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Nowe Unimogi w terenie
Targi Transpotec w Weronie
MAN Trucknology Days 2015
www.samochody-specjalne.com.pl

14 Rynek wymusza rozwój konstrukcji
Jak wygląda rozwój konstrukcji naczep niskopodwoziowych stosowanych w przewozach
nienormatywnych? Złożoność rynku, niezliczona liczba wariantów i odmian konstrukcyjnych, mnogość osprzętu i wyposażenia
dodatkowego sprawiają, że pytanie postawione w tak ogólny sposób, w zasadzie powinno zostać bez precyzyjnej odpowiedzi.

26 Zawieszenia niezależne w naczepach
niskopodwoziowych
Pojazdy wykorzystywane w transporcie nienormatywnym to niekiedy bardzo wyrafinowane konstrukcje, wymagające specjalistycznych rozwiązań, niespotykanych w typowych
naczepach. Przykładem są stosowane w nich
osie i zawieszenia.

54 MAN Trucknology Days 2015
W dniach 19–21 marca 2015 w Monachium,
na terenie Truck Forum, odbyła się cykliczna
impreza MAN Trucknology Days 2015. Jest
to organizowana od 2008 r. zakrojona na
wielką skalę prezentacja oferowanych przez
MAN Truck & Bus najnowszych rozwiązań
transportowych przeznaczonych do użytku
w różnych sektorach.

64 Unimog: ekstremalnie
terenowa ciężarówka
Unikatowa koncepcja i ogromna wytrzymałość
– oto cechy, dzięki którym Unimog, czyli ’pojazd uniwersalny’ (niem. Universal-MotorGerät), zbudował swój legendarny wizerunek.
Jak wygląda legenda w swym najnowszym
wcieleniu, mogliśmy się przekonać, testując
najcięższe wersje Unimoga na podberlińskim
terenowym torze testowym.

68 Targi po włosku, czyli Transpotec 2015
Targi Transpotec Logitec 2015, poświęcone
szeroko rozumianemu transportowi, odbyły
się w dniach 16–19 kwietnia br. w Weronie.
Dzięki zaproszeniu firmy Wielton mieliśmy
okazję je odwiedzić.
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Jak się już
powiedziało a, to…
Osiem wkrętów i dwie małe tablice rejestracyjne – tyle w zasadzie potrzeba, aby
autonomiczna ciężarówka pojawiła się na publicznych drogach… Niedawno, podczas uroczystej ceremonii w Las Vegas, gubernator stanu Nevada przekazał na ręce Wolfganga
Bernharda, szefa Daimler Trucks, tablice rejestracyjne pierwszej amerykańskiej autonomicznej ciężarówki dopuszczonej do ruchu publicznego. Freightliner wystąpił w świetle
reflektorów w państwie, które chce utrzymać palmę pierwszeństwa w rozwoju pojazdów autonomicznych.
Pisaliśmy o tym, jak to samojeżdżący Mercedes-Benz został po raz pierwszy pokazany rok temu na zamkniętym odcinku niemieckiej autostrady. Freightliner Inspiration
Truck to kolejne wcielenie autonomicznej ciężarówki koncernu Daimler i w dodatku to
jeden z dwóch pojazdów dopuszczonych do samodzielnego ruchu publicznego po szosach stanu Nevada, oczywiście pod nadzorem siedzącego w środku kierowcy.
Największy rywal Daimlera – mowa o Volkswagenie – również przygotowuje się, aby
nadać swoim samochodom ciężarowym pewien zakres autonomii. Lata wysiłków zmierzających do zbliżenia pod jednym dachem marek MAN i Scania doczekały się ostatecznej kulminacji podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym to potwierdzono
stworzenie VW Truck & Bus GmbH – nowej grupy holdingowej łączącej w sobie ciężarowe
marki koncernu. Na czele stanął – któż by inny – Andreas Renschler, dawniejszy szef
Daimler Trucks.
VW Truck & Bus będzie mieć silne powiązania z grupą VW: w zarządzie zasiądą nie
tylko Andreas Renschler i Martin Winterkorn (szef całego koncernu), ale również szef
rady zakładowej VW – Bernd Osterloh. Dostawczy biznes Volskwagena zostanie przeniesiony do holdingu ciężarowego Truck & Bus, podlegając tym samym Renschlerowi.
Przyjmując niemal wodzowską strukturę władzy w swoim pionie ciężarowym, VW
zmierza do utrzymania stabilności zarządzania – przypomnijmy, że dopiero co byliśmy
świadkami, potencjalnie niszczącej, „wojny na szczycie” pomiędzy Ferdynandem Piechem
a Martinem Winterkornem, którą wygrał ten ostatni. Scania straciła również swojego
CEO, gdyż dotychczasowy, Martin Lunstedt, przeszedł do AB Volvo.
Andreas Renschler będzie chciał z pewnością doprowadzić swoją grupę do pozycji,
z której będzie ona mogła udanie współzawodniczyć z jego poprzednim pracodawcą. Na
Walnym Zgromadzeniu nie było jednak mowy o poziomie sprzedaży, zamiast tego nakreślono cel, jakim jest uzyskanie wiodącej w branży pozycji pod względem rentowności,
rozwoju technologicznego i poziomu zadowolenia klienta. Może jeszcze za wcześnie na
stawianie kategorycznych pytań, ale dwa z pewnością cisną się na usta: W jaki sposób
Volkswagen zamierza konkurować globalnie z Daimlerem czy Volvo, nie będąc faktycznie obecnym w Stanach Zjednoczonych? No i czy rzeczywiście MAN i Scania mogą harmonijnie współpracować?
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny

GLOBALNE
OCHŁODZENIE.
R-452A CZYNNIK CHŁODNICZY

Wpływ na środowisko ograniczony nawet o 45%. Zgodność z wytycznymi F-GAS.
Certyﬁkowani technicy zmodernizują Twoją ﬂotę. Ten sam niski koszt użytkowania.
Nowe rozwiązanie modernizacyjne Thermo King.
Rozwiązania przyszłości dostępne już dziś.

europe.thermoking.com
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Rada nadzorcza MAN Truck & Bus AG
powołała Joachima Dreesa na stanowisko prezesa zarządu (CEO) MAN Truck
& Bus AG. Z dniem 1 kwietnia br. Joachim Drees (50 l.) zastąpił na tym stanowisku Andersa Nielsena, który przeszedł do firmy Volkswagen AG, gdzie
jest odpowiedzialny za dział business development w pionie pojazdów użytkowych. Dodatkowo rada nadzorcza przedłużyła do roku 2021 kontrakt z Heinzem
Jürgenem Löwem (50 l.), członkiem zarządu ds. sprzedaży i marketingu MAN
Truck & Bus AG.

Joachim Drees był ostatnio członkiem
zarządu odpowiedzialnym za sprawy
finansowe w spółce Drees & Sommer AG
w Stuttgarcie. Wcześniej przez sześć lat
pracował jako partner brytyjskiej spółki
zależnej w Londynie. Po ukończeniu
studiów na uniwersytecie w Stuttgarcie
i w Portland State University przez ponad
dziesięć lat zajmował kierownicze stanowiska zarówno w grupie Daimler Trucks,
jak i w Mercedes-Benz Trucks. Od 1 kwietnia br. już jako CEO zarządza spółką
MAN Truck & Bus AG – największym
przedsiębiorstwem Grupy MAN o rocznych obrotach rzędu 8,4 miliarda euro,
zatrudniającej 36 500 pracowników.
Anders Nielsen, pełniący od 1 września 2012 r. funkcję prezesa zarządu spółki
MAN Truck & Bus AG, przeszedł do spółki

Volkswagen AG – głównego udziałowca
Grupy MAN. W pionie pojazdów użytkowych będzie tworzył dział business
development i kierował nim. W ramach
tej funkcji będzie raportował bezpośrednio do Andreasa Renschlera, członka
zarządu w spółce Volkswagen AG. (KB)

Ruszyła nowa edycja konkursu
Optifuel Challenge 2015
Pod koniec kwietnia br. ruszyła 7. edycja Optifuel Challenge, konkursu organizowanego przez Renault Trucks w Polsce,
propagującego oszczędną jazdę i mającego na celu wyłowienie wśród uczestników najekonomiczniejszego kierowcy.
Podczas kwalifikacji zadaniem uczestników będzie pokonanie wyznaczonej
trasy obciążonym 22 tonami ładunku
zestawem z ciągnikiem Renault Trucks
T460. Jazda zostanie poddana ocenie
według takich kryteriów, jak średnia
prędkość i średnie zużycie paliwa, a pomiary i analiza tych parametrów dokonana
zostanie za pomocą narzędzi Infomax
i/lub Optifleet i porównana z wynikiem
Master Driverów (czyli instruktorów)
Renault Trucks. Zwycięzcą zostanie kierowca, który osiągnie najniższe spalanie,
utrzymując najwyższą średnią prędkość,
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym.
Eliminacje krajowe Optifuel Challenge
2015 przeprowadzane będą w 11 lokalizacjach: Suwałkach, Młochowie, Białej
Podlaskiej, Olchowej k. Rzeszowa, Liszkach k. Krakowa, Skoczowie, Katowicach,
Pietrzykowicach k. Wrocławia, Fabianowie, Tarnowie Podgórnym i Pruszczu
Gdańskim. Na 10 września zaplanowano
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wielki finał krajowy, który spośród 11 zwycięzców eliminacji lokalnych wyłoni siódmego już Mistrza Ekonomicznej Jazdy
Renault Trucks w Polsce. W tej edycji
o nagrodę główną w finale międzynarodowym powalczy dwóch najlepszych kierowców z Polski. A jest o co rywalizować
– do wygrania jest voucher na kwotę
8000 euro (szczegóły w regulaminie),
a dla firmy pojazd Renault T 460 w wersji
Optifuel na rok użytkowania.
Atrakcyjne nagrody, będą czekały na
zwycięzców już podczas eliminacji lokalnych, a to za sprawą zaangażowania
partnerów konkursu, m.in. firm Alcoa,
Michelin Polska, Renault Trucks Financial Services, Voith, Wielton. Zgłoszenia
do udziału w konkursie zbierają reprezentanci handlowi Renault Trucks w poszczególnych lokalizacjach.
(KB)

2015 rokiem jubileuszy
dla marki Iveco
W tym roku marka Iveco obchodzi
dwa ważne jubileusze: 40-lecie istnienia marki Iveco na świecie oraz 20-lecie
istnienia jej oficjalnego przedstawicielstwa w Polsce, czyli firmy Iveco Poland.
Pierwsze 180 ciągników włoskiego producenta wyjechało na polskie drogi w roku
1978 na zamówienie firmy Pekaes. Od
tamtej pory park zarejestrowanych pojazdów tej marki zwiększył się do ponad
108 tysięcy, z czego przeszło połowa
obecnie zarejestrowanych samochodów
Iveco została sprzedana przez Iveco Poland oraz sieć autoryzowanych dealerów. Oprócz liczby pojazdów zwiększyła
się znacznie także sieć handlowo-serwisowa do 46 punktów w całej Polsce.

© Renault Trucks Polska

Zmiana na stanowisku prezesa
MAN Truck & Bus AG

www.lampyostrzegawcze.pl

Obietnica dotrzymana! O 10,5 % oleju
napędowego mniej* w 984 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 10,5 % oleju
napędowego mniej.*
Również w nadchodzących tygodniach i miesiącach odbędą się kolejne pojedynki.
Proszę sprawdzić: www.fuelduel.pl

Marka Daimler AG

* Stan na dzień 02.04.2015 r.: średnie zużycie paliwa w pojazdach Euro V i Euro VI, 4 884 349 kilometrów przejechanych w warunkach realnej eksploatacji, 984 pojedynków (w tym 74 w Polsce).
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Jubileuszowy rok pełen promocji
W tym roku firma Inter Cars SA świętuje 25-lecie istnienia i do wspólnego
uczczenia swojego jubileuszu zaprasza
klientów, bez których zaufania sukces
spółki nie byłby możliwy. W ramach
obchodów ćwierćwiecza istnienia przygotowane zostały trzy wyjątkowe promocje: Kupuj z nagrodami, Wielka Gala
Mistrzów Warsztatu i Łap nagrody.
Kupuj z Nagrodami premiuje wszystkie zakupy dokonane w sieci Inter Cars
w okresie od 1 lutego do 30 listopada br.
Zarejestrowani uczestnicy mogą samodzielnie zdecydować, kiedy i na jakie
nagrody wymienić zebrane podczas za-

Promocja trwa od 1 marca do 31 sierpnia br., a jej hasło przewodnie brzmi:
„Jedne zakupy – wiele korzyści”. Oznacza
to, że punkty zdobywane w Promocji
Galowej liczą się także w promocji Kupuj
z Nagrodami, czyli liczone są podwójnie.
W trzeciej zabawie – Łap Nagrody! –
najważniejszy jest refleks i bieżące śledzenie strony www.ic25.pl. Po zaakceptowaniu warunków promocji zarejestrowany gracz będzie otrzymywał mailem
lub SMS-em powiadomienia o niespodziankach pojawiających się na stronie
internetowej firmy, które należy „ustrzelić”, aby zostać szczęśliwym Mistrzem
Dnia. Liczy się refleks, gdyż powiado-
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mienia pojawią się o różnych godzinach,
a wygrywa kilkanaście pierwszych osób.
Akcja trwa do 18 września br.
Główne obchody jubileuszu 25-lecia
Inter Cars SA odbędą się 19 września br.
na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Tutaj odbędą się także 15. Targi części
zamiennych, narzędzi i wyposażenia
warsztatów (18–20 września br.) oraz
Wielka Gala Mistrzów Warsztatu (19 września br.). Aby wziąć udział w przygotowanych promocjach, wystarczy zarejestrować się na www.ic25.pl. Tam również
znajdują się wszystkie szczegółowe informacje, liczba zebranych punktów, pełny wykaz nagród i regulaminy wszystkich akcji promocyjnych.
(KB)

Nowy VW Transporter T6
produkowany będzie w Polsce
Od rozpoczęcia przed 65 laty produkcji pierwszej generacji modelu T nabywców znalazło 12 milionów aut tej
serii. Od 2003 r. różne wersje Transportera produkowane są w fabryce Volkswagena w Poznaniu. W piątek 17 kwietnia
br. linię montażową poznańskiej fabryki
opuściły ostatnie egzemplarze Transportera T5, a 3 dni później – pierwszy seryjny
Transporter T6, gdyż jak zapowiedział
producent, model T w najnowszej odsłonie produkowany będzie właśnie w fabrykach Volkswagena w Poznaniu oraz
w Hanowerze.
„Rok 2015 przebiega dla nas pod
znakiem wdrożeń nowych generacji produkowanych u nas wcześniej modeli.
Na początku lutego w Poznaniu odbyła
się światowa premiera Volkswagena
Caddy 4. Teraz przyszedł czas, by pokazać światu najnowszą odsłonę kultowego
modelu T. Nowy Transporter ma wszelkie atuty ku temu, by powtórzyć sukces
swoich poprzedników” – powiedział Jens
Ocksen, prezes zarządu Volkswagen Poznań i członek kierownictwa marki Volkswagen Samochody Użytkowe.

© VW

Z okazji swoich urodzin spółka Iveco
Poland zorganizowała konkurs dla wszystkich fanów i właścicieli pojazdów Iveco,
polegający na opisaniu wyjątkowej historii związanej z pojazdem tej marki i wraz
ze zdjęciami wysłaniu jej do organizatora. Zaprezentowane mogły być również
inne pojazdy historycznie wchodzące
w skład grupy, a mianowicie Fiat Industrial, Lancia Industrial, OM, Unic, Magirus-Deutz, Pegaso czy Astra. Konkurs
podzielony został na dwie kategorie: pojazdy starsze niż 20 lat mogące pochwalić się fascynującą przeszłością oraz
pojazdy młodsze niż 20 lat, które zyskały
niepowtarzalny wygląd. Na najciekawsze zgłoszenia w obu kategoriach czekało
zaproszenie do prawdziwej mekki fanów
motoryzacji – fabryki Ferrari w Maranello.
Oficjalna prezentacja zwycięskich pojazdów nastąpi w trakcie imprezy „Dzień
Dziecka na Maxa” w dniach 30–31 maja
br., organizowanej przez Radio Zet. W samym centrum Warszawy, na Placu Defilad, zaprezentowana zostanie pełna gama
pojazdów użytkowych Iveco oraz innych
maszyn z grupy CNH Industrial. (KB)

kupów punkty. Na uczestników czeka
2,5 miliona cennych upominków, m.in.
narzędzia i sprzęty warsztatowe, doskonałej jakości odzież, sprzęt RTV/AGD,
tablety, szkolenia oraz punkty IC Premia
Cash. W ramach tej zabawy można powiększyć wartość punktów o 10, 20 lub
30%, przekraczając ustalone progi kwotowe i zbierając tzw. Ekstra złotówki podczas zakupów wskazanych produktów.
Druga promocja – Wielka Gala Mistrzów Warsztatu została przygotowana
dla klientów, którzy z Inter Cars współpracują najintensywniej. Do wygrania
jest 930 podwójnych zaproszeń na Wielką
Galę Mistrzów Warsztatu. Poza weekendowym pobytem w prestiżowych warszawskich hotelach, karnetem targowym
i udziałem w koncercie mega gwiazdy na
Stadionie Narodowym uczestnicy spotkania mogą wygrać aż 10 nagród po 25
tys. zł w punktach IC Premia Cash.

www.lampyostrzegawcze.pl
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wzrost liczebności floty to efekt coraz
większego zainteresowania wynajmem
pojazdów użytkowych” – podsumował
Artur Nowicki, prezes Fraikin na Europę
Środkowo-Wschodnią, i dodał: „Przedsiębiorcy dostrzegają zalety wynajmu,
różnorodność korzyści, jakie przynosi
oferowana przez nas usługa, niezależnie
od tego, czy jest to wynajem krótko-,
średnio-, czy długoterminowy”.
W bieżącym roku nadal rozwijana będzie flota pojazdów na wynajem krótkoterminowy, w planach firmy jest otwarcie
3 kolejnych oddziałów oraz uruchomienie 2 oddziałów typu Express w Warszawie i Gdańsku. Spółka planuje również utrzymanie dotychczasowego tempa
rozwoju swojej floty oraz m.in. 25-procentowy wzrost sprzedaży.
(KB)

daży. Udział w wyścigach oznacza dla
nas możliwość rozwijania opon ciężarowych, które sprawdzają się w trudnych
warunkach, a tym samym to doskonała
platforma prezentacji naszych innowacji” – powiedział Benjamin Willot, dyrektor marketingu opon ciężarowych
Goodyear w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Opony wyścigowe Goodyear w rozmiarze 315/70R22.5 zostały specjalnie
zaprojektowane i wyprodukowane, by
zapewniać możliwie najwyższe osiągi
ważącym niemal 5 t wyścigowym ciężarówkom, jeżdżącym z prędkościami
niemal 160 km/h. Mają opór toczenia
odpowiadający efektywnej paliwowo klasie B oraz przyczepność na mokrej nawierzchni odpowiadającą klasie A, co
© Goodyear

Spółka Volkswagen Poznań zainwestowała ponad 38 mln euro, by przygotować zakład do produkcji nowych modeli – VW Caddy 4 oraz VW T6. W tym
roku poznańską fabrykę ma opuścić ponad 12 tysięcy nowych Transporterów.
Tak jak dotychczas modele serii T
są dostępne w trzech zasadniczych wersjach – jako samochody użytkowe (furgon, z zabudową skrzyniową, z podwójną
kabiną oraz jako kombi), jako przestronne osobowe limuzyny do użytku służbowego i prywatnego (Multivan i Caravelle) oraz jako samochód rekreacyjny
(California). Modele te można dopasować do konkretnych potrzeb, wybierając jedną z dwóch wersji różniących się
rozstawem osi lub jedną z trzech o różnej wysokości nadwozia. Do wyboru są
również różne wersje silników – łącznie pojazd jest dostępny w ponad 500
kombinacjach.
(KB)

Udany rok dla Fraikin Polska
Rok 2014 był kolejnym udanym okresem dla działalności Fraikin Polska.
Spółka odnotowała blisko 33-procentowy wzrost sprzedaży w odniesieniu
do roku 2013, jednocześnie zarządzając
flotą o 22% większą niż w roku ubiegłym. Obecnie flota Fraikin to ponad 3300
pojazdów dostawczych i ciężarowych.
W obszarze oferowanych usług dużą
popularnością niezmiennie cieszył się
wynajem długoterminowy, którego przychody wzrosły o prawie 25% w odniesieniu do roku ubiegłego. Ilość pojazdów
objętych kontraktami długoterminowymi
to aż 84% ogólnej floty Fraikin. Z kolei
w ramach wynajmu krótkoterminowego
odnotowano rekordowy od początku
funkcjonowania Fraikin Polska, bo aż
40-procentowy wzrost przychodów. Spółka otworzyła również dwa oddziały właśnie z tą usługą: w Bydgoszczy i Lublinie.
Fraikin Polska wzbogaciła również swoją
ofertę – do gamy pojazdów trafił nowy
typ: małe furgony chłodnie. Oprócz asortymentu Fraikin zwiększyła również
liczbę najbardziej pożądanych na rynku
pojazdów dostawczych, dzięki czemu flota
przeznaczona na wynajem krótkoterminowy wzrosła o ponad 100 sztuk. „Wszystkie działania, jakie podjęliśmy w 2014 r.,
opierały się na realizacji rosnących potrzeb klientów. Nowe oddziały, jeszcze
szersza gama pojazdów oraz znaczny

Wyścigowe ciężarówki ponownie
pojadą na Goodyearach
Goodyear wspiera Wyścigowe Mistrzostwa Europy Samochodów Ciężarowych FIA i ponownie jest jedynym dostawcą opon dla liczącej dziesięć rund
serii wyścigów w sezonie 2015. Podczas
inauguracyjnego sezon wyścigu, który
odbył się 25 kwietnia br. na hiszpańskim
torze w Walencji, Goodyear obchodził
11. rocznicę wspierania tej ekscytującej
rywalizacji jako dostawca opon. „Z przyjemnością już po raz jedenasty podejmujemy się roli dostawcy opon dla Wyścigowych Mistrzostw Europy Samochodów
Ciężarowych FIA. Nasze zaangażowanie
w tę wyjątkową imprezę pozwala pokazać jakość ogumienia Goodyear, ponieważ dostarczane opony wyścigowe powstają na bazie karkasów podobnych do
tych dostępnych w standardowej sprze-
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stanowi wynik rzadko osiągany przez
standardowe opony dla pojazdów ciężarowych. Jako jedne z nielicznych typów
opon nie muszą być oznaczone unijną
etykietą w ramach europejskiego systemu etykietowania opon. Dostawami
i obsługą opon podczas całej imprezy
w sezonie jest organizacja Truck Race
Organisation (TRO).
(KB)

Wspólny projekt Renault-Nissan
i Daimlera
Alians Renault-Nissan i spółka Daimler AG rozszerzą nawiązaną pięć lat temu
współpracę i zaprojektują wspólnie jednotonową półciężarówkę dla marki Mercedes-Benz, która ogłosiła niedawno swoje
plany wejścia w ten segment. W nowym
pick-upie Mercedesa zostaną wykorzystane niektóre rozwiązania konstrukcyjne
z nowego modelu Nissana NP300. Nato-

www.lampyostrzegawcze.pl

PROWADZENIE FIRMY
TRANSPORTOWEJ
JEST JAK BITWA.
WYGRA TEN, KTO UMIE
SIê DOSTOSOWAã.

Przewyższa nawet o 40% wymagania
norm przemysłu motoryzacyjnego*

z TECHNOLOGIĄ

Rosnące koszty, wzrost wymagań klientów, ostra konkurencja.
Prowadzenie ﬁrmy transportowej to dzisiaj wyzwanie.
Ale teraz masz już sojusznika – nowy Castrol Vecton, z wyjątkową
technologią System 5™, przystosowuje olej do zmiennych warunków
panujących w silniku i maksymalizuje osiągi jednostki napędowej.

TO WIêCEJ NIĂ OLEJ.
TO PĆYNNA TECHNOLOGIA.

Dzięki temu pozwala Tobie i Twojej ﬂocie odnieść zwycięstwo.

www.castrolvecton.com
*

W niezależnych testach laboratoryjnych Castrol Vecton przewyższył wymagania API i ACEA w zakresie stabilności lepkości, ilości generowanych osadów na tłokach, rozpraszania sadzy, a także w ochronie przeciwzużyciowej
i odporności na korozję. Więcej informacji na stronie www.castrolvecton.com.
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© MAN Truck & Bus Polska

miast technologie i stylistyka auta z trójramienną gwiazdą zostaną zaprojektowane przez Daimlera. Nowy, wyposażony
w podwójną kabinę, model będzie sprzedawany w Europie, Australii, RPA i Ameryce Łacińskiej. „Wejście w szybko rozwijający się segment średnich pick-upów
jest ważnym krokiem w naszym dalszym globalnym rozwoju. Dzięki ugruntowanej współpracy z Aliansem Renault-Nissan możemy znacznie skrócić czas
i obniżyć koszty tego przedsięwzięcia”
– powiedział dr Dieter Zetsche, prezes
zarządu spółki Daimler AG i szef marki
Mercedes-Benz Cars.

© Daimler

Pierwsze pojazdy MAN Euro VI
napędzane biodieslem

Firmowany przez spółkę Mercedes-Benz pick-up o masie 1 t będzie montowany w zakładach Nissana w argentyńskiej Cordobie. Jego produkcja rozpocznie
się pod koniec tej dekady, a szacowana
roczna produkcja ma wynieść blisko 70 tys.
pojazdów. „Dzięki nawiązanej z Daimlerem współpracy nad projektem będziemy mogli rozłożyć koszty inwestycji
w zakładzie w Cordobie” – podsumował
Carlos Ghosn, prezes i dyrektor generalny Aliansu Renault-Nissan, i dodał:
„Nasza współpraca jest jedną z najbardziej owocnych w historii motoryzacji.
Umożliwiła wszystkim partnerom zwiększenie ekonomii skali oraz zachowanie
charakterystycznych wyróżników naszych marek i produktów”.
(KB)

Atego królem rynku wtórnego
Atego jest najbardziej poszukiwanym samochodem ciężarowym na rynku
wtórnym i za to właśnie model otrzymał
tytuł „Internetowy Samochód Roku 2014”

od organizatora konkursu serwisu Otomoto.pl . Wyróżniony został także Sprinter, który zajął drugie miejsce w kategorii samochodów dostawczych. „Bardzo
cieszymy się z zainteresowania, z jakim
spotykają się ciężarowe i dostawcze samochody marki Mercedes-Benz i jest
to dla nas podwójnie ważne. Stanowi to
z całą pewnością dowód zaufania, jakim darzą je kierowcy” – podsumował
Aleksander Rzepecki, przedstawiciel
Mercedes-Benz Polska, i dodał: „Zainteresowanie używanymi modelami to
gwarancja, że odsprzedając swojego kilkuletniego Mercedesa, właściciel uzyska
atrakcyjną cenę”.
Serwis otomoto.pl jest największą
w Polsce internetową giełdą samochodową. Prowadzony ranking odzwierciedla
zainteresowanie Polaków poszczególnymi
modelami pojazdów. Miliony internautów
„głosują” przez cały rok, wybierając pożądane parametry podczas przeszukiwania ofert w serwisie. Konkurs został zorganizowany już po raz dziesiąty, pojazdy
oceniane były w kilku kategoriach. (KB)
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Na przełomie lutego i marca br. firma
BOR Adam Plizga z Jasionki k. Rzeszowa
odebrała 4 ciągniki siodłowe MAN TGX
18.440 4×2 BLS przystosowane do pracy
na biopaliwie.
Były to pierwsze ciągniki z łącznej
puli 20 pojazdów zamówionych przez
podkarpackiego przewoźnika. „Zdecydowaliśmy się na zakup pojazdów marki
MAN, gdyż ma ona wieloletnie doświadczenie w zakresie napędów zarówno tradycyjnych, jak i niekonwencjonalnych.
Wcześniej dokładnie przetestowaliśmy
tego typu pojazdy i ponieważ pomyślnie
przeszły sprawdzian na europejskich
szlakach, teraz stawiamy zarówno na
biodiesel, jak i na MAN” – podkreślił
podczas przekazania Adam Plizga, właściciel firmy BOR.
Pojazdy MAN TGX są napędzane biodieslem, ale można tankować do nich
również klasyczny olej napędowy, a zużycie paliwa oraz właściwości jezdne pojazdów są identyczne w przypadku zastosowania obu tych paliw. Ciągniki będą
wykorzystywane w międzynarodowym
transporcie drogowym od Wielkiej Brytanii poprzez Włochy po Austrię i Holandię, gdyż właśnie w tych dwóch ostatnich
krajach opłaca się tankować biodiesel.
„Aktualnie jest on o 27 eurocentów tańszy niż klasyczny olej napędowy. To przy
flocie 30 pojazdów daje naprawdę spore
oszczędności. Podczas jazdy paliwo to
sprawdza się znakomicie, a przy okazji
chronimy środowisko” – powiedział Adam
Plizga. To pierwsze tego typu pojazdy
marki MAN w wersji Euro VI dostarczone
do klienta w Polsce.
(KB)

www.lampyostrzegawcze.pl
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Rynek wymusza rozwój
konstrukcji
Dariusz Piernikarski

Jak wygląda rozwój konstrukcji naczep niskopodwoziowych stosowanych
w przewozach nienormatywnych? Złożoność rynku, niezliczona liczba
wariantów i odmian konstrukcyjnych, mnogość osprzętu i wyposażenia
dodatkowego sprawiają, że pytanie postawione w tak ogólny sposób
w zasadzie powinno zostać bez precyzyjnej odpowiedzi.

a rynku europejskim działa od
lat grupa producentów specjalizujących się w pojazdach używanych w transporcie nienormatywnym,
wymieńmy choćby (alfabetycznie) takie
firmy, jak Broshuis, Cometto, Doll, Faymonville, Goldhofer, Nicolas, Nooteboom
czy Scheuerle. Pojazdy tego typu oferują
również firmy mające znacznie szersze
portfolio produktowe obejmujące pełne
spektrum zastosowań, od typowych naczep kurtynowych począwszy, poprzez
chłodnie, cysterny, silosy, wywrotki, a właśnie na zastosowaniach nienormatywnych skończywszy. Tu lista producentów
jest już znacznie dłuższa, ale możemy
wymienić chociażby takie firmy, jak Fliegl,
Kassböhrer, KH-kipper, Kögel, Langendorf oraz Wielton.

Każdy producent rozwija swoje produkty, wprowadzając w nich nowe rozwiązania. Naczelnym celem jest oczywiście spełnienie oczekiwań klientów
w jak najszerszym zakresie i dostarczenie im efektywnych rozwiązań transportowych. Klientom zależy zaś przede
wszystkim na ładowności i trwałości pojazdów używanych w specjalistycznym
transporcie ciężkim. Współzawodnictwo
producentów o udziały rynkowe wydaje
się tu mniej oczywiste, niż np. wśród masowych wytwórców naczep kurtyno-

wych. Każda firma bowiem specjalizuje
się w jakimś szczególnym segmencie –
mogą to być ciężkie moduły samobieżne,
pojazdy modułowe, naczepy do transportu elementów elektrowni wiatrowych
czy wreszcie uniwersalne pojazdy do
transportu typowych maszyn i sprzętu
budowlanego. Decyduje również opinia
o danym produkcie na rynku oraz doświadczenie w konstruowaniu i produkcji – słynne know-how. Firmy transportowe,
wiedząc, z jakimi zadaniami przewozowymi muszą się zmierzyć, poszukują
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© Broshuis

5-osiowa naczepa z podwójnym wysuwem
Broshuis SL została przygotowana z myślą
o przewozie pojazdów szynowych. Naczepa
ma wyposażenie pozwalające na wiele innych
zastosowań, transport maszyn budowlanych
lub kolumn elektrowni wiatrowych

www.lampyostrzegawcze.pl

rozwiązań najlepiej dopasowanych do
ich potrzeb. W tej branży cena nie ma
chyba aż tak dużego znaczenia – liczą się
możliwości. Taki sprzęt kupuje się na
długie lata.
Wracając do postawionego na wstępie pytania o kierunki rozwoju konstrukcji naczep niskopodwoziowych, odpowiedzią jest rynek. Pojawiają się nowe
pojazdy, modyfikacje, ulepszenia, dodatkowy osprzęt – wszystko wynika z bieżących potrzeb użytkowników. Wystarczy
zatem uważnie śledzić wprowadzanie
do eksploatacji najnowszych konstrukcji, a poznamy odpowiedź: kierunki rozwoju wynikają z potrzeb rynku. W branży
pojazdów stosowanych w transporcie nienormatywnym kierunki rozwoju w dużej
mierze określa praktyka eksploatacji.

Broshuis
Holenderska firma Van der Vlist, specjalizująca się w przewozach nienormatywnych, na początku roku rozpoczęła
eksploatację pierwszej z dwóch zamówionych, 5-osiowej naczepy Broshuis SL.
Nie jest to pierwszy kontakt tego przewoźnika z naczepami Broshuis SL – łącznie
we flocie firmy znajduje się 16 tego typu
pojazdów, w tym wersja 10-osiowa. Pozytywne doświadczenia z dotychczasowej
eksploatacji zadecydowały, że do realizacji nowych – bardzo specyficznych –
zadań transportowych zdecydowano się
również na naczepę SL, tym razem w innej konfiguracji.
Nowa 5-osiowa naczepa z podwójnym
wysuwem została przygotowana z myślą
o przewozie pojazdów szynowych, takich
jak np. tramwaje czy szynobusy. Pokład
został wyposażony w tory, które można
ustawiać w trzech różnych szerokościach.
Podesty najazdowe również mają szyny.
Przy projektowaniu naczepy uwzględniono nie tylko to, że przewozić będzie
pojazdy szynowe, może też mieć wiele
innych zastosowań, wożąc np. ciężkie
żurawie gąsienicowe czy kolumny elektrowni wiatrowych.

Doll Fahrzeugbau
Naczepy z serii Doll panther cechują
się dużą elastycznością konfiguracji i ładownością. W marcu tego roku niemiecki
producent dostarczył kolejny pojazd chorwackiej firmie transportowej Velebit.

© Doll Fahrzeugbau
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8-osiowa naczepa niskopodwoziowa Doll panther typu S8E-S2 (2+6) wyposażona w 2-osiowy
wózek dolly ma ładowność 96,5 t. Ładowność pojazdu można jeszcze zwiększyć o 10%,
montując dodatkowy 1-osiowy wózek dolly za regulowaną łabędzią szyją (2+1+6)

Firma ta od lat eksploatuje naczepy Doll.
Nowy nabytek to 8-osiowa naczepa niskopodwoziowa (tzw. semi) typu S8E-S2
(2+6) wyposażona w 2-osiowy wózek
dolly. Ładowność pojazdu wynosi 96,5 t.
Niskopodwoziówka panther poruszająca się na 8 osiach jest bardzo dobrym rozwiązaniem, pozwalającym na
połączenie tych bardzo kontrastujących
ze sobą wymagań. Ładowność pojazdu
można jeszcze zwiększyć o 10%, montując dodatkowy 1-osiowy wózek dolly
za regulowaną łabędzią szyją (2+1+6)
– Doll jest jedynym producentem naczep, który ma w swojej ofercie tego typu
rozwiązanie.
Charakterystyka pojazdu pozwala na
ekonomiczne łączenie jej z 3- lub 4-osiowymi ciągnikami holującymi. Konfiguracja układu jezdnego naczepy w zestawieniu 2+6 zapewnia optymalny rozkład masy
pomiędzy podwoziem a ciężarówką. Ponieważ hydrauliczne zawieszenie 2-osiowego wózka przedniego jest połączone
z łabędzią szyją, tym samym możliwa jest
zmiana obciążenia siodła (na drodze hydraulicznej) w zależności od rodzaju zastosowanego ciągnika.
Długość naczepy może zostać zwiększona o dodatkowe 30 m przez montaż
dźwigara belkowego (połączenie sworzniowe). Można wtedy transportować szczególnie długie ładunki.
Pojazd wyposażony jest w tylne rampy
najazdowe pozwalające na załadunek –
wjazd na pokład – maszyn budowlanych.
Całkowity skok zawieszenia to ponad
400 mm, co pozwala na optymalną kompensację wysokości każdej osi, nawet
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w zastosowaniach pozadrogowych. Większość funkcji pojazdu jest kontrolowana
elektronicznie – połączenie zapewnia
transmisja CAN.

Faymonville
Od wprowadzenia przez Faymonville
przed dwoma laty nowych wersji rozwojowych niezależnego zawieszenia Twin
Axle II koncepcja ta szybko przyjęła się
w branży. Wśród użytkowników naczep
Faymonville z tym zawieszeniem jest
również od lutego bieżącego roku polska
firma Sachs Trans z Radlina. Do liczącej
175 jednostek floty pojazdów dołączyły
dwie naczepy Faymonville. Pierwszy z pojazdów to wyciągana dwuosiowa, niskopodwoziowa naczepa MegaMAX, wyposażona w łamane osie i platformę do
przewozu kotłów. Ostatnim nabytkiem
firmy Sachs Trans jest 5-osiowa naczepa
niskopodwoziowa MultiMAX z potrójnym wyciągiem, hydraulicznym układem
kierowniczym i niezależnym zawieszeniem kół Twin Axle II.
Naczepa tego typu jest bardzo kompaktowa i mimo potrójnego rozciągania
w stanie złożonym długość podstawy
przyczepy i ciągnika siodłowego utrzymuje się w ustawowo dopuszczalnych ramach 16,5 m. Dzięki temu pojazd nie
wymaga żadnego dodatkowego dopuszczenia do eksploatacji. Ważnym atutem
naczep MultiMAX z zawieszeniem niezależnym Twin Axle II jest ich niska masa własna. To samo dotyczy wysokiej
ładowności rzędu 12 t na oś, co ma decydujące znaczenie, gdy przewozy od-

www.lampyostrzegawcze.pl

© Faymonville

Nowość we flocie firmy Sachs Trans: 5-osiowa naczepa Faymonville MultiMAX z potrójnym wyciągiem, hydraulicznym układem skrętu i niezależnym
zawieszeniem kół Twin Axle II. Naczepy MultiMAX z zawieszeniem niezależnym Twin Axle II mają osie o nośności do 12 t, co może mieć decydujące
znaczenie, gdy przewozy odbywają się po drogach Niemiec

bywają się po drogach Niemiec – tam bowiem osie niezależne
mają takie dopuszczenie – dla naczepy 5-osiowej dmc. pojazdu
to 85 t. Jako kolejny plus należy wymienić łatwą i przyjazną
dla użytkownika obsługę naczepy MultiMAX, która jest wyposażona w niezależne zawieszenie kół. Wysokość pokładu do
załadunku można obniżyć do 780 mm powyżej podwozia
(nawet w wariancie z trzema wyciągami), co jest ogromną
zaletą podczas transportu wysokich ładunków. Niezależne
zawieszenie kół pozwala na optymalizację kosztów utrzymania 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.

reklama

4WNGVMC!

Goldhofer
Turecka firma transportowa specjalizująca się w ciężkich
przewozach nienormatywnych Botros-Yigit-Nata (BYN) w listopadzie ubiegłego roku wykonała imponujące zlecenie, jakim
było przewiezienie bojlera rafineryjnego – element ten ważył
247 t, miał długość 62 m i średnicę 3,5 m. Na trasie przejazdu, liczącej w sumie ok. 1150 km, z tureckiego portu Iskenderun (tam dopłynął z Jebel Ali w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich) do rafinerii w irackim mieście Erbil wykorzystano
kombinację dwóch 10-osiowych ciężkich modułów Goldhofer
THP/SL. Tak olbrzymi pod względem ciężaru i rozmiarów ładunek był po raz pierwszy transportowany z Turcji do Iraku
w pojedynczej operacji. Całą trasę z Iskanderun do Erbil pokonano w ciągu 20 dni.
Przygotowania do realizacji projektu trwały pół roku, obejmując również szczegółową inspekcję dróg i bezdroży na trasie przejazdu. Po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń na przewóz pozytywne zakończenie całego zadania zależało już głównie
od niezawodności modułów THP/SL Goldhofer.
Cała kombinacja miała długość niemal 70 m i wysokość
5,25 m. Podczas podróży moduły transportowe Goldhofer pokazały, co potrafią. Zawieszenie o skoku ±300 mm oraz możliwość przenoszenia wysokich momentów zginających sprawia, że moduły są doskonałym rozwiązaniem do transportu
szczególnie długich ładunków poza drogami utwardzonymi.

Nie z nami – postaw na czerwone!
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Ważące po 35 t wagony turecka firma CABA
Transport przewiozła, wykorzystując 8-osiowe
(6+2) naczepy Scheuerle–Nicolas Superflex.
W naczepach Superflex zastosowano 2-osiowy
moduł, którego położenie między łabędzią szyją
a tylnym modułem jezdnym może być zmieniane
w odstępach co 500 mm. W naczepach Superflex pokład ładunkowy można wydłużyć teleskopowo o 7 m, osie z zawieszeniem hydraulicznym
mają nośność techniczną do 14 t, maksymalny
kąt skrętu wynosi 60°

Nooteboom
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Naczepy niskopodwoziowe holenderskiego producenta Nooteboom z rodziny
MCOS w swym najnowszym wcieleniu
wyposażone są w hydraulicznie sterowany system skrętu osi. Ich podstawowym przeznaczeniem jest szybki, ekonomiczny i bezpieczny transport maszyn
budowlanych o ciężarze do 47 t. Od
czasu ich wprowadzenia na rynek cieszą
się coraz większym zainteresowaniem
klientów. Na początku tego roku holenderski przewoźnik KWS Infra rozpoczął
eksploatację swojej pierwszej 4-osiowej
naczepy Nooteboom MCOS-58-04(EB)
z hydraulicznym systemem skrętu osi.
KWS Infra to część firmy Royal VolkerWessels Stevin – dużej grupy firm wykonujących międzynarodowe operacje
w różnych sektorach przemysłu budowlanego. W Holandii KWS Infra jest liderem w sektorze budownictwa drogowego.
Jeszcze do niedawna przejście z systemu osi samoskrętnych na osie ze sterowaniem hydraulicznym wymagało sporych inwestycji. Nooteboom, wprowadzając
do oferty program SMART, sprawił, że
dla klientów sterowanie hydrauliczne
skrętem osi naczep niskopodwoziowych
stało się znacznie bardziej przystępną
propozycją.
Naczepy Nooteboom MCOS to pojazdy 3- lub 4-osiowe z hydraulicznym
skrętem osi, wyposażone w stały lub

rozciągany pokład ładunkowy. W rodzinie MCOS dostępne są różne wersje pozwalające na spełnienie wymagań różnych sektorów zastosowań. Na przykład
naczepa MCOS zakupiona przez KWS
Infra jest specjalnie przygotowana do
transportu maszyn wykorzystywanych
przy budowie dróg. Pokład został specjalnie wzmocniony i przystosowany do
przewożenia ładunków – maszyn drogowych – o skoncentrowanej masie, takich jak frezarki.
W naczepach MCOS specjaliści Nooteboom zmodernizowali hydrauliczny
układ skrętu osi, aby uzyskać większy
kąt wychylenia kół. Naczepy wyposażone są w osie wahadłowe i kąt skrętu
wynosi 45°.

Scheuerle
Zrealizowana pod koniec ubiegłego
roku operacja przewiezienia kilku tramwajów z Chin do tureckiej miejscowości
Samsun była wzorcową lekcją nowoczesnej logistyki, w której wykorzystano

transport morski, lotniczy i lądowy. Za
operację przewiezienia ważących po 35 t
wagonów z portu czy lotniska do zajezdni
odpowiadała turecka firma CABA Transport – zrealizowano ją, wykorzystując
8-osiowe (6+2) naczepy Scheuerle–Nicolas Superflex.
Specjalnie wyposażone naczepy (torowiska na pokładzie) stosowane do
transportu pojazdów szynowych powinny
być na tyle uniwersalne, aby – gdy nie
są wykorzystywane zgodnie ze swym
podstawowym przeznaczeniem – mogły
przynosić korzyści ich użytkownikom,
wożąc inne ładunki. Przykładem takiego
uniwersalnego rozwiązania są naczepy
z rodziny Superflex znajdujące się w portfolio siostrzanych firm Scheuerle–Nicolas należących do grupy TII. Pokład ładunkowy można wydłużyć teleskopowo
o 7 m, co jest średnio o 4 m więcej w porównaniu z pojazdami konkurencji o podobnej masie własnej.
Na naczepach Superflex można przewozić również pojazdy przegubowe –
pomagają w tym możliwość zmiany

Imponujący ładunek: boiler o wadze 247 t, długości 62 m i średnicy 3,5 m przewieziony na modułach Goldhofer THP/SL. Zawieszenie o skoku ±300 mm oraz możliwość przenoszenia wysokich
momentów zginających sprawia, że moduły HP/SL są doskonałym rozwiązaniem do transportu
długich ładunków poza drogami utwardzonymi

rozkładu obciążenia za sprawą 2-osiowego modułu, którego położenie między
łabędzią szyją a tylnym modułem jezdnym może być zmieniane w odstępach
co 500 mm. Długość rozsuwanego teleskopowo pokładu może być w łatwy i prosty sposób przystosowana do rozmiarów ładunku. Jeśli przestawny moduł
2-osiowy nie jest potrzebny, może zostać
wymontowany z pojazdu w prosty sposób, bez jakichkolwiek specjalistycznych
urządzeń warsztatowych, takich jak
żuraw czy wózek widłowy. Naczepy Superflex wyposażone są w osie z zawieszeniem hydraulicznym o nośności technicznej do 14 t, maksymalny kąt skrętu
wynosi 60°.
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Niskopodwoziowe naczepy Nooteboom MCOS wyposażone są w hydrauliczny system skrętu osi.
Głównym przeznaczeniem naczep MCOS jest transport maszyn budowlanych

reklama

Summary
In Europe, a group of manufacturers specializing in vehicles used in
non-normative transport has been
operating for many years. All of them
develop their products by constantly
introducing new solutions. The main
goal is to meet customer expectations and to provide efficient transport solutions with payload and durable. Competition for market shares
of producers seems to be of less importance than it is for example between manufacturers of curtainsemi-trailers. Each of the companies in
fact specializes in a particular segment. Transport companies are looking for solutions best suited to their
needs. In this industry, the price is
probably not so relevant – it’s the variety of options that matters. Such
equipment is being purchased for
many years.
If we want to know the directions of
development of low bed semi-trailers – the answer is the market. There
are new vehicles, modifications, improvements, additional equipment –
all based on current customer needs.
In this segment of heavy vehicles
used to transport non-normative loads, directions of development are
largely determined by the operational practice.
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Naczepy jak klocki lego
Dariusz Piernikarski

© Goldhofer

Memmingen to zaledwie 41-tysięczne bawarskie miasto leżące
ok. 114 km na zachód od Monachium i ok. 56 km na południe od
Ulm. To właśnie tam, przy Donaustraße 95, swoją główną siedzibę
i zakład produkcyjny ma Goldhofer – światowy lider w produkcji
pojazdów stosowanych w transporcie nienormatywnym.

woją bogatą ofertą produktów
firma Goldhofer AG jest w stanie
zaspokoić najbardziej różnorodne
wymagania firm realizujących transport
ładunków nienormatywnych. Goldhofer
to uznany światowy specjalista – producent rozwiązań stosowanych w typowym
transporcie drogowym, ciężkim transporcie nienormatywnym oraz specjalnym,
wykraczającym poza jakiekolwiek definicje. Kompetencje firmy obejmują również rozwiązania stosowane w kombinowanym transporcie drogowym, szynowym,
morskim i powietrznym.
Początki Goldhofera sięgają roku
1705, to właśnie wtedy pojawiły się
pierwsze wzmianki o kuźni w miejscowości Amendingen koło Memmingen.
Jednak prawdziwy rozwój firmy nastąpił
dopiero po drugiej wojnie światowej. Urodzony w 1922 r. Alois Goldhofer, jako
przedstawiciel 8. generacji rodzinnego
przedsięwzięcia, rozpoczął w 1946 r.
produkcję przyczep rolniczych – były to
konstrukcje stalowe wyposażone w ogumienie pneumatyczne. Wtedy to powstała firma Allgäuer Fahrzeugwerke Alois
Goldhofer KG, rozpoczęła się również seryjna produkcja pojazdów na skalę prze-

Alois Goldhofer rozpoczął w 1946 r. produkcję przyczep rolniczych; wtedy też powstała firma Allgäuer
Fahrzeugwerke Alois Goldhofer KG i rozpoczęła się seryjna produkcja na skalę przemysłową

mysłową. Alois Goldhofer zmarł w styczniu 1981 r., jego dzieło kontynuowała
żona – Karoline Goldhofer, która doprowadziła do przekształcenia przedsiębiorstwa w 2000 r. w spółkę akcyjną. Tak
powstał Goldhofer AG. Głównym udziałowcem firmy jest Fundacja Aloisa Goldhofera. Posunięcie takie, oprócz całkowitej niezależności operacyjnej i finansowej,
zagwarantowało również to, że siedziba
firmy nadal znajduje się w Memmingen.
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Goldhofer dziś
Goldhofer może być śmiało uznany
za najważniejszego, czołowego światowego producenta pojazdów stosowanych
w ciężkim transporcie nienormatywnym
– atutami firmy są przede wszystkim
bogate portfolio oferowanych produktów oraz olbrzymie know-how w zakresie technologii i specyfiki prowadzenia
biznesu przez klientów. Udziały rynkowe

www.lampyostrzegawcze.pl
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Pierwszą przyczepę niskopodwoziową Goldhofer
(typ TU) wyposażoną w najazdy tylne i 15-calowe
koła konstruowano w 1952 r. – pojazd ten stał
się wzorcem dla całej branży

produkcji stanowią rozwiązania transportowe różnych typów, a 20% – pojazdy lotniskowe: holowniki i lotniskowe
pojazdy ratunkowe (ewakuacyjne).
Zwiedzana przez nas fabryka Goldhofer w Memmingen rozlokowana jest
na powierzchni ok. 100 tys. m2. To właśnie tu ok. 650 pracowników przygotowuje pojazdy, które mogą przewozić
ładunki o ciężarze od 25 do 10 000 t.
Przedstawicielem firmy w Polsce jest
Marcin Michalak (+48 730 909 294,
marcin.michalak@goldhofer.de).

Made by Goldhofer
Co decyduje o jakości takiego produktu jak naczepa do przewozów nienormatywnych? Przede wszystkim jest
to jej trwałość i ładowność. Klienci cenią
Zawieszenia niezależne MPA
stosowane są już w niemal 70%
naczep niskopodwoziowych
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producenta w poszczególnych krajach
są bardzo trudne do określenia, gdyż
mocno zależą od specyfiki danego rynku
i rodzaju pojazdu. Szczególnie na rynkach
wschodzących realizowane są olbrzymie
inwestycje przemysłowe czy infrastrukturalne – tam potrzebne są pojazdy mogące przewozić ekstremalnie duże i ciężkie konstrukcje. W krajach rozwiniętych
natomiast (np. Unii Europejskiej) jest
duże zapotrzebowanie na pojazdy bardzo
specjalistyczne związane z realizacją nowoczesnych inwestycji – takim obszarem
jest np. energetyka wiatrowa.
Popyt na naczepy do przewozu ładunków nienormatywnych zależy oczywiście od koniunktury gospodarczej w danym regionie, ale jest to zdecydowanie
biznes o charakterze globalnym. Poza
tym duże inwestycje wymagające pojazdów tego typu planowane są zazwyczaj
z bardzo dużym wyprzedzeniem, dlatego
można mówić o pewnej stabilności zamówień. Dodatkowym czynnikiem „chroniącym” takich producentów jak Goldhofer, którzy aktywnie działają w wielu
regionach świata, jest to, że słaba sytuacja w jednym regionie niekoniecznie może
oznaczać passę w innej części świata.
Do dziś mury fabryki opuściło ponad
35 tys. pojazdów, trafiły one do odbiorców w ponad 70 krajach świata. W ciągu
ostatnich 10 lat firma odnotowała 50-procentowy wzrost zamówień. Ok. 70%

sobie również to, że sprzedając pojazd
Goldhofera na rynku wtórnym, ma się
pewność, że będzie on miał nabywców
i uzyska się za niego dobrą cenę. Producent doskonale wie, że pojazd budowany
z myślą o realizacji specjalistycznych zadań transportowych jest eksploatowany
przez bardzo długi okres, nawet 20 lat.
Wynika stąd konieczność zachowania
kompatybilności wstecznej większości
elementów konstrukcyjnych i przede
wszystkim zapewnienie dostępności
części zamiennych.
Najnowsze rozwiązania technologiczne wprowadzane na rynek nie zawsze mogą być stosowane w pojazdach
starych typów. Naczepy Goldhofer muszą
być jak klocki lego: mimo wielkiej ich
różnorodności pasują zawsze do siebie.
Rozwój produktu wynika przede wszystkim z kontaktów z klientami – to oni
wymuszają zmiany. W ślad za ewolucją
ich oczekiwań podąża technologia. Jako
lider rynku Goldhofer musi być przed
konkurencją w zakresie wprowadzania

© D. Piernikarski

Na terenie otwartym składowane
są takie komponenty, jak zbiorniki
powietrza, opony,
przewody i przede
wszystkim prefabrykaty stalowe.
Stamtąd, w odpowiednim czasie,
trafiają na linie
produkcyjne

www.lampyostrzegawcze.pl

nowych rozwiązań technologicznych,
gwarantujących przede wszystkim bezpieczeństwo transportu i dużą ładowność pojazdów.
Pojazdy dobiera się do zadania, a nie
odwrotnie. W firmie Goldhofer funkcjonuje specjalny dział analiz, którego pracownicy szczegółowo analizują specyfikę
projektów realizowanych przez klientów i potem przygotowują propozycje
rozwiązań transportowych. Istniejąca
standaryzacja produktów oznacza przede
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masą własną a ładownością. Na każdym
etapie produkcji realizowana jest rygorystyczna kontrola jakości zgodnie ze
standardami narzucanymi przez normę
DIN ISO 9001.
Goldhofer wspiera swoich klientów
niemal we wszystkich działaniach związanych z prowadzoną przez nich działalnością. Obejmuje to wspólne planowane
projektów zindywidualizowanych pojazdów, globalną obsługę serwisową
obejmującą również części zamienne,
ale również techniki transportu i pilo© D. Piernikarski

wszystkim zabezpieczenie oczekiwań
użytkowników, modyfikacje, zmiany konstrukcyjne – jeśli nie spełniają tego warunku, wprowadzane są bardzo rozważnie. W zakresie możliwości szczegółowej
konfiguracji każdego pojazdu występująca liczba różnych wariantów standardowych i opcjonalnych – o ile tu
można mówić o standardach i opcjach –
jest tak duża, że każdy klient otrzymuje
w praktyce pojazd indywidualnie dopasowany do swoich potrzeb, lecz wykonany ze standaryzowanych części czy
Podczas montażu wstępnego przed procesem spawania wykorzystywane są
specjalne szablony, np. wyświetlane laserowo linie
na powierzchni metalu,
potem pojedyncze części
są zgrzewane (spawane)
punktowo, aby ustalić
ich położenie

© K. Biskupska
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Spawanie ramy to bardzo pracochłonny
i wieloetapowy proces. Dokładność i częsta
kontrola jakości są tu najwyższym priorytetem. Tylko wtedy, gdy wszystkie wymiary
mieszczą się w wymaganych tolerancjach,
dany półprodukt jest przekazywany
na kolejne etapy montażu

© K. Biskupska

modułów. Ponieważ to zadanie transportowe ma najwyższy priorytet, pomiędzy
innowacjami a sprawdzonymi konwencjonalnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi potrzebna jest równowaga: klient
musi dać sobie radę w każdej sytuacji,
bezpiecznie i skutecznie realizując swoje
zlecenia transportowe.
Wykorzystanie innowacyjnych metod
planowania oraz konstruowania, takich
jak komputerowo wspomagane systemy
CAD–CAM–CAE, pozwala na zastosowanie symulacji na każdym etapie rozwoju produktu. Dlatego fabrykę opuszczają jedynie rozwiązania technicznie
dojrzałe, zoptymalizowane pod wieloma
względami. Stosowanie zaawansowanych metod obliczeniowych, takich jak
MES, pozwala konstruktorom na uzyskanie optymalnej równowagi pomiędzy

tażu, udostępnianie oprogramowania
pozwalającego na planowanie przewozów i oczywiście szkolenia na pojazdach
klienta. Specyfika konstrukcji naczep niskopodwoziowych i modułów transportowych oznacza, że w większości przypadków ich obsługa techniczna musi się
odbywać na miejscu, w fabryce, choć gdy
tylko jest to możliwe, obsługi wykonywane są również w terenie, u klienta. Pomocą służą tu partnerzy serwisowi firmy
Goldhofer.
Pojazdy produkowane przez Goldhofer AG można zasadniczo podzielić
na 3 grupy: są to niskopodwoziowe przyczepy i naczepy, ciężkie moduły transportowe i moduły samobieżne oraz pojazdy lotniskowe.
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W przygotowaniu komponentów stalowych wykorzystuje się nowoczesne technologie obróbki,
takie jak precyzyjne, sterowane komputerowo
cięcie plazmowe i laserowe. Pozwala to na
uzyskanie znacznych oszczędności czasowych
w takich operacjach, jak zaokrąglanie krawędzi
czy obróbka wykańczająca po spawaniu.
Z każdej płyty stalowej wycinane są różnorodne
komponenty, których wzajemne ułożenie
minimalizuje wielkość odpadu

Przyczepy i naczepy
Standardowy program przyczep produkowanych przez Goldhofer obejmuje
pojazdy przeznaczone do zastosowań
komunalnych, ogrodniczych i rolniczych,
mogą one stanowić także podstawowe
wyposażenie każdej firmy budowlanej
lub transportowej. W ofercie znajdują się
przyczepy niskopodwoziowe o liczbie osi
od 3 do 5 – pokrywają one typowe zapotrzebowanie w niższych klasach ładowności. Za sprawą bogatego wyposażenia standardowego i opcjonalnych
akcesoriów (np. rozsuwany i wydłużany
pokład ładunkowy, rampy najazdowe,
samoskrętne osie), każdy standardowy
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Chociaż Goldhofer to światowy lider w produkcji
modułowych pojazdów do transportu ciężkiego,
to w fabryce powstają również typowe naczepy
niskopodwoziowe do transportu np. maszyn
budowlanych

Ciężkie moduły transportowe
i moduły samobieżne

Pojazdy lotniskowe

Jeśli chodzi o modułowe pojazdy do
transportu ciężkiego, Goldhofer jest bezsprzecznie liderem światowym. Ekonomiczny transport ładunków wielkogabarytowych lub bardzo ciężkich możliwy
jest za pomocą kombinowanych modułów transportowych wyposażonych
w hydrauliczną kompensację wysokości
i obciążeń osi i hydrauliczne systemy
skrętu. Systemy modułowe stwarzają niemal nieograniczone możliwości w rozwiązywaniu zarówno względnie prostych,
jak i bardzo złożonych zadań transportowych: pojedyncze moduły mogą być
łączone ze sobą wzdłużnie i poprzecznie.

W zakresie rozwiązań transportowych
stosowanych na lotniskach Goldhofer
jest producentem, który ustanawia standardy w skali ogólnoświatowej. Wprowadzając na rynek w 1987 r. holowniki
bezdyszlowe, firma zrewolucjonizowała
rynek. Pojazdy te są w stanie holować samoloty bez pomocy dyszla, tym samym
możliwe jest przemieszczanie samolotów
po płycie lotniska w szybki, bezpieczny
i przede wszystkim ekonomiczny sposób.
W portfolio produktowym firmy znajdują się obecnie 3 rodziny holowników
AST, mogące przemieszczać samoloty
o ciężarze od 150 do ponad 600 t.

Większość prac montażowych odbywa się
na odwróconej ramie – jest
to zdecydowanie łatwiejsze
i bardziej ergonomiczne;
do położenia są niezmierzone długości różnych
wiązek i przewodów, chociażby doprowadzających
olej do silników hydraulicznych w piastach kół
© K. Biskupska

pojazd może być dopasowany precyzyjnie do wymagań klienta. W zależności
od przepisów prawnych obowiązujących
w danym kraju przyczepy Goldhofer
mogą przewozić ładunki o masie maksymalnej od 25 do 80 t.
Naczepy Goldhofer wyznaczają trendy
w grupie pojazdów stosowanych w transporcie nienormatywnym. Naczepy niskopodwoziowe produkowane przez Goldhofer mogą przewozić ładunki o masie
do 150 t. W zależności od przeznaczenia
różnią się konstrukcją i wyposażeniem,
np. rodzajem zastosowanego układu kierowniczego. Przeglądając katalogi naczep Goldhofer, znajdziemy naczepy
niskopodwoziowe z ramą schodkową,
naczepy niskopodwoziowe z obniżonym
łożem i ramą schodkową (tzw. semi),
kompaktowe naczepy niskopodwoziowe
np. do transportu maszyn budowlanych,
a także typowe naczepy platformowe. Nie
brakuje oczywiście różnorodnych naczep do zadań specjalistycznych.
Największym zainteresowaniem klientów cieszą się obecnie naczepy niskopodwoziowe z ramą schodkową 5- lub
6-osiowe oraz pojazdy specjalistyczne do
transportu elementów elektrowni wiatrowych (łopaty, gondole, wieże). Energetyka wiatrowa wymusza użycie bardzo
specjalistycznych rozwiązań: wyraźnie
zarysowuje się tendencja do zwiększania ładowności – do transportu największych gondoli potrzebne są obecnie
pojazdy o ładowności od 175 do 270 t.
Goldhofer sprzedaje oczywiście typowe
naczepy stosowane do transportu maszyn budowlanych – są to zazwyczaj
konstrukcje o jak najprostszej budowie,
względnie niskiej cenie i łatwe w obsłudze. Rosnącą popularnością cieszą się
zestawy z linii Factor 5, mające ładowność co najmniej pięciokrotnie przekraczającą ich masę własną.

przekraczającym nawet 10 tys. t (!).
Głównym obszarem wykorzystania tych
pojazdów jest transport platform wiertniczych, elementów instalacji przemysłowych i elektrowni. Moduły stosowane są nie tylko do transportu, operacji
za- czy rozładunku dużych i ciężkich
ładunków, ale również do dokładnego
pozycjonowania.

Do transportu ekstremalnie ciężkich
ładunków Goldhofer opracował moduły
transportowe wyposażone w napęd hydrostatyczny. Opcjonalnie mogą one zostać wyposażone w elektroniczny wielofunkcyjny system sterowania dający
optymalne właściwości manewrowe.
Można je również łączyć z innymi modułami, rozszerzając tym samym możliwości transportowe o ładunki o ciężarze

Goldhofer ma w swej ofercie również
pojazdy ratunkowe systemu ARTS służące do ewakuacji i transportu uszkodzonych lub niesprawnych samolotów.
System ARTS w elastyczny sposób może
być indywidualnie dostosowany do większości typowych zadań ratunkowych.
Coraz więcej lotnisk decyduje się na zakup takich pojazdów, stają się one powoli
standardem w tego typu operacjach.
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Powodem do dumy
są zadowoleni klienci
Renato Ramella jest w Goldhofer AG dyrektorem sprzedaży, odpowiadającym za
Europę, Rosję i Afrykę Północną. Rozmawiamy z nim o tym, jak postrzega pozycję
firmy Goldhofer na rynku ciężkich przewozów nienormatywnych.

Renato Ramella
(rocznik 1964) studiował inżynierię
budowlaną, ukończył także kierunek
administracja i biznes. Przez ostatnie 25 lat zajmował kluczowe
stanowiska w zakresie zarządzania
i sprzedaży w wielu różnych firmach, a 6 lat temu został dyrektorem sprzedaży w Goldhofer AG.
Obecnie w firmie Goldhofer odpowiada za rynki w Europie, Rosji
i Afryce Północnej.

Czy Europa jest w dalszym ciągu głównym rynkiem zbytu na produkty marki
Goldhofer, a może to gospodarki wschodzące wymagają bardziej zaawansowanych rozwiązań transportowych?
Goldhofer od dawna jest globalnym graczem. Dziesiątki tysięcy naszych pojazdów jest eksploatowanych – także częściowo w najtrudniejszych warunkach –
na drogach w ponad 70 krajach, wykonując rzetelnie swoje zadania. Jesteśmy
w stanie szybko i precyzyjnie dostarczać naszym klientom części zamienne
i udzielać im wsparcia za pośrednictwem
naszych pracowników serwisowych na
całym świecie – tak wspieramy ich działalność transportową. Dlatego jesteśmy
liderem na rynku. Spełniamy w Europie
i poza nią nadzwyczajne potrzeby transportowe i co dzień otrzymujemy zapytania z całego świata.
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„Samochody Specjalne”: Goldhofer AG
jest wiodącym dostawcą pojazdów wykorzystywanych w szeroko rozumianym
drogowym transporcie nienormatywnym,
oferuje także specjalne rozwiązania stosowane w ekstremalnie trudnych – ze
względu na masę czy gabaryty ładunku
– operacjach transportowych. Co jest
główną tajemnicą sukcesu firmy?
Renato Ramella: Już od wielu pokoleń
marka Goldhofer uznawana jest za lidera
jakości i innowacji w globalnej konkurencji. Naszą motywacją do działania jest
nie tylko utrzymywanie, ale i rozszerzanie tej pozycji w warunkach zmiennych globalnych wyzwań gospodarczych.
Goldhofer obejmuje swoim zakresem produktów najróżniejsze potrzeby transportowe, a szczególnym wyzwaniem dla nas
jest realizacja tych najtrudniejszych, pozornie niemożliwych zadań. Z tego właśnie powodu pojawiło się wiele naszych
nowych rozwiązań technologicznych,
które obecnie uważane są za niezbędne.
Innowacyjność jest również określeniem,
które wspiera naszą markę samą w sobie
podobnie jak głębokie zaangażowanie
wszystkich naszych pracowników, którzy
niestrudzenie poszukują nowych rozwiązań. Nasze efektywne i wyrafinowane
systemy transportowe przekonują do
siebie klientów i wiążą ich z nami na
długi czas.

Co jest głównym czynnikiem warunkującym rozwój firmy? Są to oczekiwania klientów czy presja konkurencji?
A może coś jeszcze?
Najważniejszym elementem w kształtowaniu naszego wizerunku marki jest
czołowa rola pod względem technologicznym i innowacyjnym. Stąd biorą się
nasze wewnętrzne wymagania i siła napędowa do tego, aby pełnić wiodącą rolę
w kompetentnym rozwiązywaniu zadań
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transportowych, utrzymywać tę pozycję
i stale pracować nad nowymi propozycjami. Wymagania klientów są oczywiście
brane pod uwagę, oceniane i w znaczący
sposób włączone do naszego rozwoju.
Konkurenci obserwują nas i utwierdzają
w przekonaniu, że jesteśmy na dobrej
drodze, choćby przez to, że chcą kopiować nasze produkty. Ale Goldhofer pozostaje pionierem i zamiast złościć się
z powodu obecności tanich podróbek,
kierujemy raczej naszą energię w stronę
innowacji jutra.

gulacją rozstawu kół, czy o naszych wzajemnie łączonych i szeroko rozpowszechnionych na świecie modułach osiowych
serii THP/SL, czy wreszcie o najnowszych, innowacyjnych osiach z zawieszeniem niezależnym MPA, które otrzymały
wiele międzynarodowych wyróżnień i od
dwóch lat są montowane obecnie w ponad 50% naszych naczep niskopodwoziowych. Jednak znacznie większym powodem do dumy niż te fantastyczne
produkty jest to, gdy nasi klienci są z nich
zadowoleni.

Czy Pana zdaniem Goldhofer w swoim
portfolio produktowym ma pojazdy, które można by uznać za wyjątkowe, wyróżniające się na tle innych, dostępnych
na rynku rozwiązań? A może są takie,
z których Pan, jako dyrektor sprzedaży,
jest dumny?
Każde nowe rozwiązanie jest dla mnie
powodem do dumy, ponieważ każdy z naszych produktów ma swoje unikatowe
cechy. Nie ma znaczenia, czy mówimy
o elektronicznie sterowanych ciężkich
modułach transportowych serii ES-E z re-

Czy dostrzega Pan jakieś tendencje rynkowe w branży ciężkich przewozów nienormatywnych? Jak ewoluował rynek
w ciągu, powiedzmy, ostatniej dekady?
Większe, mocniejsze, szybsze – tak można by podsumować zmiany, jakie zaszły
w pojazdach nienormatywnych w ostatnich latach. Transportowane elementy
konstrukcyjne, maszyny, instalacje przemysłowe są coraz większe. Proszę spojrzeć chociażby tylko na łopaty turbiny
wiatrowej lub segmenty wieży i gondolę. Nie tak dawno temu łopaty miały
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maksymalnie 45–50 m długości. Dziś
mają do 70 m długości i stają się coraz
dłuższe. Transformatory ważą dziś często
do 500 t. Maszyny budowlane stają się
większe i cięższe, a cykle rozwojowe
i cykle wymiany są coraz krótsze. Coraz
większym wyzwaniem jest, przynajmniej
w Europie, zapewnienie możliwości przewozu po drogach tych wszystkich dużych
i ciężkich ładunków. Dopuszczalne obciążenia osi ze względu na pogarszający
się stan dróg są coraz bardziej ograniczane – dopuszczalne obciążenia mostów
czy wiaduktów są przeskalowane. To
stwarza nadal ogromny potencjał na
przyszłość dla rozwoju inteligentnych
systemów transportowych o nowych parametrach. Celem jest kontynuacja tak
ważnego zadania, jakim jest zapewnienie optymalnych, „wykutych na miarę”
rozwiązań do realizacji złożonych zadań
transportowych dla naszych klientów.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
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Zawieszenia niezależne
w naczepach niskopodwoziowych
Dariusz Piernikarski

Pojazdy wykorzystywane w transporcie nienormatywnym to niekiedy bardzo
wyrafinowane konstrukcje, wymagające specjalistycznych rozwiązań, niespotykanych
w typowych naczepach. Przykładem są stosowane w nich osie i zawieszenia.

© Scheuerle

Cylinder
zawieszenia
hydraulicznego

Osie wahadłowe pojawiły się na
rynku jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na zwiększoną ładowność
i niższe wysokości pokładu ładunkowego
ze strony firm zajmujących się transportem najcięższych ładunków. Osie wahadłowe pozwoliły na zwiększenie ładowności pojazdów, ale równocześnie –
ze względu na swoją konstrukcję – nie
pozwoliły na znaczne obniżenie wysokości pokładu. To zaś spowodowało, że

czołowi producenci osi wykorzystywanych w pojazdach stosowanych w transporcie nienormatywnym rozpoczęli prace
nad nowymi projektami, które pozwoliłyby na równoczesne spełnienie tych
dwóch – przeciwstawnych w przypadku
osi wahadłowych – warunków. Podsta-

Rama
naczepy

© Doll Fahrzeugbau

przypadku pojazdów przewożących bardzo ciężkie ładunki nośność osi sztywnej
z ogumieniem bliźniaczym jest niewystarczająca. Obciążenie może być przenoszone w zadowalający sposób przez
tzw. osie wahadłowe – typowo są to
dwie piasty połączone krótką, wahliwie
ułożyskowaną belką osi. Alternatywnym
rozwiązaniem może być zawieszenie niezależne. Osie zawieszone niezależnie to
brak belki osi pod podwoziem naczepy,
co pozwala na obniżenie wysokości pokładu przy jednoczesnym zachowaniu
wymaganych parametrów wytrzymałościowych ramy nośnej. Osie niezależne
w porównaniu z osiami wahadłowymi
mają także mniejszą masę.

Obrotowy
czop wózka

Oś wahadłowa to oś pojedyncza lub
typu tandem zawieszona kołyskowo,
przeznaczona przede wszystkim do zastosowania w mocno obciążonych
przyczepach i naczepach oraz w pojazdach używanych w specjalnych warunkach drogowych i terenowych

Mechanizm
równoległowodowy
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Oś wahadłowa

W osiach wahadłowych boczne ruchy łożysk
wahliwych w idealny sposób uzupełniają
działanie hydraulicznych elementów zawieszenia i skrętu osi. Układy hydraulicznej kompensacji obciążenia pozwalają na utrzymanie równomiernego obciążenia poszczególnych osi
oraz – w zależności od koncepcji pojazdu –
dają także możliwość regulacji wysokości
i kąta nachylenia platformy ładunkowej
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Niezależne korzyści
Niezależne zawieszenie pozwala na
uzyskanie lepszego rozkładu obciążeń podczas jazdy – w większości krajów europejskich w przypadku osi niezależnych
i wahadłowych przepisy dopuszczają
maksymalne obciążenie do 12 t na linię
osiową, dla osi sztywnych jest to 10 t.
Zatem wprowadzenie niezależnego zawieszenia pozwala na uzyskanie nośności o 2000 kg większej na linię osiową.
Zastosowanie zawieszenia niezależnego
daje wiele korzyści – fakt, że każda z tych
osi może przemieszczać się niezależnie,
zwiększa stabilność naczepy, co jest sprawą
kluczową w przypadku transportu olbrzymich, ciężkich ładunków o wysoko położonym środku ciężkości.
Z konstrukcyjnego punktu widzenia
zdecydowanie łatwiej jest również zastosować mechanizm skrętu – jest to
rozwiązanie wręcz konieczne, ale w zawieszeniu niezależnym, w porównaniu
z zawieszeniami ze sztywną belką, uzyskuje się zdecydowanie większy kąt skrętu
kół, dochodzący nawet do 55–57°, czyli
niemal identyczny z możliwościami niedościgłych pod tym względem osi wahadłowych (typowo 60°). Osie sztywne
pozwalają na skręt kół tylko do ok. 43°.
We wszystkich trzech przypadkach chodzi o mechanizm skrętu wymuszonego.
Skręt osi ułatwia manewrowanie zesta-

wem drogowym, zmniejsza zużycie ogumienia i pozwala na dotarcie do miejsc,
które w przypadku zastosowania osi zależnych (nawet skrętnych) byłyby trudno osiągalne. Producenci najcięższych
naczep niskopodwoziowych (o ładowności do 100 t) w swoich konstrukcjach
wykorzystują przeważnie hydrauliczne
mechanizmy skrętne oraz zawieszenia
hydrauliczne. Na możliwą do uzyskania
wysokość pokładu wpływa średnica opony.
Ważny jest też skok zawieszenia pozwalający na pokonywanie nierówności.
Zawieszenie hydrauliczne pozwala
na kompensację wysokości – łoże może
być utrzymywane stale w położeniu poziomym. Porównując osie z zawieszeniem niezależnym, osie wahadłowe oraz
osie sztywne, okazuje się, że rozstaw kół
w przypadku tych pierwszych będzie
najszerszy – to również korzystnie wpływa
na stabilność pojazdu. Jest to niezwykle
istotne, gdy transportowane są ciężkie

ładunki o wysoko położonym środku
ciężkości, takie jak np. transformatory
czy elementy instalacji przemysłowych.
Proponujemy nieco bliższe zapoznanie się z zawieszeniami niezależnymi
w transporcie nienormatywnym – do
przeglądu wybraliśmy rozwiązania stosowane przez znanych producentów z tego
sektora: Broshuis SL, Doll panther, Faymonville Twin Axle II oraz Goldhofer MPA.

Broshuis SL
Holenderski producent naczep niskopodwoziowych Broshuis od kilku lat ma
w swojej ofercie pojazdy z rodziny SL,
które wyposażone są w zawieszenie niezależne. Wśród nich są zarówno naczepy
niskopodwoziowe (od 2 do 10 osi), naczepy z obniżonym łożem (od 1 do 8 osi)
oraz wersje przystosowane do przewożenia ładunków o ciężarze do 100 t (tzw.
SL 100-Tonner).

W naczepach Broshuis
SL z niezależnym zawieszeniem dwuwahaczowym całkowity
skok zawieszenia
wynosi 325 mm
© Broshuis

wowe wymagania rynku w tym zakresie
brzmiały: naczepa o zawieszeniu niezależnym, dużej ładowności i niskim pokładzie.
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Doll panther
© Broshuis

© Broshuis

W podstawowej konfiguracji 2+6
maksymalna ładowność naczepy
Broshuis SL wynosi 100 t

Wraz z wprowadzeniem na rynek
najnowszej wersji naczep panther (tak
bowiem przyjęto nazywać naczepy z zawieszeniem niezależnym typu panther),
firma DOLL pokazała możliwości, jakie
stwarza zastosowanie podwójnego wahacza w zawieszeniach naczep niskopodwoziowych. Inni producenci zaadaptowali
również to rozwiązanie do swoich potrzeb. Istniejące rozwiązania różnią się
jednak między sobą w dość znacznym

Zastosowanie zawieszenia niezależnego pozwoliło na wyeliminowanie belki
osi przebiegającej pod korpusem naczepy. Tym samym możliwe stało się
stworzenie konstrukcji o niższej wysokości pokładu – w przypadku naczep
Broshuis SL minimalna wysokość do
jazdy wynosi 790 mm.
Naczepy SL wyposażone są w hydrauliczny układ skrętu oraz hydrauliczny
układ zmiany wysokości zawieszenia,
stosowane są koła pojedyncze. Dopuszczalna nośność osi to 12 t – jest to o 2 t
więcej niż przy osiach sztywnych. W porównaniu z podobnie skonfigurowanymi
naczepami z osiami wahadłowymi naczepy Broshuis SL z zawieszeniem niezależnym mają nośność większą średnio
o 800 kg, co z oczywistych względów
przekłada się na większą ładowność.
Wysokość pokładu ładunkowego podczas jazdy w naczepach SL (przy typowym
ogumieniu w rozmiarze 245) wynosi
850 mm, najniższa możliwa wysokość to
790 mm – ustawienia te dotyczą wszystkich odmian naczep, także z pojedynczym, podwójnym lub potrójnym wysuwem, o liczbie osi od 2 do 10.
Całkowity skok zawieszenia wynosi
325 mm, opcjonalnie naczepy wyposażane są w szyje łabędzie różnych typów,

co pozwala na uzyskanie prześwitu nawet
do 800 mm – jednocześnie minimalna
wysokość pokładu (790 mm) pozostaje
niezmieniona.
Maksymalny kąt skrętu koła wynosi
60°, zatem jest porównywalny z możliwościami osi wahadłowych. Hydrauliczna kompensacja wysokości zawieszenia pozwala na stałe utrzymanie pokładu
w położeniu poziomym. Rozstaw kół jest
większy niż w przypadku osi wahadłowych i konwencjonalnych – w połączeniu z niskim pokładem korzystnie wpływa
to na stabilność pojazdu.
W budowie osi naczep SL wykorzystano wiele komponentów dostarczanych
przez BPW, zatem ich obsługa oraz dostępność części zamiennych nie przedstawiają większego problemu. Typowe
czynności serwisowe są również uproszczone, np. wymiana koła zajmuje jedynie ok. 20 minut, gdy w przypadku osi
wahadłowej jest to nawet do 4 godzin.

Schematyczne
przedstawienie
systemu zawieszenia niezależnego
w naczepach
Doll panther
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stopniu – w przypadku niektórych z nich
zaobserwowano zwiększenie zużycia ogumienia oraz zmniejszenie trwałości i bezpieczeństwa przewozów.
Podwozie w naczepach z zawieszeniem panther ma dopuszczenie niemieckie jako oś dzielona, zatem można
ubiegać się o pojedyncze zezwolenie na
obciążanie osi ciężarem 12 t – w przypadku zastosowania mniej wytrzymałego
ogumienia (np. 205/65-R17,5) nośność
osi zostaje zredukowana do 8 t. Maksymalny kąt skrętu osi wynosi 55°, a wysokość załadowanego pokładu podczas
jazdy to 780 mm. Z tego względu klienci
chętnie wykorzystują pojazdy Doll panther do transportu ładunków o relatywnie niewielkim ciężarze, za to o dużych
gabarytach.
Elementem nośnym naczep panther
jest centralna rama o zamkniętej konstrukcji skrzynkowej – ten typ konstrukcji

© DOLL Fahrzeugbau

Przy zawieszeniu zależnym nierówności
powodują przechylenie pokładu, zawieszenie
niezależne pozwala na utrzymanie
pokładu poziomo
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Dwuwahaczowe osie Doll
panther mogą być wyposażone w tarciowy mechanizm skrętu

jektowe oraz wyczerpujące testy w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Obecnie stosowana jest konstrukcja drugiej
generacji. Osie z zawieszeniem Twin
Axle od samego początku były bardzo pozytywnie przyjęte przez klientów. Producent nie spoczął na laurach – przygotowując kolejną, drugą generację tego

© D. Piernikarski

konfiguracji pojazdu możliwe jest zastosowanie osi samoskrętnej z wymuszeniem tarciowym (np. pierwszej lub ostatniej), z kolei pozostałe osie mają układ
skrętu wymuszonego hydraulicznie za pośrednictwem obrotnicy połączonej z siodłem. Jest także elektryczny mechanizm
blokujący skręt osi.

Faymonville Twin Axle II
Faymonville w swoich naczepach niskopodwoziowych, zwłaszcza należących
do rodziny MultiMAX, stosuje zawieszenia niezależne Twin Axle II. Oficjalna premiera niezależnego zawieszenia Twin Axle
odbyła się jeszcze na targach IAA 2012
– poprzedziły ją intensywne prace proOsie z zawieszeniem
niezależnym Twin Axle II
są zalecane do naczep
Faymonville z rodziny
MultiMAX, mogą być
także montowane
w 4- lub 5-osiowych
naczepach z obniżonym
łożem z rodziny
MegaMAX
© D. Piernikarski

pozwala na przeniesienie na siodło ciągnika nacisku o wartości 25 t. Regulowana
łabędzia szyja jest łączona na wysokości
pierwszej osi z łożem za pośrednictwem
dwóch cylindrów hydraulicznych – pozwala to na regulację wysokości (ustawienia) szyi podczas jazdy po nierównym
podłożu.
Wysokość zawieszenia regulowana
jest za pośrednictwem odpowiedniego
panelu obsługowego – rozwiązanie zaproponowane przez Doll Fahrzeugbau
można uznać za pośrednie pomiędzy
czysto mechanicznym mechanizmem
zmiany wysokości i układem działającym całkowicie zdalnie (pełne sterowanie elektroniczne). Możliwa jest oddzielna
regulacja wysokości po lewej i prawej
stronie naczepy. Skok zawieszenia zawiera się w zakresie od –70 do +245 mm
– podczas jazdy zakres ten zostaje ograniczony do –40/+55 mm.
W naczepach Doll panther wszystkie
osie wyposażone są w funkcje podnoszenia osi oraz funkcję unoszenia pojazdu z niezależnym ustawieniem lewej
i prawej strony pojazdu. W zależności od

© DOLL Fahrzeugbau

W naczepie Doll panther w układzie
6+2 przedni wózek dolly ma
oddzielny układ skrętu osi

rozwiązania, kontynuowano testy w warunkach maksymalnego obciążenia, w trudnych topograficznie i technicznie warunkach, co pozwoliło na udoskonalenie
konstrukcji, zwłaszcza w zakresie łożyskowania, oraz podwyższenie dopuszczalnej nośności.
W rozwiązaniu zastosowano górny
i dolny podwójny wahacz poprzeczny. Na
zewnętrznych końcach wahacze łączy
odpowiednio ukształtowany pionowy
element nośny, do którego mocowana
jest piasta koła i zwrotnica hydraulicznego mechanizmu wymuszonego skrętu
kół. Końcówki wahaczy łączone są przegubowo z ramą naczepy. Od wewnątrz
pomiędzy wahaczem (mocowanie dolne)
a ramą naczepy (mocowanie górne) rozpięty jest amortyzator.
Wśród najważniejszych zalet technicznych tego rozwiązania należy wymienić przede wszystkim większy skok
zawieszenia i kąt skrętu kół, przewyższające typowe wartości dla osi sztywnych ze skrętem wymuszonym przez
mechanizm zwrotniczy. Skok zawieszenia Twin Axle II to –70/+245 mm przy
wysokości do załadunku 780 mm. Maksymalny kąt skrętu koła to 57°. Pojawia
się również zaleta związana z obsługą pojazdu: wymiana koła jest znacznie ułatwiona, gdyż jest ono dostępne całkowicie z zewnątrz. Ponieważ nie ma korpusu
osi, pozostaje również więcej miejsca
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Skok osi Twin Axle II to –70/+245 mm
przy wysokości do załadunku 780 mm.
Maksymalny kąt skrętu koła wynosi 57°
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2-osiowa
naczepa MegaMAX z osiami
Twin Axle II

lokrotnym wysuwem pozwala na wykorzystanie tej samej wysokości podwozia
(i pokładu). Osie z zawieszeniem niezależnym Twin Axle mogą być także montowane w 4- lub 5-osiowych naczepach
z obniżonym łożem z rodziny MegaMAX.
Oczywiście system Twin Axle II jest
jedną z opcji do wyboru. Klienci mogą
wybierać spośród takich produktów, jak
osie sztywne, samoskrętne osie wleczone,
osie ze skrętem wymuszonym hydraulicznie. Są także osie wahadłowe przeznaczone do cięższych zastosowań. Dzięki
tak bogatej ofercie komponentów i modułowej konstrukcji pojazdów każdy
użytkownik – w zależności od planowanego przeznaczenia – może w optymalny
sposób skonfigurować zamawianą na© Goldhofer

na wprowadzenie lżejszych, bardziej wytrzymałych lub wymagających mniej
czynności obsługowych elementów nośnych naczepy (np. podłużnic). W porównaniu z osiami sztywnymi każda linia
osiowa z zawieszeniem Twin Axle II może
mieć obciążenie większe o 2 t (12 t). Podobnie jest w przypadku osi wahadłowych, ale te nie pozwalają na uzyskanie
tak niskiej wysokości zawieszenia – różnica między nimi wynosi 150 mm przy
wysokości pokładu do załadunku 780 mm.
Osie Twin Axle konstruktorzy Faymonville rekomendują zwłaszcza do niskopodwoziowych naczep z rodziny MultiMAX, w przypadku których całkowita
wysokość podwozia jest parametrem
kluczowym, o większym znaczeniu niż
w innych modelach. Zastosowanie zawieszenia niezależnego w naczepach z wie-

vy
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czepę. System Twin Axle otwiera nowe
perspektywy dla Faymonville – gdy rozmiary przewożonego ładunku są duże,
wykorzystanie naczep z zawieszeniem
niezależnym jest finansowo atrakcyjnym
rozwiązaniem pozwalającym na obniżenie maksymalnej wysokości załadowanego zestawu.

Goldhofer MPA
Po raz pierwszy osie z zawieszeniem
niezależnym MPA (MacPherson Axle) zostały zaprezentowane na Baumie w 2013 r.
i spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem przez klientów. Goldhofer, rozwijając swoje zawieszenie niezależne
MPA Axle Technology, wykorzystał doskonale znany z zawieszeń samochodów
osobowych system kolumn McPhersona.
Kompletna oś MPA składa się (w uproszczeniu) z jednej piasty, na której mocowane są koła jezdne z ogumieniem

Osie systemu MPA mogą być montowane we wszystkich typach naczep
niskopodwoziowych i naczep z opuszczanym łożem (od 2 do 8 osi, także
z odczepianą łabędzią szyją, rodziny
MPA oraz MPA-V)
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Osie MPA mają kąt skrętu do 60°, całkowity skok zawieszenia
to 350 mm, maksymalny kąt skrętu uzyskiwany jest również
przy minimalnej wysokości zawieszenia, a w całym przedziale
skoku zawieszenia zmiana rozstawu kół jest pomijalnie mała
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bliźniaczym, hydraulicznego cylindra łączonego na dole przegubem kulowym do
wspornika piasty, a na górze połączeniem
sworzniowym z ramą oraz pojedynczego
wahacza. Do budowy osi MPA wykorzystano komponenty tak renomowanych
firm, jak BPW (piasta ze sprawdzonym
systemem łożyskowania ECO-Plus i siłownikami hamulców bębnowych), Neumeister (cylinder hydrauliczny pełniący
funkcję tłumiąco-amortyzującą ze zintegrowaną funkcją skrętu) oraz Heyd
(dolny wahacz poprzeczny mocowany
do ramy za pośrednictwem bezobsługowych łożysk molekularnych).

Maksymalna nośność osi wynosi 12 t,
w porównaniu ze sztywnymi osiami skrętnymi osie MPA mają większy kąt skrętu
(do 60°) i skok zawieszenia (350 mm),
pozwalają na uzyskanie niższej wysokości
pokładu ładunkowego – w stanie opusz-

Siłownik hamulcowy
w położeniu chroniącym
przed uszkodzeniami
Wahacz dolny

Bezobsługowe
łożyska
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czonym jest to 780 mm, maksymalny kąt
skrętu uzyskiwany jest również przy minimalnej wysokości zawieszenia, a w całym przedziale skoku zawieszenia zmiana
rozstawu kół jest pomijalnie mała. Istotna
jest również minimalna ilość czynności
obsługowych (brak punktów do okresowego smarowania).
Amortyzator – zastrzał
W odpowiedzi na duży popyt na nowe
ze zintegrowanym
pojazdy wyposażone w system osi MPA
mechanizmem skrętu
Goldhofer rozszerzył swoją ofertę produktową – obecnie osie systemu MPA
mogą być montowane we wszystkich
typach naczep niskopodwoziowych i naczep z opuszczanym łożem (od 2 do 8 osi,
także z odczepianą łabędzią szyją, rodziny MPA oraz MPA-V) – mając w tych
dwóch ostatnich grupach ok. 70% zamówień. Osie MPA można również zamontować w naczepach modułowych
Goldhofer MPA-K z odczepianą łabędzią
szyją, przednimi wózkami dolly (1–3
osie), płaskim lub obniżonym pokładem
i tylnym modułem jezdnym (4–7 osi).
Piasta z łożyskowaniem BPW
Tym samym można skonfigurować uniECO−Plus i hamulcami bębnowymi
wersalną naczepę Goldhofer MPA-K nawet o 10 osiach wyposażonych w zawieszenie niezależne.

reklama
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Samobieżnych modułów
potęga
Dariusz Piernikarski

© Goldhofer

Samobieżne moduły
transportowe znajdują zastosowanie
wszędzie tam, gdzie występują ograniczenia w zakresie
dostępności przestrzeni, czasu lub siły roboczej. Pojazdy te stosowane są
również wtedy, gdy wymagane jest pozycjonowanie ładunków o olbrzymim
ciężarze z milimetrową wręcz precyzją.

można uznać takie firmy, jak Cometto
(Włochy), Faymonville (Belgia), Goldhofer
(Niemcy) oraz działające w ramach grupy
TII firmy Kamag, Scheuerle (Niemcy)
oraz Nicolas (Francja). Pierwszy moduł
SPMT (czyli Self Propelled Modular Transporter/Trailer) wszedł do eksploatacji
w 1984 r. – konstrukcja ta została opra-

Moduł transportowy Goldhofer PST/SL-E 6
w połączeniu z adapterem do przewozu łopat
FTV 300 ułatwia transport na krętych drogach
górskich, lokalnych czy podczas pokonywania
problematycznych w manewrowaniu miejscowości leżących na trasie przejazdu
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cowana przez duet niemiecko-holenderski: Scheuerle Fahrzeugfabrik (producent
szerokiej gamy pojazdów stosowanych
w transporcie ciężkim i specjalistycznym)
oraz Mammoet (firma należąca do holenderskiej grupy Van Seumeren Group)
– potentata światowego w zakresie ciężkich przewozów specjalistycznych.

© D. Piernikarski

iężkie holowniki w transporcie nienormatywnym są jakby złem koniecznym. Dlatego też w biurach
konstrukcyjnych producentów i w firmach realizujących przewozy najcięższych ładunków od dawna pracowano
nad rozwiązaniami umożliwiającymi „samobieżność” wykorzystywanych pojazdów. Koncepcja samobieżnej platformy
ładunkowej jest obecnie standardem
w drogowym transporcie ciężkim. Modułowa konstrukcja pojazdów pozwala na
przygotowanie rozwiązań dla każdego
zadania transportowego. Za czołowych
producentów modułów transportowych

Modularyzacja konstrukcji

© D. Piernikarski

Typowym obszarem zastosowań modułów SPMT są przemysłowe lądowe
instalacje rafineryjne i gazowe, gdyż elementy tworzące te gigantyczne konstrukcje są kompletowane w całości w ostatecznej lokalizacji – konieczny jest zatem
dowóz na miejsce poszczególnych elementów składowych. W latach 70. inżynierowie pracujący nad takimi projektami
zaczęli coraz chętniej wykorzystywać
modularyzację konstrukcji, polegającą
na kompletowaniu dużych fragmentów
konstrukcji jeszcze w fabryce, zwłaszcza
w odniesieniu do konstrukcji takich jak
np. morskie platformy wiertnicze. Główną
przyczyną takiego sposobu działania był
brak infrastruktury na miejscu przezna-

tanie modularyzacji wielkich konstrukcji w odniesieniu do projektów lądowych, chociaż wówczas nie istniały, jak
obecnie, tak istotne ograniczenia w zakresie dostępności wolnej przestrzeni do
manewrowania, presja redukcji kosztów
nie była również tak znacząca. W tej
branży, ogólnie mówiąc, modułowość
oznacza wyprodukowanie prostopadłościanu ograniczonego ramą stalową, wyposażonego „na gotowo” w kompletne
instalacje oraz osprzęt. Bardzo ważnym
aspektem była możliwość precyzyjnego
pozycjonowania modułu wraz z przewożonym ładunkiem. Zmiana położenia
z milimetrową dokładnością czy obrót
nawet o 360° dzięki skrętowi karuzelowemu były ważnymi zaletami nowych
modułów SPMT. Wcześniej, aby dokonać

reklama
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Konwencjonalny 6-osiowy moduł Scheuerle SPMT połączony z modułem SPMT Split
(platforma 3-rzędowa); na górze power packi: hybrydowy PPU Z150 z silnikiem Diesla
o mocy 147 kW i elektrycznym 140 kW oraz PPU Z360 z silnikiem spalinowym
o mocy 360 kW

czenia. Następnie elementy te, po umieszczeniu na statkach lub specjalnych barkach, były transportowane na miejsce
docelowe. Wykorzystanie pływających
środków transportu pozwalało na relatywnie łatwe przemieszczanie bardzo
ciężkich ładunków, manewrowanie nie
stanowiło w zasadzie problemu, pozostawało również dość miejsca, aby te konstrukcje wznosić w oddaleniu od brzegu.
Gdy w połowie lat 80. pojawiły się
na rynku pierwsze samobieżne moduły
transportowe (niezależnie czy za pioniera
uznamy Econofreight czy Scheuerle) pozwalające na transport bardzo ciężkich
ładunków, stało się możliwe wykorzys-

precyzyjnego ustalenia, element należało
po prostu nasunąć w wymagane położenie. Było to dość niedokładne i wymagało sporo wolnej przestrzeni wokół
– zwłaszcza w przypadku pokonywania
dróg i korytarzy dostępowych na placu
budowy. W efekcie, stosując moduły, wykonawca zaoszczędza dużo czasu, a możliwość manewrowania bez konieczności
usuwania różnych obiektów na trasie
stała się wręcz bezcenną zaletą tych
środków transportu.
Modularyzacja w konstrukcji dużych
instalacji przemysłowych była stosowana przez wiele lat, jednakże w ostatniej dekadzie przewoźnicy specjalizu-
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jący się w transporcie ładunków tego
typu odnotowali pewien spadek popytu
zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Być
może czas wielkich budów czy instalacji przemysłowych pojawiających się
w niezagospodarowanej dotąd przestrzeni powoli odchodzi do historii. Częściej
mamy do czynienia z modernizacją istniejących już zakładów przemysłowych,
takich jak np. rafinerie czy fabryki chemiczne. Coraz większą rolę odgrywa również ograniczona przestrzeń na inwestycje oraz większy koszt siły roboczej.
Obecnie moduły, z których budowane są
lądowe instalacje przemysłowe, ważą
typowo 250–400 t, ich długość nie przekracza zazwyczaj 30 m, a średnica 8 m.
Przewóz ekstremalnie ciężkich elementów konstrukcyjnych, ważących ponad
1000 t, w praktyce codziennej zdarza się
sporadycznie.

koła wyposażone zazwyczaj w opony
przemysłowe o podwyższonej nośności
i terenowej rzeźbie bieżnika. Wózki jezdne łączone są z podwoziem za pośrednictwem tzw. przegubów łokciowych,
które wspierają się na siłownikach hydraulicznych. Siłowniki te pełnią funkcję
zawieszenia i odpowiadają jednocześnie za zmianę wysokości (podnoszenie
platformy). Każdy wózek wyposażony
jest w niezależne zawieszenie hydrauliczne o dużym skoku, pozwalające na po-

załadowane bezpośrednio na innych pojazdach lub po umieszczeniu w kontenerach. Mimo że niektórzy producenci
opcjonalnie oferują mocowane do modułu
kabiny kierowcy, to pojazdy te najczęściej są sterowane przez operatora, który
korzystając z pulpitu zdalnego sterowania i poruszając się pieszo, towarzyszy
przemieszczającemu się modułowi.
Z konstrukcyjnego punktu widzenia
moduły SPMT można zakwalifikować
do dwóch podstawowych grup. Pierwszą

Samobieżne moduły transportowe
to wieloosiowe pojazdy przeznaczone
do podnoszenia, przemieszczania i pozycjonowania bardzo dużych, wielotonowych ładunków, takich jak segmenty
mostów, fragmenty kadłubów statków
i platform wiertniczych czy dużych konstrukcji przemysłowych.
Konstrukcyjnie SPMT tworzy sztywna
rama nośna o konstrukcji modułowej,
wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości. Do szkieletu montowane są
parami wózki jezdne, tworząc tzw. linię
osiową, odległości między poszczególnymi liniami wynoszą ok. 1,4–1,5 m.
Każdy z tych wózków jezdnych ma dwa

© D. Piernikarski

Moduł samobieżny – próba definicji
W modułach Faymonville SPMC system napędowy jest sterowany przez układy elektroniczne najnowszej generacji, zastosowano intuicyjną i przyjazną dla użytkownika koncepcję kierowania oraz
rozbudowane systemy wymiany danych i diagnostyki, bazujące na magistrali CAN

konywanie nierówności terenu i zmianę
wysokości pokładu. Ze względu na niewielką prędkość maksymalną oraz dużą
masę moduły SPMT przeważnie nie są
wykorzystywane na drogach publicznych
czy autostradach bez uprzedniego wyłączenia odpowiedniego fragmentu drogi
z ruchu. Także moduły bez ładunku nie
poruszają się po drogach publicznych, lecz
typowo dowożone są na miejsce działania

z nich tworzą moduły wyposażone w wodzikowy system skrętu osi – sterowanie
może odbywać się zarówno na drodze
mechanicznej, jak i hydraulicznej. Moduły
bez napędu własnego, tj. bez silników
hydraulicznych w piastach kół, to typowe moduły transportowe, maksymalny
kąt skrętu osi wynosi typowo 50–60°
(spotykamy również osie o kącie skrętu
dochodzącym do 90°).

© D. Piernikarski

Moduły można łączyć w zależności od potrzeb transportowych
– tu 6-osiowy moduł Faymonville SPMC został rozszerzony o 2-osiowy
moduł – powstała kombinacja poruszająca się na 8 liniach osiowych
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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.

reklama

Drugą grupę tworzą moduły z wahadłowymi
osiami o zawieszeniu niezależnym, wyposażone w hydrauliczne systemy skrętu ze sterowaniem elektronicznym. W tym przypadku wychylenie osi skrętnych
może sięgać nawet 130° – moduły tego typu mają
nieograniczone możliwości poruszania się w różnych
kierunkach.
Moduły łączone są ze sobą za pomocą umieszczonych na ich końcach sprzęgów hydraulicznych,
przenoszących identyczny moment jak rama nośna.
Standardowo producenci oferują jednostki wyposażone w 4, 6 lub 8 osi, aby możliwe było precyzyjne
dopasowanie ładowności i wielkości pokładu ładunkowego do ciężaru i gabarytów przewożo nego
ładunku. Moduły można również wyposażyć w sprzęg
przyczepowy pozwalający na ciągnięcie przez odpowiednio przystosowany samochód ciężarowy (ciągnik
balastowy) lub po uzbrojeniu w hydraulicznie regulowaną łabędzią szyję (wtedy moduł staje się typową
naczepą modułową) przez ciężki ciągnik siodłowy.
Wspomniane możliwości rozszerzają zakres wykorzystania modułów.
Uogólniając, można powiedzieć, że moduły transportowe to pewien rodzaj naczepy modułowej wyposażonej w zawieszenie hydrauliczne – w Stanach
Zjednoczonych powszechnie nazywa się je platformami hydraulicznymi.

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).

Dlaczego moduły jeżdżą?
Mówiąc najogólniej, ciężki samobieżny moduł
transportowy to moduł wyposażony w zestaw napędowy, tzw. power pack (PPU – Power Pack Unit),
w którym najważniejszym elementem jest silnik wysokoprężny napędzający pompy układu hydraulicznego. PPU są rozdzielnie łączone z modułem, a więc
można je łączyć bezpośrednio lub zdalnie, wykorzystując przewody hydrauliczne.

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.
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PPU, czyli doczepiany moduł sterujący, zawiera m.in. układy
sterowania, silnik Diesla napędzający pompy hydrauliczne
obsługujące silniki hydrostatyczne w piastach kół oraz siłowniki
zawieszenia. Goldhofer w swoich modułach napędowych PPU
stosuje silniki Deutz lub Cummins o mocach od 155 do 390 kW
(210–530 KM) spełniające wymagania normy Tier IV

IMPORTER

CRANES WITHOUT COMPROMISE

HEWEA sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków (k. Wrocławia)
tel.: 71 345 60 00, 604 590 061, faks: 71 345 82 13
e-mail: info@hewea.com, www.hewea.com
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Power packi montowane są przeważnie w kierunku wzdłużnym, co zwiększa
całkowitą długość modułu bez zwiększania długości platformy ładunkowej
i w pewnym stopniu może ograniczać
swobodę manewrowania. Połączenie modułu napędowego z platformą ładunkową
jest dodatkowo wyposażone w cylindry
hydrauliczne pozwalające na zmianę położenia PPU (góra – dół i kątowo) celem
poprawy widoczności lub gdy konieczne
jest dostosowanie kąta natarcia podczas
podjeżdżania pod rampy czy przy pokonywaniu przeszkód. Zastosowanie PPU
to także korzyść związana ze zmniej-

szeniem ciężaru całego zestawu, gdyż
z pewnością ważą one mniej niż dodatkowy ciągnik niezbędny do holowania.
W ciężkich pojazdach (o obciążeniach
osi wahadłowych od 20 do 50 t) każde
koło osi napędzanej otrzymuje własny,
działający niezależnie, silnik hydrostatyczny. Silniki te przekształcają przepływ cieczy hydraulicznej pod ciśnieniem
w ruch obrotowy koła. W rozwiązaniach
nieco lżejszych pojedynczy silnik hydrostatyczny napędza zazwyczaj oba koła
osi wahadłowej za pośrednictwem zębatego mechanizmu różnicowego. Ponieważ na koła przekazywany jest duży

moment napędowy, do poruszania wystarczy, aby 22–25% osi wahadłowych
było napędzanych. Tym samym moc z zestawu napędowego PPU może być dostarczana do wielu modułów transportowych, a gdy są one wzajemnie ze sobą
połączone, powstaje możliwość bardzo
precyzyjnego sterowania w zakresie rozwijanych prędkości i wykonywanych manewrów i to bez konieczności stosowania mechanicznych skrzyń biegów. Gdy
pojawia się konieczność zmiany kierunku jazdy, wystarczy odwrócić kierunek przepływu hydraulicznego. Precyzyjne systemy kontroli umożliwiają jazdę
z prędkością nieprzekraczającą 3 mm/s.
Dokładność pozycjonowania to nawet
mniej niż 1 mm.
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Wózki jezdne łączone są z podwoziem za pośrednictwem tzw. przegubów łokciowych,
które wspierają się na siłownikach hydraulicznych. Siłowniki te pełnią funkcję zawieszenia
i odpowiadają jednocześnie za zmianę
wysokości (podnoszenie platformy).
Nośność osi dochodzi do 60 t

Hybrydowy spalinowo-elektryczno-hydrauliczny power pack
Commetto o mocy 175 kW może napędzać z pełną mocą
do 20 linii osiowych przez 2 godziny; po wyczerpaniu energii
elektrycznej uruchamiany jest silnik spalinowy

Moduł Cometto MSPE Evo2 60T
może przenosić obciążenia
do 60 t na linię osiową
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Moduły Nicolas MHD G2 SPE mogą być
konfigurowane jako przyczepy lub naczepy,
lub łączone w zestawy składające się z 2, 3
lub 4 rzędów, przenoszących obciążenia
do 40 t na oś, kąt skrętu kół wynosi 135°,
a skok zawieszenia to ±325 mm

Zawieszenie każdej osi jest również
połączone z układem hydraulicznym, co
pozwala na zmianę wysokości pokładu
modułu. Równie istotne jest to, że dzięki
hydraulicznemu zawieszeniu osi cały
moduł SPMT (jego pokład) może być
utrzymywany w położeniu poziomym –
tylko osie unoszą się i obniżają, pokonując przeszkodę.
Za pracę układu skrętu odpowiada
oczywiście komputer wyposażony w różne
programy kontrolne, za zasilanie hydrauliczne odpowiada PPU. Wśród programów jazdy można wymienić np. jazdę
poprzeczną, zróżnicowanie kątów skrętu
kół osi przednich i tylnych, ruch obrotowy
po okręgu lub karuzelowy wokół środka
własnej osi lub wokół np. środka osi
przedniej lub ostatniej.

Potęga kombinacji
To, że w transporcie ekstremalnie
ciężkich ładunków 6- lub 8-osiowe moduły stanowią tak atrakcyjną opcję, wynika z faktu, że można dzięki nim tworzyć
pojazdy poruszające się łącznie nawet na
100–200 liniach osiowych. Możliwe staje
się transportowanie ładunków o ciężarze
sięgającym teoretycznie 10 000 t. Realną
granicą możliwości tak stworzonej kombinacji jest przestrzeń, jaką się dysponuje,
zwłaszcza gdy chodzi o ich rozładunek.
Co ważne, te olbrzymie kombinacje
mogą być skutecznie kontrolowane właściwie przez jednego operatora, korzystającego z przenośnego pulpitu połączonego przewodem (już rzadko) lub
bezprzewodowo z komputerem sterującym. Na pulpicie umieszczone są za-

zwyczaj joysticki pozwalające na proporcjonalne (tj. zależne od wychylenia
i prędkości ruchu) sterowanie przyspieszaniem i zwalnianiem, podnoszeniem
i opuszczaniem zawieszenia oraz opcjami
skrętu osi (z obrotem karuzelowym o 360°
włącznie). Pulpity zdalnego sterowania
wyposażone są oczywiście w ekran pozwalający na bieżące monitorowanie najważniejszych parametrów pracy modułu
i jednostki napędowej PPU.
Producenci modułów transportowych
projektują swoje pojazdy, mając na względzie potrzeby większości działających
w sektorze ciężkim. Pod uwagę brane są
regiony, w których moduły SPMT mogą
być stosowane – chodzi tu przede wszystkim o możliwości ich dowiezienia na
miejsce. Proces ten odbywa się po drogach publicznych, na których tak jak np.
w Europie, występują ograniczenia szerokości do 2,5 m. Tym samym, jeśli moduł mieści się w dozwolonych wymiarach,
może być przewożony np. w kontenerach
i dostarczony w dowolne miejsce na
świecie. Poszczególne moduły mogą zostać ściągnięte przez realizującego dany
projekt z różnych miejsc i dopiero na
miejscu docelowym połączone w pojazd
o wymaganej ładowności czy wymiarach platformy ładunkowej. Po wykonaniu zlecenia zostaną z kolei odesłane do
ich właściwego miejsca działania.
Wykorzystanie SPMT, oprócz wspomnianej już precyzji pozycjonowania i możliwości konfigurowania do uzyskania wymaganej ładowności, oznacza również
brak ograniczeń związanych z miejscem
produkcji przewożonego komponentu
czy lokalizacji miejsca docelowego. Mo-

duły transportowe poruszają się na ogumionych kołach, zatem fabryka może znajdować się w dowolnym miejscu, nie jest
konieczne korzystanie z trakcji szynowej,
aby przewieźć dany ładunek z miejsca,
gdzie powstał, np. do portu, w którym
zostałby załadowany na barkę czy statek,
a którym odbędzie dalszą podróż. W miejscu docelowym nie ma znaczenia, czy
transport odbywa się po nawierzchni
utwardzonej, nieutwardzonej, żwirze lub
nawet lodzie.

Summary
Leading manufacturers of heavy transport modulesare companies such as
Cometto (Italy), Faymonville (Belgium),
Goldhofer (Germany) and operating
within a TII Group Kamag, Scheuerle
(Germany) and Nicolas (France). The
first module SPMT (Self Propelled
Modular Transporter / Trailer) came
into operation in 1984. This design
was developed by the German-Dutch
duo: Scheuerle Fahrzeugfabrik and
Mammoet – a global leader in the
field of heavy transport.
Self-propelled transport modules are
multi-axis vehicles designed for lifting,
moving and positioning of very large,
multi-ton loads such as bridge segments, fragments of ship hulls and oil
rigs or large industrial structures.
The fact that in the transport of extremely heavy loads 6- or 8-axle modules are the so attractive is due to the
fact that it makes possible to produce
vehicles having even up to 100–200
axle lines. It becomes possible to transport the loads that weigh as much
theoretically as 10 000 t. The real limit of the so created a combination
is the available space, especially when
it comes to the unloading.
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Nowe opony Bridgestone
Bridgestone poszerza swój asortyment o opony drogowo-terenowe o zwiększonej
nośności (z oznaczeniem EVO). Nowa linia opon pozwoli operatorom flot działającym
w branży budowlanej i górniczej na transport cięższych ładunków.

skład nowego asortymentu opon drogowo-terenowych Bridgestone EVO
wchodzą następujące modele opon:
• M840 EVO w rozmiarach: 13 R22,5 oraz
315/80 R22,5 (wszystkie osie, do użytku drogowego i terenowego),
• L355 EVO w rozmiarach: 13 R22,5 oraz 315/80
R22,5 (na oś napędową, do użytku drogowego
i terenowego),
• M748 EVO w rozmiarze 385/65 R22,5 (na oś naczepową, do użytku drogowego i terenowego),
• L317 EVO w rozmiarze 13 R22,5 (wszystkie
osie, do użytku terenowego).
„Dzięki zwiększonej nośności tych opon nasi klienci
będą mogli efektywniej eksploatować swoje
ciężkie pojazdy bez obaw o stan ogumienia” –
mówi Marek Drewniak, Sales Manager Commercial Products Bridgestone.

Większa nośność
Nowe opony Bridgestone EVO: M840 EVO, L355
EVO oraz L317 EVO umożliwią operatorom zwiększenie obciążenia na każdą oś o 0,5 t (w przypadku
pojedynczego montażu) lub 2,6 t (w przypadku

montażu podwójnego) w porównaniu ze standardowymi oponami. Dla opon M748 EVO zwiększenie nośności wynosi 1 t na oś w przypadku pojedynczego montażu.
Zwiększoną nośność osiągnięto bez uszczerbku
dla właściwości użytkowych opon Bridgestone, takich jak trwałość, duża odporność na przecięcia
i wykruszenia. Ponadto wykorzystanie najwyższej
jakości karkasu zapewnia optymalne możliwości
bieżnikowania, a przez to wydłużenie okresu eksploatacji opony.

Zaawansowane technologie
Struktura nowych opon EVO została wzmocniona,
co pozwala zachować szkielet opony i zminimalizować odkształcenia w trakcie eksploatacji, a zarazem zapewnia elastyczność wymaganą przy zadaniach realizowanych na drogach i w terenie. Oprócz
wzmocnionej struktury stopki w nowych oponach
wykorzystano następujące technologie Bridgestone: Waved Belt (zwiększa stabilność i trwałość
karkasu), Split Belt Package (zmiękcza opasanie,
umożliwiając większe ugięcie), Stone Ejector (zapobiega wnikaniu kamieni w opasanie).
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Rozwiązania wykorzystane w nowych oponach
drogowo-terenowych Bridgestone poprawiają ich
wytrzymałość oraz zapewniają możliwości bieżnikowania z wykorzystaniem technologii Bandag.
Dzięki temu operatorzy mogą obniżyć koszty, wydłużając okres eksploatacji opon, które zachowują takie same właściwości w zakresie niezawodności i trwałości, jak w przypadku oryginalnych
opon Bridgestone. Jest to najważniejsza cecha
usługi Total Tyre Life, która operatorom flot daje
szansę zmniejszenia kosztu użytkowania ogumienia w całym cyklu jego eksploatacji.
Nowe opony drogowo-terenowe EVO sprawdzają
się również podczas jazdy w błocie oraz po świeżym
lub topniejącym śniegu (M+S), zapewniając lepsze właściwości jezdne niż opony standardowe.
Oznaczono je również symbolem alpejskim, identyfikującym opony śniegowe zgodnie z regulacją
R117.02 EKG ONZ.
Opony Bridgestone M840 EVO, L355 EVO oraz
L317 EVO są dostępne w całej Europie od stycznia
2015 r., natomiast M748 EVO od marca 2015 r.

Zdjęcia: © Bridgestone
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Bolączki transportu
ponadgabarytowego

Łukasz Chwalczuk

Zmiany, jakie wprowadzono w ustawie o ruchu drogowym w 2012 r., znacznie
usprawniły wykonywanie transportu ciężkiego. Po kilku latach doświadczeń wyszły
jednak na jaw nowe lub niespodziewane problemy, którym branża stara się zaradzić.

Łukasz Chwalczuk

ajważniejsze problemy przedstawione przez przewoźników i ujawnione w ostatnich miesiącach,
z jakimi musi zmierzyć się branża, to:
a) Uzyskiwanie zezwoleń na ponad
100-tonowe transporty. Niestety w większości przypadków zarządcy dróg niesłusznie obawiają się zniszczenia dróg
w związku z przekroczeniem masy całkowitej pojazdu. Wśród przewoźników panuje przekonanie, że nie ma sensu składać
wniosków o zezwolenia na takie transporty, albowiem organ i tak odmówi ich
wydania. Warto jednak pamiętać, że
ustawa o ruchu drogowym nie ogranicza
możliwości wydania zezwolenia kat. VII
od masy całkowitej pojazdu. O ile naciski osi w znaczący sposób wpływają na
nawierzchnię drogi, o tyle odpowiednie
rozłożenie masy pojazdu na większą liczbę
osi znacznie ogranicza oddziaływanie
pojazdu na jezdnię. Dlatego też warto,
aby przewoźnicy nie poprzestawali na
przyjęciu odmowy wydania zezwolenia
przez organ pierwszej instancji i stosowali środki odwoławcze przewidziane
w prawie administracyjnym.

,
prezes zarządu Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Przewoźników Transportu
Nienormatywnego, wspólnik Kancelarii
Prawnej Iuridica specjalizującej się
w prawie transportowym
i odszkodowawczym

b) Przejazdy drogami prywatnymi.
Sieć dróg ekspresowych i autostrad w Polsce powiększa się z każdym rokiem. Niestety „poszatkowana” sieć dróg generuje
dodatkowe problemy, gdy przewoźnik
uzyskuje zgodę od GDDKiA na przejazd
po publicznym odcinku drogi, a prywatny
zarządca odmawia kontynuacji tym samym ciągiem autostradowym. Obok wysokich opłat drogowych jest to najczęstszy problem w tej branży.
c) Liczni zarządcy dróg publicznych.
Uzyskanie zezwolenia od GDDKiA wymaga uzyskania zgody na przejazd od konkretnego zarządcy odcinka drogi. Jeśli
trasa przejazdu jest długa, zarządców może
być nawet kilkunastu, a to nie tylko wydłuża postępowanie, ale czasami wręcz
uniemożliwia przejazd. Znany jest mi
przypadek, gdy jeden z zarządców drogi
odmówił przejazdu, motywując swoją
decyzję „bardzo dużą masą pojazdu”.
W owym przypadku pojazd przekraczał
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normatywną długość i szerokość, ale masa
całkowita pojazdu nie przekraczała 40 t.
Niestety dla nieświadomego możliwości
technicznych urzędnika 40 t wydawało
się ogromną wartością. Dopiero po odwołaniu sporządzonym przez OSPTN
wójt zmienił zdanie oraz dowiedział się,
że 40 t to absolutny standard w całej UE.
d) Podpisy na zezwoleniu. Mimo
uzgodnienia trasy i kompleksowego przygotowania zezwolenia bardzo często dochodzi do sytuacji przymusowego wstrzymania transportu z powodu nieobecności
osoby umocowanej do podpisania ze-

.eu
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zwolenia. Ten biurokratyczny warunek,
nie służący jakimkolwiek celom, nie tylko
deprymuje, ale przede wszystkim ogranicza swobodę prowadzenia działalności
gospodarczej. Skoro merytorycznie odpowiedzialny pracownik organu wydającego zezwolenia przygotował stosowny
dokument, to nie powinno dochodzić do
ograniczeń związanych z nieobecnością
dyrektora, który podpisuje zezwolenia.
OSPTN przygotowało stosowną analizę
prawną, którą przekazaliśmy do GDDKiA
oraz wszystkich jej oddziałów, mającą na
celu wskazanie prostego i skutecznego
rozwiązania tego impasu. Mam nadzieję,
że w najbliższych tygodniach dojdzie do
rozwiązania tego problemu.
e) Oryginały zezwoleń. W wielu krajach europejskich dopuszczono do użytku
kserokopie zezwoleń, a nawet stworzono
system informatyczny pozwalający organom kontrolnym na dostęp do bazy zezwoleń poprzez sieć internetową. Dzięki
temu tuż pod wydaniu zezwolenia pojazd
może ruszyć w trasę. W Polsce dominuje
niestety praktyka tzw. oryginału zezwolenia i przysłowiowej pieczątki. W przypadku gdy załadunek odbywa się np.
w Szczecinie, a zezwolenie zostało wydane
w oddziale GDDKiA w Warszawie, dostarczenie zezwolenia do kierowcy w miejscu
załadunku może potrwać nawet 2 dni.
Dopóki nie zostanie zreformowana generalna zasada w prawie administracyjnym, Polska nadal będzie w tyle Europy
w zakresie ograniczania biurokracji.
f) Ładunek niepodzielny. Zezwolenia
wprowadzone w nowelizacji ustawy o ruchu drogowym w 2012 r. miały na celu
ułatwienie przejazdu pojazdów nienormatywnych. Okazało się jednak, że zbyt
rygorystyczne podejście do definicji ładunku niepodzielnego bardzo ogranicza
możliwości przewozowe technologicznie
zaawansowanych pojazdów. Okazuje się
bowiem, że przewoźnik, który uzyskał zezwolenie na przewóz ładunku i tak zostanie obciążony karą finansową za nieposiadanie właściwego zezwolenia. Problem
dotyczy przewozu towarów lekkich o przekroczonych dopuszczalnych wymiarach,
np. drut, rury, beczki. Obecnie załadowanie na naczepę np. 3 rur o masie jedynie 10 t, ale o długości np. 20 m będzie
karane, albowiem zezwolenia, którymi
dysponują przewoźnicy, dotyczą „ładunków niepodzielnych”, a według organów
kontrolnych 3 sztuki da się podzielić.
Biorąc pod uwagę ogólnoświatowy trend

Strenx – nowa stal firmy SSAB
Firma SSAB zaprezentowała Strenx – nową markę stali
konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymałości do produkcji
mocniejszych, lżejszych i trwalszych produktów.
Stal Strenx została zaprojektowana dla sektorów, w których wytrzymałość konstrukcyjna i niska masa
stanowią kluczowe czynniki konkurencyjne, szczególnie w branży dźwigowej, przeładunkowej i transportowej. Strenx to doskonały wybór zarówno do zastosowań rolniczych, jak i do konstrukcji ciężkich
maszyn mobilnych, taborów kolejowych oraz w morskim przemyśle wydobywczym i sektorze budowlanym.
Dzięki niej producenci mogą projektować bardziej konkurencyjne i trwałe produkty – żurawie o większym zasięgu, naczepy zdolne przewozić większe ładunki, ciężarówki zużywające mniej paliwa.
„Z punktu widzenia klientów jest to zupełnie unikatowy produkt, ponieważ Strenx obejmuje teraz
trzy grupy wyrobów: Optim, Weldox i Domex marki SSAB i poprzednio Ruukki. Strenx
reprezentuje już ponad 50 lat naszego doświadczenia w dziedzinie stali o wysokiej wytrzymałości” – wyjaśnił Gregoire Parenty, szef działu rozwoju rynku w SSAB.
Strenx to najszerszy w skali globalnej wybór stali konstrukcyjnych o wysokiej
wytrzymałości, zarówno w kategoriach wytrzymałości, jak i zakresu wymiarów. Granice plastyczności zawierają się w przedziale od 600 aż do 1300 MPa,
co czyni ze stali Strenx najbardziej wytrzymałą stal konstrukcyjną dostępną na
rynku. Stal Strenx oferowana jest w postaci walcowanych na gorąco blach, taśm
i rur o grubości od 0,7 mm do 160 mm.

news

„Udzielamy pełnego wsparcia konstruktorom i klientom, pomagając im w przejściu na stal Strenx. Dzieląc
się bogatym doświadczeniem i szeroką wiedzą w dziedzinie stali, jesteśmy w stanie zagwarantować
optymalne rezultaty w zakresie parametrów i wydajności produktu końcowego” – dodał Gregoire
Parenty. Strenx to gwarancja powtarzalności produktu, usługi wspierające działalności klientów oraz
stałe wsparcie w rozwoju i doskonaleniu produktów klientów.
SSAB jest firmą produkującą stal z siedzibami w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych. Spółka oferuje produkty i usługi o wartości dodanej, opracowane w ścisłej współpracy z klientami, tworząc
w ten sposób mocniejsze, lżejsze i bardziej proekologiczne rozwiązania. SSAB zatrudnia pracowników
w ponad 50 krajach. Zakłady produkcyjne ulokowane są w Szwecji, Finlandii i Stanach Zjednoczonych.
Spółka jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX Nordic w Sztokholmie oraz na giełdzie NASDAQ OMX
w Helsinkach.
[KB]
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mający na celu ograniczanie emisji CO2,
przewóz taki generuje niepotrzebne stosowanie większej ilości pojazdów, wzrost
kosztów inwestycji, a przede wszystkim znaczne zwiększenie emisji spalin.
OSPTN zainterweniowało w tej sprawie
w Ministerstwie Infrastruktury, ale do
osiągnięcia oczekiwanych celów potrzeba
więcej czasu i przychylności ze strony
rządzących. Warto jednak, aby przewoźnicy bronili swoich praw. W ciągu
ostatnich 6 miesięcy OSPTN reprezentowało dwóch przewoźników, którym
nałożono kary pomimo że mieli zezwolenia. Pierwszy z nich uzyskał zezwolenie na przejazd, dochował wszelkich
parametrów wagowych i wymiarów, ale
z powodu przewozu 2, a nie 1 ciągnika
rolniczego na naczepie, uznano ten przewóz za nielegalny – ładunek podzielny.
Podobna sprawa dotyczyła przewozu
kombajnu rolniczego, od którego odłączono header i załadowano wzdłuż naczepy. Organ uznał, że to dwa ładunki
na jednym pojeździe i nałożył karę. Dopiero po odwołaniu złożonym w imieniu
przewoźnika organ nadzorczy zmienił
decyzję, uchylając ją w całości.
g) Dźwigi. Choć nie są stricte związane z transportem, to są niezbędne do
prawidłowego wykonywania przewozu.
Bardzo często załadunek towaru wymaga użycia specjalistycznego, a co za
tym idzie ciężkiego sprzętu. Prawa fizyki
wymuszają zastosowanie odpowiednio
wytrzymałego i ciężkiego sprzętu, aby
mógł on bezpiecznie wykonać usługę
załadunku. Niestety nie da się obecnie
w Polsce wykupić stosownego zezwolenia, które pozwalałoby na swobodne
poruszanie się dźwigów po naszych drogach. OSPTN w ramach współpracy z największym europejskim stowarzyszeniem
ESTA pracuje nad projektem zmian w prawie, które ma zmienić ten niekorzystny
stan rzeczy. Dlatego też apeluję i proszę
o kontakt wszystkie osoby i firmy związane ze świadczeniem usług dźwigowych
o wsparcie merytoryczne naszych działań.
h) Infrastruktura drogowa. Przez ostatnie 10 lat wiele inwestycji drogowych zostało rozpoczętych, a spora ich część już
zakończona. Niestety projektanci nowych dróg niezupełnie zdają sobie sprawę,
jakie pojazdy będą poruszać się po przygotowanych przez nich drogach. Z tego
powodu dochodzi do komplikacji na głównych drogach tranzytowych (drogi krajowe), gdzie budowane są ronda mające

na celu zwiększenie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Ruch okrężny bezsprzecznie wpływa na bezpieczeństwo,
ale budowanie nasypów na środku skrzyżowania o ruchu okrężnym (tzw. kopce
kreta) powoduje, że standardowe ciężarówki mają problem z płynną jazdą, a pojazdy nienormatywne w ogóle nie są
w stanie po nich przejechać. Z tego powodu interweniujemy, aby stosować zabezpieczenia, które można demontować
w przypadku przejazdu pojazdu nienormatywnego.
i) Ograniczanie konkurencji za granicą. W styczniu 2015 r. branżę transportową zaskoczyła informacja o zmianie
płacy minimalnej w Niemczech. Temat
ten jest ciągle analizowany przez odpowiednie służby, jednak w przypadku
branży ponadgabarytowej problemami
są także:

świadczonym „kapitanem”, musi być
także poliglotą. Kierowcy w transporcie międzynarodowym często władają językami w stopniu komunikatywnym, jednak dla organów kontrolnych
za granicą to ciągle za mało. Ten
problem OSPTN poruszyło na spotkaniu przedstawicieli europejskich
firm i stowarzyszeń, które odbyło się
w kwietniu 2015 r.
j) Rejestracja pojazdów. Po zmianach
wprowadzonych w 2012 r. znacznie
łatwiej jest faktycznie poruszać się pojazdem o długości np. 23 m, niż zarejestrować go w urzędzie. Obecnie polskie
prawo wymaga indywidualnej decyzji
samego ministra do spraw transportu
o tzw. odstępstwie od warunków technicznych pojazdów. Dopiero ten dokument pozwala na dalsze przygotowanie
i zarejestrowanie pojazdu. Aktualnie

„Wśród przewoźników panuje przekonanie, że nie ma sensu składać wniosków o zezwolenia na takie transporty, albowiem organ i tak odmówi ich wydania [...]. Warto, aby przewoźnicy nie poprzestawali na przyjęciu odmowy wydania zezwolenia przez organ pierwszej
instancji i stosowali środki odwoławcze przewidziane w prawie administracyjnym”.
– Ubezpieczenia. Nasz zachodni sąsiad
bezpodstawnie wymaga wyższych
sum ubezpieczenia, mimo że prawo
europejskie oraz polskie ustawy jasno
stanowią, iż polska polisa OC obejmuje odpowiedzialność odwołującą
się do niemieckich ustaw. Niestety
brak odpowiednich wpisów w polisach bywa podstawą do kontroli drogowych, co często powoduje opóźnienia w dostawie. Tak rygorystyczne
podejście organów kontroli powoduje zmniejszenie zaufania do polskich przedsiębiorców, którzy w efekcie dostarczają towar z opóźnieniem,
co nie wynika z ich winy.
– Znajomość języka. Prawo Unii Europejskiej jasno stanowi, iż nie wolno
dyskryminować osób ani firm ze
względu na nieznajomość języka. Od
tej zasady jest kilka wyjątków, które
jak można się spodziewać organy
kontrolne za granicą sprytnie wykorzystują do blokowania polskich firm
transportowych. Okazuje się bowiem,
że kierowca nie może być tylko do-
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trwają prace w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju nad nowelizacją rozporządzenia o warunkach technicznych
pojazdów. Spośród kilkudziesięciu podmiotów, które brały udział w konsultacjach społecznych tego projektu, OSPTN
zostało wybrane przez MIiR do grona 4
podmiotów, które aktywnie pracują nad
ostateczną wersją tego rozporządzenia.
Liczymy, że dotychczasowa bardzo dobra
współpraca na linii ministerstwo–strona
społeczna, będzie trwać, co zaowocuje
korzystnymi zamianami w prawie.

Podsumowanie
Transport ponadgabarytowy wymaga
jeszcze wielu zmian i aktualizacji. Dzięki
wyrozumiałości przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz
wieloletniemu wsparciu przedstawicieli
GDDKiA wierzymy, że w perspektywie
najbliższych miesięcy Polska pokona
przeciwności i wyprzedzi w zakresie
konkurencyjności przewozów swoich
sąsiadów.

| PROMOCJA |

Faymonville MegaMAX
wciąż jeździ po 17 latach

artnerska współpraca między firmami Faymonville i ES-GE trwa już ponad dwie dekady. Niemalże jej „naocznym świadkiem”
jest naczepa MegaMAX, która została sprzedana
za pośrednictwem ES-GE 17 lat temu niemieckiej
firmie I. Hess Betriebsumzüge z Dorweiler i ostatnio
została ponownie przejęta przez ES-GE.
3-osiowa niskopodwoziowa naczepa z opuszczanym łożem MegaMAX została dostarczona
przez ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH z Essen firmie
Hess Logistik w 1998 r. i od tego czasu była wykorzystywana do różnych zadań transportowych.
Firma Hess to średniej wielkości przedsiębiorstwo
usługowe z siedzibą w Dorweiler, mające filię
w Düsseldorfie, specjalizujące się w kompleksowej obsłudze relokacji firm, transporcie i montażu
maszyn oraz przewozach ładunków specjalnych.
Oprócz tego firma Hess ma kompleksową ofertę
pozwalającą na spełnienie większości wymagań
klientów firmy.
Niskopodwoziowa naczepa MegaMAX wyposażona
jest w podwozie z zawieszeniem niezależnym Twin
Axle I. Zawieszenia niezależne są coraz częstszym
wyborem użytkowników decydujących się na zakup pojazdów Faymonville. W pierwszej fazie rozwoju, wprowadzając zawieszenia Twin Axle pierwszej generacji na rynek, belgijski producent był
pionierem tego typu rozwiązań. Po raz pierwszy,
dzięki zastosowaniu niezależnego zawieszenia,

© Faymonville

Długotrwałe partnerstwo na zasadach obustronnej współpracy i zrozumienia.
To idealny schemat biznesowy. Tak właśnie wygląda więź pomiędzy firmami
Faymonville oraz ES-GE. Ważnym elementem w tej relacji jest pewność
co do jakości i trwałości oferowanych pojazdów.

17-letnia naczepa Faymonville MegaMAX w barwach firmy I. Hess Betriebsumzüge z Dorweiler
możliwe stało się osiągnięcie nośności osi wynoszącej 12 t. Do dziś system ten znalazł wielu
naśladowców. Faymonville oferuje obecnie zawieszenia niezależne drugiej generacji – jest to
system Twin Axle II.
Wspomniany pojazd świadczy o bardzo wysokiej
jakości produkcji i mimo tak wielu lat użytkowania
nie można go uznać za konstrukcję przestarzałą.
Pomijając oczywiście wymianę komponentów
podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu (okładziny szczęk hamulcowych czy bębny
hamulcowe), naczepa w barwach firmy Hess bez
problemów pokonała wiele kilometrów. Warto
również odnotować niewielki spadek wartości
pojazdu, mimo tak wielu lat eksploatacji na rynku
wtórnym jej cena to ok. 25% ceny wyjściowej, za
jaką została kupiona 17 lat temu.

Nie dziwi zatem fakt, iż firma ES-GE przejęła tę naczepę MegaMAX z dużą chęcią, po to, by przywrócić ją do jak najlepszego stanu technicznego
i ponownie skierować na drogi. W międzyczasie
firma Hess uzupełniła swoją flotę o nową naczepę – również z rodziny MegaMAX.
ES-GE to jedna z pierwszych firm działających na
rynku niemieckim, które prowadzą wynajem i leasing naczep stosowanych w transporcie nienormatywnym. Jest to możliwe za sprawą bogatej
oferty produktów Faymonville, które tworzą główną
część portfolio ES-GE. Działający w okolicach
Essen klienci zawsze znajdą potrzebny im pojazd
dzięki stałej obecności 100–150 nowych i niemal
nowych naczep stokowych różnych typów.
Opracował Dariusz Piernikarski
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Osprzęt naczep
niskopodwoziowych

Mateusz Samulak

Wyposażenie naczepy niskopodwoziowej w specjalne akcesoria znacznie
ułatwia czynności załadunkowo-rozładunkowe. Poszerza się również
zakres zastosowań naczepy, szczególnie w transporcie pojazdów
budowlanych i maszyn rolniczych.

Najazdy
Oczywiste jest, iż najłatwiejszym sposobem załadunku jakiegokolwiek pojazdu na naczepę niskopodwoziową jest
wjechanie nim na pokład załadunkowy.
Przeważnie jest to możliwe jedynie przez
wykorzystanie najazdów. Ważnym parametrem charakteryzującym najazdy jest
© D. Piernikarski

ierwsze naczepy (początkowo przyczepy) niskopodwoziowe służyły
głównie do transportu ciężkiego
sprzętu budowlanego. Wraz z rosnącym
popytem na nowe i używane maszyny
rolnicze niskopodwoziówki zaczęto wykorzystywać również w transporcie dalekobieżnym. Obecnie spektrum zastosowań
tego typu pojazdów jest dużo szersze, naczepy niskopodwoziowe bowiem wykorzystuje się np. do transportu poszczególnych elementów elektrowni wiatrowych
oraz wielkogabarytowych elementów konstrukcji przemysłowych i infrastrukturalnych (suwnice, silosy, części mostów
drogowych itp.) i wielu innych.
Aby naczepa niskopodwoziowa mogła
być całkowicie wykorzystana, konieczne
jest wyposażenie jej w dodatkowe akcesoria. Każdy producent tych pojazdów
oferuje wiele urządzeń zwiększających
ich funkcjonalność oraz oszczędzających
czas przy skomplikowanych czynnościach załadunkowo-rozładunkowych.
W artykule omówimy dodatki przydatne
zwłaszcza w transporcie budowlanym,
takie jak najazdy, pomosty rozszerzenia
pokładu oraz wybrane urządzenia do
mocowania przewożonych ładunków.

Ręcznie
dokładane
najazdy stosowane są
coraz rzadziej
ze względu
na duży kąt
natarcia
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kąt natarcia, tj. kąt między płaszczyzną
podłoża, na której stoi naczepa, a płaszczyzną roboczą rozłożonego najazdu,
który powinien wynosić poniżej 11°.
Mała wartość kąta natarcia jest szczególnie istotna w pojazdach o niewielkim prześwicie oraz w ciężkich pojazdach
gąsienicowych, które wjeżdżając na pokład naczepy, mają tendencję do kołysa-
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palniane. Rozwinięciem opisanej konstrukcji są najazdy łamane 4- lub 5-metrowe, pozwalające na uzyskanie kąta
natarcia odpowiednio 9–10° lub 7–8°.
Wartości kątów natarcia nie są uzależnione jedynie od długości najazdów,
lecz również od wysokości pokładu i kąta

nia się na przełomie najazdu i pokładu,
co w skrajnych przypadkach powoduje
silne uderzenia o powierzchnię załadunkową naczepy, prowadzące niekiedy do
uszkodzenia jej podpór czy też samego
pokładu.
Najprostszym i zarazem najdłużej
istniejącym na rynku rozwiązaniem są
dokładane ręcznie najazdy wykonane
w postaci płyt. Obecnie do produkcji
ręcznie dokładanych najazdów wykorzystywane są stopy aluminium, które ze
względu na ciężar i odporność na korozję wyparły stale. Zastosowanie metali
lekkich pozwala zaoszczędzić cenne kilogramy, co przekłada się na ładowność
zestawu oraz łatwość montażu płyt najazdowych nawet przez jedną osobę.
Płyty najazdowe mają najczęściej długość
2400–2500 mm i szerokość do 800 mm.
Mocowane są na tzw. u-profilu, który pozwala na przesuwanie ich w poprzek
pokładu naczepy celem dostosowania
do rozstawu kół ładowanych maszyn.
Ten rodzaj najazdów umożliwia uzyskanie kąta natarcia ok. 15° i stosowany
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Najazdy łamane z hydraulicznym sterowaniem gwarantują
małe kąty natarcia i są łatwe w obsłudze. Minusem jest
natomiast zwiększona masa własna naczepy

Najazdy potrzebne są
nie tylko do wjazdu
na pokład główny. Specjalne krótkie najazdy
umożliwiają załadunek
maszyn na balkon

jest przede wszystkim wtedy, gdy łagodny kąt natarcia nie jest szczególnie
ważny, np. przy transporcie ciągników
rolniczych.
Drugim, a zarazem najczęściej stosowanym rodzajem najazdów, są integralne najazdy sterowane hydraulicznie.
Występują one w różnych wariantach długości, co w zależności od potrzeb pozwala
na osiągnięcie różnych kątów natarcia.
Do zasilania siłowników hydraulicznych
służy pompa o napędzie elektrycznym,
spotykane są również rozwiązania z zasilaniem od pompy ciągnika. Standardowym typem są najazdy stałe o długości
ok. 3000 mm, które po rozłożeniu tworzą
kąt o wartości 12–14°. Takie najazdy
spotykane są najczęściej w naczepach
przewożących koparki czy wozidła ko-

pochylenia jego tylnej części. Najazdy
o długości 5000 mm przeznaczone są
dla pojazdów o bardzo niskim prześwicie (np. podnośniki teleskopowe).
Najazdy sterowane hydraulicznie,
niezależnie czy stałe, czy łamane, mają
szerokość od 780 do 1300 mm i mogą
być wykańczane różnymi materiałami.
Powszechnie stosowane jest twarde drewno egzotyczne lub galwanizowane stalowe kratownice, które gwarantują bardzo dobrą przyczepność. Przydatną opcją
jest możliwość regulacji rozstawu najazdów. W zależności od potrzeb klienta
może być to realizowane ręcznie bądź też
hydraulicznie.
Na rynku dostępne są również jednoczęściowe i łamane rampy (najazdy na
całą szerokość pokładu) – ich konstruk-
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Podest załadunkowy o pełnej
szerokości pokładu
pozwala na szybki
i łatwy załadunek
lub rozładunek
maszyn, zwłaszcza
gdy zachodzi potrzeba wjazdu bezpośrednio z rampy
magazynowej
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Poza załadunkiem pojazdów na pokład główny najazdy umożliwiają także
wjazd na balkon. Wśród stosowanych
rozwiązań znajdują się zarówno ręcznie
dokładane płyty mocowane na u-profilu, jak też najazdy otwierane (rozkładane) hydraulicznie. Te ostatnie spotyka się najczęściej w naczepach do
przewozu ciągników siodłowych lub
wózków widłowych.

Rozszerzenia i pomosty
Naczepy Broshuis wyposażone w Eco Loading Ramp umożliwiają wjazd na pokład bez
dodatkowych najazdów, dzięki czemu doskonale sprawdzają się na ciasnych placach

cja oraz warianty wykończenia są takie
same jak w opisywanych najazdach. Ciekawą opcją oferowaną przez niektórych
producentów są dodatkowe, ręcznie wysuwane płyty najazdowe, które w szczególnych przypadkach zmniejszają kąt
natarcia. Taki rodzaj najazdów spotykany jest w naczepach służących do przewozu ciągników siodłowych.

oteboo

Rolę najazdów
może spełniać
również unoszony
pokład. Na zdjęciu
naczepa Nooteboom MCO-S

m
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pod nazwą Eco Loading Ramp. Ekologicznym aspektem jest brak konieczności stosowania dodatkowych najazdów
zwiększających masę naczepy. Obszar zastosowań jest stosunkowo wąski, gdyż po
odchyleniu tylnej części pokładu powstaje spory kąt natarcia, porównywalny ze
znacznie mniej skomplikowanymi konstrukcyjnie, ręcznie dokładanymi płytami.

Standardowa szerokość pokładu naczep niskopodwoziowych wynosząca
2550 mm często okazuje się zbyt mała,
aby bezpiecznie załadować i przewieźć
np. ciężki sprzęt budowlany czy też maszyny rolnicze. Dlatego w większości naczep niskopodwoziowych jest możliwość
poszerzenia pokładu do ponad 3000 mm.
Wyodrębnić można tu dwa sposoby
zwiększania szerokości pokładu: przez
dołożenie desek wspartych na wysuwanych konsolach lub rozsuwanie modułów pokładu. Różnica polega na tym, że
w pierwszym przypadku otrzymuje się
pełny, szeroki pokład, w drugim natomiast nie. Rozwiązanie z wysuwanymi
konsolami (w standardowych naczepach
jest zwykle 10 na lewej i prawej stronie)
jest zdecydowanie bardziej popularne
od rozsuwanego pokładu. Na wysuwa-
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Hydraulicznie poszerzany pokład ma
dużą nośność, niestety w porównaniu
z wysuwanymi konsolami jest ciężkim
i kosztownym dodatkiem. Na zdjęciu
pokład Hydro Shift
naczepy Faymonville MultiMAX

W przypadku transportu długich pojazdów na rozsuwanych
naczepach niezbędne
są pomosty łączące
pokład z ramą
pomocniczą
© D. Piernikarski

Firma Faymonville poza wymienionymi wcześniej rodzajami najazdów oferuje też zupełnie odmienne rozwiązanie,
tj. najazdy w kształcie klina, otwierane
ręcznie. Rozwiązanie to jest na tyle ciekawe, że mimo niewielkiej długości pozwala osiągnąć małe wartości kąta natarcia. Dzieje się tak dlatego, iż złożone
najazdy tworzą integralną część pokładu
załadunkowego, a więc kształt klina wypełnia pochylenie tylnej części pokładu.
Po rozłożeniu klinowych najazdów są
one natomiast przedłużeniem pochylenia pokładu. Najazdy te zabudowane są
zwykle na całej szerokości naczepy.
Niszowym rozwiązaniem, spełniającym w pewnym stopniu rolę standardowych najazdów, jest wychylany hydraulicznie, łamany pokład załadunkowy.
Takie rozwiązanie oferuje firma Broshuis

nych wysokowytrzymałych konsolach
montowane są deski z twardego drewna,
które mogą przenosić dość duże naciski
powierzchniowe.
Naczepy z rozsuwanym pokładem
wykorzystuje się głównie w transporcie ciężkich maszyn budowlanych (gąsienicowych oraz kołowych). Pokłady
z funkcją rozsuwania charakteryzują się
większą wytrzymałością w porównaniu
z deskami mocowanymi na konsolach.
Najważniejszą cechą jest niewątpliwie
maksymalna szerokość pokładu, która
może wynosić nawet 3200 mm. Pokłady
rozsuwane są hydraulicznie, a sterowanie odbywa się za pomocą pilota.
Aby zwiększyć funkcjonalność naczep
z funkcją przedłużania pokładu, opcjonalnie dostępne są tzw. pomosty, które słu-

padku awarii. Z myślą o tym jako element
opcjonalnego wyposażenia niskopodwoziówek oferowane są wciągarki.
Wciągarki montowane są w przedniej
części balkonu naczepy i przykręcane
do elementów nośnych łabędziej szyi,
dzięki czemu mogą przenosić stosunkowo duże obciążenia. Jako źródło napędu
wciągarek ze względu na prostą konstrukcję i łatwe sterowanie służą zwykle
silniki elektryczne sprzężone z przekładniami zębatymi (reduktorami) o dużym
przełożeniu. Uciąg wciągarek naczepowych o napędzie elektrycznym wynosi
ok. 5 t. Sterowanie napędem może być
realizowane przewodowo lub bezprzewodowo. Nabywca ma do wyboru różne
długości stalowych lin oraz rodzaj ich zakończenia (hak, zblocze hakowe itp.).

Volvo FH z nowym, wzmocnionym
zderzakiem
Volvo Trucks poszerzyło ofertę wyposażenia dla Volvo serii FH, wprowadzając nowy
wzmocniony zderzak.

© D. Piernikarski

Pojazd ze wzmocnionym dolnym przednim pasem podwozia lepiej spisuje się na drogach nieutwardzonych i w trudnych zastosowaniach, takich jak transport budowlany i leśny. Model ten
został oficjalnie zaprezentowany podczas wystawy Intermat w Paryżu w kwietniu br. „Volvo
FH ze wzmocnionym zderzakiem jest dobrze przygotowane na trudne warunki użytkowania, takie
jak place budowy czy drogi leśne. Lepiej odpowiada także warunkom transportu długodystansowego realizowanego po drogach
nieutwardzonych” – powiedział Ricard Fritz, wiceprezes Volvo Trucks Brand.

news

żą do wypełniania pustej przestrzeni powstałej po rozsunięciu naczepy. Elementy
te wykonane są w postaci płyt o szerokości 500–800 mm najczęściej z wysokowytrzymałych stopów aluminium.
Pomosty używane są również w naczepach przystosowanych do przewozu
ciężkich maszyn, np. wozideł lub dużych ładowarek kołowych. Pokład w tego
typu naczepie ma specjalne zagłębienia
na koła przewożonej maszyny. Zagłębienia te można wypełnić pomostami, dzięki
czemu uzyskuje się płaski pokład załadunkowy, co zdecydowanie zwiększa zakres zastosowań pojazdu.

Wciągarki
Naczepy niskopodwoziowe wykorzystywane są również do transportu
maszyn (pojazdów) bez własnego napędu lub pojazdów z napędem w przy-

Rozszerzenia pokładu w postaci desek
z twardego drewna, wspartych na wysuwanych konsolach, ze względu na prostą
i tanią konstrukcję są najczęściej stosowanym rozwiązaniem

Podsumowanie
Przedstawione w artykule akcesoria
poprawiające funkcjonalność naczep
niskopodwoziowych bywają często czynnikiem decydującym o możliwości bezpiecznego przewozu niektórych ładunków. Dodatki te zwiększają również
obszar zastosowań naczep niskopodwoziowych, co stało się niezmiernie ważne
z ekonomicznego punktu widzenia – więcej zleceń, mniej pustych kursów. Obszerność oferty akcesoriów dodatkowych
u każdego producenta umożliwia przyszłym nabywcom utworzenie konfiguracji pojazdu spełniającej indywidualne
wymagania.

Nowy wzmocniony zderzak dla Volvo FH bazuje
na koncepcji przedniego pasa podwozia zastosowanej w Volvo FMX, pojeździe opracowanym z myślą
o wymagającym transporcie budowlanym. Narożniki i osłona dolna są wykonane
ze stali o grubości 3 mm. Nad osłoną znajduje się
przedni stopień wejściowy, stanowiący integralny
element struktury zderzaka. Zamocowany wysoko zderzak zwiększa kąt natarcia do ponad 20
stopni – w pojeździe wyposażonym w budowlane
podwozie X-High. Zderzak może być uzupełniony
o atestowany żeliwny uchwyt do holowania, wytrzymujący obciążenie o wartości aż 36 t.

Zderzak jest wysunięty do przodu o 132 mm, aby
jako pierwszy wchodził w kontakt z ewentualnym przeszkodami, chroniąc tym samym inne
kluczowe podzespoły, takie jak np. reflektory
główne.
[KB]
Zdjęcie: © Volvo Trucks
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Wielton rośnie w siłę

Renata Pawliszko

16 kwietnia br., w czasie targów Transpotec Logitec w Weronie Italiana
Rimorchi S.r.l., spółka należąca do Grupy Wielton zorganizowała
konferencję prasową, na której oficjalnie poinformowała o przystąpieniu do
przejęcia włoskich marek pojazdów Cardi, Merker i Viberti.

© Wielton

ielton to największy w Polsce
producent oraz sprzedawca
naczep i przyczep, a także
różnego rodzaju zabudów na samochody
ciężarowe. Firma należy do grona dziesięciu wiodących branżowych producentów europejskich. Odbiorcami pojazdów
marki Wielton są firmy transportowe,
budowlane, produkcyjne oraz dystrybucyjne w kraju oraz zagraniczni dealerzy
pojazdów ciężarowych i naczep. Są to
przede wszystkim firmy z Rosji, Ukrainy,
Białorusi, Norwegii, Węgier, Litwy,
Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii, Niemiec, Austrii, Francji,
Holandii, Słowenii oraz Serbii.
Sukces Wieltonu nie byłby możliwy
bez nowoczesnych narzędzi produkcyjnych, jak i grona pracowników mających odpowiednie doświadczenie, wiedzę i kompetencje (w 2014 r. Wielton
zatrudniał 1204 pracowników). Nadrzędny cel, jaki stawia sobie spółka, to
stały rozwój, bycie coraz bardziej innowacyjną firmą, tworzenie produktów odpowiadających na potrzeby rynku i szeroko rozumiana dobra organizacja pracy.
Obecnie w skład Grupy Wielton wchodzi 5 spółek: Italiana Rimorchi, Wielton
Russia, Wielton Ukraina i Wielton Białoruś oraz Wielton Logistic. Wielton SA,

Przedstawiciele zarządu firmy Wielton
na spotkaniu z włoskimi dziennikarzami.
Od lewej: Thomas Hajek – wiceprezes zarządu
ds. komercyjnych, Jarosław Andrzej Szczepek
– prezes zarządu oraz Mariusz Golec –
wiceprezes zarządu

jako główna spółka w grupie, zajmuje się
koordynacją działalności pozostałych
spółek. Italiana Rimorchi oraz Wielton
Russia to spółki, które zajmują się sprzedażą i montażem produktów, Wielton
Ukraina i Wielton Białoruś odpowiadają
za handel i marketing, natomiast Wielton Logistic prowadzi usługi transportowe dla spółek grupy oraz firm zewnętrznych.
Zakład produkcyjny w Wieluniu (i siedziba Wielton SA) zajmuje łącznie powierzchnię 215 000 m2, w tym teren zabudowany wynosi 45 000 m2. Produkcja
przebiega tutaj w dwóch oddzielonych
od siebie zakładach – w pierwszym prowadzone są tzw. brudne prace, jak cię-
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cie, zginanie, śrutowanie czy spawanie,
w drugim natomiast następuje malowanie oraz montaż wcześniej przygotowanych elementów. W wyposażeniu nowoczesnych zakładów znajdują się m.in.
24 roboty spawalnicze na łącznie 5 liniach spawalniczych, 4 roboty do malowania. Produkty powstają na 5 liniach
montażowych.

Europejska ekspansja
Na konferencji prasowej przedstawiciele zarządu firmy Wielton zapoznali
dziennikarzy ze swoją strategią rozwoju
trzech włoskich marek: Cardi, Merker
i Viberti. Działania te są efektem pod-
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© R. Pawliszko

Naczepa kurtynowa
marki Viberti o wysokości 2750 mm
zaprezentowana
na stoisku Wielton
podczas tegorocznych targów Transpotec Logitec

zaakceptowany. Dzięki temu producent
z Wielunia od lat inwestujący w nowoczesne technologie może zacząć działać
jako jednostka naukowa. W Polsce swoje
centra badawczo-rozwojowe mają tylko
34 przedsiębiorstwa. Firma, która chce
starać się o status Centrum Badawczo-Rozwojowego, musi osiągać przychód
netto ze sprzedaży towarów, produktów
i operacji finansowych za poprzedni rok
obrotowy w wysokości co najmniej 1,2 mln
euro zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie o rachunkowości. Do tego minimum 20% tej kwoty powinny stanowić przychody netto ze sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych.
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pisania przez Wielton SA oraz spółkę od
niego w 100% zależną (czyli Italiana
Rimorchi S.r.l.) umowy dzierżawy oraz
wstępnej umowy nabycia aktywów z firmą
Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l. (największym włoskim producentem i dostawcą naczep, przyczep i zabudów na
pojazdach ciężarowych pod markami
Cardi, Merker i Viberti), znajdującej się
w upadłości likwidacyjnej. Podpisana
umowa dotyczy przejęcia wymienionych
marek pojazdów, a także wybranych maszyn i urządzeń, bazy klientów oraz dokumentacji produktów. Umowę nabycia będzie można z kolei podpisać po
uzyskaniu przez Wielton gwarancji bankowych na sfinansowanie zakupu oraz
uzyskanie zezwolenia od odpowiednich
organów w ramach procedury układu
z wierzycielami określonego we włoskiej
ustawie o niewypłacalności. Do czasu
spełnienia tych warunków spółka zależna Wieltonu (Italiana Rimorchi) będzie
dzierżawić część przedsiębiorstwa Compagnia Italiana Rimorchi.
Zgodnie zatem z planem poszerzania
rynków sprzedaży nabywane maszyny
i urządzenia pozwolą firmie Wielton na
zwiększenie mocy produkcyjnych – oprócz
zakładu produkcyjnego w Wieluniu i linii
montażowej w Rosji (Moskwa) producent
zamierza uruchomić jeszcze jedną linię
montażową we włoskiej miejscowości
Tocco. Wielton liczy również na to, że zakup znanych włoskich marek przyczyni
się do wzrostu liczby sprzedanych pojazdów na rynku włoskim oraz w zachodniej Europie. Na razie produkty Wielton
na rynku włoskim będą sprzedawane wyłącznie pod tymi trzema markami.

Należy też dodać, że wciąż trwają
rozmowy Wieltonu w sprawie zakupu
francuskiego producenta naczep i przyczep do pojazdów ciężarowych – firmy
Fruehauf. Sfinalizowanie umowy (rokowania są dobre, wciąż jednak trwają negocjacje i dopełnianie procedur ) byłoby
kolejnym krokiem firmy Wielton w celu
zaznaczenia i wzmocnienia swojej obecności na zachodnio-europejskich rynkach.
Zgodnie ze strategią spółki na lata 2015–
2020, dzięki nowym produktom i obecności na nowych rynkach, firma chce
osiągnąć roczną sprzedaż pojazdów w wysokości 10 000 sztuk (patrz: wykres).

Kolejny krok milowy
Kolejnym ważnym krokiem na drodze do dalszego rozwoju firmy jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego
w Wieluniu. Wniosek o utworzenie centrum złożony w Ministerstwie Gospodarki jeszcze w ubiegłym roku został

Co oznacza uzyskanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego dla Wieltonu? Przede wszystkim to krok dający
możliwość brania udziału w projektach
naukowych finansowanych np. z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na zasadach, na jakich korzystają
z nich uczelnie. Poza tym centrum ma
zwiększyć przewagę konkurencyjną firmy
na rynku i przyczynić się do wzrostu
sprzedaży jej produktów.
Obecnie budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego trwa, ma zakończyć się
pod koniec roku. Co ważne, w obiekcie
tym ma powstać stacja do całopojazdowego badania naczep. W Europie będzie
to dopiero drugie takie urządzenie, pierwsze w tej części Europy. To stanowisko
badawcze ma pozwolić na określenie
różnorodnych charakterystyk statycznych i dynamicznych naczep i umożliwić
precyzyjne określenie trwałości całej
konstrukcji pojazdu i jego podzespołów
w warunkach rzeczywistych obciążeń
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drogowych. Jak to będzie wyglądało?
Sama stacja do badania naczepy zbudowana zostanie najpierw na specjalnych
poduszkach powietrznych amortyzujących drgania (dzięki czemu nie będą one
odczuwane i przenoszone na zewnątrz),
a potem na betonowej konstrukcji.

Centrum Badawczo-Rozwojowe to
w ostatnich latach
kolejna z dużych
inwestycji
Wieltonu

© Wielton

Konfigurator wywrotek
cieszy się dużą popularnością
wśród klientów. Zmierzono,
że co 23 minuty ktoś
rozpoczyna nowy
proces konfiguracji
wywrotki

© Wielton

Plany na przyszłość

Stanowisko do badania naczep zbudowane będzie z wzbudników hydraulicznych umieszczonych pod każdym
kołem pojazdu oraz urządzenia symulującego rzeczywiste wymuszenia w przedniej części naczepy. Dzięki niemu będzie
można z precyzyjną dokładnością odtwarzać w sposób powtarzalny rzeczywiste warunki drogowe i określić trwałość pojazdu w trakcie przebiegu wielu
setek tysięcy kilometrów w ciągu ok.
200–300 godzin pracy stanowiska.
Dzięki uruchomieniu swojego Centrum Badawczo-Rozwojowego Wielton
będzie miał okazję zacieśnić współpracę z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi w Polsce i za granicą.
Zresztą już od lat firma współpracuje z Politechniką Śląską, Politechniką Łódzką,
Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie
czy Śląskim Klastrem Lotniczym.
Jednym z najnowszych projektów
jest podpisanie przez Wielton i Politechnikę Śląską porozumienia w sprawie
utworzenia nowej specjalności na II stopniu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn. Będzie to specjalność –
na razie wstępnie nazwana – struktury
i ustroje lekkie. Współpraca z firmą daje
oczywiście studentom możliwość podjęcia staży i praktyk oraz wspólnych badań i starania się o dofinansowanie prowadzonych projektów.

Skonfiguruj swoją wywrotkę
Wśród licznej grupy produktów Wieltonu (ponad 60 różnych typów pojazdów
transportowych) dużym zainteresowaniem klientów cieszą się wywrotki. Znajduje to odzwierciedlenie w danych sprzedażowych. W 2014 r. (według danych
CEPiK) firma sprzedała ich w Polsce 400
(w 2013 r. były to 224 pojazdy). Dlatego,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta oraz w trosce o usprawnienie procesu decyzyjnego zakupu, Wielton uruchomił tzw. konfigurator nowej wywrotki.
Wspomniany konfigurator to nic innego jak program stworzony po to, by
w prosty sposób przeprowadzić klienta
przez cały proces konfigurowania naczepy.
Z dostępnych elementów (m.in. wybór
kubatury, materiał, długość ramy, grubość
podłóg, wyposażenie) klient sam „konstruuje” swój pojazd. Możliwości łączenia
elementów jest bardzo wiele, jak podaje
producent – możliwe jest skonfigurowanie aż 332 pojazdów.
Duże zainteresowanie konfiguratorem
sprawiło, że dodano do niego nowe wersje
językowe. Obecnie program dostępny
jest już w dziewięciu językach: polskim,
angielskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim, włoskim, węgierskim, czeskim
i rumuńskim. W przyszłości Wielton planuje rozbudować konfigurator o nowe rodzaje naczep.
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Wielton to ambitna firma. W przyszłości planuje jeszcze przeobrażenie się
w tzw. smart factory. Wizja mądrego
przedsiębiorstwa obejmuje kilka aspektów, które mają sprawnie funkcjonować
w ramach jednej większej struktury.
Wszystko po to, by mieć wgląd w każdy
element procesu produkcyjnego, najlepiej
w czasie rzeczywistym.
Oprócz produkcji (obszar ten jest
ciągle rozwijany – planowane jest m.in.
zbudowanie z czterech obecnych jednej,
dłuższej linii produkcyjnej, wdrożenie zaawansowanych nowych technologii spawalniczych czy uruchomienie linii malowania kataforetycznego) zmiany zostaną
też wyprowadzone w dziale organizacji
produkcji, planowania, dokumentacji,
kontroli jakości.
Mniej dokumentacji, sprawna organizacja procesu (czyli właściwe planowanie) i odpowiedzialne zarządzanie ma
umożliwić dostęp do aktualnych danych
na temat produkowanego pojazdu. Dzięki
temu również klient będzie wiedział, na
jakim etapie produkcji znajduje się jego
pojazd.
Istotnym elementem wieltonowej
przyszłości jest również Centrum obsługi
klienta, w którym znajdzie się myjnia,
miejsce dla oczekującego na pojazd kierowcę, linia diagnostyczna, hala wydań
i sala szkoleniowa. Będzie to miejsce
przyjazne kierowcy, w którym będzie
mógł się także zapoznać z informacjami na temat eksploatacji posiadanego
produktu.
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Niska podłoga,
wysoki ładunek

Marek Rutka

Naczepy typu inloader należą do jednych z najbardziej nietypowych
konstrukcyjnie naczep produkowanych seryjnie. Tym, co wyróżnia je spośród
innych konstrukcji, jest zarówno możliwość samozaładunku i wyładunku,
jak też brak stałej podłogi ładowni.

Zestaw o dmc. 44 t dopuszczony
do ruchu w Wielkiej Brytanii
z naczepą Langendorf

Naczepa firmy Meierling z częściowo
wysuniętą podłogą i stelażem
do transportu szkła

© Langendorf

© Meierling

aczepy niszowe, zwane potocznie
inloaderami, pierwotnie zostały
opracowane z myślą o transporcie prefabrykatów betonowych oraz tafli
szkła budowlanego typu float (pierwsze
takie konstrukcje pojawiły się na rynku
cztery dekady temu). Firmy zajmujące się
transportem tego rodzaju ładunków poszukiwały rozwiązania, które połączyłoby
możliwość przewożenia jednostkowo
ciężkich ładunków (czasem także wyso-

kich) z łatwym i bezpiecznym dokonywaniem operacji za- i wyładunku. To
ostatnie kryterium ma kluczowe znaczenie w przypadku transportu szkła budowlanego typu float. Standardowa wielkość produkowanej pojedynczej tafli tego
szkła to 3,21 × 6 m przy grubości od 2
do 25 mm.
Rozwiązaniem wszystkich tych problemów okazało się zastosowanie specyficznej, przestrzennej struktury nośnej naczepy z ramą w kształcie litery U.
Tego rodzaju układ pozwolił na wyelimi-
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ryk stolarki okiennej, często rozładunek
następuje bezpośrednio w halach produkcyjnych lub magazynach.

© Langendorf

Masa to oszczędność

Naczepa w wykonaniu lekkim – uwagę zwraca brak bocznych metalowych osłon zbiorników powietrza

Samoobsługowa naczepa
Zastosowanie demontowanej podłogi
pełniącej jednocześnie podstawę wymiennego stelaża transportowego pozwoliło na uzyskanie zarówno wysokiej
przestrzeni ładunkowej, jak i obniżenie
środka ciężkości naczepy. Cechą charakterystyczną wszystkich naczep tego
typu jest funkcja samodzielnego załadunku i wyładunku wymiennej podłogi
wraz ze stelażem transportowym. Jest
to możliwe dzięki połączeniu funkcji wy-

suwanej podłogi i zastosowaniu niezależnego zawieszenia wszystkich kół na
wahaczach wzdłużnych i miechach powietrznych. Taki układ zawieszenia pozwala na obniżenie podwozia do takiego
poziomu, aby wymienna podłoga ładowni
oparła się bezpośrednio na podłożu. Po
otwarciu tylnej burty i zwolnieniu rygli

Naczepa
Faymonville
FloatMAX wyposażona w hydrauliczny system Meca
Push, którego zadaniem jest zabezpieczenie tafli szklanych podczas
transportu

© Faymonville

nowanie stałej podłogi ładowni i zastosowanie w jej miejsce przestrzeni na
wymienną podłogę transportową. W przypadku transportu tafli szklanych wymienna podłoga jest trwale połączona ze
stelażem, na którym opiera się ładunek.
Ze względu na znaczną masę szkła, która
dla szkła budowlanego wynosi od 2400
do 2600 kg/m3, jak i wysoką podatność
na uszkodzenia, zastosowano specjalny
układ podpór, którego zadaniem jest
unieruchomienie przewożonego ładunku
podczas transportu. Spoczywające na
stelażu tafle szkła blokowane są przez
układ kilku – sterowanych pneumatycznie lub elektrohydraulicznie – ramion
umieszczonych po obu stronach ładowni.
Ramiona wyposażone są w gumowe
nakładki chroniące szkło. Naczepy mają
również układ czujników kontrolujących
siły docisku unieruchamianych na czas
transportu szklanych tafli.
Konieczność unieruchomienia ciężkich i wysokich tafli szkła jest podyktowana zarówno troską o sam ładunek,
jak i bezpieczeństwo poruszającego się
zestawu (niekontrolowane przemieszczenie się wielotonowego ładunku mogłoby doprowadzić do utraty stabilności
toru jazdy naczepy i całego zestawu).

Rozwój konstrukcji naczep niszowych w ostatnich latach koncentruje się
przede wszystkim na redukcji ich masy
własnej, a tym samym podniesieniu ich
maksymalnej ładowności. Producenci
początkowo ograniczali liczbę stalowych
elementów konstrukcji, zastępując je
elementami wykonanymi ze znacznie
lżejszych stopów aluminium. Tego typu
zabiegi pozwoliły na zmniejszenie masy
naczep o kilkaset kilogramów, jednak
konstruktorzy sukcesywnie dążyli do
opracowania modeli naczep o strukturze
nośnej w całości wykonanej z aluminium.
Taką drogę wybrała m.in. firma Meierling (Emons Group), która w ubiegłym
roku zaprezentowała nowy model na-

wystarczy z niewielką prędkością odjechać zestawem, pozostawiając podłogę
naczepy wraz ze stelażem transportowym i ładunkiem. Jako że tylna burta
stanowi element nośny spinający przestrzenną strukturę nośną naczepy, to
może być ona otwarta jedynie podczas
operacji za- i wyładunku.
Możliwość za- i wyładunku bez konieczności korzystania z zewnętrznych
urządzeń przeładunkowych to kolejna
zaleta naczep typu inloader. Wyeliminowanie dodatkowych urządzeń przeładunkowych nie tylko ogranicza możliwość
uszkodzenia ładunku, ale i oznacza niższe
koszty tego typu operacji. Ponieważ naczepy inloader wykorzystywane są często
do transportu tafli szklanych z hut do fab-
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czepy reklamowany jako w 100% wykonany z aluminium. Dzięki zastosowaniu tego materiału udało się uzyskać masę
własną wynoszącą 5,5 t. Jest to o około
1 t mniej niż w przypadku najnowszych
lekkich odmian naczep stalowych wykonanych z lżejszych wysokowytrzymałych
gatunków stali (tego rodzaju naczepy
oferuje np. Langendorf). W ostatniej dekadzie, kiedy rozpowszechniło się stosowanie nowych lżejszych gatunków stali,
udało się zredukować masę własną naczep niszowych z niespełna 8 t do 6,5 t.
W przypadku naczepy całkowicie aluminiowej o masie własnej 5,5 t, i dmc.
zestawu wynoszącej 40 t możliwy jest
przewóz 27 t tafli szkła, a w przypadku
zestawów o dmc. 44 t – aż 31 t.
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Deflektor Trailer Tail
zainstalowany na
naczepie Meierling
pozwala na redukcję
zużycia paliwa
o ok. 5%

© ATDynamics

Widocznym przejawem dążenia do
ograniczenia masy produkowanych inloaderów jest coraz częstsza praktyka rezygnacji z montażu bocznych osłon zbiorników na sprężone powietrze i elementów
zawieszenia kół. Niektórzy klienci rezygnują również z montażu koła zapasowego
i systemu centralnego smarowania, natomiast decydują się na zastosowanie
lżejszych felg aluminiowych.
Warto wspomnieć, że redukcja masy
własnej naczepy oznacza nie tylko o tyle
jej większą ładowność, ale także przekłada się na redukcję zużycia paliwa
przez zestaw. Trzeba bowiem pamiętać,
że w przypadku naczep typu inloader
wykorzystywanych w transporcie wahadłowym rzeczywisty stopień wykorzystania ich zdolności transportowych
wynosi zazwyczaj 50%. Jest to spowodowane tym, że możliwość zdobycia ładunków powrotnych dla ładowni, w której znajduje się pusty stelaż do przewozu
tafli szklanych, jest niewielka.
W pewnym stopniu rozwiązaniem
pustych powrotnych przebiegów naczep
typu inloader jest zabudowanie w przedniej części naczepy na tzw. łabędziej szyi
dodatkowej platformy transportowej.

cji niektórzy przewoźnicy wykorzystują
tę przestrzeń w kursach powrotnych do
transportu przesyłek kurierskich pomiędzy centrami logistycznymi znajdującymi się na stałych trasach przejazdu. Efektywne wykorzystanie wolnej
przestrzeni może pomóc w zwiększeniu
rentowności i konkurencyjności funkcjonowania przewoźnika.
O krok dalej w poprawie rentowności
i zwiększeniu możliwości przewozowych
niż europejscy producenci naczep do
transportu szkła poszli konstruktorzy
z brazylijskiej firmy Labor Equipamentos. Opracowali oni zestaw składający się
z ciągnika siodłowego z typową naczepą
niszową oraz dodatkowej przyczepy niszowej centralnoosiowej. Zestaw taki
pozwala na przewóz 44 t tafli szklanych
(26 t w naczepie i 18 t w przyczepie).

© Langendorf

Bez dachu na budowę

Dodatkowa przestrzeń ładowni o wymiarach
3,6 × 2,3 m umieszczona na łabędziej szyi

W przypadku naczepy Langendorf SGL
3P powierzchnia tej dodatkowej przestrzeni ładunkowej wynosi 3,6 × 2,3 m
– przy wymiarach zasadniczej przestrzeni
do transportu tafli szklanych wynoszącej
7,7 × 1,56 m. Dostęp do tej ładowni
możliwy jest z obu stron naczepy po rozsunięciu plandeki. W Niemczech i Fran-

Mimo że inloaderami najczęściej
przewozi się szklane tafle, to ich zalety
dostrzegali także producenci prefabrykowanych elementów betonowych.
W przypadku transportu tego rodzaju
ładunków – o stosunkowo niewielkiej wysokości, ale znacznej masie – najczęściej
wykorzystuje się naczepy z otwartą ładownią. Rezygnacja ze stosowania ścian bocznych i dachu nie tylko zmniejsza opór powietrza, ale także umożliwia szybszy
rozładunek przy wykorzystaniu suwnic
placowych lub dźwigów, zwłaszcza gdy
element betonowy dostarczany jest bezpośrednio na plac budowy. W przypadku
transportu ciężkich prefabrykowanych elementów betonowych ważną zaletą tych
naczep jest znacznie niżej niż w typowych
naczepach platformowych położony środek ciężkości. Ze względu na większą po-

datność na uszkodzenia struktury nośnej
tego rodzaju naczepy najlepiej sprawdzają
się w transporcie po drogach utwardzonych o dobrej nawierzchni, a nie w nieutwardzonym terenie placów budów.
Ostatnio naczepy typu inloader coraz
częściej znajdują zastosowanie w transporcie prefabrykowanych elementów
domów drewnianych. W tym przypadku
najważniejszą kwestią nie jest maksymalna ładowność, ale możliwość przewożenia wysokich elementów konstrukcyjnych ścian domów. Inloadery
przeznaczone do transportu prefabrykowanych elementów budowlanych oferuje m.in. Faymonville – model PrefaMAX oraz Langendorf – model Flatliner.

Ogrzewanie i rozsuwany dach
Nabywcy inloaderów to firmy realizujące zazwyczaj długoletnie kontrakty
transportowe, starają się więc dobrać
model i standard wykonania naczepy
ściśle pod konkretnie realizowaną umowę.
Stąd też gdy np. za- i wyładunek ma
być realizowany wyłącznie z wykorzystaniem systemu wymiennej podłogi, nie
ma potrzeby wyposażania naczepy w układ
dachu przesuwnego, który nie tylko jest
droższy, ale przede wszystkim cięższy niż
standardowa plandeka. W przypadku gdy
za- lub wyładunek ma być realizowany
przez suwnice lub dźwigi wraz z układem
przesuwnego dachu często instaluje się
niezależne ogrzewanie, które umożliwia
bezproblemowe używanie dachu także
w warunkach zimowych. Zarówno Langendorf, jak i Faymonville oferuje inloadery przystosowane do transportu intermodalnego – załadunku na wagony
kolejowe z wykorzystaniem suwnic terminalowych.
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MAN Trucknology Days 2015
Dariusz Piernikarski
W dniach 19–21 marca 2015 w Monachium, na terenie Truck Forum, odbyła
się cykliczna impreza MAN Trucknology Days 2015. Jest to organizowana
od 2008 r. zakrojona na wielką skalę prezentacja oferowanych przez
MAN Truck & Bus najnowszych rozwiązań transportowych
przeznaczonych do użytku w różnych sektorach.

dwiedzający MAN Truck Forum
w Monachium mieli możliwość
uczestniczenia w bardzo zróżnicowanym programie, któremu w tym
roku przyświecało motto: „Ciężarówki.
Moc. Wydajność”. Organizatorzy przygotowali ponad 170 samochodów ciężarowych stojących na ekspozycji statycznej bądź jeżdżących po przyległym torze
testowym. Całość pogrupowana została
tematycznie – były zatem pojazdy bu-

dowlane, komunalne, dystrybucyjne, nie
zabrakło też pojazdów przeznaczonych
do transportu dalekobieżnego i nienormatywnego, a także rozwiązań dla branży
rolniczej i leśnej. Równolegle z pokazami
pojazdów odbywały się tematyczne spotkania z ekspertami MAN Truck & Bus,
którzy wyjaśniali indywidualne cechy
ciężarówek MAN oraz stosowane w nich
rozwiązania techniczne. Cała impreza
koncentrowała się nie tylko na ciężarów-

MAN Trucknology Days 2015 – 170 samochodów ciężarowych pogrupowanych tematycznie
to pojazdy budowlane, komunalne, dystrybucyjne, pojazdy do transportu dalekobieżnego
i nienormatywnego, a także rozwiązania dla branży rolniczej i leśnej
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kach. Firma MAN pokazała również bogatą ofertę usług okołoproduktowych,
a ponad 80 partnerów zaprezentowało
swoją ofertę rozwiązań transportowych
– począwszy od producentów nadwozi,
naczep, przyczep, osprzętu i wyposażenia
dodatkowego, a na dostawcach komponentów, części zamiennych i usług skończywszy – zarówno na terenie MAN Truck
Forum, jak i na torze testowym.
Dla chętnych przygotowano również
krótkie wizyty w fabryce MAN, gdzie
powstają modele TGX i TGS. Organizatorzy oceniają, że w trzydniowych po-
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są łatwiej, z mniejszą liczbą przełączeń
biegów i znacznie niższym zużyciem paliwa. Ponadto wprowadzono funkcję szybkiego przełączania trzech najwyższych
biegów: 10–11–12, co zmniejsza przerwy w dopływie siły napędowej na koła.

Samochody komunalne
W Trucknology Days 2015 uczestniczyło ok. 25 pojazdów komunalnych, przygotowanych do ogólnie pojętej zbiórki odpadów stałych i płynnych oraz letniego
i zimowego utrzymania dróg. O ich przeznaczeniu decydował rodzaj zastosowa-

Ciągnik MAN TGX EfficientLine 2 stanowi
połączenie wielu nowych rozwiązań technicznych obniżających zużycie paliwa
i tym samym emisję CO2

Silnik D38 o mocy 640 KM znalazł się pod
maską ciężkiego 4-osiowego ciągnika TGX –
w pokazach pojazd uczestniczył z naczepami
niskopodwoziowymi do przewozów nienormatywnych. Na zdjęciu MAN z rozsuwaną
naczepą Faymonville

kazach MAN Trucknology Days 2015
uczestniczyło ponad 6000 zaproszonych
gości, głównie obecnych i potencjalnych
klientów.

Nowości na topie
Najważniejsze nowości pokazane podczas tegorocznych Trucknology Days to
samochody MAN wyposażone we wprowadzony w ubiegłym roku w modelach
TGX silnik D38 – pojawiły się wszystkie
produkowane wersje o mocach 520, 560
i 640 KM. Najmocniejsze w ofercie MAN
silniki opracowano, jak i pozostałe, również z myślą o obniżaniu całkowitego
kosztu własności i użytkowania pojazdu
(TCO). Sprawdzą się one w pojazdach
eksploatowanych na szczególnie wymagających pod względem topograficznym
trasach oraz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest potężna siła napędowa, np.
w leśnictwie czy transporcie nienormatywnym. Najmocniejszy w rodzinie silnik D38 o mocy 640 KM i momencie
obrotowym 3000 Nm, współpracujący
ze zautomatyzowaną skrzynią biegów
MAN TipMatic 2 ze sprzęgłem hydrokinetycznym, to gwarancja tego, że ciężki
ciągnik TGX podoła nawet najtrudniejszym zadaniom transportowym. W konfiguracji 4-osiowej (8×4) TGX może tworzyć zestawy drogowe o dmc. do 250 t.

Kto wie, czy nie ważniejszą nowością,
która z pewnością znajdzie więcej odbiorców, był zmodernizowany MAN TGX
Efficient Line 2 – ciągnik przeznaczony
do zastosowań w transporcie dalekobieżnym to propozycja producenta pozwalająca firmom transportowym zdecydowanie obniżyć swoje koszty operacyjne.
Wśród innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w tym modelu znalazł się m.in.
aktywny tempomat Predictive EfficientCruise współpracujący z systemem GPS
– dzięki niemu oszczędności w spalaniu
mogą sięgać nawet 6%. Kolejnym interesującym rozwiązaniem jest silnik D26
TopTorque przygotowany pod kątem paliwooszczędnej pracy z niskimi prędkościami obrotowymi. Zwiększenie wartości
momentu obrotowego o 200 Nm na najwyższym biegu zharmonizowano z niskimi przełożeniami przekładni głównej.
Jest to cecha szczególnie przydatna na
długich podjazdach, które pokonywane

nej zabudowy lub zamontowany osprzęt,
ale efekt zależy od idealnego zgrania
tych elementów z nośnikiem, jakim jest
podwozie samochodu ciężarowego – zazwyczaj wykorzystywane są modele TGM
oraz TGS w różnych konfiguracjach.
Zorientowane na ten sektor wyposażenie samochodów dostarczanych przez
MAN to np. zautomatyzowana skrzynia
biegów MAN TipMatic stosowana w śmieciarkach – algorytm sterowania zmianą
przełożeń uwzględnia specyfikę pracy
tych pojazdów zarówno z załadunkiem
bocznym, jak i tylnym. W przypadku
śmieciarek z załadunkiem tylnym można
zamówić specjalny panel obsługowy zoptymalizowany pod względem ergonomii,
który jest zintegrowany w podłokietniku
fotela kierowcy. Można go wykorzystać
do aktywacji funkcji obsługującej hamulec częstego zatrzymywania się, obsługi
skrzyni biegów czy obsługi samej śmieciarki – także jej płyty zgniatającej.
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Polskie akcenty
na Trucknology
Days: zabudowa
na podwoziu TGL
i przyczepa przygotowane przez
Gniotpol

Podwozia śmieciarek to najczęściej
modele MAN TGL lub TGM, w których
zastosowano wiele modyfikacji ułatwiających instalację tak specjalistycznego
osprzętu, jak np. rolki zgarniające, szczotki

Samochody wykorzystywane do zimowego czy też letniego utrzymania dróg
muszą być wyposażone w instalacje hydrauliczne niezbędne do obsługi pługa
śnieżnego, posypywarki czy też żurawia

HDS. Zawieszenie pneumatyczne osi tylnej jest standardem dla samochodów z napędem wszystkich osi (4×4), np. MAN
TGM w wersjach od 14,1 do 15 t dmc.
Daje to gwarancję równomiernego rozpylenia środka odladzającego. Inną pożądaną cechą samochodów stosowanych
do utrzymania dróg jest ich niewielki
promień zawracania, ułatwiający pracę
w ciasno zabudowanych obszarach miejskich, obfitujących również w zaparkowane na poboczu samochody.

MAN Trucknology Roadshow
Trucknology Days to oficjalny sygnał
startu dla potężnej floty samochodów
testowych MAN, które rozjadą się po
całej Europie. W jej skład wchodzi niemal 70 ciężarówek z serii TGL, TGM,

Naczepa kurtynowa Wielton – jej obecność
w pokazach to element strategii polskiego
producenta związanej z ekspansją na rynki
Europy Zachodniej

obrotowe i króćce ssawne na ramie pojazdu. Wprowadzone modyfikacje w obrębie podwozia obejmują zmianę położenia kompletnego układu oczyszczania
spalin Euro VI, zbiornika paliwa i AdBlue
oraz zbiorników sprężonego powietrza.
Elementy te zostały zamocowane nad
ramą. Silnik pojazdu napędza osprzęt
komunalny poprzez przystawkę odbioru
mocy umieszczoną przy kole zamachowym. Śmieciarka może przemieszczać się
między swoimi miejscami pracy z prędkością typowego samochodu ciężarowego (ok. 80 km/h), natomiast prędkość
robocza podczas zamiatania to zazwyczaj
ok. 3 km/h.

Rozwiązania dla specjalistów z branży leśnej: TGS 26.480
do przewozu dłużycy z żurawiem na tylnym zwisie i przyczepą
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Trucks to go
Podczas trwania MAN Trucknology
przed głównym budynkiem MAN Truck
Forum stały pojazdy należące do floty
„Trucks to go”, czyli „Ciężarówek od
ręki”. Z tymi kompletnie wyposażonymi,
fabrycznie nowymi i gotowymi do natychmiastowej sprzedaży samochodami
ze wszystkich rodzin modelowych MAN
można się dokładnie zapoznać, korzystając z portalu internetowego www.mantruckstogo.com. Klienci z różnych branż

TGS oraz TGX. W ramach cyklu spotkań
odbywających się pod hasłem „MAN
Trucknology Roadshow 2015” w różnych
miejscach odbywać się będą bezpo średnie prezentacje dla klientów. Kompletne pojazdy wyposażone w nadwozia
lub naczepy zaprezentują pełny przekrój rozwiązań transportowych monachijskiego producenta, przeznaczonych
zarówno dla transportu dalekobieżnego,
jak i dystrybucji miejskiej, transportu
ciężkiego, budowlanego, zastosowań rolniczych, leśnych i komunalnych. Organizacja sprzedaży MAN w całej Europie
będzie do dyspozycji wszystkich, którzy
zechcą wykonać jazdy testowe tymi pojazdami – ma to unaocznić klientom,
przyszłym użytkownikom, jak bardzo
efektywne i ekonomiczne są propozycje
transportowe MAN.

Wielton i KH-kipper są certyfikowanymi
firmami zabudowującymi samochody budowlane MAN, nie mogło zatem zabraknąć realizacji obu polskich producentów

MAN komunalnie: śmieciarka Faun Variopress
na podwoziu hybrydowego TGM 26.290

docenią z pewnością możliwość szybkiej realizacji zamówienia i tym samym
zwiększenie ich gotowości do realizacji
bieżących, niekiedy niespodziewanych,
zleceń transportowych. Wśród dostępnych do sprzedaży pojazdów – oprócz tak
typowych, jak zestawy dystrybucyjne
czy chłodnie – znajdują się np. hakowce
i bramowce, wywrotki trójstronne i betonomieszarki. W ofercie są również samochody specjalistyczne: śmieciarki, podnośniki koszowe i samochody holownicze.
Ciężarówki MAN z tej grupy lakierowane
są neutralnie na biało. Na stronie internetowej można precyzyjnie sformułować
kryteria wyszukiwania i w efekcie sprawdzić, czy dostępny jest samochód w pożądanej konfiguracji podwozia i zabudowy.
Ta interesująca strategia marketingowa
realizowana jest przez MAN już od dwóch
lat i cieszy się coraz większym powodzeniem – „Trucks to go” znalazły już ponad 1500 nabywców.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Felgi Alcoa – w odpowiedzi
na każdą potrzebę
Felgi Alcoa, lżejsze niż stalowe, świetnie sprawdzają się w każdym
rodzaju transportu, również w przewozach materiałów sypkich,
budowlanych oraz cieczy. Dzięki nim można przewieźć więcej,
co przekłada się bezpośrednio na większy zysk.

zależności od typu ciężarówki lub
zestawu samochodu z przyczepą,
stosując felgi Alcoa (w porównaniu z felgami stalowymi, jak podaje producent),
wagę całego pojazdu można obniżyć o 93–291 kg.
W przypadku pojazdów budowlanych, gdzie znaczenie ma każdy zaoszczędzony kilogram, samochód z felgami Alcoa wykonujący średnio 4–5
kursów dziennie może przewieźć dodatkowo nawet 1455 kg (czyli 0,5 m3) betonu.
Z kolei wyposażając 4-osiowy samochód ciężarowy
w 12 felg Alcoa 9˝– 4 na przednich osiach i 8 na
tylnych – obniżymy wagę pojazdu o 186 kg. To
o 40% mniej niż w takim samym pojeździe z felgami stalowymi.

WorkHorse, czyli rozwiązanie
idealne
Felgi WorkHorse nie mają otworów wentylacyjnych w celu ochrony tarcz hamulcowych przed
piaskiem i żwirem. Dzięki lepszej przewodności
cieplnej aluminium koło z felgą aluminiową nagrzewa się mniej niż koło z felgą stalową. Ponadto
felgi Alcoa WorkHorse® w rozmiarze 22,5˝× 9˝
mają większą nośność niż standardowe felgi stalowe w tym samym rozmiarze.
Felgi Alcoa przyczynią się do oszczędności również w przypadku zastosowania ich w 5-osiowych
ciężarówkach. 4 felgi Alcoa 22,5˝×11,75˝ na
przedniej osi i 12 felg Alcoa 9˝na tylnych osiach
to redukcja masy pojazdu o 269,6 kg. W takiej konfiguracji oszczędność w porównaniu z felgami
stalowymi wynosi ponad 40%.

Inną interesującą opcją jest wyposażenie 4-osiowej ciężarówki w 4 felgi Alcoa 22,5˝×11,75˝: 2 na
osi przedniej i 2 na tylnej oraz 8 felg Alcoa 9˝na
pozostałych osiach. W tym przypadku obniżymy
masę pojazdu o 207,6 kg.
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Dodatkowe informacje na temat felg Alcoa dostępne
są na stronie www.alcoawheels.com. Polskim
dystrybutorem felg Alcoa jest firma Krysgum.
Numer telefonu do firmy to +48 512 72 56 86,
natomiast adres strony internetowej to www.felgikrysgum.pl. W sprawie szczegółów dotyczących
oferty można się z firmą kontaktować mailowo – pod
adresem k.piotrowska@krysgum.com.pl.

Zdjęcia: © Alcoa

Felgi Alcoa do samochodów ciężarowych i przyczep z
betonomieszarkami i pompami do betonu
Ekonomiczne: Więcej towaru przewożonego w jednym kursie = większa ładowność = większe zyski
Ekologiczne: Mniej kursów = mniejsze zużycie paliwa = mniejsza emisja CO2
Przyjazne dla środowiska
Lepsza odporność na korozję w porównaniu do felg stalowych

Krysgum
Tel. + 48 512 72 56 86
k.piotrowska@krysgum.com.pl
www.felgikrysgum.pl

www.alcoawheels.com

| BIZNES |

Liderzy branży betonu
towarowego
Katarzyna Biskupska

19 marca br. w sali kongresowej Centrum Polskiego Komitetu
Olimpijskiego w Warszawie odbyła się gala finałowa XII Kampanii Znaku
Jakości „Dobry Beton”, podczas której 29 wytwórni betonu towarowego
z całego kraju odebrało prestiżowe wyróżnienia.

roczyste wręczenie certyfikatów
„Dobry Beton” poprzedziła konferencja, na której specjaliści z branży podsumowali rozwój rynku betonu
towarowego w Polsce w ubiegłym roku
i przedstawili jego aktualną sytuację.
„W roku 2014 produkcja betonu towarowego w Polsce wyniosła 19,2 mln m3
i była wyższa o ok. 7% w porównaniu
z produkcją w roku 2013. Na ożywienie
rynku miały w dużej mierze wpływ inwestycje infrastrukturalne oraz realizacja projektów w przemyśle i energetyce.
Dodatkowo łagodna zima sprzyjała kontynuowaniu prac budowlanych” – podsumował podczas wystąpienia Rafał Gajewski, wiceprezes zarządu SPBT w Polsce.
Branża spodziewa się wzrostów również w kolejnych latach, a to za sprawą programów unijnych i rządowych mających
na celu pobudzenie sektora budownictwa
mieszkaniowego, bardzo betonochłonnego. „Szacuje się, że w związku z zapowiedziami realizacji wielu inwestycji drogowych i kolejowych w 2016 r. produkcja
betonu w Polsce wyniesie 21,4 mln m3,
a w 2017 r. nawet 23,3 mln m3” – dodał
wiceprezes.

Kampania Znaku Jakości „Dobry Beton” organizowana jest od 12 lat przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, organizację zrzeszającą producentów betonu towarowego oraz firmy z zaplecza technicznego i technologicznego tej branży. Celem kampanii Znaku
Jakości „Dobry Beton” jest promowanie wszystkich producentów, którym zależy na podnoszeniu standardów produkcji, dbaniu o środowisko naturalne, a przez te działania również o zadowolenie klienta. Co roku wyróżnienie otrzymują firmy, które pomyślnie przejdą przez wielostopniową procedurę kwalifikacyjną i spełniają wysokie standardy produkcji pod względem technologii,
wyposażenia wytwórni oraz dbałości o środowisko naturalne. Wyróżnione firmy zgodnie potwierdzają,
że dzięki emblematowi „Dobry Beton” stały się bardziej wiarygodne w oczach przedsiębiorstw
budowlanych kupujących od nich beton towarowy.

Struktura branży w Polsce jest dosyć
zrównoważona – przedsiębiorstwa z polskim kapitałem stanowią 47%, koncerny
cementowe 45%, a średnie firmy zagraniczne 8%. Obecnie beton towarowy
w Polsce jest produkowany w ok. 970
wytwórniach, które należą do 530 przedsiębiorców. Najwięcej wytwórni betonowych znajduje się w województwie
mazowieckim. Duża liczba zakładów pracuje również w województwach śląskim,
małopolskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim.

Budowa dróg betonowych
Tegorocznym tematem zarówno konferencji, jak i późniejszej gali były rozwiązania betonowe dla drogownictwa.
Drogi betonowe zyskują coraz większe
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poparcie, ponieważ cechuje je niższy
koszt budowy i późniejszego utrzymania,
większa trwałość (rzędu 30 lat) – przeciętnie 2,5–3,5 razy większa niż dróg
asfaltowych, duża jasność nawierzchni,
a więc mniejsze koszty oświetlenia i większe bezpieczeństwo, a także większa odporność na wysokie i niskie temperatury,
ognioodporność oraz większa sztywność
nawierzchni pod dużym obciążeniem,
co oznacza brak kolein. Coraz więcej samorządów decyduje się na budowę dróg
w tej technologii ze względu na ich zalety i korzyści w długiej perspektywie czasowej – obecnie łączna długość betonowych dróg lokalnych wynosi ok. 600 km.
Beton towarowy jest wykorzystywany
również m.in. do budowy placów postojowych dla ciężarówek, gdyż asfalt powoduje koleiny, a kostka brukowa niszczy

.eu
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Rafał Gajewski,
wiceprezes zarządu
SPBT w Polsce

Według danych zaprezentowanych
przez Stowarzyszenie Producentów
Betonu Towarowego w Polsce średnia roczna wielkość produkcji betonu na poziomie 20 mln m3 pozycjonuje Polskę na 5. miejscu wśród
państw europejskich. Liderem wielkości produkcji betonu są Włochy.
Zaraz za nimi Niemcy, Francja i Hiszpania. Polska wyprzedza m.in. Wielką
Brytanię, Czechy i Słowację.

opony. Modernizacja większości lotnisk
w kraju była możliwa dzięki dostawom
tego surowca od krajowych producentów.
Według planów budżetowych GDDKiA
na lata 2014–2020 w Polsce ma zostać
wybudowanych ok. 780 km autostrad
i dróg ekspresowych o nawierzchni betonowej. Obecnie jeździmy już po autostradach i drogach ekspresowych z tą nawierzchnią o łącznej długości ok. 650 km,
stanowiących ok. 18% całej sieci dróg
i autostrad w kraju. Jeśli plan GDDKiA
zostanie zrealizowany, wskaźnik ten do
2020 r. wzrośnie do ok. 26%. Zapotrzebowanie na beton przeznaczony na nowe
nawierzchnie odcinków dróg betonowych wyniesie łącznie ok. 4,5 mln m3,
co w okresie pięcioletnim da 0,9 mln m3

na rok, czyli ok. 5% rocznej produkcji
tego materiału w Polsce. Zatem zarówno
inwestor, jak i przedstawiciele wykonawców i producentów betonu towarowego
nie obawiają się o dostępność materiału
potrzebnego do budowy dróg i zgodnie
potwierdzają, że branża jest doskonale
przygotowana do realizacji tego zadania.

Gala finałowa
Punktem kulminacyjnym wieczoru
była ceremonia wręczenia laureatom certyfikatów oraz pieczęci jakości. W tym
roku do konkursu przystąpiło 29 wytwórni betonu towarowego z całej Polski.
Wśród zgłoszonych zakładów 19 uczestniczyło w konkursie po raz pierwszy –
emblemat „Dobry Beton” został im przyznany na 2 lata. Pozostałe 10 wytwórni
to firmy prolongujące – Znakiem Jakości
mogą legitymować się co najmniej przez
kolejne 4 lata.

Pompogruszka Cifa Magnum MK 28,4 L z 28-metrowym, 4-sekcyjnym
wysięgnikiem składanym w system „Z”. Maszyna ta zamontowana
została na podwoziu Mercedes-Benz Arocs 4140 8×4 w wersji
Loader. Podwozie to jest przystosowane do przewozu bardzo dużej
ilości ładunku – i mimo zastosowania technologii Euro VI, która wymaga zwiększenia masy własnej pojazdu – Arocs Loader jest na tyle
lekki, że pozwala wygodnie przewozić nawet 8 m3 gotowego betonu,
nie przekraczając dmc. 32 t. Tak dużą ładowność pojazdu uzyskano
m.in. dzięki nowej konstrukcji ramy i zawieszenia oraz obniżeniu masy
elementów pojazdu takich jak zbiorniki sprężonego powietrza
i przewody akumulatorowe z aluminium.

Łącznie z odznaczonymi w tej edycji
liczba zakładów pieczętujących się emblematem Dobry Beton wynosi już 84.
Do tej pory tylko pięciokrotnie zarząd
SPBT oraz kapituła konkursu odmówiły
przyznania Znaku Jakości.
Oprócz wyróżnień „Dobry Beton”
przyznane zostały również dwie nagrody
za innowacyjność. Pierwszą otrzymała
Firma Usługowa „Staniszewscy” Sp. j. za
produkcję betonu z dodatkiem odpadowego laminatu poliestrowego, który poprawia jego właściwości użytkowe, jako
krok w kierunku ochrony środowiska.
Drugą – spółka Bosta Beton za opracowanie receptur, wyprodukowanie, trans-

SAMOCHODY SPECJALNE | MAJ 2015 | 61

| BIZNES |

Pompa do betonu Schwing model S58SX
z czterosekcyjnym wysięgnikiem o zasięgu
pionowym 58 m, zamontowana na 5-osiowym
podwoziu Mercedes-Benz Actros 4148

port i wbudowanie 140 tys. m3 betonu,
w tym 40 tys. m3 klasy o bardzo wysokiej wytrzymałości wczesnej, w trakcie
budowy autostrady A1.

Sprzęt mobilny
Tradycyjnie już Gala Znaku Jakości
Dobry Beton była miejscem prezentacji
firm wsparcia technicznego branży, zapewniających sprawny transport i dystrybucję betonu do miejsca przeznaczenia. Obecni więc byli przedstawiciele
producentów pomp do betonu i betonomieszarek, montowanych na podwoziach samochodów ciężarowych. Przed
Centrum PKOl zaprezentowana została
miniekspozycja sprzętu mobilnego.
Sytuacja rynkowa sprzedaży pomp
do betonu i pompogruszek w ubiegłym
roku była podobna do stanu z roku 2013,
co oznacza, że nadal największym zainteresowaniem klientów cieszyły się pompogruszki. Jak komentuje Tomasz Tarkowski z firmy Tarbi Białecki i Wspólnicy,
będącej przedstawicielem Cifa Group
w Polsce, głównym nabywcą tego sprzętu
były małe i średnie prywatne betoniarnie. „Przeszło 80% naszej sprzedaży to
pompogruszki. Bardzo nas to cieszy,
gdyż jest to potwierdzenie, że nasi klienci
docenili wprowadzone nowe rozwiązania techniczne oraz zastosowane nowe
materiały do produkcji poszczególnych
podzespołów. W ubiegłym roku zanoto-

waliśmy spadek zainteresowania małymi
i średnimi pompami na rzecz dużych
maszyn o wysięgnikach powyżej 50 m.
Brak kontraktów autostradowych spowodował znikome zainteresowanie pompami stacjonarnymi, wykorzystywanymi
do robót fundamentowych” – wyjaśnił
Tomasz Tarkowski i podkreślił, że zauważalna wśród klientów jest coraz większa
świadomość związana z bezpieczeństwem
i ciężarem pomp. „Klienci kupujący maszyny pompujące beton zwracali uwagę
nie tylko na stosunek jakości do ceny,
ale również interesowali się wagą maszyn i pytali o sprzęt, który spełnia wymogi dopuszczalnych przez Instytut
Transportu Samochodowego nacisków
na osie” – dodał.

Ewelina Bigos

,
menedżer sprzedaży firmy Alcoa,
odpowiedzialna za południową Polskę,
Czechy, Słowację, Węgry i Ukrainę

W zależności od konfiguracji pojazdu
oszczędność wynikająca z wymiany
kół stalowych na koła aluminiowe
Alcoa to od 93 do nawet 291 kg,
oznacza to zatem dla flot transportowych zwiększoną ładowność, a tym
samym większe zyski, jak również
niższe kary za przeciążenia pojazdów.
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Co dalej z tą wagą?
Jak wiadomo, w pojazdach przewożących beton liczy się każdy zaoszczędzony na obniżeniu wagi pojazdu
kilogram. Oznacza on również więcej
przewożonej mieszanki betonowej, a co
za tym idzie zaoszczędzony czas i wymierne korzyści finansowe.
W maszynach Cifa Carbotech ciężar
całego zestawu został obniżony dzięki zastosowaniu do budowy ramion pompy
wytrzymałego, redukującego wagę kompozytu karbonowego, opartego na włóknach węglowych i żywicy. „Rozwiązanie
takie pozwoliło na załadowanie dodatkowych 2 m3 betonu bez przekraczania
dopuszczalnych nacisków na oś. W Polsce
jeżdżą już 3 pompy z linii Carbotech, dwie
zakupione przez firmę Europompy i jedna
najdłuższa i zarazem jedyna w Europie
z 80-metrowym wysięgiem, pracująca
w firmie Pompbet. W ciągu dwóch miesięcy do Polski przyjedzie kolejna maszyna z serii Carbotech – pierwsza pompogruszka z tej linii, model Cifa MK25H”
– podsumował Tomasz Tarkowski.
Jak się okazuje, odpowiednia konfiguracja pojazdu, np. przez zamianę kół
stalowych na koła aluminiowe Alcoa, to
realna oszczędność wynosząca od 93 do
nawet 291 kg. „Oznacza to dla flot transportowych zwiększoną ładowność, a tym
samym większe zyski, jak również niższe
kary za przeciążenia pojazdów. Pojazd
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z felgami Alcoa wykonujący średnio 4–5
kursów dziennie może przewieźć dodatkowo nawet 1455 kg, czyli 0,5 m3 betonu” – wyjaśniła Ewelina Bigos, odpowiedzialna za sprzedaż felg Alcoa na
południową Polskę, Czechy, Słowację,
Węgry i Ukrainę.
Jak przedstawiła Ewelina Bigos, felgi
Alcoa używane są nie tylko ze względu
na obniżenie wagi pojazdu budowlanego,
ale i z powodu wysokiej wytrzymałości
kutego aluminium, z którego są wykonane. Ponieważ powstają w procesie kucia z jednego bloku stopu aluminium,
sprawia to, że są one pięciokrotnie bardziej wytrzymałe od felg stalowych i przechodzą najbardziej rygorystyczne testy
JWL-T, TÜV czy LBF.

Tomasz Tarkowski

,
współwłaściciel w firmie Tarbi

W tym roku firma Tarbi Białecki i wspólnicy obchodzi jubileusz 10-lecia istnienia. Taka okazja sprzyja temu, by nie
tylko podsumować oraz pochwalić się
naszymi dokonaniami, ale i udziałem
maszyn budowlanych Cifa w rynku polskim. Z danych, które pozyskaliśmy, wynika, że dzięki zaufaniu, jakim obdarzyli
nas nasi klienci, ponad 30% rynku to są
maszyny marki Cifa. Nie chcemy na tym
poprzestać, chcemy na krajowym rynku
zostać zdecydowanym liderem.

TDT nadal ważny

Miniekspozycja maszyn
budowlanych przed Centrum PKOl to już coroczna
tradycja gali finałowej
„Dobry Beton”

W zeszłym roku nadal utrzymywało
się zainteresowanie usługami serwisowymi i oryginalnymi częściami zamiennymi, a to z powodu dostosowania stanu
technicznego eksploatowanych maszyn
do wymagań Transportowego Dozoru
Technicznego (TDT) i obowiązek corocznych badań technicznych sprzętu.
„Z informacji, które do nas dochodzą,
oraz na podstawie wielkości sprzedaży
części zamiennych możemy oszacować,
że coraz większa liczba klientów naprawia swój sprzęt, korzystając z oryginalnych podzespołów. Ma to niewątpliwie
bezpośrednie przełożenie na podniesienie jakości świadczonych usług pompowania i bezpieczeństwo pracy tych maszyn” – komentuje aktualną sytuację
Tomasz Tarkowski.
Dla podkreślenia istoty odpowiedniego stanu technicznego maszyn do
transportu i dystrybucji betonu oraz narzuconych wymogów TDT dzień po Gali
„Dobry Beton” firma Tarbi, przedstawiciel Cifa na Polskę, zorganizowała dla
swoich klientów szkolenie techniczne.
Wykłady prowadzone były przez przedstawicieli firmy Cifa oraz Tarbi, a także
przedstawicieli TDT i firmy Mercedes-Benz Polska.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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Unimog:

ekstremalnie terenowa ciężarówka
Unikatowa koncepcja i ogromna wytrzymałość – oto cechy, dzięki którym
Unimog, czyli ’pojazd uniwersalny’ (niem. Universal-Motor-Gerät), zbudował
swój legendarny wizerunek. Jak wygląda legenda w swym najnowszym
wcieleniu, mogliśmy się przekonać, testując najcięższe wersje Unimoga
na podberlińskim terenowym torze testowym.
© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

Dariusz Piernikarski

ercedes-Benz Unimog to samochód jedyny w swoim rodzaju.
Jest to doskonała maszyna robocza, wykorzystywana tam, gdzie inne
ciężarówki z napędem na wszystkie koła
są u kresu swoich możliwości. Samochód
ten od lat definiuje użyteczność czterokołowego pojazdu, charakteryzując się
najwyższymi zdolnościami do pracy w warunkach terenowych, a możliwość poruszania się z prędkościami typowymi dla
samochodów ciężarowych pozwala na
szybkie przemieszczanie się po drogach
utwardzonych. Liczne przestrzenie do
montażu urządzeń roboczych, rozlokowane z przodu, w środku i z tyłu pojazdu,
dają maksymalną elastyczność przystosowania do różnorodnych zadań.

Unimog służy nie tylko do pracy w wymagających warunkach zimowych czy na terenach zielonych,
ale również przy odwiertach, wykopaliskach i projektach infrastrukturalnych. Znajdziemy go również
w służbach energetycznych, ratowniczych, straży pożarnej, wojsku oraz wszędzie tam, gdzie od
środków transportu wymagana jest ponadprzeciętna wytrzymałość i możliwości jazdy terenowej
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Najważniejszymi bohaterami testów
przeprowadzonych na podberlińskim
torze off-road w Hotstwalde były różne warianty modeli Unimog 4023 oraz
5023 – warunki jazdy na torze pozwoliły po raz kolejny przekonać się o doskonałej charakterystyce prowadzenia
Unimoga w trudnym terenie. Organizatorzy zaprezentowali również kilka nośników narzędzi U 423 przygotowanych
na potrzeby służb komunalnych.
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Absolutna wszechstronność: U 5023 wyposażony w dwuobwodowy
układ hydrauliczny, wywrotkę trójstronną, na której zamontowano posypywarkę Schmidt Stratos oraz żuraw zakabinowy Atlas z chwytakiem dwuszczękowym, na płycie przedniej – wciągarka

Nowy Unimog
W 2013 r. w ofercie Mercedes-Benz
pojawiły się silniki wysokoprężne przeznaczone do samochodów ciężarowych
spełniające wymagania normy toksyczności spalin Euro VI. Ta wymiana jednostek napędowych była doskonałą okazją
do gruntownej modernizacji produkowanych w Wörth modeli Unimog. Obecnie
w programie produkcyjnym znajdują się
uniwersalne nośniki narzędzi – są to najlżejsze wersje U 216, oraz typowe nośniki
narzędzi z rodzin U 318 – U 530 o dmc.
od 7,5 do 16,5 t i rozstawie osi od 2,8 do
3,9 m. Pojazdy nowej generacji nie tylko
spełniają wymagania Euro VI, zyskały
także na atrakcyjnym wyglądzie i stały
się jeszcze bardziej efektywne, przyjazne
dla środowiska, znacznie poprawiły się
również ich właściwości eksploatacyjne.

W tym samym czasie gruntowne
zmiany przeszły również Unimogi przeznaczone do ekstremalnych zastosowań
terenowych – poprzednie z serii U 4000
oraz U 5000 zastąpione zostały przez
nowe modele o oznaczeniach U 4023 oraz
U 5023. Wśród najważniejszych zmian
można wymienić nową stylistykę kabiny
nawiązującą do pozostałych ciężarowych
modeli Mercedes-Benz, nowo zaprojektowany kokpit oraz przesunięty do tyłu
silnik. Ta najważniejsza z technicznego
punktu widzenia zmiana – przesunięcie
położenia silnika o metr do tyłu – była co
prawda wymuszona przez nowe komponenty rozbudowanego układu oczyszczania spalin Euro VI, ale w efekcie uzyskano
korzystniejszy rozkład mas przód–tył oraz
łatwiejsze stało się wykorzystanie odsilnikowej przystawki odbioru mocy, działającej niezależnie od prędkości pojazdu.

Zmiany konstrukcyjne
Silniki Euro VI stosowane w terenowych Unimogach to jednostki OM 934
Bluetec 6 – 4-cylindrowe, rzędowe Diesle
o pojemności skokowej 5,1 dm3 o mocy

b

Przesunięcie silnika o 1 m do tyłu ułatwiło dostęp do odsilnikowej przystawki odbioru mocy
generującej 600 Nm/138 kW (a), można również wykorzystać PTO przy skrzyni biegów –
650 Nm/150 kW (b)

maksymalnej 170 kW (231 KM) i maksymalnym momencie obrotowym 900 Nm,
który jest rozwijany w szerokim zakresie
prędkości obrotowych: od 1200 do 1600
obr/min. Silniki wyposażone są w układ
chłodzonej recyrkulacji spalin, w układzie
wydechowym zastosowano filtr cząstek
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Podatna, skrętnie spawana rama z poprzeczkami
o przekroju kołowym oraz zawieszenie niezależne
i centralna rura reakcyjna pozwalają na uzyskanie
wykrzyżu osi do 30°; takie przeszkody pokonuje
się jednak na pierwszym biegu

a

Unimog 5023 przygotowany dla straży
pożarnych ma dodatkowe osłony termiczne
wszystkich wiązek elektrycznych i pneumatycznych, chroniony jest również zbiornik
AdBlue, blok katalizatorów, akumulatory
i siłowniki hamulców. Dodatkowym zabezpieczeniem przed ogniem i działaniem
wysokich temperatur może być specjalna
instalacja zraszająca, natryskująca wodę
na najbardziej wrażliwe części pojazdu

Poprawiono również bezpieczeństwo
– nowy hamulec silnikowy to dwustopniowy hamulec dekompresyjny, który
w przypadku silnika OM 934 rozwija
moc hamowania do 178 kW. Co istotne,
w moduł hamulca wyposażony jest każdy
z cylindrów silnika. Wysokie bezpieczeństwo związane z niezawodnością i skutecznością pracy zwalniacza znacznie
obniża zużycie hamulców zasadniczych,
a więc korzystnie wpływa na koszty eksploatacyjne. Terenowy układ ABS jest
montowany standardowo.
Najważniejsze różnice między modelami U4023 i U 5023 dotyczą rodzaju zastosowanych osi oraz ram nośnych, w efekcie samochody mają różne dopuszczalne
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W nowej kabinie przeniesiono elementy sterowania skrzynią biegów
i hamulcem silnikowym
z konsoli do dźwigni pod
kierownicą. Teraz jest
więcej miejsca, wnętrze
zyskało również
na komforcie
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stałych, układ wtrysku AdBlue oraz katalizator SCR. Samochody mogą poruszać
się z maksymalną prędkością 90 km/h,
co pozwala na sprawne przemieszczanie
się również po drogach publicznych.
Mimo że nowy Unimog Euro VI został
wyposażony w wiele złożonych rozwiązań, które pozwoliły na spełnienie wymagań Euro VI, to udało się uzyskać samochód terenowy charakteryzujący się
niskim zużyciem paliwa (do 3% niższym
w porównaniu z poprzednimi modelami)
i poziomem emisji toksycznych składników spalin, wysoką niezawodnością
i trwałością oraz długimi okresami międzyprzeglądowymi.
Dokonano również zmian w układzie
przeniesienia napędu. Zautomatyzowana
skrzynia biegów nowych Unimogów potrzebuje obecnie mniej czasu do zmiany
przełożenia, wzrosła również trwałość
przekładni. Skrzynię obsługuje się teraz
za pośrednictwem wygodnej dźwigni
umieszczonej – tak jak w szosowych ciężarówkach Mercedes-Benz – wygodnie
pod kołem kierownicy z prawej strony.
Dźwignia ta służy również do obsługi hamulca silnikowego i elektronicznej funkcji szybkiej zmiany kierunku jazdy przód–
tył (Electronic Quick Reverse – EQR).
Tak jak w poprzednich modelach do jazdy
do przodu służy osiem biegów, do tyłu
sześć, jest także opcjonalna grupa biegów terenowych, pozwalających na jazdę
z prędkościami w zakresie 2,5–35 km/h.
W sumie Unimog ma 16 biegów do jazdy
w przód oraz 14 do jazdy do tyłu.
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masy całkowite – od 7,5 do 15 t, pozostaje
ta sama moc silnika – 170 kW, identyczny
jest również rozstaw osi – 3,85 m.

Klasyczna kabina jeszcze
przestronniejsza
Kabina Unimoga to pewien symbol –
w pewnym sensie to ona określa wygląd
zewnętrzny tego samochodu od 1974 r.
W najnowszej wersji kabina standardowa
jest o 120 mm dłuższa, ale udało się
zmniejszyć nieco jej ciężar. Przeniesienie elementów sterowania skrzynią biegów i hamulcem silnikowym z konsoli do
dźwigni pod kierownicą uwolniło sporo
miejsca. Wnętrze zyskało również na
komforcie: zastosowano wielofunkcyjne
koło kierownicy z kolumną o położeniu
regulowanym w dwóch płaszczyznach,
wprowadzono wielofunkcyjne przyciski
na desce rozdzielczej, wyświetlacz na
tablicy wskaźników został powiększony,
dzięki czemu zyskał na czytelności. Poprawiono również działanie układu ogrzewania i wentylacji. Zmiana organizacji
elementów wnętrza ułatwiła znacznie
przemieszczanie się z miejsca kierowcy
na miejsce pasażera. Warto również odnotować poprawę komfortu jazdy w terenie nieutwardzonym, a to dzięki przeniesieniu punktu mocowania fotela za oś
przednią, a więc w strefę o mniejszym
poziomie drgań, zmodyfikowano również
samo zawieszenie kabiny.
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System regulacji ciśnienia w ogumieniu Tirecontrol plus został całkowicie przeprojektowany. Wprowadzono nastawy
ciśnień predefiniowane dla określonych
rodzajów terenu: droga – piach – trudny
teren. Można je obecnie wybrać, naciskając odpowiednie przyciski na desce
rozdzielczej.
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Unimog nie ma ogumienia bliźniaczego na osi
tylnej, tym samym pojedyncze koła poruszają
się w koleinach pozostawionych przez koła osi
przedniej, a utwardzone po przejeździe przodu
podłoże ma większą przyczepność
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Bez specjalnego przygotowania terenowe Unimogi
U 4023/U 5023 są w stanie pokonywać przeszkody wodne
o głębokości do 80 cm, po przygotowaniu – 120 cm; to zawsze
jeden z najatrakcyjniejszych fragmentów tras testowych
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Kabina zyskała również na wyglądzie
zewnętrznym – osłona chłodnicy swym
kształtem nawiązuje nieco do szosowych
ciężarówek Mercedes-Benz, nowy zderzak, w którym zintegrowano światła, wyraźnie wskazuje, że mamy do czynienia
z samochodem typowo terenowym.

Doskonałe osiągi w terenie
Najważniejszymi zaletami terenowych
modeli Unimoga od zawsze są ponadprzeciętne możliwości poruszania się
w ekstremalnie trudnym terenie. W przypadku najnowszych modeli U 4023/U 5023
te atuty zostały jeszcze wzmocnione.
Rama podłużnicowa z poprzeczkami
o przekroju kołowym jest konstrukcją
spawaną, co daje maksymalną wytrzymałość i podatność skrętną, podczas jazdy
w terenie wzajemne przemieszczenia elementów skrajnych mogą osiągać nawet
600 mm. Ważnym elementem konstrukcyjnym jest centralna rura reakcyjna prowadząca wał napędowy wraz z przegubami, do których połączone są napędzane
półosie. Element ten oraz zastosowanie
w zawieszeniu drążków skrętnych oraz
sprężyn śrubowych pozwalają na uzyskanie wykrzyżu osi do 30°.

W nowym Unimogu przeprojektowane
reflektory nie tylko wyglądają lepiej, ale
również zapewniają większą widoczność:
oświetlają większe pole przed pojazdem
i mają większy zasięg; zastosowano
również światła dzienne

Doskonałe możliwości jazdy w terenie Unimogi zawdzięczają również obecności osi portalowych z niesymetrycznie
rozmieszczonymi przekładniami głównymi (zwiększenie prześwitu), krótkiemu
zwisowi przedniemu oraz tylnemu i nisko
położonemu środkowi ciężkości: prześwit
– 43 cm, kąt natarcia – 44°, kąt zejścia
– 51°, kąt rampowy – 34°, kąt przechyłu
bocznego – 38°. Zdolność pokonywania
wzniesień sięga 100% (kąt podjazdu 45°).
Samochody te mogą pokonywać prze-

szkody wodne o głębokości do 120 cm
(bez specjalnego przygotowania – 80 cm).
Kluczowe elementy osprzętu mocowane
na ramie są specjalnie chronione przed
uszkodzeniami.
Jazdę w ekstremalnie trudnych warunkach terenowych przy włączonym napędzie na wszystkie koła (dołączany napęd
osi przedniej) wspierają blokady mechanizmów różnicowych (międzyosiowy
i na poszczególnych osiach) – blokady
można uruchamiać podczas jazdy intuicyjnym przełącznikiem na desce rozdzielczej.
Unimogi U 4023/U 5023 to bardzo
wytrzymałe i niezawodne ciężarówki do
jazdy w najtrudniejszym terenie. Konstrukcja ramy pozwala na łatwy montaż nadwozia dowolnego rodzaju oraz
osprzętu specjalistycznego, takiego jak
żurawie. Z przodu znajduje się standaryzowana płyta montażowa do podwieszania osprzętu ważącego do 1,5 t, są
tam także uchwyty do mocowania takich
urządzeń, jak sprężarki, wciągarka czy
generatory prądu. Za kabiną na ramie zostały przygotowane punkty do mocowania typowych nadwozi (np. skrzynia ładunkowa z opończą), nadwozia specjalne (np.
kontenerowe zabudowy mieszkalne lub
zabudowy pożarnicze) montowane są na
dodatkowej ramie pośredniej. Z przodu
wyprowadzone są złącza jednoobwodowej
instalacji hydraulicznej (240 bar, 60 l/min),
na ramie zaś umieszczono standardowe
gniazda złączy elektrycznych.
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Targi po włosku,
czyli Transpotec 2015

Renata Pawliszko

Targi Transpotec Logitec 2015, poświęcone szeroko rozumianemu
transportowi, odbyły się w dniach 16–19 kwietnia br. w Weronie.
Dzięki zaproszeniu firmy Wielton mieliśmy okazję je odwiedzić.

ak podali organizatorzy, podliczywszy statystyki targowych odwiedzin,
w tym roku targi Transpotec odwiedziło aż 24 107 zwiedzających (16-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem
2013, w którym odbyła się poprzednia
edycja targów). Zwiększona została też
wykupiona powierzchnia wystawowa,
która wyniosła ponad 50 tys. m2 (o 30%
więcej niż w 2013 r.). W targach wzięło
udział łącznie 260 firm (tu z kolei odnotowano wzrost o 33%). Zwiedzający
przybyli do Werony z 54 krajów, przede
wszystkim byli to reprezentanci Wschodniej i Zachodniej Europy. Największą
liczbę gości stanowili przedstawiciele
Niemiec, Holandii, Szwajcarii, Rumunii
i Słowenii.
Wśród wystawiających się producentów lekkich i ciężkich pojazdów użytkowych znaleźli się m.in. Citroën, DAF
Trucks, Isuzu, Iveco, MAN Truck & Bus,
Mercedes-Benz, Peugeot, Scania oraz
Volkswagen. Firmy te prezentowały nie
tylko swoje najnowsze modele samochodów, ale i ich liczne konfiguracje oraz
inne przyjazne dla środowiska produkty,
np. silniki zasilane paliwami alternatyw-

nymi. Dużą powierzchnię wystawienniczą
zajęły firmy prezentujące części zamienne,
opony, środki smarne, różnego rodzaju
izolacje, paliwa oraz samochody używane.
Na terenach otwartych na zwiedzających czekała m.in. możliwość odbycia
jazd testowych pojazdami ciężarowymi.
Jazdy testowe samochodami DAF, Iveco,
MAN and Scania (z naczepami lub bez)
na specjalnie przygotowanym torze zorganizowane zostały przez wydawcę magazynu „Vie & Trasporti”. Na kolejną
edycję targów organizatorzy zapraszają
w 2017 r. My z kolei, w naszej krótkiej
fotorelacji, przedstawiamy wybrane produkty zaprezentowane na stoiskach w czasie Transpotec Logitec 2015.
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Wybrane produkty
Wielton. W czasie targów swoją premierę miały dwa produkty marki Italiana Rimorchi S.r.l. – spółki należącej do
Wielton Group. Były to aluminiowa wywrotka NW3A 44 SKD SL 61 o pojemności 44 m3 marki Cardi (skonstruowana specjalnie na potrzeby włoskiego
odbiorcy) oraz naczepa kurtynowa marki
Viberti. Wywrotka wyposażona została
m.in. w siłownik hydrauliczny Binotto,
osie tarczowe SAF, aluminiowe zbiorniki
powietrza i zderzaki. Ma również automatyczny dach marki Marcolin, jednoskrzydłowe klapodrzwi oraz hydrauliczny
zawór odcinający (wymagany na rynku
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kami chłodzącymi) potencjałem wpływu
na globalne ocieplenie GWP (ang. Global Warming Potential). Dzięki niemu
możliwe jest zachowanie tej samej wysokiej wydajności urządzenia (szybkie
obniżenie temperatury, niskie zużycie
paliwa) przy jednoczesnym zmniejszeniu
negatywnego wpływu na środowisko.
Schmitz Cargobull. Firma Agos S.r.l.,
autoryzowany włoski partner Schmitz
Cargobull, zaprezentował na targach wiele
różnych produktów. Jednym z nich (oprócz
m.in. naczepy chłodni S.KO Cool Executive z agregatem chłodniczym Schmitz
Cargobull oraz zabudowy chłodniczej
włoskim). Masa wywrotki to 6200 kg.
Z kolei naczepę kurtynową o wysokości
2750 m wyposażono w podnoszony na
czas załadunku dach. Ma ona również
stalowy stelaż, słupki tylne i ścianę przednią. Jej drzwi wykonano z aluminium.
Iveco. Na stoisku (ponad 1800 m2)
Iveco zaprezentowało szeroką gamę swoich produktów. Wśród lekkich, ciężkich
i off roadowych pojazdów zwiedzający
mogli obejrzeć m.in. wiele różnych konfiguracji nowego Iveco Daily Euro 6 (samochód wyróżniony tytułem International Van of the Year 2015), w tym: Daily
Hi-Matic z 8-przełożeniową, automatyczną skrzynią biegów, wersję Natural
Power zasilaną CNG oraz wersję „maksymalną”, czyli vana o największej dostępnej kubaturze. Targową premierą
było za to Daily 4×4. Oprócz tego, wpisując się w nurt alternatywnego zasilania, duże zainteresowanie zwiedzających
wzbudzał Iveco Stralis Hi-Road 4×2 z silnikiem Cursor 8 Natural Power o mocy
330 KM (243 kW) zasilany LNG.
Thermo King. Firma Thermo King zaprezentowała na targach agregat SLX-e
300 z czynnikiem chłodzącym nowej generacji DuPont Opteon XP44 (R-452A).
Nowy rodzaj czynnika chłodzącego charakteryzuje się niższym o połowę (w porównaniu z obecnie używanymi czynni-

M.KO na podwoziu Volvo FM 330) była
naczepa kurtynowa S.CS Genios. Była to
włoska premiera tego produktu. Naczepy
S.CS Genios wyprodukowane w nowej
technologii mają podłużnice wykonane
metodą obróbki plastycznej na zimno
(są walcowane, a nie są spawane). Dzięki
temu naczepa zachowuje lepszą stabilność
oraz większą wytrzymałość wynikającą
z braku zmian w strukturze materiału powstającą pod wpływem wysokiej temperatury w miejscach spawania. Ponadto
podłużnice powstają z jednego arkusza
blachy. Taki proces jest również bardziej
wydajny – produkcja podłużnicy w technologii spawania trwała o 60% dłużej.
Kögel Trailer. Na targach firma zaprezentowała m.in. naczepę chłodnię Kögel Cool – PurFerro, która zadebiutowała
na rynku w 2012 r. Na Transpotec producent przedstawił udoskonaloną wersję
tego produktu. Chłodnia ta przeznaczona
jest do transportu świeżej i mrożonej
żywności oraz produktów farmaceutycznych. Zabudowa ma aluminiową, wytrzymałą podłogę, która w porównaniu z poprzednim modelem przyczynia się do
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redukcji hałasu (nawet do 10 dB) podczas rozładunku i załadunku. Umożliwia
to dostawy towarów poza określonymi
przez przepisy godzinami (w porze nocnej). Naczepa ma izolację wysokiej jakości,
w 100% wolną od CFC. Grubość ścian
bocznych wynosi 45 lub 65 mm (w zależności od opcji), sufit ma 85 mm grubości,
natomiast podłoga 125 mm. Wszystko to
po to, by utrzymać właściwą tempera-

turę wewnątrz pojazdu i jak najlepszy
współczynnik przenikania ciepła (K).
Długość zabudowy (z agregatem chłodniczym) wynosi 14 400 mm, jej szerokość całkowita to 2600 mm, a maksymalna ładowność 12 000 kg.
Unitrans. Naczepa chłodnia włoskiej
marki Unitrans, prezentowana na stoisku, przeznaczona jest do przewozu ładunków spaletyzowanych. Jej długość
wynosi 13 370 mm, szerokość 2470 mm,
natomiast wysokość 2650 mm. Waga
całkowita naczepy do 7750 kg, grubość
ścian bocznych 60 mm, a podłogi i dachu
105 mm (w standardzie). Szyny aluminiowe służące do mocowania ładunku na
ścianach bocznych zatapiane są w laminacie już w czasie produkcji. Wnętrze

chłodni wykończono żelkotem stanowiącym odpowiedni materiał do przewozu żywności.
MAN Truck & Bus. Na stoisku firmy
MAN zwiedzający mogli obejrzeć model TGX EfficientLine 2, który zużywa
o 6,57% mniej paliwa (oznacza to nawet
2 litry paliwa mniej na 100 km) niż poprzedni model. Obniżenie zużycia paliwa
możliwe było m.in. dzięki takim elementom wyposażenia, jak: tempomat EfficientCruise, nowe silniki D26-TopTorque
(przystosowane do pracy z niskimi prędkościami obrotowymi przy niewielkim
zużyciu paliwa), nowej funkcji Speed Shifting (funkcja przyspiesza czas przełączania
między biegami 10, 11 i 12, ograniczając
na podjazdach przerwy w dostarczaniu
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siły napędowej) oraz moduł pokładowy
MAN TeleMatics. Polskim akcentem na
stoisku MAN-a był model TGS 41.480
8×8 BB z zabudową KH-kipper.
Anteo. Na stoisku Anteo zwiedzający
mogli obejrzeć m.in. wysuwaną platformę załadowczą F3 RE 22CC (o ładowności 2200 kg) przeznaczoną do pracy
z większym obciążeniem (dla pojazdów
o dmc. > 7,5 t). Model ten świetnie nadaje się zatem do dystrybucji produktów
spożywczych, np. dostarczania towarów
do sklepów i supermarketów. 5-siłownikowe windy są bardzo wszechstronne –
model F3 RE 22CC składa się z 2 siłowników podnoszących, 2 odchylających i jednego automatycznego odchylającego.
Goodyear. Oprócz opon z serii KMAX
I FUELMAX Goodyear zaprezentował na
targach produkty Ultra Grip Max. Opony
przeznaczone są do zastosowań zimowych – obie mają symbol 3PMSF i M+S.
Nowa opona Ultra Grip Max S na oś sterującą zyskała o 5% lepszą trakcję na
śniegu i te same przebiegi co jej poprzedniczka – opona Ultra Grip WTS. Natomiast
nowe opony Ultra Grip Max D na oś napędową w porównaniu z 315/80 R22,5
Ultra Grip WTD mają o 40% lepszą trakcję na śniegu nawet przy zużyciu bieżnika
opony w połowie. Nowe opony z serii
Ultra Grip Max będą dostępne na rynku
w połowie roku.
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BPW. 15 maja 2015 r. BPW rozpoczyna seryjną produkcję osi BPW o nośności 9 t nowej generacji ECO Plus 3 dla
piast z odsadzeniem ET120 wyposażonych w hamulce tarczowe. Wprowadzone
zmiany konstrukcyjne w nowych produktach to: nakrętka osi z ogranicznikiem
momentu dokręcenia, okrągły kształt
kołnierza piasty/powierzchni styku piasty z obręczą koła, szprychowa/wentylowana piasta w wykonaniu ET 120.
Firma od 1 października 2015 r. zacznie
produkcję seryjną osi ECO Plus 3 z ET0
pod koło 22,5˝ z hamulcem bębnowym
i tarczowym, natomiast od początku
2016 r. planuje rozpocząć seryjną produkcję osi ECO Plus 3 z ET0 pod koło
19,5˝ i 17,5˝.

przekracza 72 db (A). Nowy model DAF
CF Silent jest wyposażony w silnik Paccar MX-11 Euro VI o pojemności 10,8 l
i mocy od 290 KM (210 kW) do 440 KM
(320 kW). Tryb Silent uruchamiany jest
przyciskiem na desce rozdzielczej pojazdu.
Mercedes-Benz. Stoisko Mercedes-Benz przyciągało wielu zwiedzających.
Wśród bogatej gamy najnowszych modeli
można było m.in. obejrzeć Actrosa 1845
LS z silnikiem Euro VI o mocy 449 KM
(330 kW), Actrosa 1863 (630 KM/460 kW),
Actrosa 1843 LS „Fuel Duel” (428 KM/
315 kW), Arocsa 4151 K 8×4/4 „Mezzo
d’opera” (510 KM/375 kW), Antosa 1832 L
(320 KM/235 kW) oraz Atego 1224 L
(238 KM/175 kW). Na stoisku Mercedesa
można było również obejrzeć Fuso Cantera 7C15 Eco Hybrid z baterią litowo-jonową i silnikiem o mocy 150 KM (110 kW).
O.ME.P.S. Firma O.ME.P.S specjalizująca się w produkcji różnych typów silosów i zabudów na pojazdy ciężarowe
i specjalne na targach zaprezentowała
trzy pojazdy. Były to: silos do montażu na
podwoziu ciężarowym CM 40 o objętości
40 m3 (i wymiarach – długość 10 010 mm,
szerokość 2550 mm i wysokość 3980 mm),
silos podnoszony – typ CR 60 o objętości
60 m3 (jego ciężar całkowity wynosi 44
(40) t, nośność użytkowa 31,6 (27,6) t,

DAF Trucks. DAF CF Silent to specjalna wersja pojazdu przeznaczona do
dystrybucji towarów w miastach, w których obowiązują ograniczenia w zakresie emisji hałasu w godzinach wieczornych, nocnych lub wczesnoporannych.
Przy włączonym trybie cichym poziom
hałasu generowany przez CF Silent nie

ze zbiornikiem wykonanym z aluminium)
oraz silos do przewozu drewnianego granulatu zabudowany na podwoziu Iveco
EuroCargo 180 E24. Model ten o oznaczeniu AP 23 ma objętość 23 m3. Jego
długość wynosi 6755 mm, wysokość
2840 mm, a szerokość 2550 mm. Prosty zawór spustowy w tym modelu zabezpiecza przewożony ładunek przed
uszkodzeniami podczas rozładunku.
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Atlas. Dwuosiowa naczepa firmy Atlas
typ R2 SP 70/75 do przewozu kontenerów wymiennych o ciężarze całkowitym
20 t została wyposażona w system kontroli ciśnienia i temperatury powietrza
w oponach ContiPressureCheck firmy
Continental. Produkt charakteryzuje prosty system załadunku i rozładunku, efektywny system hydrauliczny i bezpieczny
system mocowania kontenera. Wysokość
pokładu wynosi 1100 mm, co obniża
środek ciężkości i poprawia stabilność
pojazdu. System blokowania kontenera
jest umieszczony po wewnętrznej stronie
ramy i składają się na niego 4 wysokowydajne zaciski, każdy z nich jest aktywowany przez hydrauliczny siłownik wyposażony w zawór blokujący.
Dautel. Firma Dautel – producent
zabudów oraz platform załadowczych –
zaprezentowała m.in. platformę załadowczą Dautel DL 2000S o udźwigu
2000 kg (w odległości 1000 mm od
końca zabudowy). Ta aluminiowa platforma typu N, przeznaczona do samochodów ciężarowych, przyczep i naczep,
ma profile o grubości 40 mm z dwoma
przyłączanymi od dołu wzmocnieniami.
W zależności od opcji jest umieszczana
na wysokości 1800–2400 mm, natomiast jej ciężar wynosi odpowiednio
520–560 kg.

sze obciążenia (dodatkowe wyposażenie
pojazdu) w związku z normą Euro VI. Na
targach zaprezentowano m.in. również
opony GT Radial GAM 831, GTL925 oraz
opony z serii Primewell – np. PSR 125
Combi Road czy PAM 531.
Real Trailer. Włoska firma Real Trailer, oferująca produkty Krone, Van Hool
i Stas, zaprezentowała szeroką gamę
różnych produktów. Wśród nich była
m.in. naczepa Krone Cool Liner Duoplex Steel. Naczepy z tej gamy (w zależności od wyposażenia dodatkowego)
nadają się do transportu leków, kwiatów

Giti Tires. Na swoim stoisku firma
Giti Tires – chiński producent ogumienia – zaprezentowała szeroką gamę opon
GT Radial i Primewell. Opona GT Radial
GSR 225 Combi Road na oś sterującą
przeznaczona jest do stosowania zarówno w transporcie dalekobieżnym, jak
i regionalnym. Bieżnik opony i jego mieszanka gumowa sprzyjają wydłużeniu
przebiegów, szeroki wzór bieżnika odpowiada z kolei za dobre prowadzenie
i odporność na rozdarcia. Karkas opony
został wzmocniony, by przenosić więk-
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czy mrożonej żywności. Mają one również ramę na całej długości nadwozia,
przenoszącą obciążenia wzdłużne. Chroni
to nadwozie w trakcie sprzęgania i rozprzęgania pojazdu. Elastyczny kanał powietrzny zamontowany w suficie równomiernie rozdziela zimne powietrze
w naczepie i sprawdza się również przy
załadunku piętrowym. Dzięki możliwości
montażu ścianki działowej Krone Isowall możliwy jest transport w różnych
strefach temperaturowych.

Zdjęcia: © R. Pawliszko
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PTM, czyli profesjonalne
zarządzanie
Arkadiusz Gawron

W marcu br. firma PTM świętowała 5-lecie swojej działalności.
Była to doskonała okazja do zorganizowania konferencji prasowej, na której
przedstawiciele firmy zaprezentowali nową ofertę produktową.

krót PTM (Professional Trailers &
Management) w dosłownym tłumaczeniu oznacza profesjonalne
zarządzanie wysokiej klasy pojazdami
ciągnionymi. Firma zajmuje się rozwiązaniami transportowymi dla branży komunalnej, rolniczej, leśnej i budowlanej, przy czym są to w przeważającej
większości rozwiązania specjalistyczne
i niszowe. Jej specjalnością są systemy
ruchomych podłóg w zastosowaniach

zarówno mobilnych, jak i stacjonarnych.
Początek działania PTM datuje się na
2010 r., obecna jej sprzedaż kształtuje
się na poziomie 143 pojazdów nowych
i 80 używanych. Firma zatrudnia 21
osób. Funkcję prezesa zarządu pełni
Tomasz Bartoszewicz, który ma 10-letnie doświadczenie w branży, zdobyte na
rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.
Obecnie siedziba firmy mieści się w Łodzi, w wynajmowanym obiekcie. W pla-

nach jest budowa hali serwisowo-magazynowej i siedziby na miarę rosnących
potrzeb firmy.

Profil działalności
PTM poza sprzedażą pojazdów nowych i używanych prowadzi również
serwis i to nie tylko tych marek, które
ma w swojej ofercie. Serwis obejmuje
kompleksowe naprawy systemów rucho-

Stas to największy
producent naczep
z ruchomą podłogą
w Europie, a firma
PTM to lider rynku
w ich naprawie i instalacjach stacjonarnych. Profile działania
obu firm znakomicie
się uzupełniają
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mych podłóg wszystkich producentów
w naczepach wszystkich marek, ponadto
naprawy paneli ściennych, m.in. spawanie, naprawy lakiernicze, naprawy plandek, układów jezdnych, pneumatycznych,
hydraulicznych i elektrycznych. Prężnie
działa również centralny magazyn części
zamiennych oraz dział technologii i rozwiązań dla przemysłu. Ważnym elementem działalności firmy jest współpraca
z 12 partnerami tworzącymi sieć serwisową PTM zbudowaną w ciągu 4 ostatnich lat. Ponadto oferowany jest pełen
zakres usług finansowych (leasing, kredyt, najem krótko- i długoterminowy),
obejmujący również pomoc w zdobywaniu środków finansowych i dotacji na
sprzęt transportowy, który oferuje PTM.
Firma prowadzi też profesjonalne pośrednictwo w sprzedaży naczep i przyczep, oferując nawet gwarancję odkupu
pojazdów wcześniej kupionych w PTM.
Filozofia firmy opiera się na pobieraniu
niewielkich marży, za to na pozyskaniu
możliwie dużej liczby klientów.

Oferta produktowa
Jako jedne z pierwszych w ofercie
PTM pojawiły się naczepy firmy STAS,
która specjalizuje się w produkcji samowyładowczych naczep wywrotek oraz naczep z ruchomą podłogą o kubaturze od
25 do 97 m3. Po ponad 30 latach doświadczeń firma stała się ekspertem w zakresie produkcji naczep aluminiowych
i dysponuje dwoma specjalistycznymi
zakładami produkcyjnymi – w jednym
produkuje naczepy wywrotki, w drugim
naczepy z ruchomą podłogą. STAS to
produkty technologicznie zaawansowa-

Wywrotki Stas produkowane są
już od ponad 30 lat

ne, które spełniają rygorystyczne wymagania jakościowe. W większości produkty
wykonywane są w procesie całkowicie
zautomatyzowanym.
PTM oferuje również produkty marki
Hüffermann, niemieckiego producenta
przyczep podkontenerowych. Zoptymalizowane procesy produkcyjne, nowoczesny sprzęt i wykwalifikowani pracownicy sprawiają, że Hüffermann jest
liderem w swoim sektorze produktowym. Wszystkie elementy konstrukcji
pojazdów produkowane są z najwyższą
precyzją i zgodnie z najwyższymi standardami technologicznymi. Produkty
Hüffermann to nie tylko pojedyncze rozwiązania, ale także kompletne, zintegrowane i przetestowane w praktyce
koncepcje.

Najnowszym produktem w ofercie PTM jest izolowana naczepa Moeyersons I-Slide,
nominowana w kategorii nadwozie w międzynarodowym konkursie Trailer Innovation 2015

Klienci w ofercie PTM znajdą także
naczepy Cubas Serge. Producent tych
naczep to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji naczep paszowych. Cykl produkcyjny prowadzony
jest w oparciu o podwozia hiszpańskiej
firmy Lecitrailer, który pomaga Cubas
Segre doskonalić standardy jakości. Opróżnianie paszowozów sprężonym powietrzem zubaża mieszankę paszową,
a dodatkowym utrudnieniem jest ograniczona wysokość, na którą może się
odbyć wyładunek. Dlatego naczepy z mobilnymi silosami Cubas Serge jako jedyne na naszym rynku gwarantują rozładunek podajnikami ślimakowymi do
11 m wysokości.
Kolejnymi produktami w ofercie PTM
są naczepy Moeyersons. W tym zakresie
oferowana jest m.in. izolowana naczepa
z nadwoziem I-Slide (PTM to wyłączny
dystrybutor tego produktu na Polskę) –
chłonność naszego rynku na ten rodzaj
produktu oceniania jest na 100 sztuk
rocznie. Warto dodać, że firma Moeyersons otrzymała nominację do nagrody
Trailer Innovation 2015 w kategorii nadwozie za to właśnie rozwiązanie izolowanej naczepy z 4 suwanymi po każdej
stronie drzwiami, nazwanej I-Slide.
Z kolei na podwoziach Van Hool firma
Moeyersons produkuje pojazdy o obniżonym hałasie do dystrybucji nocnej,
specjalistyczne zabudowy do różnych
zastosowań, m.in. laboratoria, pojazdy
medyczne, wozy transmisyjne czy szpitale mobilne.
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Jak wspomniano wcześniej, flagowym produktem PTM są naczepy z ruchomą podłogą i stacjonarne odmiany
tego rozwiązania. W ofercie PTM znajdują się produkty następujących firm:
Cargo Floor, Cargomatic oraz Keith Walking Floor. Są to firmy produkujące systemy ruchomych podłóg w zastosowaniach mobilnych i stacjonarnych, czyli
transferu ładunków, o tych samych nazwach co oferowane produkty, których
PTM jest nie tylko dystrybutorem, ale
także instalatorem. Pod pojęciem systemów stacjonarnych należy rozumieć niejako przedłużenie ruchomej podłogi naczepy na strefę załadunku w magazynie.
Dzięki temu rozwiązaniu można rozładować całą naczepę za jednym taktem technologicznym i po wcześniejszym przygotowaniu ładunku w strefie załadunku
w taki sam sposób ją załadować. Systemy
mobilne natomiast to takie, które zabudowywane są na naczepach.

Mimo ruchomych ścian w naczepie
można przewozić ładunek dwupiętrowo (oczywiście wtedy ścian przesuwać nie można) z pełnymi możliwościami jego zabezpieczenia

Uzupełnieniem oferty PTM są produkty firm Legras, Takler, Hertz, Aspock,
a także komponenty aluminiowe, w tym
felgi do pojazdów użytkowych oraz aluminiowe profile do naczep, a także hydraulika siłowa.

System przesuwnych drzwi wykorzystuje
podwójną szynę prowadzącą. Jest prosty i bezawaryjny, a daje niespotykane dotąd w izolowanych naczepach możliwości dostępu do ładowni

Zdjęcia: © PTM
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Kögel na Transpotec
Logitec 2015

becność na targach Transpotec Logitec
ważna była dla producenta z kilku powodów. Głównie jednak dlatego, że
Włochy to ważny rynek dla firmy Kögel. „W ostatnim roku byliśmy w stanie ponadtrzykrotnie zwiększyć naszą sprzedaż w tym regionie w stosunku
do roku poprzedniego. W styczniu i lutym bieżącego
roku Kögel osiągnął udział rynkowy przekraczający
16%, stając się liderem na rynku włoskim” –
powiedział Thomas Eschey, dyrektor zarządzający, odpowiadający za produkcję i technologię
w Kögel Trailer.

ma również wiele opcji wyposażenia, dzięki którym może być wykorzystywana w bardziej ogólnych zastosowaniach.
W wersji standardowej chłodnia jest wyposażona
w aluminiową podłogę pozwalającą na obniżenie
nawet o 10 dB poziomu hałasu podczas za- i rozładunku. Ułatwia to wykorzystywanie pojazdu np.
w dostawach nocnych. Podłoga tworzy rynnę,
co poprawia warunki higieniczne i sprzyja utrzy-

© R. Pawliszko

Firma Kögel Trailer aktywnie uczestniczyła
w targach Transpotec Logitec 2015, które od 16
do 19 kwietnia odbywały się w Weronie.
W centrum ekspozycji znalazła się chłodnia
Kögel Cool – PurFerro quality oraz naczepa
kurtynowa Kögel Cargo z nadwoziem FlexiUse.

Kögel Cool – PurFerro quality

Naczepa Kögel Cool – PurFerro quality
w wersji standardowej waży 7450 kg, długość
pokładu ładunkowego to 13 315 mm, szerokość
2460 mm, a wysokość we wnętrzu 2670 mm
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Na swoim stoisku producent z Burtenbach zaprezentował nową wersję chłodni Kögel Cool –
PurFerro quality. Chłodnia ta została wprowadzona po raz pierwszy na rynek w 2012 r. W swojej
zoptymalizowanej wersji naczepa chłodnia została lepiej przystosowana do bieżących wymagań rynku w zakresie transportu świeżej i mrożonej żywności oraz produktów farmaceutycznych,
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Kögel Cargo FlexiUse
Drugi z prezentowanych pojazdów to naczepa
Kögel Cargo wyposażona w nadwozie FlexiUse –
była to pierwsza prezentacja tej naczepy na
włoskim rynku. Jest to jeden z najbardziej uniwersalnych pojazdów w ofercie producenta, przystosowany do realizacji bardzo różnorodnych zadań transportowych. Wszechstronność zastosowań
w tym przypadku oznacza dla firm transportowych również znaczne oszczędności w wymiarze
finansowym i czasowym.
Naczepa kurtynowa Kögel Cargo przekonuje niskimi kosztami obsługi i wysoką jakością wykonania. Modułowość konstrukcji pozwala na wykorzystanie uniwersalnego nadwozia FlexiUse. Ma
ono regulowaną wysokość – w części przedniej
na 6 poziomach, a w tylnej na 3 (opcjonalnie 4).
Zakres regulacji w części przedniej to 300 mm,
z tyłu 150 lub 200 mm w odstępach co 50 mm.
Regulacja z przodu i z tyłu odbywa się niezależnie.
Taki system pozwala na przewożenie typowych
ładunków w nadwoziu o wysokości od 2700 mm
z przodu i 2800 (2850) mm z tyłu oraz ładunków
o dużej objętości – wtedy wysokość wnętrza można

nie standardowej zintegrowanej plandeki dachowej Kögel oznacza, że po zsunięciu dachu we
wnętrzu nie będą zwisać żadne pasy.
Naczepa pokazana na targach została przygotowana zgodnie z wytycznymi firmy SMET – jej odbiorcy. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo
ładunku, zastosowano 13 par pierścieni mocujących o wytrzymałości 2000 kg każdy – zostały
one rozmieszczone wzdłuż stalowej perforowanej
ramy zewnętrznej VarioFix. Pojazd otrzymał również 4 pary zamocowanych zawiasowo i biegną-

© R. Pawliszko

maniu czystości. Rynna zabezpiecza także przed
przenikaniem wilgoci w głąb struktury nośnej, co
zwiększa trwałość i efektywność wykorzystania
naczepy. Oczywiście spełnione są wymagania
HACCP w zakresie warunków przewozu żywności
w transporcie międzynarodowym, chłodnia spełnia
również wymagania ATP-FRC.
Przyjazny w konserwacji i naprawach portal tylny
wykonany ze stali nierdzewnej został wyposażony
w łatwo wymienialne zawiasy i czterowargowe
uszczelki drzwi. Materiał izolacyjny zastosowany
w budowie skrzyni ładunkowej chłodni Kögel Cool
– PurFerro quality to w całości wysokojakościowa, w 100% wolna od związków freonowych
(CFC) pianka polimerowa. Wytrzymały sufit o grubości 85 mm z pokryciem stalowym został dodatkowo zabezpieczony od strony wewnętrznej
twardą powłoką PVC. Ściany boczne mają grubość
45 lub 65 mm, podłoga – 125 mm. Wszystkie panele zostały wyprodukowane przez Kögel i zapewniają poprawione własności izolacyjne. Skuteczna ochrona wnętrza ładowni przed wpływem
temperatury zmniejsza zużycie energii i obniża
koszty związane ze zużyciem paliwa przez agregat chłodniczy.

© Kögel Trailer

Naczepa Kögel Cargo z nadwoziem FlexiUse
w wersji standardowej waży 6000 kg, długość
pokładu ładunkowego to 13 620 mm, szerokość 2480 mm, a wysokość można ustalać
w zakresie 2800–3000 mm

Wnętrze chłodni można opcjonalnie wyposażyć
w szyny do mocowania ładunku, zintegrowane ze
ścianami bocznymi, możliwe jest również późniejsze doposażenie. Naczepa dostarczana jest standardowo z certyfikatem DIN EN 12642 Code XL
świadczącym o niezbędnej wytrzymałości nadwozia i przystosowaniu do transportu ładunków
kształtowych I spaletyzowanych. Oczywiście dostępna jest bogata oferta opcji wyposażenia dodatkowego – przykładem mogą być różne formy
zabezpieczenia belki tylnej i tylnego portalu.
W chłodni Kögel Cool – PurFerro quality cała rama została trwale zabezpieczona przed korozją
metodą zanurzeniowego powlekania nanoceramicznego i katodowego w technologii KTL, dodatkową ochronę zewnętrzną zapewnia warstwa
lakieru UV.

ustawić na 3000 mm (opcjonalnie 3050 mm).
Mechaniczno-hydrauliczny mechanizm podnoszenia dachu FlexiUse o skoku 600 mm pozwala
na optymalny za- i rozładunek typowych skrzyniopalet (gitterboksów) ustawionych na 3 poziomach. Objętość ładowni sięga 100 m3, dzięki
temu przewoźnik może obniżyć liczbę kursów
bez ładunku.
Specjalna belka wspierająca konstrukcję dachu
w części tylnej gwarantuje odpowiednie dopasowanie do wysokości nadwozia aluminiowych
drzwi portalu tylnego, będących standardowym
wyposażeniem naczep Cargo FlexiUse. Naczepa
spełnia wymagania normy DIN EN 12642 Code XL,
co w przypadku przewozu ładunków kształtowych
eliminuje konieczność stosowania dodatkowych
systemów zabezpieczania ładunku. Wykorzysta-

cych pionowo aluminiowych listew wzmacniających. Naczepa ma wyposażenie do przewozów
promowych RoRo, płyta ślizgowa ma grubość 8 mm,
zainstalowano również 4 pary promowych pierścieni mocujących. Nie zapomniano o oznaczeniach zgodnych z DIN EN 29367-2. W środkowej
części stalowej osłony przeciwwjazdowej zamocowano rolki stalowe.
Również w naczepie Kögel FlexiUse cała rama
została trwale zabezpieczona przed korozją metodą zanurzeniowego powlekania nanoceramicznego i katodowego w technologii KTL, dodatkową ochronę zewnętrzną zapewnia warstwa
lakieru UV.

Opracował Dariusz Piernikarski
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Pojazdy użytkowe globalnie

Dariusz Piernikarski

Główne trendy rynkowe, które kształtują branżę pojazdów użytkowych,
znacznie się różnią w zależności od regionu, dodatkowo komplikuje to
otoczenie, w którym działają najważniejsi producenci globalni.

ontynuujemy omawianie najciekawszych wątków związanych
z rozwojem branży pojazdów użytkowych przedstawionych w raporcie przygotowanym wspólnie przez specjalistów
z VDA (Niemiecki Związek Przemysłu
Samochodowego) oraz agencji A.T. Kearney zajmującej się analityką rynku.

Megatrendy kształtują branżę
W przemyśle pojazdów użytkowych
siły powodujące powstawanie popytu na
ciężarówki, vany, autobusy, naczepy i pozostałe środki transportu znacznie się
różnią w zależności od regionu. Ogólnie
można powiedzieć, że sprzedaż jest skorelowana z produktem krajowym brutto,
którego wzrost generuje większy popyt
na usługi transportowe. Korelacja ta jest
jednak zdecydowanie silniejsza na doj-

rzałych rynkach niż w krajach rozwijających się, gdzie polityka rządu i realizowane inwestycje odgrywają znaczącą
rolę. W przypadku Europy Zachodniej czy
Ameryki Północnej sprzedaż samochodów
ciężarowych segmentu ciężkiego jest bezsprzecznie zależna od zmian w poziomie
pkb (rysunek 1). Słabsza korelacja między
sprzedażą a poziomem produktu krajowego na rynkach wschodzących może być
spowodowana dużym wpływem zmian
w obowiązującym prawie oraz programami
pomocowymi tam realizowanymi.
Na rynkach dojrzałych zmiany poziomu sprzedaży, oprócz tego, że podążają za zmianami w sytuacji ekonomicznej (wyrażanej w pkb), spowodowane
są także zapotrzebowaniem na bardziej
zaawansowane technologicznie pojazdy
– przyczyną może być np. wprowadzenie
w życie nowych norm toksyczności spalin
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(jak w przypadku Euro VI). Wielu producentów OEM rozwija pionierskie technologie, starając się przy tym kontrolować
koszty. Nadrzędnym celem jest zapewnienie jak najniższych kosztów eksploatacji, co bezpośrednio przekłada się na
jak najniższe zużycie paliwa przez pojazd. Warto w tym miejscu zauważyć, że
względnie niska cena i ogólna dostępność gazu ziemnego (zwłaszcza w USA)
spowodowały, że większość zachodnich
producentów (Wielka Siódemka) ma
w swojej ofercie samochody zasilane paliwem gazowym CNG/LNG.
Pozostałe trendy rynkowe mocno zależą od położenia geograficznego. Przykładem może być to, że mimo ogólnoświatowego spadku sprzedaży samochodów
ciężarowych o 10,2% w okresie 2011/
2012 prognozowany jest stały rozwój
światowego rynku na poziomie 4,8–5,4%

.eu
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rocznie (zależnie od źródeł danych). Ma
to być spowodowane przede wszystkim
wzrostem sprzedaży na rynkach wschodzących – kluczową rolę odgrywają tu
rzecz jasna Chiny i Indie, w których tempo
wzrostu może być wyższe, sięgając nawet
7,2%. W przypadku rynków dojrzałych,
takich jak np. Europa, wzrost ten będzie
znacznie niższy. Działające na Starym
Kontynencie firmy borykają się z nadal
obecnymi skutkami dwucyfrowej recesji
w okresie 2008–2009 oraz rosnącą konkurencją ze strony producentów z rynków wschodzących, oferujących produkty
coraz wyższej jakości. Sporym wyzwaniem pozostają wciąż zaostrzane przepisy dotyczące ochrony środowiska.
Ten o wiele bardziej ciekawy obraz
krajów rozwijających się wynika przede
wszystkim z ich rosnącego eksportu,
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Na rynkach dojrzałych tradycyjnie
największą rolę odgrywają producenci
z Wielkiej Siódemki – Daimler, Volvo
i MAN. W Azji, zwłaszcza w Chinach, rośnie sprzedaż pojazdów produkowanych
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przez lokalnych „gigantów”, takich jak
Dongfeng, CFAWG (China First Automobile Works Group) czy CNHDTC (czyli
China National Heavy Duty Truck Group).
W Europie i w Ameryce Północnej obserwujemy rosnącą koncentrację wśród graczy rynkowych i wzrost udziałów rynkowych najmocniejszych.
Tymczasem ogólny obraz branży widziany przez pryzmat najważniejszych
producentów i wielkości ich produkcji
ewoluuje. Na Azję – łącznie z Chinami
– przypada obecnie więcej niż połowa
całej światowej produkcji pojazdów użytkowych. Dwaj najwięksi producenci,
Daimler i Volvo, są mocno obecni w większości regionów (rysunek 2). Daimler
Trucks w 2014 r. sprzedał niemal 496
tys. samochodów takich marek jak Mercedes-Benz, Freightliner, Western Star,
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w wielu państwach aktywnie realizowana
jest rządowa polityka rozwoju infrastruktury, wprowadzane są także nowsze normy
ograniczające toksyczność spalin, co siłą
rzeczy zwiększa popyt na nowsze, bardziej
zaawansowane technicznie ciężarówki.
Istotne jest, że większym zainteresowaniem cieszą się samochody segmentu ciężkiego (> 16 t dmc.) niż lekkiego i średniego. Wiąże się to z postępującą w tych
krajach profesjonalizacją branży logistycznej i transportowej.
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Rysunek 1. Zmiany w sprzedaży samochodów ciężarowych segmentu
ciężkiego i zmiany pkb (r/r) dla Europy Zachodniej i Ameryki Północnej [2]
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Rysunek 2. Udziały rynkowe producentów OEM na 10 najważniejszych rynkach świata w 2013; poziom sprzedaży w tys. szt., udziały w % [1]
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Rysunek 3. Porównanie rentowności producentów działających na różnych rynkach [2]

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.
Grupa Volvo Trucks od 2013 r. z udziałem 45% działa w sojuszu strategicznym z chińskim koncernem Dongfeng
Commercial Vehicles – celem jest stanie
się największym światowym producentem samochodów ciężarowych segmentu
ciężkiego. W 2014 r. Volvo sprzedało
nieco ponad 203 tys. pojazdów, a biorąc
pod uwagę działania w Indiach w ramach VE Commercial Vehicles (VECV)
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Inne segmenty

8

Navistar 2
Paccar 2

będącego spółką joint venture pomiędzy
Grupą Volvo i Eicher Motors – 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.
W ujęciu globalnym najważniejsi producenci pojazdów użytkowych muszą
radzić sobie w bardzo złożonych warunkach finansowych. W 2011 r. producenci działający zarówno na rynkach
dojrzałych (Triada), jak i wschodzących
(BRIC) odnotowali pozytywne sygnały
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sprzedaży w % na podstawie zysku netto przed opodatkowaniem; 3 – W tym lekkie samochody ciężarowe Tata; Daimler/Volvo
bez autobusów i usług finansowych, MAN/Scania z autobusami i usługami finansowymi
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Rysunek 4. Obecne i przyszłe modele biznesowe producentów pojazdów użytkowych [1]
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świadczące o wyjściu z recesji – zarówno
pod względem wielkości produkcji (uzyskanego obrotu), jak i zysku. Niestety,
w 2012 r. doszło do ponownego pogorszenia się światowej koniunktury i marże
zysku znalazły się w zagrożeniu – najbardziej odczuli to najwięksi producenci
działający na terenie Europy.
Niektórzy producenci – warto tu
wspomnieć o takich firmach, jak Paccar
i Scania – wykazują niezmiennie wysoką
rentowność dochodu przed opodatkowaniem (EBIT) na poziomie 9–10%. Obie
te firmy uzyskały tak dobre rezultaty,
mimo że pod względem wielkości nie
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mogą się równać z takimi gigantami, jak
Daimler czy Volvo, i w znacznie mniejszym zakresie są obecne na rynkach rozwijających się (rysunek 3).
Biorąc pod uwagę perspektywy finansowe branży, zwłaszcza w aspekcie
widocznej cykliczności koniunktury w zakresie sprzedaży i rentowności na rynkach
rozwiniętych, należy sądzić, że w najbliższym czasie producenci działający na
rynkach rozwijających się, jak np. firmy
chińskie, zlikwidują różnice w rentowności w stosunku do Wielkiej Siódemki.
Stanie się to głównie za sprawą wielkości
produkcji i przesunięcia sprzedaży w stronę
segmentu średniego i lekkiego.

wdrożyć, będą mieć lepszą pozycję, aby
konkurować z mniej aktywnymi rywalami (rysunek 4).
Obecnie światowy rynek samochodów
ciężarowych jest zdominowany przez
dwa bardzo obszerne segmenty: ekonomiczny i premium. Jak łatwo przewidzieć, sprzedaż pojazdów, które można
zakwalifikować do segmentu ekonomicznego, dominuje na rynkach wschodzących, z kolei samochody premium kupowane są przez użytkowników działających
na rynkach dojrzałych. Taki podział stopniowo ulega jednak zatarciu. W coraz
większym stopniu klienci z krajów BRIC
oczekują poprawionego komfortu, bez-

© Mercedes-Benz

Kamaz niepodzielnie panuje w Rosji
z udziałem w rynku
na poziomie 31%;
najnowsza wersja
ciągnika Kamaz
M1842 powstała
wspólnie z partnerami zachodnimi,
m.in. firmami
Daimler i ZF

Zasada nr 1: zysk
Producenci pojazdów użytkowych na
całym świecie muszą się zmierzyć z wieloma złożonymi wyzwaniami, które nakładając się wzajemnie, wytwarzają dużą
presję na marże zysku. Niezależnie od
bieżących trendów w zakresie popytu –
takich jak np. spadek sprzedaży samochodów ciężarowych (dmc. > 3,5 t) w Unii
Europejskiej o 8,1% w 2014 r. – producenci OEM mają kilka możliwości, aby poprawić swoje rezultaty. Wśród podejmowanych działań można by wymienić np.:
• wdrażanie strategii działania prowadzących do wzrostu sprzedaży na
rynkach wschodzących,
• optymalizację kosztów,
• bardziej strategiczne zarządzanie
łańcuchem dostaw,
• właściwe inwestycje w badania zmierzające do poprawy efektywności i ekologiczności produkowanych pojazdów.
Oczywiście wszystkie te strategie
mogą być źródłem problemów, ale producenci, którym uda się je pozytywnie

pieczeństwa i efektywności eksploatacji
– ale nie za cenę premium. Tym samym
rośnie tam zapotrzebowanie na pojazdy
przewyższające pod względem technologicznym obecnych typowych przedstawicieli poszczególnych kategorii masowych. Analizy wskazują, że właśnie te
„ulepszone” ciężarówki o cenach dostosowanych do możliwości lokalnych nabywców za 5 lat stanowić będą nawet
do 70% sprzedaży w grupie BRIC i 44%
w skali globalnej.
Oprócz dostosowania oferty produktowej do wymagań rynków lokalnych
producenci mogą zmienić również strategie produkcyjne. Większość firm zakłada swoje własne fabryki, aby korzystać
z niższych kosztów pracy, łatwiejszego
dostępu do surowców i rynków lokalnych. Wykorzystując to, co najbardziej
wartościowe w zakresie lokalnej produkcji i rynków dostaw, producenci OEM
mogą dostosować się do regionalnego
popytu, produkując dopasowane, lokalne
warianty pojazdów. Ponadto łatwiej jest
zebrać informacje zwrotne od lokalnych

klientów, aby jeszcze lepiej dopasować
skierowaną do nich ofertę. Dzięki zlokalizowanej dystrybucji, zarządzanej
bezpośrednio lub w spółce z partnerem
lokalnym, można również rozbudować
sprawnie działającą sieć serwisową i zaopatrzenie w części zamienne.
Bibliografia:
[1] An A.T. Kearney study: Global Truck Industry, Perspectives towards 2030, Materialien zur Automobilindustrie nr 47,
Wyd. VDA, czerwiec 2014.
[2] Gaining Traction in the Global Market.
Raport The 2014 Heavy Equipment Outlook: Commercial Vehicles, Alix Partners, 2013.

Summary
In mature markets traditionally the
most important role is played by Big
Seven OEMs. In Asia – especially
China – sales of vehicles produced
by local "giants" such as Donfeng,
CFAWG or is increasing. In Europe
and North America, we observe an
increasing concentration among OEMs
and growth of the strongest in the
market shares.
The overall picture of the industry –
evolves. Asia – including China –
now account for more than half of the
total world production of commercial
vehicles. The two major manufacturers Daimler and Volvo are strongly present in most regions. Daimler
Trucks in 2014 sold almost 496,000
trucks: Mercedes-Benz, Freightliner,
Western Star, Fuso, and BharatBenz.
Daimler also sells Auman trucks
within a joint venture with the Chinese company Foton Motor, and in
Russia operates in a partnership with
Kamaz.
Volvo Group Trucks is in a strategic
alliance with a Chinese concern Dongfeng Commercial Vehicles. In 2014
Volvo sold taking into account VE Commercial Vehicles (VECV) – a joint venture between Volvo Group and Eicher
Motors – more than 233,000 trucks.
Joint venture with Donfeng adds an
additional 200,000 per annum.
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Scania Test Tour 2015

Mateusz Samulak

Po czteroletniej przerwie przedstawiciele Scania Polska znów wyszli
naprzeciw klientom z branży budowlanej, leśnej oraz energetycznej,
organizując największy w Polsce test pojazdów budowlanych.
okresie od 16 do 31 marca
w 12 polskich miastach odbyły się prezentacje połączone z jazdami testowymi nowej gamy
pojazdów budowlanych Scania. Korzystając z zaproszenia Scania Polska, wzięliśmy udział w konferencji prasowej oraz
jazdach próbnych na terenie Kopalni
Kruszywa Naturalnego – Głazica k. Wejherowa. Przedstawiamy relację z tego interesującego wydarzenia.

Unijna szansa
W ostatnich latach rynek pojazdów
budowlanych przechodził bardzo trudne
chwile. Jak mówi dyrektor marketingu
Scania Polska Paweł Paluch, „rynek ten
właściwie nie istniał”. Przez ten czas inżynierowie konstruktorzy ze Scanii nie
próżnowali, udoskonalając sprawdzone
dotychczas rozwiązania w pojazdach budowlanych i oto teraz, gdy do Polski napływa kolejna fala funduszy unijnych przeznaczonych na budowę (ok. 100 mld zł)
i modernizację (ok. 50 mld zł) infra-

struktury drogowej w latach 2014–2020,
Scania oferuje całą gamę unowocześnionych pojazdów przeznaczonych do
tych celów.
Jak wspomniał na konferencji Paweł
Paluch, już zaobserwowano wzrost zainteresowania podwoziami, napływa coraz więcej zamówień. Obecnie spośród
wszystkich producentów pojazdów ciężarowych Scania dostarcza na polski rynek
najwięcej podwozi pod zabudowę. Na korzyść producenta działa również zwiększająca się świadomość potencjalnych klientów, którzy do tej pory markę Scania
kojarzyli głównie z dalekobieżnymi ciągnikami siodłowymi. Kolejnym ważnym
czynnikiem jest zatarcie różnicy kosztów
między podwoziami a ciągnikami siodłowymi, która jeszcze niedawno wynosiła
ok. 20% na niekorzyść podwozi. Dowodem na spore zainteresowanie szwedzkimi pojazdami budowlanymi jest to, że
na 200 wywrotek sprzedanych w 2014 r.
31 to pojazdy z podwoziem Scania. Przedstawiciele mają nadzieję, że dotychczasowy udział w sprzedaży podwozi, który
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w 2014 r. wyniósł 22,2%, w 2015 r. uda
się podwyższyć do ok. 25%. Do lutego
br. na 258 zarejestrowanych w Polsce
podwozi 68 to podwozia szwedzkiego
producenta, co daje udział 26,4%.
Spośród sprzedawanych podwozi w zależności od docelowego przeznaczenia
najczęściej występującymi specyfikacjami są: hakowce (6×2), pojazdy leśne
(6×4) oraz wywrotki, przeważnie tylnozsypowe (8×4 i 8×6). Specyfikacja 4×4 wybierana jest dla samochodów strażackich.

Główne modyfikacje konstrukcyjne
W obecnej gamie modelowej zmieniono wiele elementów konstrukcyjnych,
które poprawiły przede wszystkim własności trakcyjne. Sporo zmian zaszło
w układzie przeniesienia napędu. Zastosowano nowe zwolnice, które mają
o 10% zwiększone przełożenie. Zmiana
ta pociągnęła za sobą wzmocnienie półosi
poprzez zwiększenie ich średnicy o 18%.
Przyniosło to wymierne korzyści w postaci zwiększonej o 92% wytrzymałości
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W tylnych zawieszeniach nowych pojazdów budowlanych zastosowano 4-piórowe progresywne resory paraboliczne.
Zależnie od wymaganej nośności mogą
być to zestawy 2×38 mm + 2×45 mm
dla nośności 19 i 21 t lub 2×41mm +
2×48 mm dla nośności 26 t.
Do pojazdów kategorii Off-Road Scania oferuje kabiny P i G. Kabiny te zostały specjalnie dostosowane do trudnych warunków eksploatacji. Znakami
rozpoznawczymi są: czarny matowy kolor atrapy chłodnicy, osłony reflektorów,
składane stopnie wejściowe i składany
stopień serwisowy oraz płyta ochronna
W pojazdach leśnych duża moc silnika jest ważnym czynnikiem, szczególnie
w czasie jazdy z przyczepą – Scania G490 ma jej pod dostatkiem
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na skręcanie i o 25% zmniejszonych wahań przenoszonego momentu obrotowego.
Do sterowania konfiguracją napędu służy
panel kontroli trakcji umieszczony blisko dźwigni skrzyni biegów. Skupia on
w sobie przełącznik wszystkich blokad
oraz włącznik kontroli trakcji, jest bardzo
łatwy w obsłudze również na wyboistych
drogach, co sprawdziliśmy w czasie jazd
testowych. Sekwencja włączania napędów jest jednakowa dla wszystkich specyfikacji układu napędowego, jedyna
różnica to liczba trybów pracy.
Nowa gama pojazdów może być wyposażona zarówno w dwuzakresowe
manualne skrzynie biegów, jak również
w zautomatyzowaną skrzynię Opticruise
8-, 12- lub 14-biegową. Dla pojazdów
terenowych poza znanymi trybami Normal i Power skrzynia ta ma dodatkowy
tryb jazdy Off-Road. W trybie tym sterownik skrzyni unika niepotrzebnych zmian
biegów, a w razie konieczności pozwala

Kabiny przygotowano do pracy
w bardzo trudnych warunkach,
a przez zastosowanie dodatkowych uchwytów i stopnia
serwisowego ułatwiono
czynności obsługowe
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Za ergonomicznie umieszczony przełącznik napędów i blokad z jednakowym dla wszystkich
pojazdów algorytmem załączania należy się wielki plus. Informacja o aktualnie włączonym
trybie wyświetlana jest między głównymi zegarami

Zmodyfikowane zawieszenie z 4-piórowymi
resorami parabolicznymi jest jeszcze
lżejsze i wytrzymalsze

na szybszą ich zmianę. Podczas jazdy
w trudnym terenie silnik utrzymywany
jest w górnych zakresach prędkości obrotowych, co ułatwia pokonywanie oporów trasy. Ponadto skrzynie biegów Opticruise są doskonałym zabezpieczeniem
sprzęgła przed często spotykanym w terenie przeciążeniem. Skrzynie biegów mogą być doposażone w retarder o maksymalnym momencie hamowania 4100 Nm.

pod komorą silnika. Zastosowano również
stalowy przedni zderzak, dzieloną konstrukcję lamp oraz zaczep holowniczy
o wytrzymałości 35 t. Kąt natarcia w prezentowanych samochodach wynosi 25°.
Jako źródło napędu samochodów budowlanych Scania mogą posłużyć 9-litrowe 5-cylindrowe silniki o mocach od
184 kW (250 KM) do 265 kW (360 KM)
oraz 13-litrowe 6-cylindrowe silniki re-
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gulowane na moce od 272 kW (370 KM)
do 360 kW (490 KM). Szczególnie polecanym silnikiem jest 6-cylindrowa jednostka o mocy 302 kW (410 KM), która
generuje 2150 Nm momentu obrotowego.
Silnik ten wyposażony jest w układ SCR,
nie ma w nim natomiast układu recyrkulacji spalin EGR. Wszystkie silniki
spełniają oczywiście wymagania normy
Euro VI.

Imponujący pokaz możliwości
prezentowanych samochodów
w wykonaniu instruktorów jazdy
Scania Polska był zwieńczeniem
całego dnia testów

© Scania

© Scania

Scania G360
z betonomieszarką
wyposażona w skrzynię Opticruise
to bardzo ciekawa
koncepcja pojazdu

Jazdy testowe
Na tegorocznej edycji Scania Test
Tour pokazano aż 11 pojazdów terenowych. Samochody miały kilka rodzajów
zabudów, m.in. takich producentów, jak
KH-kipper, MHS, Meiller Kipper, Skibicki,
Elbo, FM Leżajsk, HMF, Hiab, Hyva, Konar, Graco oraz Wielton. Większość pojazdów mogliśmy sprawdzić w praktyce.
W prezentacji brały udział również maszyny budowlane Liebherr. Wszystkie
wywrotki oraz naczepa samowyładowcza załadowane były urobkiem z kopalni
kruszywa naturalnego, co zwiększyło
realność prób. Nie możemy niestety opisać wrażeń z jazd każdym samochodem,
gdyż zajęłoby to bardzo dużo miejsca,
dlatego ujęliśmy to dość ogólnie.
Wśród samochodów Scania z zabudowami samowyładowczymi do dyspozycji
mieliśmy: G450 8×6, G410 6×6, P410
8×4, P410 6×4. Każdy z nich dzielnie pokonywał trasę testową, w żadnym z nich
nie był odczuwalny brak mocy w warunkach terenowych. Pojazd P410 8×4
wyposażony był w skrzynię Opticruise,

która zachowywała się dokładnie tak,
jak omawiano na konferencji prasowej,
tj. nie wykonywała zbędnych redukcji,
umożliwiając jednocześnie jazdę z podwyższonymi prędkościami obrotowymi
silnika. Podczas korzystania z trybu manualnego można trzymać gaz wciśnięty
do oporu bez obaw, że bieg zostanie
zmieniony na wyższy w najmniej odpowiednim momencie. W warunkach jazdy,
jakie przygotowali organizatorzy, nie dało
się odczuć różnicy czy jedziemy ciężarówką z silnikiem o mocy 410 KM, czy też
o 450 KM. Potwierdza to zasadność stosowania tego słabszego wariantu napędu.
Scania G360 8×4 z betonomieszarką
wyposażona była w skrzynię Opticruise.
Moim zdaniem jest to bardzo trafne
połączenie, gdyż samochody te zwykle
pokonują również spore odcinki miejskie, a w takich warunkach zautomatyzowana przekładnia znacznie odciąża
kierowcę oraz zapobiega przeciążaniu
sprzęgła przy częstym ruszaniu z miejsca.
Gdy zachodzi potrzeba zjechania w teren,
tryb manualny zapewnia doskonałe własności dynamiczne pojazdu.
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Najciekawszymi samochodami były
pojazdy P360 4×4 na pojedynczym ogumieniu oraz wywrotka G410 6×6. Mieliśmy okazję obejrzeć pokaz ich możliwości w wykonaniu instruktorów jazdy
Scania. Samochodom tym nie straszne są
grząskie koleiny czy piaszczyste wzniesienia, bez problemu pokonywały teren,
po którym ciężko było się poruszać nawet
na piechotę. Po tych pokazach o Scanii
P360 4×4 z czystym sumieniem można
powiedzieć, że pojazd ma ponadprzeciętne właściwości trakcyjne, co jest wynikiem zastosowania skrzyni biegów z reduktorem, zwolnic przy kołach, dużych
kątów natarcia i zejścia, krótkiego rozstawu osi oraz pojedynczego ogumienia
wszystkich kół. Zastosowanie niskiej kabiny P wpływa na zmniejszenie masy
pojazdu oraz jego gabarytów, co w branży
energetycznej jest niewątpliwie wielkim plusem.

Na zakończenie
Po kilku latach przerwy ogólnopolski
test pojazdów budowlanych Scania Polska
to właściwy krok w stronę klientów. Na
prezentacjach można było się przekonać, że niemalże 4 lata przerwy nie poszły na marne. Samochody są doskonale
przygotowane do codziennej ciężkiej
pracy, co pokazali nam instruktorzy
jazdy. Wydarzenie to cieszyło się sporym
zainteresowaniem ze strony potencjalnych nabywców prezentowanych pojazdów. Miejmy nadzieję, że napływające
fundusze unijne choć trochę ożywią rynek samochodów budowlanych, czego
życzymy organizatorom.
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Zawieszenia w samochodach
dostawczych
Piotr Muskała

Samochody dostawcze to bardzo szeroka kategoria pojazdów obejmująca
modele o zróżnicowanej wielkości i przeznaczeniu, począwszy od lekkich
samochodów miejskich, na kilkutonowych „półciężarówkach” skończywszy.
Tak duża różnorodność warunkuje konieczność stosowania w nich
zróżnicowanych układów zawieszenia.

Mały i duży, ciężki i lekki
Konstrukcja zawieszenia współczesnego samochodu dostawczego powinna
uwzględniać cały szereg zmiennych warunków, mogących wystąpić podczas
eksploatacji. Podstawowym problemem
jest dobór parametrów zawieszenia do
stosowanych obciążeń. Nie chodzi tu
tylko o różnice w prowadzeniu pojazdu
obciążonego i nieobciążonego, ale także
o jego zastosowanie, w ramach którego
należy rozważyć takie kwestie, jak przeciętna waga przewożonego ładunku, średni
pokonywany dystans czy też rodzaj na-

W samochodach
dostawczych wciąż
powszechnie
stosuje się trwałe
i proste resory
piórowe

© Daimler

punktu widzenia użytkownika zawieszenie pojazdu dostawczego powinno charakteryzować się przede
wszystkim wysoką trwałością i niezawodnością, niskimi kosztami obsługi
oraz w wielu przypadkach także odpornością na przeciążenia. Nie są to jednak
wszystkie wymagania, które musi spełnić
zawieszenie współczesnego dostawczaka.
Obecnie dla klientów liczą się również
takie cechy, jak komfort pracy kierowcy
czy bezpieczeństwo jazdy, a w kontekście obniżenia zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń także masa całego układu.

wierzchni. W praktyce bowiem zupełnie
inna jest masa ładunku w pojeździe przewożącym leki czy chipsy, a zupełnie inna
w eksploatowanym jako meblowóz, co
pociąga za sobą odmienne wymagania
odnośnie do parametrów zawieszenia.
Z tego właśnie względu obecnie większość liczących się na rynku producentów
samochodów dostawczych umożliwia
klientom modyfikację parametrów zawieszenia już na etapie zamówienia pojazdu. Wśród współczesnych samochodów
dostawczych można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje: najlżejsze, tzw. kombivany (np. Renault Kangoo, Mercedes-Benz Citan, Peugeot Partner), średnie
samochody dostawcze o dmc. do 3,5 t
(np. Mercedes-Benz Vito, Ford Transit,

VW Transporter) oraz największe (np.
Mercedes-Benz Sprinter, Iveco Daily, Fuso
Canter) o dmc. przekraczającej 3,5 t,
często używane do przewozu ciężkich ładunków albo przystosowane do przewozu
kilkunastu osób (jako minibusy). Zawieszenia tych samochodów mają odmienne
konstrukcje, dostosowane przede wszystkim do masy przewożonego ładunku.
Czynniki decydujące o charakterystyce zawieszenia można pogrupować
w kilka najważniejszych kategorii: ładowność, zachowanie pojazdu przy zmiennym obciążeniu, koszty obsługi, komfort
resorowania. Często pogodzenie tych
wymagań, jak np. uzyskanie wysokiego
komfortu jazdy zarówno w przypadku
pojazdu obciążonego i niezaładowanego,
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stanowi duże wyzwanie dla projektantów układów zawieszeń. Wraz z rozwojem dostępnych rozwiązań zawieszenia
aut dostawczych zaczęto dopasowywać
do poszczególnych zastosowań.
Innym elementem, na który muszą
zwrócić uwagę konstruktorzy każdego
zawieszenia, jest parametryzacja ustawienia kół kierowanych, a więc kąt ich
pochylenia oraz rozstaw kół i kąt ich
skrętu. Parametry te powinny pozostać
niezmienne zarówno przy ugięciu zawieszenia pod obciążeniem, jak również

Jedną z największych wad tego rozwiązania jest niekorzystna charakterystyka
pracy pod dużym obciążeniem. W wypadku częstego wykorzystywania pełnej
ładowności pojazdu lepiej sprawdzają
się poprzeczne resory piórowe, stosowane
m.in. w Volkswagenie Crafterze i nowym
Iveco Daily. To rozwiązanie jest też korzystniejsze od kolumn McPhersona pod
względem ilości miejsca zajmowanego
w komorze silnika. Poprzeczne resory
piórowe są lekkie i tanie w produkcji. Po
stronie wad jest także gorsze tłumienie
W zawieszeniu
przednim coraz
częściej resory
piórowe zastępowane są
przez sprężyny
śrubowe

fortu (tłumienie drgań), jak i bezpieczeństwa jazdy. Najczęściej można je znaleźć
w autach osobowych (salonkach VIP) bazujących na średniej wielkości pojazdach
dostawczych, ale również w klasycznych
średnich dostawczakach. Przykładem
może być Mercedes Vito. Niestety konstrukcja wielowahaczowa jest wrażliwa
na przeciążenia, a jej serwisowanie dość
kosztowne ze względu na skomplikowaną
budowę i mnogość elementów podlegających eksploatacyjnemu zużyciu. Niektórzy producenci wciąż pozostają wierni
rozwiązaniu sprzed lat – wzdłużnym resorom piórowym. Daje ono przede wszystkim możliwość przeniesienia dużych obciążeń, a prosta konstrukcja obniża koszty
serwisowania. Niestety niski komfort jazdy
i słabe właściwości jezdne powodują, że
to tanie i sprawdzone rozwiązanie znajduje zastosowanie jedynie w pojazdach
przeznaczonych głównie do poruszania

przy przenoszeniu sił napędowych i hamujących, aby uniknąć m.in. zwiększonego obciążenia łożysk, nadmiernego
zużycia opon czy też zmniejszenia albo
zwiększenia powierzchni opon przylegającej do jezdni, a co za tym idzie przyczepności. Ma to szczególne znaczenie
w samochodach dostawczych, w których
w codziennej eksploatacji często występują duże różnice w obciążeniu pojazdu.

Konstrukcje
W zawieszeniu przednim samochodów dostawczych dominują 3 podstawowe konstrukcje. W mniejszych pojazdach (szczególnie tych bazujących na
podwoziach samochodów osobowych,
a więc np. w kombivanach) najczęściej
stosuje się kolumnę McPhersona ze sprężyną śrubową, którą znajdziemy np. w Renault Kangoo czy Fiacie Doblò, ale także
niektórych większych dostawczakach, jak
np. we Fiacie Scudo. Kolumny McPhersona zapewniają najlepsze tłumienie
drgań przy przejeżdżaniu przez nierówności pojazdem bez obciążenia, są też
najwygodniejszym rozwiązaniem w pojazdach z napędem na przednie koła.

nierówności przy jeździe bez obciążenia
lub z lekkim towarem oraz niesatysfakcjonująca trwałość – resory mają tendencję do odkształcania się i przy większych obciążeniach należy je wymieniać
co kilka lat.
Poprzeczne resory piórowe są wrażliwe na duże przeciążenia. Wciąż częste
w Polsce regularne przeładowywanie pojazdu z takim zawieszeniem może wywołać niebezpieczne w skutkach pęknięcie
resora. Niekiedy w pojazdach o dużej ładowności (np. Iveco Daily o dmc. > 3,5 t)
zamiast resora poprzecznego stosuje się
pakiety drążków skrętnych.
Obecnie w autach dostawczych coraz
częściej stosuje się przeniesione z samochodów osobowych zawieszenie wielowahaczowe. Takie rozwiązanie jest
najlepsze zarówno pod względem kom-
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W nowoczesnych
dostawczakach
coraz częściej pojawia się niezależne
zawieszenie wielowahaczowe

się poza utwardzonymi drogami. Dobrym przykładem udanego zastosowania
tego rozwiązania jest nieśmiertelny UAZ
z serii 3900, wciąż znajdujący klientów
także w Europie Zachodniej. Wzdłużne
resory piórowe zastosowano również
w przednim zawieszeniu Honkera Cargo,
będącego zmodernizowaną wersją popularnego na naszych drogach Lublina.
W zawieszeniach tylnych u wszystkich producentów dominuje oś sztywna
(bądź most napędowy) ze wzdłużnymi resorami piórowymi. Stosowane są dwa
podstawowe rodzaje resorów: paraboliczne i półeliptyczne. W najcięższych
pojazdach stosowane jest zawieszenie
pneumatyczne z wahaczami wzdłużnymi,
w mniejszych wersjach osobowych (minibusach) również zawieszenie wielowahaczowe. Natomiast w najmniejszych
pojazdach dostawczych popularnym rozwiązaniem jest tylna belka skrętna, łącząca dwa wahacze wleczone. Jej pod-
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stawową zaletą są niskie koszty eksploatacji – przez kilka lat jest praktycznie bezobsługowa, a następnie można ją
stosunkowo tanio regenerować. Ponadto
jest też lekka i ma małe wymiary, co pozwala na oszczędność miejsca i paliwa.
Ważnym elementem zawieszenia zarówno przedniego, jak i tylnego jest drążek Panharda, popularnie nazywany stabilizatorem. Ten element konstrukcji
zawieszenia stabilizuje pozycję osi, przenosi siły wzdłużne działające na koła pojazdu i odpowiada za prawidłową geo-

Amortyzatory to elementy, którym
można by poświęcić oddzielny artykuł.
W tym miejscu warto jednak podkreślić
ich rolę w kształtowaniu charakterystyki
zawieszenia. Zadaniem amortyzatorów
jest rozproszenie nadmiaru energii i tłumienie drgań układu jezdnego. W praktyce oznacza to zmniejszenie kołysania
resorowanego nadwozia oraz zapobieżenie
odrywaniu kół od podłoża na wybojach.
Nowoczesne amortyzatory przeznaczone
do użytku w samochodach z zawieszeniem pneumatycznym wyposażone są
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Charakterystykę amortyzatorów można
dobierać w zależności od zastosowania
pojazdu już na etapie zamówienia

w blokadę przeciwdziałającą nadmiernemu przedłużeniu miecha. Powszechnie
stosuje się dwa rodzaje amortyzatorów:
hydrauliczne i gazowe, choć w rzeczywistości ich typów jest znacznie więcej.

Pomocne powietrze
Zarówno sami producenci samochodów dostawczych, jak i firmy zewnętrzne
oferują powszechnie układy pneumatycznego zawieszenia do pojazdów dostawczych. W przypadku zestawów od
dostawców zewnętrznych chodzi przede

Podsumowanie
Zawieszenie to jeden z kluczowych
elementów wyposażenia każdego pojazdu
dostawczego, decyduje bowiem nie tylko
o komforcie i bezpieczeństwie jazdy, ale
także o jego podstawowych walorach
użytkowych, a więc przede wszystkim
ładowności. Obecnie rozwój w dziedzinie zawieszeń dotyczy przede wszystkim
stosowanych materiałów konstrukcyjnych
(np. lżejsze aluminium) i optymalizacji
szczegółów konstrukcji. Nie bez znaczenia pozostaje również zastosowanie
modułów elektronicznych pozwalających

© Fiat

metrię zawieszenia oraz ograniczenie
przechyłów bocznych. W zawieszeniach
z resorem poprzecznym stosuje się drążki
reakcyjne – elementy łączące przegubowo oś resora z ramą lub nadwoziem
samonośnym i przenoszące na nie siły
poziome, powstające podczas jazdy. Drążek reakcyjny służy do stabilizacji położenia osi w trakcie jazdy. W katalogach
części zamiennych drążek reakcyjny
często funkcjonuje zarówno jako część
popularnie nazywana stabilizatorem, jak
i jako tzw. łącznik stabilizatora, czyli element łączący stabilizator z wahaczem.
W niektórych wypadkach funkcję drążka
reakcyjnego spełnia też wahacz ukośny.
Ciekawe, że stosuje się również konstrukcje, w których stabilizator jest połączony
bezpośrednio z wahaczem za pomocą
tzw. tulei pływających. Takie rozwiązanie występuje w niektórych modelach
Forda. Jego zastosowanie pozwala zyskać ograniczenie ilości części podlegających zużyciu eksploatacyjnemu. Jedną
z podstawowych modyfikacji zawieszenia
proponowanych przez producentów dostawczaków jest właśnie możliwość zastosowania wzmocnionego stabilizatora.
Opisując konstrukcję zawieszenia,
nie sposób pominąć elementy metalowo-gumowe, popularnie zwane łącznikami.
Jak sama nazwa wskazuje, są to elementy
służące do połączenia poszczególnych
podzespołów zawieszenia. Ich znaczenie
jest na duże, gdyż przenoszą część sił
działających na układ zawieszenia, przez
co ich parametry decydują o sztywności
układu i jego charakterystyce. Łączniki
najszybciej ulegają zużyciu.

utrzymanie stałego prześwitu niezależnie
od obciążenia. Poduszki pneumatyczne
stanowią element tłumiący nagłe zmiany
obciążeń wywołane przejazdem przez
nierówności drogi czy też koleiny. Dzięki
temu poprawiają przyczepność kół pojazdu, co skutkuje zwiększeniem komfortu jazdy i jego stabilności (np. podczas
hamowania i przejeżdżania zakrętów).
Zawieszenie pneumatyczne pozwala też
na kompensację nierównomiernego rozkładu ładunku (poprzez niezależne sterowanie ciśnieniem powietrza), co zwiększa stabilność pojazdu i bezpieczeństwo
jazdy w takich warunkach. Dla samochodów dostawczych o największej ładowności stosuje się zawieszenie całkowicie
pneumatyczne, bez stalowych elementów resorujących.

Zawieszenie pojazdu dostawczego musi być
lekkie, a im mniej zajmuje miejsca, tym więcej
jest go dla ładunku

wszystkim o wzmocnienie zawieszenia
dodatkowymi miechami wypełnionymi
sprężonym powietrzem dostarczonym
z elektrycznej sprężarki. Rozwiązanie to
pozwala na wydłużenie żywotności elementów metalowo-gumowych zawieszenia i resorów, a ponadto umożliwia

na dostosowanie charakterystyki zawieszenia do aktualnych parametrów jazdy
(obciążenia, prędkości itp.). W ciągu ostatnich kilkunastu lat mogliśmy zaobserwować bardzo duże zmiany w podejściu do
zawieszenia pojazdów dostawczych, które
od osi sztywnych z wzdłużnymi resorami
piórowymi w dość krótkim czasie ewoluowało do licznych, zaawansowanych
rozwiązań dostosowanych do konkretnego sposobu użytkowania pojazdu.
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Dariusz Piernikarski

Fabryka Caddy w Poznaniu
Volkswagen Poznań to poznańska fabryka samochodów użytkowych i komponentów –
to tu Volkswagen Samochody Użytkowe od 10 lat produkuje modele VW Caddy
i VW Transporter. Stąd samochody te trafiają na rynki całego świata.

olkswagen Samochody Użytkowe
na imponującej gali z 450 gośćmi
z 30 krajów po raz pierwszy zaprezentował 4 lutego br. w Poznaniu nowego Caddy czwartej generacji. Premiera
vana była doskonałą okazją do zapoznania się z procesem montażu końcowego
realizowanym w fabryce w Antoninku.
Efektem jest ta minifotorelacja.

Volkswagen Samochody Użytkowe
swoją działalność produkcyjną w naszym
kraju prowadzi obecnie w trzech miejscach. W Poznaniu-Antoninku mieści się
dział budowy karoserii, lakiernia oraz
dział montażu, w dzielnicy Wilda znajduje
się odlewnia, w Swarzędzu produkowane
są podzespoły spawalnicze, montowane
kokpity, tu znajduje się również Zakład
Zabudów Specjalnych, Centrum Logistyczne oraz Park Dostawców.
W 2014 r. Volkswagen ogłosił budowę
czwartej fabryki koło Wrześni (wielkopolskie), gdzie będzie powstawać nowa
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Poznań Volkswagenem stoi…

Volkswagen Poznań przy ul. Warszawskiej 349 w Antoninku – to tu mieści się dział budowy
karoserii, lakiernia oraz dział montażu końcowego. To tu powstało w 2014 r. ponad 175,5 tys.
samochodów, w tym ok. 150 tys. różnych wersji Caddy

wersja samochodu dostawczego VW Crafter – prace ruszyły jesienią. Na terenie
220 ha powstaje zakład, który ma zacząć
działać w drugiej połowie 2016 r. Wartość
inwestycji szacowana jest na 3,3 mld zł.
W fabryce tej pracę znajdzie ok. 3 tys.
osób. Volkswagen Poznań (pełna nazwa:
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Fabryka Samochodów Użytkowych Volkswagen Poznań) szacuje, że za kilka lat
w zakładach pod Wrześnią i w Poznaniu
będzie produkować rocznie 280 tys. samochodów. Po ukończeniu fabryki Craftera firma ma zatrudniać w Wielkopolsce
ok. 11 tys. pracowników.

| TECHNIKA |
Nadwozie z lakierni trafia na linię montażową o długości ok.
1 km – tyle potrzeba, aby powstał kompletny samochód.
Początek prac z nadwoziem to montaż uszczelek i wiązek
elektrycznych. Od samego początku produkcji wszystkie
elementy auta są ze sobą powiązane – wiadomo, że dany
silnik, skrzynia biegów czy kokpit zamówiony przez klienta
trafi do konkretnej wersji nadwozia

© D. Piernikarski

Fabryka VW w Poznaniu od ponad 20
lat jest częścią krajobrazu Wielkopolski.
Powstała w maju 1993 r. Początkowo była
to spółka joint venture między Volkswagen AG a Fabryką Samochodów Rolniczych „Polmo” w Poznaniu, produkującą
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Wiele elementów
jest montowanych
na odrębnych równoległych liniach
technologicznych:
np. silniki, skrzynie
biegów, fotele.
Natomiast kompletne kokpity
przygotowywane
są w Swarzędzu

Firma wciąż się rozwijała, powstawały kolejne zakłady. Rozbudowa fabryki
była wynikiem decyzji o wprowadzeniu
do produkcji Transportera T5 i modelu
Volkswagen Caddy. Oznaczało to także
zwiększenie łącznych mocy produkcyjnych z ok. 40 tys. do ok. 170 tys. samochodów. Większa wydajność produkcji
i stale rosnący popyt na samochody użytkowe Volkswagen szybko przyniosły
oczekiwane efekty: 11 grudnia 2007 r.
hucznie świętowano w fabryce wyprodukowanie milionowego samochodu, którym był Caddy w wersji Maxi Furgon. Już

Podczas montażu samochody poruszają się na różnej wysokości – tak
dyktuje ergonomia. Jest tzw. linia niska, na której na specjalnych ruchomych platformach montowane są elementy podwozia, oraz linia wysoka
– tu kompletowane są podwieszone od góry nadwozia. Pracownicy idą
za autem – w niektórych miejscach pod platformę z Caddy podłączane
są też zasobniki z narzędziami i częściami

m.in. Tarpana. Później przekształcona została w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W grudniu 1996 r. stała się
w 100% spółką córką koncernu Volkswagen AG.
Jednakże nie od razu Poznań stał się
centrum produkcji modeli VW Transporter i Caddy. W 1994 r. rozpoczęto w fabryce montaż samochodów marki Škoda
Felicia – w pierwszym roku produkcji powstało tu ich 130 tys. W Poznaniu montowano również modele marki SEAT i około
650 Audi A6. W 1995 r. jako pierwsze
w Polsce przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej fabryka uzyskała certyfikat
DIN ISO 9002. W 1996 r. spółka wydzierżawiła halę od Zakładów H. Cegielskiego w Poznaniu i utworzyła w niej
w 1997 r. odlewnię jako samodzielny
zakład Volkswagen Poznań.
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„Ożenek”, czyli połączenie nadwozia
z podwoziem. Nadwozie przenoszone jest
górą, z dołu na specjalnej platformie podjeżdża silnik z pozostałymi komponentami
układu napędowego. Na końcu linii za
pomocą kamer w sposób automatyczny
kontrolowane jest dokładne położenie
wszystkich elementów
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Nadwozie po połączeniu
z podwoziem (silnikiem, skrzynią biegów, zawieszeniem itp.)
uzupełniane jest o elementy
wyposażenia mechanicznego
i wnętrza. Montuje się przewody hamulcowe oraz agregat
ABS-u. Za pomocą specjalnego manipulatora zakładany
jest zbiornik paliwa – zbiorniki
samochodów z silnikami Diesla
mają inny kształt niż zbiorniki
samochodów benzynowych
oraz samochodów zasilanych
gazem ziemnym
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© Volkswagen

Na początku montażu zdjęto drzwi
– ułatwia to prace
we wnętrzu. Pod
koniec, po zamontowaniu niezbędnych elementów
wyposażenia, są
one powtórnie
zakładane
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Kontrola jakości okiem
klienta: w tzw. tunelu
świetlnym pracownicy
sprawdzają, czy auta zostały wykonane z należytą
starannością, poszukują
wszelkich niedociągnięć
montażu oraz usterek
powłoki lakierniczej

w 2013 r. w zakładach Volkswagen Poznań z linii montażowej rocznie zjeżdżało
170 tys. pojazdów, w tym ok. 22 tys.
Transporterów T5 oraz niemal 150 tys.
modeli Caddy.
Rok 2014 zamknięto produkcją ponad
175,5 tys. aut, było to o 4,6 tys. więcej
niż rok wcześniej. Z taśmy produkcyjnej
zjechało 150 tys. różnych wersji Caddy,
pozostała część produkcji to model T5.
Volkswagen zamierza w tym roku wyprodukować w Poznaniu ponad 174 tys.
samochodów, do końca marca powstało
48 tys. pojazdów.
Dynamiczny rozwój fabryk Volkswagena w Polsce oznaczał stały wzrost zatrudnienia. W lutym 2014 r. zatrudniano
niemal 7 tys. osób, tym samym zakład
Volkswagen Poznań jest największym pracodawcą w regionie. Firma traktuje ten
temat bardzo poważnie: jako wyzwanie
i misję jednocześnie, konsekwentnie dążąc
do tego, by być nie tylko największym,
ale i najlepszym pracodawcą. W związku
z rozpoczęciem produkcji Caddy czwartej
generacji Volkswagen Poznań w 2015 r.
zwiększy zatrudnienie o ok. 900 osób.
Firma podjęła taką decyzję na podstawie
wstępnych prognoz dotyczących sprzedaży najnowszego modelu Caddy, którego
produkcja ruszy pełną parą pod koniec
maja. Fabryka przestawi się całkowicie
na produkcję nowego modelu w ostatni
weekend maja – wtedy zakończy się budowa Caddy III. Wzrost zatrudnienia to
oczywiście również dobra informacja dla
regionu: tak duża liczba nowych miejsc
pracy oznacza w zasadzie stworzenie średniej wielkości zakładu. Rozpoczęła się
już rekrutacja pierwszych pracowników,
którzy zostaną zatrudnieni w II kwartale
tego roku. W pierwszej kolejności będą
to inżynierowie i fachowcy utrzymania
ruchu, a od połowy roku zatrudniani będą
pracownicy produkcyjni.

Samochody gotowe są do ostatecznej kontroli
funkcjonalnej i regulacji. Czynności te wykonywane
są w odrębnej hali, gdzie na specjalnych stanowiskach następuje regulacja np. hamulców, zbieżności
kół, ustawienia świateł. Tu też odbywa się pomiar
mocy silnika – samochód może być rozpędzony do
prędkości 160 km/h. Dodatkowo nowe samochody
poddawane są próbie wodnej: spada na nie ok.
400 l wody pod ciśnieniem ok. 6 bar. Próba
drogowa odbywa się na przyfabrycznym
odcinku testowym o długości 1600 m
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Odnaleźć przeznaczenie
– Vito Mixto 114 CDI

Mateusz Samulak

Mercedes-Benz Vito jest dość często widziany na polskich drogach. Najnowszą
generację tego samochodu prezentowaliśmy już na łamach naszego czasopisma.
Niedawno przeprowadziliśmy również test redakcyjny.

ak wiadomo, samochód użytkowy
jest narzędziem pracy, które pomimo kosztów eksploatacyjnych
w ogólnym rozliczeniu ma przynosić
zysk. Przeprowadzając testy redakcyjne,
za każdym razem staram się dostosować
specyfikę prób do danego pojazdu, aby
ustalić lub odkryć jego przeznaczenie.
Niestety, nie zawsze jest ono oczywiste.

Mercedes-Benz Vito Mixto 114 CDI
Wraz z trzecią generacją modelu Vito
zmieniono systematykę podziału tych
pojazdów. Mixto oznacza wersję towarowo-osobową, którą w poprzedniej generacji był Univan. Rozstaw osi testowanego egzemplarza wynosił 3200 mm,
całkowita długość natomiast 5140 mm
– odmiana przedłużona. Samochód napędzany był 4-cylindrowym silnikiem
wysokoprężnym o objętości skokowej
2143 cm3, który generował moc 100 kW
(136 KM) oraz moment obrotowy 330 Nm
dostępny w zakresie 1200–2400 obr/min.
Napęd za pośrednictwem 6-biegowej
manualnej skrzyni biegów trafiał na koła
tylnej osi.
W wyposażeniu pojazdu znalazły się
m.in. ABS, adaptacyjny ESP, asystent
wiatru bocznego, układ wspomagania ruszania na wzniesieniu, poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, półautomatyczna

Agresywnie stylizowany przód Vito jest bardzo rozpoznawalny. Duże powierzchnie szyb zapewniają
dobrą widoczność. Czerwone Vito na 17-calowych felgach zwraca na siebie uwagę

klimatyzacja, elektrycznie sterowane szyby
i lusterka, stacja multimedialna, wielofunkcyjna kierownica, czujniki zmierzchu
i deszczu, całkowicie przeszklona ładownia oraz 17-calowe alufelgi.
Wygląd zewnętrzny dostawczego
Mercedesa został całkowicie zmieniony.
Przednia część nadwozia nie ma już
mocno klinowatego kształtu, wydłużono
przedni zwis, który wynosi teraz 895 mm.
W tylnej części najbardziej zauważalną
zmianą jest kształt lamp. Obecnie rozmiar
i kształt lamp przypomina te z pierwszej
generacji. Uroku samochodowi dodaje lakier – czerwień jupitera. Naszym zdaniem zmiany wyszły na dobre, gdyż nowe
Vito jest po prostu ładne.

Największa zmiana w tylnej części
to przemodelowane lampy
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Skromna i ergonomiczna deska rozdzielcza.
Przydałoby się więcej schowków i półek

Wnętrze i ładownia

także możliwość blokowania przy kącie
90°. Po otwarciu tylnych drzwi do dyspozycji mamy niemalże kwadratowy otwór
ułatwiający załadunek, np. mebli.

Mixto w pracy

©K. Wójtowicz

Wewnątrz kabiny, podobnie jak z zewnątrz, widać sporo zmian. Zmieniono
przede wszystkim kształt deski rozdzielczej. Regulowana w dwóch płaszczyznach
kierownica pochodzi rodem z osobowej
C-klasy, ma ergonomiczny kształt, niestety mogłaby być wykonana z lepszych
materiałów. Przed oczami kierowcy widnieje zestaw wskaźników o wzorowej
czytelności zarówno w dzień, jak i w nocy.
Podstawowe funkcje komputera pokładowego wyświetlane są na ekranie między
głównymi zegarami. Komputer obsługiwany jest przyciskami umieszczonymi na
kierownicy: o ile przełączanie podstawowych funkcji było łatwe, o tyle dostęp
do bardziej rozwiniętych wymagał już
większego skupienia.
Deska rozdzielcza ma intuicyjnie rozmieszczone wszystkie przełączniki, które
leżą w zasięgu ręki kierowcy. W naszej
opinii kokpit Vito ma jednak dużo niezagospodarowanej przestrzeni. W tego typu
pojeździe powinno być zdecydowanie więcej funkcjonalnych schowków. Uchwyty
na napoje znajdują się w drzwiach i w bardzo nieporęcznym miejscu, bo na górze
deski rozdzielczej. W desce umieszczono
także gniazda USB, AUX oraz 12-woltowe. W podsufitce jest schowek na okulary i panel sterowania oświetleniem
wnętrza samochodu, które jest wystarczająco skuteczne.
Ogromną zaletą kabiny były opcjonalne komfortowe fotele przednie z szerokim zakresem regulacji. Wnętrze Vito
nagrzewa się bardzo szybko, nawet po
nocnym postoju na zewnątrz po przejechaniu 3 km robi się ciepło. Nie było też
problemów z parowaniem szyb podczas
jazdy w deszczu.
Minusem jest natomiast wyciszenie,
zwłaszcza ładowni. Przy jeździe z prędkościami ponad 80 km/h we wnętrzu
robi się nieprzyjemnie głośno. Szum
wiatru i wody wyrzucanej z tylnych kół,
która uderza o nadkola, zagłusza silnik,
radio i niestety zarówno rozmowę kierowcy z pasażerami, jak i przez zestaw
głośnomówiący.
Lusterka boczne mają za małe pole
widzenia w pionie, przez co wjeżdżanie
do niskich parkingów wymaga większej
uwagi.

Fotele tylnego rzędu można złożyć lub
całkowicie wymontować. Przez boczny
otwór można załadować również standardową paletę. Każdy fotel w drugim rzędzie
ma 3-punktowy pas bezpieczeństwa oraz
niezależną regulację oparcia

Ładownia ma regularne kształty. Tylne
fotele w konfiguracji 2+1 można złożyć
lub całkowicie zdemontować, wtedy do
dyspozycji mamy prostokątną przestrzeń
załadunkową o długości 2831 mm i szerokości maksymalnej 1685 mm. Szerokość między nadkolami wynosi 1270 mm
– można więc z zachowaniem ostrożności
załadować w poprzek standardową paletę dłuższym bokiem. Przez boczne rozsuwane drzwi również można wstawić
paletę, lecz krótszym bokiem. Ogólnie
ładownia pomieści dwie standardowe palety. Podłogę wyłożono ochronnym materiałem antypoślizgowym. W podłodze
zamontowano 8 uchwytów pierścieniowych, można zatem bezpiecznie zamocować ładunek. Tylne drzwi otwierają się
maksymalnie pod kątem 180°, mają
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W przypadku testowanego Vito Mixto
obszar zastosowań jest naprawdę szeroki. Samochód ma ładowność 980 kg
i może przewozić 5 osób łącznie z kierowcą. Postanowiłem sprawdzić, jak to
wygląda w praktyce.
Pierwszą próbą, którą w skali od 1 do
5 testowane Vito zaliczyło na 4, była jazda
nieobciążonym samochodem. W tych warunkach pojazd narażony był szczególnie na podmuchy wiatru, które w dużym
stopniu niwelował standardowy asystent
wiatru bocznego. Zwróciłem uwagę również na pracę zawieszenia zarówno na nierównych nawierzchniach dróg miejskich,
jak i na szybko pokonywanych zakrętach. Za sprawą niezależnego zawieszenia wszystkich kół (kolumny McPherson z przodu i wahacze wleczone z tyłu)
Vito w prowadzeniu przypomina zwykły
samochód osobowy. Zawieszenie pracuje
bardzo cicho, a jego charakterystyka
sprężystości i tłumienia gwarantuje pewne,
stabilne zachowanie pojazdu, który nie
przechyla się zbytnio na zakrętach i nie
podskakuje na nierównościach.
Drugą próbą, w mojej ocenie zaliczoną na 3, była jazda z ładunkiem o masie
650 kg. Próba ta okazała się najbardziej
zaskakująca, gdyż zawieszenie Mixto doskonale sprawdzające się w czasie jazdy
bez obciążenia wykazało tendencję do dobijania, a czas tłumienia odbić znacznie
się zwiększył. Być może nieco sztywniejsze nastawy tylnego zawieszenia zniwelowałyby ten problem. Przyczyną takiego
zachowania mogło być również umieszczenie ładunku centralnie na tylnej osi,

a nie w przedniej części ładowni. Tak
obciążone Vito nadal utrzymywało zadany
tor jazdy i nie miało tendencji do nad- czy
też podsterowności, mimo to zdroworozsądkowy styl jazdy był bardzo wskazany.
Ostatnia próba miała charakter mieszany, tj. dwie osoby + 340 kg ładunku.
Takie zestawienie wydaje się najbardziej właściwe. Zachowanie pojazdu było
przewidywalne i stabilne. Za to Vito
otrzymuje 4 z dużym plusem.
Podwójne drzwi o kącie otwarcia 180° z możliwością
blokowania w pozycji pośredniej zapewniają bardzo
dobry dostęp do ładowni. Niestety minus za
wygłuszenie przestrzeni załadunkowej

Silnik o mocy
136 KM jest
optymalnym
źródłem napędu
dla Vito

Średnie zużycie paliwa w czasie całego testu wyniosło 7,3 l/100 km. W trasie, z dwiema osobami na pokładzie, wystarczy średnio 6,4 l/100 km, a przy
wspomnianym obciążeniu 650-kilogramowym ładunkiem Vito potrzebowało
7,6 l/100 km. Wyniki te należy uznać
za dobre.

Przeznaczenie?
Na osobną ocenę zasługuje układ
kierowniczy. Elektryczne wspomaganie
jest, moim zdaniem, zbyt silne. Fakt, że
doskonale sprawdza się w czasie manewrów parkingowych, lecz duża siła wspomagania powoduje brak wyczuwalnego
oporu na kole kierownicy podczas pokonywania zakrętów i w czasie jazdy w koleinach. Podobnie przy wyższych prędkościach samochód utrzymuje tor jazdy
na wprost, ale każda zmiana pasa ruchu
wymaga wzmożonej uwagi.
Układ hamulcowy nowego Vito wymaga dość silnego nacisku na pedał hamulca, nie można mu jednak zarzucić
braku skuteczności oraz precyzyjnego
dozowania siły hamowania niezależnie
od obciążenia samochodu. Na wszystkich
kołach zamontowano hamulce tarczowe.
System wspomagania ruszania na wzniesieniu skalibrowano bardzo dobrze. Dla
użytkowników niezaznajomionych z samochodami spod znaku gwiazdy chwilę
zajmie przyzwyczajenie się do hamulca
postojowego uruchamianego nogą, nie
można tego jednak uważać za wadę. Tak
po prostu jest w Mercedesach.
Silnik i skrzynia biegów to mocna
strona Mercedesa Vito. W testowanym
egzemplarzu zastosowano klasyczny układ

napędowy (silnik z przodu i napęd na koła
tylne) z najmniejszym dostępnym w tej
konfiguracji silnikiem. Wspomniane na
początku parametry jednostki napędowej
znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Użyteczny przedział prędkości obrotowych maksymalnego momentu obrotowego 1200–2400 obr/min pozwala na
dynamiczną jazdę z zachowaniem stosunkowo niskiego zużycia paliwa. Zestopniowanie skrzyni biegów nie zmusza do częstych zmian przełożeń. Same zmiany za
pomocą krótkiego drążka są czynnością
łatwą i przyjemną. Przez ponad 1500 km
nie odnotowałem problemu z wyborem
i włączeniem jakiegokolwiek biegu.
Wskaźnik sugestii wyboru biegu zawsze
starał się utrzymać silnik w użytecznym
zakresie prędkości momentu obrotowego.
Odczuwalny był natomiast niedobór
mocy przy intensywnym przyspieszaniu
w momencie przełączania z 2 na 3 bieg.
Dynamiczne i szybkie wyprzedzanie na
drogach pozamiejskich wymagało redukcji z 6 na 4 bieg. Jest to o tyle dziwne, że
136-konne Vito nie miało najmniejszych
problemów z utrzymaniem prędkości
100 km/h przy pokonywaniu stromych
wzniesień na 5 biegu, nawet z 650-kilogramowym ładunkiem.

Mercedes Vito Mixto ma duże możliwości, jednak każdy pomysł na przeznaczenie samochodu konfrontowałem
z jego ceną. Dokładnie 132 598 zł netto
kosztował opisywany egzemplarz. Za taką
cenę można nabyć furgon o dmc. 3,5 t,
który będzie typowym wołem roboczym.
Wiadomo, że prestiż i stylowy design kosztuje, ale chyba nie o to chodzi w przypadku samochodów użytkowych. Tak
więc jeśli opisywane Mixto miałoby być
używane przez ekipy remontowo-budowlane lub firmy zajmujące się pielęgnacją zieleni, dyskusyjnymi elementami byłyby pełne przeszklenie ładowni,
felgi ze stopów lekkich czy audionawigacja. Mixto nie wybiorą też raczej firmy
świadczące usługi przewozowe osób, bo
do tego celu Mercedes oferuje odmianę
Vito Tourer. Jakie jest zatem przeznaczenie Mixto w przedstawionej konfiguracji wyposażenia? Jedyna przychodząca na myśl odpowiedź brzmi: różne,
ale żadne konkretne.
Opisywane Mixto łączy cechy samochodu osobowego i dostawczego, jednak
w naszej ocenie bardziej przystosowany
jest do przewozu 5 osób i ładunku niż 2
osób i ciężkich ładunków.

Zdjęcia: © M. Samulak

SAMOCHODY SPECJALNE | MAJ 2015 | 93

| PERSONALIA |

PAWEŁ HAJDUK

1 grudnia ub. r. został powołany na stanowisko członka zarządu firmy Solaris Bus &
Coach SA odpowiedzialnego za finanse. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania. Jego kariera zawodowa od początku była związana z finansami. Pracował m.in.
w strukturach firmy Bosch, a w ostatnim czasie zasiadał w zarządzie polskich i niemieckich spółek Grupy Boryszew z sektora motoryzacji, gdzie pełnił funkcję grupowego dyrektora finansowego. Prywatnie jest pasjonatem różnych sportów – najbardziej lubi jazdę na snowboardzie i rowerze. Interesuje się także transportem publicznym, w szczególności koleją. Żonaty, dwoje dzieci.

ADAM SIKORSKI

od 23 lutego br. pełni funkcję prezesa zarządu PZL Sędziszów SA. Jest absolwentem
kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Akademii Polonijnej w Częstochowie.
W 2011 r. ukończył studia podyplomowe Executive MBA, a w 2013 r. otrzymał dyplom ukończenia studiów Executive Doctor of Business Administration – EDBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie. Od roku 1992 współtworzył Grupę Kapitałową UNIMOT. W 1999 r. został prezesem zarządu Unimot
Truck Sp. z o.o., a w 2010 r. objął funkcję dyrektora UC Energy Ltd w Nikozji. Reprezentuje Unimot Express
Sp. z o.o. od chwili jej założenia. Funkcję przewodniczącego rady nadzorczej UNIMOT SA pełni natomiast od
2011 r. Ze spółką PZL Sędziszów związany jest od jej prywatyzacji w 2012 r. – do tej pory pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

ANDRZEJ ŻELAZNY

(48 l.) 2 marca br. objął funkcję dyrektora polskiego oddziału Nissan Sales Central
& Eastern Europe. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. W trakcie swojej
25-letniej kariery w branży motoryzacyjnej pełnił funkcje kierownicze w obszarach związanych z produkcją samochodów, sprzedażą, marketingiem oraz obsługą posprzedażną. Ostatnio był dyrektorem marki Porsche w Polsce.
Ma bogate doświadczenie w tworzeniu struktur zarządczych oraz kierowaniu nimi, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Wolny czas spędza, jeżdżąc na rowerze lub grając w squasha.

DAVID GUERIN

(44 l.) 1 grudnia ubiegłego roku objął nowo powstałą funkcję dyrektora generalnego PSA
w Polsce, odpowiadając za całokształt działalności wszystkich marek – Peugeot, Citroën
i DS. Ukończył Uniwersytet w Nantes we Francji, zdobywając tytuł inżyniera mechanika oraz MBA Audencia.
Swoją karierę zawodową w Grupie PSA rozpoczął w 2001 r. w dyrekcji regionalnej Citroën Francja, gdzie odpowiadał za region Normandii. Pozostał we Francji, gdzie najpierw pełnił funkcję szefa sprzedaży salonu firmowego Citroëna w Rouen, później dyrektora salonu firmowego Citroëna w Rennes, a następnie dyrektora sieci
salonów firmowych Citroëna w regionie Wschodniej Francji. Przed objęciem nowego stanowiska w Polsce odpowiadał za wyniki handlowe marki Peugeot regionu Wielkiej Brytanii.
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Odbiorca Oficyna Wydawnicza

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

Oficyna Wydawnicza MAZUR" sp. z o.o., Byków, ul. Przemysłowa 1, 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 – numery od 1/2 do 4

6,49 zł/szt.

SAMOCHODY SPECJALNE, Byków, ul. Przemysłowa 1, 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: Byków, ul. Przemysłowa 1.
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.
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| 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
BASF Polska sp. z o.o. na konferencję prasową
pt. „150 lat BASF”.
Firma SSAB na konferencję prasową prezentującą nowości i bieżącą sytuację firmy,
podczas targów Autostrada Polska w Kielcach.
KH-kipper sp. z o.o. na wieczorne spotkanie
przy grillu, podczas targów Autostrada Polska
w Kielcach.

Man Truck & Bus Polska sp. z o.o. na 9. edycję
Wiosennych spotkań w Sadach, podczas których zostaną zaprezentowane nowe i używane
autobusy marki MAN i Neoplan.
Mercedes-Benz Polska na prezentację akcji
„Człowiek vs. Maszyna” oraz obrady ZMPD,
które odbędą się podczas targów Autostrada
Polska w Kielcach.

zapraszają
na program

W MAJU

Przez cały maj w programie „Na osi” nadal będziemy się podejmować trudnych zadań transportowych,
relacjonując zmagania przewoźników z pojazdami ponadgabarytowymi w cyklu „Monster Loads”.
Nie zabraknie też testów, barwnych opowieści dziennikarzy branżowych oraz najdziwniejszych sytuacji
drogowych. Przypominamy, że program „Na osi” dostępny jest na platformach Cyfrowy Polsat i NC+
oraz w wielu sieciach kablowych na kanałach Motowizja i Tele5. Audycję prowadzi Piotr Zelt.

Uwaga! Nowa godzina premiery programu w sobotę w Motowizji: 19:30 – mamy nadzieję,
że o tej porze więcej z Was będzie mogło nas oglądać. Wszystkie godziny emisji programu
są dostępne na naszej stronie internetowej www.naosi.pl

sponsorzy
programu

1. odcinek majowy
test Fiata Ducato w wersji furgon; strajki
przewoźników i protesty rolników; 100 lat
MAN-a na świecie i w Polsce; w cyklu
„Monster Loads” – Universal Transport
zbiorników do rafinerii; w cyklu „Jak to
nazwać?” – precyzyjne trafienie
i azjatycki express.

2. odcinek majowy
Trucknology Days Monachium 2015 cz. 1;
Spotkania Transportowe Kraków;
przewozy limuzynami; w cyklu „Monster
Loads” – przewóz stelaży elektrowni
wiatrowych; w cyklu „Jak to nazwać”
– zjawisko meteorologiczne
i latająca gilotyna.

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

Zapraszamy do oglądania!

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
3. odcinek majowy
Trucknology Days Monachium 2015
cz. 2; o tym jak ITD bezprawnie karze
za dodatkowe światła i na podstawie
odczytów z Viatoll; w cyklu „CV Truck” –
rajdy off-roadowe cd.; w cyklu „Monster
Loads” – przewóz śmigieł elektrowni
wiatrowych; w cyklu „Jak to nazwać?”
– podwózka przyjaciela i rykowisko.
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4. odcinek majowy
40 lat Iveco i 20 lat Iveco Polska;
czy Viaboxy i Viaauto otworzą bramki na
wszystkich autostradach; Premiera Fiata
Doblò; w cyklu „CV Truck” – wyścigi
ciężarowej Formuły 1; w cyklu „Monster
Loads” – o tym jak statek płynął po polskich
drogach; w cyklu „Jak to nazwać?” –
wyprzedzanie z dreszczykiem
i ułańska fantazja.

5. odcinek majowy
w cyklu „Używka XXL” – używana
ciężarówka pod okiem fachowca;
samochody zbudowane z myślą o przewoźniku: DAF i Wielton dla Alcooper;
w cyklu „Monster Loads” – Bedmet
przewiezie skrzynie o szerokości 7,5 m;
w cyklu „Jak to nazwać?” – najwyższa
precyzja i mistrzowskie zawracanie.
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