczególnie
widoczne podczas pokonywania wzniesień załadowanym pojazdem. W momencie zablokowania centralnego mechanizmu różnicowego napęd był rozdzielany
symetrycznie na obie osie. Takie sytuacje
to normalna część naszej pracy, podczas
prac konserwatorskich i naprawczych słupów i przewodów energetycznych” – relacjonował jeden z uczestników szkolenia.
Na Autodromie oprócz jazd testowych

© Volvo

Sprinter 4x4 Oberaigner
na testach terenowych

odbywają się też regularne szkolenia kierowców energetycznych ekip remontowych, poprawiające ich umiejętności prowadzenia samochodu i uzupełniające ich
wiedzę nt. techniki jazdy. „Dzisiejsze jazdy testowe pokazały pełnię możliwości
tego pojazdu, mam nadzieję, że udostępniony będzie na jednym ze szkoleń z jazdy terenowej” – dodał kierowca.
(KB)

kiedy to produkowano po 700 pojazdów.
W listopadzie ubiegłego roku fabryka
uroczyście przekazała klientowi 10-tysięczny autobus, a na początku bieżącego
roku Volvo Polska zostało po raz kolejny
uhonorowane prestiżowym tytułem Top
Employer za najwyższe międzynarodowe
standardy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
Wzrost produkcji i rozbudowa fabryki
z pewnością należą do priorytetów Volvo
Polska, jednak dbałość o dobre warunki
pracy oraz rozbudowa centrum IT obsługującego potrzeby nie tylko wrocławskiego oddziału, ale znacznie większej
części koncernu, wymaga rozbudowy infrastruktury administracyjno-biurowej,
w tym także budowy nowych biurowców.
Według przedstawicieli Volvo ideą przyświecającą inwestycji było stworzenie
nowoczesnego obiektu, uwzględniającego

Nowy biurowiec Volvo
19 lutego br. spółka Volvo Polska oddała do użytku nowy budynek biurowy
firmy we Wrocławiu. Wewnątrz nowoczesnego, trzykondygnacyjnego biurowca
zbudowanego na planie trójkąta równobocznego przewidziano komfortowe
miejsce pracy dla ponad 350 pracowników. Jego użytkownikami będą pracownicy działu IT.
Rozwój wrocławskiego oddziału Volvo
postępuje sukcesywnie, odkąd firma pojawiła się nad Odrą. Dziesięć lat temu produkcja autobusów przekroczyła 500 szt.
i od tego czasu sukcesywnie rośnie z wyłączeniem kryzysowych lat 2012 i 2013,

rozwiązania przyjazne środowisku. Zaletą nietypowego, trójkątnego rzutu budynku jest minimalizacja przestrzeni
zajmowanej przez ciągi komunikacyjne.
W budynku zastosowano wiele nowoczesnych i praktycznych rozwiązań, jest
np. pokój dla kobiet w ciąży, zintegrowana
zieleń (minimalizacja kosztów obsługi),
bezprzeciągowy system wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji, przestrzeń dla dojeżdżających do pracy rowerem itd. Nowy
wrocławski biurowiec Volvo jest obecnie
w trakcie procesu certyfikacji LEED, jednak już dziś wiadomo, że spełnia, a nawet
przewyższa wszystkie normy wymagane
do uzyskania takiego certyfikatu, m.in.
w zakresie oszczędności energii, wody
(PM)
czy ograniczenia emisji CO2.
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Nowy obiekt Grupy DBK
w Lublinie
Już od 2 lutego br. dla użytkowników
marki Iveco na Lubelszczyźnie dostępny
jest nowy punkt dealersko-serwisowy,
usytuowany w Bystrzejowicach Pierwszych. Ten kolejny punkt sieci Cracow
Truck Center, wchodzącej w skład Grupy
DBK, znajduje się przy drogach krajowych S12 i S17. „Spółka Cracow Truck
Center jest jednym z najprężniej działających dealerów Iveco w Polsce – to
właśnie w odpowiedzi na wciąż rozwijające się zainteresowanie usługami firmy
oraz jej wizerunek podjęliśmy decyzję
o budowie nowego obiektu. To wyciągnięcie ręki w stronę naszych klientów,
którzy zaufaniem oraz lojalnością zasłużyli na jeszcze większe zaangażowanie ze strony zespołu Cracow Truck Cen-

ter. Bo zawsze może być lepiej…” – podsumował Jacek Chodasewicz, wiceprezes spółki zarządzający nowym obiektem
w Bystrzejowicach Pierwszych.
Nowo otwarty punkt koło Lublina
oferuje swoim klientom kompleksowe
naprawy gwarancyjne Iveco i Kögel oraz
pogwarancyjne wszystkich marek pojazdów dostawczych, ciężarowych i naczep. Powierzchnia serwisowa wynosi
1100 m2, a cały obiekt ostatecznie ponad 2 tys. m2. Punkt serwisowy ma pięć
stanowisk przejazdowych o długości 28 m
każde, dwa zestawy przestawnych podnośników firmy Stertil-Koni, najnowocześniejszą linię diagnostyczną oraz oferuje możliwość skomplikowanych napraw
ram i kabin. Obiekt jest również wyposażony w centralny system dystrybucji
i monitoringu materiałów olejowych połączony bezpośrednio z DMS. Powierzchnia magazynowa to prawie 300 m2, z szeroką gamą części zamiennych o wartości
niemal 1,5 mln zł. Ciekawostką jest zamontowana w poczekalni dla klientów
duża przeszklona ściana, umożliwiająca
im obserwację naprawy pojazdu. Dla
klientów przygotowano specjalnie utwardzony parking na 50 zestawów oraz wydzielone parkingi na pojazdy osobowe
i dostawcze.
(KB)
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Grupa Bosch wstępnie
o wynikach za 2014 r.
Według wstępnych danych Grupa
Bosch w 2014 r. zwiększyła obroty o 6,2%
do 48,9 mld euro, a także poprawiła dochodowość. Zysk operacyjny EBIT (przed
odliczeniem podatków i odsetek) natomiast wyniósł prawie 3 mld euro, czyli ok.
6,1%. „Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej na świecie udało nam się osiągnąć
cele zakładane na rok 2014” – powiedział
dr Volkmar Denner, prezes zarządu spółki
Robert Bosch GmbH, i dodał: „Nasza
strategia innowacyjności przynosi efekty,
czego dowodem są ubiegłoroczne sukcesy.
W roku 2014 poprawiliśmy naszą pozycję rynkową i konkurencyjność w wielu
obszarach, a dzięki przejęciu spółki BSH
Hausgeräte GmbH oraz planowanemu
przejęciu spółki ZF Lenksysteme GmbH
Bosch będzie mógł umocnić swoją pozycję w dwóch szybko rozwijających się
obszarach: »inteligentnych domów« (Smart
Home) oraz zautomatyzowanej jazdy
samochodami”.
Sektor Mobility Solutions (dawniej
Technika Motoryzacyjna) dzięki bogatemu portfolio komponentów, systemów
i usług odnotował w ubiegłym roku po-

© Bosch

Od lutego br. spółka MAN Truck &
Bus Polska wprowadziła na rynek nowy
program, w którym oryginalne części zamienne MAN objęte są dwuletnią gwarancją. Producent już po raz trzeci z rzędu
został doceniony i nagrodzony w raporcie TÜV jako producent najbardziej bezawaryjnych ciężarówek. Program dwuletniej gwarancji na oryginalne części
zamienne MAN jest potwierdzeniem oferowanych przez firmę niezawodnych produktów. „Dzięki zakupowi oryginalnych
części zamiennych możliwe jest obniżenie kosztów obsługi serwisowej, a dostępność części we wszystkich stacjach
serwisowych MAN skraca okres przestoju
podczas konserwacji pojazdu” – powiedział Bartłomiej Ciemiński, dyrektor ds.
serwisu w MAN Truck & Bus Polska.
Wszystkie te parametry znacząco
wpływają na obniżenie całkowitych kosztów eksploatacji pojazdu (TCO). Korzystanie z oryginalnych części zamiennych
MAN objętych gwarancją na dwa lata to
również znacznie wyższa wartość pojazdu przy odsprzedaży. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na oryginalne części
zamienne MAN zakupione i zamontowane w autoryzowanych stacjach serwisowych MAN w Polsce, nie obejmuje
natomiast skutków naturalnego zużycia
części zamiennych.
(KB)

© Grupa DBK

MAN daje dwa lata gwarancji

Rok 2014 według systemu viaTOLL
ViaTOLL, czyli system poboru opłat za przejazd
drogami krajowymi, ekspresowymi oraz autostradami zarządzanymi przez GDDKiA, od uruchomienia, tj. od połowy roku 2011 do ubiegłego przyniósł
wpływy w wysokości prawie 4 mld zł.
W 2014 r. całkowite wpływy wygenerowane
przez system wyniosły ponad 1,42 mld zł – o 20%
(230 mln zł) więcej niż w 2013 r. Jest to najlepszy
wynik w dotychczasowej historii viaTOLL-a. W minionym roku najwyższe przychody w ramach systemu
wygenerowała autostrada A4 (370 mln zł), a w następnej
kolejności – droga ekspresowa S8 (163,4 mln zł)
oraz autostrada A2 (157,8 mln zł). Największą grupę
przewoźników zarejestrowanych w systemie viaTOLL
stanowią Polacy (62,6%), w której to grupie jednak
pomimo wzrostu w ujęciu liczbowym (do 562 479)
w ujęciu procentowym odnotowano spadek o 1,5%
w stosunku do roku ubiegłego. Jeżeli chodzi o użytkowników zagranicznych, to wciąż najwięcej zarejestrowanych jest pojazdów niemieckich (51 980), litewskich (32 079), czeskich (28 544) oraz rosyjskich
(26 363) i ukraińskich (26 438). Co ciekawe, do
grona najliczniej reprezentowanych państw wśród
użytkowników systemu viaTOLL dołączyła w minionym roku również Andora (12 780).
System viaTOLL, oprócz danych finansowych, generuje również szereg statystyk, które opisują zmiany
na rynku transportu drogowego w Polsce. Jak pokazują dane systemu, liczba pojazdów zarejestrowanych
w jego ramach zwiększyła się z ok. 766 tys. w styczniu do ponad 843 tys. na koniec 2014 r. W dalszym
ciągu zauważalna jest tendencja „wymiany” flot na
nowsze, bardziej ekologiczne pojazdy. W ubiegłym
roku wzrosła liczba zarejestrowanych samochodów
o klasie Euro VI – z ok. 3600 do 28 457. Analogicznie
zwiększyła się również liczba rejestracji pojazdów klasy
Euro V – z 272 189 do 319 601 (wzrost o 17,4%). (KB)

ŻURAWIE PRZEŁADUNKOWE FASSI
Wytrzymała, lekka konstrukcja ze stali
WELDOX częściowo wykonana z odlewu
– doskonała proporcja udźwigu do masy
własnej. Bogate wyposażenie. Modele od
1 tm do 140 tm momentu udźwigu.
Możliwość wyposażenia żurawia
w dodatkowe hydrauliczne ramię,
tzw. JIB pozwala nawet na 40 m
wysięgu hydraulicznego.
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nad dwa razy szybsze tempo wzrostu niż rynek motoryzacyjny. W nadchodzących latach Grupa Bosch
zamierza wykorzystywać możliwości wynikające z rozwoju w obszarach komunikacji za pośrednictwem internetu, automatyzacji, elektryfikacji, efektywności
energetycznej oraz szanse związane z rosnącym znaczeniem rynków rozwijających się. „Przygotowujemy się do funkcjonowania w świecie zintegrowanym w internecie. Jesteśmy dostawcą rozwiązań dla
motoryzacji przyszłości, czyli zautomatyzowanych,
podłączonych do internetu i zelektryfikowanych samochodów. Aby zrealizować tę wizję, potrzebne są
komponenty, systemy, oprogramowanie oraz usługi.
Łącząc je z naszymi kompetencjami w dziedzinie integracji systemów, mamy unikatową w skali rynku
możliwość opracowywania innowacyjnych rozwiązań
mobilnych dla naszych klientów” – podsumował
Volkmar Denner.
(KB)

ŻURAWIE Z CIĄGŁYM OBROTEM W KOLUMNIE
Silnik hydrauliczny i wytrzymałe łożysko
do obrotu kolumny usprawniające pracę
w przypadku montażu żurawia na tylnym
zwisie czy pracy z koszem. Zabezpieczenia
w postaci systemów: ADC – automatyczna
kontrola nad dynamiką ruchów, FSC – kontrola
stateczności pojazdu (dostępny w 6 wariantach
w zależności od potrzeb i preferencji klienta).

WYSELEKCJONOWANI PODDOSTAWCY
Kooperacja z czołowymi europejskimi
producentami podzespołów, takich jak
rozdzielacze hydrauliczne DANFOSS,
WALVOIL czy HYDROCONTROL, sterowania
radiowe SCANRECO i HBC, wciągarki
hydrauliczne BREVINI czyni z żurawia
FASSI produkt o najwyższej
światowej jakości.

ŻURAWIE BEZ KOMPROMISÓW
W tym roku firma FASSI świętuje 50-lecie produkcji żurawi hydraulicznych. Doświadczenie zdobyte
przez te wszystkie lata zaprocentowało produktem o wysokiej jakości i wyjątkowych walorach
użytkowych docenianych przez klientów na całym świecie.

IMPORTER

CRANES WITHOUT COMPROMISE

HEWEA sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków (k. Wrocławia)
tel.: 71 345 60 00, 660 476 801, faks: 71 345 82 13
e-mail: info@hewea.com, www.hewea.com
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Dariusz Piernikarski

Wywrotkowa ewolucja

hyba w żadnym sektorze branży
transportowej dążenie do redukcji
masy własnej pojazdu nie jest tak
wyraźne jak w sektorze pojazdów samowyładowczych, gdzie bezsprzecznie ładowność jest jednym z najważniejszych
parametrów eksploatacyjnych. Jednak
wraz z nadejściem normy Euro VI, zaostrzającymi się przepisami w zakresie
bezpieczeństwa i homologacji typu pojawiły się nowe czynniki, które warto również wziąć pod uwagę.
Wybranie właściwej wywrotki do konkretnego zadania do wykonania może
być trudniejsze niż się to wydaje. Nawet
w najlżejszym wariancie wywrotka na
podwoziu 4-osiowym będzie mieć ładowność wynoszącą ok. 70% ładowności naczepy w 40-tonowym zestawie. Zaletą są

© MAN Truck & Bus

Wywrotki na podwoziach samochodów ciężarowych, naczepy samowyładowcze,
naczepy z ruchomą podłogą czy zabudowy z płytą wypychającą – wszystkie
mają swoje wady i zalety, ale pojawiające się na rynku nowe materiały
konstrukcyjne oraz rozwiązania projektowe powodują, że nasz punkt widzenia
na ten segment rynku transportowego ewoluuje.

Stalowa naczepa half-pipe – idealne rozwiązanie do transportu dużych ilości materiałów sypkich

lepsze własności trakcyjne oraz wykorzystanie w terenie, gdzie ciągnik z naczepą nie miałby możliwości swobodnego
manewrowania. Wywrotka na podwoziu
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samochodu ciężarowego charakteryzuje
się również większą stabilnością podczas
wysypywania ładunku. Przynajmniej tak
to wygląda na pierwszy rzut oka…
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© Iveco

Wykorzystanie pojazdów budowlanych
w terenie zamkniętym oznacza w praktyce
częste przekraczanie ich ładowności
dopuszczalnej

W walce o ładowność
Niektórzy operatorzy branży budowlanej twierdzą, że dopuszczalna masa
całkowita samochodów 4-osiowych powinna być podwyższona z 32 do 33 t, tak
aby możliwe było skompensowanie ciężaru wyposażenia, którego obecność została wymuszona przez normę Euro VI
i przepisy bezpieczeństwa. W zależności

od producenta i wersji pojazdu masa
układu oczyszczania spalin wzrosła nawet o 300 kg, a dodatkowe zabezpieczenia to kolejne 200 kg.
Stawki przewozowe w transporcie budowlanym naliczane są zazwyczaj w zależności od ciężaru przewiezionego ładunku, rzadko mamy do czynienia z zapłatą
za przewóz konkretnego ładunku, niezależnie od tego, ile waży. Wywrotka

pracująca np. na placu budowy czy w kopalni piachu wykonuje 6–7 kursów dziennie – jest to zatem sporo ładowności i dochodów do stracenia. Warto również
zauważyć, że typowe wywrotki budowane
na 4-osiowych podwoziach samochodów
ciężarowych to pojazdy konstruowane
z myślą o przewożeniu cięższych ładunków niż określa to kryterium dopuszczalnej masy całkowitej – ich całkowita
masa maksymalna jest dużo większa.
Określa to także odporność samochodów
na przeładowanie i wskazuje, że chociażby ich układy hamulcowe są w stanie zatrzymać o wiele cięższy pojazd,
bez jakichkolwiek problemów technicznych. Zatem zwiększenie dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdów pozwoliłoby
ich użytkownikom podnieść efektywność
realizowanego transportu i w pewnym
sensie zrekompensować większy koszt
pojazdu najnowszej generacji. Podwozia
Euro VI są droższe, więcej kosztuje rów-
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Wielu producentów od lat w konstrukcji
swoich pojazdów wykorzystuje stale
o podwyższonej jakości, jak np.
Hardox, Domex, Docol itp.

Popularna zabudowa tylnozsypowa half-pipe
produkowana przez KH-kipper w najnowszej
wersji ma pochyloną przednią ścianę,
zwiększoną sztywność skrzyni i jej
wytrzymałość. Zmiany konstrukcyjne
pozwoliły na redukcję masy
własnej zabudowy, a co za
tym idzie zwiększenie
ładowności

nież wykonanie zabudowy ze względu na
konieczność dostosowania się do nowych przepisów homologacyjnych. Te
ostatnie mogą skutkować ograniczeniem
wersji i odmian produkowanych zabudów
i większą standaryzacją ich konstrukcji
– dla specjalistycznych firm transportowych nie zawsze jest to dobra wiadomość.

©

KH-

kip

per

Nowoczesne materiały
konstrukcyjne

ścienną skrzynią z konwencjonalnej stali
konstrukcyjnej. Użytkownik zazwyczaj
korzysta przy tym jednak z dłuższej gwarancji na nadwozie. W przypadku zabudów ze stopów aluminium różnica ta może
sięgać nawet ok. 17 tys. zł.
W walce o niższą masę wprowadzane
są coraz śmielej wysokowytrzymałe stopy
aluminium, choć akurat w przypadku
wywrotek typowo budowlanych (w przeciwieństwie np. do tych przeznaczonych
do przewozu płodów rolnych) zastąpieWywrotki konstruowane
na podwoziach 3- lub 4-osiowych ze względu na lepszą
manewrowość na ograniczonej
przestrzeni sprawdzają się lepiej
w terenie miejskim
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nie wysokojakościowych trudnościeralnych stali (takich jak Hardox) wydaje
się dość problematyczne. Często w przypadku zabudowy aluminiowej uzyskanie
zadowalających parametrów wytrzymałościowych i trwałościowych – porównywalnych z tymi dla wywrotki stalowej
– i jednocześnie wyższej ładowności
oznacza konieczność bardzo daleko idących zmian konstrukcyjnych, co w efekcie może mieć negatywny wpływ na
koszt wytwarzania i cenę końcową.
© Mercees-Benz

Jednym z widocznych kierunków
w budowie wywrotek jest coraz powszechniejsze stosowanie lekkich nadwozi
z pojedynczym płaszczem wykonanym
z wysokowytrzymałej stali o podwyższonej odporności na ścieranie, takiej
jak produkowane przez SSAB stale Hardox. Skrzynie ładunkowe są w stanie
wytrzymać trudy eksploatacji w warunkach placu budowy – zastosowany materiał doskonale wytrzymuje niszczące
działanie wsypywanego materiału (skały,
żwir, piach). Wywrotki z ładowniami wykonanymi ze stali Hardox w porównaniu
z tradycyjnymi konstrukcjami z podwójnym płaszczem wykonanym z typowych
stali konstrukcyjnych (np. 18G2A) mają
większą ładowność.
4-osiowa wywrotka ze skrzynią ze
stali Hardox może zabierać ok. 20 t, gdy
analogiczny pojazd ze skrzynią wykonaną z konwencjonalnej stali o 1000 kg
mniej. Wprowadzając zabudowę aluminiową na podwoziu, zyskamy dodatkowo
500–800 kg, jednak w tym wypadku
trzeba już pamiętać, że nie każdy rodzaj
ładunku może się w niej znaleźć.
Za wykorzystanie stali specjalnych
trzeba niestety zapłacić. Różnica w cenie
4-osiowej wywrotki z zabudową ze stali
Hardox (w zależności oczywiście od typu,
wielkości i producenta) może wynosić
nawet do 6000 zł w porównaniu z dwu-
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Elektronika
w służbie bezpieczeństwa i wygody
obsługi – coraz
częściej pojawiają
się aplikacje
pozwalające
na zdalną obsługę
wywrotki

wywrotek na podwoziach samochodów
ciężarowych, zapewniających dużą wytrzymałość, trakcję, stabilność wywrotu
i dobre właściwości manewrowe oraz –
potencjalnie – możliwość zamontowania
dodatkowego osprzętu, takiego jak żuraw
załadunkowy? Dla niektórych firm transportowych, w których działaniach to
właśnie maksymalna ładowność ma kluczowe znaczenie dla rentowności, rozwiązaniem może być przestawienie się
z klasycznych 4-osiowych wywrotek na
naczepy samowyładowcze. Spotykamy
konstrukcje naczep aluminiowych ze stalową ramą o pojemności rzędu 50–60 m3,
o masie własnej poniżej 6,5 t. Zastąpie-
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Niezależnie od tego, z jakiego materiału została skonstruowana skrzynia ładunkowa, w przypadku podwozi 4-osiowych dominującym rozwiązaniem jest
zastosowanie wywrotu tylnego – wywrotki
dwu- i trójstronne częściej spotkamy na
podwoziach lżejszych, 2- lub 3-osiowych.
Z oczywistych względów jest to również
rozwiązanie preferowane, gdy zależy nam
na uniwersalności pojazdu, którą można
uzyskać, stosując np. skrzynię o przekroju
prostokątnym i żuraw za kabiną. Do
rzadkości należą specjalne konstrukcje
zabudów, w których mamy wywrot do
tyłu i jednocześnie HDS za kabiną. Warto
także pamiętać o tym, że instalacja
siłownika podskrzyniowego w wywrotce
trójstronnej oznacza konieczność wzmocnienia ramy, montaż specjalnej kołyski
i wzmocnienie podłogi skrzyni w miejscu montażu siłownika – to są kolejne dodatkowe kilogramy zwiększające masę
własną pojazdu (200–250 kg). Z kolei
skrzynie wykonane ze stopów aluminium
spotkamy częściej na naczepach – w tym
przypadku większe znaczenie niż wytrzymałość konstrukcji ma pojemność
ładunkowa i ładowność zestawu.
Coraz częściej wymagane są dodatkowe zabezpieczenia (osłony boczne)
i wyposażenie (kamery, sygnalizatory
ostrzegawcze), których zadaniem jest
podniesienie poziomu bezpieczeństwa
osób (i innych pojazdów) znajdujących
się w pobliżu pracującego pojazdu.

Naczepa czy wywrotka?
Czego zatem poszukujemy, gdy pojawia się konieczność transportu materiałów sypkich? Czy zadanie wymaga
bezwzględnie użycia 3- lub 4-osiowych
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W rzeczywistości wywrotki – zarówno
same podwozia, jak i skrzynie ładunkowe oraz mechanizmy wywrotu – podlegają nieustannym udoskonaleniom.
Tym samym wiele starych, utartych poglądów na temat parametrów technicznych czy ekonomiki eksploatacji wywrotek należy uznać za nieprawdziwe lub
mocno przestarzałe. Oczywiście, jak zawsze, diabeł tkwi w szczegółach, a więc
przed zakupem nowego pojazdu warto

Są jeszcze naczepy z ruchomą podłogą i płytą wypychającą – po te pojazdy
sięgniemy, gdy chodzić będzie o transport ładunków o dużej objętości i mniejszej gęstości, większe bezpieczeństwo przy
rozładunku i elastyczność zastosowania.
Jak widać, możliwości wyboru jest
wiele, ale czy zawsze firmy transportowe podejmują właściwą decyzję w zakresie doboru pojazdu do zadania? Może
po prostu zawsze był we flocie określony
rodzaj pojazdu, właściciel doskonale zna
się z przedstawicielami importera (producenta), cena jest do zaakceptowania,
warunki serwisowania także, a kierowcy
nie mają większych uwag w zakresie bezpieczeństwa czy wygody użytkowania
pojazdu. Po co zatem zaprzątać sobie
głowę i decydować na zmiany? W końcu
te „woły robocze” w niewielkim zakresie
podlegają wpływom nowych rozwiązań
technologicznych, które np. w przypadku
ciągników siodłowych mają olbrzymi
wpływ na efektywność użytkowania. Wywrotka? No cóż, i tak zawsze dużo spala…

Zmieniamy utarte przekonania
Przykładem nieco przestarzałej opinii
o wywrotkach może być argument możliwości jazdy w trudnym terenie. Zwyczajowo panuje przekonanie, że podwozie 8×4 da sobie radę o wiele lepiej niż
ciągnik z naczepą. Jeśli jednak spojrzymy na różne place budów, okazuje się,
że naczepy radzą sobie tam doskonale.
Ostatecznym dowodem może być liczba
sprzedawanych naczep samowyładowczych – jest ona zdecydowanie większa
niż podwozi.
Podobnie niezupełnie słuszne jest
przekonanie o większej stabilności wywrotu w przypadku podwozi 4-osiowych.

Naczepa samowyładowcza
wyposażona w termoizolację – niezastąpiony środek
do transportu masy
bitumicznej

Odporność na trudy
eksploatacji i nie
zawsze „ostrożne”
obchodzenie się
z pojazdem – to
jedne z wymagań,
jakie muszą spełniać
wywrotki budowlane
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© Renault Trucks

Lekka naczepa wywrotka firmy Schwarzmüller
o ładowności 29 t w standardowym wyposażeniu ma masę własną wynoszącą tylko
4300 kg. Ramę oraz muldę o pojemności
24 m3 wykonano ze stopów aluminium

zaznajomić się z najnowszymi osiągnięciami w tym sektorze lub chociażby przyjrzeć się, z jakiego sprzętu korzystają
inni. Może się okazać, że warto zweryfikować swoje pierwotne decyzje w zakresie rodzaju planowanego sprzętu czy
jego wyposażenia.

© Fliegl

© Schwarzmüller

nie ramy stalowej aluminiową pozwala
na obniżenie masy własnej poniżej 6 t.
Całkowicie stalowa, typowo budowlana
naczepa ze skrzynią wywrotczą o pojemności 43 m3 wykonaną z wysokowytrzymałej stali ma masę własną ok.
8,5 t. Różnica jest, jak widać, znacząca.
Kolejnym argumentem za naczepami jest
to, że uzyskamy zdecydowanie mniejsze
zużycie paliwa przez ciągnik w porównaniu z wieloosiową wywrotką?
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tylnym oraz minimum luzów w zawieszeniu i łożyskowaniu osi. To ostatnie
może zapewnić właściwa obsługa techniczna pojazdu. Dobrze jest, gdy oś wywrotu znajduje się jak najbliżej jak to
tylko możliwe w stosunku do zawieszenia, sporo sensu mają również boczne
i diagonalne wzmocnienia w tylnej części
ramy głównej i pośredniej.

Stabilność wywrotu na nierównym podłożu – zarówno
wywrotki na podwoziach, jak i naczepy samowyładowcze
mogą bezpiecznie pracować przy pochyleniach do 7°

Właściwości
trakcyjne w trudnym
terenie mogą zadecydować o ostatecznym wyborze rodzaju
pojazdu samowyładowczego i konfiguracji jego układu
napędowego

Istnieje wiele czynników – począwszy
od rodzaju zawieszenia, poprzez rodzaj
opon i panujące w nich ciśnienie, sztywność zawieszenia, po luzy w zawieszeniu i na łożyskach osi obrotu skrzyni –
które mają wpływ na stabilność pojazdu.
Inna jest stabilność wywrotu, gdy samochód jest nowy, maleje ona po kilku
miesiącach czy latach eksploatacji. Stąd
tak ważne jest jak najniższe położenie
środka ciężkości, ale również duża sztywność poprzeczna zawieszenia i sztywność skrętna ramy podwozia na odcinku
między osią wywrotu a zawieszeniem

Odpowiednio wytrzymała i precyzyjna konstrukcja zawieszenia, mocowanie
zabudowy za pomocą ramy pośredniej na ramie pojazdu – czynniki te mają
ogromny wpływ na stabilność wywrotu w całym okresie eksploatacji
© Volvo Trucks

© Volvo Trucks

Dane doświadczalne pokazują, że samochody wywrotki nie tolerują kątów
pochylenia bocznego w identycznym zakresie jak naczepy, które są dłuższe i mają
przecież ładunek o ok. 10 t większy. Typowo wartością graniczną w obu przypadkach jest przechylenie rzędu 7°.
W rzeczywistości podwozia wypadają nawet gorzej. Owszem, ciągnik z naczepą przewrócony na bok robi o wiele
większe wrażenie niż leżąca na boku
wywrotka. Gdy przyjrzymy się szczegółom konstrukcji podwozia, okazuje
się, że rozstaw podłużnic ramy głównej
podwozia (typowo) wynosi ok. 800 mm,
w przypadku ram naczep odległość między belkami to 1200–1400 mm. Węższa
rama jest bardziej podatna na skręcenie,
choć producenci wywrotek starają się
„ominąć” tę niedoskonałość – zamawiają
pojazdy o najszerszym możliwym rozstawie kół i podłużnic ramy, jak najniższym
położeniu środka ciężkości (wysokość
ramy), a wszystko po to, by zminimalizować momenty występujące podczas
wywrotu.

Summary
Among tippers payload is unquestionably one of the most important
operating parameters. However,
with the advent of the Euro VI, increasingly restrictive regulations on
safety and the type-approval are new
factors that should also be taken into
consideration.
Selecting a correct tipper for a specific task may be more difficult than
it seems. Even in the lightest variant of a tipper built on the 4-axle
chassis will have payload of approx.
70% of a trailer in a 40 ton combination. Rigids have the advantage of
better traction and the ability to be
used in rough terrain where a tractor-trailer combination would not
be able to maneuver. Both variants
must have high tipping stability – the
maximum inclination angle should
be no greater than 7°.
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Doskonalenie wywrotki
Arkadiusz Gawron
Sposób działania wywrotki jest bardzo prosty i nie zmienił się od przeszło wieku,
kiedy to w 1907 r. została ona opatentowana przez firmę Meiller. Jednak poza ideą
działania przez ten czas zmieniło się praktycznie wszystko i zmiany te, choć raczej nie
rewolucyjne, obserwujemy do dziś wraz z pojawiającymi się nowościami.

wywrotek służące do monitoringu i sterowania pracą. Wciąż niezmiennie ważnymi
kategoriami są bezpieczeństwo, które
poprawiane jest przy okazji pozostałych
ulepszeń, a także ochrona środowiska.
Doczekaliśmy się nawet zmiany koncepcji wywrotki jako nadwozia stałego z ruchomą przednią ścianą, o czym pisaliśmy
już na łamach naszego czasopisma, ale
klasyczne wywrotki wciąż królują i są
doskonalone.
© Meiller Kipper

becnie w ofercie firm budujących
wywrotki są nadwozia do każdego
zastosowania, w każdej branży
i różnych gałęziach gospodarki. Można
by śmiało powiedzieć, że nie ma takiej potrzeby eksploatacyjnej, której nie da się
zaspokoić i do każdego zamówienia są już
gotowe rozwiązania. A jednak często to
właśnie wciąż zmieniające się potrzeby
i wymagania klientów, a także – co ważne
– działania konkurentów sprawiają, że
poczciwa wywrotka wciąż ewoluuje.
Najważniejszymi kierunkami rozwoju
współczesnych wywrotek, podobnie jak
wszystkich zabudów i pojazdów ciągnionych, są rozwiązania ulepszające samą
zabudowę i jej komponenty. Głównym
celem jest obniżenie masy z zachowaniem lub nawet podniesiem wytrzymałości
podwozia (w przypadku przyczep i naczep). Coraz liczniej pojawiają się „inteligentne” aplikacje teleinformatyczne do

Dobrze znana i ceniona trójstronna wywrotka
w nowej odsłonie, z aluminiowymi burtami.
Współpracująca z nią tandemowa przyczepa
ma nową skrzynkową ramę i obniżony dyszel,
dzięki temu można prowadzić wyładunek
do tyłu z samochodu
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Meiller Kipper
Na targach IAA 2014 firma Meiller
Kipper przedstawiła kilka nowości i to zarówno w zabudowach, jak i pojazdach
ciągnionych. Hitem Meillera o niesłabnącej
popularności jest wciąż uniwersalna wywrotka trójstronna. O popularności tej
konstrukcji decyduje nie tylko jej wszechstronność, ale także techniczna dojrzałość
potwierdzona sprzedażą jako fabryczna
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Wywrotki typu half-pipe mają teraz
modułową konstrukcję i występują
w trzech wariantach: lekkim,
średnim i ciężkim

zabudowa na podwoziach pojazdów renomowanych marek. W Hanowerze zaprezentowano wywrotkę D316 na trzyosiowym podwoziu, współpracującym
z nową tandemową, centralnoosiową przyczepą o takiej samej skrzyni ładunkowej. Wymiary skrzyni 4,9×2,42×0,8 m
umożliwiają, poza transportem materiałów
sypkich, przewożenie palet w dwóch rzędach, a także kontenerów, maszyn czy
choćby posypywarki. Wszystko, co byłoby
wiezione na tej wywrotce, może być zamocowane do nowych uchwytów, które
chowane w podłogę nie utrudniają wyła-

dunku. Wywrotka ta jest wykonana z kombinacji różnych materiałów. Burty boczne
i tylną wykonano z profili aluminiowych
nowej konstrukcji o różnej grubości blachy (4 mm w górnej części i 5 mm w dolnej, gdzie burty są narażone na większe
ścieranie). Przednią ścianę i podłogę wykonano ze stali Hardox. Burty mają opatentowany mechanizm samoczynnej kompensacji luzu, który zapobiega klekotaniu
podczas jazdy. Cały zestaw ma mniejszą
masę własną za sprawą aluminiowych
felg, a w przyczepie także aluminiowych
zbiorników powietrza.

Centralnoosiową przyczepę z tandemową osią przewidziano do współpracy
z pojazdami trzyosiowymi. Jest to całkowicie nowa konstrukcja, w której przeliczono każdy szczegół pod kątem zmniejszenia masy, jednocześnie zachowując
wytrzymałość w najbardziej newralgicznych miejscach na dotychczasowym
poziomie. Dzięki zastosowaniu nowej
skrzynkowej ramy obniżono podłogę zabudowy, a co za tym idzie także środek
ciężkości. Wraz z ramą opracowano nowy
dyszel, który jest dłuższy i dzięki niżej
usytuowanej ramie i dodatkowemu obniżeniu w przedniej części umożliwia rozładunek do tyłu przez pojazd ciągnący bez
rozpinania zestawu, co znacznie skraca
czas całej operacji. Poprawiono także
instalację elektryczną pod kątem zwiększenia jej trwałości.

reklama
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KH-kipper

Do przewozu asfaltu na podwoziach ciężarowych Meiller preferuje muldy w kształcie gruszki.
Umożliwia ona precyzyjne dozowanie ilości wysypywanego materiału dzięki hydraulicznej klapie
i zapewnia dowiezienie ładunku w odpowiedniej temperaturze.

Krok po kroku Meiller odnawia program wywrotek. Teraz we wszystkich wywrotkach tylnozsypowych typu half-pipe
stosuje się nową modułową konstrukcję
zabudów. Zależnie od zastosowania i klasy
wagowej podwozia zabudowy są wykonywane z różnych materiałów i o różnej
grubości, jako wariant lekki, średni albo
ciężki. Optycznie nowe muldy typu rynna
można rozpoznać po ich zmienionych przekrojach i innym profilu blachy podłogi,
który teraz jest szerszy.
Do przewożenia asfaltu na podwoziach ciężarowych Meiller oferuje specjalną muldę przypominającą betoniarkę.
Nowo opracowany korpus w wersji gruszkowej nie ma żadnych wewnętrznych krawędzi, co pozwala na sprawne spływanie
asfaltu, oferuje pełną powierzchniową izolację termiczną wraz z izolacją pokryw
górnych wyposażonych w nowy system
uszczelnień gumowych z krawędzią zabezpieczającą przed dostaniem się wody.
Po otwarciu klapy przylegają do burt
muldy, nie przeszkadzając w załadunku,
a samo ich otwarcie i zamknięcie może
się odbywać hydraulicznie. Modernizacjami objęto także klapę wylotową sterowaną hydraulicznie, z możliwością dokładnego dozowania i nową regulowaną
krawędzią do odcinania materiału, co
zapewnia elastyczność przy napełnianiu układarek i wysypywaniu niewielkich
ilości materiału. System mocowania ociepliny z zewnątrz może być wykonany
do wyboru z ocynkowanej, możliwej do
polakierowania blachy albo też z blachy

nierdzewnej V2A. Ponadto mulda do asfaltu jest wyposażona w system nadzorowania temperatury (pomiar w pięciu
miejscach kontrolnych), na wyświetlaczu w kabinie kierowcy można odczytać
poszczególne temperatury albo też całkowitą temperaturę średnią. Obszerny system nadzorowania termicznego umożliwia
wykonanie wydruku informacji o pozycji pojazdu, temperaturach i czasie lub
przesłanie tych danych do osoby zarządzającej taborem za pośrednictwem
maila lub specjalnej aplikacji.
W nowej rynnie W1U pochylono przednią
ścianę, co ma zapobiegać przywieraniu
ładunku podczas wyładunku. Zastosowano
lżejszy plastikowy zbiornik na olej i odkręcany daszek osłaniający kabinę,
dzięki czemu łatwiej go wymienić
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Rok 2015 firma KH-kipper rozpoczęła od kolejnych udoskonaleń produktowych. Jedna z najbardziej popularnych zabudów w ofercie – zabudowa
tylnozsypowa half-pipe W1U będzie
teraz miała pochyloną przednią ścianę.
W praktyce ma to zapobiegać przyleganiu lepkiego materiału podczas rozładunku
i przyspieszać ten proces. Pochylenie
przedniej ściany wymusiło przeniesienie
koła zapasowego za kabinę kierowcy,
gdzie umieszczono także zbiornik oleju.
Wykonanie go z plastiku pozwoliło zaoszczędzić kilka cennych kilogramów
masy, co dowodzi, że KH-kipper poszukuje innowacyjnych rozwiązań w obszarze redukcji masy.
Daszek osłaniający kabinę jest w nowej rynnie przykręcany, kiedy więc zostanie odkształcony, chroniąc kabinę
przed spadającymi odłamkami urobku,
może być łatwo wymieniony na nowy.
W ubiegłym roku w firmie wdrożono ciekawy pomysł wykonywania tylnej szufli
zsypowej (sneep), montowanej w opisywanej rynnie W1U oraz w dwustronnej prostokątnej wywrotce W2H. Szufla
znajduje się na równi z podłogą, bez żadnego uskoku, co zapobiega gromadzeniu
się w tym miejscu ładunku. Eliminuje się
dzięki temu konieczność czyszczenia
szufli po rozładunku, co skraca czas tej
operacji i zapobiega niewłaściwemu zamknięciu tylnej burty przez zalegający
tam materiał. Klapa tylna w tym rozwiązaniu jest ustalana wewnątrz skrzyni
ładunkowej poprzez dopasowanie kształtu
i nieznaczne jej pochylenie lub przesu-

©
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KH-kipper konsekwentnie stosuje tylną
szuflę zsypową sneep, także w wywrotkach dwustronnych. Dzięki wykonaniu jej
na równi z podłogą muldy po wyładunku
w obszarze zamknięcia klapy nie zalega
wysypany materiał

nięcie zawiasów poza jej płaszczyznę,
dzięki czemu po opadnięciu skrzyni wywrotki jest ona grawitacyjnie dociskana
do wewnętrznych powierzchni skrzyni.
Optymalizacjom pod kątem redukcji
masy poddano także zabudowę o specjalnej konstrukcji do zastosowań kopalnianych W1M. Jest to prostopadłościenna
wywrotka tylnozsypowa z potężnym dachem osłaniającym kabinę, z podnie-

sioną pod kątem podłogą w tylnej części.
Celem modyfikacji było zwiększenie produktywności pojazdu przy zachowaniu
maksymalnej wytrzymałości zabudowy,
gdyż wielokrotnie powtarzane cykle generują znaczną część kosztów operacyjnych, a taka zabudowa konkuruje przede
wszystkim z wozidłami. Intensywne prace
rozwojowe KH-kipper prowadzone w kooperacji z dostawcami komponentów

zaowocowały znacznym zmniejszeniem
masy tej zabudowy (nawet do 10%). Poprawa w tym obszarze, przy zachowaniu
maksymalnej wytrzymałości, była możliwa
m.in. dzięki trójwarstwowej podłodze
typu sandwicz, która jest bardzo odporna
na udarowe działanie ładunku o dużej
frakcji. Dzięki tak znacznemu obniżeniu
masy opłacalne staje się zamówienie tej
zabudowy wyposażonej w opcjonalną
tylną klapę podnoszoną hydraulicznie.
Korzyści płynące z uzupełnienia W1M
o mechanizm hydraulicznego podnoszenia klapy to skrócenie czasu wyładunku
w porównaniu z burtą otwieraną automatycznie, zabezpieczenie urobku przed
wysypywaniem podczas jazdy po znacznych pochyłościach oraz możliwość płynnego dozowania wysypu ładunku.
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SACHS Race Cup 2015
Niech wygra najlepszy!
SACHS Race Cup to trzecia z kolei okazja do spotkań z przedstawicielami warsztatów. W 2015 r. zaoferujemy
nowe tematy szkoleniowe i dostarczymy niezwykłych emocji sportowych. Szczegółowe warunki udziału znajdują
się na www.zf.com/pl oraz u poszczególnych dystrybutorów.
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Wielton
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Wielton zdecydował się na wprowadzenie na rynek opracowanej od podstaw
prostokątnej wywrotki tylnozsypowej
z nożycowym stabilizatorem wywrotu
i tylną klapą zamykaną do czoła. Zabudowę w różnych konfiguracjach można
zamontować na czteroosiowych podwoziach oferowanych przez większość renomowanych producentów samochodów
ciężarowych. Idea wykorzystania jednego
typu zabudowy do montażu na różnych
samochodach daje wiele korzyści. Ten
sam program produkcyjny wykorzystujący
te same urządzenia i przyrządy w powtarzalnym procesie technologicznym
Nowa zabudowa jest lżejsza od poprzedniej
o 300 kg. Dzięki optymalnym proporcjom
wymiarów pasującym do różnych
czteroosiowych podwozi zyskała
także na wyglądzie

© Wielton

sobie klient. Wśród komponentów, w których można wybierać, jest rodzaj materiału, z jakiego wykonana jest mulda
(stal S700 lub trudnościeralna klasy
HB450), hydraulika siłowa (Hyva, Hyva
Alfa HD lub Binotto) oraz zderzak przeciwwjazdowy tylny (stały lub składany,
przystosowany do rozściełacza).

Podsumowanie
Wielton po raz pierwszy opracował wywrotkę, o roboczym oznaczeniu ZW20SQ/I,
przystosowaną do zabudowy na różnych podwoziach renomowanych marek. Jej cechą
charakterystyczną jest zastosowanie takich rozwiązań, dzięki którym typ podwozia
nie ma znaczenia przy ich prawidłowym działaniu. Przykładem może być drabinka
wejściowa na zabudowę rozkładana poza obrysem podwozia

sprzyja znacznej poprawie jakości produktu. Skraca się także czas oczekiwania na zabudowę pojazdu nie tylko dlatego, że sama produkcja, którą można
nazwać małoseryjną, jest szybsza, ale
także dlatego, że kompletna zabudowa
może być wykonana wcześniej niż zlecone
zostanie jej zamontowanie, bez obawy,
że nie będzie pasować do konkretnego
podwozia.
Uniwersalność tej zabudowy nie przeszkadzała konstruktorom w dopracowaniu wielu szczegółów, które będą się
sprawdzały mimo różnych podwozi. Należą do nich np. wciągarka z mocowaniem koła zapasowego na przedniej ścianie przystosowana do kół w różnych

rozmiarach, przyjazna w obsłudze konstrukcja drabinki, która po rozłożeniu
zapewnia wygodne i bezpieczne wejście
bez względu na to, co w danym podwoziu akurat w tym miejscu jest zamontowane (np. koło drugiej osi czy zbiorniki
albo tłumik wydechu) oraz efektywniejszy układ rozprowadzenia ciepła w ogrzewaniu podłogi spalinami. Mimo swej
uniwersalności, a może właśnie dzięki
niej, całość zabudowy wraz z ramą pośrednią, hydrauliką wywrotu i wyposażeniem jest lżejsza niż poprzedniczka
o 300 kg i ma masę 5000 kg. Oferta nie
ogranicza się do jednego typu wywrotki,
występuje ona w licznych wersjach zależnych od wyposażenia, jakie zażyczy
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Jak widać, efekt oszczędzania kilku
kilogramów przy każdej modernizacji wywrotki daje znaczne zmniejszenie masy
zabudowy w porównaniu z modelami
sprzed choćby kilku lat, zwiększając tym
samym jednocześnie nośność. Dzisiejsze
wywrotki wożą kilkakrotnie więcej niż
same ważą i należy się spodziewać, że stosunek masy własnej do masy przewożonego ładunku, choć już raczej nieznacznie, ale będzie się wciąż poprawiał.
Zwiększenie wobec pojazdów silnikowych wymagań związanych z normą
Euro VI, a co za tym idzie wzrost masy
ciężarówki spowodowany przez rozbudowane układy oczyszczania spalin i układy
chłodzenia, jednocześnie zmniejszenie
ilości dostępnego dla zabudowy miejsca
na ramie zmieniło podejście klientów,
którzy są skłonni zapłacić nieco więcej
za bardziej zaawansowaną technologicznie zabudowę.
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Perspektywy rozwoju naczep
samowyładowczych
Arkadiusz Gawron

W związku z nowymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi transportu asfaltu
w termoizolacyjnych muldach do budowy dróg na terenie Niemiec, większość
najnowszych innowacji to rozwiązania właśnie w naczepach wywrotkach.
Większość, lecz nie wszystkie.

© D. Piernikarski

bowiązujące od początku tego
roku regulacje prawne w Niemczech dotyczące transportu asfaltu
do budowy federalnych dróg zakładają
utrzymanie jego temperatury między
wytwórnią a budowaną drogą w granicach 200°C z zachowaniem jednorodności tej temperatury w objętości całego
ładunku. Przewóz asfaltu pod przykryciem od góry zapobiega wychładzaniu
z tej strony i opóźnia proces utleniania
czynnika wiążącego, co ostatecznie zapewnia wystarczające związanie ziarna
w mieszance asfaltowej. Dotrzymanie

tych parametrów w czasie transportu pozwala na wyłożenie homogenicznej warstwy asfaltu na drogę i uniknięcie wad
powstających w wyniku właśnie różnej
temperatury w różnych jego miejscach.
Przepisy zakładają izolowanie boków,
ściany przedniej i tylnej klapy skrzyń
ładunkowych, konieczność pomiaru temperatury w czterech miejscach na burtach bocznych oraz przykrycie od góry
nieizolowaną opończą. W przyszłym roku
dojdzie obowiązek izolowania podłogi
muldy i usytuowania w niej dodatkowego,
piątego czujnika temperatury.

Konstruktorzy wywrotek mogli rozwiązać ten problem techniczny na dwa
sposoby. Pierwszy to zachowanie niskiej
masy pojazdu przy dodatkowych ok.
150 kg masy samej ociepliny, wykorzystując do budowy stopy aluminium.
Jednak rozwiązanie to w związku z dużą
przewodnością cieplną aluminium wymaga stosowania lepszych lub grubszych
izolacji termicznych. Drugi sposób to
wykonanie wywrotki ze stali, której przewodność cieplna jest trzykrotnie mniejsza, tracąc jednak na nośności konstrukcji
w związku ze zwiększoną masą pojazdu.
Póki co jako „ocieplone” oferowane
są zarówno muldy wannowe, jak i prostokątne, które są po prostu izolowanymi wersjami już istniejących wywrotek, ale niewykluczone, że w przyszłości,
po zebraniu doświadczeń, zostanie opracowany przekrój poprzeczny lub kształt
skrzyni ładunkowej, który będzie najkorzystniejszy z punktu widzenia tego zastosowania. Chyba największe tajemnice

Schmitz proponuje miękką wykładzinę
z żaroodpornej opończy podklejonej wełną
mineralną jako przystosowanie swojej
wywrotki S.KI. do przewozu asfaltu.
Ale traktuje to rozwiązanie jako tymczasowe i opracowuje izolację z pianki
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Zwycięzca w kategorii nadwozie w konkursie Trailer
Innovation 2015, Langendorf ISOXX. Mimo wykorzystania
do budowy skrzyni wywrotki paneli aluminiowych o dużej
przewodności cieplnej spełniono normy termoizolacyjne
z zachowaniem masy własnej na poziomie 4800 kg

kryją się w zastosowaniu rodzaju materiałów izolacyjnych przez poszczególnych
producentów, które muszą cechować się
wymaganą „nieprzepuszczalnością” ciepła przy jednocześnie niskiej masie i odporności na warunki, w jakich będą eksploatowane.

z ciągnikiem. Dzięki temu, że można go
przesunąć na skraj obrysu nadwozia, można
podpiąć lub rozpiąć naczepę z poziomu,
na którym stoi zestaw, nie wchodząc za
kabinę kierowcy.
Przykładem naczepy „termowywrotki”
o prostokątnym przekroju poprzecznym,
wykonanej z pionowych profili aluminio-

wych, jest naczepa Langendorf ISOXX.
Izolacja z poliuretanowej sztywnej pianki,
odpornej na działanie wysokich temperatur, jest montowana po zewnętrznej
stronie burt za pomocą specjalnych profili przymocowanych na dospawanych
do burt szynach i, co charakterystyczne,
dla tej naczepy nie jest to izolacja panelowa tylko jednoelementowa. Prawdopodobnie dzięki niewielkiej rozszerzalności
cieplnej aluminium i wykonaniu muldy
z profili nie trzeba stosować szczelin dylatacyjnych kompensujących rozszerzalność materiałów. Takie rozwiązanie waży
© Meiller Kipper

Termomuldy

© Schwarzmüller

Firma Schmitz Cargobull oferuje dobrze znaną naczepę half-pipe S.KI wyposażoną w miękką ocieplinę pozwalającą
przystosować posiadane już pojazdy do
nowych norm przewozu asfaltu. Elastyczną
izolację z żaroodpornej opończy podbitej wełną mineralną zapina się na ściany
boczne i przednią wraz z zabudowanymi
już w niej czujnikami temperatury. Na
tylnej klapie izolacja jest przykrywana
blachą stalową. Całość waży 120 kg i jest
rozwiązaniem doraźnym, firma bowiem
pracuje nad zaawansowaną izolacją muldy z pianki. Ciekawym rozwiązaniem
w tej wywrotce jest ruchomy, przesuwany
na obie strony, panel przyłączy naczepy
Termomulda Meillera to starannie obłożona
izolacją hydrofobową nowa wywrotka half-pipe
(MHPS 43) z rozbudowanym systemem monitorowania temperatury, uzupełnionym o czujnik
w dnie muldy, który będzie wymagany dopiero
w przyszłym roku

Całkowicie aluminiowa wywrotka termoizolacyjna do przewozu asfaltu, wykonana jako półokrągła
mulda obłożona „pływającymi” panelami izolacyjnymi, jest przykładem zupełnie innej koncepcji
budowy w porównaniu z Langendorfem, dając jednak bardzo podobne rezultaty w zakresie masy
i jakości izolacji. Różnorodność zawsze jest korzystna dla końcowego odbiorcy produktu

22 | MARZEC 2015 | Transport – Technika – Biznes

150 kg i umożliwia „uzbrojenie” w ocieplinę już eksploatowane pojazdy, a dzięki
wykorzystaniu do budowy muldy aluminium pozwala zmieścić się w masie
własnej poniżej 5000 kg.
Zupełnie inną konstrukcją, choć także
wykorzystującą aluminium, jest półokrągła termomulda Schwarzmüllera z tzw.
pływającymi panelami izolacyjnymi,
kompensującymi rozszerzalność cieplną
materiałów. Szerokie wykorzystanie aluminium m.in. do budowy ramy podwozia zaowocowało zachowaniem niskiej

cepcję wywrotki, której mulda jest stała,
a wyładunek odbywa się z wykorzystaniem ściany wypychającej. Konsekwentnie ten rodzaj wywrotek rozwija, oferując
także naczepy termoizolowane Fliegl Asfalt Profi-Thermo. Stała skrzynia ładunkowa przytwierdzona do ramy naczepy
jest zabudowana niżej, przez co stabilniej się prowadzi i jest lżejsza od wychylanej muldy, jednak oszczędności poczynione w ten sposób na masie są
spożytkowane na hydrauliczny mechanizm wypychający ściany przedniej oraz
unoszonej tylnej i w rezultacie masa naczepy jest porównywalna z tymi klasycznymi, jednak ten typ naczepy samowyładowczej ma wiele zalet, którymi
konwencjonalne wywrotki poszczycić się
nie mogą. Brak zmian wysokości środka
ciężkości gwarantuje bezpieczny wyładunek nawet przy znacznych odchyleniach
od pionu. Ponieważ mulda nie jest unoszona, taka naczepa „wywrotka” może
prowadzić działania pod mostami, wiaduktami, liniami energetycznymi, w tunelach, halach i pod wszelkimi konstrukcjami, gdzie wykłada się asfalt. Szczelne
dopasowanie ściany wypychającej do
podłogi i ścian bocznych zapewnia całkowite opróżnienie skrzyni ładunkowej,
oszczędzając czas kierowcy przeznaczony
na czynności związane z czyszczeniem
muldy z pozostałości lepkich materiałów.
Ponadto żadna wywrotka unoszona nie
zapewnia tak dużej kontroli nad równomiernością tempa procesu wyładunku,
co przy współpracy z rozściełaczem ma
niebagatelne znaczenie.
Fliegl oferuje obecnie chyba najgrubszą izolację, wynoszącą 70 mm, która zapewnia współczynnik przenikalności
cieplnej 2,5 znacznie powyżej wymaganego prawem 1,65 i jednocześnie przy

© Fliegl

masy własnej także na poziomie 4800 kg.
Jak widać, różne pomysły mogą prowadzić do podobnych efektów.
Meiller Kipper, jak przystało na lidera
branży wywrotkowej, zaprezentował na
IAA 2014 zupełnie nowe stalowe halfpipe’y MHPS 43. Zmieniono w nich przekroje poprzeczne, są one teraz bardziej
obłe i tworzą wspólną krzywą wraz z podłogą, którą dzięki takiemu kształtowi
„wpuszczono” między podłużnice ramy.
Dno tak ukształtowanej muldy jest o kilkadziesiąt milimetrów niżej od górnej
płaszczyzny podłużnic ramy, dzięki temu
obniżono środek ciężkości, poprawiając
stabilność wyładunku i właściwości jezdne. Sposób osadzenia muldy zapewnia
także bardziej równomierne obciążenie
ramy naczepy, a niższa krawędź załadunku ułatwia pracę operatorom maszyn
budowlanych. Zmiana profilu wywrotki
i zoptymalizowanie tych elementów,
które nie są najmocniej obciążone, przyczyniła się do obniżenia masy – w porównaniu ze starszymi modelami zredukowano ją nawet o 100 kg bez ograniczenia
wytrzymałości. Nowe „wanny” występują także w wersji z termiczną ochroną
panelową, wykorzystującą hydrofobowy
materiał izolacyjny odporny na wilgoć
i wysokie temperatury, zabezpieczony
szczelnymi osłonami ze stali szlachetnej,
które w celu dokonania naprawy/wymiany, np. czujnika, można ściągać. Dołożono starań, aby wyeliminować wszystkie mostki termiczne i mimo że jeszcze
nie jest wymagany pomiar temperatury
w dnie muldy, Meiller już dziś oferuje
rozbudowane rozwiązanie monitorujące
z piątym punktem pomiarowym w izolowanej podłodze.
Z kolei firma Fliegl już jakiś czas
temu, o czym pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, zaproponowała kon-

Firma Fliegl,
producent wywrotek wypychających, ma
w swojej ofercie
także klasyczne
termomuldy
wychylane

Kolejna „tetka” we flocie firmy TLM
W Volvo Truck Center w Długołęce 20 lutego
br. uroczyście przekazano ciągnik Renault
Trucks T520 firmie Transport & Logistik Management z Siechnic k. Wrocławia.
„To już trzeci pojazd z gamy T w mojej flocie.
Oszczędności wynikające z eksploatacji poprzednich dwóch pojazdów potwierdziły słuszność mojej decyzji, i dlatego też dziś odbieram kolejny
model, tym razem z 520-konnym silnikiem” –
podkreślił Jarosław Bednarczyk, właściciel firmy
(na zdjęciu z lewej). Odebrane
Renault T wyposażone jest
w 13-litrowy silnik, spełniający normę czystości spalin Euro VI. Zautomatyzowana skrzynia biegów
jest bardzo spraw na,
a w osiąganiu niskiego
spalania pomaga pakiet
Fuel Eco oraz system Optiroll,
umożliwiający swobodne toczenie się pojazdu. Pojazd jest monitorowany
za pomocą systemu telematycznego Optifleet.
Właściciel wybrał kabinę Comfort Sleeper z elegancko wykończonym wnętrzem.

news

Dla obniżenia wagi samochód został skonfigurowany na alufelgach Alcoa. „Model ten jest nie tylko
ekonomiczny, ale i świetnie wyposażony. Zadowolony jestem zarówno ja, jak i mój kierowca. Ja
doceniam ekonomikę paliwową, a mój kierowca
– jako że jeździ w długie trasy – wygodną i komfortową kabinę. Zależy mi na zapewnieniu mu odpowiedniej jakości pracy i wypoczynku w kabinie”
– dodaje przedsiębiorca. Flota dolnośląskiej firmy
liczy aktualnie 8 pojazdów, zamówiony kolejny
egzemplarz Renault Trucks T jest tylko potwierdzeniem deklaracji przedsiębiorcy o stopniowej wymianie samochodów starszych roczników na modele nowej gamy francuskiego producenta. [KB]
Zdjęcie: © K. Biskupska

| MARZEC 2015 | 23

| TECHNIKA |
lepiej zabezpieczone przed uszkodzeniami siłowniki, pochowane w narożach
bocznych burt. Poprawiono także ułożenie przewodów pneumatycznych i elektrycznych w podwoziu i zastosowano
nowy mechanizm składania tylnego zabezpieczenia przeciwwjazdowego.

ielton

trzeb klienta, jednocześnie zorientowaną
na oszczędność masy. Ponadto ta technologia wykonania obniża koszty i przyspiesza naprawę w przypadku ewentualnych uszkodzeń, poszczególne elementy
bowiem można wymieniać osobno. Całość, czyli rama i skrzynia wywrotki, są

©W

dużej odporności na wstrząsy i braku
skłonności do chłonięcia wilgoci, oraz
ociepleniu także dna skrzyni ładunkowej
– jest to jedna z najlepiej izolowanych naczep na rynku.
We wszystkich „izolowanych” pojazdach jest możliwość przekazania informacji na temat aktualnej pozycji oraz
temperatury odczytanej na każdym czujniku z osobna lub wartości uśrednionej
za pośrednictwem telematycznych systemów monitorujących, takich jak Idem
firmy BPW czy iTAP firmy Knorr-Bremse,
do dystrybutora czy odbiorcy ładunku
wraz z możliwością wykonania wydruku
o stanie ładunku w miejscu dostawy
przenośną drukarką.
Zastanawiające jest, że mimo coraz
silniejszej obecności polskich naczep, przyczep i zabudów na niemieckim rynku,
żaden z naszych producentów nie przygotował termoizolacyjnej naczepy ani
zabudowy, a biorąc pod uwagę wymagania prawne, stworzona została dość
duża nisza rynkowa, w której polskie
firmy mogłyby zaistnieć.

Efektownie wyglądająca naczepa Wielton została skonstruowana
z wykorzystaniem nowatorskiej koncepcji. Kształt skrzyni ładunkowej –
będący wycinkiem stożka – ma zapewniać większą wytrzymałość oraz
ułatwiać wyładunek przywierającego materiału

© Kögel Trailer

Kögel Trailer opracował dwu- lub trzyosiową
„wannę” w technologii skręcanej. Ułatwia to
skonfigurowanie dopasowanego do potrzeb
klienta pojazdu z gotowych elementów
o różnej grubości ścianek i z różnych stali,
a także obniża koszty i przyspiesza ewentualne
naprawy, ponieważ każdy element da się
wymienić osobno

Ulepszenia naczep wywrotek
Kögel Trailer w 2014 r. zupełnie przekonstruował swoją dwu- lub trzyosiową
stalową naczepę wannową (24 i 27 m3),
zmieniając przy tym technologię jej wykonania. Mulda wywrotki, tj. ściana przednia, burty boczne, podłoga i punkty łożyskowania nie są ze sobą spawane jak
dotychczas, tylko skręcane. Dzięki takiemu rozwiązaniu można łączyć ze sobą
elementy z różnych materiałów i o różnej
grubości blach, konfigurując w ten sposób wywrotkę ściśle dostosowaną do po-

powlekane powłoką kataforetyczną Nano
Ceramic plus KTL, znacznie wydłużającą
trwałość pojazdu.
Zmianą objęto także tylną część wanny: ma ona teraz dłuższy zwis, dzięki
czemu może współpracować z rozściełaczem do asfaltu bez dodatkowego zsypu, co pozwoliło zaoszczędzić kilka kilogramów masy. Przekonstruowano także
rygle klapy tylnej zamykanej do czoła,
które pracują teraz w innej płaszczyźnie
i są dzięki temu mniej narażone na zabrudzenia wysypywanym materiałem.
Sama klapa w wersji hydraulicznej ma
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Wielton wprowadził do swojej oferty
stalową wywrotkę half-pipe z nowatorską koncepcją muldy stożkowej. Przekrój
poprzeczny zmienia się na długości wywrotki przez klinowate przetłoczenie
wzdłuż burt bocznych i różny stopień
zaokrąglenia między dnem a ścianami
bocznymi. Ukształtowana w ten sposób
skrzynia wywrotki jest w istocie wycinkiem połowy stożka, od którego naczepa
otrzymała swój przydomek. Jak zapewnia producent, taki kształt wpływa korzystnie nie tylko na wygląd zewnętrzny
pojazdu, ale przede wszystkim lepiej przenosi obciążenia i ułatwia wyładunek, zapobiegając przywieraniu materiału we
wnętrzu skrzyni ładunkowej. Poprawie
tej ostatniej właściwości ma także służyć
pochylenie przedniej ściany. Tylna klapa
montowana do czoła może być uzupełniona przykręcanym zsypem. Wielton
w swoich produktach, w tym także w prezentowanej naczepie stożkowej, oferuje

chyba najszerszy spośród producentów
pojazdów ciągnionych wybór wyposażenia, i to niekoniecznie dodatkowego,
możliwego do wybrania w pierwszym
w Europie graficznym konfiguratorze
naczep. Konfigurator jest dostępny na internetowych stronach firmy. Klient ma
możliwość dostosowania naczepy do swoich indywidualnych potrzeb, jednocześnie
sam decydując o tym, ile będzie ona ostatecznie ważyła w zależności od wyposażenia, jakie dobierze. W opisywanej
wywrotce może wybierać np. między
rodzajem obręczy kół i typem opon,
zbiornikami powietrza, zderzakiem tylnym, typem nóg podporowych, hydrauliką siłową, składanym dachem, a nawet rodzajem oświetlenia. Najlżejsza
konfiguracja stalowej wywrotki stożkowej o kubaturze 26 m3 wynosi 5530 kg.
Producent pojazdów Feber (Grupa
Inter Cars) wprowadził na rynek zupełnie nową ramę aluminiową. Dzięki konstrukcji i najwyższej jakości zastosowanych materiałów jest ona lżejsza od
standardowej stalowej ramy o ok. 400 kg.
Nowa rama jest spawana z wykonanych
na specjalne zamówienie profili alumi-

© Feber
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Nowa aluminiowa rama z profili wykonywanych na specjalne zamówienie jest lżejsza
od stalowej o 400 kg. Dzięki temu wielkopojemna wywrotka dalekobieżna Feber
należy do najlżejszych tego typu na rynku, z masą własną 5350 kg przy 49 m3 kubatury

niowych. Dzięki temu rozwiązaniu w naczepie o kubaturze 49 m3 możemy uzyskać masę własną 5350 kg, co sprawia,
że jest ona jedną z najlżejszych tego
typu naczep dostępnych na rynku. Rozwiązanie to jest przeznaczone do wielkopojemnych naczep o kubaturze od 42

do 54 m3, które służą do przewozu płodów rolnych, złomu, tworzyw przeznaczonych do recyklingu czy innych materiałów o niewielkiej gęstości, szczególnie
na dłuższych trasach, gdzie oszczędność
na paliwie wynikająca z obniżonej masy
będzie bardziej zauważalna.

reklama
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Gwarancja trwałości felg
Alcoa Dura-Flange
Nieregularne zużycie powierzchni kołnierzy felg jest spowodowane
tarciem o nie stopki opony. Zużycie kołnierzy felg występuje najczęściej
w kołach pojazdów przewożących ciężkie lub ruchome ładunki.

irma Alcoa w swojej ofercie ma specjalny
wskaźnik do mierzenia zużycia kołnierzy
felg. Wskaźnik ten można zamówić pod
adresem info.wheels@alcoa.com.

ilustracja). Więcej informacji dotyczących określania zużycia kołnierzy felg znajduje się w Podręczniku serwisowym Alcoa Wheel.

Felgi Alcoa Dura-Flange

Określ stopień zużycia
Aby zmierzyć stopień zużycia kołnierza felgi, należy odkręcić koło, spuścić całkowicie powietrze
z opony, wyjmując wkładkę zaworową, i zdjąć
oponę z felgi. Następnie należy sprawdzić za pomocą wskaźnika, czy obwód powierzchni styku
felgi ze stopką opony po stronie zewnętrznej ma
dopuszczalną wartość. Felgę z nadmiernie zużytym
kołnierzem należy wycofać z eksploatacji (zob.

Jeśli nadmierne zużycie kołnierzy felg jest również
problemem w twojej firmie, to może czas rozważyć
kupno felg Alcoa Dura-Flange. Powierzchnia felg
Alcoa Dura-Flange poddawana jest bowiem specjalnej obróbce, dzięki której na felgach tworzy
się warstwa ochronna zapobiegająca zużyciu
kołnierzy i znacznie przedłużająca trwałość felg.
Wyniki testów dowiodły, że nawet po przejechaniu 240 tys. km kołnierze felg Alcoa Dura-Flange

Stan felgi jest dopuszczalny

Stan felgi jest dopuszczalny

nie nosiły śladów zużycia. Oprócz podnoszenia
wydajności i produktywności felgi Alcoa zapewniają większą trwałość, dzięki czemu przynoszą
oszczędności związane z ich rzadszą wymianą.
Wykończenie Dura-Flange jest dostępne dla większości rozmiarów felg Alcoa. Szczegółowe informacje na temat felg Alcoa Dura-Flange znajdują
się na stronie www.alcoawheels.com.
Felgi Alcoa Dura-Flange ma w swojej ofercie firma
Krysgum (www.krysgum.com.pl), dystrybutor
produktów Alcoa na Polskę. Więcej informacji
o tych produktach można uzyskać, telefonując
pod numer +48 512 72 56 86 lub kontaktując się
mailowo: k.piotrowska@krysgum.com.pl.

© Alcoa

Stan felgi jest NIEDOPUSZCZALNY

Wskaźnik
zużycia

Wskaźnik
zużycia

Felga

Prześwit w tym miejscu oznacza,
że stan felgi jest dopuszczalny.

Felga

Prześwit w tym miejscu oznacza,
że stan felgi jest dopuszczalny.

26 | MARZEC 2015 | Transport – Technika – Biznes

Wskaźnik
zużycia
Felga

Brak prześwitu w tym miejscu oznacza,
że felga jest nadmiernie zużyta.
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Gotha – Schmitza fabryka
wywrotek
Dariusz Piernikarski

Rozwiązania do transportu masy bitumicznej – to temat wiodący Dni Wywrotek
(Kippertage) zorganizowanych pod koniec lutego przez Schmitz Cargobull w Gotha.
Korzystając z zaproszenia EWT Truck & Trailer Polska, mieliśmy możliwość
uczestniczenia w tej ciekawej imprezie.

Produkcja od kuchni

a terenie Niemiec od stycznia br.
zaczęły obowiązywać nowe regulacje prawne dotyczące transportu
asfaltu na miejsce budowy. Koniecznością stało się wykorzystanie naczep samowyładowczych wyposażonych w izolowane termicznie muldy. Firma Schmitz
Cargobull jako lider rynku ma do zaproponowania kilka wariantów „ocieplanych” naczep. Nieco uwagi poświęcamy
im w odrębnym artykule („Perspektywy
rozwoju naczep samowyładowczych”).
W niniejszym artykule skupimy się
jednak na tym, jak w fabryce w Gotha
powstają naczepy i zabudowy samowyładowcze „Made by Schmitz Cargobull”.

Fabryka w pigułce
Fabryka w Gotha jest trzecim filarem
potęgi Schmitza, obok głównych fabryk
w Altenberge (naczepy kurtynowe) i Vreden (naczepy skrzyniowe i izotermiczne).
Podobnie jak w pozostałych ośrodkach
tego typu, w Cargobull Trailer Centrum
Gotha skutecznie realizowana jest zasada
kompleksowej obsługi zgodnie z hasłem
„one-stop shopping”. Oferowane są takie
usługi, jak profesjonalne doradztwo w zakresie pojazdów nowych i używanych,
obsługa finansowa, naprawy oraz sprzedaż części zamiennych.

Naczepy S.KI Light
Baustelle – to lekkie
aluminiowe wywrotki
budowlane; przy
długości ramy 7,2 m
pojemności skrzyni
ładunkowej z zamknięciem klapodrzwiami zawierają
się w przedziale od
24,9 m3 (wysokość
burt 1350 mm) do
30,7 m3 (burty
1650 mm)
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Oczywiście opisanie całego cyklu produkcyjnego realizowanego w Schmitz-Gotha jest
niemożliwe nie tylko ze względu na objętość
artykułu, ale może przede wszystkim ze
względu na złożoność i wielowątkowość
tego procesu. Postaramy się zatem zwrócić
uwagę na najważniejsze etapy produkcji,
ilustrując je materiałem zdjęciowym.

1
Do cięcia i wykonywania otworów
w blachach wykorzystuje się sterowane
komputerowo, precyzyjne systemy
cięcia laserowego lub plazmowego
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Dni Wywrotek (Kippertage) Schmitz Cargobull
w Gotha – w centrum uwagi naczepy
do transportu masy bitumicznej wyposażone
w termoizolację muldy

Fabryka w Gotha to miejsce o znaczeniu historycznym. Produkcję wagonów
rozpoczęto tu ok. roku 1900. W latach
od 1989 do 1997 wytwarzano pojazdy
użytkowe – wywrotki pod marką Die
Gothas. Podupadającą fabrykę Schmitz
Cargobull przejął 1 października 1997 r.
i powstała spółka – zakład produkcji samochodów Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke.
Od kwietnia 2006 r. zakład w 100% jest
własnością Schmitz Cargobull AG.
Aby stworzyć efektywną strukturę
produkcji w fabryce Schmitz-Gotha, wykorzystano istniejące zasoby starego zakładu, najnowsze technologie wytwa-

rzania oraz przygotowano nowe linie
produkcyjne. Obecnie zakład rozlokowany jest na powierzchni 345 861 m2,
a powierzchnia produkcyjna to 47 019 m2.
W styczniu 2015 r. stan zatrudnienia
wynosił 536 osób. Maksymalna zdolność
produkcyjna fabryki w Gotha to nawet
do 20 tys. pojazdów rocznie.
Fabryka Schmitz Cargobull w Gotha
to centrum kompetencyjne w zakresie naczep samowyładowczych (S.KI), wywrotek na podwoziach samochodów ciężarowych (M.KI) oraz zestawów kubaturowych
skrzyniowo-plandekowych i kurtynowych
(M.PR/M.CS + Z.PR/Z.CS).
W roku obrachunkowym 2014/2015
obrót fabryki w Gotha wyniósł 147,6 mln
euro, zbudowano 3299 naczep samowyładowczych oraz 543 wywrotki i zabudowy kubaturowe na podwoziach samochodów ciężarowych. Oprócz tego
bramy zakładu opuściło 806 naczep przeznaczonych do przewozu kontenerów,
148 naczep z ruchomą podłogą oraz
1324 pojazdy innych typów. Łącznie daje
to produkcję na poziomie 6120 szt.
Zdecydowano, że w bieżącym roku
(rok obrachunkowy 2015/2016) w fabryce w Gotha, jako mało opłacalna, za-

przestana zostanie produkcja naczep podkontenerowych oraz z ruchomą podłogą.
Plan na najbliższy rok obrachunkowy
zakłada wyprodukowanie łącznie ok.
4988 pojazdów, w tym 3356 naczep samowyładowczych oraz 942 zabudów na
podwoziach samochodów ciężarowych.
Przewidywany obrót to 125,4 mln euro.

Oferta produkcyjna
Mnogość wariantów konstrukcyjnych
czy wersji wyposażenia wywrotek Schmitz
Cargobull powoduje, że każdy klient jest
w stanie dobrać pojazd idealny do swoich potrzeb, niezależnie czy potrzebować
będzie np. objętościowej wywrotki aluminiowej do transportu płodów rolnych
z klapodrzwiami i szybrem zbożowym,
izolowanej naczepy do transportu masy
bitumicznej przygotowanej do współpracy z rozściełaczem asfaltu, czy superwytrzymałej, dodatkowo wzmacnianej
stalowej wywrotki z zamknięciem klapą
hydrauliczną do przewożenia bloków
skalnych w kamieniołomie. Zgodnie bowiem z obowiązującymi trendami w wytwarzaniu firma unika produkcji pojazdów na tzw. stok.
Aby temu sprostać, konieczna jest
wysoka elastyczność w zakresie konstruowania i produkcji. Schmitz Cargobull produkuje naczepy samowyładowcze ze skrzynią stalową lub aluminiową,
kształt skrzyni może być prostokątny lub
półokrągły (half-pipe). To oczywiście nie
wyczerpuje możliwości – to także np.
oferta nadwozi o objętości od 20 do 60 m3,

2
Spawanie stalowych ram
podwozia zamocowanych
w specjalnym uchwycie
pozwalającym na ich
obracanie

3
Na specjalnym stanowisku
głowica laserowa określa
odkształcenia powstałe po
spawaniu, potem następuje
zautomatyzowane prostowanie ram – kiedyś operacja ta
była wykonywana manualnie
za pomocą poziomicy,
palnika i młotka

4
Równolegle z produkcją wywrotek
prowadzony jest montaż zabudów
przestrzennych skrzyniowych
i skrzyniowo-plandekowych
na podwoziach i przyczepach
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Centralnoosiowe trójstronne wywrotki z rodziny
Z.KI to elastyczne rozszerzenie możliwości każdej
firmy budowlanej; standardowa pojemność ładunkowa to 10,3 m3, burty ze stali lub aluminium
zawieszone są wahadłowo, ale można je
również opuścić na dół

zastosowanie materiałów najwyższej jakości (stale klasy HB450), różne kształty
skrzyń wywrotczych i zamknięć tylnych
zaprojektowanych pod kątem przewożenia różnego rodzaju ładunków czy
wreszcie bogactwo opcji dodatkowych
(np. klapa hydrauliczna, termomulda).
Najważniejsze naczepy samowyładowcze produkowane w Gotha to modele
S.KI Light Baustelle – budowlane lekkie
wywrotki z prostokątną muldą aluminiową, S.KI Solid Baustelle – budowlane wywrotki z półokrągłą muldą stalową, S.KI Light Volumen – aluminiowe
wywrotki prostokątne o dużej pojemności, S.KI Solid Volumen – stalowe wywrotki half-pipe o dużej pojemności oraz
S.KI Heavy – wywrotki stalowe przeznaczone do najbardziej wymagających
zastosowań.
Solidną podstawę wszystkich pojazdów stanowi stalowa spawana rama
o wysokiej wytrzymałości i sztywności
skrętnej gwarantującej dużą stabilność

wywrotu. Konstrukcja ramy jest optymalizowana pod kątem uzyskania jak
najniższej masy własnej, stosowane są
wyłącznie drobnoziarniste stale o podwyższonej wytrzymałości. W zależności
od przeznaczenia wywrotki rama może
być konstruowana w wersji lekkiej, standardowej lub heavy duty.
Schmitz Cargobull wyposaża swoje
naczepy w mechanizm jezdny wykonany
z komponentów dostarczanych przez
uznanych producentów: tworzą one osie
Rotos. W wywrotkach stosowane są warianty z kołami o średnicach 22,5˝ z we-

wnętrznie wentylowanymi hamulcami
tarczowymi z pływającymi zaciskami
(opcja – hamulce bębnowe). Układ jezdny
Rotos wyposażony jest w elektroniczny
system hamowania EBS z programem
bezpieczeństwa RSP (zapobieganie wywróceniu) oraz LSP (wyrównanie rozkładu
obciążeń). Opcjonalnym wyposażeniem
naczep może być tylna oś z wymuszonym skrętem (podnoszenie pierwszej
jest standardem). Producent oferuje również naczepy w wersji 2-osiowej przystosowane (rozkład obciążeń) do współpracy
z 3-osiowymi ciągnikami siodłowymi.

Produkcja muld do wywrotek odbywa się w oddzielnej hali; gotowe muldy
czekają na placu – stąd
są zabierane do montażu
na podwoziach

Na oddzielnych stanowiskach odbywa się podmontaż niektórych układów –
tu widać elementy instalacji pneumatycznej

7

5
6
Kompletacja podwozia
na taktowanej linii montażowej obejmuje m.in.
montaż instalacji elektrycznej, pneumatycznej, hydraulicznej oraz
całego osprzętu, jak
zbiorniki, uchwyty,
osłony, belki przeciwwjazdowe, balkon itp.
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8
Kompletne osie wjeżdżają na specjalnym
podajniku i łączone są z podwoziem
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S.KI Express, czyli „stokowa” wywrotka o ograniczonej możliwości konfiguracji, do odbioru nawet
do 7 dni roboczych: stalowa mulda o pojemności
24 m3, podłoga o grubości 5 mm, ściany 4 mm,
masa własna 5500 kg, osie Rotos SCB
z hamulcami tarczowymi 430 mm

Skala produkcji wymusza modularność w zakresie budowy poszczególnych
komponentów. Naczepy samowyładowcze budowane są na podwoziach o 4
standardowych długościach: 7,2; 8,2;
9,6 oraz 10,5 m. W przypadku wywrotek z prostokątną skrzynią aluminiową
(AK) wysokość ściany może wynosić od
1350 do 2300 mm. W efekcie otrzymujemy aluminiowe skrzynie ładunkowe
o objętości od 24 do 59 m3. Z kolei wywrotki stalowe z muldą półokrągłą (SR)
mogą mieć ściany boczne o wysokościach
w zakresie 1300–2300 mm, co w efekcie
pozwala na uzyskanie skrzyń o objętości
od 22 do 56 m3. Oczywiście zarówno
w przypadku wywrotek aluminiowych,
jak i stalowych do wyboru są różne warianty zamknięcia: klapa wewnętrzna
– zewnętrzna, drzwi, klapodrzwi itd.,
w niektórych wariantach także klapa
hydrauliczna.

Zaplecze badawcze pozwalające na
praktyczną ocenę wszystkich powstających konstrukcji Schmitz Cargobull to
znajdujące się w pobliżu fabryki w Altenberge Cargobull Validation Center
(CVC), w którym znajduje się m.in. stanowisko badawcze – hydrauliczny symulator trasy służący do sprawdzania
wytrzymałości eksploatacyjnej. Możliwa
jest sześciotygodniowa symulacja skrócona będąca odpowiednikiem 1 mln km
eksploatacji w warunkach rzeczywistych.

Na terenie fabryki w Gotha znajduje się
specjalne przechyłowe stanowisko badawcze, na którym oceniana jest stabilność kompletnego zestawu (ciągnika z naczepą) podczas operacji wywrotu.

Zdjęcia: © D. Piernikarski

Kompletne podwozie
naczepy na stanowisku
kontrolnym – tu odbywa
się pomiar sił hamowania
kolejno dla każdej osi

10
9
Równolegle do podwozi w tej samej hali odbywała się kompletacja skrzyń ładunkowych; gdy są gotowe, suwnica wyposażona
w odpowiednie uchwyty zabiera je i umieszcza na podwoziu

Gotowe pojazdy –
jak ta wielkopojemna
naczepa aluminiowa
– po pozytywnym
przejściu ostatecznej, rygorystycznej
kontroli jakości
opuszczają linię produkcyjną i czekają
na odbiór

11
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Nowości produktowe na rok 2015 stanowią element programu DAF Transport
Efficiency – nowego, kompleksowego zestawu technologii i usług, którego
celem jest podniesienie wydajności ciężarówek przez obniżenie kosztów
eksploatacji i zapewnienie maksymalnej dostępności pojazdu
do wykonywania zadań transportowych.

sprawnienia w silnikach PACCAR MX
używanych w ciężarówkach DAF w połączeniu z innowacyjnymi rozwiązaniami
technologicznymi, takimi jak przewidujący tempomat Predictive Cruise Control, przewidujące
sterowanie zmianą biegów Predictive Shifting i tryb
Eco, łącznie zapewniają oszczędność paliwa na
poziomie 4–5%. Wprowadzono również nowe
owiewki i spoilery, które obniżając opór aerodynamiczny kabiny, pozwolą na uzyskanie dodatkowych oszczędności. Wszystkie te innowacje
to część nowego programu DAF Transport Efficiency, w ramach którego oferowane są produkty
i usługi stworzone z myślą o zapewnieniu najwyższej wydajności na kilometr.

Usprawnienia w silnikach
W celu dodatkowego podniesienia sprawności
ogólnej i efektywności paliwowej popularne silniki PACCAR MX-11 i MX-13 używane w ciężarówkach DAF zostały poddane daleko idącej opty-

malizacji. W silniku MX-11 zoptymalizowano
przepływ oleju oraz zapewniono bardziej efektywne spalanie paliwa dzięki zastosowaniu przeprojektowanej komory spalania, ulepszonego
wtrysku paliwa i zaawansowanego oprogramowania sterującego fazami wtrysku.
W silnikach PACCAR MX-13 zastosowano nową
turbosprężarkę z usprawnionym przepływem medium roboczego, zmieniono również nieco fazy
pracy zaworów, wprowadzając nowy wał rozrządu. W silnikach tych poprawiono także przepływ
oleju, obniżono straty wewnętrzne m.in. przez
zastosowanie bardziej wydajnej, dwustopniowej
pompy cieczy chłodzącej i zoptymalizowanego
oprogramowania. Dzięki tym usprawnieniom znane
już wcześniej z niskiego zużycia paliwa silniki PACCAR MX-11 i MX-13 spalają do 2% mniej, a wielofazowy wtrysk paliwa zapewnia pracę cichszą
niż kiedykolwiek wcześniej.
Usprawnienia silników PACCAR MX-13 nie tylko
obniżają zużycie paliwa, lecz także wpływają pozytywnie na pracę hamulca silnikowego. Hamulec
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silnikowy rozwija moc 360 kW przy 2000 obr/min
i jest doskonałą alternatywą dla ciężkiego retardera. Dzięki nowym rozwiązaniom zastosowanym
w układzie rozrządu i turbosprężarce moc hamulca silnikowego MX Engine Brake wzrosła aż o 20%
przy prędkościach obrotowych rzędu 1500 obr/min.
MX Engine Brake pracuje w trzech zakresach
mocy, które można wygodnie wybrać za pomocą
trzystopniowej dźwigni na kolumnie kierownicy.
Jest to znaczna oszczędność hamulców zasadniczych, masy i obniżenie zużycia paliwa.

Tryb Eco
Tryb Eco to nowe, standardowe rozwiązanie w wyposażeniu wszystkich modeli DAF Euro VI serii CF
i XF z silnikami PACCAR MX. Tryb Eco redukuje
moment obrotowy silnika o 10% na pierwszych
jedenastu biegach, zapewniając dodatkową
oszczędność paliwa podczas codziennego użytkowania (1%). Większość sytuacji drogowych
zwykle nie wymaga pełnego przyspieszenia i dys-

| PROMOCJA |
ponowania maksymalną siłą napędową, niemniej
jednak opcja ta jest nadal dostępna — wystarczy nacisnąć przycisk wyłączający tryb Eco.

Przewidujący tempomat
i zmiana biegów
Tempomat Predictive Cruise Control jest dostępny
wraz z funkcją przewidującego doboru i zmiany biegów Predictive Shifting w modelach Euro VI serii CF i XF. Te zaawansowane rozwiązania przyczyniają się do znacznego zwiększenia wydajności
pojazdu. Tempomat Predictive Cruise Control wykorzystuje technologię GPS, aby ustalić dokładne
położenie pojazdu i określić sposób pokonania
drogi przez kolejne 1–2 km. System „spogląda”
do przodu i przewiduje np. pochyłości terenu.

nieco wyższą od zaprogramowanej (oczywiście
w zakresie wcześniej określonych ograniczeń)
w celu znacznego zmniejszenia zużycia paliwa.
Tempomat Predictive Cruise Control i przewidująca zmiany biegów Predictive Shifting umożliwiają
zmniejszenie zużycia paliwa i emisji CO2 nawet
o 3%, zwłaszcza w przypadku jazdy w pagórkowatym terenie.

oszczędzającego hamulce zasadnicze pojazdu.
Dodatkowo na wyświetlaczu centralnym pojawiają się wskazówki na temat możliwości lepszego
oszczędzania paliwa przez kierowcę.
Nową funkcją jest wyświetlanie informacji z tachografu, co zapewnia kierowcy przejrzyste informacje na temat czasu jazdy czy prędkości i pomaga zapobiegać łamaniu przepisów. Wyświetlane
są również informacje o zbliżającym się terminie
następnego przeglądu pojazdu. Pomaga to dopilnować terminowości przeglądów i zapewnić maksymalną wydajność pojazdu. Na podstawie danych z karty kierowcy system DPA automatycznie
przełącza się na dogodny dla kierowcy język.

Nowe owiewki i spoilery
W ramach programu DAF Transport Efficiency
poszerzono gamę dostępnych owiewek i spoilerów zapewniających optymalne własności aero-

Tryb Eco obniża moment obrotowy o 10%
– gdy potrzebna jest maksymalna siła
trakcyjna na kołach, wyłączamy Eco
przyciskiem na dźwigni zwalniacza

Znajomość przebiegu trasy pozwala na ustalenie
przez tempomat idealnej prędkości, z kolei funkcja Predictive Shifting wybiera odpowiedni bieg.
Punktem wyjścia obu technologii jest jazda na najwyższym możliwym biegu przez jak najdłuższy
dystans. Efektem jest mniejsza ilość przełączeń
i praca jednostki napędowej przy niższej prędkości obrotowej, co ogranicza zużycie paliwa. Po
zbliżeniu się do szczytu wzniesienia system zapobiega zmianie biegu na niższy. Jeśli za szczytem
wzniesienia teren natychmiast się obniża, przed
dotarciem na szczyt do silnika wtryskiwana jest
mniejsza ilość paliwa, a bezwładność pojazdu pozwala na płynne przetoczenie się przez szczyt.
W niektórych sytuacjach system zezwala na jazdę
z prędkością poniżej zaprogramowanej, np. gdy
pojazd znajduje się w pobliżu szczytu podjazdu,
a system „wie”, że energia potencjalna spowoduje szybkie osiągnięcie wymaganej prędkości
podczas zjazdu. Tempomat Predictive Cruise Control może czasowo dopuścić jazdę z prędkością

© DAF Trucks
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System Driver
Performance
Assistant na
bieżąco monitoruje styl jazdy
kierowcy i za pomocą czytelnych
komunikatów
podpowiada, jak
jeździć jeszcze
oszczędniej

dynamiczne, a co za tym idzie niższe zużycie paliwa. Do modeli Euro VI serii CF z kabiną sypialną
stworzono nowy pakiet aerodynamiczny, obejmujący spoiler dachowy wyższy od dotychczas stosowanego o 10 cm oraz spoilery boczne o szerokości 2,55 m, zmniejszające niekorzystną przerwę
pomiędzy kabiną a zabudową do zaledwie 5 cm.
Specjalnie do niskopodłogowych modeli Low Deck
zaprojektowano nowy spoiler dachowy, który
można dostosować do naczep o wysokości 4 m.

Driver Performance Assistant
Kierowcy odgrywają kluczową rolę w obniżaniu
kosztów eksploatacji, zwłaszcza związanych ze
zużyciem paliwa. Dlatego firma DAF stworzyła
system Driver Performance Assistant, który pojawił się we wszystkich modelach LF, CF i XF. Dostarcza on kierowcy szczegółowych informacji na
temat wyników zużycia paliwa, skuteczności przewidywania sytuacji na drodze oraz hamowania

Nie tylko pojazd
W obniżaniu kosztów eksploatacji i zwiększaniu
maksymalnej dostępności pojazdu ważną rolę odgrywa szeroki zakres usług towarzyszących eksploatacji pojazdów marki DAF. Firma PACCAR
Parts zapewnia najwyższej klasy zaopatrzenie
w części, a usługa International Truck Service
(ITS) firmy DAF gwarantuje maksymalną dostępność taboru. PACCAR Financial Services to atrakcyjne rozwiązania finansowe obniżające koszty
finansowania taboru.
Kontrakty serwisowe DAF MultiSupport obejmują
opcję Uptime Plus, która oferuje rekompensatę finansową za nieplanowe przestoje. To dowód, że
inicjatywa DAF Transport Efficiency nie koncentruje się jedynie na wydajności, ale stanowi kompletną ofertę serwisową, zapewniającą firmie
transportowej maksymalną wydajność.
Opracował Dariusz Piernikarski
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Branża podsumowuje
rok 2014
Dariusz Piernikarski

woimi ocenami i komentarzami na
temat sytuacji w branży podzielili się z nami: Marcin Cywiński
(marketing and PR manager, Continental Opony Polska), Janusz Krupa (menedżer opon ciężarowych i przemysłowych
Grupy Goodyear Polska), Massimiliano
Perri (dyrektor generalny Iveco Poland),
Łukasz Karczewski (dyrektor handlowy
KH-kipper), Piotr Stański (prezes zarządu
MAN Truck & Bus Polska), Przemysław
Rajewski (szef działu samochodów ciężarowych Mercedes-Benz Polska), Paweł
Paluch (dyrektor marketingu Scania Polska), Małgorzata Kulis (vice president
Volvo Group Trucks Sales, Europe Central East North).

Marcin Cywiński

,
marketing and PR manager,
Continental Opony Polska

Zarówno w 2014 r., jak i we wcześniejszych latach można zauważyć dwa
dominujące trendy, które zaczęły stawać
się coraz większą częścią biznesu opon do
pojazdów użytkowych. Pierwszym z nich
jest dynamiczny rozwój programów serwisowych przeznaczonych dla operatorów
flot. Producenci opon oferują już nie
tylko samo ogumienie, ale też pełny ser-

wis usług z nim związanych, począwszy
od zakupu, przez montaż i serwisowanie,
aż do utylizacji zużytych opon. Continental oferuje program Conti360°, który
ma na celu redukcję kosztów funkcjonowania flot ciężarowych dzięki efektywnemu zarządzaniu serwisem ogumienia. Dzięki modułowej konstrukcji
programu eksperci Continental mogą
zaproponować rozwiązania dostosowane
do indywidualnych potrzeb każdego
klienta, tak by optymalizować koszty
obsługi floty, a w konsekwencji podnieść efektywność transportu.
Drugim trendem były działania producentów opon mające na celu zwiększenie wiedzy właścicieli flot na temat
stanu ogumienia w pojazdach w czasie
ich eksploatacji. W tym zakresie Continental oferuje system monitorowania
ciśnienia ContiPressureCheck. Wiemy, że
takie rozwiązanie jest istotne dla klientów, ponieważ przeprowadzone przez nas
badanie wykazało, że 90% awarii opon
było spowodowanych stopniową utratą
ciśnienia. Kontrola ciśnienia w czasie
rzeczywistym pomaga unikać awarii
związanych z uszkodzeniem ogumienia,
które mogą prowadzić do kosztownych
przestojów, kar za opóźnienia oraz utraty
kontraktów biznesowych.
Mówiąc o roku 2014 w branży oponiarskiej, nie sposób nie wspomnieć wielu
gorących dyskusji związanych z impor-
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O komentarz podsumowujący sytuację rynkową
w roku 2014 poprosiliśmy kilku przedstawicieli branży.

tem ogumienia z Azji. To zjawisko budziło i będzie budzić wciąż wiele pytań
i niewiadomych zarówno w branży, jak
i wśród przewoźników. Warto pamiętać, że niekoniecznie z niską ceną idzie
w parze dobra jakość. Równie istotnymi
kryteriami zakupu powinny być również
parametry trakcyjne, serwis i bezpieczeństwo produktu dla użytkownika pojazdu i innych użytkowników dróg.

-ZIGS\

ZADANIE WYKONANE.
NOWY DAILY. VAN OF THE YEAR 2015.

LEPSZA EFEKTYWNOŚĆ
PALIWOWA
Oszczędność paliwa do 14%
dzięki EcoPack

LEPSZA POJEMNOŚĆ
ZAŁADUNKU
Nawet 19,6 m3

LEPSZA
ERGONOMIA
Wysokość załadunku
równa 675 mm

LEPSZA
ZWROTNOŚĆ
Promień skrętu równy 10,5 m
i doskonałe właściwości jezdne

“W najbardziej konkurencyjnej edycji wszech czasów nowy
IVECO DAILY okazał się numerem jeden dla 23 członków jury,
reprezentujących najpoczytniejsze tytuły branżowe związane
z pojazdami użytkowymi w Europie i Rosji”
Jarlath Sweeney, Przewodniczący konkursu International Van of the Year.
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Janusz Krupa,

Rynek opon ciężarowych w 2014 r.
był bardzo wymagający. Do największych wyzwań, jakim musieliśmy stawić czoła, należy zaliczyć dynamiczny
import tanich opon ciężarowych z Azji
oraz wpływ sytuacji na Ukrainie na nasz
biznes.
Najbliższe lata będą dla opon azjatyckich producentów testem uzyskiwanych parametrów eksploatacyjnych.
Firmy transportowe to w większości bardzo świadomi klienci, dla których decydujące znaczenie ma możliwy przebieg oraz koszt przejechanego kilometra,
dlatego nasza praca w dużej mierze
uwzględnia te aspekty. Należy również
pamiętać, że różnica cenowa w przypadku naszej oferty i oferty producentów azjatyckich wynika nie tylko z wysokiej jakości produktów Grupy Goodyear, ale
także z szerokiego zakresu usług dodatkowych, takich jak doradztwo techniczne, logistyka, system szkoleń, narzędzia
do obsługi flot czy też serwis 24H.
Bardzo ciekawe jest to, że podczas
gdy w segmencie opon ekonomicznych
trwa silna walka cenowa, to w segmencie opon premium obserwujemy wzrost
potencjału. Wynika on z faktu, że opony
takie, choć droższe w zakupie, to finalnie dają niższy koszt przejechanego kilometra. Floty zorientowane na jakość
wybierają opony Goodyear i Dunlop, zapewniając sobie lepsze osiągi oraz szereg usług, takich jak np. bieżnikowanie
na karkasie własnym klienta. Aby ułatwić flotom dostęp do usługi bieżnikowania, wprowadziliśmy nową wersję
eCasingu, czyli aplikacji on-line służącej
do rejestracji karkasów i wniosków o ich
bieżnikowanie.

Od początku roku na całym rynku europejskim dostępna jest też nowa, efektywna paliwowo linia opon FUELMAX.
W ofercie tej linii znajduje się pierwsza
opona na oś sterującą, która uzyskała
klasę A pod względem efektywności
paliwowej.
Jednocześnie z nowym asortymentem zaoferowaliśmy również wersje bieżnikowane TreadMax opon KMAX i FUELMAX, które mają parametry zbliżone do
osiągów nowych opon. Tym samym zarządzający flotami otrzymali bogatą i różnorodną ofertę, z której każdy może wybrać to, co jest potrzebne jego firmie.
© D. Piernikarski

menedżer opon ciężarowych
i przemysłowych Grupy
Goodyear Polska

wicie nowy model Daily – mogę zatem
mówić o pewnej nieciągłości naszej oferty.
Nowe Daily nasi klienci musieli przetestować, aby nabrać zaufania i ewentualnie podjąć decyzje zakupowe. Biorąc te
wszystkie czynniki pod uwagę, uważam,
że rok 2014 dla Iveco Poland zakończył
się dość dobrze. Odnotowaliśmy bardzo
niewielki spadek naszych udziałów rynkowych, ale nie jest to raczej powód do
zmartwienia.
W bieżącym roku liczymy na większe
zainteresowanie nowym Daily i wzmocnienie naszej pozycji w segmencie dostawczym. Przesłanką do tego są bardzo
pozytywne opinie na temat tego samochodu napływające od naszych dilerów,
klientów indywidualnych i menedżerów
flotowych. Dzięki nowemu Daily pozyskaliśmy już wielu nowych klientów, którzy
wcześniej nie mieli z tym samochodem
do czynienia. W typowym, miejskim segmencie dostawczym mamy coraz większe szanse, ponieważ nasz nowy samochód ma wiele cech, które zbliżają go do
konkurencji. Ma szczególne cechy konstrukcyjne, takie jak rama, napęd na tył
czy podwójne koła, które pozwalają uważać go za lidera w bardziej wymagających

Massimiliano Perri,
dyrektor generalny
Iveco Poland

Ubiegły rok – zwłaszcza jego początek – był pełen zmian: zakończyła się
sprzedaż samochodów Euro V, pojawiły
się nowe przepisy homologacyjne, zaczęliśmy wprowadzać modele Euro VI.
Dopiero w końcówce roku można było
mówić o stabilizacji. W Iveco również
zachodziły zmiany – wprowadzaliśmy
zmiany produktowe, pojawił się całko-
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zastosowaniach ciężkiego segmentu dostawczego, tam gdzie liczy się wytrzymałość, osiągi i możliwości w zakresie
ładowności i pojemności ładunkowej.
W segmencie średnim do 16 t nadal
jesteśmy liderem z wysokim, 40-procentowym udziałem w rynku. Eurocargo
jest nie do pobicia pod względem ładowności – jest lżejsze niż auta konkurentów,
poza tym to samochód oszczędny, niezawodny i wygodny. Zamierzamy tę po-
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zycję oczywiście utrzymać. Dzięki Eurocargo firmy mogą liczyć na niskie koszty
własności i użytkowania flot.
Zdecydowaliśmy się aktywniej promować pojazdy z napędem gazowym
CNG/LNG – ktoś w końcu musi zacząć to
robić. Poszukujemy partnerów, którzy
pomagaliby nam realizować projekt związany z wprowadzaniem samochodów
zasilanych zwłaszcza skroplonym gazem
ziemnym. Najważniejsze przeszkody,
zwłaszcza gdy mówimy o segmencie
ciężkim, to ograniczony zasięg, zmniejszona ładowność i braki infrastruktury
tankowania. Szersze wprowadzenie technologii LNG pozwala w dużej mierze uporać się z większością tych ograniczeń.

Piotr Stański,

© KH-kipper

prezes zarządu
MAN Truck & Bus Polska

Łukasz Karczewski,
dyrektor handlowy KH-kipper

W branży budowlanej w 2014 r.
można było odczuć poprawę nastrojów,
co w efekcie dało niemal 10-procentowy
wzrost sprzedaży w stosunku do roku
ubiegłego. Przeważającą część produkcji
stanowił w naszym wypadku eksport do
krajów zarówno Europy Zachodniej, jak
i Wschodniej. Cieszymy się, że w Europie Zachodniej marka KH-kipper jest już
coraz bardziej doceniana. Przyczyniła się
do tego m.in. obecność firmy na takich
targach, jak IFAT w Monachium czy IAA
w Hanowerze, a także profesjonalne doradztwo techniczne w trakcie tworzenia
oferty dla klienta na kompleksowe rozwiązanie transportowe, a nie tylko na
skrzynię wywrotkę. Na rynku polskim

w porównaniu z rokiem 2013 uzyskaliśmy wzrost sprzedaży niemal o 40%,
umacniając się przy tym na pozycji lidera
w branży wywrotkowej. Tak duży wzrost
spowodowany był poprawą koniunktury w budownictwie drogowym, a także
wprowadzeniem na rynek zmodernizowanych wywrotek produkowanych przez
KH-kipper.
Nowy plan budowy dróg w Polsce
oraz poprawa koniunktury w branży budowlanej pozwala z optymizmem patrzeć
na ten i kolejny rok. Na rok 2015 zakładamy 20-procentowy wzrost sprzedaży
na rynku polskim. Jestem przekonany,
że dzięki bogatej i nowoczesnej palecie
produktowej oraz profesjonalnym doradcom handlowym klienci dostaną produkt „uszyty” na miarę i przygotowany
do realizacji ich najtrudniejszych zadań,
a my zrealizujemy przy tym swoje cele
produkcyjne.

Rok 2014 był dla nas naprawdę bardzo dobry. Udało nam się poprawić wyniki w tych obszarach, które można
określić jako trudne. Myślę tu przede
wszystkim o sprzedaży części zamiennych, serwisach czy penetracji naszych
kontraktów serwisowych.
W ubiegłym roku – może to nie jest
kwestia całkiem nowa, ale wynika z konsekwentnej realizacji wcześniejszych
planów – udało nam się wypracować
takie rozwiązania, które spowodowały,
że mamy aktualnie ofertę dość wyjątkową
na rynku. Oferta MAN, jeśli chodzi o sam
pojazd i jego obsługę, jest obecnie połączona z ofertą finansową naszego leasingu
fabrycznego. Wypracowane rozwiązania
łączą w sobie kwestie techniczne i finansowe. Klientowi płacącemu stałą, miesięczną ratę jesteśmy w stanie zaoferować
powiązane ze sobą rozwiązania, a nie
tylko sam samochód. To sprawia, że
mamy wielu klientów, z którymi o cenie
samochodu nie rozmawiamy w ogóle.
Rozmawiamy natomiast o tym, jakie są
koszty miesięczne prowadzenia firmy.
Mówię tu o tym, że w rozwiązaniu rentalowym oddajemy komuś samochód na
2, 3 czy 4 lata. I w ramach tego klient
przez cały czas umowy ma gwarancję,
kontrakt serwisowy i kilka innych elementów poza samym samochodem i finansowaniem (ubezpieczenie, opłaty).
Udało się nam tym samym doprowadzić
do sytuacji, w której klient porównuje
swoje koszty prowadzenia firmy do jakiejś
stałej wielkości, która będzie kosztem używania narzędzia, jakim jest samochód.
Na tej samej zasadzie wprowadziliśmy w 2014 r. podobne rozwiązanie dla
samochodów używanych. Mieliśmy dość
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dużą grupę aut, które wróciły do nas po
24 miesiącach, po ich okresie wypożyczenia. Miały one, powiedzmy, 280 tys. km
przebiegu i dla wielu odbiorców to samochody, którymi skutecznie można
jeszcze 2–3 lata pojeździć. My szukamy
rozwiązań, których nie będzie w stanie
powielić ktoś, kto jest prywatnym importerem i ściąga pojazdy na plac. Ta
grupa to jakieś 100–200 aut, które są
prawie identyczne – mogą się trochę
różnić przebiegiem, ale mają tę samą
specyfikację. Takie samochody mogą zainteresować m.in. małe firmy transportowe, które są podwykonawcami kogoś
większego.

Przemysław Rajewski,
szef działu samochodów
ciężarowych Mercedes-Benz Polska

Filarem naszego zeszłorocznego sukcesu jest z całą pewnością nasz sztandarowy produkt – nowy Actros. Jest to
jedyna na rynku ciężarówka spełniająca
standard emisji spalin Euro VI już od
połowy 2011 r. Dzięki temu nasi aktualni
i potencjalni klienci mieli już wielokrotnie okazję, aby przekonać się o jej zaletach i niezawodności.
Przechodząc do wspomnianych zalet
– już od kilku lat propagujemy wśród
klientów kompleksowe rozpatrywanie
kwestii kosztów floty, chodzi oczywiście
o Total Cost of Ownership (TCO). Koszt
ciężarówki to nie jest tylko cena zakupu,
ale także (a nawet przede wszystkim)
koszt jej eksploatacji, ewentualne straty

wywołane „niedyspozycyjnością” pojazdów i cena odkupu. Mercedesy wypadają
tu bardzo korzystnie, o czym wielu klientów miało okazję się przekonać, biorąc
udział w naszym programie Fuel Duel
(dawniej EcoBestia). Zapraszamy do
niego flotowców pragnących porównać
spalanie i zachowanie naszych pojazdów
na ich stałych trasach. W programie
używamy pojazdów w konfiguracjach
możliwie zbliżonych do samochodów
konkurencji, z których korzysta potencjalny klient. Dzięki temu wyniki są wiarygodne. Dotychczas, według deklaracji
uczestników programu, udało nam się
wypaść korzystniej w ponad 90% porównań. Klienci to doceniają i przekłada
się to bezpośrednio na zamówienia.
Warto również wspomnieć o naszych
pozostałych produktach, takich jak Arocs.
Pojazd ten był od początku dostępny
wyłącznie w wersji Euro VI, w związku
z czym w 2013 r. wielu klientów wolało wybierać tańsze pojazdy spełniające Euro V.
W zeszłym roku, gdy pojawiły się perspektywy inwestycji budowlanych i gdy
norma Euro VI stała się obowiązująca,
zainteresowanie tym modelem znacznie
się zwiększyło.
Na koniec warto dodać, że nasza organizacja przeszła pewne wewnętrzne
zmiany. W ramach programu Custommer
Dedication wyodrębniono dział, którego
zadaniem jest kompleksowa obsługa
wyłącznie klientów pojazdów ciężarowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie
lepiej dostosować naszą ofertę do potrzeb
naszych klientów. To przekłada się także
na sprawność funkcjonowania naszej
sieci dealerskiej, która stale rozwija się
jakościowo oraz ilościowo.
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Paweł Paluch,
dyrektor marketingu
Scania Polska

Rok 2014 był dla nas dobrym rokiem,
zakończyliśmy go sprzedażą 2434 pojazdów z prawie 16-procentowym udziałem w rynku, delikatnie poprawiając
swój udział w rynku. W 2013 r. Scania
mocno ucierpiała, bo stosunkowo szybko
skończyły się nam samochody Euro V.
W zasadzie od września 2013 r. sprzedawaliśmy już pojazdy Euro VI i dzięki temu
klienci mieli okazję poznać je wcześniej.
Po wyprzedaniu wszystkich samochodów
Euro V w 2013 r. zyskaliśmy na początku 2014 r., wprowadzając na rynek sprawdzony już model Euro VI. Scania była tą
marką, co do której samochodów z silnikami Euro VI klienci nie mieli żadnych
obaw. Zgodnie z naszym fabrycznym
planowaniem, które jest bezpieczne, tradycyjne, nie produkujemy samochodów
na stok, co nie powoduje tworzenia żadnych spekulacji. W 2014 r. otworzyliśmy
także dwa nowe serwisy – w Bielsku-Białej i Białymstoku i nasza sieć serwisowa liczy już 36 punktów.
Udało nam się również sprzedać stosunkowo dużo podwozi wieloosiowych,
mimo że segment budowlany wciąż nie
stanowił głównego źródła popytu. Nasz
sukces wynika między innymi z dobrego
przygotowania naszych handlowców
i z konsekwentnej współpracy z firmami
zabudowującymi, bo przecież w wielu
segmentach to właśnie producent nadwozia sprzedaje samochód. Musieliśmy
zmienić nasze procedury, żeby dobrze
współpracować z tymi firmami, z korzyścią dla obu stron.

.eu
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Małgorzata Kulis,
vice president Volvo Group Trucks
Sales, Europe Central East North

To był bardzo dobry rok dla Volvo
Group Trucks Poland. Przy malejącym
rynku oczywiście my wolumenowo sprzedaliśmy trochę mniej samochodów niż
w 2013 r., natomiast odrobiliśmy nieco
udziały rynkowe. Volvo Trucks zanotowało prawie 1% wzrostu udziałów rynkowych, a Renault Trucks 0,24%. Jako
Grupa zakończyliśmy rok z wynikiem
23,1%. Bardzo dobrze wypadły też statystyki VFS Usługi Finasowe w Polsce
w finansowaniu nowych pojazdów – 50%
sprzedanych przez nas produktów zostało sfinansowanych przez VFS.
Mimo wszystko w 2013 r. większa
część sprzedaży samochodów spełniała
normę Euro V. I jeśli nawet była to większa sprzedaż nowego Volvo FH niż zakładaliśmy, to cały czas była to sprzedaż
z silnikami Euro V. Natomiast jeśli chodzi
o markę Renault Trucks, to mieliśmy
falstart w I połowie roku. Dostępność samochodów była mała, pierwsze pojazdy
testowe zjechały późno – dopiero w lutym, marcu. Tak więc naprawdę wszystkie projekty flotowe dotyczące wydania
tych pojazdów zaczęliśmy finalizować
w drugiej połowie roku, część z nich nawet się trochę przeciągnęła. Szczerze
mówiąc, dostępność pojazdów i czas potrzebny na przetestowanie nowych mo-

© Volvo Group Trucks Sales Poland

W Scania Polska powołaliśmy też
dział pojazdów specjalnych, który przygotowuje oferty dla odbiorców z branży
energetycznej, komunalnej czy dla straży
pożarnej. Tym samym poszliśmy w specjalizację, budowanie relacji, dobrej opinii na temat produktu w poszczególnych
segmentach i to najwyraźniej zaowocowało. W przypadku typowych podwozi
dystrybucyjnych dostosowaliśmy ofertę
do rynku – myślę tu o ofercie cenowej.
Wierzymy, że w tym roku wzrośnie
zainteresowanie nowymi pojazdami budowlanymi. Gdybyśmy nie wierzyli, że
tak będzie, powrót naszej imprezy budowlanej Scania Test Tour nie miałby
sensu. Budowlanka to ważny segment,
w którym byliśmy przecież obecni, trzymamy rękę na pulsie, nasza sieć sprzedaży jest przygotowana.
deli spowodowały, że pierwsze półrocze
mieliśmy stracone. Sądzę jednak, że dynamika wzrostu marki Renault Trucks
będzie większa. Udział rynkowy na poziomie 10% dla marki Renault to nie jest
nic niemożliwego do osiągnięcia.
Obecnie mamy nową gamę produktową. Wierzymy, że nasze produkty są
dobre, niezawodne, że przyniosą wiele

korzyści naszym klientom. Mamy sieć serwisową w Polsce, w której wiele punktów
obsługuje dwie marki. Klienci skorzystali
na tym, że w kilku lokalizacjach, które
kiedyś były jednomarkowe, mogą serwisować obie marki. Nie można pominąć
również tego, że udało nam się stworzyć
we wspaniały sposób synergię zespołów
ludzi pracujących dla dwóch marek.

Sprostowanie
Szanowni Czytelnicy, w poprzednim numerze „Samochodów Specjalnych” opublikowaliśmy
podsumowanie sprzedaży samochodów ciężarowych (nr 1–2/2015, s. 50). Niestety w wykresie prezentującym udziały rynkowe uzyskane w Polsce przez poszczególnych producentów pojawił się błąd. Poniżej zamieszczamy skorygowany wykres. Za pomyłkę przepraszamy.

Iveco;
1018; 5,7%

Pozostali;
130; 0,7%
MAN Truck & Bus;
3171; 17,9%

Renault Trucks;
2125; 12,0%

Scania; 2436; 13,8%

Volvo; 2647; 14,9%

2014

DAF; 2869; 16,2%

Mercedes-Benz;
3315; 18,7%

Udziały rynkowe poszczególnych producentów
(samochody o dmc. > 3,5 t) na koniec 2014 r. (dane według PZPM)
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Naczepy w 2014:

nie jest źle

Dariusz Piernikarski

W ubiegłym roku w Polsce odnotowano niewielki wzrost sprzedaży naczep –
do klientów trafiły 14 923 pojazdy, było to więcej o 11% niż rok wcześniej.

Według danych PZPM w Polsce w 2014 r.
sprzedano 17 711 nowych ciężarówek –
było to mniej o 10,2% niż w 2013.
Rok temu znawcy polskiego rynku
transportowego, bazując na olbrzymiej
skali zjawiska, jakim był wykup europiątek, stawiali na zdecydowany wzrost

©

ok 2014 na rynku samochodów
ciężarowych był bardzo specyficzny. W związku z wejściem
w życie normy Euro VI firmy transportowe masowo wymieniały tabor pod koniec roku 2013 i – w miarę dostępności
sprzętu – jeszcze na początku tego roku.

Pozk
rone

W Pozkrone pierwszy kwartał ubiegłego
roku pod względem liczby sprzedanych
naczep należał do najlepszych w historii firmy i cały rok również zaliczam do
jednego z najbardziej udanych. Pod koniec 2014 r. widać było pewne spowolnienie, ale styczeń 2015 ponownie przyniósł ożywienie, choć w porównaniu
rok do roku wypada gorzej. W styczniu
2014 r. sprzedaliśmy ponad 400 naczep.
W dalszym ciągu naczepy kurtynowe to
nasz „konik” i w tej grupie produktowej
udało się nam powiększyć przewagę nad
konkurencją. Zanotowaliśmy również
wzrost sprzedaży chłodni, gdy nasz największy konkurent miał spadek sprzedaży. Było nam chyba łatwiej zwiększyć
sprzedaż, bo startowaliśmy z mniejszego
pułapu. Wiele firm transportowych działających w regionie centralnej i wschodniej Polski kupowało chłodnie z myślą,
że pojeżdżą nimi 3–4 lata, a potem sprzedadzą je do Rosji za bardzo dobre pieniądze. W pewnym sensie to był też
pomysł na biznes. Jak wiadomo, tamtej-

Tomasz Kujawa,
członek zarządu i dyrektor
sprzedaży Pozkrone

szy rynek uznaje w zasadzie tylko jedną
markę i gdy ten biznes się skończył, to
tych kilkuletnich naczep już nie można
było wymienić na nowe. Wśród naszych
klientów więcej było firm, które po prostu potrzebowały nowych chłodni w ramach rotacji taboru czy rozbudowy floty,
niekoniecznie z perspektywą szybkiej
sprzedaży.
W pewnym sensie za ubiegłoroczny
przebój sprzedażowy należy uznać Krone
TIR Liner, czyli naczepę kurtynową wyposażoną w zamknięcie celne. Zainteresowanie tym modelem jest coraz większe,
natomiast klasyczne naczepy skrzyniowo-plandekowe odchodzą do lamusa,
sprzedajemy ich już bardzo mało. Dobrze
sprzedają się również nasze naczepy
używane, często klienci, podpisując kontrakt na nowe pojazdy, chcą być pewni,
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że my je potem od nich odkupimy. Na
razie przejmujemy niewiele tych „używek”, ale pracujemy nad tym, aby ten
biznes rozwinąć.
Jak wiadomo, Krone w ubiegłym roku
wprowadziło nową oś naczepową. Szkolimy nasze serwisy, trwają autoryzacje
– chcemy być dobrze przygotowani do
obsługi nowego produktu.
Obecnie trudno jest mówić o konkretnych prognozach związanych ze sprzedażą naczep w 2015 r., bo istnieje kilka
niewyjaśnionych problemów, chociażby godzinowe stawki za pracę kierowców w Niemczech czy kryzys ukraiński.
Jeśli problem płac kierowców zostanie
w miarę szybko wyjaśniony, to myślę,
że rynek naczepowy będzie się rozwijać
w roku 2015 w podobnym tempie jak
w ubiegłym.
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Pozostali; 2521; 16,9%

Wykres 1. Sprzedaż naczep
w 2014 r. z podziałem na producentów

sprzedaży naczep. Oczekiwano, że firmy
transportowe rozpoczną intensywną wymianę naczep, wiele z nich bowiem zostało kupionych jeszcze przed kryzysem
lat 2008 – 2009, a więc zbliżała się pora
na wymianę taboru. Niektórzy również
nieśmiało mówili o nowych inwestycjach
w tabor wynikających z korzystnej koniunktury gospodarczej. Niestety tak się
nie stało – wszystko w zasadzie „popsuł”
konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą i związane z tym konsekwencje w postaci zdecydowanego pogorszenia się wymiany
handlowej z Rosją i spadkiem zapotrzebowania na transport ładunków w kierunku wschodnim. Słabo również wypadła koniunktura w krajach Europy
Zachodniej, które są przecież głównym
celem firm realizujących transport międzynarodowy.
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Schwarzmüller; 303; 2,0%
Kempf; 310; 2,1%
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Schmitz Cargobull;
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Kögel; 1482; 9,9%
Wielton; 1974; 13,2%

Zestawienie wyników sprzedaży najważniejszych producentów naczep wraz
z uzyskanymi udziałami rynkowymi prezentują wykresy. Wszystkie dane liczbowe podajemy za statystykami CEPiK
publikowanymi na stronach PZPM.

Naczepy w Polsce na plusie
W Europie Zachodniej w 2014 r. zarejestrowano o ok. 14,8% więcej naczep
i przyczep (dmc. > 3,5 t). Konflikt rosyjsko-ukraiński oraz wojna w Syrii ob-

Mirosław Mozol,
dyrektor handlowy EWT
Truck & Trailer Polska

Mimo wszystko rok uważam za udany.
W grupie naczep kurtynowych rynek
wzrósł, ale to było do przewidzenia i nie
było niespodzianek. Ze względu na pogorszenie wymiany handlowej z Rosją
spadła niestety tak ważna dla nas sprzedaż chłodni. Odczuliśmy to dość dotkliwie, ubyło nam około 400 pojazdów.
Wiele firm, które jeszcze niedawno obsługiwały głównie rynek rosyjski, przestawiło się na kierunki zachodnie, ale
mimo wszystko, zwłaszcza we wschodniej Polsce, transportowcy boleśnie odczuli skutki konfliktu Rosji z Ukrainą. Zauważamy, że obecnie chłodnie są dłużej
eksploatowane. Firmy czekają na rozwój
sytuacji, niechętnie myślą o modernizacji
taboru i wręcz boją się inwestować w rozszerzanie floty, bo wiąże się to ze zbyt
dużym ryzykiem.

Krone;
3629; 24,3%

Moim zdaniem osiągnęliśmy obecnie
stabilny poziom sprzedaży wynikający
z realnych potrzeb rynku przy obecnej
koniunkturze na usługi transportowe.
W bieżącym roku nie będziemy mieć do
czynienia ze zdecydowaną zmianą popytu, wyniki będą podobne do tych
z roku 2014. Cały czas klienci wymieniają sprzęt, jest to proces, który zaczął
się jeszcze w 2011 r.
Zauważamy ożywienie w segmencie
naczep samowyładowczych – wywrotek.
W większości kupowane są wywrotki aluminiowe przeznaczone do transportu
kruszyw. Znaczny udział stanowią również naczepy z aluminiową muldą do
przewozu płodów rolnych. Ta część rynku rozwija się dość dynamicznie. Mimo
że konkurencja ze strony polskich producentów jest bardzo silna, to w ub. r.
dostarczyliśmy prawie 250 sztuk, co stanowiło ponad 11% polskiego rynku wywrotek. Polscy użytkownicy zwracają
dużą uwagę na masę własną, dlatego
wolą wywrotki aluminiowe, są one też
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niżyły eksport o ok. 7000 pojazdów (szacunki międzynarodowej agencji CLEAR,
monitorującej naczepowy rynek w Europie). Najsilniej odczuli to producenci
niemieccy oraz tureccy. Z kolei w Europie Wschodniej sprzedaż utrzymała się
na podobnym poziomie jak w 2013 r.
W Polsce w roku 2014 do odbiorców
trafiły 14 923 naczepy – było to o 11% więcej niż rok wcześniej. Przypomnijmy, że
w roku 2013 sprzedano w sumie 13 443
naczepy różnych typów – był to wzrost
sprzedaży o 14,4%.

krócej eksploatowane w porównaniu
np. z rynkiem niemieckim. Schmitz Cargobull przygotowuje nową aluminiową
wywrotkę o obniżonej ramie. Chcemy,
podobnie jak nasi konkurenci, móc zaoferować pojazdy o obniżonej wysokości
całkowitej, ułatwiając tym samym załadunek.
W ubiegłym roku udało się nam również dostarczyć ok. 140 zabudów i przyczep chłodniczych. To cieszy, bo jest to
nasz stosunkowo nowy projekt i odnotowujemy dobry wzrost sprzedaży. Zabudowy chłodnicze marki Schmitz są
wyjątkowo wytrzymałe, a ich ceny są
porównywalne lub nieznacznie wyższe
niż rodzimych producentów. Ze względu
na wprowadzane ograniczenia dotyczące
dopuszczalnej masy pojazdów w centrach miast popyt na tego typu pojazdy
będzie większy.
Zakładamy w EWT, że w segmencie
naczep wywrotek w 2015 r. sprzedaż
w Polsce wzrośnie o ok. 400–500 pojazdów do poziomu 2500–2600 szt. Spływają do nas coraz liczniejsze zapytania,
widzimy, że rozpoczynają się przetargi
i inwestycje budowlane, a równocześnie
rozwija się sektor agro.
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Firma Kögel Trailers (reprezentowana w Polsce
przez Eurotrailers), sprzedając w sumie 1482
naczepy, uzyskała udział w rynku na poziomie
15,5% i 4. miejsce
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32,7%

35,0%

28,6%

© Kögel Trailers

30,0%

W ubiegłym roku tradycyjnie największym zainteresowaniem kupujących
cieszyły się naczepy kurtynowe i skrzyniowo-kurtynowe – w tej grupie produktowej odnotowano niewielki wzrost,
bo tylko o 1,9% i „kurtynówki” w liczbie 8656 sprzedanych pojazdów stanowiły 58% całej sprzedaży (w 2013 r. było
to 62,9%, a w kryzysowym 2009 r. tylko
30,5%). W dalszym ciągu zatem transport dalekobieżny ma wiodącą rolę na
polskim rynku transportowym. W ubiegłym roku nastąpił spadek sprzedaży
naczep chłodniczych i izotermicznych, zarejestrowano bowiem 1830 nowych pojazdów, było to o 6,5% mniej niż w 2013 r.
Warto odnotować zdecydowany wzrost
sprzedaży naczep samowyładowczych –
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Oznaczenia naczep:
NSK – skrzyniowo-plandekowe i kurtynowe;
NW – samowyładowcze
(wywrotki); CT – chłodnie
(izotermy); TA – cysterny
i silosy

NSK; 8656; 58,0%

Wykres 2. Sprzedaż naczep według typów i zmiany poziomu sprzedaży w 2014 r.

Piotr Ogrodowicz,

© Wielton

dyrektor handlowy Wielton SA

Jesteśmy polską firmą i krajowy rynek
jest dla nas najważniejszy. Nic tak bardzo nie cieszy dyrektora handlowego jak
to, że nasze wysiłki znajdują odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży. Miniony rok 2014 uważam za udany.

Nasza sprzedaż w stosunku do 2013 r.
znacznie wzrosła, co warto zaznaczyć –
wzrosła bardziej niż rynek. Największym
naszym sukcesem w 2014 r. był powrót
na pozycję lidera w naczepach samowyładowczych. Wyszliśmy z nową ofertą –
gamą naczep NW Weight Master. To był
strzał w dziesiątkę. Zmiana filozofii budowania naszych naczep: obniżenie masy
przy zachowaniu dobrych cen dało pożądany efekt. Stąd tak znaczny wzrost
sprzedaży tych naczep w przypadku
Wielton SA, zaznaczę – wzrost większy
niż wzrost rynku.
Nie mniej cieszymy się z wyników sprzedaży w naczepach kurtynowych. Zwiększamy nasze udziały w największych
flotach w Polsce. Nasze produkty są dob-
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rze oceniane przez największe firmy
w branży, a trzeba pamiętać, że polski
transport to najpoważniejszy gracz w Europie. Idąc za tym – jeśli ci najwięksi wybierają nasz produkt, to znaczy, że jest
on bardzo dobry.
Oczywiście nie spoczywamy na laurach.
Rok 2015 będzie bardzo pracowity dla
naszej firmy. To m.in. rok zakończenia
projektu Centrum Badawczo-Rozwojowego. To czas dalszego rozwoju firmy
Wielton SA – wzmocnienie działu konstrukcyjnego i praca nad produktami,
tworzenie nowych, bardziej doskonałych
konstrukcji. To wszystko pozwala mi być
optymistą. Wierzę, że takie działania przełożą się na jeszcze lepsze wyniki sprzedaży w 2015 r.
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w rynku sięgający 15,4%. Co szósta naczepa kurtynowa, która została zarejestrowana w Polsce, była naczepą marki
Kögel. Możemy pochwalić się również
znacznym wzrostem sprzedaży, bo aż
o 12% w segmencie naczep chłodniczych
oraz naczep do przewozu suchych frachtów i to wtedy, gdy na rynku zanotowano
spadek o 6,5%.
Takie osiągnięcia w Polsce zawdzięczamy, znanej klientom, wysokiej jakości naszych pojazdów, jak również
współpracy z naszym partnerem sprzedażowym Grupą DBK oraz zoptymalizowanym serwisom Kögel i dostępności
części zamiennych.

Thomas Heckel,

Kögel Trailer w 2014 r. znacząco przyczynił się do wzrostu poziomu sprzedaży naczep i przyczep w Europie. Mogliśmy sprzedać 17% więcej naczep niż
w roku 2013. Dla porównania: inni wiel-

wywrotek – klienci odebrali bowiem 2078
pojazdów, o 36,9% więcej niż w 2013 r.
W ubiegłym roku w tej grupie produktowej sprzedaż wzrosła w największym
stopniu. Sprzedano również 849 cystern i silosów (w 2013 r. – 640 szt., wzrost
o 32,7%).

Drobne przetasowania
wśród liderów
W ubiegłym roku najmocniejszą pozycję na rynku polskim pod względem
udziałów rynkowych we wszystkich grupach produktowych łącznie miała firma
Krone (polski importer – Pozkrone), sprzedając łącznie 3629 naczep, co dało udział
rynkowy na poziomie 24,3%. Na drugim miejscu znalazł się Schmitz Cargo35,6% wszystkich sprzedanych
w Polsce w 2014 r. naczep kurtynowych
i skrzyniowo-plandekowych dostarczyło
Pozkrone – importer firmy Krone

cy konkurenci zanotowali w Europie
jedynie wzrost jednocyfrowy. W Polsce
w 2014 r. zostało zarejestrowanych w zestawieniu do roku ubiegłego w sumie
o 10,1% więcej naczep i przyczep. Również tutaj ponadprzeciętnie wzrosła sprzedaż pojazdów Kögel, bo aż o 15,5%.
W roku 2014 Kögel osiągnął udział w polskim rynku naczep na poziomie 9,9%, rejestrując 1482 pojazdy. W segmencie naczep kurtynowych firma Kögel Trailer
osiągnęła w tym obszarze wzrost 11-procentowy i uzyskała dzięki temu udział

cze sprzedaż 44 chłodni marki Kögel
oraz 43 francuskiego Chéreau. Dane te
wyraźnie pokazują dystans, jaki dzieli
konkurencję od dwóch liderów w tym
segmencie.
Wydaje się, że skończyła się zła passa
w sprzedaży naczep samowyładowczych
– sprzedano 2078 szt., czyli o 36,9%
więcej niż w 2013 r. (1548). Liderem
w tym segmencie jest Wielton – 394 pojazdy, drugie miejsce we wspaniałym
stylu zajęła firma Kempf – 310, Inter
Cars (Feber) na trzeciej pozycji sprzedał
272 pojazdy, a kolejny producent na liście to Bodex – 251.

bull (dystrybutor w Polsce: EWT Truck
& Trailer Polska) – udział 23,6%, sprzedaż 3528 pojazdów, trzecie miejsce miał
Wielton –1974 szt., udział 15,5%,
Jeśli weźmiemy pod uwagę pojazdy
wykorzystywane najczęściej w transporcie dalekobieżnym (czyli naczepy kurtynowe i skrzyniowo-plandekowe), to
spośród sprzedanych 8656 naczep Krone
dostarczyło 3076 (udział w tej grupie produktowej 35,6%), Schmitz Cargobull –
2011 (23,3%), Wielton – 1330 (15,4%),
a Kögel (polski dystrybutor: Eurotrailer)
– 1328 (15,4%). Ci czterej producenci od
lat są niekwestionowanymi liderami rynku, w ubiegłym roku ich łączny udział
w omawianej grupie produktowej wyniósł aż 89,5%.
Pozycja Schmitz Cargobull w segmencie chłodni i izoterm jest niezagrożona (1237 szt., 67,6% udziału w rynku), chociaż rośnie popularność chłodni
marki Krone – nabywców znalazły 452 pojazdy (24,7% udziału w rynku). Ze statystycznego obowiązku odnotujmy jesz-

Summary

© Krone

© Kögel Trailer

dyrektor zarządzający Kögel Trailer

In 2013 in Poland a total of 13 443
semi-trailers of various types were
sold. In 2014 we observed the overall increase in sales of 11.0% – up
to 14923 vehicles. Buyers typically
were attracted by semi-curtain and
curtain trailers – in this product group
sales increased by 6.1% (8656 vehicles) and accounted for 58% of total sales volume. This confirms the
leading role of international long-distance transport in the Polish transport market. It is worth noting that
the significant growth in sales (2078
units, up by 36.9%) was observed in
the group of tippers. The sales of reefers went down to the level of 1958
units, which is 6.5% less than in 2013.
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Twin Axle II
na polskich drogach
© Faymonville

Dwa lata temu firma Faymonville wprowadziła na rynek nowe wersje
rozwojowe niezależnego zawieszenia Twin Axle II. Od tego czasu koncepcja
ta szybko znalazła licznych zwolenników w branży.

racę nad projektem Twin Axle II zakończył
kompleksowy program jazd próbnych,
w ramach którego pojazdy pokonały łącznie
ponad 50 tys. km z maksymalnym załadunkiem.
Po zakończeniu akcji promocyjnej wielu klientów
zgłosiło się do belgijskiego producenta, by zamówić naczepy siodłowe lub niskopodwoziowe
z niezależnym zawieszeniem kół Twin Axle II.

Duże zainteresowanie
Do grona nowych klientów Faymonville należy
zaliczyć m.in. firmę Sachs Trans z Polski. Do floty
liczącej 175 pojazdów dołączyły obecnie dwie
naczepy Faymonville. Zamówienie obejmowało najpierw wyciąganą dwuosiową niskopodwoziową
naczepę MegaMAX, wyposażoną w łamane osie
i platformę do przewozu kotłów. Ostatnio natomiast firma Sachs Trans zakupiła 5-osiową naczepę
niskopodwoziową MultiMAX z potrójnym wyciągiem, hydraulicznym układem kierowniczym i niezależnym zawieszeniem kół Twin Axle II. „Sachs
Trans była przekonana do tego typu zawieszenia
i świadomie wybrała ten wysokiej jakości produkt
marki Faymonville” – powiedział Krzysztof Bartosik, specjalista ds. sprzedaży w Polsce. Naczepa
tego typu jest bardzo kompaktowa, a jednocześnie może być trzykrotnie rozsuwana, przy czym
długość podstawy naczepy i ciągnika siodłowego
utrzymuje się w ustawowo dopuszczalnych ramach
16,5 m. Dzięki temu pojazd nie wymaga żadnego
dodatkowego dopuszczenia do eksploatacji.

Łatwa i przyjazna obsługa
Założone w 1986 r. przedsiębiorstwo Sachs Trans,
którego właścicielem jest Marek Sachs, jest
szybko rozwijającą się polską firmą transportową.
Jej kluczem do sukcesu są wysokiej jakości usługi,
profesjonalizm i niezawodność. Sachs Trans działa
w całej Europie, a niska masa własna naczepy
MultiMAX (Twin Axle II) pozwala na zdobywanie
kolejnych rynków. To samo dotyczy wysokiej
ładowności rzędu 12 t na oś, co ma decydujące
znaczenie dla ekspansji na rynku niemieckim. „Dla
rynku polskiego koncepcja Twin Axle II oznacza
liczne zalety, ponieważ duża ładowność otwiera
szanse na rynku transportu w Niemczech” – podkreśla Krzysztof Bartosik, wskazując na ekonomiczne znaczenie „wielkiego sąsiada”.
Kolejną zaletą jest łatwa i przyjazna dla użytkownika obsługa naczepy MegaMAX, wyposażonej
w niezależne zawieszenie kół. Wysokość ładunkową można obniżyć do 780 mm powyżej podwozia (nawet w wariancie z trzema wyciągami), co
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stanowi znaczącą zaletę przy transporcie wysokich ładunków. Niezależne zawieszenie kół sprzyja
optymalizacji kosztów utrzymania, rentowności
i zapewnia opłacalny stosunek przebiegów do
kosztów. Dzięki zastosowaniu niezależnego zawieszenia kół i rezygnacji z ciągłych obudów pomostów można wykorzystać także lżejsze, a jednocześnie wytrzymalsze i sztywniejsze belki
środkowe.
Uznana jakość Faymonville przejawia się też w procesie produkcji naczepy. Aby zapewnić długotrwałą ochronę powierzchni naczepy niskopodwoziowej, Faymonville sięga po swoją sprawdzoną
technologię MAXProtect+. Jest to doskonale
dopracowana i starannie zoptymalizowana technika obróbki powierzchni.
Niezależne zawieszenie kół Twin Axle II firmy Faymonville jest więc z sukcesem eksploatowane
także na polskich drogach. Firma Sachs Trans
stawia na tę technologię i w przyszłości zamierza
również zawierzyć specjalistycznej wiedzy belgijskiego producenta.

| TECHNIKA |

Nie tylko na budowę.
Transport maszyn budowlanych
Marek Rutka

Firmy budowlane, chcąc efektywnie wykorzystywać posiadany sprzęt,
muszą mieć możliwość szybkiego przemieszczania go pomiędzy
realizowanymi inwestycjami. Nie da się tego osiągnąć bez dysponowania
odpowiednim zapleczem transportowym.

Na platformie
Samochody ciężarowe wykorzystywane są do transportu mniejszych maszyn budowlanych, takich jak np. zagęszczarki gruntu, lekkie walce, autokoleby
czy minikoparki. Tego rodzaju maszyny
mogą być przewożone zarówno na skrzyniach ładunkowych, platformach, jak i za
pomocą systemów hakowych na wymiennych platformach transportowych.
To ostatnie rozwiązanie jest na tyle prak-

tyczne, że do załadunku nie wymaga
użycia dodatkowych urządzeń, jak żurawia, suwnicy czy specjalnej rampy.
Jeśli samochód ciężarowy ma być
wykorzystywany przede wszystkim do
transportu tego rodzaju maszyn, najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest
montaż specjalnej zabudowy platformowej wyposażonej w tylne najazdy. Tego
typu zabudowa zasadniczo nie odbiega
konstrukcyjnie od rozwiązań stosowanych w pojazdach pomocy drogowej, je-

© Mercedes-Benz

iększość maszyn budowlanych
konstruowana jest z myślą
o poruszaniu się w trudnym
terenie placów budów i nie jest przystosowana do pokonywania o własnych
siłach odległości większych niż kilkaset
metrów – dotyczy to przede wszystkim
maszyn na podwoziach gąsienicowych.
Do pokonywania większych odległości,
w tym także na drogach publicznych,
przystosowane są ładowarki kołowe i koparkoładowarki, chociaż jazda nimi na
odległość powyżej 20 km nie jest ani
szybka i bezpieczna, ani tym bardziej
ekonomiczna.
Należy także podkreślić, że większość maszyn budowlanych nie jest konstrukcyjnie przystosowana do poruszania się z maksymalnymi prędkościami na
dłuższych odcinkach i nieprzestrzeganie tej zasady może doprowadzić m.in.
do uszkodzenia mechanizmów przeniesienia napędu. Z tego też względu najlepszym rozwiązaniem problemu przemieszczania maszyn budowlanych na
większe odległości jest użycie do tego
celu odpowiednich środków transportowych: ciężarówek, naczep i przyczep.
Zabudowy platformowe instalowane
na ciężarówkach sprawdzają się w przypadku
transportu lekkich maszyn budowlanych
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dyna różnica może dotyczyć wykonania
bardziej odpornej na uszkodzenia mechaniczne powierzchni pokładu. Ważnym
uzupełnieniem wyposażenia samochodu
ciężarowego z taką zabudową jest silna
wciągarka, pomocna np. w załadunku
walców, którym trudno jest pokonać pochylone stalowe najazdy. Gdy zabudowa
platformowa zainstalowana jest na podwoziu ciężarówki o trzech osiach, jej
długość i ładowność pozwala na transport nawet kilku niewielkich maszyn budowlanych, np. minikoparek czy zagęszczarek gruntu.

Praktyczne przyczepy
O ile ciężarówki z powodzeniem mogą
być wykorzystywane do transportu niewielkich maszyn budowlanych, o tyle
w przypadku średniej wielkości maszyn
znacznie bardziej praktyczne są przyczepy niskopodwoziowe. Podstawowa
przewaga przyczep nad ciężarówkami
z zabudową platformową polega na tym,
że pokład ładunkowy jest umieszczony
niżej nad jezdnią, co wynika zarówno
z innej konstrukcji podwozia i ramy, jak
i zastosowania kół o mniejszej średnicy

– w tego rodzaju przyczepach stosowane
są często koła o średnicy 17,5 cala. Niżej
umieszczony pokład oznacza nie tylko
łatwiejszy załadunek, znacznie większą
stabilność zestawu podczas jazdy, ale
przede wszystkim możliwość przewożenia
wyższych maszyn bez obawy o przekroczenie określonej w przepisach czterometrowej skrajni.
Spośród przyczep przeznaczonych do
transportu maszyn budowlanych najbardziej rozpowszechnione są odmiany
trzyosiowe z przednim wózkiem skrętnym (obrotnicą). W konstrukcjach takich
najczęściej stosowane są wszystkie osie
z ogumieniem bliźniaczym. Rozwiązanie
to w przypadku trzyosiowej naczepy pozwala na uzyskanie na drogach publicz-

nych dopuszczalnej masy całkowitej wynoszącej 24 t, a technicznej – możliwej
do wykorzystania poza drogami – nawet
do 40 t. Na polskim rynku tego rodzaju
trzyosiowe przyczepy oferuje m.in. Wielton, Mega, Pronar, KH-kipper, Fliegl,
Kögel, Schwarzmüller, Meiller Kipper.
Wszystkie naczepy tej wielkości wyposażone są w parę najazdów podnoszonych zazwyczaj za pomocą układu
hydraulicznego. W zależności od konkretnego modelu przyczepy najazdy mogą
mieć regulację szerokości rozstawienia,
tak aby umożliwić załadunek zarówno
maszyn o wąskim, jak i szerokim rozstawie kół lub gąsienic. Standardowa długość najazdów wynosi od 6 do 8 m, co
pozwala na załadunek nawet maszyn

Niskopodwoziowe trzyosiowe przyczepy są
najczęściej wykorzystywane do przewozu
maszyn budowlanych
© Volvo

© Fliegl

Ciężarówki wyposażone w systemy
hakowe mogą być
wykorzystywane
do przewozu
lekkich maszyn,
np. minikoparek
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Długość ładowni naczep niskopodwoziowych umożliwia przewóz
kilku jednostek sprzętu

© Volvo

Mniej lub więcej osi

o stosunkowo niewielkim prześwicie, jak
np. rozściełarek asfaltu czy samojezdnych
podnośników montażowych. Wyposażeniem opcjonalnym naczep przeznaczonych do transportu maszyn budowlanych są hydrauliczne wciągarki.
W zależności od konkretnego modelu
przyczepy niskopodwoziowe oferowane
są z prostą lub zagłębioną podłogą, która
pozwala na przewóz wyższych maszyn
bez ryzyka przekroczenia skrajni (w zagłębieniach mieszczą się koła lub trzon
łyżki koparki). Przykładem takiej konstrukcji jest trzyosiowa przyczepa Kögel
o dmc. 24 t i technicznej wynoszącej 40 t.
Rama przyczepy wykonana jest z wysokowytrzymałej drobnoziarnistej stali, stan-

dardowo elementy podłogi ładowni wykonane są z desek z miękkiego drewna
o grubości 5 cm, opcjonalnie zaś może
być zastosowane drewno twarde lub pokrycie z grubej gumy. Na krawędziach
ładowni platformy zastosowano stalowe
listwy, które zwiększają przyczepność
podczas wjazdu maszynami gąsienicowymi. W wersji podstawowej instalowane
są jednoczęściowe rampy wjazdowe wyposażone w sprężynowy mechanizm podnoszenia, który za dopłatą może być zastąpiony siłownikami hydraulicznymi.
W zawieszeniu tylnych osi zastosowano
miechy pneumatyczne, które pozwalają
na obniżenie wysokości ładowni podczas
operacji za- i wyładunku maszyn.

Co prawda niskopodwoziowe przyczepy trzyosiowe należą do najbardziej
popularnych i uniwersalnych środków
transportu maszyn budowlanych, lecz niekiedy ich parametry okazują się niewystarczające. W takich sytuacjach konieczne
jest skorzystanie z przyczep o większej
liczbie osi. W przypadku maszyn budowlanych średniej wielkości w zupełności
wystarczą przyczepy czteroosiowe wyposażone w przedni tandemowy wózek
skrętny. Do transportu cięższych maszyn przeznaczone są przyczepy niskopodwoziowe o pięciu lub więcej osiach.
Ze względu na znaczną masę – przekraczającą dozwolone 40 t – konieczne
jest już posiadanie zezwolenia na transport ponadnormatywny. Częstym rozwiązaniem w najcięższych przyczepach
jest możliwość poszerzenia skrajni ładowni do 3 m, co umożliwia bezpieczny
transport większych maszyn kołowych
i gąsienicowych. Tej wielkości przyczepy
oferuje m.in. Mega, KH-kipper, Fliegl,
Kögel i Schwarzmüller.
Gdy za pomocą przyczep niskopodwoziowych mają być przewożone głównie lekkie maszyny budowlane, np. koparkoładowarki, dobrym rozwiązaniem
jest wykorzystanie do tego celu przyczep

reklama
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© Peter

Uniwersalna przyczepa centralnoosiowa
wyposażona w demontowane burty

dwuosiowych. Przykładem takich konstrukcji jest przyczepa P2N produkcji
KH-kipper o standardowej długości ładowni 7 m i osiach o nośności 9 t (opcjonalnie 11 t). Oprócz maszyn budowlanych
przyczepy dwuosiowe często wykorzystywane są również do transportu maszyn i ciągników rolniczych.

lach o większej ładowności wykorzystywane są zespoły trzech osi. W przypadku
przyczep trzyosiowych często stosowanym rozwiązaniem – znacznie poprawiającym zwrotność i ograniczającym
zużywanie ogumienia – jest ostatnia oś
skrętna. Naczepy centralnoosiowe charakteryzują się dobrymi właściwościami
terenowymi, dużą zwrotnością i ograni-

czoną liczbą czynności obsługowych.
W niektórych modelach przyczep jest
możliwość montażu kłonic lub bocznych
burt, co pozwala na ich wykorzystanie
do przewozu także innych rodzajów ładunków. Przykładem takiej konstrukcji
jest dwuosiowa (centralnoosiowa) przyczepa Schwarzmüller o dmc. 20 t i masie
własnej 4,6 t. Całkowita długość platformy ładunkowej wynosi 5 m, a szerokość 2,55 m. Dzięki zastosowaniu kół
jezdnych o średnicy 17,5 cala (opony
245/70) udało się uzyskać pokład ładowni
na wysokości tylko 0,92 m nad jezdnią.

Do cięższych zadań
Mimo że maksymalna ładowność pięcioosiowych przyczep niskopodwoziowych zazwyczaj przekracza 30 t, co pozwala na przewóz nawet ciężkich maszyn
budowlanych, to jednak ich transport
© MAN

Centralne osie
Coraz bardziej popularną alternatywą
dla przyczep wyposażonych w przedni
wózek skrętny (obrotnicę) są niskopodwoziowe przyczepy centralnoosiowe.
W zależności od ich przeznaczenia stosowane są osie o pojedynczym lub podwójnym ogumieniu. W większości przyczep centralnoosiowych stosowane są
tandemowe układy osi, jednak w mode-

© Faymonville

W przypadku transportu średnich i ciężkich
koparek najlepszym rozwiązaniem jest
wykorzystanie naczepy niskopodłogowej

przyczepami tego rodzaju jest często
niemożliwy ze względu na przekroczoną
dopuszczalną wysokość. W przypadku
maszyn tej wielkości jedyną możliwością pozostaje transport naczepami niskopodwoziowymi. Tego rodzaju sprzęt transportowy wykorzystywany jest nie tylko
do przewozu najcięższych i największych

Dzięki zastosowaniu specjalnych zagłębień
możliwy jest przewóz maszyn kołowych
bez ryzyka przekroczenia maksymalnej
wysokości zestawu

50 | MARZEC 2015 | Transport – Technika – Biznes

| TECHNIKA |

© Nooteboom

© Goldhofer

rozwiązanie pozwala na uzyskanie ładowności ok. 50 t przy zachowaniu dopuszczonych w przepisach nacisków na osie.
W wersji rozsuwanej możliwe jest uzyskanie pokładu o długości 10 m.
W przypadku naczep o co najmniej
trzech osiach częstym rozwiązaniem, ograniczającym zużycie opon i zapewniającym
większą manewrowość, jest zastosowanie
ostatniej (ostatnich) osi skrętnej.
Warto wspomnieć, że naczepy niskopodwoziowe i niskopodłogowe wykorzystywane są nie tylko do przewozu sprzętu

Niskopodwoziowa naczepa Goldhofer wyposażona w układ wszystkich osi kierowanych

maszyn, ale – ze względu na dużą długość pokładu ładunkowego – także do
jednoczesnego przewożenia kilku jednostek sprzętu. Naczepy niskopodłogowe
i niskopodwoziowe oferują Faymonville,
Goldhofer, Kassbohrer, Inter Cars, Nooteboom, Wielton, Mega, KH-kipper, Fliegl
i Schwarzmüller. Są to zarówno konstrukcje dwuosiowe przeznaczone do przewozu
lekkich i średnich maszyn, jak i naczepy
wieloosiowe o ładowności dochodzącej
do 150 t. W zależności od konkretnego
wariantu naczepy są oferowane w odmianach o stałej długości ładowni oraz rozsuwane. Te ostatnie są wykorzystywane
głównie do transportu koparek, w tym
także do tych wyposażonych w przedłużone ramiona.

Naczepa Nooteboom MCOS z hydraulicznie sterowanymi osiami
przeznaczona do transportu maszyn o masie do 47 t

Przykładem naczepy przeznaczonej
do transportu tego rodzaju maszyn jest
trzyosiowa niskopodłogowa naczepa Faymonville serii Euro z doczepianym jednoosiowym wózkiem Jeepdolly. Takie

na place budów. Korzystają z nich firmy
zajmujące się naprawami maszyn budowlanych oraz przewoźnicy transportujący nowe maszyny od producentów do
dealerów i klientów.

reklama
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Olejowe dylematy

Dariusz Piernikarski

Olej to „życiodajny” płyn pozwalający na wydłużenie trwałości silnika
i podniesienie niezawodności większości działających w nim układów
i komponentów. Niestety zmiana poglądów użytkowników na temat oleju
silnikowego, a szczególnie jego jakości, typu i ceny, przebiega zbyt wolno.

zieje się tak pomimo olbrzymiego
rozwoju silników spalinowych
stosowanych w najnowszych samochodach ciężarowych, wprowadzania kolejnych – coraz ostrzejszych – norm
toksyczności spalin wymuszających chociażby zaostrzenie reżimów w zakresie
tolerancji wykonawczych czy wreszcie
mimo stałego dążenia branży (producentów i użytkowników) do podnoszenia
efektywności pojazdów i poprawy ekonomiki eksploatacji.
„Olej silnikowy stanowi zło konieczne”
– prawdopodobnie nikt znający się choć
odrobinę na technice transportowej nie
odważyłby się obecnie postawić takiej
tezy. Nawet jeśli, to przepisy ograniczające emisję składników toksycznych
i systemy telematyczne, dzięki którym
możliwe jest określenie wpływu oleju
silnikowego na zużycie paliwa, dają wymierne argumenty do obalenia tej tezy.
Faktem jest, że w ostatnim okresie
mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen
olejów, zwłaszcza tych postrzeganych
jako klasa premium, to zaś zniechęciło
niektórych menedżerów flot do sięgnięcia po nowe środki smarne, które nie
tylko przyczyniłyby się do zwiększenia
trwałości układu napędowego, ale również do obniżenia kosztów obsługi i paliwa. W pewnym sensie reakcje te są
uzasadnione, jeśli weźmiemy pod uwagę
koszt wymiany oleju silnikowego.

Nieuchronnie idzie nowe…
Gdy producenci zaczęli wprowadzać
na rynek oleje silnikowe o obniżonej lepkości (np. klasy 0W-30 czy 5W-30),
czemu towarzyszyła również modyfikacja składu dodatków, w efekcie dostarczane do serwisów i sprzedaży detalicznej oleje stały się rzadsze i bardziej
przejrzyste. Wielu użytkowników wyrażało wtedy swoje obawy co do prawidłowych funkcji tego środka smarnego.
Uważano, że niższa lepkość to niewłaściwe rozwiązanie w przypadku mocno
wysilonych silników Diesla pracujących
w samochodach ciężarowych. Podobne
„problemy” miały miejsce w latach 90.
ub. w., gdy masowo zaczęto wprowadzać
oleje syntetyczne – wielu użytkowników
wydłużało okresy między ich wymianami, nie stosując się do zaleceń producentów. Sprawę rozwiązało dopiero
pojawienie się na rynku wysokiej jakości
olejów o obniżonej lepkości, które były
w stanie „wytrzymać” dłuższe niż zalecane okresy eksploatacji.
Zaakceptowanie przez użytkowników bardziej wyrafinowanych olejów
silnikowych jest także wymuszane przez
producentów pojazdów i rekomendowane przez nich standardy jakościowe.
Te z kolei są opracowywane głównie ze
względu na klasę emisji spalin spełnianą
przez silnik. Biorąc pod uwagę możli-
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wości jednoczesnego obniżania zużycia
paliwa i kwestie gwarancyjne, szukanie
tańszych, mniej wydajnych olejów przestaje mieć jakikolwiek sens. Wątpiący
w sens proponowanych rozwiązań muszą
tylko zapoznać się z wynikami testów –
w jednym z nich (przeprowadzonym przez
firmę Shell) we flocie liczącej ok. 700 pojazdów porównano rezultaty uzyskane po
12-miesięcznej eksploatacji z zastosowaniem oleju mineralnego klasy lepkościowej 15W-40 i oleju Shell Rimula
5W-30 – różnica w zużyciu paliwa na korzyść tego ostatniego wynosiła 1,5%. Niby
to niewiele, ale jeśli można zidentyfikować takie korzyści uzyskiwane w sumie
niewielkim kosztem, należy rozwiązanie
takie wybrać. Zysk to nie tylko niższe zużycie paliwa – w kategoriach „zielonych”
to także zmniejszona emisja CO2.

Inteligentne rozwiązania od ręki
Producenci pojazdów i olejów silnikowych, chcąc przekonać do proponowanych przez nich nowoczesnych rozwiązań w zakresie smarowania silnika,
oddają do dyspozycji wiele narzędzi,
które pozwalają na ostateczne przekonanie sceptyków. Systemy diagnostyki
pokładowej OBD i współpracujące z nimi
telematyczne systemy zarządzania flotą
pozwalają na monitoring zużycia paliwa
przez pojazd niemal w czasie rzeczy-
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wistym i to bez wstawania od biurka.
Dane, które jeszcze do niedawna były dostępne wyłącznie dla inżynierów pracujących w centrach badawczych, teraz
mogą być poddane analizie przez osoby
zarządzające flotami.

Producenci pojazdów doskonale znają swoje silniki i procesy zużycia, które
w nich zachodzą. W przypadku pojazdów
generacji Euro VI doszło do pewnej zmiany
postępowania w zakresie fabrycznego
zalewania silników olejami – olej syntetyczny najwyższej jakości o obniżonej
lepkości niekoniecznie jest najlepszym
rozwiązaniem dla nowej ciężarówki. Producenci zalecają stosowanie takich środ-

reklama

ków smarnych dopiero po okresie docierania silnika, a więc wtedy, gdy taki
olej rzeczywiście będzie mógł prawidłowo
spełniać swoją rolę. Samochód osiąga
maksimum swoich możliwości dopiero
po kilku miesiącach eksploatacji, to samo
dotyczy również uzyskania niskiego
zużycia paliwa. Stąd też to zróżnicowanie rodzaju stosowanego oleju ma uzasadnienie. Silniki napełniane są fab-
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Problemy z DPF
ACEA klasyfikuje oleje silnikowe
przeznaczone do silników Diesla stosowanych w pojazdach użytkowych według
standardów E9, E7, E6 oraz E4. Klasyfikacja ta obejmuje zarówno środki smarne
formułowane na prostej bazie olejów
mineralnych, jak i bardzo wyrafinowane
(a więc i droższe) oleje na bazach syntetycznych uzupełnianych wieloma nowoczesnymi dodatkami. Charakterystyki olejów spełniają wymagania niemal
wszystkich producentów ciężkich silników wysokoprężnych w zakresie ochrony
przed zużyciem, właściwości myjących
i redukcji emisji składników toksycznych.
Na szczycie skali znajdują się oleje
klasy E6, chociaż zarówno środki smarne
klasy E6, jak i E9 spełniają rygorystyczne
ograniczenia w zakresie zawartości substancji tworzących popioły. Mimo to dobór najlepszego oleju do konkretnego typu
silnika nie jest zadaniem łatwym, nawet
jeśli olej spełnia aprobaty producenckie.
Przykładowo: oleje E6 są przystosowane
do silników zasilanych paliwem o niskiej
zawartości siarki i wyposażonych w układy recyrkulacji spalin EGR oraz systemy
katalityczne SCR, niezależnie od tego,
czy w układzie oczyszczania spalin znajduje się filtr cząstek stałych DPF, czy nie.
Oleje E6 są jednak rekomendowane do
silników z filtrami DPF. Równie dobrze
komentarz ten mógłby odnosić się do
olejów klasy E9 – zalecenia są niemal
identyczne.

150
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rycznie olejami o formulacji specjalnie
opracowanej pod kątem okresu docierania, oczywiście bez narażenia na uszczerbek trwałości jednostki napędowej czy
ekonomiki eksploatacji. Właściwy olej
pojawia się najczęściej przy pierwszej
wymianie.

Wysoka temperatura

ponieważ w większości układów oczyszczania spalin mamy do czynienia z kombinacją SCR, EGR i DPF. W rachubę
wchodzą ulepszane mineralne oleje silnikowe z grupy 2 lub 3 – są tańsze niż
syntetyki i w przeciwieństwie do olejów z grupy 1 spełniają wymagania Low
SAPS. Można by stosować oleje mineralne Low SAPS klasy 10W-40, w niektórych przypadkach 15W-40 – chociaż
różnice będą niewielkie, jako że oleje od
ponad 10 lat projektowane są z uwzględnieniem obecności filtrów cząstek stałych.

Stabilność oksydacyjna:
oleje mineralne zwiększają
lepkość szybciej niż oleje
syntetyczne
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Zmiany lepkości w funkcji
temperatury: schematyczne
porównanie oleju syntetycznego z olejem mineralnym
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Jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach
i w tym wypadku tym „szczegółem” jest
właśnie filtr DPF. W przypadku samochodów z silnikami Euro VI w większości
konstrukcji filtr DPF jest obecny. To wymusza stosowanie niskopopiołowych olejów silnikowych klasy Low SAPS, czyli
o niskiej zawartości popiołu siarczanowego, związków fosforu i związków siarki.
Związki te skutecznie niszczą katalizatory. Zarówno olej klasy E6, jak i E9 są
olejami niskopopiołowymi, chociaż specyfikacja E6 wymaga niższego poziomu
tych związków (popiół siarczanowy: E6
i E9 < 1%, siarka: < 0,4% dla E9 oraz
< 0,3% dla E6, fosfor: < 0,12% dla E9
oraz < 0,08% dla E6). Podsumowując:
odejście od wytycznych producenta pojazdu (silnika) w celu obniżenia kosztów związanych z wymianą oleju silnikowego to strategia bardzo ryzykowna,
która dodatkowo może mieć negatywny
wpływ na zachowanie gwarancji.

Myślenie ma przyszłość
Floty pojazdów Euro VI stają się coraz
liczniejsze, na razie są młode wiekiem,
a ciężarówki są objęte gwarancją producenta. Wkrótce pojawi się problem
natury obsługowej – jakie oleje silnikowe warto stosować podczas wymiany.
Pole manewru jest dość ograniczone,
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Jednakże walcząc o niskie zużycie paliwa
w samochodach Euro VI, rozsądnie jest
sięgnąć po oleje o obniżonej lepkości
klasy 5W-30 – oczywiście będą one
droższe w zakupie ze względu na droższe
bazy olejowe. Są też na rynku oleje klasy
0W-30 – w niektórych aplikacjach ich
użycie ma uzasadnienie (są to przeważnie
oleje klasy Medium SAPS). Skutkiem
negatywnym może być konieczność skrócenia okresów między wymianami oleju.
To, czy się to opłaci, zależy od korzyści
uzyskanych z obniżonego zużycia paliwa.
Maksymalne korzyści ekonomiczne
z eksploatowanego pojazdu uzyskamy
wtedy, gdy będziemy zwracać uwagę na
wszystkie elementy znajdujące się w łańcuchu – począwszy od zbiornika paliwa,
a na bieżniku opony skończywszy. Można
więc zapytać o to, czy przypadkiem
warsztaty, które stosują tanie oleje lub
pochodzące z niesprawdzonych źródeł,
nie narażają flot na niebezpieczeństwo?
Dowody na to, że warto przestrzegać
zaleceń związanych ze stosowaniem
określonych rodzajów olejów silnikowych, są nie do podważenia, dodatkowo
dysponujemy technologią pozwalającą
na bezpośrednie sprawdzenie wpływu
środków smarnych na zużycie paliwa.
Zatem ignorowanie takiego stanu rzeczy
jest mocno nierozsądne.
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Oleje silnikowe
a emisja dwutlenku węgla
© avista-oil

Piotr Ignaciuk

Emitowanie dwutlenku węgla przez samochody wynika bezpośrednio ze zużycia
paliwa. Jednym ze sposobów na jego obniżanie jest zmniejszenie oporów ruchu
i poprawa sprawności ogólnej silnika. Dużą rolę w realizacji tego celu odgrywa
stosowanie odpowiednich środków smarnych, w tym
oczywiście olejów silnikowych.
wutlenek węgla obecny w atmosferze jest częścią obiegu węgla
w przyrodzie: powstaje podczas
oddychania i jest asymilowany przez rośliny podczas procesu fotosyntezy. Kiedy
skorelowano prawdopodobną zawartość
dwutlenku węgla z prawdopodobną średnią temperaturą, jaka panowała na powierzchni Ziemi, uzyskano wynik świadczący o tym, że okresom cieplejszym
towarzyszyła zwiększona zawartość CO2
w atmosferze. Stwierdzono, że CO2 ma
właściwości zatrzymywania ciepła w atmosferze. Większość politycznych środowisk opiniotwórczych uznała go za gaz
cieplarniany powodujący wzrost średniej
temperatury na Ziemi, z którego emisją
trzeba walczyć. Rozgłosowi, jaki nadano
tej sprawie, towarzyszyło pominięcie istotnego wpływu aktywności słońca – ilości
energii emitowanej przez słońce i docierającej na Ziemię, oraz obecności najbardziej cieplarnianego gazu w atmosferze – pary wodnej w postaci chmur.

O wpływie światła słonecznego na temperaturę powierzchni Ziemi mógł przekonać się każdy, kto wygrzewał się w jego
promieniach. W naszej strefie klimatycznej brak powłoki chmur jesienią lub
wiosną koreluje z występowaniem porannych przymrozków. Takie samo zjawisko ucieczki ciepła występuje na pustyniach, gdzie w dzień jest bardzo gorąco,
w nocy zimno, a na niebie nie ma chmur.
Przypisanie CO2 głównej roli w ocieplaniu atmosfery ziemskiej wydaje się zbytnio przesadzone. Prawne ograniczenia
poziomu jego emisji uderzają zaś w najprostszy sposób pozyskiwania energii –
spalanie paliw kopalnych. Zaawansowane technicznie metody oszczędzania
energii lub pozyskiwania jej w sposób
niekonwencjonalny są zwykle kosztowne
i niedostępne dla krajów rozwijających
się. Narzucenie ograniczeń emisji CO2
tym krajom spowolni ich rozwój gospodarczy poprzez zmuszenie do poszukiwania nowych i kosztownych sposobów

pozyskiwania energii. Przy okazji można
nadmienić, że jednym z najefektywniejszych wskaźników oceny poziomu życia
mieszkańców danego kraju jest produkcja energii przypadająca na jednego
mieszkańca. Dla wielu krajów przyjęcie
ograniczeń emisji CO2 może oznaczać
spadek poziomu życia mieszkańców z powodu wzrostu cen energii (ze względu
na niekonwencjonalny – droższy sposób
jej pozyskiwania lub tzw. opłaty emisyjne). Jak widać, ograniczenia emisji
CO2 mogą wynikać nie tylko ze szlachetnych pobudek ochrony środowiska.

Emisja CO2 przez transport
samochodowy
Głównym antropogenicznym źródłem
emisji CO2 jest działalność związana
z pozyskiwaniem energii i stanowi ona
ponad 90% całkowitej emisji CO2, za
którą odpowiada człowiek. Mówiąc krót-
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ko, jest to emisja związana ze spalaniem
wszelkiego rodzaju paliw. Prawie wszystkie podawane w literaturze wielkości
emisji nie są wynikiem pomiarów, a pochodzą z oszacowania. Jedynym pochodzącym z bezpośrednich pomiarów
parametrem określającym ilość CO2 w atmosferze jest jego miejscowe stężenie
w powietrzu. Natomiast wspomniane
szacowanie polega na obliczeniu ilości
wyemitowanego CO2 z uwzględnieniem
zużycia danego rodzaju paliwa wyrażonego w jednostkach objętości lub masy
oraz wskaźnika emisyjności. W przypadku konwencjonalnych paliw silnikowych wartość emisji uzyskujemy, mnożąc wartość opałową przez ilość spalonego
paliwa, a następnie przez wartość emisji

wą do kontroli poziomu emisji CO2 przez
samochody ciężarowe ma być VECTO
(narzędzie pomiaru zużycia energii przez
pojazd – Vehicle Energy Consumption
Tool). Ma ono rejestrować wszelkiego rodzaju emisje wynikające z działania silnika i napędu. Należy zatem oczekiwać,
że po ukończeniu prac w nowych pojazdach powinny być montowane systemy
umożliwiające kontrolę zużycia paliwa,
a samo zużycie powinno być sukcesywnie zmniejszane. Widocznym krokiem
w tym kierunku jest wymóg monitorowania ciśnienia w oponach wprowadzony
od 1 listopada 2014 r. Wyposażenie samochodu w dodatkowe urządzenia jest
oczywiście związane ze wzrostem kosz-

Detergenty 33%
Zwi¹zki
przeciwzu¿yciowe 10%

Rysunek 1. Kompozycja
typowego pakietu dodatków uszlachetniających
zawiera aż 33% różnego
rodzaju detergentów

Antyutleniacze 2%

Dyspersanty 55%

CO2 dla danego paliwa. Dla benzyn samochodowych przyjęta wartość opałowa
WO wynosi 44,8 MJ/kg, a wskaźnik
emisji CO2 WE = 68,61 kg/GJ. W odniesieniu do oleju napędowego WO =
43,55 MJ/kg, a WE = 73,33 kg/GJ.
W Unii Europejskiej paliwa zużywane
przez transport drogowy odpowiadają
za 23% całkowitej emisji CO2. Jak się szacuje, 1/4 emisji z tych 23% pochodzi od
samochodów ciężarowych i autobusów.
Jak widzimy, pojazdy ciężarowe (o dmc.
powyżej 3,5 t) i autobusy (przewożące
powyżej 8 pasażerów) odpowiadają za
5,75% europejskiej emisji CO2.
W wyniku analiz ustalono, że emisja
CO2 związana z rozwojem transportu samochodowego w Unii Europejskiej wzrosła w latach 1990–2010 o 36% w stosunku do roku 1990. Stwierdzono, że
jeśli nie zostaną podjęte żadne kroki
w celu jej ograniczenia, to w roku 2050
będzie ona i tak o 35% wyższa niż w roku
1990. Wyniki tych analiz skłoniły Komisję Europejską do zaproponowania
nowych ograniczeń emisji CO2 przez samochody ciężarowe i autobusy. Podsta-

tów produkcji i ceny sprzedaży. Jednak
wzrost ten może być niezauważalny lub
kompensowany nabywcy niższym zużyciem paliwa. Pod tym względem decyzja
Komisji Europejskiej może być nawet
korzystna dla przewoźników, o ile ograniczenie emisji CO2 wpłynie efektywnie
na zmniejszenie poziomu zużycia paliwa przez samochody ciężarowe. Koszty
paliwa stanowią bowiem często o opłacalności działalności transportowej.

Redukcja zużycia paliwa
przez ciężarówki
Emitowanie dwutlenku węgla przez
samochody wynika bezpośrednio ze
zużycia paliwa. Jeśli pominiemy aspekty
stosowania nowych niekonwencjonalnych napędów lub paliw wodorowych
oraz optymalizację wykorzystania posiadanych pojazdów, to ograniczenie
emisji CO2 jest równoznaczne ze zmniejszeniem zużycia paliwa. Zmniejszenie
zużycia może być osiągnięte różnymi
sposobami:
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• zmniejszenie masy własnej pojazdu
dzięki zastosowaniu nowych lżejszych materiałów,
• zmniejszenie oporów ruchu poprzez
poprawę aerodynamiki nadwozia –
opór aerodynamiczny oraz kontrolę
ciśnienia w oponach – opór toczenia,
• zmniejszenie mocy dodatkowych odbiorników energii w pojazdach – obserwowane wprowadzanie oświetlenia diodowego,
• zwiększenie sprawności ogólnej silnika,
• propagowanie eco drivingu.
Dwa z wymienionych kierunków
działań związane są bezpośrednio ze
zmniejszeniem oporów tarcia, mianowicie: zmniejszenie oporów ruchu i poprawa sprawności ogólnej silnika. Na
opory ruchu oprócz oporu powietrza
wpływa też tarcie w całym układzie przeniesienia napędu. Natomiast sprawność
silnika ogranicza tarcie w jego węzłach
kinematycznych. Zmniejszenie oporów
tarcia w silniku i przekładniach oznacza
wzrost sprawności całego pojazdu. Jak
wiemy z pomiarów, obecnie średnia
sprawność silników benzynowych wynosi ok. 39%, a silników Diesla ok. 42%.
Sprawność przekładni mechanicznych
zależna jest od rodzaju zarysu zębów
kół zębatych, stanu ich powierzchni oraz
sposobu smarowania. Dla przekładni
straty energii wynoszą zwykle ok. 1% na
jedno przełożenie – jedną parę kół zębatych. Zmniejszenie oporów ruchu –
tarcia w wymienionych podzespołach
samochodu realizowane jest poprzez
smarowanie olejem, w wyniku czego
tarcie suche zamieniane jest na tarcie
płynne. Bezpośrednio o wartości oporów
tarcia płynnego decyduje głównie lepkość oleju. Oleje o dużej lepkości stawiają
większy opór przy wzajemnym przesuwaniu smarowanych elementów. Pod
tym względem opory ruchu są zależne
podobnie jak lepkość od temperatury.
Rozruch zimnego silnika czy praca przekładni w niskich temperaturach generują
większe opory ruchu. Jak wiemy, praca
silnika i całego pojazdu w takich warunkach wiąże się ze zwiększonym zużyciem paliwa. Dalszy wzrost temperatury prowadzi do zmniejszenia lepkości
oleju i spadku oporów ruchu.
Jednak jeśli olej będzie się dalej nagrzewał, to spadek lepkości może okazać się zbyt duży i ciśnienie hydrodynamiczne w filmie olejowym spadnie
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i w parach kinematycznych zacznie zanikać tarcie płynne. W tym wypadku
opory ruchu znowu zaczną rosnąć. Rozważania te wykazują, że dla danych warunków pracy każdej pary kinematycznej istnieje pewna optymalna lepkość
oleju smarującego, przy której opory ruchu osiągają wartość minimalną. Z tego
punktu widzenia idealny olej powinien
od razu mieć lepkość zbliżoną do tej,
jaką osiąga w temperaturze pracy. Z drugiej strony lepkość ta powinna być możliwie jak najniższa, ale zapewniająca utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w filmie
olejowym.
Już pobieżna obserwacja rynku olejów silnikowych pozwala na zaobserwowanie tendencji wynikającej z tych
rozważań. Najnowocześniejsze oleje silnikowe, stanowiące niejako produkty flagowe, oferowane są zwykle w klasach
lepkości 0W-30 lub 5W-30. Producenci
zgodnie podkreślają ich właściwości „paliwooszczędne”, zwykle używając sformułowania, że stosowanie takiego oleju
pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa
np. do 2 l/100 km. Jako punkt odniesienia podaje się taki sam silnik smarowany olejem o klasie lepkości 15W-40.
Niska lepkość oleju to jednocześnie
niskie opory jego przepływu przez kanały olejowe silnika lub niskie opory stawiane obracającym się kołom zębatym.
W przypadku olejów przekładniowych
nie obserwujemy tak daleko idących
działań w kierunku obniżenia klasy lepkości, przekładnie bowiem pracują również przy bardzo niskich prędkościach
obrotowych i jednocześnie przy bardzo
dużych naciskach (wynikających z przenoszonego momentu). Silniki zaś rozpoczynają pracę przy prędkościach obrotowych wału korbowego wyższych od
prędkości biegu jałowego.
Ważnym problemem jest zachowanie dobrego stanu technicznego oleju
podczas całego przewidywanego okresu
jego eksploatacji. Utlenianie bazy olejowej i wzrost ilości zanieczyszczeń sprzyja
wzrostowi lepkości. Wynika z tego, że
chcąc utrzymać zużycie paliwa na niezmienionym poziomie, należy monitorować zmiany lepkości oleju i nie dopuszczać do jej nadmiernego wzrostu.
Ten aspekt kompozycji olejów silnikowych jest również wyraźnie widoczny we
współczesnych olejach, np. oleje do silników Diesla charakteryzuje duża zdolność do akumulacji sadzy. Ponadto oleje
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Rysunek 2 . Wzrost wymagań dla nowych olejów – widoczna troska
o czystość, zdolność akumulacji zanieczyszczeń (sadzy) i zmiany lepkości

wyższych klas jakościowych są przystosowane do długotrwałej pracy w silniku
bez istotnego pogorszenia swoich podstawowych właściwości (w tym lepkości).

Podsumowanie
Na zakończenie należy stwierdzić,
że potencjał w zmniejszeniu zużycia
paliwa (a pośrednio emisji CO2), jaki
tkwi w olejach, nie jest zbytnio duży. Badania przebiegowe, jakie wykonywali
producenci nowych olejów na samochodach ciężarowych, pozwoliły na uzyskanie niewielkich oszczędności paliwa, przy
czym olejem porównawczym był olej
o klasie lepkości 15W-40. Jednak i inne
działania (np. poprawa właściwości aero-

dynamicznych) w kierunku zmniejszenia
zużycia paliwa nie dają również rewelacyjnych rezultatów (są to zwykle paroprocentowe oszczędności). Planowane
redukcje (o 60% w roku 2050 w stosunku do roku 1990) emisji CO2 przez ciężarówki prawdopodobnie będą możliwe
do uzyskania na drodze całego kompleksu działań zmierzających do obniżenia
zużycia paliwa, a rola olejów smarowych
będzie tylko jednym z wielu czynników.
Pomimo że traktowanie CO2 jako głównego gazu cieplarnianego nie wydaje się
całkowicie uzasadnione, to jednak wszelkie próby zmniejszenia jego emisji poprzez zmniejszenie zużycia paliw silnikowych mogą okazać się bardzo korzystne
dla użytkowników samochodów.
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Przyglądamy się olejom
Oszczędności w zużyciu paliwa, utrzymanie silnika w czystości i jego
dobre smarowanie w nawet najtrudniejszych warunkach eksploatacji
– oto kilka zalet nowoczesnych olejów silnikowych. Przedstawiamy kilka
przykładów tego typu produktów.

i Euro VI. Jest szczególnie polecany do
silników Volvo, wymagających oleju o jakości Volvo VDS-4, ale również do silników innych europejskich producentów,
np. MAN.

Castrol

BP Vanellus Max Eco 15W-40

© Castrol

Vanellus Max Eco 5W-30 to syntetyczny, niskopopiołowy olej silnikowy
przeznaczony do zastosowania w silnikach wysokoprężnych wyposażonych
w nowoczesne układy katalityczne, spełniające normy emisji spalin Euro IV,
Euro V i Euro VI. Szczególnie zalecany
jest do używania w silnikach o wydłużonych przebiegach w pojazdach takich
producentów jak Mercedes-Benz, Volvo
i MAN. Dzięki technologii CleanGuard
pozwala zredukować osady w silniku do
30% lepiej niż oleje konkurencyjne.
Z kolei BP Vanellus Max Eco 10W-40
jest zaawansowanym olejem silnikowym
klasy premium wykonanym w technologii półsyntetycznej. Produkt ten jest
przeznaczony do stosowania w nowoczesnych silnikach pojazdów użytkowych,
również tych wyposażonych w zaawansowane systemy wtórnej obróbki spalin.
Może być stosowany w pojazdach ciężarowych, autobusach, autokarach oraz
pojazdach półciężarowych i dostawczych
wiodących europejskich producentów,
jak np. Mercedes-Benz, MAN oraz Volvo,
z silnikami spełniającymi normy Euro IV
oraz Euro V.
Vanellus Max Eco 15W-40 to niskopopiołowy olej silnikowy przeznaczony
do samochodów ciężarowych i autobusów, spełniających normy emisji Euro V

© BP

BP

Castrol Enduron Low SAPS 5W-30
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Olej Enduron Low SAPS 5W-30 zapewnia utrzymanie najwyższych parametrów pracy silnika, skuteczną ochronę
w każdych warunkach, a także niższe
koszty utrzymania pojazdów. Może być
używany we wszystkich typach europejskich ciężarówek Euro IV, Euro V i Euro VI,
ale również w starszych modelach i wersjach. Enduron Low SAPS 5W-30 zyskał
aprobatę MAN M3677 dla najnowszej
generacji silników Euro VI.
Castrol Enduron Low SAPS 10W-40
został opracowany do zastosowania w wysokoprężnych silnikach samochodów ciężarowych, aby spełniać rygorystyczne
wymagania stawiane przed najnowszą generacją silników (eksploatowanych z wydłużonym czasem pomiędzy wymianami oleju), które z kolei spełniają normy
Euro IV i Euro V. Castrol Enduron Low
SAPS jest odpowiedni do silników wyposażonych w systemy obróbki spalin,
takie jak filtry cząstek stałych, układy
SCR i EGR.
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LOTOS Oil

© LOTOS Oil

TURDUS Powertec 1100 15W-40 to
wysokiej jakości olej silnikowy o obniżonej zawartości popiołu siarczanowego
(tzw. Low SAPS) przeznaczony do smarowania wysokoobciążonych silników
wysokoprężnych o dużej mocy z turbodoładowaniem oraz bez niego. Zalecany
jest szczególnie do silników ciągników
siodłowych, samochodów ciężarowych
i dostawczych, autobusów dalekobieżnych oraz innych pojazdów, o ile producent dopuszcza stosowanie oleju klasy
jakościowej ACEA E9. Produkt jest kompatybilny z silnikami spełniającymi
normy emisyjne Euro V i Euro VI.

LOTOS TURDUS Powertec 1100 15W-40

Inny olej w ofercie LOTOS Oil to zaawansowany technologicznie TURDUS
Powertec 5100 10W-40 o obniżonej zawartości popiołu siarczanowego (Low
SAPS). Produkt zapewnia bardzo dobre
smarowanie w każdych warunkach eks-

ploatacyjnych i czystość współpracujących
elementów. Przeznaczony głównie do
samochodów ciężarowych spełniających
normę emisji Euro IV, Euro V i Euro VI,
w których producent zaleca stosowanie
środka klasy ACEA E6.
Olej TURDUS Powertec Synthetic
5W-30 przeznaczony jest do wysokoobciążonych silników Diesla o dużej mocy.
Zalecany szczególnie do bardzo intensywnej eksploatacji. Kompatybilny z silnikami Euro III i niektórymi Euro IV i Euro V.
Lepkość 5W-30 zapewnia łatwy rozruch
przy niskich temperaturach otoczenia.

Mobil
Flagowym produktem firmy ExxonMobil do wysokoobciążonych silników
Diesla jest w pełni syntetyczny, wysokowydajny olej Mobil Delvac 1 LE 5W-30.
Produkt ten chroni silnik nowoczesnych
pojazdów niskoemisyjnych, przyczynia się
do zwiększenia oszczędności w zakresie
paliwa oraz zapewnia inne korzyści związane ze stabilnym funkcjonowaniem silnika, takie jak trwałość, ochrona systemu
oczyszczania spalin i wydłużone okresy
między wymianami oleju. Najnowsze technologie zastosowane w oleju silnikowym
Mobil Delvac 1 LE 5W-30 sprawiają, że
produkt ten sprawdza się w pojazdach
napędzanych wysokoobciążonymi silnikami Diesla spełniającymi normę Euro V
i Euro VI oraz US EPA 2007/2010 w nowoczesnych niskoemisyjnych pojazdach
oraz maszynach napędzanych silnikami
Diesla wykorzystywanymi w sektorze
drogowym i przemysłowym, np. w transporcie, kopalnictwie, branży budowlanej
i rolnictwie.
Najnowszym produktem w ofercie
firmy jest Mobil Delvac XHP ESP 10W-40,
czyli niskopopiołowy olej silnikowy do
stosowania w taborze mieszanym. Produkt ten powinien również zainteresować
właścicieli maszyn roboczych oraz pojazdów rolniczych, które wymagają środków smarnych klasy ACEA E9. Mobil
Delvac XHP ESP 10W-40 to syntetyczny
olej do silników Diesla, zaprojektowany
z myślą o nowoczesnych i niskoemisyjnych silnikach pracujących w trudnych
warunkach eksploatacyjnych. Wysokiej
jakości oleje bazowe zapewniają płynność w niskich temperaturach, utrzymanie lepkości w wysokich temperaturach
oraz kontrolę lotności. Zaawansowany
pakiet dodatków dobrano tak, aby prze-

dłużyć trwałość silników i utrzymać sprawność systemów redukcji emisji spalin.
Prace nad olejem silnikowym Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 koncentrowały się
głównie na optymalizacji osiągów, możliwości ograniczenia częstotliwości wymian serwisowych i skutecznej ochronie
układów wydechowych, także tych wyposażonych w filtry cząstek stałych DPF.
W ofercie klienci znajdą też Mobil
Delvac MX ESP 15W-40 – najwyższej jakości olej do silników Diesla pozwalający
na przedłużenie żywotności silnika w najbardziej nawet wymagających warunkach eksploatacji, zarówno na drogach,
jak i w zastosowaniach przemysłowych.
Olej ten zapewnia bardzo dobre osiągi
w nowoczesnych, wysokoobciążonych
silnikach o niskiej emisji spalin, w tym
w silnikach wyposażonych w systemy
EGR, DPF i DOC. Olej Mobil Delvac MX
ESP 15W-40 jest kompatybilny z silni-

© ExxonMobil

Natomiast Castrol Enduron Global
10W-40 to wysoce zaawansowany olej
silnikowy spełniający najnowsze normy
jakościowe ACEA E9 i API CJ-4. To produkt typu Low SAPS, który charakteryzują wydłużone przebiegi międzywymianowe oraz mniejsze zużycie paliwa, dzięki
czemu nadaje się do silników spełniających normy emisji spalin Euro VI. Castrol Enduron Global 10W-40 cechuje się
wyższą ochroną przeciwzużyciową, znakomicie nadaje się także do silników wyposażonych w filtry cząstek stałych DPF.

Mobil Synthetic Lubricant

kami starszej generacji. Produkt powstał
przy użyciu technologii dodatków uszlachetniających Trimer i mieszanki detergentów w celu uzyskania jak najlepszych właściwości. Mobil Delvac ESP
15W-40 zapewnia doskonałą kontrolę
gęstnienia oleju spowodowanego osadzaniem się sadzy oraz odznacza się wysokim stopniem zachowania TBN, co pozwala na wydłużenie okresu wymiany
oleju. Olej ten zapewnia również wysoką odporność na zużycie, oksydację,
korozję oraz tworzenie osadów spowodowanych wysoką temperaturą.
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Castrol Enduron Low SAPS
Castrol Enduron Low SAPS
Castrol Enduron Global
LOTOS TURDUS Powertec 1100
LOTOS TURDUS Powertec 5100
LOTOS TURDUS
Powertec Synthetic

Mobil Delvac 1 LE

Mobil Delvac XHP ESP

Mobil Delvac MX ESP

ORLEN Platinum Ultor Progress

ORLEN Platinum Ultor Perfect

ORLEN Platinum Ultor Extreme
Shell Rimula R6 LME
Shell Rimula R6 LM

Shell Rimula R6 M

10W-40
15W-40
5W-30
10W-40
10W-40
15W-40
10W-40
5W-30

5W-30

10W-40

15W-40

10W-40

5W-30

10W-40
5W-30
10W-40

10W-40

CI-4, SL
CI-4, SL
CJ-4
CI-4
CI-4
CJ-4
CJ-4, SM
b.d.
b.d.

CJ-4, CI-4 Plus,
CI-4

CJ-4, CI-4 Plus,
CI-4
CJ-4, CI-4 Plus,
CI-4, CH-4,
SM, SL, CG-4,
CF-4, CF-2, CF
CI-4

CJ-4, SN
CI-4, CH-4, CG-4,
CF-4, CF, SL

ORLEN OIL
Platinum Ultor Progress 10W-40 to
najnowszej generacji syntetyczny olej
typu UHPDO (Ultra High Performance
Diesel Oil), opracowany specjalnie do
europejskich silników wysokoprężnych
spełniających normy emisji zanieczyszczeń Euro V i Euro VI. Platinum Ultor Progress zalecany jest do silników Diesla zasilanych paliwem o niskiej zawartości
siarki (maks. 50 ppm), wyposażonych
w układy recyrkulacji spalin, zarówno

b.d.
CI-4, CH-4,
CG-4, CF
CF

ACEA
E6, E7
E6, E7
E7, E9
E6, E7
E6, E7
E9
E9
E6
E4, E7

E6, E7,
E9

E4, E6,
E7, E9

E7, E9

E6, E7
E6, E7,
E9
E4, E7
E6, E7
E4-99,
E6, E7
E4, E7

Normy fabryczne producentów
DQC IV-10LA, M3477, M3677, MB 228.51, RVI RLD-2, VDS-3
DQC IV-10LA, M3271, M3477, MB 226.9, MB 228.51, MTU Typ 3.1,
RVI RLD-2, Scania Low Ash, VDS 3
Jaso DH-2, ECF-3, CES 20.081, DQC III-10LA, EO-O Premium Plus,
M3575, RVI RLD-3, VDS-4
DAF – wydłużone okresy wymiany dla silników MX Euro IV/ Euro V,
M3677, M3477, MB 228.51, RLD-2, RXD,VDS-3
MB 228.51, RVI RLD-2 RXD, Scania Low Ash, VDS 3, DAF – wydłużone
okresy wymiany dla silników MX Euro IV/ Euro V
MB 228.31, M3275, VDS-4, RVI RLD3, CES 20.081, ECF-3
VDS-4, EO-O Premium Plus, RVI RLD-3, MB 228.31, M3575, CES 20081,
DQC III-10 LA, MTU Typ 2.1
Deutz III-10LA, EO-N, M3477, M3271-1, MB 228.51, MTU Typ 3.1, RLD-2, VDS-3
CES 20077/76, EO-N, M3277, RLD-2, VDS-3
DH-2,ECF-3, CES 20081, DAF – wydłużone okresy wymiany,WSS-M2C171-E,
MB 235.28, MB 228.51, MB 228.31, M3677, M3477, M3271-1, VDS-4,
VDS-3, Voith Retarder Oil Class B, DQC IV-10 LA, Detroit Fluids Specification
93K218, EO-O Premium Plus, MTU Typ 3.1, RLD-3, RLD-2, RGD, RXD
Jaso DH-2, DAF – wydłużone przebiegi, CES 20081, ECF-3, MB 228.51,
M3477, M3575, M3271-1, MTU Typ 3.1, VDS-4, VDS-3, RLD-3, RLD-2,
DQC IV-10 LA, RXD/RGD
ECF-3, Jaso DH-2, RLD-3, CES 20081, Detroit Fluids Specifications
93K218/93K214, EO-N Premium Plus 03, EO-O Premium Plus, M3575,
DQC II-10 LA, MB 228.31, VDS-4, VDS-3, VDS-2, Allison TES-439,
M3275-1, Allison C-4
M3477, MB 228.51, VDS-3 (również dla pojazdów z silnikiem zasilanym CNG),
RVI RLD-2, EO-N, MTU Typ 3.1, DQC-III-10 LA, CES 20076/77, M3271-1, DAF , MAZ
VDS-4, EO-O Premium Plus 07, RVI RLD-3, M3477, M3677, CES 20078, CES
20081, MB 228.31, MB 228.51, Detroit Diesel Extranet 93K218, DQC IV-10
LA, Jaso DH-2, MTU Typ 3.1, VDS-3
M3277, MB 228.5, VDS-3, RVI RLD-2, EO-N, Tatra TDS 30/12, MB 228.3,
MTU Oil Typ 2 M3275, VDS-2, DAF
CES 20077, DQC IV 10-LA, EO-N, M3477, M3677, MB 228.51, RLD-2, VDS-3
ECF-1-A, CES 20077, 72, 71, DAF ACEA E6, DQC IV-10LA, EO-N, M3477,
M3271-1, MB 228.51, MB 226.9, MTU Typ 3.1, RLD-2, Volvo CNG,
VDS-3, Jaso DH-2 3
CES 20072, M3277, MB 228.5, MTU Typ 3, RXD, VDS-3, DQC IV-10,
Scania LDF-3, EO-M Plus, Iveco T3 E4

z filtrami cząstek stałych, jak i bez nich
oraz do silników z selektywnym katalizatorem redukującym tlenki azotu w spalinach. Receptura Low SAPS gwarantująca niski poziom zawartości siarki,
fosforu i popiołu siarczanowego – zgodnie z wymaganiami ACEA E6 – zapewnia
spełnienie wymagań odnośnie do jakości,
nie wpływając przy tym negatywnie na
skuteczność systemów filtrujących i katalizatorów. Może być stosowany także
w silnikach spełniających wymagania
Euro IV, Euro III, Euro II oraz Euro I,
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w których producent pojazdu zaleca stosowanie oleju silnikowego tej klasy. W zakresie emisji NOx oraz PM (cząstki stałe)
spełnia także normy EPA Tier I i II. Produkt jest odpowiedni do zastosowania
w pojazdach z silnikami zasilanymi CNG.
W ofercie firmy znajdziemy również
Platinum Ultor Perfect 5W-30 – najwyższej jakości produkt typu UHPDO powstały z połączenia syntetycznego oleju
bazowego oraz zaawansowanego technologicznie systemu dodatków uszlachetniających typu Low SAPS. Pozwoliło
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ORLEN Platinum Ultor Extreme 10W-40

16,3

jazdów ciężarowych, wyposażonych w zaawansowane systemy obróbki spalin (EGR,
DPF). Bardzo dobre własności niskotemperaturowe pozwalają na ochronę jednostki napędowej również podczas zimnego
startu silnika w warunkach zimowych, gdy
jest ona najbardziej narażona na awarie
na skutek niedostatecznego smarowania.
Z kolei Platinum Ultor Extreme 10W-40,
czyli najnowszej generacji półsyntetyczny
olej silnikowy typu UHPDO, został opracowany specjalnie do zastosowania w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych
pracujących w bardzo trudnych warunkach z maksymalnie wydłużonym okresem międzywymianowym, równocześnie
spełniającym najostrzejsze normy emisji
Euro V. Produkt opracowano w oparciu
o kompozycję baz syntetycznych niekonwencjonalnych i mineralnych, którą
uzupełniono wysokiej jakości uszlachetniającymi dodatkami nowej generacji.
Platinum Ultor Extreme przeznaczony
jest przede wszystkim do nowoczesnych
silników wysokoprężnych spełniających
wymagania Euro V, wyposażonych w katalizatory SCR. Może być stosowany także
w silnikach spełniających wymagania
Euro IV, Euro III, Euro II i Euro I, w których producent pojazdu zaleca stosowanie oleju silnikowego tej klasy. W zakresie emisji NOx oraz PM (cząstki stałe)
spełnia także normy EPA Tier I i II.
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15,9

to zarówno na osiągnięcie maksymalnej
ochrony jednostki napędowej, jak i wydłużenie bezawaryjnej eksploatacji nowoczesnych systemów obróbki spalin,
stosowanych w pojazdach spełniających
normy Euro V i Euro VI oraz EPA Tier 4.
Zastosowanie komponentów obniżających
tarcie pomiędzy współpracującymi elementami zapewnia spadek zużycia paliwa oraz zwiększenie mocy jednostki
napędowej. Platinum Ultor Perfect 5W-30
przeznaczony jest do stosowania w nowoczesnych konstrukcjach silników po-

Shell
Shell Rimula R6 LME 5W-30 to syntetyczny olej smarny, bardzo dobrze dostosowujący się do zmiennych warunków
pracy silnika. Olej ten pozwala na obni-

żenie kosztów prowadzonej działalności,
ponieważ przyczynia się do ograniczenia zużycia paliwa. Jest przeznaczony do
użytkowania w silnikach poddawanych
intensywnej eksploatacji. Jego właściwości fizyczne i chemiczne zapewniają
najdłuższe dopuszczalne przebiegi oraz
ochronę silników Diesla wyposażonych
w filtry DPF oraz inne systemy obróbki
spalin. Zalecany do silników, które muszą
spełniać normy czystości spalin Euro IV,
Euro V i Euro VI.
Z kolei Shell Rimula R6 LM 10W-40
jest przeznaczony do użytkowania w różnych intensywnie eksploatowanych pojazdach transportu drogowego. Spełniając
wymogi wielu amerykańskich, europejskich i japońskich producentów silników,
jest szczególnie zalecany do stosowania
w samochodach ciężarowych i pojazdach
transportu publicznego, wyposażonych
w nowoczesne silniki niskoemisyjne,
a także we flotach posiadających pojazdy różnego typu i w różnym wieku.
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Shell Rimula R6 M 10W-40

W ofercie firmy Shell znaleźć też
można olej Shell Rimula R6 M 10W-40,
który zapewnia doskonałą ochronę przed
korozją, osadami i zużyciem, dłuższe
okresy między wymianą oleju oraz ma
aprobaty wiodących producentów silników. Szczególnie nadaje się do szerokiej
gamy pojazdów ciężarowych z nowoczesnymi silnikami niskoemisyjnymi.

Opracowała Renata Pawliszko
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MAN Truck & Bus Polska
podsumowuje rok 2014

Dariusz Piernikarski

MAN Truck & Bus Polska 9 lutego zorganizował doroczną konferencję prasową.
O najważniejszych wydarzeniach dla firmy w Polsce opowiadali: prezes zarządu
MAN Truck & Bus Polska – Piotr Stański oraz dyrektor ds. sprzedaży pojazdów
ciężarowych na rynku polskim – Bernard Wieruszewski.

© D. Piernikarski

potkanie było okazją do podsumowania wyników roku 2014 w zakresie sprzedaży samochodów ciężarowych, autobusów, części zamiennych
i usług serwisowych i przedstawienia
najważniejszych działań planowanych
w MAN Truck & Bus Polska na rok bieżący. Wszystkie cytowane w artykule
dane liczbowe zaczerpnięto z informacji zawartych w materiałach prasowych.

Odrębnym tematem było wprowadzenie do sprzedaży ciągników MAN
TGX EfficientLine 2, które otrzymały
nowy pakiet wyposażenia zapewniający
poprawę efektywności poprzez redukcję
zużycia paliwa i obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

Podsumowanie roku
Rok 2014 firma MAN Truck & Bus
Polska po raz kolejny zamknęła na pozycji wicelidera sprzedaży pojazdów ciężarowych w Polsce, dostarczając klientom
3171 pojazdów o dmc. > 6,1 t. Udział

Piotr Stański,
prezes zarządu MAN Truck & Bus Polska

Rok 2014 był ponownie rokiem sprzedaży ciągników siodłowych. Po wywołanej
efektem Euro V wyjątkowo dynamicznej
sprzedaży w roku 2013 spodziewaliśmy
się, iż rok 2014 będzie spokojniejszy.
Okazało się jednak, że i w tym roku rynek
był bardzo chłonny. Nasze drugie miejsce
w rankingu sprzedaży to bardzo dobry
wynik.
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w rynku pojazdów ciężarowych wyniósł
18,2%. W segmencie ciężkim (> 16 t
dmc.) dostarczono 2476 pojazdów, co
pozwoliło na uzyskanie udziału w rynku
na poziomie 16,1%. Tradycyjnie MAN
jest najchętniej kupowaną marką samochodów ciężarowych segmentu średniego o dmc. pomiędzy 10,1 a 15,9 t –
w ubiegłym roku MAN zrealizował 509
zamówień, co w efekcie dało udział w tym
segmencie na poziomie aż 40,7%. Najgroźniejszy rywal – firma Iveco – sprzedał tylko 318 szt. (25,4%). Z kolei w segmencie lekkim (6,1–10 t dmc.) sytuacja
się odwróciła – tu liderem jest właśnie
Iveco (472 szt., 61%), natomiast MAN ze
sprzedażą 184 pojazdów znajduje się na
drugim miejscu (23,8% rynku). Mówiąc
o statystykach sprzedaży samochodów
ciężarowych, warto zwrócić uwagę na
dostarczenie 216 pojazdów specjalistycznych różnych segmentów masowych
(TGL – 45 szt., TGM – 168, TGS – 45) –
były to zarówno podwozia komunalne
(śmieciarki), jak i samochody pożarnicze,
drabiny i podnośniki.
W grupie autobusów o dmc. > 8 t
spółka wypadła dość słabo, sprzedała
tylko 52 pojazdy (28 miejskich, 24 turystyczne), uzyskując 5,6% udziałów
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w rynku. W ubiegłym roku udało się jednak podpisać kilka dużych kontraktów na
sprzedaż autobusów miejskich, których
dostawy zostaną zrealizowane w tym roku.
Można tu wymienić np. 36 autobusów
MAN Lion’s City G CNG Euro VI dla PKM
Tychy lub 62 autobusy miejskie MAN
Lion’s City dla przewoźnika ITS Michalczewski, jeżdżącego dla MPK Wrocław.
Systematycznie w 2014 r. rosła sprzedaż pojazdów MAN z kontraktami serwisowymi – 34,5% samochodów sprzedano z tą usługą. Sprzedaż pojazdów
używanych od kilku lat utrzymuje się

Działająca w Polsce spółka MAN Financial Services MFS w 2014 r. sfinansowała 1028 pojazdów (penetracja na poziomie 43,1%) – lokuje to MFS na 2.
miejscu wśród leasingów fabrycznych.
Warto przypomnieć, że od 1 stycznia
2014 r. MAN Finance jest częścią Volkswagen Financial Services AG, największego w Europie podmiotu specjalizującego
się w finansowaniu pojazdów. Aktywa
grupy w 2013 r. przekroczyły 90 mld
euro, na całym świecie firma zatrudnia
ok. 9 tys. pracowników i zarządza ponad
9 mln kontraktów.

© D. Piernikarski

W porównaniu ze
swoim poprzednikiem
TGX Euro VI w wersji
EfficientLine 2 spala
o 6,57% paliwa mniej.
Obecnie wersja ta,
wyposażona w skrzynię
MAN TipMatic 2,
stanowi ok. 60–70%
sprzedaży modelu TGX

na bardzo dobrym poziomie. W 2014 r.
MAN TopUsed sprzedał 704 samochody
używane (14% więcej niż w 2013 r.) i 38
autobusów. Sprzedaż całkowita części zamiennych wzrosła o 9%, a sprzedaż całkowita serwisów (bez części) należących do
sieci importera o 4,5%.

Nie tylko samochody
W roku 2014 firma MAN Truck & Bus
Polska wiele działań skierowała na promocję usług serwisowych. Przez minione
12 miesięcy oferowane były pakiety serwisowe w atrakcyjnych cenach oraz oryginalne części zamienne serii Ecoline
(atrakcyjna cenowo gama oryginalnych
części zamiennych gwarantująca zarazem najwyższe standardy jakościowe).
Prowadzono również kampanię „Dobre
roczniki” skierowaną do użytkowników
starszych pojazdów ciężarowych.

Plany na rok bieżący
W bieżącym roku firma zamierza
w dalszym ciągu pomagać swoim klientom w redukcji całkowitego kosztu własności i użytkowania pojazdu. Głównym
narzędziem będą udoskonalone modele
TGX EfficientLine 2 (druga generacja).
Promowana będzie sprzedaż autobusów
miejskich MAN Lion’s City CNG (Bus of
the Year 2015).
W MAN Truck & Bus szczególną
uwagę zwraca się na niezawodność pojazdów, wysoki standard oferowanych
usług oraz jakość części zamiennych.
Wychodząc z tego założenia, od 2015 r.
na oryginalne części zamienne MAN zakupione i zamontowane w Autoryzowanej Stacji Serwisowej MAN obowiązywać
będzie 2-letnia gwarancja. Dzięki tej
ofercie firma jest w stanie zapewnić
wyjątkową niezawodność produktów

MAN przez cały okres ich eksploatacji.
Promowana będzie w dalszym ciągu
oferta serwisowa ecoline oraz programy
obsługowe Service Care. Prowadzone
są już także przygotowania do hucznych obchodów 100-lecia MAN Truck
& Bus AG.
Nastąpią również zmiany w sieci serwisowej. Od stycznia działa już nowy
partner serwisowy Galaauto sp. z o.o.
w Radulach k. Białegostoku, przy drodze
S8, a od lutego rozpocznie współpracę
nowy partner serwisowy Marcar Trucks
Jarosław Gruszka w Opolu.

Nowy potencjał oszczędności
W porównaniu ze swoim poprzednikiem (co potwierdzają badania TÜV)
TGX Euro VI w wersji EfficientLine 2
może spalać o 6,57% paliwa mniej (1,8
l/100 km). Obecnie TGX w wersji EfficientLine 2 stanowi ok. 60–70% sprzedaży modelu TGX.
MAN EfficientLine 2 redukuje zużycie
paliwa dzięki nowemu ekonomicznemu
silnikowi Euro VI (D26) wyposażonemu
m.in. w odłączaną sprężarkę powietrza
APM i zoptymalizowany pod kątem energetycznym alternator Longlife Eco. Samochód ma również mniejszy opór aerodynamiczny dzięki zamontowanemu
zestawowi spojlerów, ogranicznik prędkości jest ustawiony na 85 km/h. Na
dwóch najwyższych biegach możliwe
jest również podwyższenie momentu
obrotowego o 200 Nm, co np. podczas
jazdy pod górę pozwala na utrzymanie
bieżącego przełożenia. Obniżaniu zużycia
paliwa sprzyja również niższa masa
własna – zbiornik sprężonego powietrza
wykonano z aluminium, zamontowano
również aluminiowe felgi i energooszczędne opony. Istotna jest też ekonomiczna
jazda – ułatwieniem tego zadania dla
kierowcy jest standardowe zastosowanie zautomatyzowanej skrzyni biegów
MAN TipMatic 2 z aktywnym tempomatem EfficientCruise (tempomat współpracuje z systemem GPS). Ocenę stylu
jazdy umożliwia moduł TeleMatics. Ofertę
dopełniają szkolenia kierowców w ramach MAN ProfiDrive.
Poza zoptymalizowanym pod kątem
ekonomiczności ciągnikiem TGX EfficientLine 2 (typ 05X) dostępne są różne
pakiety wyposażenia MAN EfficientLine 2 dla różnych typów pojazdów TGX
i TGS z napędem 4×2 i 6×2.
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Optifuel Lab 2
– laboratorium
na kołach

Francuski producent Renault Trucks opracował pojazd
doświadczalny Optifuel Lab 2, w którym zastosowano cały szereg
rozwiązań sprzyjających zmniejszeniu zużycia paliwa.

remiera modelu Optifuel Lab 2 odbyła się we wrześniu ubiegłego
roku na 65. Międzynarodowych
Targach Pojazdów Użytkowych (IAA)
w Hanowerze. Pojazd ten bazuje na modelu Renault Trucks T i jest rozwojową wersją zaprezentowanego w 2009 r.
Optifuel Lab 1. Projekt powstał pod patronatem francuskiej Agencji Nadzoru
Środowiska i Energii oraz przy wsparciu
ośmiu partnerów. Wśród nich znalazły się
m.in. firmy Sunpower, Michelin i Renault.
W tym mobilnym laboratorium zastosowano 20 ważnych rozwiązań prowadzących do poprawy ekonomiki paliwowej,
bezpośrednio związanych z zarządzaniem energią, aerodynamiką, oporami
toczenia i systemami wspomagającymi
kierowcę.

Optymalizacja źródeł energii
Prace badawcze realizowane z wykorzystaniem Optifuel Lab 2 koncentrują się na optymalizacji zarządzania
dostępnymi źródłami energii. Jak wyjaśnił Claude Covo, dyrektor tego projektu, zamysłem było zmniejszenie pobierania energii z silnika spalinowego na
rzecz wykorzystania napędu elektrycznego elementów osprzętu, takich jak
układ klimatyzacji, pompa wodna, pompa
paliwa i pompa wspomagania układu
kierowniczego. „Zwielokrotniliśmy też
źródła energii elektrycznej przez montaż w pojeździe ogniw fotowoltaicznych
i układu odzysku ciepła spalin opartego
na obiegu termodynamicznym Rankine’a”
– opowiada Claude Covo.
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W praktyce wygląda to tak: gdy któryś z systemów w pojeździe zgłasza zapotrzebowanie na energię, komputer po
przeanalizowaniu wybiera źródło, które
w danej chwili jest najłatwiej dostępne
i najefektywniejsze (np. ogniwa słoneczne,
odzysk ciepła spalin itp.) i w czasie rzeczywistym dostarcza potrzebną moc.
Preferując „darmowe” źródła energii
elektrycznej, takie jak energia słoneczna
czy ciepło spalin, Optifuel Lab 2 ogranicza zużycie energii wytwarzanej przez
alternator napędzany od silnika, zmniejszając tym samym, w sposób proporcjonalny, zużycie paliwa.
Równolegle Renault Trucks pracuje
także nad ograniczaniem potrzeb energetycznych pojazdu. Szczególną uwagę
poświęcono izolacji kabiny: szyby wy-
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Ogniwa słoneczne
w Optifuel Lab 2
składają się z 48
modułów o łącznej
powierzchni 40 m2
i wytwarzają o 30%
więcej energii niż
ogniwa standardowe

zestawu drogowego w taki sposób, by
wywołać efekt kropli wody ograniczający
cień aerodynamiczny, a tym samym sprzyjający zmniejszeniu zużycia paliwa” – podkreśla Claude Covo.
Wspomniany już ruchomy spoiler dachowy składa się podczas jazdy i w tym
położeniu zapewnia idealną ciągłość
kształtu kabiny z naczepą. Efekt kropli
wody jest potęgowany przez zaokrąglony
dach, tylne boczne spoilery o szerokości

Na zmniejszenie zużycia paliwa wpływ ma aerodynamika całego zestawu. Istotne jest dobre dopasowanie wszystkich elementów, na które składają się m.in. ruchomy spoiler dachowy, zaokrąglony
dach, tylne boczne spoilery o szerokości 70 cm, boczne zabudowy osłaniające podwozie naczepy
oraz ruchomy spoiler poniżej kraty wlotu powietrza do chłodnicy

konane zostały ze specjalnego rodzaju
szkła, a na dachu zamontowano regulowany spoiler. Podczas postoju pojazdu
spoiler rozkłada się, chroniąc kabinę
przed słońcem i składa przy prędkości powyżej 50 km/h. Jednocześnie napędzany
odrębnym ogniwem słonecznym wentylator usuwa gorące powietrze z wnętrza kabiny. Z chwilą rozpoczęcia jazdy
spoiler zostaje złożony do pozycji zapewniającej najlepsze własności aerodynamiczne. Ponadto producent zastosował
elektryczny układ klimatyzacji, zasilany

w całości za pośrednictwem paneli fotowoltaicznych, dzięki czemu kabina jest
schładzana nawet podczas postoju pojazdu z wyłączonym silnikiem.

Udoskonalona aerodynamika
Modyfikacje własności aerodynamicznych Optifuel Lab 2 objęły nie tylko pojazd ciężarowy, ale także naczepę. „Wzajemnie dopasowaliśmy obydwa te człony

70 cm oraz boczne osłony podwozia w naczepie. Dodatkowo w celu zminimalizowania zawirowań powietrza lusterka
wsteczne i lusterko przednie zostały zastąpione kamerami.
Optifuel Lab 2 jest także wyposażony
w ruchomy spoiler poniżej kraty wlotu
powietrza do chłodnicy. W stanie rozłożonym spoiler usprawnia przepływ powietrza pod pojazdem, zmniejszając jego
bezpośredni napór na podzespoły podwo-
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Kierowca korzysta z kamer zastępujących
tradycyjne lusterko przednie i lusterka
wsteczne. Ma też wgląd m.in. w stan
naładowania akumulatorów

nej jest zwiększana. Z kolei podczas
jazdy ze stałą prędkością, gdy przekładnia główna nie wymaga równie intensywnego smarowania i chłodzenia, ilość
ta maleje. Wypompowany olej jest magazynowany w odrębnej komorze zbiornika wbudowanego w oś napędową. Rozwiązanie to pozwala ograniczać straty
energii wskutek przetłaczania oleju wewnątrz przekładni głównej.
Oprócz tego Optifuel Lab 2 wyposażono w prototypowe opony, opracowane
przez firmę Michelin, charakteryzujące
się wyjątkowo małym oporem toczenia,
co ma znaczący wpływ na zmniejszenie
zużycia paliwa.

zia. Spoiler składa się automatycznie przy
prędkości poniżej 50 km/h, dzięki czemu
nie jest narażony na uszkodzenie np. podczas przejazdu przez próg zwalniający
lub przy manewrowaniu pojazdem.

Mniejszy opór toczenia
Poza aerodynamiką inżynierowie Renault Trucks skupili się także na oporach
tarcia. Opracowali m.in. oryginalne rozwiązanie polegające na dostosowywaniu
poziomu oleju w przekładni głównej do
jej bieżących wymagań w zakresie smarowania i chłodzenia. W warunkach
dużego obciążenia układu napędowego
i dużego zapotrzebowania na moment
obrotowy ilość oleju w przekładni głów-

Większa wydajność kierowcy
W kwestii oszczędzania paliwa wciąż
najwięcej zależy od kierowcy. Zmiany
w zużyciu paliwa wynikające ze stylu
jazdy mogą przekraczać 3 l/100 km. Dlatego też twórcy Optifuel Lab 2 opracowali specjalne systemy wspomagające
kierowcę, jak np. aktywny ogranicznik
prędkości, który wyposażony we własny
moduł GPS w czasie rzeczywistym wylicza najlepszą prędkość maksymalną
zależnie od bieżącego i przewidywanego
profilu drogi, po której pojazd się porusza. „Praktycznie polega to na tym, że
system może ignorować prędkość ustaloną przez kierowcę w sytuacji, gdy pojazd zbliża się do wzniesienia lub spadku
drogi” – wyjaśnia Claude Covo.
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W podobny adaptacyjny sposób działa
pedał przyspieszenia. Zależnie o tego, czy
dana sytuacja wymaga zwiększenia lub
zmniejszenia prędkości, stawia on mniejszy lub większy opór. Przykładowo: jeżeli
system wykryje, że pojazd dojeżdża do
ronda lub szczytu wzniesienia, zwiększony zostaje mechaniczny opór pedału
przyspieszenia, by skłonić kierowcę do
zmniejszenia prędkości. Działanie tego
układu jest sygnalizowane odpowiednim symbolem kontrolnym na panelu
wskaźników oraz symbolem ilustrującym
rodzaj przewidywanego zdarzenia (np.
rondo, podjazd, zjazd, punkt poboru opłat
itp.). System wskazuje kierowcy sposób,
w jaki należy skorygować styl jazdy, by
osiągnąć jak najniższe zużycie paliwa.

Technologie jutra już dziś?
Drogowe laboratorium, jakim jest
Optifuel Lab 2, pozwala francuskiemu
producentowi badać i testować rozmaite
technologie sprzyjające oszczędzaniu paliwa. Podobnie jak niektóre rozwiązania uprzednio przetestowane w Optifuel
Lab 1 trafiły do seryjnych pojazdów z nowej gamy Euro VI, także i część rozwiązań zastosowanych w drugim pojeździe
doświadczalnym znajdzie się w przyszłych modelach produkowanych przez
Renault Trucks. Aktualnie prowadzone
są testy zmierzające do określenia skali
możliwych do uzyskania oszczędności.
Wyniki tych badań zostaną przedstawione jeszcze w tym roku.

Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcia: © Renault Trucks
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Opona bieżnikowana, czyli
produkt wysokiej jakości
O sytuacji w branży opon bieżnikowanych, perspektywach rozwoju tego
rynku i oczekiwaniach klientów w zakresie oferowanych usług rozmawiamy
z Markiem Wrażniem, menedżerem sprzedaży w firmie Marangoni
Runderneuerungssysteme Deutschland GmbH.

„Samochody Specjalne”: Jakimi wynikami sprzedaży zakończył się rok 2014
dla rynku opon bieżnikowanych w Polsce
i Europie?

skich bieżnikowni jest bardzo zróżnicowany, stąd też duże rozbieżności w wynikach sprzedaży.

Jakie czynniki miały decydujący wpływ
na rynek opon bieżnikowanych w minionym roku?
Na wyniki rynku w ubiegłym roku wpływ
miało kilka czynników. Zdecydowanie
największe znaczenie miał import bardzo
tanich chińskich opon, co bezpośrednio
przełożyło się na spadek sprzedaży opon
bieżnikowanych. Innym problemem była
trudna sytuacja branży transportowej,
kolejnym natomiast spadek zapotrzebowania na prace budowlane, które tradycyjnie generują popyt na opony bieżnikowane.

Marek Wrażeń: Rok 2014 był dla branży
bardzo trudny. Według danych ETRMA
rynek opon bieżnikowanych w Europie
zmniejszył się o 8,7%, w Polsce natomiast zmalał o 4,3%. Niestety w większości niezależnych polskich bieżnikowni
spadek ten był jeszcze większy, bo aż ok.
20-procentowy, choć znam też bieżnikownie, w których sprzedaż spadła o ponad 30%. Analizując sytuację rynkową,
trzeba jednak pamiętać, że rynek pol-

W takim razie jak dużym zagrożeniem
dla rynku opon bieżnikowanych jest
rosnący import nowych opon z Azji?
W takiej sytuacji najszybciej z zakupu
opon bieżnikowanych rezygnują klienci
szukający jak najniższych cen. Należy
jednak pamiętać, że na rynku chińskim
– jak na każdym innym – znaleźć można
produkty różnych marek różnej jakości.
Opony chińskie tak samo jak i inne podlegać będą ocenie konkurencji. Obecnie
ich zaletą według niektórych klientów
jest niska cena. W dłuższej perspektywie stosunek ceny do wartości czy też
jakości produktu zdecyduje o tym, które
kolejne miejsca na rynku zajmować będą
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poszczególne marki. Opinie dotyczące
jakości opon, które w 2014 r. napłynęły
w dużej ilości na polski rynek, nie są
najlepsze. Klienci szybko przekonują się,
że parametry tanich opon odbiegają od
porównywalnych wskaźników opon dotychczas stosowanych. Prawdopodobnie producenci nowych opon chińskich
będą pracować nad poprawą ich jakości
w ciągu kilku najbliższych lat. Ale jeśli
opony te będą miały mieć parametry
zbliżone do parametrów osiąganych przez
opony uznanych marek, to będzie się to
wiązało z koniecznością podwyższenia ich
cen. Opony bieżnikowane często osiągają
lepsze przebiegi niż tanie opony nowe,
a to z kolei oznacza szansę dla wysokiej
jakości opon bieżnikowanych. W ostatecznym rachunku o wartości opony zdecyduje koszt przejechanego kilometra,
wpływ na poziom zużycia paliwa i inne
parametry, a nie tylko cena zakupu. Pokazują to m.in. doświadczenia innych
krajów, które kolejną falę importu chińskich opon mają już za sobą.

Czego oczekują klienci od opon bieżnikowanych? Czy ich oczekiwania zmieniły
się w jakiś zasadniczy sposób w ciągu
ostatnich lat?
Gdyby zapytać klientów, to z pewnością
na pierwszym miejscu wymieniliby cenę
zakupu. W czasie moich spotkań i rozmów
z menedżerami czy właścicielami firm
transportowych niejednokrotnie widzę

| BIZNES |
zdziwienie na ich twarzach, gdy mówię,
że dobrej jakości opona bieżnikowana
musi mieć parametry zbliżone do parametrów nowej opony wysokiej klasy.
W czasie przeprowadzanych w firmach
testów porównawczych ich menedżerowie szybko przekonują się, jak ważne są
przebiegi, oszczędność paliwa czy inne
parametry. Kolejna sprawa to bezpie-

„Opona bieżnikowana to zaawansowane
technicznie rozwiązanie służące obniżeniu
kosztów ogumienia”.
czeństwo i niezawodność. Opony bieżnikowane z ich zaletami nie mogą dla ich
użytkowników oznaczać problemów jakościowych. Dlatego coraz częściej pytają
oni nie tylko o to, jaki materiał zastosowano do bieżnikowania, ale także np.
o to, czy bieżnikownia dysponuje technologią szerograficzną do kontroli karkasów.

Jak obecnie wygląda udział producentów nowych opon w rynku opon bieżnikowanych?
To bardzo ciekawe i ważne pytanie. Przeciętny użytkownik sądzi bowiem, że
bieżnikowanie to alternatywa dla tych
klientów, których nie stać na opony nowe.
Tymczasem udział koncernów oponiarskich w tym rynku w Europie wynosi
ok. 55%, a ich zaangażowanie nadal rośnie. Usługa bieżnikowania jest niezbędna
do zapewnienia użytkownikowi opony
jak najlepszej ekonomiki wynikającej ze
stosunku całkowitego przebiegu osiągniętego w poszczególnych życiach opony
do poniesionych wydatków. Producenci
opon świetnie to rozumieją. Bieżnikowanie jest jednym z elementów profesjonalnego zarządzania wartością, jaką
jest koszt przejechanego kilometra.
Czy ciągle na rynku brakuje dobrej jakości karkasów? Jak przed oddaniem
ich do bieżnikowania sprawdza się ich
jakość? Co jest najważniejsze w tym
zakresie?
Dostępność karkasów na rynku europejskim się poprawia, dotyczy to również
w pewnym stopniu Polski. Po kilku bardzo trudnych latach spodziewamy się
dalszej poprawy w najbliższej przyszłości.
Kontrola karkasów przed bieżnikowaniem

to podstawa. Dyrektywa UE dotycząca
bieżnikowania określa jasno, że karkas
musi być kontrolowany m.in. dwoma
niezależnymi metodami. Obecnie standardem oprócz tradycyjnej kontroli organoleptycznej czy ciśnieniowej staje się
kontrola szerograficzna (interferometryczna metoda badania m.in. rozwarstwień), która umożliwia ocenę uszkodzeń niewidocznych z zewnątrz. Oprócz
tego karkas jest na bieżąco kontrolowany podczas każdego etapu produkcji,
co ma wyeliminować z procesu bieżnikowania karkasy niespełniające sztywno
określonych wymagań.

Na czym polega poprawnie przeprowadzony proces bieżnikowania opony? Co
w nim, z technicznego punktu widzenia,
jest najważniejsze?
Tutaj znowu nawiążę do kontroli karkasów, bo to jest najważniejsze. Inne etapy
produkcji zakładają oczywiście usunięcie resztek zużytego bieżnika, ewentualne dokonanie niezbędnych napraw,
odtworzenie bieżnika przy odpowiednim

ceną zakupu, inna grupa z kolei, wybierając nowe opony, planuje wydłużenie
ich życia dzięki usłudze bieżnikowania.
Obydwie grupy cechuje przekonanie wynikające z doświadczenia oraz świadomość tego, że opona bieżnikowana to
zaawansowane technicznie rozwiązanie
służące obniżeniu kosztów ogumienia,
niezależnie od tego czy jest to opona na
bieżnikach z mieszankami zimowymi do
stosowania w warunkach skandynawskiej zimy, czy też opona do trudnych warunków budowlanych.

Co z Pana punktu widzenia jest najważniejsze dla rozwoju rynku opon bieżnikowanych?
Polskie bieżnikownie nie odbiegają poziomem wyposażenia od bieżnikowni
w krajach o wyższym poziomie kultury
technicznej. Rozwija się polska gospodarka, a drogi mamy też coraz lepsze. Od
wielu lat obserwujemy jednak problemy
na linii bieżnikownia–użytkownik opony.
Mamy do czynienia z produktem zaawansowanym technicznie, a zatem pro-

„W czasie moich spotkań i rozmów z menedżerami czy właścicielami firm transportowych
niejednokrotnie widzę zdziwienie na ich twarzach, gdy mówię, że dobrej jakości opona
bieżnikowana musi mieć parametry zbliżone do parametrów nowej opony wysokiej klasy”.
dopasowaniu jego rozmiaru czy ilości
gumy do rozmiaru karkasu. Wszystko
to wiąże się z precyzyjnym oszorstkowaniem karkasu oraz nakładaniem bieżnika, w czym często pomagają całkowicie
zautomatyzowane urządzenia. Na koniec
oczywiście proces wulkanizacji oraz kontrola jakości. Bardzo ważnym aspektem
jest tutaj również doświadczenie pracowników, którzy są w stanie dobrać odpowiedni profil bieżnika do przyszłych warunków eksploatacji oraz określić, czy stan
karkasu dopuszcza jego zastosowanie
w takich warunkach po bieżnikowaniu.

Gdyby klientów zaopatrujących się
w opony bieżnikowane dało się podzielić na grupy, które charakteryzuje jakiś
wspólny mianownik, to jak by wyglądał
taki podział?
Myślę, że tym wspólnym mianownikiem
jest po prostu chęć obniżenia kosztów
ogumienia. Część klientów kupuje opony
bieżnikowane w serwisie, kierując się

ces sprzedaży oraz współpraca z klientem
musi być prowadzona w sposób profesjonalny i przede wszystkim skupiać się
na aspektach technicznych. Bieżnikownia musi być fachowym doradcą oraz
gwarantować klientowi odpowiednio wysoką jakość zarówno produktu, jak i serwisu w pełnym tego słowa znaczeniu.
W krajach wysoko rozwiniętych bieżnikowanie to naturalny, kolejny etap życia
opony, a bieżnikownie są profesjonalnym
partnerem w procesie zarządzania kosztami ogumienia. My jeszcze z pewnością
musimy nad tym pracować, ale jestem
przekonany, że im bardziej profesjonalna
będzie współpraca bieżnikowni z klientami, tym wyższy będzie poziom zaufania
do opon bieżnikowanych, a tym samym
ich udział w rynku.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Renata Pawliszko
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Volvo podsumowuje rok 2014
© D. Piernikarski

Na konferencji prasowej 17 lutego 2015 r. spółka Volvo Group Trucks
Sales Poland podsumowała rok 2014. Firma zaprezentowała również
nową organizację Europe Central East North, w ramach której od
początku bieżącego roku funkcjonuje rynek polski.

ok 2014 dla Volvo Group Trucks
Sales Poland to rok stabilizacji po
ubiegłorocznych zmianach oraz intensywnej, energicznej pracy mającej na
celu utrzymanie na najwyższym poziomie
satysfakcji klientów z produktów i usług
firmy. Po połączeniu w roku 2013 marek
Volvo Trucks i Renault Trucks w ubiegłym
roku działalność grupy w Polsce koncentrowała się na optymalizacji sieci serwisowej obu marek.
W wyniku przeprowadzonych zmian
zwiększyła się liczba autoryzowanych
serwisów, a tym samym ich dostępność
dla klientów. Aktualnie sieć serwisowa
Volvo Group Trucks Sales Poland to 44
autoryzowane punkty serwisowe, z czego
32 są dostępne dla klientów Volvo oraz
31 dla klientów Renault Trucks.

Ciągle do przodu
Do najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku należą bezsprzecznie obchody
jubileuszu 20-lecia Volvo Trucks, Renault
Trucks i VFS Usługi Finansowe w Polsce
(Volvo Financial Services). Ukoronowaniem ich była uroczysta gala pod hasłem
„20 Lat Razem”, która odbyła się 5 września 2014 r. w Filharmonii Narodowej
w Warszawie.

W ubiegłym roku Renault Trucks przekazało
polskim klientom 928 pojazdów

Volvo Trucks w 2014 r. sprzedało
2632 samochody

Volvo Trucks w roku 2014 pokazało
wiele nowości technologicznych, z których najbardziej spektakularną jest nowa
dwusprzęgłowa skrzynia biegów I-Shift
Dual Clutch. Rozwiązanie to zostało z uznaniem przyjęte przez klientów – dowodem jest to, że zamówienia pojazdów z I-Shift Dual Clutch pojawiły się
w znacznych ilościach już pierwszego
dnia sprzedaży.
Działania Volvo Trucks w zakresie promocji ekonomiki paliwowej zaowocowały
kolejną edycją Mistrzostw Kierowców
w Jeździe Ekonomicznej „The Drivers’
Fuel Challenge by Volvo Trucks”. Konkurs, organizowany już po raz czwarty,
był częścią programu promocji nowego
Volvo FH z silnikami spełniającymi

normę emisji spalin Euro VI. Mistrzem
Polski po raz drugi został Paweł Ozimek
z firmy EPO-Trans Logistic SA, osiągając
w przejeździe finałowym wynik spalania
19,85 l/100 km.
Dla Renault Trucks rok 2014 upłynął
pod hasłem promocji całkowicie nowej
gamy pojazdów z silnikami Euro VI.
Ogromne zainteresowanie nową gamą ze
strony klientów potwierdził wzrost sprzedaży. Przypomnijmy, że Renault Trucks
T zostało międzynarodową ciężarówką
roku 2015, a kapituła polskich dziennikarzy branżowych uhonorowała gamę T
tytułem Master Truck of The Year 2014.
W promocję nowej gamy wpisała się
szósta już edycja konkursu Optifuel Challenge, który potwierdził znakomitą eko-
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Małgorzata Kulis,
vice president Volvo Group Trucks Sales, Europe Central East North

© Volvo Group Trucks Sales Poland

Rok 2014 oceniamy jako udany. Zmiany zapoczątkowane w 2013 r. przynoszą konkretne efekty, które widoczne są w udziałach rynkowych, ale – co najważniejsze –
odczuwalne są dla naszych klientów i przekładają się bezpośrednio na zwiększenie
ich satysfakcji z naszych produktów i usług, ich niezawodności, ekonomiki, dostępności
i dopasowania do specyficznych potrzeb biznesu transportowego naszych klientów.
Profesjonalny, pełen pasji i energii zespół Volvo Group Trucks Sales Poland wprowadza nowe produkty i usługi z myślą o naszych klientach, ich wymaganiach, bezpieczeństwie i obsłudze na najwyższym poziomie.

nomikę samochodów Renault Trucks.
Eliminacje odbyły się w 10 lokalizacjach
i zgromadziły 450 kierowców. W tym
konkursie liczyła się efektywność przejazdu: zwyciężał ten, kto miał najlepszy
wynik zużycia paliwa w stosunku do czasu
przejazdu. Mistrzem Polski Optifuel Challenge 2014 został Paweł Bucior z firmy
Styropianex. Najniższe spalanie w polskim finale – 21,4 l/100 km osiągnął
Mateusz Skrzypek z firmy Sped Partner.

Wyniki sprzedaży
Rynek samochodów ciężarowych segmentu ciężkiego o dmc. >16 t na koniec
roku 2014 osiągnął wynik 15 356 zarejestrowanych pojazdów – było to o 8,2%
mniej niż rok wcześniej. Volvo Trucks zakończyło rok na trzecim miejscu w rankingu z udziałem 17,1% (2632 szt.).
Udział marki zwiększył się w stosunku
do roku poprzedniego o 0,9% pomimo
panującej na rynku tendencji spadkowej. Renault Trucks zwiększyło swój
udział w sprzedażowym torcie do 6%
(928 szt.).
Prowadzono aktywną sprzedaż kontraktów serwisowych: 42,5% nowych
samochodów ciężarowych Volvo sprzedanych w 2014 r. zostało objętych tym
rozwiązaniem, a Nowe Złote Kontrakty
Serwisowe Volvo, zawierające zapewnienie 100% dyspozycyjności, stanowią
35% ogólnej liczby. Podobnie Renault
Trucks: kontrakty serwisowe Excellence
to 75% ogólnej liczby zawartych umów.

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się systemy zarządzania flotą, w tym
kontroli zużycia paliwa – Dynafleet (Volvo
Trucks) i Optifleet (Renault Trucks). Niemal co drugi samochód ciężarowy Volvo
i Renault Trucks został sprzedany przez
finansowanie VFS Usługi Finansowe Polska. Coraz bardziej popularny staje się
najem długoterminowy. Liczba zawartych
w ubiegłym roku umów najmu długoterminowego wzrosła o 45% w stosunku do
roku 2013 średnio dla obu marek.

Zmiany w strukturze organizacyjnej
W wyniku wprowadzonych przez
Grupę Volvo zmian w strukturze Volvo
Group Trucks Sales na poziomie globalnym polska organizacja rynkowa Volvo
Group Trucks Sales Poland – reprezentująca marki Renault Trucks i Volvo
Trucks – jest obecnie częścią nowo utworzonego i obejmującego 6 krajów rynku
Europe Central East North. Nowa struktura organizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Wprowadzone zmiany wynikają ze strategii globalnej Grupy Volvo
i podyktowane są decyzją Grupy o skonsolidowaniu odpowiedzialności za sprzedaż w ramach Group Trucks w jedną
globalną sieć sprzedaży. Posunięcie to
ma zapewnić jeszcze efektywniejszą
strukturę z jasną globalną koordynacją
priorytetów handlowych oraz ze szczególnym ukierunkowaniem na dalsze doskonalenie obsługi klienta oraz efektywniejszą działalność operacyjną.
W wyniku zmian trzy funkcjonujące
do końca 2014 r. w ramach Group Trucks
Sales & Marketing regiony (Americas,
EMEA oraz APAC) połączone zostały
w jedną globalną strukturę organizacyjną pod nazwą Group Trucks Sales.
Tym samym organizacja Group Trucks
Sales ma globalną odpowiedzialność za

sprzedaż i działania marketingowe dla
wszystkich należących do Grupy Volvo
marek samochodów ciężarowych i dzieli
się na 7 głównych geograficznych regionów sprzedaży: North America (Ameryka
Północna), Latin America (Ameryka Południowa), Europe North (Europa Północna),
Europe South (Europa Południowa), EMA
(Afryka, Bliski Wschód i Europa Wschodnia), Asia Oceania (Azja i Oceania), Japan
(Japonia).
Organizacja Europe Central East
North (w ramach Europe North Sales),
której częścią jest rynek polski, powstała
z podziału funkcjonującego w ramach
Volvo Trucks, a później Volvo Group
Trucks, w latach 2004–2014 rynku Europy Centralno-Wschodniej na dwie
mniejsze struktury – północną i południową. Poza Polską w skład Europe Central East North wchodzą obecnie kraje
bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) oraz
dwa kraje nowo dołączone, nie będące
wcześniej częścią rynku Europy Centralno-Wschodniej – Białoruś i Ukraina.
Na czele organizacji – jako wiceprezydent
Europe Central East North – stanęła odpowiedzialna dotychczas za rynek polski Małgorzata Kulis, która jednocześnie
nadal zachowuje funkcję dyrektora zarządzającego w Polsce.
Tom Jörning po ponad 10 latach pobytu w Polsce i zarządzania funkcjonującym w tym czasie w ramach Volvo
Group Trucks Rynkiem Europy Centralno-Wschodniej podjął nowe zawodowe
wyzwanie. Pozostając nadal w strukturach Group Trucks Sales, z dniem 1 stycznia objął stanowisko senior vice president w regionie EMA Sales, do którego
należy Afryka, Bliski Wschód i Europa
Wschodnia.

Opracował Dariusz Piernikarski
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Nadchodzi Sachs
Race Cup 2015
12 lutego ZF Services zorganizowało konferencję prasową poświęconą
przygotowaniom do Sachs Race Cup 2015 – szeroko zakrojonej akcji
szkoleń dla warsztatów samochodowych. O planach firmy dotyczących
tego wydarzenia opowiadał Peter Rothenhöfer, dyrektor
przedstawicielstwa ZF Friedrichshafen w Polsce.

listów. Ich nadrzędnym celem jest zwiększanie kompetencji oraz konkurencyjności niezależnych warsztatów w dobie
nowoczesnych rozwiązań technologicznych – zarówno w segmencie samochodów osobowych, jak i ciężarowych.
W ubiegłym roku ZF Services przeszkoliło w Polsce ok. 2000 mechaników,
dodatkowo podczas Sachs Race Challenge
2014 swoją wiedzę i umiejętności poszerzyło 1200 osób. Formuła tej imprezy to

© ZF Services

rzypomnijmy, że ZF Services zajmuje się w Polsce (i na całym świecie) sprzedażą i serwisem produktów koncernu ZF Friedrichshafen AG
– wiodącego producenta rozwiązań stosowanych w układach napędowych i podwoziach. Dystrybucja obejmuje komponenty takich marek, jak Sachs, Lemförder
oraz ZF Parts. ZF Services przeprowadza
także szkolenia techniczne prowadzone
przez profesjonalistów ZF dla profesjona-

idealne połączenie praktyki z teorią do
zastosowania w warsztatach dla pojazdów
osobowych, ciężarowych i autobusowych.

Sachs Race Cup 2015
Tegoroczny Sachs Race Cup to już
trzecia edycja wyjątkowego wydarzenia, które na stałe wpisało się do kalendarza branży motoryzacyjnej w Polsce.
Jest to kontynuacja akcji Sachs Roadshow 2013 i Sachs Race Challenge 2014.
Sachs Race Cup 2015 to akcja skierowana do warsztatów dla pojazdów osobowych i ciężarowych, które zaopatrują
się w oryginalne części firmy ZF. Podobnie jak w latach ubiegłych na przełomie
maja i czerwca odbędą się całodniowe
szkolenia techniczne dla pracowników
połączone z emocjonującą rywalizacją
w trzech lokalizacjach na terenie Polski:
na torze w Kamieniu Śląskim (26–29.05),
na torze Jastrząb w Szydłowcu (09–12.06)
Szkolenia organizowane przez ZF Services
w Polsce dotyczą marek Sachs, Lemförder,
ZF Parts i są prowadzone na różnym poziomie
szczegółowości. W roku 2014 w szkoleniach
ZF wzięło udział ok. 3200 mechaników,
właścicieli warsztatów oraz sprzedawców
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Szkolenia techniczne dla pracowników
będą obfitować w różne atrakcje. Gościem
specjalnym w czasie szkoleń dla warsztatów
ciężarowych będzie Grzegorz Baran

© K. Biskupska

Części zamienne ZF Parts

i torze Sobiesław Zasada Centrum w Bednarach (18–19.06). W sumie będzie to 10
intensywnych dni szkoleniowych. Wśród
zaproszonych gości specjalnych są m.in.
kierowca rajdowy Janek Chmielewski
(3 dni dla warsztatów osobowych) oraz
wielokrotny uczestnik Rajdu Dakar Grzegorz Baran (dzień dla warsztatów ciężarowych). Przez cały czas trwania imprezy do dyspozycji klientów obecni będą
eksperci ZF oraz przedstawiciele dystrybutorów części zamiennych.
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Przykładowy zestaw serwisowy ZF Parts
do automatycznych skrzyń biegów

Dla uczestników przygotowano cztery
bloki szkoleniowe, roboczo nazywane
stacjami. Pierwsze dwie stacje to eksperckie szkolenie techniczne, podczas
których uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje techniczne i przejdą
przez praktyczne zadania warsztatowe
pod okiem szkoleniowców koncernu ZF.
Pierwsze szkolenie dotyczyć będzie systemu CDC, czyli amortyzatorów z bezstopniową regulacją tłumienia.
Drugie szkolenie ma dotyczyć zagadnień związanych z wymianą oleju
w skrzyniach automatycznych, rozszerzone o budowę układu mechatronicznego

skrzyń oraz jego demontaż na poszczególne elementy. W ramach tej stacji
uczestnicy zapoznają się z podstawami
funkcjonowania skrzyń serii 6 HP i przekładni hydrokinetycznej oraz budową
elektronicznego modułu sterującego przekładniami automatycznymi. W trakcie
szkolenia poruszone zostanie znaczenie
systematycznych wymian oraz doboru
właściwego rodzaju oleju we współczesnych skrzyniach automatycznych.
Sachs Race Cup to nie tylko teoretyczne i praktyczne szkolenia warsztatowe. Na uczestników czekają niezapomniane wrażenia i emocje związane
z prowadzeniem rasowych samochodów
wyścigowych. Na tak zwanej Fun Station
uczestników czeka seria testów sprawnościowych w specjalnie przygotowanych pojazdach. Ostatnia, czwarta, stacja
to wyścigowe emocje w najczystszej postaci. Uczestnicy zasiądą w specjalnie
przygotowanych samochodach marki BMW
E46 w specyfikacji wyścigowej. Pojazdy
zbudowała dla ZF Services firma Golec
Kopanski Racing School&Events.
Podstawowym warunkiem udziału
w Sachs Race Cup 2015 jest zakup przez
dany warsztat w okresie od 2 stycznia
do 15 maja 2015 r. części marek Sachs,
Lemförder oraz ZF Parts o wartości minimalnej wynoszącej w przypadku warsztatów osobowych od 2 do 6 tys. zł, a warsztatów ciężarowych od 4 do 12 tys. zł.
Zaproszenia do udziału w Sachs Race Cup
2015 otrzyma 1000 pracowników warsztatów, które osiągną najlepsze wyniki
w poszczególnych kategoriach. Udział
w akcji można zgłosić na stronie internetowej www.zf.com/pl lub bezpośrednio u dystrybutorów uczestniczących
w akcji: Inter Cars, Inter Team, Moto-Profil, Auto Partner, Gordon, Fota, AD Polska,
Inter Land, Hart, Martex, Motorol oraz
Euromaster.

Na rynku części zamiennych ZF Services udostępnia pod marką ZF Parts
kompletne zestawy serwisowe służące
do wymiany oleju we wszystkich pięcioi sześciobiegowych automatycznych skrzyniach biegów produkcji ZF. Najnowszy
katalog ZF Services umożliwia szybki
wybór zestawu właściwego dla jednego
z blisko 600 modeli pojazdów – bez tracenia czasu na osobne poszukiwania
każdego elementu niezbędnego do wymiany oleju. Firma opracowała również
kompletne wskazówki serwisowe w tym
zakresie, dostępne online pod adresem:
www.zf.com/serviceinformation.
Kompletne zestawy sygnowane marką
ZF Parts są dostępne w sprzedaży od
wiosny 2013 r. Wszystkie zostały szczegółowo opisane w nowym katalogu ZF
Services. Katalog jest dostępny w wersji
drukowanej, którą warsztaty mogą zamówić u dystrybutorów części, jak również w plikach do pobrania ze strony
www.zf.com/services. Dodatkowo można
korzystać z internetowego katalogu WebCat. Oferowane zestawy zawierają wszystkie komponenty potrzebne do wymiany
oleju w każdej z automatycznych skrzyń
biegów ZF do samochodów osobowych:
magnesy, filtry, miski olejowe, uszczelki,
śruby mocujące i śruby pokrywy. Do zestawu dołączone jest także siedem litrów
oleju LifeguardFluid. Zestawy ZF Parts
znajdują zastosowanie nie tylko podczas
wymiany oleju wraz z wymianą filtra, ale
także w trakcie innych prac konserwacyjnych i naprawczych skrzyni biegów, podczas których musi zostać wymieniony olej.
Dzięki właściwie przeprowadzonej
wymianie oleju spada ryzyko zużycia
i awarii przekładni. Jednocześnie dzięki
sprawnemu przełączaniu biegów komfort jazdy jest identyczny jak w nowym
pojeździe. Zmniejsza się też zużycie paliwa oraz emisja CO2. Profesjonalny sposób wymiany oleju z pewnością umocni
również pozycję warsztatu w oczach
klientów.

Opracował Dariusz Piernikarski
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Rekordowy rok
dla Solarisa

Piotr Muskała

Solaris Bus & Coach SA 5 lutego br. zorganizował konferencję
podsumowującą wyniki sprzedaży w minionym roku. Polski producent
po raz kolejny odnotował znaczny wzrost sprzedaży, sprzedał bowiem
1380 autobusów, co oznacza rekord w 19-letniej historii firmy.

o ubiegłorocznych sukcesów Solaris może dodać również utrzymanie na polskim rynku pozycji
lidera w segmencie dużych autobusów
miejskich oraz przekazanie klientowi
10-tysięcznego autobusu wyprodukowanego w fabryce w Bolechowie. Był to
12-metrowy Urbino electric, który trafił na ulice Düsseldorfu. Najważniejszym
jednak wydarzeniem w działalności firmy
była światowa premiera bestsellerowego
Solarisa Urbino nowej generacji, będącego fundamentem sukcesów polskiego
producenta.

Sprzedaż
Zasadniczą część produkcji (około
80%) producent z Bolechowa sprzedaje
poza granicami Polski, jednocześnie Polska niezmiennie pozostaje największym
odbiorcą autobusów marki Solaris. Podobnie jak w latach ubiegłych najważniejszym rynkiem eksportowym były dla
polskiego producenta Niemcy. W 2014 r.
sprzedano tam 197 pojazdów. Oprócz

Solange Olszewska,
prezes zarządu Solaris Bus & Coach SA

Kolejny rok rekordowo wysokiej sprzedaży to efekt zaufania, jakim obdarzyli
nas dotychczasowi klienci, i intensyfikacji
działań sprzedażowych w krajach europejskich. W minionym okresie byliśmy bardzo aktywni zarówno tam, gdzie Solaris
jest znany od dawna, jak też na rynkach,
gdzie debiutowaliśmy, na przykład w Turcji. Nie wykluczamy także, że w przyszłości
w poszukiwaniu następnych kontraktów
wyjdziemy poza nasz kontynent.
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naszych zachodnich sąsiadów istotnymi
kierunkami eksportu były Bułgaria (146),
Czechy (128) oraz Włochy (102). Po raz
pierwszy, i to od razu 100 sztuk, Solarisy zagościły w Turcji, na ulicach Izmiru.
Warto zwrócić uwagę na spory wkład
producenta w rozwój rozwiązań obniżających emisję zanieczyszczeń atmosferycznych. Rozwiązania takie to z pewnością autobusy elektryczne, które
charakteryzują się całkowitym brakiem
emisji toksycznych składników spalin,
są więc bardzo korzystne szczególnie
w centrach dużych miast, gdzie kwestie
ekologiczne są niezwykle istotne.
W 2014 r. Solaris sprzedał łącznie 41
autobusów elektrycznych, które trafiły do
Czech, Hiszpanii, Niemiec, Szwecji oraz
Polski. Pierwszymi krajowymi ich nabywcami były Ostrołęka, Jaworzno i Warszawa. Solaris montuje w swoich elektrobusach dodatkowe ogniwa wodorowe
zwiększające zasięg autobusu. Takie rozwiązanie zastosowano w przegubowym
Solarisie Urbino (18,75 m), którego dwie
sztuki zakupiła firma Hochbahn z Hamburga. Solaris nie rezygnuje również ze
zdobywania rynku tramwajowego. Jeszcze przed końcem 2014 r. do Brunszwiku
w Niemczech dostarczono pierwsze 6
z 18 zamówionych Tramino. Kolejne pojadą za Odrę już wkrótce. W 2015 r. zo-
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Zmiany w zarządzie
Solaris jako firma rodzinna jest znany
z dużej stabilności składu zarządu. Duże,
ważne zmiany zdarzają się rzadko. Jednak podczas tegorocznej konferencji
ogłoszono bardzo poważną zmianę. Decyzją właścicieli firmy Solaris, Solange
i Krzysztofa Olszewskich, oraz członków
zarządu z dniem 1 kwietnia br. stanowisko prezesa zarządu spółki obejmie
dr Andreas Strecker. Obecna prezes zarządu Solange Olszewska wydała w tej
sprawie specjalne oświadczenie, w którym
poinformowała: „Z dniem 1 kwietnia
2015 r. przestanę być prezesem zarządu
firmy Solaris Bus & Coach SA. Decyzję
tę podjęłam wspólnie z członkami zarządu. Zapewniam, że to niezwykle starannie przemyślany krok. Na ten moment przygotowywaliśmy się wspólnie
z mężem od wielu lat. Do tej zmiany
dojrzała również nasza firma i współpracownicy. Solaris wciąż jest i pozostanie
przedsiębiorstwem, które należy do rodziny Olszewskich. Z pozycji właścicielki
i doradcy zarządu będę nadal konsultować strategiczne decyzje na temat kierunków rozwoju firmy”.
Do zarządu Solaris Bus & Coach SA
dołączył również Paweł Hajduk, który od
grudnia odpowiedzialny jest za finanse.
Zmiana zaszła również na stanowisku
szefa sprzedaży. Funkcję tę od początku
2015 r. pełni Władysław Smyk, który
doskonale zna rynek autobusowy zarówno od strony sprzedawcy pojazdów
(kierował sprzedażą Volvo w okresie największych sukcesów tej marki na naszym
rynku), jak również ich odbiorcy (kierował dużym przedsiębiorstwem komunikacji miejskiej – MPK Wrocław).

Ambitne plany
Przedstawiciele zarządu Solarisa uchylili rąbka tajemnicy co do swoich planów
na 2015 r. Dwie najważniejsze kwestie
to planowane premiery nowych modeli
autobusów oraz rozbudowa hali fabrycznej w Bolechowie. Jeśli chodzi o nowe
modele, będą to pojazdy należące do
segmentów, w których Solaris nie miał
dotychczas reprezentantów. Pierwszy

Dariusz Michalak
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stanie także zrealizowane zamówienie na
15 tramwajów dla Olsztyna. Solaris wygrał przetarg tramwajowy w jeszcze jednym niemieckim mieście – Lipsku.

,
wiceprezes zarządu firmy
Solaris Bus & Coach SA

Chcemy zaoferować naszym klientom
dwa nowe modele autobusów. Pierwszy
to pojazd dwuprzegubowy mega o długości 24 m. Jest to w naszej solarisowej
rodzinie produkt nowatorski. Z jednej
strony trochę niszowy (obecnie nie sprzedaje się w Europie zbyt wiele takich
autobusów), z drugiej zaś parametrami
trakcyjnymi wpisuje się w normalną infrastrukturę drogową miasta (ronda,
ulice). Tego typu rozwiązanie wykorzystywane jest w niektórych miastach europejskich, np. w Genewie, Hamburgu.
Są także plany uruchomienia podobnych
systemów w Polsce. Nowy autobus przeznaczony jest do obsługi głównych linii
komunikacyjnych w miastach, gdzie
potrzebna jest duża przepustowość.
Do napędu chcemy zastosować przede
wszystkim silnik elektryczny. Rozważamy również wprowadzenie napędu
hybrydowego lub nawet trolejbusu. Do
wdrożenia systemu BRT w konkretnym
mieście potrzebna jest koncepcja obejmująca główne ciągi komunikacyjne obsługiwane przez takie wielkopojemne autobusy oraz linie dowożące do tych ciągów
z osiedli i mniejszych uliczek. Przy budowie tramwaju czy metra występują
liczne ograniczenia, których system BRT
nie ma. Wierzymy w ten rynek i uważamy, że jest tam przyszłość.

z nich to międzymiastowy, a w zasadzie
lokalny autobus klasy midi o długości
około 8 m i pojemności pasażerskiej
31+1, zbudowany w oparciu o podwozie
ciężarowego DAF LF. Drugi to 24-metrowy pojazd dwuprzegubowy do obsługi
linii BRT z napędem elektrycznym. W jego
konstrukcji zostanie wykorzystane zasilanie akumulatorowe wspomagane dodatkowo energią elektryczną z zewnętrznego źródła, wytwarzaną przez wodorowe
ogniwo paliwowe zamontowane w pojeździe. Pod względem designu 24-metrowiec dołączy do rodziny nowego Urbino,
rozszerzając ją o pojazd odpowiadający
nowej filozofii transportu miejskiego,
obejmującej pojazdy o bardzo dużej pojemności pasażerskiej, nie wymagające
drogiej w budowie i utrzymaniu infra-

Drugim nowym modelem jest midibus
przeznaczony do obsługi komunikacji
lokalnej i przewozów szkolnych. To produkt przygotowany z myślą o transporcie regionalnym, żeby można było nim
wyjechać poza miasto. Trudno jest określić maksymalny dystans, bo zależy on od
wielu czynników, ale zakładamy, że będzie to pojazd przeznaczony do pokonywania tras o długości 100–200 km. Podstawowe założenia to: trwały silnik, układ
napędowy i zawieszenie, dzięki którym
przejedziemy wiele setek tysięcy kilometrów bez poważnych napraw, a to
wszystko za rozsądne pieniądze. Nowością jest zastosowanie podwozia DAF, co
dodatkowo odróżni nasz autobus od konkurencji i pozwoli na uzyskanie możliwie
najniższych kosztów eksploatacji.

struktury, a jednocześnie nie emitujące
zanieczyszczeń atmosferycznych w miejscach, po których się poruszają.
Notowany przez Solarisa od wielu lat
stały wzrost zamówień skłonił zarząd do
podjęcia decyzji o rozbudowie fabryki
w Bolechowie. W ramach inwestycji do
istniejącej hali produkcyjnej zostanie
dobudowana nowa o powierzchni ponad 7,5 tys. m2. Rozbudowane zostaną
biura, a także pracownia konstrukcyjna.
Wartość inwestycji to 45 mln zł. Projekt
jest częściowo finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z PO IG, działanie 1.4-4.1 pt.
„Opracowanie i wdrożenie do produkcji
lekkiego autobusu miejskiego”. Planowany termin zakończenia rozbudowy
fabryki to druga połowa 2015 r.
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KH-kipper na pięciu osiach
Mateusz Samulak
W mieście Veenendal w Holandii 4 lutego br. odbyła się konferencja
prasowa połączona z prezentacją nowego pojazdu z zabudową wykonaną
przez kielecką firmę KH-kipper.

olenderska firma Ginaf specjalizuje się w budowie podwozi dostępnych w konfiguracjach od
4×2 do 10×8, przeznaczonych dla segmentu heavy duty zarówno w grupie pojazdów szosowych kategorii (on-road), jak
również terenowych (off-road). W ofercie

Podczas zwiedzania fabryki mieliśmy okazję
zobaczyć pojazd na różnych etapach produkcji

znajdują się samochody przystosowane
do prac ziemnych, transportu budowlanego, a także transportu kontenerów
i cystern. Ginaf słynie również z budowy
innowacyjnych, niezwykle zwrotnych pojazdów do transportu miejskiego. Wszystkie pojazdy to wyjątkowe konstrukcje,

montowane ręcznie w manufakturze
mieszczącej się w małym holenderskim
miasteczku Veenendal.
Od 2011 r. holenderska firma należy
do chińskiego koncernu CHTC (China
Hi-Tech Group Corporation). Po przejęciu
przez Chińczyków wprowadzono nie-
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wielkie zmiany w strukturze przedsiębiorstwa, tworząc 3 główne działy: Mining, Trucks i Durable. Niezmieniona
pozostała natomiast filozofia przedsiębiorstwa, gdyż – jak powiedział prezes
Xiang Yang Zhang – zdobywana przez
lata wiedza jest kluczowym elementem,
bez którego niemożliwe jest stworzenie
trwałych i wydajnych rozwiązań na miarę
XXI w. Prezes Zhang wspomniał również, że technologie i rozwiązania, które
sprawdzają się na rynku chińskim, nie
mają szans powodzenia na rynku euro-
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skrętu wynosi 11 m. Kabina samochodu
(w odróżnieniu od większości pojazdów
Ginaf, które powstają z kabinami DAF)
pochodzi tym razem z tureckiego Forda
Cargo. Na samochodzie zabudowano tylnozsypową wywrotkę polskiej firmy KH-kipper o pojemności 32 m3, która została
pod każdym względem dopasowana do
transportu rudy żelaza.
Wewnętrzne wymiary skrzyni ładunkowej to 7800×2700×1650 mm, a jej
masa własna to 9,5 t. Cała skrzynia wraz
z burtą wykonane są z trudnościeralnej
stali HB 450. Czas podnoszenia całkowicie załadowanej skrzyni to zaledwie 40 s.
Pojazd wyposażono w szereg systemów
zwiększających bezpieczeństwo i wydajność pracy, m.in. automatyczne poziomowanie pojazdu przed rozpoczęGinaf HD 5395 TS – imponujące dzieło holenderskich i polskich
konstruktorów wkrótce rozpocznie pracę w brazylijskiej firmie Vale

pejskim czy też w Ameryce Południowej
i odwrotnie, dlatego dział konstrukcyjny
oraz produkcyjny w firmie Ginaf pozostawiono bez zmian.

Mining
Głównym założeniem działalności
działu kopalnianego (Mining) jest opracowywanie rozwiązań, które w niedalekiej przyszłości będą wyznaczały standardy w dziedzinie kosztów posiadania
oraz zaawansowanych technologii z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju w sektorze pojazdów dla przemysłu
wydobywczego.
Efektem prac departamentu kopalnianego w Ginaf jest znane już na rynku
niszowe rozwiązanie, które łączy cechy
zwykłej wywrotki budowlanej o ładowności ok. 25 t oraz typowego wozidła
kopalnianego o ładowności nawet 100 t.
Ginaf HD 5380 T o maksymalnej ładowności 60 t łączy maksymalną wydajność
(wyrażaną w tonach na godzinę), produktywność (wyrażaną w kosztach przeliczonych na godzinę pracy) oraz bezpieczeństwo i trwałość.

Ginaf HD 5395 TS
W ubiegłym roku brazylijska firma
Vale – światowy lider w wydobyciu rudy
żelaza – zgłosiła zapotrzebowanie na 10
pojazdów o jeszcze większych możli-

Jakość i profesjonalizm
firmy KH-kipper
są cenione
w całej Europie

wościach transportowych, w wyniku
czego powstał zupełnie nowy pojazd kopalniany. Transport rudy żelaza jest wielkim wyzwaniem zarówno dla samochodu,
jak i dla kierowcy. Trudne warunki terenowe oraz specyfika ładunku (2,3–3 t/m3)
wymagają stosowania pojazdów o ponadprzeciętnych możliwościach. Dlatego też Ginaf na nowo zaprojektował
cały pojazd oparty na komponentach
wiodących producentów – był to bohater opisywanej prezentacji.
Wywrotka o oznaczeniu HD 5395 TS
ma ładowność 70 t, napędzana jest 15-litrowym 6-cylindrowym silnikiem Cummins o mocy 610 KM (449 kW), generującym moment obrotowy o wartości
2524 Nm. Napęd przenoszony jest przez
12-biegową zautomatyzowaną skrzynię
biegów ZF AS-Tronic. Moment obrotowy
trafia na trzy osie typu Tridem. Konfiguracja podwozia to 10×6 z trzema osiami
skrętnymi (dwie przednie i ostatnia,
tylna napędowa), dzięki czemu promień

ciem wywrotu, czujniki obciążenia wraz
z wyświetlaczem i sygnalizacją świetlną
dostarczające informacji o aktualnym
obciążeniu samochodu. Maksymalna prędkość jazdy załadowanego pojazdu wynosi 40 km/h, a nieobciążonego 60 km/h.
W przypadku przeładowania o 20% prędkość jazdy ograniczana jest do 3 km/h.

Na zakończenie
Przeprowadzona przez nowy zarząd
restrukturyzacja firmy jest próbą odzyskania stabilnej sytuacji rynkowej sprzed
kilku lat. Większość działań zogniskowano
wokół rozwoju sektora pojazdów dla przemysłu wydobywczego. Być może współpraca z KH-kipper okaże się owocna i polski producent zdobędzie uznanie w branży
wydobywczej, a tym samym kolejne zamówienia na unikatowe pojazdy z polskim akcentem.

Zdjęcia: © M. Samulak
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Stworzony do pracy
– test Iveco Daily

Mateusz Samulak

Iveco Daily obecnej generacji to Międzynarodowy Van Roku 2015. Z pojazdem
tym zapoznaliśmy się również w czasie przeprowadzania konkursu na polski
Samochód Dostawczy Roku 2014. Tym razem mieliśmy okazję przetestować
samochód w nieco innej konfiguracji.

d lat Iveco Daily kojarzone jest
z ponadprzeciętną wytrzymałością i niezawodnością. Jak podaje
producent, nowe Daily w 80% zbudowane
jest z zaprojektowanych na nowo podzespołów. Gama dostępnych wariantów
bez wątpienia jest najszersza w tym segmencie samochodów użytkowych. Czy to

wystarczy, aby małe Iveco wzbiło się na
wyżyny sprzedaży? Zapraszamy naszych
Czytelników do zapoznania się z wynikami testu redakcyjnego Iveco Daily z najmocniejszym w ofercie silnikiem.

Daily 35S21V
Samochód o takim symbolu oznacza
wersję o dmc. 3,5 t z pojedynczym ogumieniem tylnej osi, napędzaną silni-

kiem o pojemności 3 dm3, który generuje moc maksymalną 150 kW (205 KM)
i moment obrotowy 470 Nm dostępny już
od 1400 obr/min. Opisywany egzemplarz
to wersja furgon o rozstawie osi wynoszącym 4100 mm i kubaturze ładowni 16 m3.
Samochód wyposażony był w: ESP 9
(z systemami ASR i LAC – Load Adaptive
Control), Hill Holder wspomagający ruszanie na wzniesieniu, tempomat, automatyczną klimatyzację, elektrycznie ste-

Nowy Daily przyciąga spojrzenia atrakcyjną sylwetką

rowane i podgrzewane lusterka, kamerę
cofania, czujniki cofania, komputer pokładowy, system audio-video z dotykowym ekranem, nawigacją, DVD i bluetooth oraz fotel kierowcy z amortyzacją
pneumatyczną.
Z zewnątrz samochód wyróżnia ciekawy design przedniej części nadwozia
ze skośnymi mocno zachodzącymi na bok
reflektorami i grillem o strukturze plastra miodu. Iveco Daily obecnej generacji
nie da się pomylić z żadnym innym samochodem. Pojazd testowy pokryty był
niebieskim, metalicznym lakierem, który
świetnie prezentuje się w każdych warunkach atmosferycznych.

Kamera cofania
z dodatkową lampką
doświetlającą obszar
za pojazdem

Daily jako towarzysz kierowcy
Kabina dostawczego Iveco została
zaprojektowana tak, aby maksymalnie
ułatwić codzienną pracę kierowcy. Do kabiny prowadzi jeden szeroki stopień,
wsiadanie i wysiadanie z kabiny nie jest
uciążliwe dzięki szeroko otwieranym
drzwiom. Deska rozdzielcza ma ergonomiczny kształt i wygodne rozmieszczenie instrumentów pokładowych, których
obsługa nie powinna nikomu sprawiać
trudności. Nie brakuje także schowków
o różnych pojemnościach, uchwytów na
napoje oraz wnęk na drobne przedmioty.
W środkowym oparciu ławki pasażerów
zamontowano wielofunkcyjny podłokietnik. Może on pełnić rolę schowka i stolika. Dodatkowo pokrywa schowka ma
uchwyt podtrzymujący dokumenty, można
ją łatwo wyjąć i służy wtedy jako przenośny pulpit do pisania z możliwością zaCiekawy i praktyczny design deski
rozdzielczej. Ergonomia na 5

Mnóstwo schowków i uchwytów oraz
funkcjonalny pulpit na dokumenty A4

mocowania na kole kierownicy. Całość
została wykonana z dobrze spasowanych tworzyw sztucznych, które nie wydają żadnych odgłosów w czasie jazdy,
a ich faktura pozwala na łatwe utrzymanie porządku. W warunkach nocnych
oświetlenie kabiny pozwala na bezproblemowe odczytywanie mapy, dokumentów itp. Podświetlenie wskaźników oraz
reszty instrumentów pokładowych jest
wyraźne i nie męczy oczu kierowcy.
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Aplikacja
z rozmiarami
odzieży to dowód
na pomysłowość
inżynierów

Zainstalowana w testowanym egzemplarzu stacja multimedialna obsługiwana jest przez ekran dotykowy oraz
przyciski umieszczone na kierownicy.
Ma przystępny interfejs, a poprawnie
działająca nawigacja GPS uzupełniona
została o kilka przydatnych funkcji, np.
informacje o przepisach drogowych w różnych krajach, kalkulator, monitorowanie
podróży czy konwerter jednostek. Ciekawym dodatkiem jest aplikacja pomagająca w doborze ubrań (m.in. dotycząca
określenia rozmiaru). Stację wyposażono
również w gniazda na kartę pamięci SD,
USB oraz AUX.

Komorę silnika Iveco Daily również zaprojektowano zgodnie z zasadami ergonomii i funkcjonalności, dlatego też dokonywanie codziennych obsług związanych
z kontrolą poziomu płynów eksploatacyjnych jest łatwe i przyjazne.

Daily dla firmy
Opisywane Iveco ma ładownię o pojemności 16 m3, której podłoga została
wyłożona materiałem antypoślizgowym,
a ściany boczne na całej wysokości panelami ze sklejki. O ile rozwiązanie to
poprawia estetykę i funkcjonalność ła-

Przestrzeń załadunkowa spełnia wymogi funkcjonalności i użyteczności,
jednak do ładowności pojazdu można mieć zastrzeżenia
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downi, o tyle niestety przyczynia się do
zwiększenia masy własnej pojazdu, która
w przypadku testowanego egzemplarza
ze względu na jego gabaryty wynosi
2640 kg. Łatwo zatem wyliczyć, że samochód ma jedynie 860 kg ładowności.
Biorąc pod uwagę, że testowane Daily
napędzane jest silnikiem o mocy 150 kW
(205 KM), który zużywa średnio 10,2 l
ON na 100 km, konfiguracja taka nie
pokrywa się z ogólną ideą transportu, aby
przewozić jak najwięcej ładunku z zachowaniem jak najniższych kosztów. Zakładając, że opisywane Iveco przeznaczone jest do realizacji przewozu lekkich
(objętościowych) ładunków na długich
trasach, przy wspomnianym zużyciu paliwa przydałby się też większy zbiornik,
gdyż standardowy 70-litrowy pozwala na
pokonanie ok. 680 km.
Do samej ładowni o wymiarach
4680×1740×1900 mm nie można mieć
większych zastrzeżeń. Ma ona regularne
kształty, pomiędzy nadkolami mieści się
standardowa paleta, tylne drzwi otwierane są pod kątem 270°, a przez boczny
otwór standardową paletę można załadować również dłuższym bokiem. Tylny zderzak pełniący rolę stopnia jest wystarczająco szeroki, a zarazem nie utrudnia
załadunku wózkiem widłowym. W podłodze umiejscowiono 13 uchwytów pier-
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Taki emblemat jest zapowiedzią
ponadprzeciętnych osiągów

ścieniowych, które pozwalają na łatwe
i pewne zamocowanie ładunku w każdej
części ładowni.

Nowy Iveco
Daily wyróżnia
się stylistyką
przedniej części
nadwozia

Wrażenia z jazdy
Wspomniana wcześniej kabina zapewnia dobry komfort podróżowania.
Miejsca jest pod dostatkiem również dla
2 pasażerów. Amortyzowany fotel kierowcy ma szeroki zakres regulacji i nie
męczy nawet na dłuższych odcinkach.
Dzięki dużej powierzchni szyb oraz dużym lusterkom zewnętrznym pole widzenia kierowcy jest bardzo szerokie, co
znacznie ułatwia prowadzenie i manewrowanie dość długim samochodem. Testowane Daily wyposażone było w opcjonalną kamerę cofania z dodatkową lampką
doświetlającą obszar za pojazdem – jest
to element przydatny w warunkach dostaw nocnych.
Układ jezdny i napędowy sprawdziliśmy w bardzo zróżnicowanych warunkach: na drogach miejskich, lokalnych
oraz ekspresowych, poruszając się samochodem całkowicie załadowanym,
a także bez obciążenia. Iveco zdecydowanie lepiej prowadzi się pod obciążeniem, nie ma wtedy tendencji do podskakiwania na poprzecznych nierównościach.
W załadowanym samochodzie jest również zdecydowanie ciszej niż podczas
jazdy bez ładunku. Zasadniczo do wnętrza dociera głównie szum opływającego
powietrza, natomiast wyciszenie silnika
jest bardzo dobre.
Jednostka napędowa o sporych rezerwach mocy i momentu obrotowego zapewnia doskonałe przyspieszenie w każdej
sytuacji, przełożenia skrzyni biegów dobrano pod kątem uzyskiwania wysokich
średnich prędkości jazdy, na szóstym
biegu przy prędkości 100 km/h obrotomierz wskazuje ok. 1500 obr/min, dodam
też, że układ napędowy bez problemu
utrzymuje taką prędkość nawet na dłu-

gich i stromych podjazdach. Układ kierowniczy dobrze współgra z zawieszeniem,
zapewniając dobre wyczucie nawierzchni
drogi i stabilne prowadzenie samochodu,
nie wymaga przy tym zbyt wiele wysiłku podczas manewrów parkingowych.
Układ hamulcowy charakteryzuje się
bardzo precyzyjnym dozowaniem siły
hamowania i jest zarazem bardzo skuteczny. Funkcja Hill Holder działa bez zarzutu i bardzo ułatwia ruszanie pojazdem
na wzniesieniach.

Naszym zdaniem
Prezentowane Iveco Daily – naszym
zdaniem – ma jedynie dwa poważne minusy. Pierwszy z nich to mała dopuszczalna ładowność, gdyż standardem w tej
klasie pojazdów jest ładowność na poziomie 1000 kg, co zdecydowanie zwiększa
uniwersalność zastosowań samochodu
dostawczego oraz jego rentowność. Drugim minusem jest regulacja kolumny kierowniczej tylko w płaszczyźnie pionowej,
przez co po zajęciu wygodnej pozycji za
kierownicą przysłania ona główne wskaźniki (prędkościomierz i obrotomierz) tablicy rozdzielczej.
Poza tym opisywane Daily to nowoczesny i solidny samochód użytkowy,
a jego koncepcja jako samochodu dostawczego potwierdza, że jest stworzony
do pracy, a największym dowodem na to
jest znacznie lepszy komfort jazdy po
załadowaniu. Wnętrze kabiny zostało

wykonane z materiałów łatwych w utrzymaniu czystości, ma ciekawą stylistykę
i nie ma w nim żadnych zbędnych dodatków. Zastosowanie ramy nośnej podwozia podtrzymuje tradycję marki Iveco,
i zapewnia sztywną i wytrzymałą konstrukcję pojazdu.
Możliwości układu napędowego testowanego pojazdu wykraczają znacznie
poza zdolności przewozowe ograniczone
jego masą własną. Silnik o tak wysokich
osiągach doskonale sprawdziłby się
w wersjach o dmc. 4,5 t oraz cięższych,
nawet w przypadku ciągnięcia przyczep.
Reasumując, należy stwierdzić, że
Iveco Daily nie zachwyca niczym szczególnym, jest natomiast bardzo dobrze
przygotowane do codziennej, ciężkiej
pracy, co w przypadku samochodów użytkowych jest bardzo ważnym argumentem. Z punktu widzenia kierowcy pojazd
ten jest przyjazny w codziennej eksploatacji i zachęca do dłuższej jazdy, szczególnie drogami szybkiego ruchu.

Zdjęcia: © M. Samulak
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Nowy VW Caddy
– premiera światowa

olkswagen Samochody Użytkowe
zaprosił przedstawicieli mediów
do Poznania – to tu przecież, w fabryce w Antoninku, powstaje właśnie
Caddy i niektóre wersje Transportera.
W niedalekiej Wrześni od 2016 r. ma ruszyć produkcja Craftera.
W ciągu 11 lat produkcji modelu
Caddy na całym świecie sprzedano ok.
1,5 mln tych popularnych i nagradzanych
samochodów. Jest to olbrzymi sukces.
Nowy Caddy, używany w dostawach miejskich dostawczy van, i jego brat w wersji
„cywilnej” zostały zmodernizowane i udoskonalone niemal pod każdym względem.
Około 55% wszystkich modeli Caddy
opuszcza fabrykę w Poznaniu jako pojazdy użytkowe, reszta trafia do prywatnych gospodarstw domowych jako
kompaktowe vany. Z tych różnych zastosowań wynikają różne wymagania dla
tego modelu. Volkswagen Samochody
Użytkowe reaguje na indywidualne wymagania bogatą ofertą silników i napędów. Łącznie w nowym Caddy dostępne
są cztery wersje silników TDI, trzy silniki
TSI, do wyboru jest 5- lub 6-biegowa manualna skrzynia przekładniowa, a także
6- lub 7-biegowa skrzynia DSG. Ponadto

© D. Piernikarski

„VW Caddy – zawsze najlepszy wybór” to hasło reklamujące najnowszą,
czwartą generację tego dostawczego samochodu, który bez wątpienia należy
do najchętniej kupowanych samochodów w klasie vanów.

Światowa premiera nowego Volkswagena Caddy odbyła się 4 lutego w jednej z hal Międzynarodowych Targów Poznań. Wybór miejsca światowej premiery wydaje się jak najbardziej uzasadniony

możliwe jest połączenie napędu na wszystkie koła (4Motion) z dwoma wersjami silników i przekładni.
Kompaktowy van mający cztery warianty wyposażenia odpowiada wymaganiom szerokiej klienteli i nie do przeoczenia jest tu samochód kempingowy
Caddy Beach. Ponadto na rynek ma trafić
ekskluzywny model GenerationFour oraz
dostawczy Caddy w wersji maxi.

Nowe silniki
W układach napędowych wykorzystano rozwiązania techniczne najnowszej
generacji. Nowe silniki Caddy mają zapewnić najwyższą efektywność i są oczywiście zgodne z normą emisji Euro 6.
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W przypadku silników Diesla jednostką
bazową jest 4-cylindrowy silnik o pojemności skokowej 2 dm3 dostępny w czterech wariantach mocy: 55 kW/75 KM
(225 Nm), 75 kW/102 KM (250 Nm),
90 kW/122 KM (300 Nm) oraz 110 kW/
150 KM (340 Nm). Wszystkie diesle mają
system start-stop. Modelem o najniższym zużyciu paliwa ma być dostawczy
Caddy BlueMotion, opracowany specjalnie z myślą o dostawach miejskich. „Mając
zużycie paliwa poniżej 4 l na 100 km,
nowy Caddy ustanawia nowy standard
w swej klasie” – wyjaśnia dr Eckhard
Scholz, przezes zarządu Volskwagen
Samochody Użytkowe. W wersji skrzyniowej samochód ten ma spalać poniżej
4,2 l/100 km (109 g CO2/km).
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Nowo zaprojektowany znaczek VW
współtworzy wraz z grillem i światłami
(żarówki H4, H7 lub Bi-Xenon) zwartą
całość, która znajduje swoją kontynuację w błotnikach i drzwiach

„Nawet nowy silnik TGI o pojemBazowym silnikiem
wersji użytkowych
ności 1,4 l, zasilany gazem ziemnym,
nowego Caddy pobędący następcą popularnego Caddy
zostaje dwulitrowy
EcoFuel, zużywa zaledwie 4,1 kg metanu
silnik TDI. Norma
na 100 km. Dzięki zastosowaniu downEuro 6 wymusiła
sizingu i turbodoładowania generuje on
zastosowanie
dodatkową moc w porównaniu z pow układzie oczyszprzednim modelem i zużywa przy tym czania spalin wtrysku
do 28% paliwa mniej. Te osiągi przyniosą
AdBlue. Jego 9-litkorzyści każdemu i są równie przyjazne
rowy zbiornik ma
wystarczyć na
dla środowiska naturalnego, jak i dla
ok. 10 tys. km
otoczenia” – dodaje Eckhard Scholz.
W przypadku silników benzynowych
do wyboru są trzy modele: 4-cylindrowy
silnik TSI o pojemności 1,2 dm3 i mocy
62 kW/84 KM (160 Nm), 1-litrowy, 3-cylindrowy silnik TSI o mocy 75 kW/102 KM
W nowym Caddy wprowadzono wiele
(175 Nm) oraz 4-cylindrowy silnik TSI
nowych elementów poprawiających bezo pojemności 1,4 dm3, generujący aż
pieczeństwo i komfort podróżnych, a także
92 kW/125 KM (200 Nm). Silnik zasilany
wspomagających pracę kierowcy. Aby
gazem ziemnym to TGI 1,4 dm3 o mocy
to osiągnąć, zastosowano wiele syste81 kW/110 KM.
mów wspomagających kierowcę, które
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W trosce o bezpieczeństwo

© D. Piernikarski
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dotychczas w samochodach segmentu
miejskiego stosowane były sporadycznie.
Jednym z nich jest system Front Assist
monitorujący otoczenie pojazdu. Jest
także system awaryjnego hamowania
City Emergency Braking: jeśli kierowca
nie dostrzeże przeszkody, jadąc z prędkością poniżej 30 km/h, system automatycznie uruchomi hamulce i – w warun-

kach idealnych – będzie mógł zapobiegać
wszelkim kolizjom. W wersjach przeznaczonych do przewozu osób nowy
Caddy otrzymał boczne poduszki i kurtyny powietrzne.
Około 22% wszystkich wypadków,
w których doszło do obrażeń uczestników,
to kolizje z więcej niż jednym obiektem.
Aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia takiego scenariusza,
w nowym Caddy w standardzie zastosowano (nagradzany w innych modelach
Volkswagena) system hamulcowy wielokrotnego hamowania. Po kolizji następuje automatyczna inicjalizacja dalszego hamowania, jeśli kierowca nie
podejmie żadnych działań.
Ciekawymi opcjami wyposażenia są
systemy Light Assist oraz Driver Alert.
Ten ostatni rozpoznaje odchylenia od
normalnego, typowego zachowania kierowcy podczas jazdy i rekomenduje mu

Klapa tylna furgonu to jednolita całość
ze spojlerem na górnej krawędzi
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Załadunek i wyładunek ułatwia niski próg
załadunkowy o wysokości 587 mm. Maksymalna szerokość ładowni to 1340 mm,
między nadkolami jest to 1172 mm

Opcjonalna kamera cofania może
współpracować z radioodtwarzaczami
Composition Color, Composition Media
lub systemem radiowo-nawigacyjnym
Discover Media. Również opcjonalny
system wspomagania parkowania Park
Assist pozwala na niemal automatyczne
parkowanie równoległe oraz parkowanie
prostopadłe – to cecha szczególnie przydatna w przewozach kurierskich.

© D. Piernikarski
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Wnętrze wersji
użytkowej i osobowej
nieznacznie się różni

zrobienie przerwy w podróży. W opcjach
znajdziemy również podgrzewaną szybę
przednią, zapewniającą dobrą widoczność w każdych warunkach.
W przypadku opcjonalnego tempomatu adaptacyjnego ACC, utrzymującego bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego (działa od 0 do 160 km/h,
gdy jest skrzynia biegów DSG, lub od 30
do 160 km/h przy przekładniach manualnych), czujnik radarowy monitoruje
odległość i względną prędkość od poprzedzającego pojazdu. W połączeniu ze
skrzynią DSG system ACC może również
zmniejszyć prędkość jazdy, np. na spowolnieniach lub w korkach, nawet do
pełnego zatrzymania.

Caddy użytkowo
Uporządkowano i wprowadzono nowe
linie wyposażenia. Mowa o dostępnych
czterech wersjach wyposażenia: Conceptline, Trendline, Comfortline oraz Highline.
Conceptline jako wersja podstawowa
została zdefiniowana na nowo i zastępuje
dotychczas znaną wersję Startline. Podobnie jest w wersji pojazdu kempingowego Tramper, która teraz nazywa się
Beach, analogicznie do jej większego krewniaka Transportera. Niezmienna pozostała klasyfikacja w segmencie pojazdów
dostawczych miejskich. Wciąż rozróżnia się
pojazd typu furgon do transportu towarów i wersję kombi do transportu osób.
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Objętość ładunkowa nowego modelu
Caddy w wersji furgon wynosi 3,2 m3.
Jest długa na 1781 mm i jest dostępna
zarówno od tyłu, jak i od prawej strony pojazdu. Maksymalna wysokość powierzchni
załadunkowej wynosi 1257 mm. Dwa
skrzydła drzwi tylnych o różnej wielkości
z asymetrycznym podziałem pozwalają
na załadunek o wysokości 1137 mm.
Podłoga jest całkowicie płaska. Sześć
składanych pierścieni mocujących pozwala
na optymalne zabezpieczenie transportowanego ładunku.

Nowy wygląd
Bestseller ewoluuje zewnętrznie. Design nowego Caddy robi wrażenia dzięki
widocznym przetłoczeniom, ale także
wyraźnie zdefiniowanym powierzchniom
o stylistycznej jasności. Przeprojektowano
przód samochodu, wyostrzono linię klapy
tylnej, dodając niewielki spojler ze światłem stop. To wszystko nadaje temu
kompaktowemu vanowi niepowtarzalny
charakter, wzmocniony wyglądem przednich i tylnych świateł.
Utrzymując swoją niezwykłą funkcjonalność i wysoką jakość wykończenia,
miejski van dostawczy zyskał na wyglądzie, dynamice i nabrał indywidualnych cech charakterystycznych. Wnętrze
pojazdu harmonizuje z pełną ekspresji
stylistyką zewnętrzną – tu także odważnie zastosowano duże powierzchnie
i odcinające je krawędzie. Zwracają również uwagę atrakcyjne elementy wykończenia wnętrza, ze zintegrowanymi wlotami powietrza, a wyposażenie służące
rozrywce (gniazda USB, zasilające itp.)
podkreśla nowoczesność modelu.
Nowy Caddy pojawi się w sprzedaży
w Niemczech pod koniec czerwca, w pozostałych krajach wkrótce potem. Przyjmowanie zamówień ma się rozpocząć
w marcu. W fabryce w Poznaniu od 7.
tygodnia ruszy produkcja tzw. serii zerowej, a w 22. tygodniu z taśmy montażowej ma zjechać ostatni VW Caddy poprzedniej generacji. W Niemczech ceny
nowego modelu dostawczego (panel van)
mają się zaczynać od 14 785 euro netto,
natomiast za bogato wyposażoną pasażerską wersję Conceptline (zastępuje
poprzedni model Startline) trzeba będzie
zapłacić ok. 15 330 euro.

Opracował Dariusz Piernikarski
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Leasing:
sukcesywnie do góry
© Pixabay

Na zorganizowanej 2 lutego br. konferencji
prasowej przedstawiciele Związku Polskiego
Leasingu podali, że branża leasingowa w 2014 r.
wypracowała 21,3-procentowy wzrost.
Oznacza to, że rok 2014 był
dla branży udany.

a taki wzrost przełożyło się łączne
sfinansowanie transakcji o wartości 42,8 mld zł. Dane te wskazują na dalszy dynamiczny rozwój rynku
leasingu w Polsce, zwłaszcza w porównaniu z wynikami branży w 2013 r. Dla
przypomnienia podajmy, że ubiegły rok
branża zakończyła 13-procentowym
wzrostem i podpisaniem umów na kwotę
35,3 mld zł.
„Wyniki wypracowane przez branżę
leasingową w ubiegłym roku pozwalają
liczyć na dalszy rozwój i jeszcze większą
popularność leasingu wśród przedsiębiorców. Badanie »Monitoring kondycji
sektora MMŚP 2014« zrealizowane przez
CBOS w 2014 r. pokazuje, że mikro,
małe i średnie przedsiębiorstwa w celach
inwestycyjnych częściej korzystają z leasingu niż kredytu*. Wskazują na to także
zaprezentowane przez nas dane, które
potwierdzają, że w ciągu ostatnich 12
miesięcy wartość aktywnego portfela
firm leasingowych rosła dwa razy szybciej niż wartość salda kredytów inwestycyjnych” – powiedział Wojciech Rybak,
wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

Obraz rynku
Jak podali eksperci, struktura łącznego
rynku finansowania pozostaje w miarę
zrównoważona: transakcje dotyczące pojazdów lekkich, dostawczych i ciężarowych o dmc. do 3,5 t stanowią 36,4%
rynku, maszyny i inne urządzenia, w tym
IT – 33,1% , transport ciężki natomiast
zajmuje 26,7% całego rynku.
W 2014 r., podobnie jak w latach
ubiegłych, pojazdy lekkie były kluczowym motorem rozwoju polskiego rynku
leasingu. Wysoka całoroczna dynamika
w tym segmencie (39-procentowy wzrost
rok do roku i wartość transakcji na poziomie 15,5 mld zł) została osiągnięta
dzięki wynikom wypracowanym przez
firmy w I kwartale (za sprawą okienka
kratkowego – derogacji VAT, finansowanie pojazdów lekkich wzrosło o 79%)
oraz korzystnym przepisom dla leasingu
aut z segmentu premium w kolejnych
miesiącach.
Drugim co do wielkości segmentem
leasingu, który odnotował stabilny wzrost
w 2014 r., były maszyny i urządzenia
(łącznie z IT). Na korzystną sytuację w tym

obszarze (17% wzrostu oraz finansowanie na poziomie 14,1 mld zł) wpływ
miały: wysokie wykorzystanie zdolności
produkcyjnych w firmach, środki unijne
na rolnictwo oraz odbicie w budownictwie (zauważalny wzrost finansowania
maszyn budowlanych o 52%).

Transport ciężarowy
Finansowanie transportu ciężkiego
(do grupy wlicza się m.in. pojazdy ciężarowe, statki, samoloty i inne pojazdy) to
trzeci co do wielkości obszar działalności
firm leasingowych. W 2014 r. w tym
segmencie firmy leasingowe wypracowały 13-procentowy wzrost oraz finansowanie na poziomie 11,4 mld zł.
„Raportujące do Związku Polskiego
Leasingu firmy sfinansowały samochody
ciężarowe o wartości 4 817,62 mln zł
netto, z czego 1 579,81 mln zł netto przypadło na pojazdy o dmc. powyżej 3,5 t.
Wartość wyleasingowanych ciągników
siodłowych, naczep i przyczep oraz autobusów wyniosła odpowiednio 5 123,7,
2 316,8 oraz 1 242,7 mln zł netto. Na tym
tle wartość sfinansowanych w ubiegłym
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roku przez EFL pojazdów ciężarowych wyniosła 815,8 mln zł, co oznacza 15-procentowy wzrost liczony rok do roku. Na
koniec 2014 r. EFL miał blisko 9-procentowy (8,8%) udział w rynku pojazdów
ciężarowych” – powiedział Radosław
Woźniak, wiceprezes zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego.
Z kolei Marcin Balicki, dyrektor departamentu sprzedaży Millennium Leasing, zwraca uwagę na mocne odbicie
w segmencie leasingu autobusów. „Jeśli
chodzi o poszczególne typy pojazdów, najbardziej, o ponad 44%, wzrosło finansowanie autobusów. Miało to niewątpliwie związek z realizacją wielu projektów
komunalnych związanych z wymianą taboru. Informacje na ten temat są publicznie dostępne, więc nie zdradzę żadnej tajemnicy, jeśli powiem, że w wielu
takich projektach uczestniczyliśmy jako
Millennium Leasing. Wystarczy wymienić
choćby duży projekt realizowany przez
MPK Wrocław, w którym wspólnie z firmą
Solaris Bus & Coach wygraliśmy przetarg na dostawę i dzierżawę 57 autobusów o łącznej wartości ponad 75 mln zł.
Tylko ta jedna transakcja stanowiła ponad 6% całego rynku finansowania autobusów w 2014 r.” – wyjaśnia.

Gdybyśmy jednak chcieli prześledzić
sytuację dokładniej, to – jak mówi Marcin
Balicki – „Najmniejszy wzrost odnotowało
finansowanie ciągników siodłowych, jedynie o 8%. Gdy popatrzymy na sytuację w poszczególnych kwartałach, dość
oczywiste stanie się wyjaśnienie przyczyn takiej sytuacji. W pierwszym kwartale, porównując z analogicznym okresem
2013 r., finansowanie ciągników siodłowych wzrosło o ponad 32%. Wpłynęła na
to przede wszystkim realizacja złożonych
wcześniej zamówień na ciągniki siodłowe
spełniające normę Euro V. W kolejnych
kwartałach dynamika wyraźnie słabła,
osiągając odpowiednio 21,2% i 3,3%
w drugim i trzecim kwartale. Ostatni
kwartał roku, w porównaniu z czwartym
kwartałem 2013 r., pokazał już spadek
o ponad 10%.
W samochodach ciężarowych – podwoziach pod zabudowę – obserwowaliśmy
identyczną tendencję jak w ciągnikach

sowanie pojazdami ciężarowymi z normą
emisji Euro V w pierwszych miesiącach
2014 r., a także znaczne zainteresowanie
przedsiębiorców transportowych nowoczesną strukturą umów leasingu opartych
na współpracy z dostawcami pojazdów.
Wysoka dynamika transakcji w finansowaniu transportu w ING Lease została
utrzymana do końca roku”.

Sytuacja w poszczególnych
kwartałach
Według danych ZPL mimo trudnej
sytuacji zewnętrznej wysoka dynamika
leasingu w obszarze transportu ciężkiego
została utrzymana do końca trzeciego kwartału 2014 r. W nawiązaniu do sytuacji
na rynku transportu firmy leasingowe nie
odnotowały pogorszenia jakości portfela
branży transportowej w porównaniu ze
średnią dla całego portfela.

Pojazdy
osobowe,
dostawcze
i ciężarowe
do 3,5 tony

Struktura finansowania
przedmiotów (aktywa
finansowane przez firmy
leasingowe)

Nieruchomości 2,9%

+39%

Transport
ciężki

+13%

Maszyny i inne
urządzenia,
w tym IT

+17%

Inne 0,9%
15 596

Pojazdy osobowe,
pojazdy dostawcze
i ciężarowe
do 3,5 tony
36,4%

Maszyny
i inne urządzenia
w tym IT
33,1%

14 159

2014

12 067

4 390
11 415

11 222

3 707
10 067

3 392
2 983

3 516
3 427

Transport ciężki
26,7%

Wzrosty w branży transportu ciężkiego w 2014 r. wiązać też należy ze
zwiększonym zainteresowaniem klientów
samochodami ciężarowymi spełniającymi
normę Euro V z tzw. listy derogacyjnej.
O wzroście tego zainteresowania mówi
Cezary Rylik, dyrektor departamentu
klientów korporacyjnych ING Lease: „Rozwojowi tego obszaru sprzyjało zaintere-

Trendy w grupach –
finansowanie ogółem
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X–XII

+25%

–13%

+9%
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+45%

+27%

+20%

7 706

11 206

6 640

8 431

8 675

10 451

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Aktywa sfinansowane leasingiem w 2014 r.

siodłowych – od ponad 60-procentowego
wzrostu w pierwszym kwartale, przez,
kolejno, wzrosty o 41,7% i 17,6% w następnych kwartałach, aż do spadku o ponad 16% w ostatnich trzech miesiącach
ub. roku. W segmencie finansowania
naczep i przyczep, gdzie kształtowanie
się popytu nie było obarczone wpływem
zmiany norm emisji spalin, spadek dynamiki wzrostu był bardzo podobny. Po
dobrym pierwszym półroczu (wzrosty
o 32,7% i 26,3%) końcówka roku była już
słabsza. W trzecim kwartale rynek wzrósł
jedynie o 5,9%, a w czwartym również
wyhamował i zanotowano ujemną dynamikę na poziomie ponad 6%. Oceniając

18,4%

102
2 165

2 508
21
2 283

24,1%
–12,2%
–79,4%
5,5%

ostatni kwartał 2014 r., trzeba oczywiście pamiętać, że punktem wyjścia do
tej analizy był ostatni kwartał 2013 r.,
który był bardzo udany, ale – pomimo to
– wyhamowanie dynamiki pod koniec
ubiegłego roku jest faktem”.

Prognozy na 2015
W 2015 r. branża leasingowa oczekuje wzrostu na poziomie 11,2%. Prognozowany stabilny i zrównoważony
wzrost gospodarczy ma wspierać inwestycje firm.
„W odniesieniu do perspektyw, jakie
czekają finansowanie branży transportowej w najbliższych miesiącach, należy
z dużym prawdopodobieństwem oczeki-

reklama
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10 886
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289
7 678
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2014
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9 665
289
8 809
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43,9%

2 856
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pozostałe pojazdy
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pojazdy ciężarowe
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I–XII 2014/
I–XII 2013
27,1%
37,5%
14,6%
0,1%
14,7%

wać chwilowej stabilizacji nowych transakcji. Jednakże dobre informacje, jakie
coraz częściej napływają ze strefy euro,
pozwalają sądzić, że wzrost ogólnej koniunktury przełoży się również na zwiększenie potrzeb inwestycyjnych w tabor
samochodowy. Pamiętajmy o tym, że
według bardzo ostrożnych szacunków
to polskie przedsiębiorstwa transportowe są jednym z największych graczy
na rynku usług transportu drogowego
w Europie” – ocenia Cezary Rylik.
Ostrożniejszy w ocenie najbliższych
miesięcy jest Marcin Balicki: „Wydaje się,
że sytuacja w otoczeniu międzynarodowym wciąż pozostaje niestabilna. Trwający konflikt na Ukrainie i niejednoznaczny wpływ nowych przepisów o płacy
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Pojazdy ciężarowe
Pozostałe pojazdy
Maszyny

24 926
14 972
9 665
289
8 809

minimalnej w Niemczech na polskich
przewoźników mogą w dalszym ciągu
wpływać tonująco na plany inwestycyjne
przewoźników. Trudno jest w warunkach
tak nieprzewidywalnego otoczenia zewnętrznego podejmować decyzje o nowych inwestycjach i wiążącym się z tym
zaciąganiem nowych zobowiązań. Jednocześnie przewoźnicy, którzy wycofali
się z rynków wschodnich, żeby zapewnić
odpowiednią jakość i konkurencyjność
oferowanych usług na innych trasach,
będą musieli inwestować w wymianę
taboru na nowoczesny. Czynniki te powodują, że prognozowanie sytuacji w nadchodzących kwartałach obarczone jest
dość sporym ryzykiem. Niemniej jednak,
obserwując bieżącą sytuację i wyciągając
wnioski z naszych rozmów z klientami,
jesteśmy umiarkowanymi optymistami.
Statystycznie, ze względu na tzw. efekt
bazy, czyli bardzo dobrych pierwszych
miesięcy 2014 r., dynamika w pierwszym
półroczu 2015 r. może być słabsza, ale
w ujęciu rocznym oczekujemy raczej
wzrostu rynku finansowania transportu
ciężkiego niż stagnacji”.
W 2015 r. – jak zapowiadają eksperci – czekać nas mają również wzrosty finansowania w branży budowlanej.
„W 2015 r. branża leasingowa oczekuje
kontynuacji odbicia na rynku maszyn
budowlanych, wspieranej zaliczkowym
wydawaniem pieniędzy z nowej perspektywy unijnej. Rynek maszyn będzie
się nadal wzmacniał dzięki wysokiemu
poziomowi wykorzystania zdolności produkcyjnych. Będzie to szczególnie odczuwalne w finansowaniu maszyn i pojazdów w II półroczu 2015 r.” – dodaje
Radosław Woźniak.

Rynek wynajmu
Zgodnie z wynikami podanymi przez
Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów branża wynajmu długoterminowego samochodów (CFM) odnotowała
w 2014 r. wzrost 10,3-procentowy.

2015 (P)
26 805
15 900
10 588
318
10 745

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

OSD

2014

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

Pojazdy

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

Prognoza dotycząca aktywów sfinansowanych leasingiem
zmiana 2015/2014
7,5%
6,2%
9,6%
10,0%
22,0%

Łączna flota należących do PZWLP firm
wyniosła na koniec ub. r. prawie 126 tys.
(125 876) samochodów wynajmowanych długoterminowo. Najwyższy wzrost
kwartalny, na poziomie 3,6%, został odnotowany w ostatnich trzech miesiącach
2014 r. Na potrzeby usług wynajmu długoterminowego branża zakupiła w ubiegłym roku łącznie ponad 42,2 tys. nowych samochodów osobowych. „Usługi
CFM zaczynają w naszym kraju już powoli zastępować inne formy finansowania floty, takie jak zakup za gotówkę, kredyt czy leasing finansowy. Jesteśmy
pewni, że w kolejnych latach znaczenie
wynajmu długoterminowego dla rynku
flotowego w Polsce oraz kondycji całej
branży motoryzacyjnej będzie się nadal
zwiększało. Nasz kraj upodabnia się do
rynków zachodnioeuropejskich, gdzie
w wynajmie długoterminowym znajduje
się zdecydowana większość leasingowanych samochodów służbowych – nawet
70–80%” – powiedział Marek Małachowski, prezes zarządu PZWLP, dyrektor zarządzający ALD Automotive Polska.
W 2014 r. Full Service Leasing (leasing operacyjny z pełną obsługą serwisową) stanowił w łącznej flocie firm
PZWLP zdecydowanie największy udział,
bo aż 76% (95 412 aut). Leasing z Serwisem, czyli usługa zapewniająca również zewnętrzne finansowanie floty, ale
z niepełną jej obsługą, na koniec 2014 r.
stanowiła 13% samochodów (16 820 szt.).
W tym przypadku eksperci zwrócili uwagę
na trzykrotny spadek dynamiki rocznego
rozwoju Leasingu z Serwisem w porównaniu z 2013 r. „Oznacza to, że firmy
w Polsce korzystające z wynajmu długoterminowego samochodów zaczynają
jeszcze częściej wybierać pełny outsourcing w zarządzaniu parkiem pojazdów,
decydując się na full service leasing –
wyjaśnia Marek Małachowski. – Full Service Leasing pozwala bowiem na maksymalne wykorzystanie korzyści płynących
z wynajmu długoterminowego pojazdów,
a więc uzyskania przez firmę bardzo
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dużego komfortu w codziennym użytkowania aut służbowych oraz oszczędności finansowych” – dodaje.
Najmniejszą część floty stanowiły
w 2014 r. samochody służbowe w usłudze
Fleet Management (wyłącznego zarządzania). Było to 11% rynku (13 644 auta).
W przypadku tej usługi przedsiębiorstwo finansuje samochody we własnym
zakresie, w dowolny sposób, powierzając
firmie wynajmu długoterminowego jedynie opiekę administracyjną i serwisową
nad swoimi samochodami służbowymi.
Po IV kwartale 2014 r. pierwszą trójkę
największych w Polsce firm wynajmu
długoterminowego samochodów (CFM),
biorąc pod uwagę nie tylko członków
PZWLP reprezentujących ok. 80% rynku,
ale również niezrzeszoną, lecz wspólnie
raportującą ze Związkiem firmę Masterlease, stanowiły: LeasePlan Fleet Management Polska (23 764 szt.), Masterlease
(21 943 szt.) oraz Arval (16 654 szt.).
* Badanie Konfederacji Lewiatan „Monitoring
kondycji sektora MMŚP 2014” zostało zrealizowane
przez Centrum Badania Opinii Społecznej metodą
wywiadu bezpośredniego w okresie 6 maja–18 lipca
2014 r. na ogólnopolskiej kwotowej próbie 1111
aktywnych przedsiębiorstw prywatnych,
zatrudniających 2 lub więcej pracowników.
Artykuł opracowano na podstawie danych udostępnionych przez Polski Związek Leasingu oraz Polski
Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Opracowała Renata Pawliszko
Wykresy, tabele: © ZPL

Summary
In 2014 in the financing segment of
heavy transportation leasing companies have developed a 13-percent
increase and the financing of 11.4
billion zł. Companies reporting to the
Polish Leasing Association financed
commercial vehicles with a value
of 4 817.62 million zł net, of which
1 579.81 million net zł fell on vehicles with GVW above 3.5 t. The value of leased tractors, trailers and
semi-trailers and buses amounted
correspondingly to 5 123.7, 2 316.8
and 1 242.7 million net zł. One of the
visible market trends in 2014 was
a strong reflection in the segment of
the lease of buses – which increased
by over 44%.
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Rynek autobusów
w Polsce w 2014 r.

Piotr Muskała

W roku 2014 zarejestrowano w Polsce 1473 nowe autobusy, co oznacza spory
(ponad 6%) wzrost w porównaniu z rokiem 2013. Wzrostowi nie zaszkodziło
wprowadzenie normy Euro VI, końcówka poprzedniej transzy finansowej UE
ani nawet o ponad 50% niższa niż w 2013 r. sprzedaż w grudniu.

przedaż 1400 nowych autobusów
jest jak na polski rynek wynikiem
bardzo dobrym, a biorąc pod uwagę
sytuację kryzysową sprzed 2–3 lat, wręcz
fantastycznym. Gdyby udało się ją utrzymać w obecnym roku, czy nawet zwiększyć (zwłaszcza w segmencie autobusów międzymiastowych), moglibyśmy
wówczas mówić o pełnym powrocie do
koniunktury sprzed okresu światowego
kryzysu gospodarczego.

Marki
Liderem sprzedaży nowych autobusów na polskim rynku w 2014 r. został
Mercedes-Benz, sprzedając 634 pojazdy.
Dało to niemieckiemu producentowi 43%
udziału w rynku i 4-procentowy wzrost
w stosunku do roku 2013. Gdyby uwzględnić tylko autobusy o dmc. powyżej 8 t,
liderem byłby Solaris Bus & Coach, który
sprzedał ich 248 i zajął drugie miejsce,
notując jednocześnie 6% spadku w porównaniu z poprzednim rokiem. Spadek ten
wiąże się najprawdopodobniej z mniejszą
ilością dotacji unijnych, a to właśnie one
są istotnym źródłem finansowania auto-

busów miejskich, pozostających domeną
Solarisa. Dużym zaskoczeniem jest natomiast trzecia pozycja w rankingu, którą
zajęła firma Solbus, sprzedając 90 nowych
autobusów. Wynik ten Solbus osiągnął
głównie dzięki dużym dostawom do Warszawy i Bydgoszczy. Stawkę czterech
największych zamyka SOR z 58 sprzedanymi pojazdami. Istotną liczbę autobusów sprzedały jeszcze Autosan, MAN,
Iveco, Setra i AMZ-Kutno.
Ponad 30% nowych autobusów zarejestrowanych w 2014 r. w Polsce wyprodukowano nad Wisłą, co oznacza
spadek o 3% w porównaniu z rokiem

poprzednim. Podobnie jak od kilku lat
wciąż zastanawiający są „wielcy nieobecni”, czyli duże koncerny, które niejako wycofały się z walki o polski rynek.
Odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się
dzieje, należy szukać w kilku miejscach.
Oczywiście przede wszystkim największą
rolę odgrywa tu cena, na drugim miejscu należy postawić specyfikę oferty (np.
tylko pojazdy hybrydowe w Volvo) nieco
odległą od potrzeb, wymagań i możliwości
polskiego rynku. Istotna jest również zapaść na rynku autobusów międzymiastowych, będącym najważniejszym obszarem działalności wielu firm (np. Iveco).

© Daimler

Mercedes-Benz po raz kolejny został liderem
sprzedaży nowych autobusów w Polsce.
Zwycięstwo zawdzięcza minibusom
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W ogólnej klasyfikacji polski Solaris zajął drugie miejsce, lecz w kategorii autobusów
o dmc. powyżej 8 t od lat pozostaje niekwestionowanym zwycięzcą

nowych autobusów miejskich. Jak co
roku niekwestionowanym liderem został
rodzimy Solaris, a największe partie
autobusów odebrali: MZA Warszawa
(72), Mobilis dla Krakowa (67) oraz MPK
Wrocław (57). Warto zwrócić uwagę, że
wrocławskie MPK nie zakupiło autobusów,
lecz wyleasingowało je od banku Millenium, co jest na polskim rynku autobusów
miejskich nowością. Dalej wśród dużych
odbiorców znalazły się: MPK Łódź (40),
MPK Kraków (37) i KDD Trans Bydgoszcz (35). Widać więc wyraźnie, że
wśród odbiorców autobusów miejskich
dominują największe miasta. Oprócz Solarisa duże partie autobusów miejskich

© P. Muskała

Rynek autobusowy można podzielić
na kilka podstawowych segmentów. Najczęściej stosuje się klasyfikacje ze względu
na przeznaczenie pojazdów, a więc autobusy miejskie, lokalne i międzymiastowe
oraz turystyczne. Dodatkowo, najczęściej jako oddzielną kategorię, wyróżnia
się minibusy, które występują oczywiście także w trzech rodzajach: miejskim,
lokalnym i turystycznym. Warto zauważyć, że taki podział często się zaciera,
wielu przewoźników międzymiastowych
bowiem kupuje autokary kojarzone dotychczas z ruchem turystycznym (przykładem są opracowana specjalnie z myślą
o takim zastosowaniu Scania Touring
czy też maksymalnie zubożone autokary
VanHool zakupione w ostatnich latach
przez Polskiego Busa) albo autobusy niskowejściowe będące jeszcze nie tak dawno
podstawowym autobusem miejskim.
Od lat najlepsza sytuacja panuje
w segmencie autobusów miejskich. Dzieje
się tak ze względu na wykorzystanie
środków unijnych i stosunkowo duże
środki własne na modernizację taboru
w największych miastach. Podobnie było
i w 2014 r., choć ze względu na przejście pomiędzy kolejnymi etapami podziału
funduszy unijnych oraz wejście w życie
normy Euro VI segment miejski zanotował 9-procentowy (54 szt.) spadek
w porównaniu z rokiem 2013. Ogółem
w 2014 r. w Polsce zarejestrowano 549

© P. Muskała

Segmenty

Ku zaskoczeniu wielu na trzeciej pozycji uplasował się Solbus – firma, która jeszcze
kilka lat temu była na skraju upadłości, a dziś wygrywa duże przetargi
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sprzedali też: Mercedes (97) i wracający
do gry Solbus (86). Zabrakło MAN-a, który
ma szansę na powrót do walki o polski
rynek w związku z kolejnym wrocławskim eksperymentem – dzierżawą przez
MPK linii firmie zewnętrznej. Dzierżawcą
zostanie firma ITS Michalczewski, znana
z użytkowania właśnie MAN-ów. Natomiast szans Volvo należy upatrywać
w nowej perspektywie finansowej UE.
Jeśli tylko samorządy postarają się o dofinansowanie zakupu autobusów hybrydowych, to właśnie Volvo (obok Solarisa) ma największe na polskim rynku
doświadczenie w rozwoju takiego rodzaju napędu.
Autobusy międzymiastowe po raz kolejny zaliczyły spadek sprzedaży. W 2014 r.
zarejestrowano nad Wisłą zaledwie 116
takich pojazdów, co jest kroplą w morzu
potrzeb. Na lokalnych trasach jeździ
bowiem starzejący się tabor wymagający
natychmiastowej wymiany, a jedna jaskółka w postaci przewoźnika oferującego
ekspresowe przewozy międzymiastowe
nowymi autobusami wiosny nie czyni. Sytuacja taborowa dawnych PKS-ów i prywatnych przewoźników realizujących
transport lokalny i międzymiastowy jest
katastrofalna. Nie ma co prawda dostępu
do danych o wieku wykorzystywanych
przez nich pojazdów, ale wystarczy rzut
oka na lokalne drogi, aby się przekonać,
że dominują tam autobusy, które z powodzeniem nadają się wyłącznie do muzeum pojazdów, a nie na trasy. Kustosze
byliby wręcz zachwyceni widokiem nietypowych wersji pojazdów najprzeróżniejszych marek, jedynymi w swoim

.eu
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rodzaju chałupniczymi remontami Autosanów z lat 70., czy też unikatowymi
egzemplarzami Setr wyprodukowanych
przed polskim stanem wojennym. W segmencie międzymiastowym 116 sprzedanych autobusów oznacza spadek o 7%
w porównaniu z rokiem 2013. Liderem
tego rynku został będący w stanie upadłości Autosan (45 szt.), który sprzedał
spore partie autobusów szkolnych oraz
pojazdów do obsługi przewozów pracowniczych w KGHM. Drugie miejsce
(20 szt.) przypadło wspólnie: debiutantowi na polskim rynku – firmie Plaxton,
której autobusy zasiliły flotę Polskiego
Busa, oraz firmie SOR, podbijającej rynek
przewozów podmiejskich w okolicach
największych miast. Pozostali producenci
sprzedali po kilka pojazdów. Patrząc na
to, gdzie trafiły pojazdy wyprodukowane
przez liderów rynku, można się łatwo
domyślić, że we flotach byłych PKS-ów
nie pojawił się praktycznie żaden nowy
autobus.
W segmencie autokarów turystycznych zanotowaliśmy spory wzrost (11%).
Ogółem sprzedano 227 tego typu pojazdów, przy czym liderem został Mercedes-Benz, sprzedając 72 autokary. Kolejne miejsca zajęły odpowiednio: Setra
(39) i VDL (29). Setra wspólnie z Mercedesem daje firmie Evo Bus pozycję
niekwestionowanego lidera segmentu
(niemal 50% udziału). Jeśli chodzi o dominujący rodzaj autobusów, to warto
zauważyć, że odnotowano duży wzrost
sprzedaży pojazdów 3-osiowych o zwiększonej pojemności pasażerskiej oraz
pojazdów o wyższym standardzie wyposażenia. Ogromna większość nowo zarejestrowanych autokarów spełnia normę
Euro VI.
Na koniec warto wspomnieć o jednym
z najważniejszych segmentów – autobusach klasy mini. Tego typu pojazdy
rządzą się w Polsce swoimi prawami.
Przede wszystkim w segmencie minibusów dominują zabudowywane przez
niewielkich producentów krajowych pojazdy na podwoziach znanych marek.
Dominują oczywiście auta na bazie Mercedesa Sprintera. Segment mini odnotował największy ze wszystkich wzrost
sprzedaży. W zeszłym roku polscy przewoźnicy kupili łącznie aż 554 minibusy,
czyli 24% więcej niż rok wcześniej. Zdaniem ekspertów firmy JMK koniunkturę
w tej części rynku zawdzięczamy zakupom pojazdów przystosowanych do prze-

wozu osób niepełnosprawnych, dofinansowanym w ramach programu PFRON.
Liderem rynku minibusów został Mercedes (81%), który zdeklasował rywali:
Forda (32 szt.), Renault i Opla. Sytuacja
wygląda nieco inaczej, jeśli weźmiemy
pod uwagę, że te 371 pojazdów liczonych
na korzyść Mercedesa to autobusy zabudowane przez polskich wytwórców
na bazie podwozia Sprintera. Klasyfikacja wśród liderów producentów nadwozi
minibusów wygląda następująco: Mercus-Bus (131), Auto-CUBY (65), CMS
Auto (58) oraz Automet (38).

Podsumowanie
Rynek nowych autobusów w Polsce
jest bardzo dynamiczny i podlega dużym
zmianom z roku na rok. O ile na pierwszych dwóch miejscach od kilku lat niepodzielnie królują Mercedes-Benz i Solaris
Bus & Coach, o tyle udział pozostałych
firm zmienia się z roku na rok. Niemniej
jednak można zauważyć pewne tendencje, które umacniają się od kilku lat.
Doskonałym przykładem jest tu czeska
firma SOR, która nie szukając rozgłosu,
małymi kroczkami z mało znaczącego
na naszym rynku producenta dotarła tuż
za podium. Autobusy, które oferuje, są
proste, tanie i trwałe, a tego właśnie
oczekuje typowy polski klient. Autobusy
z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i najwyższą jakością wykonania to domena transportu miejskiego
w dużych aglomeracjach.
Kolejna sprawa, to fakt, że z walki
o polski rynek praktycznie wycofali się
światowi potentaci: Volvo, MAN, Scania,
którzy sprzedają pojedyncze pojazdy, a co
ważne, mają przecież w Polsce swoje
zakłady produkcyjne. Od lat największą
bolączką pozostaje segment autobusów
lokalnych i szkolnych, który wciąż jest
mocno niedofinansowany, a skutki tego
odczuwają nie tylko producenci (wydaje
się, że to jedna z ważniejszych przyczyn
problemów np. Autosana), ale przede
wszystkim pasażerowie wożeni starymi,
zużytymi autobusami. Przewoźnicy turystyczni radzą sobie nieco lepiej, jednak
oni również nie kupują dużych ilości nowych autobusów, modernizując swoje
floty w oparciu o kilkuletnie pojazdy importowane. W kontekście braku wsparcia ze strony państwa czy instytucji unijnych takie rozwiązanie daje im szansę
na posiadanie względnie nowej i nieza-

wodnej, a przy tym komfortowej i bezpiecznej floty za umiarkowaną, a co za
tym idzie osiągalną dla nich kwotę. Sukces SOR-a pokazuje, że w Polsce wystarczy wygrać 2–3 duże przetargi na autobusy miejskie, aby zająć wysoką pozycję
w rankingu sprzedaży. Nie daje to oczywiście szans na rywalizację z rynkowymi
gigantami, takimi jak Solaris czy Mercedes, niemniej jednak pokazuje złożoność naszego rynku, jednocześnie obnażając jego niewielkie w skali europejskiej
rozmiary. Liczba niemal 1,5 tys. sprzedanych autobusów oczywiście bardzo
cieszy, niemniej jednak w świetle potrzeb
i w porównaniu z rynkami krajów Europy
Zachodniej jest to wciąż bardzo niewiele.

I co dalej?
Postawienie trafnej prognozy co do
sprzedaży w bieżącym roku jest niezwykle trudne. Mając jednak na uwadze
wzrost sprzedaży w ostatnich dwóch latach, doskonały w naszych warunkach
wynik z 2014 r. i fakt, że rozpoczyna się
nowy etap w rozdziale środków unijnych,
można z pewną dozą ostrożności przypuszczać, że w 2015 r. sprzedaż powinna
utrzymać się na poziomie z 2014 r.

Źródło danych: JMK Analizy
Rynku Transportowego

Summary
In 2014 1473 new buses were registered in Poland which gives a considerable (6%) increase in comparison to 2013. The market of new
buses in Poland is very dynamic and
highly changeable year to year. For
a few recent years Mercedes-Benz
and Solaris have been leadering the
market. The share of the other manufacturers change each year. The
year 2014 is the best year in the
city-bus segment for years. Generally
the condition of Polish bus market is
good and since 2012 has been constantly increasing. The only problem
is the situation of local buses.
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MAŁGORZATA KULIS

od 1 stycznia br. pełni funkcję vice president Europe Central East North Volvo
Group Trucks Sales, regionu obejmującego Polskę, kraje bałtyckie, Białoruś
i Ukrainę. Jest absolwentką wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z marką
Volvo związana od prawie 18 lat. Ma bogate doświadczenie zdobyte na różnych stanowiskach kierowniczych
w siostrzanej firmie Volvo Financial Services (VFS). Była dyrektorem zarządzającym tej spółki – pod jej kierownictwem firma odnotowała znakomite wyniki sprzedaży we współpracy z lokalnymi organizacjami Volvo Trucks,
Renault Trucks i Volvo Maszyny Budowlane. Równolegle pełniła funkcję dyrektora handlowego i członka zarządu VFS Centrum Serwisowe Regionu Europy Środkowo-Wschodniej i była odpowiedzialna za wsparcie finansowe produktów Grupy Volvo sprzedawanych przez Volvo Trucks, Volvo Construction Equipment i Volvo
Buses. W listopadzie 2012 r. objęła stanowisko dyrektora generalnego Volvo Truck Center Polska, a od listopada 2013 r. Volvo Group Trucks Poland, biorąc pod swoje skrzydła dwie marki, Volvo Trucks i Renault Trucks,
na rynku polskim. Stanowiska te obejmuje równolegle do dzisiaj. Prywatnie miłośniczka podróży, dobrej lektury (również fachowej) i aktywnego wypoczynku. Szczęśliwa mama syna Jakuba.

MARTIN LUNDSTEDT

(48 l.) 1 stycznia br. oficjalnie objął stanowisko sekretarza generalnego ACEA
– Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów i będzie pełnił tę funkcję przez cały obecny rok. Po ukończeniu studiów wyższych w 1992 r. rozpoczął pracę w firmie Scania jako inżynier produkcji silników. Przez lata pracy w tej spółce zajmował różne stanowiska kierownicze, m.in. w okresie
2001–2005 był dyrektorem ds. operacji przemysłowych we francuskim oddziale firmy, a przez kolejne 2 lata
dyrektorem ds. samochodów ciężarowych Scania. Od 1 września 2012 r. do dziś pełni funkcję prezesa i dyrektora generalnego Scania AB.

ANDRZEJ KAMIONKA

(35 l.) – od początku br. jest prezesem zarządu firmy KH-kipper Sp. z o.o. Jest
absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Styczność z branżą zabudów samochodów ciężarowych i przyczep ma od roku 1996, odbywając wakacyjne praktyki zawodowe w zachodnich firmach produkujących tego typu sprzęt (lata 1996–1999). Od 1999 r. związany jest z firmą KH-kipper.
Początkowo pracował przy produkcji zabudów. W 2004 r. rozpoczął pracę w dziale handlowym, gdzie był odpowiedzialny za sprzedaż i rozwój działalności handlowej firmy w kraju i za granicą. 1 grudnia 2007 r. objął
stanowisko dyrektora handlowego, a od marca 2011 r. pełnił funkcję wiceprezesa spółki. Czas wolny lubi spędzać
aktywnie w gronie rodziny i znajomych. Jego pasją jest jazda off-road motocyklami enduro i samochodami terenowymi. Żonaty, dwoje dzieci (9 i 3 lata).

JANUSZ CIŻYŃSKI

1 stycznia br. objął stanowisko pełnomocnika zarządu ds. rozwoju sieci automotive
w Timex SA. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
oraz odbył szereg szkoleń z zakresu zarządzania i organizacji sprzedaży. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w latach 70., pracując w Centrali Importu i Exportu Chemikaliów CIECH, następnie w Libii jako kierownik
biura handlowego firmy PHZ Budimex. Był pierwszym pracownikiem firmy MAN w Polsce. Zaczął w 1989 r.
jako samodzielny agent i przez 25 lat budował pozycję tej firmy, będąc jednocześnie przez cały czas odpowiedzialnym za sprzedaż początkowo agentem, a następnie prokurentem, członkiem zarządu i dyrektorem ds. sprzedaży MAN Truck & Bus Polska. Jego głównym zadaniem w Timex SA będzie wsparcie i rozwój sprzedaży naczep Kässbohrer w Polsce. Interesuje się m.in. podróżami, motoryzacją, historią i muzyką oraz sportem.
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Polecenie przelewu / wp³ata gotówkowa

Odbiorca Oficyna Wydawnicza

"
MAZUR" sp. z o.o.
Przemys³owa 1, Byków
55−095 Mirków

Oficyna Wydawnicza MAZUR" sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, Byków, 55−095 Mirków

Prenumerata mo¿e byæ rozpoczêta w dowolnym momencie. Wysy³ka bêdzie realizowana po otrzymaniu przez wydawnictwo wp³aconej kwoty.

Dodatkowo mo¿na zamawiaæ numery archiwalne. Aktualnie w sprzeda¿y s¹:
1997 – numery od 2 do 4
1998 – numery od 1 do 4
1999 – numery od 1 do 4
2000 – numery od 1 do 6
2001 – numery od 1 do 6
2002 – numery od 1 do 6
2003 – numery od 1 do 6
14,99 z³/szt.;

2004 – numery od 1 do 6
2005 – numery od 1 do 6
2006 – numery od 1 do 6
2007 – numery od 1 do 12
2008 – numery od 1 do 12
2009 – numery od 1 do 12
2010 – numery od 1 do 12
10,99 z³/szt.;

5,99 z³/szt.;

2011 – numery od 1 do 12
2012 – numery od 1 do 12
2013 – numery od 1/2 do 12
2014 – numery od 1/2 do 12
2015 – numer 1/2

6,49 zł/szt.

SAMOCHODY SPECJALNE, ul. Przemysłowa 1, Byków, 55-095 Mirków; tel. 71 345 60 00, faks 71 345 82 13,
e−mail: prenumerata@samochody−specjalne.com.pl http://www.samochody−specjalne.com.pl

Uwaga! Prenumeratorzy!
Obecnie oferujemy Pañstwu nastêpuj¹ce sposoby dokonania prenumeraty:
1) Osoba prywatna powinna wype³niæ druk znajduj¹cy siê na odwrocie oraz op³aciæ go na poczcie lub w banku.
2) Przelewem – numer rachunku: 21 1600 1156 0004 0602 2943 0001.
3) Firma, która chce otrzymaæ fakturê VAT, powinna z³o¿yæ zamówienie i przes³aæ je do redakcji faksem na nr 71 345 82 13
lub e−mailem: prenumerata@samochody−specjalne.com.pl. Termin p³atnoœci wynosi 14 dni od wystawienia faktury.
4) Zamówienia na prenumeratê przyjmuj¹ równie¿ urzêdy pocztowe na terenie ca³ego kraju oraz oddzia³y Ruchu.
5) Zapraszamy równie¿ do redakcji, gdzie osobiœcie mo¿na op³aciæ prenumeratê. Adres: ul. Przemysłowa 1, Byków.
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie w celach marketingowych przez „Oficynê Wydawnicz¹ MAZUR” sp. z o.o. moich
danych osobowych, które przekazujê dobrowolnie, zastrzegaj¹c sobie prawo do ich sprawdzenia i poprawienia.
Podpis .......................................................................................................................................................................

| ŻÓŁTE STRONY |

Naprawy
przek³adni kierowniczych
i pomp wspomagania
Wszystkie typy!

SZYBKO − TANIO − SOLIDNIE
87−100 Toruñ
tel. 056/ 655−96−37
ul. Kana³owa 38 fax 056/ 658−66−10
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zaprosili nas
DAF Trucks Polska sp. z o.o. na przekazanie
pojazdów DAF klientowi w Wieluniu.
Europart Polska SA na otwarcie nowego
oddziału w Siedlcach.
Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH na warsztaty prasowe do Lubeki.
FCA na prezentację nowego Fiata Doblò
w Turynie.
KH-kipper na prezentację pojazdu Ginaf, przeznaczonego dla branży kopalnianej, z zabudową producenta.
MAN Truck International na MAN Trucknology Days do Monachium.
MB Motors sp. z o.o. na otwarcie nowego salonu sprzedaży samochodów dostawczych
Mercedes-Benz w Polsce.

Mercedes-Benz Polska na międzynarodowe
jazdy testowe nowymi Unimogami w wersji
terenowej oraz premierę nowych modeli
vanów producenta.
PTM Polska na konferencję branżową i warsztaty dotyczące pojazdów specjalistycznych
oferowanych przez firmę.
Scania Polska SA na Scania Test Tour 2015,
czyli prezentacje i jazdy terenowe pojazdami
konstrukcyjnymi producenta.
Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce na spotkanie prasowe i finałową galę XII edycji kampanii „Dobry Beton”.
Transport i Logistyka Polska na konferencję
prasową dotyczącą sytuacji branży transportowej.

zapraszają
na program

W MARCU

W marcu w programie „Na osi” pojawi się nowy cykl pt. „Monster Load's”, w którym ze szczegółami
poznamy temat przewozów ładunków ponadgabarytowych. Niezmienne pozostają stacje oraz terminy
premier kolejnych odcinków: Motowizja – sobota, godz. 14:00, TVR – wtorek, godz. 21:25 i Tele5
– wtorek, godz. 22:30. To oznacza, że program „Na osi” dostępny jest na platformach:
Cyfrowy Polsat i NC+ oraz w wielu sieciach kablowych. Audycję prowadzi Piotr Zelt.

sponsorzy
programu

W najnowszych odcinkach
zobaczyć będzie można
między innymi:

1. odcinek marcowy
MB Antos ujarzmiony przez kobietę;
kobiety strzegące polskich granic i obszaru
celnego; w cyklu „Kierowca i jego auto” –
Ania i jej ciężarówka; w cyklu „CV Truck”
– w jakich obszarach branży TSL pracują
kobiety; w cyklu „Jak to nazwać?” –
desperatkę i niebezpieczny automat.

2. odcinek marcowy
Iveco na Rajdzie Dakar 2015; „Spotkania
Transportowe” receptą na poprawę
działania firmy; silnik MAN D38 wkracza
do Polski; w cyklu „Monster Load’s” –
gdzie, co, jak i czym się przewozi; w cyklu
„Jak to nazwać” – owczy pęd
i mistrzowski refleks.

Jeżeli nie zdążysz obejrzeć programu
w telewizji, archiwum odcinków dostępne jest
na oficjalnej stronie programu www.naosi.pl.
Od niedawna odcinki po emisji w telewizji
trafiają też do serwisu YouTube.
Więcej na www.naosi.pl oraz na
www.facebook.com/ProgramNaOsi

3. odcinek marcowy
Zetor podbija Lewin Brzeski na
Opolszczyźnie; co najbardziej boli polskich
przewoźników?; wypełniony elektroniką
DAF Anno Domini 2015; w cyklu
„Monster Load’s” – jakie ciągniki
i naczepy wykorzystujemy do ładunków
ponadgabarytowych; w cyklu „Jak to
nazwać?” – nagłe ocieplenie
i pijana klaustrofobia.

4. odcinek marcowy
w cyklu „Używka XXL” – ciągnik Scania
G 440; groźne widmo niemieckiej płacy
minimalnej; dlaczego firma komunalna ze
Śremu wybrała Iveco?; w cyklu „Monster
Load’s” – szykujemy się na jazdę po
Europie z ładunkiem nienormatywnym;
w cyklu „Jak to nazwać?” – bandycki
wybryk i wielkie szczęście w nieszczęściu.

Zapraszamy do oglądania!
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„Samochody Specjalne. Transport – Technika – Biznes”
Twoje źródlo fachowej wiedzy od 1997 roku.

www.samochody-specjalne.com.pl

Nowy Solaris.
Dopracowany w najdrobniejszych szczegółach.
Nowy Solaris to innowacyjny autobus miejski o niezwykle lekkiej i trwałej
konstrukcji oraz bardzo atrakcyjnym designie. Nowatorska technologia
budowy pojazdu zapewnia niskie koszty eksploatacyjne i wysoką estetykę
wykończenia. Przestronne, jasne wnętrze, jak i nowoczesny układ jezdny
gwarantują pasażerom niespotykany dotąd komfort podróżowania.

