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14 Logistyczny dylemat dystrybucji
Nasz konsumpcjonizm nasila się – kupujemy
coraz więcej, a do tego coraz chętniej bez potrzeby ruszania się z miejsca, w którym aktualnie jesteśmy. Każdy towar musi zostać jednak dostarczony, a tym zajmuje się logistyka
dystrybucji.

22 Dostawczaki podstawą dystrybucji?
Analizy rynku wskazują, że w niedalekiej i dalszej przyszłości udział samochodów dostawczych w przewozach towarowych – zwłaszcza
w odniesieniu do miast – będzie stale wzrastać. Czyżby popularny dostawczak miał stać
się podstawą dystrybucji miejskiej?

44 Wielton przejmuje Fruehauf
21 maja 2015 r. Wielton SA oraz firma Fruehauf Expansion podpisały strategiczną umowę
o współpracy i dalszym rozwoju. Fruehauf Expansion jako spółka holdingowa ma bezpośrednio 100% akcji w spółce operacyjnej Fruehauf SAS.

76 Producenci w poszukiwaniu
rentowności
Kontynuujemy omawianie najciekawszych
wątków związanych z rozwojem branży pojazdów użytkowych, przedstawionych w raporcie przygotowanym wspólnie przez specjalistów z VDA oraz analitycznej agencji
A.T. Kearney. Tym razem uwagę skupiamy
na rentowności i zyskach poszczególnych
producentów.

91 Autobusy elektryczne
Koncepcja stosowania napędu elektrycznego
w pojazdach transportu zbiorowego jest znana
i wykorzystywana od wielu lat w tramwajach
i trolejbusach. Obecnie ze względu na troskę
o środowisko naturalne coraz większą popularność zyskują również autonomiczne – nie
wykorzystujące trakcji – autobusy elektryczne.

Wielton na podium
Nareszcie słowo stało się ciałem. Wielton SA – nasz największy krajowy producent
naczep – po ponad 2,5-rocznych zmaganiach dopiął swego i stał się 100-procentowym
właścicielem francuskiej marki Fruehauf SAS. O szczegółach piszemy w odrębnym artykule w tym numerze „Samochodów Specjalnych”.
Można powiedzieć, że średnia rybka połknęła inną rybkę, też średnią, tylko trochę
mniejszą. Ale po co to przejęcie? Wyjaśnienia fachowe mówią o wzmacnianiu pozycji,
otwieraniu nowych rynków, rozszerzaniu palety produktów, podnoszeniu wartości akcji,
synergiach i innych korzyściach dla pracowników. Ale jeśli popatrzymy na tę całą transakcję, to przecież chodzi o to, by zyskać na sile i lepiej, skuteczniej konkurować z niemieckimi gigantami, czyli firmami Schmitz Cargobull i Krone.
Wielton to firma, której od dawna kibicuję, gdyż uważam, że jest to doskonały
przykład konsekwentnego rozwoju i mądrej realizacji wytyczonych celów. Ostatnie
działania producenta z Wielunia wskazują na trzeźwą ocenę sytuacji na rynku europejskim. Skoro Rosja i Ukraina – niegdyś bardzo ważne i duże rynki zbytu – pogrążyły się
w totalnym kryzysie, to należy poszukać innych odbiorców. Wielton ruszył na południe,
zaatakował Włochy i teraz ostrzy sobie zęby na bardzo pojemny rynek francuski. Przyczółkiem będzie Fruehauf.
I oto kolejny przykład dobrego myślenia – zachowana zostaje marka, bo przecież frankofilscy przewoźnicy francuscy zapewne ze sporą rezerwą podeszliby do produktów nowego gracza, Wieltonu, chcącego urwać dla siebie jak największy kawałek tortu udziałów
rynkowych. Fruehauf to marka z tradycjami i co ważne – ze sporym udziałem w rynku.
Zatem będzie łatwiej, to w pewnym sensie takie wejście tylnymi drzwiami.
Fruehauf specjalizuje się w produkcji naczep kurtynowych i furgonowych, słabo wypada jednak w sektorze naczep samowyładowczych. Z kolei powszechnie uważa się, że
Wielton wywrotkami stoi…, ale słabym punktem oferty jest brak naczep chłodniczych.
Warunkiem sukcesu w tym zdominowanym przez „schmitzki” sektorze jest uruchomienie
własnej produkcji paneli izolacyjnych i potem mozolne odbieranie klientów niemieckiemu
gigantowi. Jest to trudne zadanie, choć w dłuższej perspektywie realne – przykładem
jest rosnąca sprzedaż chłodni Krone. Fruehauf ma technologię do produkcji sztywnych
nadwozi furgonowych, a stąd już całkiem blisko do chłodni. Może niedługo doczekamy
się zatem wspólnego produktu nowych partnerów, czyli polsko-francuskiej chłodni zbudowanej w oparciu o panele izolacyjne z własnej linii produkcyjnej? Kto wie…
W każdym razie – witamy Wielton na podium, w pierwszej trójce producentów Europy
i życzymy powodzenia!
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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Ruszyła budowa centrum logistycznego Grupy Inter Cars

© Renaul Trucks

27 maja br. uroczyście podpisano akt
erekcyjny pod budowę Europejskiego
Centrum Logistycznego ILS w Zakroczymiu. ILS – będąca spółką należącą do
Grupy Inter Cars SA – wybuduje obiekt
logistyczny, który będzie obsługiwał
przyjęcie towarów od dostawców, realizację zamówień, wydań, konfekcjonowania i zwrotów oraz obsługę przeładunków cross-docking.

© Inter Cars

Podpisanie
aktu erekcyjnego.
Na zdjęciu od lewej:
Krzysztof Oleksowicz
– założyciel i członek
zarządu spółki Inter
Cars oraz Janusz
Piechociński – wicepremier i minister
gospodarki

W uroczystości udział wzięło wielu
gości, m.in.: Janusz Piechociński – wicepremier i minister gospodarki, Marek Karólewski – prezes warmińsko-mazurskiej
specjalnej strefy ekonomicznej, Magdalena
Biernacka – starosta nowodworski oraz
Artur Ciecierski – burmistrz Zakroczymia.
Firmę Inter Cars SA reprezentował Krzysztof Oleksowicz – założyciel i członek zarządu spółki, a gospodarzem uroczystości
był natomiast Wojciech Aleksandrowicz
– prezes spółki ILS, operatora logistycznego Inter Cars SA.
„Rok temu obchodziliśmy rocznicę
wielkich zmian, 25 lat temu Polska stała
się wolnym krajem nie tylko politycznie,
ale również gospodarczo. W tym roku Inter Cars obchodzi 25-lecie, dlatego można
śmiało powiedzieć, że jest dzieckiem wolności” – powiedział Krzysztof Oleksowicz i dodał: „Dzięki wolnej gospodarce
dzisiaj firma jest jedną z największych
spółek w Europie. Być może to jednak
wciąż za mało, być może za rok lub kilka
lat nasze apetyty będą rosnąć i zaczniemy
działać jeszcze dalej, nie tylko w Europie.
Jest to możliwe, a fundamentem tych
działań jest inwestycja w Zakroczymiu”.

Europejskie Centrum Logistyczne
będzie składało się z trzech hal o łącznej
powierzchni magazynowej 40 000 m2.
Powstanie także trzykondygnacyjny budynek biurowy o łącznej powierzchni
użytkowej 3600 m2, budynki gospodarcze, dyspozytornia oraz parking na prawie 600 miejsc.
(KB)

Zrób sobie „pauzę”
z Renault Trucks
Przed każdym przedsiębiorstwem
transportowym stoi mnóstwo pytań. Jak
obniżyć koszty paliwa, jak zminimalizować koszty obsług serwisowych, jak wyszkolić, a następnie utrzymać najlepszych
kierowców, w jaki sposób dogodnie go
sfinansować i w końcu najważniejsze, jakiej marki pojazd wybrać, aby wszystkie
te elementy generowały jak największy
zysk dla przedsiębiorstwa? Na te i inne
pytania odpowiadają przedstawiciele Renault Trucks Polska, którzy podróżują
po polskich drogach wraz z karawaną pojazdów nowej gamy producenta i udo-
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wadniają, że odpowiedź na postawione
pytania jest jedna: „Naturalnie Renault
Trucks”. Karawana pojazdów pomalowanych w zwierzęce motywy robi kilkudniowe przerwy za każdym razem na
innych parkingach ulokowanych przy
głównych szlakach transportowych Polski. Celem jest nie tylko urozmaicenie
czasu obowiązkowej dla kierowców
pauzy, ale i zaprezentowanie im oraz co
ważniejsze – pozwolenie na ocenę ciężarówek francuskiego producenta. Na kierowców czekają 3 pojazdy z gamy T z kabinami zarówno Sleeper (średnimi), jak
i High Sleeper (wysokimi).
Pojazdy te większość z truckerów zna
doskonale z zewnątrz, jednak niewielu
z nich mogło usiąść, położyć się, stanąć
we wnętrzu. Teraz mają taką możliwość
podczas obowiązkowej przerwy. Na kierowców, właścicieli firm transportowych
czy po prostu wielbicieli ciężarówek czekają również inne atrakcje przygotowane przez ekipę Renault Trucks Polska.
Pierwszy przystanek zwierzęca karawana zrobiła na parkingu przy BCT Bałtyckim Terminalu Kontenerowym w Gdyni.
Informacje o kolejnych lokalizacjach można
znaleźć, śledząc profil Renault Trucks
Polska na Facebooku.
(KB)

Schaeffler zbuduje Europejskie
Centrum Dystrybucji
W ciągu najbliższych lat Schaeffler AG
zainwestuje ok. 200 mln euro w rozbudowę europejskiej sieci dystrybucji. Już
na pierwszy kwartał 2016 r. zaplanowana
jest budowa nowego Europejskiego Centrum Dystrybucji (Ośrodek ECD) w Kitzingen, którego wartość inwestycji wy-

www.lampyostrzegawcze.pl

niesie ok. 150 mln euro. Nowy Ośrodek
EDC będzie zatrudniać ok. 250 pracowników, a rozpoczęcie jego działalności
przewidziane jest na jesień 2017.
Magazyn i centrum dystrybucji w Schweinfurt będzie działać jako tymczasowe
centrum uzupełnienia zasobów liczące
80 pracowników, co tym samym pozwoli
zachować obecne stanowiska pracy. Nowe
Centrum Dystrybucji Schaeffler będzie
działało jako niezależne przedsiębiorstwo
w oparciu o układ zbiorowy pracy bawarskiego przemysłu metalowego i elektronicznego, a jego pracownicy pozostaną
pracownikami grupy Schaeffler. Poza
Kitzingen europejska sieć dystrybucji
obejmie także lokalizację w Europie Północnej w Szwecji i Europie Południowej
we Włoszech, zaplanowana jest również
lokalizacja w Europie Zachodniej.
Budowa europejskiego Centrum Dystrybucji jest jedną z 20 inicjatyw, które
składają się na program ONE Schaeffler.
Celem tego przedsięwzięcia jest modernizacja działań logistycznych w ramach Grupy Schaeffler ze szczególnym
uwzględnieniem działalności przemysłowej (industrial business), optymalizacja
istniejących procesów oraz znaczne zwiększenie szybkości dostaw. Europejska sieć
logistyczna pozwoli grupie Schaeffler na
lepszą i wydajniejszą obsługę/dostawę
zamówień do klientów, co przełoży się
na większą konkurencyjność.
(KB)

Omega Pilzno odebrała naczepę
Krone nr 30 000

Na zdjęciu od lewej: Tomasz Kujawa (Pozkrone), Adam i Mariusz Godawscy (Omega Pilzno),
Bernard Krone – prezes zarządu grupy Krone, Maciej Michalski (Pozkrone)

przede wszystkim na pojazdy wysokiej
jakości, które mają dobrze rozbudowaną
sieć serwisową, a firma Krone właśnie
to nam oferuje. Co ważne, firma Pozkrone nigdy nas nie zawiodła, dlatego
niezmiennie inwestujemy w pojazdy
marki Krone”.
Omega Pilzno jest jedną z największych firm transportowo-logistycznych
w Polsce, świadczącą usługi od 1992 r.
Obecnie zatrudnia ponad 1000 osób i ma
w swojej flocie 700 zestawów.
(KB)

Fuel Duel – propozycja oszczędzania od Mercedesa

es-B
enz

www.lampyostrzegawcze.pl
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Program Fuel Duel, znany w Polsce
w poprzednich latach pod nazwą EcoBESTia, to program firmy Mercedes-Benz,
w ramach którego możliwe jest porównanie spalania paliwa pojazdów jeżdżących we flotach firm transportowych
do wyników zużycia paliwa w nowym
Actrosie. Chętni klienci po zgłoszeniu się
do dealera otrzymują Mercedesa w wersji
Euro VI o konfiguracji możliwie zbliżonej
do posiadanego przez siebie pojazdu, po
czym wykorzystują go w swojej firmie
w ten sam sposób jak własne samochody.
Dzięki temu porównania są wiarygodne,
odbywają się bowiem na tych samych trasach, z takim samym ładunkiem i przy
udziale tych samych kierowców w okresie od dwóch do trzech tygodni.
Kierowcy przed udziałem w programie zostają każdorazowo przeszkoleni
z jazdy ekonomicznej, a ich styl prowadzenia pojazdu nadzorowany jest przez
fabryczny system telematyczny FleetBoard. Dzięki temu każdy klient biorący
udział w teście może również poznać

dostępne systemy wspomagające pracę
kierowcy oraz w profesjonalny sposób zadbać o doskonalenie ich techniki jazdy.
Jak podaje producent, w ciągu dwóch
lat w ramach 1121 przeprowadzonych
w Europie pojedynków (w tym niemal
100 w Polsce) w ponad 90% przypadków
Mercedesy spaliły mniej niż pojazdy konkurencji. Actrosy pokonały już ponad
5,5 mln kilometrów, osiągając średnią
oszczędność na poziomie 10,5% względem
rywali. W zestawieniach statystycznych
uwzględniane są wyłącznie wyniki pojazdów konkurencyjnych wyposażonych
w silniki Euro V i Euro VI.
Pojazdy przeznaczone do programu
zostały specjalnie skonfigurowane i wyposażone, aby zapewniały użytkownikowi minimalne spalanie. Modele te mają
aerodynamiczną kabinę StreamSpace oraz
nowe silniki Euro VI w trzech klasach
mocy: 420, 430, lub 450 KM. Wszystkie
wyposażono w inteligentny, przewidujący tempomat PPC optymalizujący
punkty przełączania skrzyni biegów Mer-

©

21 maja br. w Tarnowie Podgórnym
Bernard Krone wraz z Tomaszem Kujawą
przekazali naczepę Krone nr 30 000 przedsiębiorstwu transportowemu Omega Pilzno Godawski & Godawski Sp. z o.o.
Podczas uroczystego przekazania jubileuszowego pojazdu – chłodni Cool Liner
– Bernard Krone podziękował nie tylko
Adamowi i Mariuszowi Godawskim z firmy
Omega Pilzno za wieloletnie zaufanie, ale
też Tomaszowi Kujawie i całemu zespołowi Pozkrone za wspaniałą współpracę od ponad 20 lat. Adam Godawski
natomiast podkreślił profesjonalne wsparcie ze strony Pozkrone: „Od 13 lat jesteśmy klientem Pozkrone, korzystając
z najwyższej jakości usług. Jako profesjonalna firma transportowa prowadząca
działalność w całej Europie stawiamy

© Pozkrone
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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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Na zdjęciu od lewej:
Aleš Loprais i Gerard
DeRooy

Zmiana dyrektora generalnego
firmy Scania

© Scania

W kwietniu br. firma Scania ogłosiła
zmianę na stanowisku prezesa i dyrektora generalnego. Nowym szefem został
mianowany Per Hallberg, dotychczasowy
wiceprezes, dyrektor ds. produkcji i logistyki. Nowy prezes i dyrektor generalny
nadal będzie pełnił swoje wcześniejsze
obowiązki. Martin Lundstedt, dotychczasowy prezes i dyrektor generalny,

postanowił opuścić Scanię (przeszedł do
firmy Volvo Group). „Szanujemy decyzję
Martina Lundstedta o opuszczeniu firmy
i chcemy mu podziękować za jego wkład
w rozwój i umocnienie silnej pozycji rynkowej firmy Scania podczas jego pracy
na stanowisku prezesa i dyrektora generalnego” – powiedział Martin Winterkorn,
prezes rady nadzorczej Scanii. Szczegółowy biogram dyrektora Per Hallberga
prezentujemy w dziale Personalia. (KB)

© K. Biskupska

cedes PowerShift 3. Konfiguracja pojazdów biorących udział w programie
zyskała tak dużą popularność, że producent postanowił wprowadzić do sprzedaży serię Actrosów – Fuel Duel Limited Edition. Jest ich tylko 250.
(KB)

połączenie sił w walce z silną ekipą rosyjskich Kamazów i start w jednej drużynie w najbliższym Rajdzie Dakar 2016.
Zespół ma w planie przygotowanie 3
rajdowych ciężarówek Iveco Torpedo oraz
3 pojazdów assistance. Na razie tajemnicą
pozostaje nazwisko trzeciego kierowcy,
który pojedzie w rajdzie razem z Alešem
Lopraisem i Gerardem DeRooyem.
Pierwszym treningiem nowych pojazdów będzie 10-dniowa sesja testów
w Afryce. To tam na Saharze w ekstremalnych warunkach załogi będą testować
nie tylko zmiany wprowadzone w ciężarówkach, ale sprawdzą też swoją kondycję fizyczną i sprawność nawigowania.
„Nie mogę się doczekać treningu i wyników sesji testowej nowego Torpedo.
Mam duże doświadczenie w jeździe
ciężarówką z noskiem, bo taką zbudowałem i ścigałem się na niej. Ale nigdy
w połączeniu ze sztywną osią. Będę krok
po kroku uczył się nowego pojazdu.
Oprócz techniki będziemy także testować przygotowanie całej załogi do rajdu”
– powiedział Aleš Loprais.
Kierowcy mają w planie także wiele
testów oraz wspólny start w marokańskim Rally Oil Libiya w październiku br.
Rajd Dakar w przyszłym roku rozpocz-

nie się 3 stycznia w Limie w Peru, a zakończy 16 stycznia w Rosario w Argentynie. Trasa pobiegnie nie tylko przez
Peru i Argentynę, w przyszłym roku pojazdy będą się ścigały również po terenach Boliwii.
(KB)

Pierwsza Cifa MK25H Carbotech
już w Polsce
22 maja br. w Jelczu-Laskowicach
k. Wrocławia odbyło się uroczyste przekazanie pierwszej w Polsce karbonowej
pompogruszki Cifa MK25H. Kluczyki do
nowej maszyny z rąk Tomasza Tarkowskiego, generalnego przedstawiciela Cifa
w Polsce, odebrał Konrad Walenciak,
syn właściciela firmy E.R.-TRANS „WALENCIAK”. „To pierwsza maszyna firmy
Cifa w naszej flocie. Zainteresował nas
ten model, gdyż jest to jedyna pompogruszka w Polsce mająca 25-metrowy
wysięgnik. Obsługujemy klientów indywidualnych, dlatego ta pompogruszka
idealnie się sprawdzi np. przy budowie

Na zdjęciu od lewej:
Konrad Walenciak
i Tomasz Tarkowski

Loprais i DeRooy – łączą siły
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© P. Biskupski

8 kwietnia br. w czeskiej Pradze odbyła się konferencja prasowa jednych
z najlepszych kierowców rajdowych na
świecie, a mianowicie Aleša Lopraisa
i Gerarda DeRooya. Podczas spotkania
z dziennikarzami kierowcy zapowiedzieli

www.lampyostrzegawcze.pl
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Bezpiecznie z Volvo Trucks
i ORLEN Oil
Bezpieczne prowadzenie pojazdu
w połączeniu ze świadomym użytkowaniem przekłada się na ekonomikę jazdy
i pozwala obniżać zużycie paliwa nawet
do 10%. Dlatego firma ORLEN Oil we
współpracy ze Szkołą Doskonalenia Jazdy
Volvo Trucks przygotowała program Platinum Ultor Driving School, który ma
na celu zwiększenie bezpieczeństwa
na drogach oraz podnoszenie świadomości oszczędnego użytkowania pojazdu.
Pierwsze kursy dla wybranych klientów
ORLEN Oil odbyły się w dniach 25–27
maja w Młochowie, w siedzibie Volvo
Group Trucks Sales Poland.
„Program Platinum Ultor Driving
School skierowany jest do właścicieli
baz transportowych, którzy chcą zwiększyć świadomość bezpieczeństwa swoich
kierowców, podnieść ich zawodowe kompetencje oraz obniżyć zużycie paliwa.
Udział w szkoleniu jest premią za dokonywanie zakupu produktów z linii Platinum Ultor” – powiedział Paweł Wiktor,
kierownik produktu odpowiedzialny za
segment olejów do samochodów ciężarowych w ORLEN Oil.
Program szkolenia obejmuje teorię
i ćwiczenia praktyczne z jazdy bezpiecznej i ekonomicznej. Jazdy odbywają się
zestawem ważącym 39 t i składającym
się z ciągnika siodłowego Volvo FH 500
oraz załadowanej naczepy. Każdy z kierowców pokonuje wyznaczony odcinek
drogi o długości 36 km w zadanym limicie
czasu. Przejazdy te podlegają ocenie –
najlepszy wynik zużycia paliwa z trzech
dni szkoleń w danym miesiącu kwalifikuje uczestnika do turnieju głównego
w grudniu br. Do końca tego roku od-

będzie się jeszcze 12 szkoleń, w każdym
uczestniczy jednocześnie 6 kierowców.
Nagrodą główną dla zwycięzcy finału
grudniowego jest zwiedzanie fabryki
Volvo Trucks w Szwecji.
(KB)

EWT Truck & Trailer Polska triumfuje
20 maja br. uroczyście wręczono certyfikat Service Partner of the Year 2014
dla najlepszego warsztatu w sieci serwisowej Schmitz Cargobull w Polsce.
Nagrodzonym serwisem roku 2014 została stacja obsługi pojazdów użytkowych Truck & Trailer Center, należąca
do Grupy EWT Polska, ulokowana w Strykowie k. Łodzi.
Paweł Rybka, z-ca dyrektora serwisu,
odbierając certyfikat, powiedział: „W Strykowie funkcjonujemy od 4 lat. Na początku hale świeciły pustkami. Dziś tętni
tu życie, słychać pracę kluczy pneumatycznych, warkot agregatów chłodniczych,
szum wody na myjni, w powietrzu unosi
się zapach montowanych nowych opon.
Widać zadowolonych klientów odbierających swoje naczepy po naprawach
powypadkowych czy serwisie bieżącym.
Cieszymy się, że nasi klienci nam zaufali
i polecają nas swoim znajomym. Dziękujemy wszystkim, którzy już skorzystali z naszych usług. Uśmiech i satysfakcja klienta są dla nas najważniejsze”.
Centrum serwisowe TTC w Strykowie
oferuje klientom kompleksową obsługę
pojazdów użytkowych, a w szczególności naprawy i obsługi bieżące, naprawy gwarancyjne, powypadkowe oraz
sprzedaż oryginalnych części zamiennych. Klienci mogą skorzystać również
z usług serwisu ogumienia oraz myjni.
Na terenie stacji znajduje się też Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów i hamownia podwoziowa.
(KB)
© EWT

domków jednorodzinnych” – skomentował Konrad Walenciak i dodał: „Zakupiliśmy pojazd w konfiguracji Euro VI,
co oznacza większą masę własną podwozia. Staraliśmy się ją zredukować, stąd
wybór padł na model Cifa. Masa modelu
Carbotech dzięki użyciu lżejszego kompozytu karbonowego jest ograniczona.
Na redukcję masy pojazdu wpłynęło też
m.in. zastosowanie felg aluminiowych
Alcoa. Zależy nam na tym, aby pojazdy
były jak najlżejsze i dzięki temu mogły
przewieźć więcej betonu. W dzisiejszych
czasach kary za przeciążenia są wysokie,
dlatego aby ich uniknąć, opłaca się zainwestować w odpowiednią technologię”.
Pompogruszka Cifa MK25H z 25-metrowym 4-sekcyjnym wysięgnikiem składanym w system „Z” może przewieźć
7 m3 betonu. „To nasz pierwszy klient
na pompogruszkę karbonową. Aktualnie
duże zainteresowanie modelami Carbotech, zarówno pompogruszkami, jak
i pompami do betonu, wynika ze wzmożonych kontroli Transportowego Dozoru
Technicznego (TDT), związanych z nałożonymi wymogami odnośnie do nacisków na osie” – wyjaśnił Tomasz Tarkowski z firmy Tarbi. „Cifa wprowadziła
w tym roku dwie nowe pompy karbonowe: 60- i 53-metrową. Pierwsza jest
zabudowana na podwoziu 5-osiowym,
druga na 4-osiowym. Obie za sprawą
użytego karbonu mieszczą się w wymaganym tonażu” – dodał.
Firma E.R.-TRANS „WALENCIAK”
działa na rynku od 1984 r. i zajmuje się
sprzedażą i transportem betonu, kruszyw, materiałów budowlanych, a także
pompowaniem betonu oraz zmechanizowanymi robotami ziemnymi. We flocie
firmy jeździ łącznie 17 pojazdów. Są to
betonomieszarki, pompogruszki i pompy
do betonu, a także zestawy ciężarowe
z wywrotkami i maszyny budowlane. (KB)
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Logistyczny dylemat dystrybucji
Nasz konsumpcjonizm nasila się – kupujemy coraz więcej, a do tego coraz chętniej
bez potrzeby ruszania się z miejsca, w którym aktualnie jesteśmy. Każdy towar musi
zostać jednak dostarczony, a tym zajmuje się logistyka dystrybucji.

óżne badania wskazują na to, że
obecnie koszt obsługi zatłoczenia dróg osiąga historyczne wartości maksymalne, jest to niemal 200%
więcej niż w latach 80. ub. w. Zatłoczenie dróg to tylko jeden z problemów,
z którymi boryka się każda firma zajmująca się dystrybucją towarów, zwłaszcza gdy dotyczy to dystrybucji miejskiej.
Dodatkowo pojawiają się takie trudności
jak brak miejsc parkingowych, ograniczenia wjazdu do centrów miast czy rosnące koszty magazynowania. To wszystko
sprawia, że redukcja kosztów w logistycznym łańcuchu dostaw, zwłaszcza
w aspekcie transportu (dystrybucji) towarów, staje się coraz bardziej palącym
problemem.

Zmiany w łańcuchu dostaw
Obserwujemy zauważalne przesunięcie w zakresie sposobu, w jaki dobra
konsumpcyjne są produkowane (za sprawą
takich innowacyjnych technologii jak
np. druk 3D), ale i dystrybuowane – kon-

sumenci coraz częściej kupują online –
w internecie, przez telefon czy aplikację
w smartfonie. Łańcuch dostaw, jako
wspólny mianownik dla wszystkich faz
cyklu życia produktu, musi być przystosowany do tych zmian tak szybko i efektywnie, jak to możliwe.
Logistyka miejska ma coraz większe
znaczenie. W większości przypadków
przez logistykę miejską rozumiemy ostatni
etap w cyklu życia produktu, czyli bezpośrednią dostawę do użytkownika końcowego. Jest to ta przysłowiowa „ostatnia mila”. Jako miejski łańcuch dostaw
można zazwyczaj rozumieć zaopatrywanie miast w gotowe produkty. Ale te
ostatnie mogą mieć różną postać: począwszy od surowców niezbędnych do
pracy firmy budowlanej, a skończywszy
na gotowych do użycia produktach trafiających do sklepów. W zależności od rodzaju przewożonego ładunku miejski
łańcuch dostaw znacznie się różni pod
względem wykorzystywanych środków
transportu, sposobów magazynowania
i niezbędnych usług.
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Zmienność i złożoność łańcucha dostaw zmusiła firmy działające w branży
TSL (transport – spedycja – logistyka),
czyli bardziej ogólnie: dostawców usług
logistycznych oraz inne podmioty, do podjęcia innowacyjnych działań i lepszego
monitorowania przepływu dystrybuowanych dóbr oraz do opracowania ogólnej strategii pozwalającej na właściwe
zarządzanie wszystkimi procesami tworzącymi łańcuch dostaw. Można tu wymienić np. miejskie centra konsolidacji,
łączność w czasie rzeczywistym, specjalizowane rozwiązania informatyczne
oraz automatyzację procesów. Wymienione elementy stały się krytycznymi
determinantami w zakresie dystrybucji
towarów – zwłaszcza w obrębie miast.

Logistycznie: piasta i szprychy
Najtrudniejszym problemem zaopatrzenia w dobra konsumpcyjne jest
logistyka miejska. Musimy sobie uświadomić, że stały wzrost liczby ludzi mieszkających w miastach (60% ludności

www.lampyostrzegawcze.pl

Jedyna droga
do rzetelnej informacji

„Samochody Specjalne. Transport – Technika – Biznes”
Twoje źródlo fachowej wiedzy od 1997 roku.
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Model piasta–szprychy (hub and spoke) to centralny magazyn
przeładunkowy (hub) oraz mniejsze, lokalne magazyny (spokes)
rozlokowane w różnych częściach regionu; transport ładunków
odbywa się wahadłowo po szprychach łączących centrum
koła (hub) z magazynami regionalnymi

Magazyn
przeładunkowy

Magazyny lokalne

Magazyn
przeładunkowy

hubu) oraz mniejszych, lokalnych magazynów (spokes) rozlokowanych w różnych częściach regionu lub kraju. Transport ładunków odbywa się wahadłowo po
szprychach łączących centrum koła (hub)
z magazynami regionalnymi.
Duże centra logistyczne (czyli piasta)
lokowane są poza obszarami miejskimi,
mniejsze (miejskie) centra dystrybucyjne
– na obrzeżach miast. Naczepy służą do
transportu ładunków na duże odległości,
zaopatrując duże magazyny, w których
produkty będą automatycznie łączone
i sortowane. Po przepakowaniu na średnie i małe pojazdy (samochody ciężarowe
i dostawcze) ładunki będą przekierowywane z regionalnych punktów odbioru
do magazynów miejskich lub ostatecznych odbiorców.
Miejskie centra dystrybucyjne pełnią
funkcję magazynów „taktycznych”, w których ładunki zmierzające w tym samym
kierunku i przeznaczone dla podobnych

Magazyny lokalne

odbiorców są konsolidowane, a następnie wysyłane. Taki sposób postępowania
pozwala na lepsze wykorzystanie kołowych środków transportu i przestrzeni
magazynowej, tym samym zmniejsza
się liczba pojazdów na drogach. Dystrybucja zgodna z modelem piasta–szprychy realizowana jest już przez wiele wiodących firm na całym świecie, wystarczy
wymienić takiego giganta jak DHL.

Transport – bez niego się
nie obejdzie
Rosnące zatłoczenie dróg i wynikające z tego negatywne oddziaływania
na środowisko naturalne wymuszają konieczność stosowania rozwiązań trans-

Głównym obszarem zastosowań zestawów ciągnik–naczepa jest transport dalekobieżny;
na dłuższych trasach pozamiejskich w większości przypadków jest to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie transportowe

© D. Piernikarski

Ziemi w 2025 r. wg badań Frost & Sullivan) powodować będzie lawinowy wzrost
liczby dostaw. Obecnie przeciętny mieszkaniec dobrze rozwiniętego miasta generuje średnio 0,1 zamówienia dziennie,
zakładając ten sam poziom w roku 2025,
oznaczać to będzie konieczność codziennego obsłużenia co najmniej 500 milionów indywidualnych dostaw.
Aby obsłużyć tak wielką liczbę dostaw (trudną do określenia w wymiarze
masowym czy objętościowym), firmy logistyczne muszą skonsolidować swoje dostawy i dokonać znacznego zróżnicowania
wykorzystywanych w tym celu flot transportowych. Coraz powszechniej będzie
wykorzystywany logistyczny model piasta–
–szprychy (ang.: hub and spoke) pozwalający na sprawną konsolidację i dystrybucję obsługiwanych ładunków. Jest
to model zakładający istnienie centralnego magazynu przeładunkowego (tzw.

© D. Piernikarski

Odbiorca
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Przewóz ładunków częściowych wymaga stosowania odpowiednich rozwiązań
logistycznych, również w zakresie systemów mocowania ładunku

• efektywne wykorzystanie możliwości
przewozowych pojazdu (ładowność,
pojemność ładunkowa),
• obniżony zakres czynności obsługowych w procesie transportowym,
• jak najniższy koszt całkowity i jednostkowy – w odniesieniu do wykonanej pracy przewozowej.
Producenci pojazdów użytkowych doskonale zdają sobie sprawę z oczekiwań
swoich klientów, stąd też w ofercie produktowej znajdują się różnorodne rozwiązania dopasowane do poszczególnych
zadań transportowych – czy to w obszarze transportu dalekobieżnego, gdzie
dominują zestawy ciągnik–naczepa, cięż-

reklama
portowych, które będą jednocześnie ekonomiczne, elastyczne i przyszłościowe.
Mówiąc w dużym uproszczeniu – należy
przewozić jak najwięcej jak najmniejszym
kosztem. Oznacza to dążenie do maksymalizacji możliwości przewozowych
pod względem ciężaru przewożonego
ładunku – co przy istniejących ograniczeniach normatywnych oznacza dążenie
do minimalizacji masy własnej środka
transportu lub pod względem objętości
przewożonego ładunku.
Oprócz wspomnianych cech nowoczesnych rozwiązań transportowych nie
zapominajmy o tym, że użytkownicy drogowych środków transportu również mają
co do nich bardzo sprecyzowane oczekiwania. W czasach, gdy o zakupie określonego pojazdu decyduje już nie tylko
cena, ale szczegółowo jest analizowany
koszt własności i użytkowania w całym
okresie eksploatacji, konieczne jest zwrócenie uwagi na możliwości przewozowe,
czyli ładowność i pojemność ładunkową
czy wreszcie – a może przede wszystkim
– zużycie paliwa na trasie.
W ogólnym ujęciu ekologia, ekonomika transportu oraz kwestie logistyczne,
techniczne i społeczne (związane zarówno z oczekiwaniami szeroko rozumianej opinii publicznej, jak i kierowców
bezpośrednio zaangażowanych w proces
transportowy) tworzą szereg wymagań,
jakie powinny być spełnione przez samochody ciężarowe i pojazdy ciągnione – naczepy i przyczepy. Możemy tu wymienić:
• łatwiejszy odbiór przewożonego towaru,
• bezpieczna, łatwa i jak najmniej czasochłonna organizacja procesów zai rozładunku,
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W najprostszej wersji naczepy dwupokładowe zabierają
do 55 europalet, w klasycznej wersji są to tylko 33 sztuki

kiego transportu dystrybucyjnego samochodami ciężarowymi z przyczepami czy
wreszcie dystrybucji typowo miejskiej
ciężarówkami segmentu średniego i lekkiego i samochodami dostawczymi.

Precyzja wyboru

portowe, chcąc działać w jak najbardziej
efektywny sposób, sięgają po zestawy
przestrzenne (wielkopojemne, objętościowe), czyli takie kombinacje, w których
największe znaczenie ma jak największa
pojemność przestrzeni ładunkowej.
Stosowane w transporcie kołowym
zestawy przestrzenne – chodzi tu zarówno o naczepy o powiększonej objętości, jak i zestawy członowe drogowe
składające się z samochodu ciężarowego
i przyczepy, to rozwiązania, które już
spotykamy na naszych drogach. Innym
– równie dobrym – podejściem do transportu ładunków objętościowych może być
powszechne (lub przynajmniej zdecydowanie szersze) dopuszczenie na drogi

Zwiększenie możliwości przewozowych to wykorzystanie dłuższych i cięższych pojazdów
– dwa zestawy modułowe zastępują 3 ciągniki z naczepami, bilans jest oczywisty
© D. Piernikarski

W zakresie transportu ładunków całopojazdowych szeroka podaż rynkowa
środków transportu (duża liczba firm
transportowych działających na rynku,
wzajemna konkurencja między nimi)
obsługujących zarówno transport dalekobieżny, jak i dystrybucyjny na krótszych
trasach pozwala na stosunkowo łatwe
zorganizowanie odbioru i dostawy przewożonego towaru bezpośrednio u klienta
– nadawcy i odbiorcy. Zastosowanie znajdują tu przede wszystkim zestawy na-

czepowe, coraz chętniej przewoźnicy sięgają po naczepy typu mega, w niektórych
krajach (np. w Niemczech) powszechnie
stosowane są systemy nadwozi wymiennych (tzw. BDF). Niezależnie od środka
transportu w większości przypadków
spełniane są ostre wymagania jakościowe, ekologiczne i związane z bezpieczeństwem ładunku.
Specyfika dystrybucji – jak opisano
w pierwszej części artykułu – polega m.in.
na tym, że muszą być przewożone ładunki
częściowe, co w praktyce oznacza niekoniecznie wykorzystanie maksymalnej
ładowności pojazdu. Duży udział w przewożonej masie towarowej mają również
ładunki typowo objętościowe. Firmy trans-
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Coraz więcej firm transportowych decyduje się na stosowanie systemów nadwozi wymiennych – często jest
to warunek narzucany przez zlecających przewozy
dużych operatorów logistycznych
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Europy dłuższych i cięższych zestawów. Niestety,
w tym zakresie na ostateczne decyzje musimy jeszcze poczekać…
Coraz częściej zestawy wielkopojemne spełniają
funkcje magazynu na kołach. Wiele firm zlecających
przewozy używa przyczepy i naczepy obsługujących
je firm transportowych jako dodatkowe miejsce do
składowania. Takie działanie daje możliwość optymalizacji logistycznego łańcucha dostaw: koncepcja
magazynu na kołach łączona jest z innymi elementami logistycznej obsługi wymiany towarowej.

Przedstawiciel klasy średniej – trzyosiowy samochód
o dmc. do 26 t dowiezie do magazynu, ale można go
też wysłać w dłuższą trasę
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Bohaterowie ostatniej mili – samochody dostawcze o dmc. do 3,5 t, zabierają nieco ponad
1000 kg ładunku, w miastach coraz częściej ich zadania przejmują minivany

meble, budowlane materiały izolacyjne
itp. oraz ładunki spaletyzowane o mniejszym ciężarze. Załadunek może odbywać
się identycznie jak w przypadku naczep,
tj. od tyłu, z boku, a także z góry (stosowane są tak samo jak w naczepach dachy
podnoszone i przesuwne). Za bardziej powszechnym używaniem przyczep przemawia również to, że na rynku dostępne
są różne warianty nadwozi (np. kurtynowe,
furgonowe, chłodnicze, skrzyniowe itd.),
które mogą być produkowane w konfiguracjach o różnej pojemności ładunkowej i różnych wariantach wyposażenia.
Przykładem mogą być nadwozia furgonowe wyposażone w składane drzwi na
całej długości ściany, ułatwiające boczny
załadunek długich przedmiotów, lub gdy
boczny dostęp pozwala np. na znaczne
przyspieszenie operacji za- i rozładunku.

© Iveco

Przyczepy i naczepy mają podobną
budowę i wypełniają takie same zadania
transportowe. Rosnąca liczba rejestracji
ciągników siodłowych wskazuje na olbrzymie znaczenie, jakie w przewozach ładunków mają zestawy naczepowe. Głównym
obszarem zastosowań zestawów ciągnik–
–naczepa jest transport dalekobieżny.
Zestawy naczepowe wykorzystywane są
przede wszystkim do transportu ładunków
jednorodnych (całopojazdowych) i mieszanych – są to naczepy różnych typów
o różnej objętości. Zaopatrywane są lokalne centra dystrybucyjne, skąd do odbiorców końcowych towary dostarczają
mniejsze pojazdy dystrybucyjne i dostawcze. Długość i ograniczone możliwości manewrowe powodują, że ciągniki
z naczepami nie sprawdzają się w transporcie lokalnym.
Wykorzystanie naczep w transporcie
daje kilka istotnych korzyści. W porównaniu z zestawami samochód ciężarowy–
–przyczepa najważniejszą zaletą jest mniejszy wysiłek związany z manewrowaniem
i operacjami załadunku i rozładunku, nie
jest bowiem konieczne rozprzęganie naczepy. Ciągnik z naczepą ma także korzystniejsze właściwości aerodynamiczne,
co daje w efekcie niższe zużycie paliwa,
zatem na dłuższych trasach pozamiejskich
w większości przypadków jest to bardziej
ekonomiczne rozwiązanie transportowe.
Samochód ciężarowy z przyczepą najlepiej sprawdza się, gdy przewożone są
ładunki o dużej objętości, np. ubrania,

© Renault Trucks

Naczepa czy przyczepa
– oto jest pytanie…

Typowo miejski samochód dystrybucyjny –
dwuosiowa ciężarówka
o dmc. do 16 t wyposażona w kabinę
dzienną
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Wyposażenie często pozwala na bardziej wszechstronne wykorzystanie pojazdu – przykładowa przyczepa furgonowa ze składanymi drzwiami sprawdzi
się zarówno w transporcie dalekobieżnym,
jak i w dystrybucji ładunków przeznaczonych dla różnych odbiorców, dostęp do
ładowni jedynie przez drzwi tylne utrudniałby sprawną obsługę klientów.

Summary
To handle the increasing number of
deliveries, logistics companies need
to consolidate their supplies and diversify their fleet. Logistic hub and
spoke model is used more and more
commonly allowing for efficient consolidation and distribution of cargo.
Growing congestion and its negative impact on the environment make it necessary to use transport solutions that are economical, flexible
and future-proof. This means maximizing transport opportunities in the
aspect of the weight or volume of
transported cargo – which, given the
existing regulatory limitations means
striving to either minimizing the tare
weight of the trucks or maximizing
the volume of truck body. Important
are also the transport capacities such
as ie payload and load capacity and
fuel consumption.

www.lampyostrzegawcze.pl
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Bądź liderem z felgami Alcoa

Przejdą każde testy
Test LBF jest dwuosiowym badaniem zmęczeniowym felg do samochodów ciężarowych. Podczas testu symulowane są rzeczywiste warunki
eksploatacji felg (toczenie, pokonywanie zakrętów
i praca pod obciążeniem). Wyniki badania określają trwałość felgi. Test został opracowany przez
Fraunhofer Institute for Structural Durability and
System Reliability. Zgodnie z wymaganiami Euro-

Alc
©

ażda felga wyprodukowana przez Alcoa
Wheel Products Europe powstaje z bloku
aluminium o dużej wytrzymałości i odporności na korozję. Felgę z bloku metalu wytłacza
prasa o nacisku 8000 t. Dzięki kuciu ziarnista
struktura aluminium dostosowuje się do kształtu
felgi nawet w tak newralgicznych obszarach jak
miejsce styku kołnierza z tarczą felgi. Po wykuciu
felgi poddaje się obróbce termicznej mającej na
celu podniesienie wytrzymałości mechanicznej
produktu. Rezultat? Felgi Alcoa są pięciokrotnie
wytrzymalsze od felg stalowych i przechodzą nawet najbardziej rygorystyczne testy.
Kolejną zaletą felg aluminiowych Alcoa, oprócz ich
wyjątkowej wytrzymałości, jest niska waga. Wyposażając pojazd z przyczepą w felgi Alcoa, można
w zależności od konfiguracji obniżyć masę całego
zestawu o 228–394 kg, a tym samym o tyle zwiększyć jego ładowność. Aluminiowe felgi Alcoa lepiej odprowadzają ciepło, dzięki czemu lepiej chronią opony, hamulce i elementy zawieszenia pojazdu.

oa

„Advancing each generation”, czyli postęp w kolejnych pokoleniach, to slogan Alcoa.
Z ponad 125-letnim doświadczeniem w produkcji aluminium i 65-letnim w produkcji
felg z kutego aluminium do samochodów ciężarowych, przyczep i autobusów Alcoa
planuje pozostać liderem rynku zarówno w Europie, jak i na świecie.

pejskiego Stowarzyszenia Producentów Kół (EUWA)
felga musi wytrzymać obciążenia odpowiadające
równowartości przejechania 1,5 mln kilometrów.
Felgi Alcoa pomyślnie przechodzą test, co oznacza,
że spełniają wymagania producentów samochodów ciężarowych.
Z kolei japoński test JWL symuluje najechanie
ciężarówki jadącej z prędkością 50 km/h na wysoki krawężnik. Symulacja polega na spuszczeniu
ciężaru o masie 910 kg na ogumioną felgę. Felgi
Alcoa wychodzą z tej próby bez szwanku, podczas
gdy felgi stalowe ulegają znacznej deformacji połączonej z uszkodzeniem opony i utratą powietrza.

Szeroka gama produktów
Felgi Alcoa są dostępne w różnych rozmiarach.
W asortymencie Alcoa znajdują się felgi w rozmiarach 22,5 × 8,25, 22,5 × 9,00, 19,5 × 7,50
i 19,5 × 8,25 do samochodów ciężarowych, autobusów i autokarów oraz felgi w rozmiarach 22,5
× 11,75, 22,5 × 13,00 i 22,5 × 14,00 do przyczep.

Wśród produktów specjalnych znajdziemy felgi do
przyczep niskopodwoziowych w rozmiarach 17,5
× 6,00 i 17,5 × 6,75, felgi do samochodów ciężarowych o dmc. 6–12 t w rozmiarze 17,5 × 6,75 oraz
felgi do samochodów dostawczych w rozmiarze
16,0 × 5,5. Felgi Alcoa są dostępne w dwóch wariantach wykończenia: podstawowym aluminium
szczotkowanym oraz łatwym w utrzymaniu DuraBright EVO.
Felgi Dura-Bright EVO nie wymagają polerowania
i długo zachowują połysk po myciu wodą z dodatkiem detergentu. Są one odporne na środki do
pielęgnacji pojazdów o pH 2–12, co ułatwia konserwację pojazdów i nie wpływa negatywnie na
połysk i właściwości powłoki felgi.
Felgi Alcoa są dostępne w ofercie dystrybutora
produktów Alcoa – firmy Krysgum. Dane kontaktowe firmy: telefon + 48 512 72 56 86, e-mail:
k.piotrowska@krysgum.com.pl oraz adres strony
internetowej www.felgikrysgum.pl. Więcej informacji o felgach Alcoa znaleźć można na stronie
www.alcoawheels.com.
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Dostawczaki
podstawą dystrybucji?
Dariusz Piernikarski

iezwykłe możliwości samochodów dostawczych w zakresie ładowności powodują, że decyzja,
co należy przewieźć, nie stanowi już
większego problemu. Ich kompaktowe
wymiary zewnętrzne sprawiają, że pojazdy te z łatwością poruszają się w zatłoczonym ruchu miejskim. Mają również
własności trakcyjne i wytrzymałość pozwalające na intensywną eksploatację
– przebiegi roczne na poziomie kilkudziesięciu tysięcy kilometrów nie stanowią problemu.
Lekkie i zwrotne samochody dostawcze, idealne do wykorzystania w miastach, stają się coraz bardziej popularne.
Dowodzi tego liczba oferowanych na rynku modeli i częstotliwość, z jaką są w nich
dokonywane modernizacje. Uogólniając,
samochody dostawcze są środkami transportu coraz lepiej dostosowanymi do
realizacji typowo komercyjnych zadań
transportowych, a ich producenci, reagując na oczekiwania rynku, oferują coraz większą gamę pojazdów wyspecjalizowanych do realizacji różnych zadań
transportowych.

© Mercedes-Benz

Analizy rynku wskazują, że w niedalekiej i dalszej przyszłości udział
samochodów dostawczych w przewozach towarowych – zwłaszcza
w odniesieniu do miast – będzie stale wzrastać. Czyżby popularny
dostawczak miał stać się podstawą dystrybucji miejskiej?

Samochody dostawcze realizują obecnie bardzo szeroki zakres usług, a w dodatku
z łatwością poruszają się w zatłoczonym ruchu miejskim

Problemy w dystrybucji
Problemy z dystrybucją towarów nasilają się ze względu na wzrost natężenia ruchu – zarówno w transporcie międzymiastowym, jak i miejskim. Wiele
firm transportowych i operatorów logistycznych zwiększa w swych flotach
udział typowych samochodów dostawczych o dmc. < 3,5 t, które – mówiąc ob-
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razowo – dostaną się wszędzie. Lżejsze,
bardziej zwrotne i szybsze wyjeżdżają
z miast i są w coraz większym stopniu
wykorzystywane również w transporcie
krajowym – często przejmują zadania
do niedawna zarezerwowane dla dużych ciężarówek. Obszar wykorzystania
samochodów dostawczych LCV (Light
Commercial Vehicles – lekkie pojazdy
użytkowe) uległ przesunięciu z dostaw

www.lampyostrzegawcze.pl
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typowo miejskich do dystrybucji regionalnej. W ich ładowniach
typowe dobra konsumpcyjne ustępują miejsca materiałom
nieprzetworzonym, stosowanym w procesach produkcyjnych.
Po prostu – samochody dostawcze realizują obecnie znacznie
szerszy zakres usług. Ich specjalizacja jako uniwersalnych
środków transportu towarowego uległa zmianie. Trend ten nie
tylko wyraźnie jest zauważalny w Europie – dostrzega się go
na całym świecie.
Handel i usługi w znaczący sposób tracą również swoje
powiązania lokalne, wkraczając w obszar ogólnoeuropejskiej
(czy wręcz ogólnoświatowej) wymiany towarów i usług. Ze
względu na rozszerzenie obszaru aktywności firm zajmujących
się dystrybucją dóbr konsumpcyjnych stały się one bardziej
niż kiedykolwiek mobilne i muszą realizować swoje dostawy
do różnych – nieraz bardzo odległych – miejsc przeznaczenia
w sposób szybki i niezawodny. Inteligentne systemy łączności i wymiany informacji stały się niezbędne, aby możliwe
było bezpieczne unikanie korków ulicznych i zagwarantowanie terminów dostaw – to jeden z ważnych aspektów walki
o klienta, zwiększania wiarygodności i umacniania pozycji
firmy na rynku.

© Erdgas-mobil

Fiat Doblò – przykład małego miejskiego vana
z ładownią o pojemności do 3 m3 – na zdjęciu
wersja zasilana sprężonym gazem ziemnym

reklama
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Samochody dostawcze

© Volkswagen Nutzfahrzeuge

Od połowy lat 70. wyodrębniło się kilka charakterystycznych grup samochodów, które ogólnie można zakwalifikować
jako pojazdy dostawcze. Najmniejsze z nich to typowe miejskie vany (CDV – City Delivery Vehicles) o kilkusetkilogramowej
ładowności, w których objętości przewożonego ładunku sięgają 3 m3. Pojazdy te budowane są na bazie małych samochodów osobowych segmentu A i B, a wśród typowych przedstawicieli można wymienić Citroëna Berlingo, Fiata Doblo‘,
Peugeota Partnera, Renault Kangoo, VW Caddy, czy najmłodszego w rodzinie – Citana ze stajni Mercedes-Benz. Przesunięcie przestrzeni ładunkowej do tyłu tylko w niewielkim zakresie zwiększyło ładowność (w porównaniu z samochodami
osobowymi), a ciężar przewożonego towaru w większości spoczywa na osi tylnej.

Nie z nami – postaw na czerwone!
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VW Transporter najnowszej generacji, czyli szóste wcielenie
średniego samochodu dostawczego o dmc. do 2,8 t
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Drugą grupę tworzą „średniaki” –
są to samochody o dopuszczalnej masie
całkowitej zazwyczaj nieprzekraczającej
2,8 t, można w nich przewozić ładunki
o objętości do 5 m3. Klasycznym przedstawicielem tej grupy jest VW Transporter, ale można też wymienić Mercedesa
Vito. Samochody z grupy transporterów
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© Hyundai Motor

Sprzedaż nowych samochodów dostawczych o dmc. do 3,5 t i zmiany
względne r/r w Europie w okresie 2007–2014 (źródło: ACEA)

Wymagania wobec
samochodów dostawczych
Segment samochodów dostawczych to atrakcyjny kawałek rynku – nawet obecnie chcą
na nim zaistnieć nowi gracze, jak koreański Hyundai Motor z nowym modelem H350

cechuje większa ładowność i optymalne
wykorzystanie przestrzeni przy jednoczesnym zachowaniu właściwości jezdnych i ergonomii typowych dla samochodów osobowych. Zarówno miejskie
vany, jak i średnie transportery to konstrukcje budowane zazwyczaj z nadwoziem zintegrowanym (furgon), specjalistyczne zabudowy wykonywane są tu
sporadycznie.
Duże dostawczaki, tworzące trzecią
grupę, to najbardziej zróżnicowana grupa
pojazdów. Znajdziemy tu przede wszystkim konstrukcje o dmc. 3,5 t, takie jak
Fiat Ducato, Renault Master, Peugeot
Boxer, Mercedes-Benz Sprinter, Iveco
Daily czy Ford Transit. Duże samochody
dostawcze mają w jeszcze większym zakresie przestrzeń ładunkową przystosowaną do przewożenia większych obję-

tościowo i cięższych (ładowność ponad
1 t) ładunków, typowo ładownia może
mieć objętość ok. 13 m3, w wersjach
z podwyższonym dachem i wydłużonym
rozstawem osi – nawet ok. 17 m3. Są
również modele w cięższych wersjach,
w zasadzie będące małymi ciężarówkami, takie jak Iveco Daily, Mercedes-Benz Sprinter czy Fuso Canter – dmc.
tych pojazdów to nawet 7 t. W tej grupie spotykamy olbrzymią różnorodność
zastosowań, w dużej mierze wynika ona
także z tego, że samochody te można wyposażyć w specjalistyczne zabudowy.
Jednakże niezależnie od tego, którą
z grup samochodów dostawczych bierzemy pod uwagę, mają one cechy niedostępne w samochodach osobowych
czy ciężarowych w zakresie funkcjonalności i ekonomiki eksploatacji.

© Iveco

Iveco Daily to prawie ciężarówka – ten dostawczak
budowany jest na klasycznej ramie podłużnicowej,
w najcięższych wersjach jego dmc. to 7 t
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Współczesne samochody dostawcze
muszą spełniać wiele oczekiwań. Słowa
kluczowe, takie jak komunikacja, zużycie
paliwa, pojemność transportowa, bezpieczeństwo, komfort, emisja, niezawodność i recykling to jedynie wybrane
losowo hasła ilustrujące szeroką gamę
parametrów pojazdu, które wpływają
wzajemnie na siebie, niekiedy się wykluczając, a są ważne dla klientów.
Dlatego każda koncepcja lekkiego
samochodu dostawczego – niezależnie od
marki – jest pewnego rodzaju kompromisem. Zadaniem producentów jest zatem zaproponowanie użytkownikom najlepszego rozwiązania, w największym
zakresie spełniającego ich oczekiwania.
Uwzględnia się także kryteria pozatechniczne, takie jak cena czy zakres
usług posprzedażowych. Dostępne warianty tego samego modelu mogą obejmować zarówno zastosowania typowo
komercyjne, towarowe, przygotowane
z myślą o konkretnych aplikacjach, jak
i wersje przygotowane do zaspokajania
potrzeb indywidualnych użytkowników
w zakresie mobilności, rozrywki czy po
prostu wygodnego spędzania wolnego
czasu. Coraz większe znaczenie ma również – i to niezależnie od zastosowania
– zagwarantowanie stałego dostępu do
informacji czy to w postaci biura internetowego, czy szeroko pojętych multimediów rozrywkowych. Samochody wyposażone w nowoczesne technologie
informatyczne i mocne oraz oszczędne
silniki spełniać będą indywidualne potrzeby ich właścicieli.

| TRANSPORT |
Obecnie uniwersalne środki transportu wykorzystywane
do komercyjnych i prywatnych potrzeb są zastępowane przez
w coraz większym stopniu wyspecjalizowane pojazdy, precyzyjnie przystosowane do użycia w różnych gałęziach transportu drogowego, tak jak ten Fiat Ducato z zabudową
warsztatową Sortimo Globelyst

© Sortimo

bezpośredni wpływ na miejski transport
ładunków – obniżanie masy własnej pojazdów, działające hamująco na wzrost
liczby niezbędnych pojazdów, pozwala
również na bezpośredni wzrost wielkości jednorazowo przewożonego ładunku,
co zwiększa wydajność transportową.
Czynniki te schematycznie pokazano na
rysunku.

Zmiany w ruchu miejskim

reklama

Od lat w aglomeracjach miejskich
obserwowany jest stały wzrost natężenia ruchu drogowego – dotyczy to także
samochodów dostawczych i dystrybucyjnych. Świadczą o tym chociażby publikowane przez ACEA dane dotyczące
sprze daży nowych samochodów dostawczych (wykres).
Na ruch samochodów dostawczych
i ciężarowych w miastach wpływa wiele
czynników. Do najważniejszych należy
zaliczyć sytuację ekonomiczną oraz zmiany technologiczne, widoczne zwłaszcza
w poprawie działań logistycznych lub
rozmiarach (ładowności) pojazdów. Wpływ
rozwoju ekonomicznego polega na wzroście liczby zadań przewozowych. Wzrost
pracy przewozowej wyrażanej w tonokilometrach jest wprost proporcjonalny
do wzrostu ogólnych wskaźników ekonomicznych. Oczywiście zależność ta
nie może wzrastać w nieskończoność,
choć w wielu miastach – nawet w przypadku rynków uważanych za tak dojrzałe jak Stany Zjednoczone – poziom jest
jeszcze daleki od nasycenia, podobnie jak
w odniesieniu do wskaźników dotyczących indywidualnej mobilności mieszkańców samochodami osobowymi.
Innym czynnikiem pośrednio wpływającym na rozwój transport towarowego
w miastach jest realne zapotrzebowanie
na środki transportu. Szerokie stosowanie zestawów naczepowych w pewnym
sensie zmniejsza to zapotrzebowanie,
podobny wpływ ma stałe obniżanie masy
własnej pojazdów, a tym samym powiększanie ich ładowności oraz poprawa wydajności w terminalach przeładunkowych.
Zmiany technologiczne mają również
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35 km
Dostawy pocztowe, paczki
40–120 km
Pizza, s³u¿by medyczne
60–200 km
Rzemieœlnicy, s³u¿by konserwacyjne
Dostawy w ruchu miejskim charakteryzuje przede wszystkim bardzo niska prędkość średnia oraz nawet do 400 zatrzymań w ciągu dnia. Samochody
średnio jeżdżą nieco więcej niż 4 godziny dziennie. Promień działania zależy od rodzaju wykonywanego zadania: dostawy pocztowe to poruszanie się
w promieniu do 35 km, dostawcy pizzy działają w promieniu 40–120 km, a firmy rzemieślnicze operują w zasięgu 60–200 km

Wpływ rozwoju ekonomicznego i towarzyszących mu zmian technologicznych można podsumować w kilku najważniejszych punktach:
1. Wraz z rozwojem ekonomicznym równocześnie wzrasta zapotrzebowanie
na miejskie przewozy towarowe.
2. Powszechne wykorzystanie zestawów
drogowych ciągnik–naczepa (samochód ciężarowy–przyczepa) pozwala
na jednorazowy przewóz większej
ilości ładunków, co hamująco działa
na wzrost liczby samochodów na drogach – chociaż zwiększa się udział
dużych pojazdów.
3. Wykorzystanie dużych pojazdów do
przewozu niewielkich ładunków jest
nieopłacalne, zatem powoduje to dodatkowe zapotrzebowanie na środki
transportu o mniejszej wielkości. Takimi są właśnie samochody dostawcze.
4. Zmiany technologiczne mają podobny „podwójny” efekt, zwłaszcza gdy
brana jest pod uwagę coraz większa
ładowność pojazdów.
Prognozy dla dużych miast Europy
wskazują na zbliżanie się spadkowej tendencji w zakresie natężenia ruchu samochodów osobowych, wynikającą z postępującego nasycenia jednostkowego
wskaźnika podróży samochodem w odniesieniu do uzyskiwanego przychodu.
Czynnikiem równoważącym słabnący rozwój rynku samochodów osobowych jest
szybki wzrost segmentu samochodów dostawczych, zwłaszcza w grupie samochodów miejskich CDV, będącej już znaczną

częścią flot miejskich. Wzrasta również
liczba dużych samochodów ciężarowych,
jednak ich procentowy udział w ruchu
miejskim jest niewielki.
W ciągu ostatnich 20 lat obserwowano wzrost udziału samochodów dostawczych w ruchu miejskim na raczej
stabilnym poziomie 3–4% w skali roku.
Ten trend ma się utrzymać do roku 2020,
towarzysząc rozwojowi gospodarczemu.
Innymi słowy, w ruchu miejskim średni

udział samochodów dostawczych będzie
wzrastać w niemal podobnym tempie
jak w ciągu ostatnich 15 lat.

Ambitne cele przed nami
Dla menedżerów zarządzających łańcuchami dostaw, firm usługowych czy
handlowych w szczególności, zastosowanie systemów telematycznych do monitorowania działalności flot samocho-

Dostępne warianty tego samego modelu mogą obejmować zarówno zastosowania typowo komercyjne, jak i wersje przygotowane do zaspokajania potrzeb indywidualnych użytkowników w zakresie mobilności czy wygodnego spędzania wolnego czasu – na zdjęciu Mercedes-Benz V-Klasse
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jazdach do 147 g/km. Ustalono również
krótkoterminowe cele emisyjne dla samochodów dostawczych – do 2016 r. ich
emisja CO2 ma zmaleć do 175 g/km.
Na zmianę miejskiego modelu dystrybucji dóbr coraz większy wpływ wywiera wprowadzanie w miastach stref
ekologicznych ograniczających dostęp
samochodów niespełniających określonych norm emisji toksyczności i niegwarantujących obniżenia emisji CO2. Pod
tym ostatnim względem władze miejskie
założyły sobie ambitne cele: poziom emisji CO2 powinien spaść średnio o 45% do
2020 r. (ale ambitniej jest w takich miastach, jak np. Kopenhaga: 84%, Londyn:
60%, Monachium: 50%).

Być może w przyszłości użytkownicy miejskich
samochodów dostawczych przesiądą się do pojazdów wyposażonych w napędy alternatywne
(elektryczne, hybrydowe) – czy to ze względu
na związane z nimi korzyści ekonomiczne, czy
po prostu, gdy poruszanie się w centrach
miast samochodami z konwencjonalnymi
silnikami będzie mocno ograniczone
© Iveco
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Schematyczne przedstawienie czynników wpływających
na miejski segment samochodów dostawczych

dów dostawczych nie jest już obecnie niczym niezwykłym. Maleje liczba przejazdów bez ładunku, skracane są czasy
oczekiwania na za- czy rozładunek, pojazd na trasie jest śledzony, dzięki czemu
możliwe są dostawy ładunków w systemie just-in-time, szerszy obszar działania, wzrasta również jakość i niezawodność usług transportowych.
Ważnym aspektem rozwoju flot miejskich jest stałe obniżanie emisji toksycznych składników spalin oraz redukcja
zużycia paliwa, w następstwie której

© BTRE

maleje również emisja CO2. O ile z problemem emisji toksycznych składników
spalin w zasadzie „rozprawiła się” norma
Euro 6, o tyle wciąż palącym problemem
jest ograniczanie emisji CO2. W 2010 r.
uzgodniono porozumienie pomiędzy producentami samochodów a Komisją Europejską, na bazie którego producenci
samochodów vanów i samochodów dostawczych (określonych w polskiej wersji komunikatu jako półciężkarówki) do
2020 r. będą musieli ograniczyć emisję
CO2 w produkowanych przez siebie po-

Light and agile LCVs, perfect for
urban supplies are becoming increasingly popular. This is evidenced
by the number of models offered on
the market and the frequency with
which they are upgraded. Generally speaking, delivery vans are means
of transport better suited to the realization of a typical commercial transport tasks and their manufacturers
are responding to the expectations
of the market – offering a growing
range of vehicles prepared to carry
out various transport tasks.
Market data indicate that in future
the share of vehicles in freight transport will continue to increase. Over
the past 20 years, a stable increase by
3–4% per year in the share of LCVs
in city traffic was observed. This almost linear trend is expected to continue until 2020, accompanying economic development.
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Funkcjonalne, proste wnętrze to wielki
atut ciężarówek dystrybucyjnych

Mateusz Samulak

Kabina ciężarówki –
miejsce pracy i odpoczynku
© nafta-polska.pl

Mimo ciągłej ewolucji transportu drogowego jedna kwestia niemalże od początku
pozostaje bez zmian – kabina samochodu ciężarowego musi być jednocześnie miejscem
pracy i odpoczynku kierowcy, szczególnie w transporcie dalekobieżnym.

ierwszym samochodem ciężarowym wyposażonym w zabudowaną jednomiejscową kabinę było
Volvo Serii 1. Samochód zadebiutował
w 1928 r. w szwedzkim Goeteborgu, wnosząc jak na owe czasy wiele nowoczesności. Kolejna generacja, czyli Seria 2,
miała już kabinę dwumiejscową. Kamieniem węgielnym transportu dalekobieżnego był pojazd Volvo Titan wprowadzony na rynek w 1951 r., który
wyposażono w odchylaną kabinę z miejscem do spania. W ślad za Szwedami poszli Holendrzy, prezentując w 1962 r. samochód DAF 2600 również wyposażony
w kabinę sypialną.

Volvo Titan – pierwszy samochód ciężarowy z odchylaną kabiną sypialną
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Koncepcję kabiny sypialnej,
która cieszy się powodzeniem
do dziś, przedstawił DAF

© picturepush

Kabiny ciężarówek dystrybucyjnych
powinny być zawieszane stosunkowo
nisko, aby maksymalnie ograniczyć wysiłek przy częstym wsiadaniu i wysiadaniu. Poza niskim zawieszeniem ważne
są duże drzwi o szerokim kącie otwarcia.
We wnętrzu istotną sprawą są schowki
i uchwyty pozwalające na łatwe utrzymanie porządku. Szczególnie doceniane
są pulpity na dokumenty formatu A4,
ergonomiczny kształt deski rozdzielczej
z intuicyjnie rozmieszczonymi przełącznikami (najlepiej w grupach funkcyjnych), obecność gniazd zasilania 12 V,
schowki i wnęki na drobne przedmioty
oraz uchwyty na napoje. Pojazdy dystrybucyjne, zwłaszcza średnie i ciężkie,
jeżdżą często w porze nocnej, dlatego

Kabiny pojazdów
dystrybucyjnych
muszą spełniać wiele
sprzecznych wymagań. Wysokość kabiny często ograniczana jest przez
elementy zabudowy
lub wyposażenia, np.
montowany na ścianie czołowej agregat
chłodniczy

© D. Piernikarski

Kabiny w dystrybucji
Specyfika pracy pojazdów dystrybucyjnych wymaga od konstruktorów kabin optymalnego połączenia wykluczających się cech. Z jednej strony kabina
ciężarówki dystrybucyjnej musi zapewniać należyty komfort i bezpieczeństwo
jazdy, z drugiej zaś dużym ograniczeniem
są gabaryty zewnętrzne kabiny wpływające na mobilność pojazdu, jak też na
możliwość montażu zabudowy (np. agregaty chłodnicze nad kabiną).
Komfort we wnętrzu kabiny zależy
głównie od jej rozmiarów, niestety w przypadku pojazdów dystrybucyjnych nie może
być ona ani zbyt szeroka, ani wysoka. O ile

Komfortowy fotel
o dużych możliwościach zmiany ustawień
i kierownica regulowana w 3 płaszczyznach to podstawa
zapewnienia optymalnych warunków
pracy kierowcy

© D. Piernikarski

Od tamtych czasów zaczęto przykładać coraz większą wagę do bezpieczeństwa i komfortu pracy kierowcy nie
tylko w transporcie dalekobieżnym, ale
również budowlanym i dystrybucyjnym.
Postanowiliśmy przyjrzeć się kabinom
ciężarówek z różnych grup zadaniowych.

wysokość kabiny nie jest problemem,
gdyż mało kiedy zachodzi potrzeba przebywania we wnętrzu w pozycji stojącej,
o tyle szerokość jest parametrem dość ważnym. Pole widzenia w kabinach o zmniejszonej szerokości ogranicza zwykle wystająca poza jej obrys zabudowa. Innym
problemem jest z kolei skrócona i dość
wąska leżanka w kabinach sypialnych,
co negatywnie wpływa na komfort odpoczynku.

ważnym elementem jest dobre oświetlenie kabiny, ułatwiające wykonywanie
czynności przy dokumentach.

Kabiny pojazdów budowlanych
W tym segmencie, ze względu na
charakter pracy pojazdów, spotykane są
głównie kabiny krótkie i dzienne (bez
miejsca do spania). Bardzo ważną cechą
kabin tej grupy samochodów jest odpor-
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ność wewnętrznych materiałów wykończeniowych na zabrudzenia i uszkodzenia. Materiały te powinny być ponadto
łatwe w czyszczeniu. O funkcjonalności
i ergonomii wnętrza decyduje tu głównie
kształt deski rozdzielczej oraz duża powierzchnia szyb i lusterek zewnętrznych.
W wielu sytuacjach pomocna jest szyba

Na długie trasy kierowca
musi zabrać ze sobą sporo
rzeczy. Zamykane schowki
o różnych pojemnościach
pomagają utrzymać
porządek

© M. Samulak

Szerokie antypoślizgowe
stopnie wejściowe i duży
kąt otwarcia drzwi kabin
pojazdów budowlanych
poprawiają bezpieczeństwo pracy kierowcy

Kabiny pojazdów dalekobieżnych
Ciężarówki dalekobieżne są dosłownie miejscem pracy i odpoczynku kierowcy. Konstruując kabiny do tego typu
pojazdów, producenci dokładają wszelkich starań, aby stanowisko pracy kie-

Różne możliwości aranżacji wnętrza dodatnio wpływają na komfort odpoczynku. Obracane
fotele, stolik, telewizor, a nawet ekspres do kawy pozwalają poczuć się jak w domu

30 | CZERWIEC 2015 | Transport – Technika – Biznes

© Scania

w tylnej ścianie kabiny. Kierowca po zajęciu wygodnej pozycji w fotelu nie powinien być zmuszony do wychylania się
i sięgania do jakichkolwiek przełączników.
Podobnie jak w pojazdach dystrybucyjnych korzystne jest możliwie niskie zawieszenie kabiny. Niestety ze względu na
przystosowanie pojazdu do jazdy w trudnym terenie (zawieszenie, wysoka rama)
szoferki samochodów budowlanych mocowane są dość wysoko. Aby ułatwić
wsiadanie i wysiadanie, konieczny jest
duży kąt otwarcia drzwi, szerokie stopnie wejściowe o antypoślizgowej strukturze (umożliwiające również oczyszczenie obuwia kierowcy z błota) oraz mocne
uchwyty pomagające we wspinaczce
do środka.
Poza ważnymi cechami wnętrza w przypadku pojazdów budowlanych istotne są
także zewnętrzne elementy konstrukcyjne ułatwiające codzienną pracę kierowcy. Do nich zalicza się: składany
(uchylny) stopień serwisowy, dodatkowe
uchwyty na przedniej ścianie pojazdu

(np. na podszybiu) oraz antypoślizgowe
stopnie na błotnikach przednich bądź
w bocznych ścianach kabiny. Dzięki tym
dodatkom można łatwo i bezpiecznie
oczyścić przednią szybę z zabrudzeń, z którymi nie poradzą sobie wycieraczki, a także
nadzorować operacje związane np. z załadunkiem lub rozładunkiem czy rozkładaniem opończy przykrywającej skrzynię.
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posiłków bez konieczności korzystania
z obiektów zewnętrznych. Dlatego też
zainstalowane we wnętrzu lodówka oraz
kuchenka elektryczna lub mikrofalowa
i rozkładane stoliki są ogromną zaletą.
U niektórych producentów jako wyposażenie opcjonalne występuje nawet
ekspres do kawy czy telewizor.
Ważnym parametrem w przypadku
kabin ciężarówek dalekobieżnych jest
współczynnik przenikalności cieplnej,
co prawda nie jest on nigdzie oficjalnie
podawany, ale dobrze izolowana kabina
wolniej nagrzewa się w czasie upalnych
dni i dłużej utrzymuje ciepło we wnętrzu podczas chłodnych nocy. Podobnie
jest z dobrą izolacją wibroakustyczną,
którą cenią sobie szczególnie kierowcy
chłodni, gdyż praca agregatu może być
bardzo uciążliwym czynnikiem w czasie
odpoczynku.

Ważne w każdym segmencie
Wraz z rozwojem technicznym rozwijają się lub też powstają nowe standardy i wymagania. Niewielu jest dziś
kierowców, dla których bez znaczenia są
klimatyzacja, elektrycznie sterowane lusterka i szyby, regulacja kolumny kierowniczej lub wielopłaszczyznowy, szeroki zakres regulacji fotela. W świecie
kabin samochodów ciężarowych jest
również wiele niedostrzegalnych czy też
mało oczywistych cech, które wpływają
na komfort prowadzenia samochodu lub
odpoczynku. Jednym z często niezauważalnych detali jest rozstaw pedałów przyspieszenia i hamulca. Dopiero po wielu
latach doświadczeń producenci zauważyli, że zmniejszenie odległości pomiędzy nimi ma wpływ na bezpieczeństwo
i komfort jazdy, mała odległość bowiem
© DAF

rowcy było jednocześnie jego własnym
pokojem. Jedynym istotnym ograniczeniem jest tutaj masa własna pojazdu.
Wyjeżdżając w kilkudniowe, a nieraz
kilkutygodniowe trasy, kierowca musi
zabrać ze sobą mnóstwo rzeczy. Pożądane jest więc, aby w kabinie sypialnej
było dużo różnej wielkości schowków,
szuflad i wnęk.
Pod względem warunków jazdy segment ciężarówek dalekobieżnych jest najbardziej wymagający. Standardem powinny być tutaj wygodne fotele (z funkcją
podgrzewania i wentylacji), automatyczna,
cicho i wydajnie pracująca klimatyzacja
czy też skórzana kierownica wyposażona
w wielofunkcyjne przyciski sterujące.
Gdy nadchodzi pora odpoczynku,
oprócz wygodnych leżanek o możliwie
dużej powierzchni istotne są także inne
detale. Należą do nich: płaska podłoga
kabiny oraz duża przestrzeń nad głową
pozwalające na swobodne poruszanie się
po wnętrzu, układ ogrzewania postojowego (obecnie również klimatyzacji postojowej), wydajne, ale nieoślepiające
oświetlenie wnętrza (lampki do czytania,
lampki nocne). Dużym plusem są również gniazda zasilania 12 lub 24 V przydatne do ładowania telefonu czy też
podłączenia laptopa. Przy pokonywaniu kilkudniowych tras wielkim udogodnieniem jest możliwość przygotowania

Funkcyjne grupowanie
przycisków oraz stosowanie wielofunkcyjnych
przełączników nie zmusza
kierowcy do odrywania
wzroku od drogi

© K. Wójtowicz

Umieszczone blisko siebie pedały przyspieszenia i hamulca poprawiają bezpieczeństwo i komfort jazdy
© Volvo Trucks

Duża przestrzeń nad głową umożliwia swobodne
poruszanie się po kabinie pojazdu

ogranicza konieczność odrywania stopy
od podłogi, aby rozpocząć hamowanie
lub przyspieszanie.
Modne w ostatnim czasie stało się
stosowanie przełączników wielofunkcyjnych. Ma to bardzo proste uzasadnienie.
Jeszcze nie tak dawno na deskach rozdzielczych instalowano obok siebie wiele
przycisków (przełączników), odnalezienie tego właściwego w danej chwili wymagało oderwania wzroku od drogi, co
stwarzało niebezpieczne sytuacje. Obecnie jest nieco inaczej – kierowca, znając
położenie jednego elementu sterującego,
który ma wiele trybów pracy, intuicyjnie włącza lub wyłącza potrzebne w danym momencie funkcje, skupiając uwagę
na prowadzeniu pojazdu.
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Układy jezdne ciężarówek
dystrybucyjnych
Mateusz Samulak

Pojazdy dystrybucyjne to jedna z największych grup samochodów ciężarowych.
Kilkanaście lat wstecz różniły się one między sobą głównie rodzajem
zabudowy i dopuszczalną masą całkowitą. Obecnie wiele, jeśli nie najwięcej,
różnic konstrukcyjnych tkwi w samych podwoziach.

(poza nielicznymi wyjątkami) nie przekracza 26 t. Jak widać, zawiera się tutaj kilka kategorii wagowych i właśnie
między przedstawicielami różnych kategorii dostrzegalne są największe różnice konstrukcyjne.
Obecnie producenci podwozi pod
zabudowę oferują bardzo szeroką paletę możliwości przy konfiguracji układu jezdnego oraz napędowego. Sprawia
to, że widziane na co dzień ciężarówki
mimo podobnego wyglądu zewnętrznego konstrukcyjnie mogą być skrajnie
różnymi pojazdami.

W tylnym zawieszeniu lekkich samochodów
dystrybucyjnych, niezależnie od tego czy napędzana jest oś przednia, czy tylna, dominuje
prosta, tania i przede wszystkim wytrzymała
konstrukcja – sztywna oś z resorami piórowymi i stabilizatorem poprzecznym

Lekka dystrybucja
Do grupy tej należą samochody ciężarowe o dmc. wynoszącej typowo 3,5 t,
a maksymalnie 7 t i są to m.in. Mercedes-Benz Sprinter, Iveco Daily, VW Crafter, Fiat Ducato itp.
Lekkie ciężarówki dystrybucyjne występują w zasadzie tylko w wersjach 2-osiowych w konfiguracji 4×2, w większości napędzane kołami tylnej osi, choć
w lżejszych modelach napędzana bywa
oś przednia.

© caravancruise.ie

d wielu lat segment ciężarówek
dystrybucyjnych jest nieodłącznym elementem łańcucha produkcyjno-handlowego. Codziennie na
całym świecie, o każdej porze zachodzi
konieczność przewozu nie tylko produktów spożywczych, ale także wielu innych dóbr konsumpcyjnych (chemia,
kosmetyki, paliwa). Samochody dystrybucyjne poruszają się zarówno w rejonach miejskich, jak i pozamiejskich –
muszą być zatem zdolne do pracy w różnych warunkach drogowych.
Grupę ciężarówek dystrybucyjnych
tworzą w dzisiejszych czasach pojazdy,
których dopuszczalna masa całkowita

© FavCars.com
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Podwójne wahacze poprzeczne z resorem poprzecznym to sprawdzone
rozwiązanie, stosowane od wielu lat np. w Iveco Daily

Samochody te mają niezależne zawieszenie kół przednich, którego konstrukcja opiera się na wahaczach poprzecznych (pojedynczych lub podwójnych)
z resorem poprzecznym lub kolumnami
resorująco-tłumiącymi (w przypadku wahaczy pojedynczych – kolumny McPherson). W obu wariantach stosowane są
stabilizatory poprzeczne. Zawieszenia
te mogą mieć różną nośność, wynoszącą
nawet 2500 kg.
Konstrukcja zawieszenia tylnego wymuszona jest po części przez konfigurację układu napędowego. Powszechnie
stosowanym rozwiązaniem jest sztywny
most napędowy połączony z resorami
piórowymi, hydraulicznymi amortyzatorami teleskopowymi oraz stabilizatorem
poprzecznym. W przypadku nienapędzanej osi tylnej stosowana jest sztywna
belka poprzeczna, reszta elementów pozostaje zasadniczo bez zmian. Wyjątkiem
w tej kategorii wagowej może być pneumatyczne zawieszenie tylnej osi, spotykane nawet w pojazdach o dmc. 3,5 t.
W cięższych wariantach dopuszczalnej
masy całkowitej, np. 4,6 lub 5,7 t, stosowane jest zarówno pojedyncze, jak
i bliźniacze ogumienie osi napędowej.
Aby spełnić wymagania co do nacisków na poszczególne osie, producenci
oferują także różne ich rozstawy.
Ważnym parametrem, jeśli chodzi
o układ napędowy, jest przełożenie przekładni głównej, gdyż od niego w dużym
stopniu zależą właściwości trakcyjne po-
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Tylne zawieszenie z resorami
piórowymi jest stosowane
coraz rzadziej

jazdu. W pojazdach o dmc. do 3,5 t ze
względu na stosunkowo niewielką masę
oraz wyższe dopuszczalne prędkości
jazdy stosowane są przełożenia o małej
wartości, natomiast w przypadku cięższych pojazdów, aby sprawnie pokonać
dużo większe opory ruchu (zwłaszcza przy
ruszaniu z miejsca, rozpędzaniu i pokonywaniu wzniesień), stosuje się przekładnie o większym przełożeniu.

Średnia dystrybucja
Rozpatrując różnice konstrukcyjne
podwozi samochodów ciężarowych, można zauważyć wyraźny przeskok między
kategorią wagową lekką i średnią. Na-

m

Pneumatyczne
zawieszenie tylnej osi jest
rozwiązaniem, które pozwala
na zmianę wysokości progu załadunkowego oraz poziomowanie ładowni

tomiast konstrukcje samochodów segmentu średniego i ciężkiego są do siebie zbliżone (o czym dalej w tekście). Do
kategorii średniej zalicza się pojazdy
o dmc. od 6 do 12 t, dobrze znanymi jej
przedstawicielami są: MAN TGL, Volvo FL,
Iveco Eurocargo, Mercedes-Benz Atego
czy Renault D.
Analizę konstrukcji podwozia rozpoczniemy od zawieszenia przedniego.
Najczęściej spotykanym rozwiązaniem
ze względu na dużą trwałość, nośność
i stosunkowo małe koszty wytwarzania
jest tutaj sztywna oś w postaci odpowiednio ukształtowanej kutej belki poprzecznej. Belka ta może być połączona z ramą
pojazdu poprzez resory piórowe i amortyzatory teleskopowe lub zespół drążków
reakcyjnych i miechy pneumatyczne.
Niezależnie od wybranego wariantu nieodłącznym komponentem jest zawsze
stabilizator poprzeczny.
Tylne zawieszenie również może występować w wariancie mechanicznym bądź
pneumatycznym. Podobnie jak przednia
oś, napędowa oś tylna może być przymocowana do ramy przez resory piórowe
połączone z amortyzatorami teleskopowymi lub zawieszenie pneumatyczne.
Nietypowym rozwiązaniem tylnego zawieszenia pneumatycznego są stosowane przez niektórych producentów półresory pełniące rolę wahaczy wzdłużnych.
W konstrukcji tej zamiast 4 miechów
pneumatycznych potrzebne są jedynie 2.
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Dzięki skrętnej osi
wleczonej 3-osiowa
ciężarówka zachowuje
dobrą zwrotność,
co jest bardzo istotne
w ciasnych strefach
dostaw. Inne zalety
to zredukowane
zużycie opon i paliwa

Ciężkie pojazdy dystrybucyjne
Grupę ciężkich pojazdów dystrybucyjnych tworzą m.in. MAN TGX i TGS,
Mercedes-Benz Antos, Scania (głównie
P i G), Iveco Eurocargo, Renault D i inne.
Jak już wcześniej wspomniano, podwozia ciężarówek kategorii ciężkiej konstrukcyjnie podobne są do podwozi kategorii średniej. Różnice wynikają głównie

Przy wspomnianej konfiguracji osi
6×2 standardem jest pneumatyczne zawieszenie tylne. W tej kategorii wagowej
jest to bardzo ważny element, gdyż w codziennej pracy zachodzi konieczność dostosowania wysokości podwozia np. do
rozładunku przy rampie.
Podobnie jak ciężarówki kategorii
średniej, ciężkie samochody dystrybucyjne oferowane są z różnej wielkości ogu-
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Konfiguracja
6x2 z podnoszoną
osią wleczoną z układem
skrętu to najczęściej
stosowane rozwiązanie
w ciężkich ciężarówkach
dystrybucyjnych
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Ostateczna konfiguracja zawieszenia zależy głównie od decyzji klienta,
gdyż producenci oferują zawieszenia mechaniczne, pneumatyczne oraz kombinowane, tj. przednia oś na resorach, tylna
z zawieszeniem pneumatycznym.
Ważną cechą pojazdów średniej kategorii wagowej jest możliwość wyboru
wysokości ramy, która zależy od typu
i ustawień zawieszenia oraz rodzaju zastosowanego ogumienia.
W grupie średnich ciężarówek dystrybucyjnych dominującą konfiguracją
układu napędowego jest 4×2, gdzie
napęd trafia zawsze na koła tylne, a oś napędowa wyposażona jest zwykle w bliźniacze ogumienie. Odpowiednie przełożenie przekładni głównej, które zapewni
dużą uniwersalność zastosowań, dobierane jest w zależności od osiągów zamontowanego silnika oraz skrzyni biegów.
Coraz częściej klienci wybierają dostępne
opcjonalnie zautomatyzowane skrzynie
biegów, które doskonale sprawdzają się
w miejskiej eksploatacji.

z większej nośności osi, a więc i samych
zawieszeń. Rozwiązania konstrukcyjne
przednich osi są w zasadzie takie same.
Dlatego skupimy się głównie na osiach
tylnych.
W ciężkiej dystrybucji spotykane są
konfiguracje 4×2 (pojazdy o dmc. do 18 t)
oraz 6×2 (dmc. od 18 do 26 t). Wariant
6×2, czyli 3-osiowe podwozie, ma typowo ostatnią oś wleczoną i występuje
w kilku odmianach. Najpopularniejsze
w ostatnich latach jest zastosowanie
ostatniej osi podnoszonej i skrętnej. Za
rozwiązaniem tym przemawia wiele argumentów i stało się już standardem
w tej klasie pojazdów. Gdy zachodzi potrzeba, opuszczenie dodatkowej osi zwiększa ładowność ciężarówki oraz pozwala
regulować naciski na poszczególne osie.
Dzięki skrętnym kołom, które wychylają się przeciwnie do przednich kół kierowanych, zmniejsza się zużycie opon,
a zwrotność pojazdu nie ulega znacznemu pogorszeniu w porównaniu z pojazdami 2-osiowymi. Ciężarówki 6×2
mogą mieć nawet lepszą zwrotność ze
względu na mniejszy rozstaw osi głównych i skręt osi ostatniej.
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W konfiguracji 6x2 tylne osie mają zawieszenie
pneumatyczne, w którym elementami prowadzącymi są drążki reakcyjne oraz ramiona
pomocnicze. Oś wleczoną można podnieść,
gdy pojazd jedzie bez ładunku

mieniem i co najmniej dwiema różnymi
wysokościami wyjściowymi ramy. Do wyboru jest również kilka długości ram oraz
rozstawów osi, dzięki czemu przyszły
nabywca może skonfigurować pojazd
ściśle odpowiadający jego wymaganiom.

Reasumując
Transport dystrybucyjny stał się bardzo ważnym elementem łańcucha logistycznego łączącego miejsce produkcji
z miejscem zbytu. Producenci przykładają obecnie dużą wagę do konstrukcji
samochodów pracujących w tym sektorze. Każdy z nich dysponuje obecnie pojazdami specjalnie przygotowanymi do
tego typu transportu. W przypadku ciężarówek dystrybucyjnych poza zabudową najważniejsze jest właśnie samo
podwozie.
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Osprzęt nadwozi
dystrybucyjnych

Mateusz Samulak
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Realizacja przewozów dystrybucyjnych wiąże się ze stosowaniem różnego
rodzaju nadwozi. Każde z nich ma wiele elementów charakterystycznych, które
poza tym, że są funkcjonalne, są niezbędne w codziennej pracy.

ransport dystrybucyjny jest zwykle
ostatnim etapem ścieżki logistycznej mającej początek w miejscu wytworzenia danego towaru i koniec
w punkcie jego zbytu. Nietrudno zauważyć, że dystrybucja obejmuje w zasadzie wszystkie sektory handlu. Konieczne
jest zatem używanie różnych nadwozi,
które są przystosowane pod kątem przewozu danego rodzaju produktów.
Samo nadwozie czy też zabudowa to
nie tylko zamknięta przestrzeń ładunkowa, ale również mnogość elementów,
które m.in. poprawiają funkcjonalność,
zwiększają bezpieczeństwo przewożonych
towarów (często wymagających specjalnych warunków, np. termicznych) oraz
ułatwiają wykonywanie czynności związanych z załadunkiem i rozładunkiem.

Osprzęt zabudów chłodniczych
i izotermicznych
Zabudowy chłodnicze i izotermiczne
to obecnie najczęściej spotykane nadwozia w transporcie dystrybucyjnym. Wykorzystywane są w transporcie żywności,

materiałów szybko psujących się, a także
materiałów farmaceutycznych. Poza odpowiednimi urządzeniami w postaci agregatów chłodniczych zabudowy te mają
też kilka newralgicznych punktów decydujących o ich przydatności w realizacji
zadań przewozowych.
Jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących chłodnie i zabudowy izotermiczne jest ich zdolność
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izolacyjna związana bezpośrednio ze
szczelnością przestrzeni roboczej. W konstrukcji zabudowy duży wpływ na jej
szczelność mają zawiasy, zamki oraz
uszczelki drzwi.
Ze względu na bardzo dobre właściwości izolacyjne obecnie stosowane są
tylko i wyłącznie wielowargowe uszczelnienia drzwi. Wielowargowe uszczelki
mają kilka punktów styku z powierzch-
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Odpowiednio zaprojektowane zawiasy
zapewniają bezkolizyjne otwieranie i zamykanie
drzwi. Ich konstrukcja musi charakteryzować
się także dużą sztywnością, aby po zamknięciu
drzwi uszczelki były mocno dociśnięte
do powierzchni współpracujących

nią współpracującą, dzięki temu zapewniają dobrą szczelność. Gdyby przyjrzeć
się przekrojowi takich uszczelek, można
zauważyć, że pomiędzy kolejnymi wargami tworzą się puste przestrzenie tworzące minikomory powietrzne, przez co
właściwości izolacyjne takich uszczelek
są dużo lepsze niż stosowanych kiedyś
uszczelek jednowargowych.
Prawidłowe funkcjonowanie uszczelki w dużej mierze zależy od odpowiedniego jej ułożenia i określonej siły docisku
do powierzchni współpracującej. Warunki te spełnione są przez stosowanie
sztywnych zawiasów zaprojektowanych
tak, aby pozwalały jednocześnie na bezkolizyjne otwieranie i zamykanie drzwi
oraz ich precyzyjne ustawienie w pozycji
zamkniętej. Za docisk zaś w pewnej mierze odpowiadają zamki z krzywkowymi
lub mimośrodowymi ryglami.
Jakość wspomnianych elementów
ma jeszcze większe znaczenie, gdy zabudowa chłodnicza ma np. tylne drzwi
wieloskrzydłowe lub/i z dodatkowymi
klapami wentylacyjnymi.

W przypadku zabudów chłodniczych
i izotermicznych ważne jest również
mocowanie przewożonych ładunków.
Osprzęt do mocowania ładunków stosowany w transporcie dystrybucyjnym
musi umożliwiać łatwą i szybką obsługę,
dlatego standardowe pasy transportowe
są tutaj bardzo rzadko stosowane. Jeśli
jednak zachodzi potrzeba przewiezienia
ładunku, który musi być zabezpieczony za
pomocą pasów transportowych, wtedy doskonałym rozwiązaniem okazują się przenośne uchwyty pierścieniowe montowane
w szynach umieszczonych w podłodze.
Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość
montażu w dowolnej pozycji na całej
długości szyny oraz całkowitego demontażu, dzięki czemu, gdy nie są one
potrzebne, zachowana jest płaska powierzchnia podłogi bez żadnych elementów wystających.
Dominującym rozwiązaniem są jednak drążki (listwy) rozprężne. Występują one obecnie w wielu wariantach,
np. do montażu pionowego i poziomego,
a także z różnymi wymiennymi końcówkami podpór. W niektórych przypadkach
listwy do mocowania ładunku mogą
służyć również jako belki do załadunku
piętrowego. Drążki te są bardzo wygodne w użyciu. Zależnie od producenta
zabudowy drążki mogą być montowane
w dowolnym miejscu ładowni bądź też
na specjalnych szynach.
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Drążki i listwy rozprężne to szybki
i łatwy sposób zabezpieczania ładunku,
m.in. w chłodni. Na rynku dostępne są
drążki z różnymi końcówkami podpór,
przez co stają się one coraz bardziej
uniwersalne

Zamykanie i ryglowanie
drzwi nie powinno wymagać użycia dużej siły. Rygle
o zarysie krzywkowym to
najczęściej stosowane rozwiązanie w zabudowach
chłodniczych, izotermicznych i kontenerowych
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Po otwarciu drzwi
do ładowni warto zabezpieczyć je przed
przypadkowym zamknięciem. Można
to robić na różne sposoby – na zdjęciu widać
tzw. trzymacz drzwi
stosowany w zabudowach chłodniczych
i kontenerowych

W nadwoziach dystrybucyjnych bez
trudu można wskazać kilka cech, które
w większości stanowią zalety konstrukcji niezależnie od przeznaczenia. Oczywiste jest, iż dobre oświetlenie ładowni
korzystnie wpływa na warunki pracy we
wnętrzu. W trosce o naturalne oświet© motowektor

Punkty szybkiego mocowania to doskonała alternatywa
dla standardowych uchwytów pierścieniowych. Poza
tym, że można je ustalić
w wielu pozycjach na listwie
wzdłuż zabudowy, można
je także całkowicie zdemontować i zachować płaską
powierzchnię podłogi

© ddzabudowy
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Listwy przykręcone
do ścian bocznych
mogą być montowane
na różnych wysokościach, współpracujące
z nimi drążki pozwalają
na zabezpieczenie ładunku, gdy pasy transportowe nie mogą być
zastosowane, np. podczas przewozu sprzętu
RTV-AGD w pudłach

We wnętrzu zabudowy szczególną
uwagę należy zwrócić na możliwości
mocowania różnych ładunków, które
mogą być przewożone na paletach bądź
luzem. Standardowym sposobem mocowania towarów są pasy transportowe,
pożądane jest zatem, aby ładownia wyposażona była w kilka, a nawet kilkanaście punktów mocowania, np. uchwyty
pierścieniowe. Uchwyty te mogą być
wykorzystane również wówczas, gdy
jako zabezpieczenie ładunku używana
jest specjalna siatka transportowa. Innym sposobem zabezpieczania przewożonych ładunków mogą być drążki
lub listwy, które kotwiczone są w specjalnych listwach przykręconych do ścian
bocznych ładowni.

38 | CZERWIEC 2015 | Transport – Technika – Biznes

© dr-thiel

Ta grupa nadwozi jest dość popularna ze względu na dużą uniwersalność
zastosowań oraz stosunkowo niskie koszty zakupu. Choć ich budowa nie jest skomplikowana i nie służą one do realizacji
specjalistycznych przewozów, to istnieje
możliwość wyposażania ich w wiele akcesoriów poprawiających funkcjonalność
i użyteczność.
Najbardziej zauważalnym dodatkiem są tylne drzwi otwierane pod kątem
270° z możliwością blokowania w kilku
pozycjach. Blokowanie to może być realizowane przez specjalną konstrukcję zawiasów lub dodatkowe elementy w postaci blokad, trzymaczy itp. Równie
ważna jest możliwość wyposażenia nadwozia w dodatkowe drzwi boczne po obu
stronach – dodatek ten nie należy do
najtańszych, ale znacznie poprawia bezpieczeństwo pracy, zwłaszcza gdy zachodzi potrzeba załadunku lub rozładunku pojazdu na ruchliwych drogach
w centrach miast.

Zawsze mile widziane
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Osprzęt nadwozi
kontenerowych i furgonów

Siatki transportowe
są dobrym sposobem
zabezpieczania ładunków lekkich, drobnych
oraz przewożonych
w kartonach. Mocowane są do standardowych uchwytów
pierścieniowych
np. za pomocą
karabińczyków

.eu

czynności w bocznych otworach załadunkowych standardowo montowane są stopnie wejściowe, natomiast stopnie przy tylnych drzwiach rzadko spotykane są jako
wyposażenie standardowe. Tylne stopnie występują w wielu odmianach: zintegrowane z tylnym zderzakiem, oddzielne podesty pod zderzakiem, stopnie
montowane po jednej stronie zabudowy
itp. Ukształtowanie i rozmiary podestu
tylnego powinny uwzględniać możliwość załadunku zmechanizowanego, nie
mogą być zatem zbyt szerokie, za bardzo
wysunięte do tyłu czy też zamocowane
zbyt nisko.
Zupełnie inaczej jest w zabudowach
kontenerowych i chłodniczych, gdzie
wysokość progu ładowni wynosi zwykle
więcej niż 900 mm. Aby umożliwić łatwe
i bezpieczne wchodzenie do ładowni,
zabudowę wyposaża się w drabinki wej© izotermy.mycek

Drabinki wejściowe to nieodłączny element
zabudów chłodniczych, kontenerowych izotermicznych itp. Bez nich wejście do ładowni
jest w zasadzie niemożliwe. Drabinki są najczęściej składane i chowane pod podłogą
ładowni, aby zminimalizować ryzyko ich
uszkodzenia w czasie jazdy

ściowe stałe lub składane, montowane
przy drzwiach bocznych (jeśli występują) oraz na tylnej ścianie. Drabinki takie wykonywane są ze stopów aluminium ze szczeblami o antypoślizgowej
powierzchni. Celem ograniczenia liczby
elementów narażonych na uszkodzenia
częściej stosowane są drabinki składane,
które w pozycji transportowej chowane
są pod podłogą zabudowy.

Na zakończenie
Zabudowy kontenerowe mogą być wyposażane w świetliki, czyli przezroczyste panele
montowane w suficie, dzięki nim do przestrzeni
ładunkowej dociera także naturalne światło

Stopnie wejściowe w tylnej
części nadwozia pełnią często
rolę zderzaka. Ich kształt, rozmiar i umiejscowienie musi
być przemyślane, nie powinny
ponadto zbyt utrudniać
załadunku wózkiem
widłowym
© M. Samulak

lenie przestrzeni roboczej producenci
zabudów kontenerowych na specjalne
zamówienie montują w ich dachach tzw.
świetliki, czyli przezroczyste płyty (panele) wykonane najczęściej z tworzyw
sztucznych. Rozwiązanie takie nie jest
natomiast stosowane w zwykłych „blaszakach”. Tam sporadycznie spotkać
można szyberdachy, które zwykle nie są
przeszklone.
W porze nocnej oświetlenie ładowni
jest jeszcze bardziej istotne. Obecnie
jako źródło światła wykorzystywane są
najczęściej diody LED. Spotykane są zarówno punktowe lampki, jak też listwy
oświetleniowe na całej długości ładowni.
Niestety nabywca pojazdu nie zawsze
może mieć wpływ na ilość i rozmieszczenie lampek.
Niezależnie od rodzaju zabudowy
dystrybucyjnej nieodłącznym jej elementem jest podłoga. Od podłóg oczekuje się przede wszystkim dwóch, niekiedy skrajnie wykluczających się cech,
tj. powinna umożliwiać łatwe przesuwanie ładunków przy rozładunku bądź załadunku oraz skutecznie eliminować ryzyko poślizgnięcia się na niej kierowcy czy
innych osób obsługujących. Podłogi zabudów chłodniczych wykonywane są zwykle
z ryflowanej blachy aluminiowej lub ze
stali nierdzewnej, która poza łatwym
utrzymaniem czystości spełnia także wymogi sanitarne. Natomiast w nadwoziach
kontenerowych i furgonach powszechnie
stosowane są sklejki lub pokrycie specjalną masą antypoślizgową.
W pojazdach dystrybucyjnych ważna
jest również wysokość progu załadunkowego. W przypadku zwykłych samochodów dostawczych (furgonów) wysokość progu ładowni wynosi 500–700 mm.
Przy takiej wysokości podłogi wchodzenie i wychodzenie z ładowni nie jest czynnością uciążliwą. Celem ułatwienia tych

© M. Samulak
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Transport dystrybucyjny obejmuje
przewóz towarów z każdej dziedziny
przemysłu. Wiąże się to z koniecznością
dostosowywania nadwozi do przewozu
określonych ładunków. Inne są wymagania wobec zabudów chłodniczych, a inne
wobec standardowych furgonów. Istnieje też pewien zakres cech istotnych
niezależnie od rodzaju nadwozia dystrybucyjnego, np. wspomniane w artykule
oświetlenie ładowni. Dostępność różnego
rodzaju akcesoriów dodatkowych oraz
zróżnicowanie konstrukcyjne podstawowych elementów zabudowy zależy
głównie od producentów nadwozi, jednak to klient decyduje, co i od kogo zakupi. Dlatego też na rynku obecnych jest
wielu producentów zarówno kompleksowo wyposażonych nadwozi, jak również samego osprzętu.
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20 lat z Iveco Poland
W ostatni weekend maja Iveco Poland obchodziło jubileusz 20. rocznicy
istnienia firmy. W trakcie dwudniowej imprezy pod Pałacem Kultury i Nauki
oraz wieczornej gali Iveco Poland uczciło swoją wieloletnią obecność na rynku.
20-lecie działalności Iveco Poland zbiega się z 40-leciem marki Iveco.

trakcie dwudniowych obchodów przypadających na 30–
31.05.2015 Iveco Poland
uczciło swój jubileusz nie tylko z najbliższymi partnerami na uroczystej gali,
ale także na otwartej imprezie w samym sercu Warszawy, pod Pałacem Kultury i Nauki, zorganizowanej wspólnie
z Radiem Zet pod nazwą „Dzień Dziecka
od A do Zet”. Przyciągnęła ona tłumy
małych i dużych fanów pojazdów Iveco.
Swoje strefy tematyczne zaprezentowały także dwie inne marki grupy CNH
Industrial: CASE CE pokazał maszyny
budowlane, natomiast CASE IH udostępnił szeroką gamę maszyn rolniczych.
W specjalnej strefie transportowej zaprezentowano około 30 lekkich, średnich
i ciężkich pojazdów Iveco, począwszy
od szerokiej gamy modeli Daily (z możliwością odbycia jazdy testowej pojazdem
z najnowszą 8-biegową skrzynią automatyczną Hi-Matic), poprzez przedstawicieli gamy średniej Eurocargo, kończąc
Przy urodzinowym torcie (od lewej): Massimiliano Perri – dyrektor generalny Iveco Poland,
Pierre Lahutte – Iveco Brand President, Valerio
Loretti – pierwszy dyrektor Iveco Poland, Jacek
Galiński – Europol, diler Iveco Poland
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W uznaniu zasług dla Iveco Poland uhonorowano dilerów Iveco (od lewej): Massimiliano Perri
– dyrektor generalny Iveco Poland, Pierre Lahutte – Iveco Brand President, oraz przedstawiciele
dilerów Iveco Poland: Exmot – Aleksandra Pawlik, Siltruck – Emilia Czapka, Europol – Marcello
Filotico, CTC – Tomasz Urbanowicz, Trans-Poz – Marcin Budzyński, Uni-Truck – Andrzej Korcik
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na gamie ciężkiej reprezentowanej przez
Trakkera, wóz strażacki z drabiną Magirusa czy kilka Stralisów (m.in. w barwach
firm Lipiński, LINK) oraz specjalny zestaw
Iveco Showtruck. Swojego reprezentanta
miało również Iveco Bus w postaci autobusu używanego przez szkółkę piłkarską warszawskiego klubu Legia. Pod Pałacem Kultury zaprezentowali się także
zwycięzcy konkursu, który Iveco zorganizowało z okazji 20-lecia firmy. Niegasnącym powodzeniem cieszył się specjalnie przystosowany do malowania furgon
Daily, na którym dzieci mogły popisać
się swoimi zdolnościami artystycznymi.
Oprócz prezentacji statycznej Iveco przygotowało również specjalne przedstawie-

W ostatni majowy weekend firmy tworzące grupę CNH
Industrial zawładnęły okolicami Pałacu Kultury i Nauki

nie dla najmłodszych, w którym gościem
specjalnym był wielokrotny uczestnik
Rajdu Dakar – samochód ciężarowy Iveco
Trakker Evolution 3. Łącznie imprezę
odwiedziło około 15 tys. osób. Była to dotychczas największa w Polsce demonstracja pojazdów grupy CNH Industrial
dla tak szerokiego grona odbiorców.

W sobotę 30 maja wieczorem w warszawskim ATM Studio odbyła się jubileuszowa gala, na którą przybyło ponad
500 klientów, partnerów, dziennikarzy,
pracowników Iveco Poland oraz przedstawicieli CNH Industrial. Wśród gości
był również Pierre Lahutte – Iveco Brand
President, który podczas krótkiego wy-

stąpienia podziękował wszystkim zaangażowanym w budowę marki Iveco
w Polsce. Uhonorowano wiele osób i firm,
które w sposób szczególny przyczyniły
się do sukcesu firmy. Wśród nagrodzonych przedsiębiorstw znalazły się m.in.
Fraikin Polska, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Śrem, Pojazdy Specjalne Szczęśniak, Petit Forestier Polska,
LINK czy też firma Lipiński. Za wkład
w rozwój Iveco w Polsce podziękowano
także głównym dealerom Iveco Poland:
CTC, Europol, Exmot, Siltruck, Trans-Poz
oraz Uni-Truck. Atrakcją wieczoru był
koncert zespołu T.Love, po którym goście bawili się hucznie do późna.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Iveco Poland
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Eberspächer – dobre
perspektywy wzrostu
W roku finansowym 2014 przychody firmy
Eberspächer wzrosły o 23,4%, zwiększono
również zatrudnienie o 6,3%.

ysoki poziom wzrostu Eberspächer zawdzięcza głównie wiodącej pozycji wśród dostawców
komponentów stosowanych w układach
oczyszczania spalin europejskich i amerykańskich pojazdów użytkowych. Spadek
zysków, oprócz efektów jednorazowych,
został spowodowany w szczególności
przez problemy z osiągnięciem odpowiedniego poziomu wydajności w dwóch
miejscach produkcji – niemieckim zakładzie w Neunkirchen oraz w Nykoeping
w Szwecji.

Restrukturyzacja fabryk
W Neunkirchen producent zamierza
skoncentrować produkcję w jednym miejscu. Obecnie stało się możliwe zrealizowanie prawie połowy planowanych cięć
w zakresie zatrudnienia (redukcja od 400
do 500 miejsc pracy do 2016 r.) dzięki
wycofywaniu umów o pracę na czas określony, naturalnej rotacji pracowników i prowadzeniu innych społecznie odpowiedzialnych działań.
Zakład produkujący układy wydechowe
pojazdów użytkowych w Nykoeping został przejęty przez Eberspächer w 2011 r.
i od tamtego czasu stopniowo zwiększano
jego efektywność. W tym czasie liczba
pracowników została tam zmniejszona
z około 1100 w 2013 r. do 700.

Wprowadzone środki zaradcze doprowadziły do pozytywnego trendu w zyskach już w ostatnim kwartale 2014 r.,
który utrzymał się również w pierwszym
kwartale 2015 r. Ostatecznym celem jest
zwiększenie konkurencyjności, a tym
samym zabezpieczenie przyszłości zakładów oraz miejsc pracy w perspektywie
długoterminowej.

Bilans optymistyczny
W roku obrotowym 2014 przychody
Grupy Eberspächer zatrudniającej 8385
współpracowników wyniosły niemal 3,6
mld euro – było to o 23,4% więcej niż
w poprzedzającym roku obrachunkowym. Niestety roczny zysk netto Grupy
wyniósł jedynie 3,6 mln euro, był to spadek o 81,5% w stosunku do rezultatu
uzyskanego w roku poprzedzającym
(19,5 mln euro).
W największym dziale producenta –
układów oczyszczania spalin (Exhaust
Technology Division) przychody wzrosły
o 27,4% w 2014 r. do 3,1 mld euro.
Podstawowym czynnikiem wzrostu był
duży popyt na układy wydechowe pojazdów użytkowych. W drugim co do
wielkości dziale kontroli klimatu (Climate Control Systems Division) przychody ze sprzedaży układów ogrzewania
(spalinowych i elektrycznych) oraz au-
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Układ ogrzewania stacjonarnego
Airtronic w trakcie produkcji

tobusowych systemów klimatyzacji wyniosły 428 mln euro, czyli nieco powyżej
tych z roku ubiegłego.
Z kolei w dziale elektroniki samochodowej (Automotive Controls Division)
przychody wzrosły o 23,5% do 49,3 mln
euro. Wzrost wynikał głównie z rosnącego popytu na systemy stabilizacji układów elektrycznych w układach start-stop
stosowanych w samochodach.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Eberspächer
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Wielton przejmuje Fruehauf

Dariusz Piernikarski

akup otwiera Grupie Wielton drogę
do zdobycia pozycji trzeciego największego europejskiego producenta naczep z potencjałem produkcyjnym
na poziomie 11 tys. produktów rocznie
i obrotami 250 mln euro (2015 r.). Ambitne plany zarządu zakładają osiągnięcie
w 2019 r. produkcji na poziomie 15 tys.
pojazdów rocznie. Obie strony są przekonane, iż przed Grupą Wielton, do której dołączył Fruehauf, otwierają się nowe
perspektywy rozwoju i możliwość wzmocnienia obecności na rynkach Europy Zachodniej. Dwa nowoczesne zakłady produkcyjne, połączone zespoły inżynierów
i techników, siła zakupowa nowej grupy
i pozycja branżowa tworzą ogromny potencjał rynkowy, wykonawczy i innowacyjny, który pozwoli zwiększyć przewagę
konkurencyjną i uplasować Grupę Wielton w pierwszej trójce największych graczy na rynku europejskim.

© TB Truck & Serwis

21 maja 2015 r. Wielton SA oraz firma Fruehauf Expansion podpisały strategiczną
umowę o współpracy i dalszym rozwoju. Fruehauf Expansion jako spółka holdingowa
ma bezpośrednio 100% akcji w spółce operacyjnej Fruehauf SAS.

Warunki transakcji
W wyniku umowy Wielton SA przejął
w pierwszym etapie transakcji większościowy, tj. 65,31-procentowy, pakiet akcji
firmy Fruehauf Expansion od akcjonariusza finansowego MBO Capital 2 FCPR
i kilku akcjonariuszy mniejszościowych.
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Wartość transakcji wyniosła 9,5 mln
euro. Zakup pozostałych 34,69% akcji za
6,6 mln euro powiększone o premię uzależnioną od wyników spółki Fruehauf SAS,
od podmiotu będącego pod kontrolą inwestora prywatnego (Francis Doblin oraz
kontrolowana przez niego spółka Dauphine Investissements) ma nastąpić po
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Andrzej Szczepek,

© Wielton

prezes zarządu Wielton SA

2017 r. Umowę podpisano po negocjacjach trwających 2,5 roku, uzyskano
również wszystkie niezbędne decyzje
wynikające z przepisów prawa. Nabyte
przez Wielton akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń podmiotów trzecich, cała transakcja przejęcia otrzymała pozytywną opinię Rady
Pracowników Fruehauf SAS. Transakcja jest finansowana w 20% ze środków
własnych spółki, w pozostałej części w wysokości 15,55 mln euro z kredytu udzielonego przez konsorcjum banków BGŻ
BNP Paribas SA i Banku Gospodarstwa
Krajowego.
Zgodnie z warunkami umowy Fruehauf SAS pozostanie w dalszym ciągu
firmą francuską, z francuskim zarządem,
pracami firmy będzie kierować dotychczasowy dyrektor zarządzający Francis Doblin, który zapewnił uzdrowienie i wzrost
Fruehauf przez ostatnie 11 lat. Produkcja
pojazdów Fruehauf z zachowaniem odrębności marki odbywać się będzie nadal
w macierzystym zakładzie w Auxerre.

Partnerskie plany
Umowa, jak wspomniano, zakłada zachowanie marki Fruehauf, rozwój oferty
tej spółki, a także inwestycje w zakład
produkcyjny w Auxerre w celu rozbudowy i unowocześnienia potencjału produkcyjnego – dotyczy to zwłaszcza zrobotyzowania linii spawalniczych do skrzyń
wywrotek oraz automatyzacji linii montażu. W planach na najbliższy rok jest
pogłębianie możliwości wspólnych badań
i rozwoju. Wielton dysponuje własną
kadrą (120 inżynierów), pod koniec roku
uruchomione zostanie w Wieluniu bardzo
nowoczesne Centrum Badań i Rozwoju.
Innowacyjność rozwiązań zapewni spółce przewagę konkurencyjną na rynkach
europejskich. Potencjał badawczy i tech-

niczny obu firm pozwoli na rozwój możliwości projektowych i produkcyjnych,
wykorzystanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania i wzajemną wymianę
know-how. Efektem będzie szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów i optymalne dostosowanie produktów do ich potrzeb. Efekty synergetyczne
mają pozwolić na optymalizację kosztów
działalności Grupy Wielton i poprawę
wyników finansowych. Skala działalności obu podmiotów i szeroki zakres
oferty powinny stwarzać w kolejnych
latach również większe możliwości eksportu poza rynki europejskie. W planach
jest ekspansja na rynki w Afryce, Azji
i na Bliskim Wschodzie.

Fruehauf SAS
Marka Fruehauf powstała w Stanach
Zjednoczonych w 1918 r. w Detroit jako
rodzinna firma Fruehauf Trailer Company. Po wielu latach sukcesów i globalnej ekspansji, w latach 80. i 90. ubiegłego wieku Fruehauf Corporation stał się
dobrze rozpoznawalną i jedną z wiodących
marek w Europie, jednak błędy w zarządzaniu i trudności ekonomiczne doprowadziły do rozpadu i bankructwa Fruehauf Corporation. W 1997 r. amerykańska
część firmy została kupiona przez Wabash National Corporation. W związku
z tą transakcją wydzielono zagraniczne
spółki zależne (Francja, Meksyk, Nowa
Zelandia), które rozpoczęły nowy etap
rozwoju. Francuska spółka Fruehauf SAS
działa w obecnej postaci od 2006 r.
W 2014 r. firma Fruehauf SAS wyprodukowała 3866 pojazdów – dało to aż
40-procentowy udział w runku francuskim, przychody wyniosły 94 mln euro,
zatrudnienie obecne to 541 pracowników
(na umowy stałe i czasowe). Zyski roczne
oscylują na poziomie 2–3 mln euro przy

Istotne dla nas jest to, że jest to strategiczne partnerstwo dwóch liderów rynkowych. Mamy do czynienia z unikatową
sytuacją, w której nie kupujemy spółki,
by ją restrukturyzować. Kupujemy spółkę,
która ma ponad 40-procentowy udział
we Francji, generuje dobry zysk i jest
bardzo dobrze zarządzana. Łączymy siły
dwóch mocnych firm i to jest bardzo
dobrą szansą dla nas, wspólnie planujemy zwiększenie sprzedaży i wyniku
finansowego.

obrocie rzędu 100 mln. W 2014 r. rentowność Fruehauf SAS (EBIT) wyniosła
3,1%, dla porównania EBIT Wielton SA
to 4,5%. Fruehauf SAS specjalizuje się
w produkcji naczep kurtynowych i z zabudową typu furgon, produkowane są
również naczepy platformowe, podkontenerowe oraz wywrotki stalowe.

Wielton SA i Grupa Wielton
Wielton, który jest aktywnie obecny
na ponad 35 rynkach, wypracował na wielu
z nich przewagę konkurencyjną w segmentach naczep samowyładowczych,
wywrotek i zabudów wielkopojemnych.
Produkcja w 2014 r. wyniosła 6487 pojazdów, przychody ok. 550 mln zł, firma
zatrudnia 1190 pracowników. Na początku 2015 r. Wielton wydzierżawił od
Compania Italiana Rimorchi (CIR) prawa
do trzech wiodących włoskich marek:
Cardi, Viberti oraz Merker, uruchomiono
również linię montażu w miejscowości
Tocco. Pierwszym tego efektem była
obecność na majowych targach Transpotec Logitec w Weronie nowej spółki zależnej Italiana Rimorchi srl. Wydarzenie
to zostało odczytane jako dawno oczekiwany ruch przez silnie tradycyjny włoski
rynek, co potwierdza również duże zainteresowanie klientów ofertą Italiana
Rimorchi srl.
Obecnie w skład Grupy Wielton,
oprócz Wielton SA wchodzi 5 podmiotów: Fruehauf (Francja), Italiana Rimorchi (Włochy), Wielton Rosja, Wielton
Ukraina, Wielton Białoruś oraz Wielton
Logistic.
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Ciężarówka z przyczepą
– logistycznie poprawne

Dariusz Piernikarski

Ciągnik siodłowy ciągnący naczepę czy może samochód ciężarowy z przyczepą? Każda
z tych kombinacji ma swoje wady i zalety. W transporcie dalekobieżnym bezwzględnie
dominują zestawy naczepowe, jednak przyczepy zyskują na popularności.

© D. Piernikarski

godnie z definicją zespół pojazdów
składa się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, są
one złączone ze sobą w celu poruszania
się po drodze jako całość. Zespołem pojazdów jest również pojazd członowy składający się z pojazdu silnikowego (ciągnika siodłowego) złączonego z naczepą.
Zestawy przestrzenne (objętościowe, wielkopojemne, jumbo) tworzą 2- lub 3-osiowe samochody ciężarowe ciągnące przyczepy (centralnoosiowe lub klasyczne –
z wózkiem skrętnym). Wykorzystywane
w tych kombinacjach zabudowy produkowane są w wielu wersjach – jako np.
kurtynowe, skrzyniowo-plandekowe, furgonowe, izotermiczne i chłodnicze. MożPrzyczepy można wykorzystać również do tworzenia
długich i cięższych pojazdów o całkowitej długości
25,25 m – w krajach skandynawskich ich dmc.
obecnie podniesiono do 64 t
©
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Zespoły pojazdów z przyczepami mogą być
wykorzystywane do transportu nadwozi
wymiennych, także chłodniczych

liwe staje się przystosowanie przestrzeni
ładunkowej dokładnie do oczekiwań klienta. W porównaniu z naczepami zestawy
przestrzenne mają większą pojemność
ładunkową, a dzięki wielu rodzajom zabudów znajdują zastosowanie w transporcie większości towarów.
Klienci wykorzystujący zestawy przestrzenne pochodzą z różnych branż. Są
wśród nich zarówno producenci komponentów motoryzacyjnych, jak również
przedsiębiorstwa działające w przemyśle
chemicznym, budownictwie lub producenci opakowań, materiałów izolacyjnych lub mebli. Są to operatorzy wykonujący transport dalekobieżny, ale także
typowe dostawy dystrybucyjne na nie-
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Ciężkie zestawy objętościowe górują nad naczepami pod względem
objętości przewożonego
ładunku – przy załadunku dwupoziomowym
różnica staje się jeszcze
bardziej wyraźna

wielkie odległości. Producenci zestawów
przestrzennych zdobywają coraz więcej
klientów. Istotą jest elastyczne podejście
do oczekiwań klientów i szybkie reagowanie na zmiany zachodzące na rynku,
chociażby związane z obniżeniem masy
dopuszczalnej pojazdów do 9 t nieobjętych systemem opłat na autostradach niemieckich. Dotychczas oferowane zespoły
pojazdów, określane jako „zabójcy myta”,
rejestrowane były na dmc. wynoszące
11,99 t. W wielu przypadkach prostopadłościenne nadwozie (zwłaszcza gdy jest
to nadwozie wymienne, tzw. BDF) staje
się integralną częścią logistycznego systemu produkcji i dystrybucji jako mobilny
magazyn na kołach i pozwala na realizację dostaw w systemie just-in-sequence (w sekwencji) lub po prostu na czas
(just-in-time).
Dowiedzmy się, co w zakresie oferty
zestawów przestrzennych mają do powiedzenia ich najwięksi producenci i dostawcy na rynku polskim – firmy Wielton, Wecon-Wesob i Gniotpol.

Zespoły pojazdów – fakty
Samochód ciężarowy ciągnący przyczepę może poruszać się bez przeszkód
po całej Europie. Maksymalna dozwolona długość ładowni ciężarówki to 7,3 m,
w przypadku przyczepy jest to 8,1 m. Maksymalna dozwolona długość obu ładowni nie może przekraczać (zgodnie z Dyrektywą 96/53/WE) 15,65 m, całkowita
długość zestawu jest ograniczona do
18,75 m. Z kolei długość ładowni naczepy to tylko 13,6 m, a zestawu naczepowego – 16,5 m. Zarówno zespół ciągnik
z naczepą, jak i zespół samochód ciężarowy–przyczepa, poruszające się na 5 lub
6 osiach, mogą mieć dopuszczalną masę
całkowitą 40 t. Dla zespołu członowego
z 2-osiowym samochodem i 2-osiową
przyczepą jest to 36 t.
Przy jednopoziomowym załadunku
na ciężarówkę i przyczepę wstawimy typowo 38 europalet, podczas gdy w naczepie zmieszczą się zaledwie 33–34.
Jeśli chodzi o objętość przestrzeni ładun-

kowej – w zależności od rodzaju konstrukcji, wysokości ramy, rozmiaru ogumienia
itp. – w zestawie przyczepowym wynosi
ona od 110 nawet do 130 m3. Standardowa naczepa ma ok. 90 m3, a w wersji
mega objętość ładowni sięga 100 m3.
Różnica na korzyść zestawu członowego
z przyczepą jest zatem wyraźnie widoczna.
Jeśli wybierzemy przyczepę centralnoosiową, może ona poruszać się na 2
lub 3 osiach, można ją także wyposażyć w otwierane na bok lub do góry
drzwi na ścianie przedniej, co po położeniu pomostu przejazdowego pozwala
na za- i rozładunek samochodu i przyczepy bez rozprzęgania (na wskroś). Z kolei przyczepa wyposażona w wózek skrętny (obrotnicę) może mieć większą liczbę
osi – od 2 do maksymalnie 5. W tym przypadku kombinacja samochód ciężarowy
(2- lub 3-osiowy) – przyczepa (różna liczba osi) daje możliwość optymalizacji całkowitej ładowności i pojemności ładunkowej, w zależności od bieżących potrzeb
transportowych.
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Kurtynowe
nadwozie wymienne Wecon
na targach IAA
transportowane
na 2-osiowej
przyczepie centralnoosiowej
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Wyposażenie przyczepy w uchylną ścianę przednią oraz
pomost przejazdowy pozwala na załadunek na wskroś,
bez konieczności rozprzęgania samochodu i przyczepy
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Ciężkie zestawy przestrzenne to jedna ze specjalności Wielton, wiele z nich
trafia do odbiorców zagranicznych – na zdjęciu zestaw kurtynowy
z zapięciem celnym w barwach największej słowackiej
firmy transportowej STD Donivo

Wesob-Wecon
Spółka Wesob to w pewnym sensie
polska część niemieckiego producenta
Wecon. Mimo że na rynku niemieckim
marka Wecon znana jest przede wszystkim jako producent systemów nadwozi
wymiennych BDF, to Wesob-Wecon dostarcza zestawy przestrzenne. Portfolio
produktowe w tym zakresie obejmuje zarówno lekkie zestawy o dmc. do 11,99 t,
średnie o dmc. do 25 t oraz ciężkie zestawy 40-tonowe.
Zestaw lekki Wecon-Wesob (dmc.
11,99 t.) to zabudowa na podwoziu samochodu ciężarowego o dmc. do 7490 kg
oraz przyczepa jednoosiowa (4500 kg),
kubatura zestawu sięga 120 m3. Jest to

Lekka zabudowa
Wecon na podwoziu MAN
TGL 12.250
– propozycja
do objętościowego transportu
dalekobieżnego

hybrydowa skręcana konstrukcja stalowo-aluminiowa. Podłużnice wykonane są
z aluminiowych profili, podłoga jest zintegrowana z ramą, wykonana z aluminiowych paneli z powierzchnią antypoOd marca br. w barwach firmy Alcopper Trans
Logistics z Katowic jeździ 14 ciężkich zestawów
Wieltonu, przystosowanych do transportu różnego
rodzaju towarów – także opon; wyposażenie obejmuje system przejazdowy oraz dach podnoszony,
pojemność załadunkowa to 120,06 m3
© Wielton

© Wielton

Wielton to największy polski producent i eksporter zestawów przestrzennych. Firma specjalizuje się w produkcji ciężkich zestawów z przyczepami
centalnoosiowymi o dmc. 40 t. W ofercie Wielton ma zestawy kurtynowe lub
skrzyniowo-kurtynowe (z burtami) tworzące rodzinę Volume Master.
Cały proces, począwszy od ustalenia
oczekiwań, poprzez uzgodnienie szczegółów w zakresie ostatecznych wymiarów i wyposażenia, po przekazanie dokumentacji i odbiór pojazdu, przebiega
w ścisłej współpracy z klientem. Wielton stosuje wyłącznie komponenty pochodzące od renomowanych dostawców
(osie, sprzęgi, nogi podporowe, dachy itp.).
W zabudowie podwozia samochodu ciężarowego i przyczepy znajdują się tak typowe elementy, jak podłoga, słupki narożne, kłonice, dach przesuwny, plandeki
przesuwane niezależnie po obu stronach
oraz ściana przednia i drzwi z tyłu. W przypadku zabudowy skrzyniowo-plandekowej instalowane są dodatkowo burty
o wysokości 400, 600 lub 800 mm, opcję
stanowią półdrzwi z tyłu, jest także zapięcie celne.
Zabudowy w zakresie zabezpieczenia
ładunku spełniają wymagania normy
DIN-EN 12642 XL, możliwe jest również
uzyskanie certyfikatu do przewozu opon.
Podłoga wytrzymuje naciski wózka wi-

dłowego do 5,5 t na oś. W opcjach znajduje się dach przesuwny i podnoszony
(4 poziomy, od 0 do +150 mm).
Ciężkie zestawy przestrzenne Wielton Volume Master M2 (3-osiowy samochód ciężarowy + przyczepa centralnoosiowa tandem) mają dyszel z regulacją
długości, zawieszenie pneumatyczne z zaworem podnoszenia i opuszczania podwozia. Zestaw można przystosować do
załadunku przejazdowego, opcjonalnie
można zamontować tylny podest załadowczy (podnoszony na drzwi lub składany pod podwozie, doposażyć w uchwyty
promowe czy też wzmocnioną plandekę
Secura. Tych kilka przykładów nie wyczerpuje oczywiście listy dostępnych opcji
wyposażenia.
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Wielton Volume Master M2

© Wecon-Wesob

W NASZEJ OFERCIE
posiadamy szereg wersji
urządzeń bramowych
dostosowanych do konkretnych
potrzeb użytkowników. Są to
urządzenia o udźwigu od
2–18 ton z ramionami
stałymi, teleskopowymi,
z jednym lub dwoma hakami
blokującymi. Wyposażamy je
w elementy hydrauliki siłowej
renomowanych firm.

reklama

ślizgową. Aluminiowe słupki narożne są przykręcane do ramy podłogowej, słupki środkowe – mocowane są na wózku przesuwnym. Ściana przednia wykonana z płyty sandwich, z rdzeniem w postaci plastra
miodu, poszycie zewnętrzne z laminatu wzmacnianego
włóknem szklanym.
Zestaw średni (dmc. do 25 t) budowany jest na
podwoziach samochodów o dmc. od 12 do 15 t, przyczepa jednoosiowa ma dmc. od 6 do 10 t. Rama podłogowa zabudowy i podwozie przyczepy wykonane
są ze stali o podwyższonej jakości (w całości ocynkowana ogniowo). Stalowe słupki narożne są zabezpieczone antykorozyjnie w procesie KTL i lakierowane proszkowo, słupki środkowe montowane są
na wózku przesuwnym. Ściana przednia wykonana
jest z lekkich kaset stalowych, od wewnątrz wzmocniona sklejką o grubości 12 mm. Z tyłu stosowane
są pełne drzwi dwuskrzydłowe z paneli aluminiowych. Jako wyposażenie producent proponuje system
wielopunktowego mocowania ładunku safety lock, dostępne są różne wersje dachu: stały, przesuwny,
przesuwny + podnoszony. Mechaniczny system podnoszenia dachu z przekładnią samohamowną to
własne rozwiązanie firmy Wesob. Można również zastosować aluminiowy podest przejazdowy (nośność
4 t) oraz podesty załadowcze różnych typów (składane, podnoszone).

URZĄDZENIA HAKOWE
dostosowane są do potrzeb
użytkowników. Są to urządzenia
o udźwigu od 2 do 34 ton.
Wyposażone w blokadę
kontenerów zewnętrzną lub
wewnętrzną, z hakiem
teleskopowym lub teleskopowym
i łamanym (do transportu szerszej
gamy kontenerów). Zawieszenie
podwozia zabezpieczone jest za
pomocą rolki podporowej lub
blokady resorów.
DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI odpadów
proponujemy zestawy składające się
z wywrotki i żurawia dostosowanych
do potrzeb użytkowników (wywrotki
trójstronne, dwustronne oraz żurawie
o różnej wielkości w zależności
od rodzaju pojemników). Żurawie
wyposażamy w dodatkowy osprzęt
jak widły czy chwytaki. W zależności
od potrzeb proponujemy różne
rodzaje sterowania żurawiem:
ręczne, radiowe, z siedziska
czy z platformy.

W ciężkich zestawach Wecon-Wesob proponuje również system
do załadunku dwupoziomowego z regulacją wysokości poszczególnych poziomów, nośność drugiego poziomu osiąga 4 t

Ciężki zestaw kurtynowy lub skrzyniowo-kurtynowy Wecon-Wesob (dmc. 40 t) powstaje na podwoziach 3-osiowych (24–26 t dmc.), dmc. przyczepy
zawiera się w zakresie 12–18 t. Niska rama podłogowa wykonana jest ze stali o podwyższonej jakości
(cynkowanie ogniowe łącznie z wewnętrznymi przestrzeniami profili zamkniętych. Podłoga ze sklejki impregnowanej jest przystosowana do pracy wózka
widłowego o nacisku na oś 5460 kg. Większość wyposażenia jest podobna jak w zestawach średnich, dodatkową opcją są np. zderzaki paletowe wysokości
15 mm z systemem wielopunktowego mocowania
ładunku safety-lock, stalowy dach stały lub system

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
W ofercie posiadamy różne rodzaje zabudów o konfiguracji dostosowanej do potrzeb
użytkownika. Wszystkim zabudowom zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny poprzez sieć ponad 30-tu punktów serwisowych.

DYSTRYBUTOR

HEWEA sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków (k. Wrocławia)
tel.: 71 345 60 00, 606 874 733, faks: 71 345 82 13
e-mail: info@hewea.com, www.hewea.com
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Lekki zestaw
przestrzenny
Gniotpol na
tegorocznych
MAN Trucknology Days
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rozsuwanego tylnego portalu (rozwiązanie wykorzystywane m.in. do przewozu sprzętu AGD). Portal tylny można
rozsunąć o 250 mm z każdej strony,
dach podnosi się o 350 mm.
W ciężkich zestawach Wecon-Wesob
proponuje również system do załadunku
dwupoziomowego z regulacją wysokości
poszczególnych poziomów (niezależnie
w 3 strefach zabudowy). Nośność drugiego poziomu podłogi do 4 t. Zestaw można
również przystosować do transportu wózka widłowego – jest to rozwiązanie umoż-

stawy przestrzenne produkowane przez
Gniotpol tworzą trzy podstawowe rodziny Prestige Line: ZP40 (dmc. 40 t, ładowność do 23 t, 120 m3), ZP23 (23 t. dmc.,
ładowność do 14 t, 120 m3) oraz ZP12
(dmc. 12 t, zestaw aluminiowy, z opatentowanym systemem szerokości wewnętrznej 2504 mm). Zwiększenie szerokości ładowni z typowych 2480 mm do
2504 mm pozwoliło na zwiększenie pojemności o 1,14 m3. W zabudowach lekkich i średnich stosowane są przyczepy
jednoosiowe. W zależności od oczekiwań
odbiorców oferowane są stelaże z tradycyjnym deskowaniem lub ze specjalnymi aluminiowymi pionowymi profilami zintegrowanymi z kurtyną.
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Ciężkie zestawy Wecon-Wesob można
przygotować do transportu wózka
widłowego – za przyczepą lub
samochodem ciężarowym

liwiające załadunek i rozładunek towarów w miejscach, gdzie nie ma możliwości załadunku z rampy lub za pomocą
wózka widłowego. Transport wózka widłowego odbywa się na samochodzie lub
na przyczepie – daje to możliwość wykorzystania samochodu z wózkiem bez
konieczności ciągnięcia przyczepy.

Gniotpol Prestige Line
Gniotpol to ponad 25-letnie doświadczenie w produkcji wysokiej jakości pojazdów użytkowych. Zestawy przestrzenne
marki Gniotpol dzięki zastosowaniu ram,
podłóg oraz komponentów aluminiowych
mają niską masę własną. Najnowsze ze-
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„Zabójca myta”
w wykonaniu
Gniotpol – lekki
zestaw przestrzenny
o dmc. 11,99 t
i ładowności 4,3 t
przewiezie aż
118 m3

Ponieważ każdy pojazd produkowany jest na indywidualne zamówienie
z dbałością o perfekcyjne i precyzyjne
wykonanie, stosowane są różne elementy
wyposażenia dodatkowego, np. trapy przejazdowe i podesty załadowcze czy systemy rolek w podłodze do transportu przesyłek lotniczych.
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Alcoa – felgi, na których
można polegać
Alcoa, czyli Aluminium Company of America, to firma, która od 127 lat jest liderem
produkcji aluminium i twórcą pionierskich metod przetwarzania tego surowca.

„Samochody Specjalne”: Alcoa to potężny
amerykański koncern, a produkcja felg
to tylko wycinek jego działalności. Firma
zatrudnia 60 000 pracowników w 30
krajach – to niebywałe.
Tomasz Krawczyk: Tak, nasza firma może
pochwalić się wieloma imponującymi
faktami. Mamy np. największy na świecie ośrodek badawczo-rozwojowy obróbki
metali lekkich w Pensylwanii w USA,
w 267 laboratoriach pracuje tam 600 naukowców. Aluminium (stopy aluminium)
z naszych zakładów wykorzystywane jest
w wielu dziedzinach, m.in. do produkcji
opakowań, czyli puszek i butelek do napojów, w budownictwie do produkcji okien
i bram czy w elektronice użytkowej, np.
w elementach telefonów komórkowych.
W przemyśle lotniczym natomiast nasze
aluminium znajdziemy, przykładowo,

Tomasz Krawczyk

,
menedżer sprzedaży
firmy Alcoa,
odpowiedzialny
za rynek Europy
Wschodniej oraz
rynki wschodzące
© Alcoa

rynku, nowych produktach Alcoa,
ich zaletach i w końcu o wymiernych korzyściach, jakie może przynieść używanie felg aluminiowych, rozmawiamy z Tomaszem Krawczykiem,
menedżerem sprzedaży Alcoa, odpowiedzialnym za Europę Wschodnią i rynki
wschodzące.

w poszyciach samolotów czy łopatkach
turbin silnikowych. Dodam, że 95% aluminium używanego w lotnictwie zostało
opracowane przez Alcoa. Tak więc Alcoa to nie tylko felgi. Chociaż mają one
już 67 lat, bo dokładnie w 1948 r. powstała pierwsza felga Alcoa z kutego
aluminium do samochodu ciężarowego.

Centrala firmy znajduje się w Cleveland w Ohio, a fabryki rozmieszczone są
na całym świecie.

Jesteśmy obecni wszędzie, na wszystkich
kontynentach, to nam daje bardzo dużą
przewagę konkurencyjną w podejściu
do dużych firm OEM, takich jak np.
Volvo, Mercedes, Renault, Scania, DAF,
których pojazdy wyposażane są w nasze
felgi. Firmy te również mają swoje fabryki na całym świecie, kontaktując się
z nami i podpisując globalne porozumienia, zapewniamy im taką samą jakość
produktu i obsługi, gdziekolwiek będą
chcieli. Powiedzmy, że np. Volvo będzie
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miało swoją fabrykę w Japonii, Meksyku
czy Brazylii, tam dostarczymy im produkt
„just in time”, wprost na linię produkcyjną na wszystkich kontynentach.
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Jak opisałby Pan rynek sprzedaży felg
aluminiowych w Polsce? Jak wygląda on
na tle innych krajów europejskich?
Ogólnie rynek się bardzo rozwija i wzrasta świadomość właścicieli firm na temat
oszczędności oraz odnośnie wykorzystania aluminium i felg aluminiowych
w transporcie, co przekłada się naturalnie na ich świadomy wybór. Niemniej
jednak ciągle nam daleko do sytuacji na
zachodzie. Plasujemy się tak pomiędzy
rynkiem wschodnioeuropejskim, jak Rosja
i Ukraina, a tzw. prawdziwą Europą Zachodnią. Jednak jesteśmy bliżej Europy
Zachodniej niż Wschodniej. I co warto

specyfikację na samochody razem z naszymi felgami. Natomiast w przypadku
pojazdów, które już we flocie operują,
mają po 2–3 lata, ta sytuacja jest już
dużo trudniejsza. Na przykład w przypadku floty przewożącej paliwa, gdzie
ten zwrot z inwestycji jest stosunkowo
krótki, w granicach roku bądź roku i kilku
miesięcy, udaje się nam to zrobić.
W pozostałych sektorach transportu, jak
np. przewóz wywrotkami materiałów
budowlanych, tam gdzie stawki za kilometr są stosunkowo niskie, klienci prawie zawsze biorą felgi aluminiowe do nowych pojazdów. Natomiast namówić na
wymianę felg na aluminiowe w ciężarówkach już użytkowanych jest dość trudno,
bo czas zwrotu inwestycji wynosi od 2
do 3 lat. Wiadomo, wszystko jest uzależnione od tego, jak firma jest zorga-

Zalety felg Alcoa docenili właściciele firmy
Wizet, całkowicie przechodząc na felgi
Dura-Bright, gdy tylko pojawiły się na rynku

podkreślić, Polska wraz z Czechami i Węgrami jest liderem regionu, jeśli chodzi
o udział aluminium w rynku, jakość i doposażenie pojazdów.

Czyli w takim razie coraz łatwiej jest
przekonać właścicieli flot do zakupu felg
aluminiowych?
Tak, z roku na rok coraz łatwiej. Stosunkowo łatwo jest nam przekonać do
zakupu felg aluminiowych w momencie,
gdy właściciel floty planuje zakup nowych
pojazdów i przygotowuje odpowiednią

nizowana i jak intensywnie jeżdżą samochody. Gdy koniunktura pozwala na
więcej przewozów, zwrot z inwestycji
jest szybszy.

Czyli sekret tkwi w płatności?
Właśnie tak, bo kupując nowe pojazdy,
firmy nie płacą gotówką, lecz biorą je
w leasing. I wtedy dopłata za felgi aluminiowe jest mało widoczna w miesięcznej racie leasingowej. Natomiast gdy pojazdy stoją już na placu i trzeba do nich
zakupić na jeden zestaw po 12 felg – co
przy 10 zestawach daje 120 felg – i nawet jeśli ten zwrot jest widoczny, to już
jest wydatek, gdyż trzeba zapłacić gotówką. W tym upatruję główny problem.
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O co najczęściej pytają klienci podczas
wyboru felg?
Coraz częściej naszym klientom zależy
na jakości produktu, interesują się jakością, występowaniem ewentualnych
problemów technicznych, chcą być pewni,
że założone felgi będą toczyły się na osi
przez wiele lat bez problemów. Ważna
jest też dostępność produktów na rynku.
Dlatego nasz dystrybutor, firma Krysgum, ma największy stok magazynowy
felg aluminiowych w Europie Środkowej: w stałej ofercie jest prawie 500 felg
dostępnych w ciągu 24 godzin w każdym
miejscu w kraju. Utrzymywanie takiego
dużego stałego stanu magazynowego
uważam za ważny aspekt naszej przewagi na rynku.
Jakie korzyści osiągnie firma, zmieniając
felgi na aluminiowe? Jakiego rzędu są to
oszczędności w stosunku do używania
felg stalowych? Można to oszacować?
Dzięki temu, że na ciągnik i naczepę
nałożymy felgi Alcoa, uzyskamy średnio
240 kg dodatkowej masy ładunku, a przy
przewozie paliwa takie 240 kg to ok.
300 l. Czyli przy każdym kursie cysterna
może zabrać 300 l paliwa więcej, co przy
5 kursach dziennie daje 1500 l. Możemy sobie wyobrazić, jakie to są korzyści
w przypadku flot składających się np. ze
150 pojazdów. Warto podkreślić, że jest
to ilość towaru przewieziona bez spalenia dodatkowych litrów paliwa, bez zatrudnienia dodatkowego pracownika,
bez płacenia leasingu za dodatkowy pojazd, bez ubezpieczeń i amortyzacji. Przy
przeliczeniu ile dodatkowych samochodów musiałoby jeździć, aby taką ilość
miesięcznie przewieźć, to daje wyobrażenie o realnych zyskach. Czas zwrotu
z inwestycji może wynieść w takim wypadku nawet 11 miesięcy.
Jakie są zatem zalety felg aluminiowych?
Klienci decydują się na zakup naszych
produktów z kilku powodów. Są lżejsze
niemal o połowę od felg stalowych, dzięki
czemu klient zyskuje dodatkową ładowność oraz szybką stopę zwrotu poczynionej inwestycji. Poza tym felgi Alcoa
są nawet pięciokrotnie mocniejsze od stalowych. Dla wyobrażenia: aby odkształcić
felgę stalową o 5 cm, trzeba zadziałać na
nią siłą nacisku 13 t, aby o tyle samo odkształcić kutą felgę aluminiową, potrzeba
71 t. Kolejnym powodem jest ich ekologiczność, co oznacza, że w 100% poddają
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© Renault Trucks

W 2013 r. firma Alcoa
obchodziła 125-lecie
istnienia i 65-lecie
produkcji felg z kutego
aluminium do samochodów ciężarowych.
Z takiego doświadczenia korzysta firma
Renault Trucks,
wyposażając
modele T w felgi
Dura-Bright EVO

się recyklingowi. Ze starych felg można
zrobić nowe lub puszki do coca-coli, nie
ma ani 1% strat, przetapiamy 1:1. Dodatkowo wyglądają przy tym estetycznie i wyróżniają się na tle wyrobów konkurencji. Nasze produkty zmniejszają
również zużycie opon oraz elementów
układów hamulcowych. Aluminium ma
trzykrotnie lepsze zdolności przewodzenia ciepła od stali i bardzo szybko oddaje
ciepło na zewnątrz. Potrafimy udowodnić przez pomiary termiczne, że jeżeli
mamy felgę aluminiową założoną na osi,
to opona, która się toczy na tym pojeździe, ma temperaturę pracy o 22°C niższą niż opona na feldze stalowej. Niższa
temperatura pracy to dłuższe życie opony
i dłuższe życie całego układu systemu hamulcowego, klocków i tarcz.

A co z obniżaniem zużycia paliwa?
Oszczędność paliwa osiągana jest dzięki
temu, że koło będzie mieć mniejszy masowy moment bezwładności – obrócenie felgi z kutego aluminium ważącego
o połowę mniej niż koło stalowe wymaga mniej energii. To zmniejszenie
oporu toczenia przekłada się na oszczędność paliwa w warunkach laboratoryjnych średnio o 1,8%. W warunkach rzeczywistych, szczególnie w przypadku
autobusów miejskich oraz pojazdów
dystrybucyjnych, korzyści te mogą być
jeszcze większe.
Wspomniał Pan, że felgi Alcoa są wykonane z kutego aluminium. Jak zatem
powstają?
Felgę aluminiową wykuwamy z jednego
bloku stopu aluminium. Blok jest rozgrzewany, następnie przy użyciu prasy
pod naciskiem 8000 t trzema uderzeniami wykuwa się z bloku metalu kształt

felgi. Felga jest poddawana obróbce termicznej w celu zwiększenia wytrzymałości mechanicznej, która zapewnia
pozytywne przejście nawet najbardziej
rygorystycznych testów TÜV, LBF czy
JWL-T. Następnie wiercony jest otwór
centralny, otwory mocujące i otwory wentylacyjne. Taki produkt przekazywany
jest na automatyczne roboty polerujące
do wykończenia. Możemy ją wypolerować do wyglądu Brushed, czyli aluminium
szczotkowanego – wersji podstawowej
lub na kolejnym robocie polerującym do
powłoki Mirror Polished, czyli lustrzanego
połysku. Najwyższym wykończeniem jest
Dura-Bright. To technika obróbki powierzchniowej aluminium, dzięki której
powłoka wnika w aluminium, staje się
jej integralną częścią. To jest dość skomplikowany i długotrwały proces.

Które produkty sprzedawane są w Europie?
W Europie Alcoa sprzedaje tylko felgi do
samochodów ciężarowych, autobusów
i do samochodów dostawczych, w Stanach Zjednoczonych również do samochodów osobowych i kempingowych.
Mamy kilka linii produktowych. Do wyboru są felgi Dura-Bright zachowujące
połysk wyłącznie dzięki czyszczeniu ich
przy użyciu wody z mydłem, Dura-Flange
zapewniające dłuższy okres eksploatacyjny w trudnych warunkach oraz felgi
WorkHorse odpowiednie do pojazdów
budowlanych oraz o zwiększonej ładowności. Oferta jest stale poszerzana. Nowym produktem, który bardzo dobrze się
przyjął również na polskim rynku, jest
koło 22,5 × 11,75 o odsadzeniu 45 mm
do naczep o zawieszeniu niezależnym
transportujących duże szklane i betonowe płyty. Zastosowanie tych felg w na-

czepie zmniejsza jej wagę o 90 kg, a jeśli
felgi Alcoa założymy również do ciągnika
siodłowego, uzyskujemy zmniejszenie
masy zestawu o ponad 200 kg. Ta oszczędność sprawiła, iż nasza nowa felga w ciągu
minionych 12 miesięcy stała się niemalże
wyposażeniem obowiązkowym tego typu
pojazdów.

Oferta ewoluuje i powstają nowe generacje produktów.
Tak, przykładem jest m.in. druga generacja felg Dura-Bright. Nowy produkt,
felga Dura-Bright EVO, również dzięki
technologii obróbki powierzchniowej nie
ulegnie skruszeniu, nie pęknie, nie złuszczy się ani nie zardzewieje. Nie potrzeba
polerować, wystarczy regularne czyszczenie wodą z mydłem. Od swej poprzedniczki natomiast różni się dwu-trzykrotnie większą odpornością powierzchni
na działanie kwasu fluorowodorowego,
chemikaliów, na korozję oraz mniejszym
negatywnym oddziaływaniem na środowisko – używa się mniej szkodliwych
materiałów w procesie produkcji. I mimo
iż felgi te są odrobinę droższe w zakupie od felg Mirror Polished, to ich koszt
zwraca się już w trakcie eksploatacji.
Nie wymagają pracochłonnej konserwacji oraz zakupu do tego celu przeznaczonych specjalnych środków chemicznych, jak to jest często w przypadku
standardowych felg z połyskiem.
Jako że felgi Alcoa przechodzą najbardziej wymagające testy, dlatego producent daje na swoje produkty pięć lat
gwarancji bez limitu kilometrów.
Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała Katarzyna Biskupska
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Dariusz Piernikarski

Mercedes-Benz rusza w teren
W nieprzewidywalnych kwietniowych warunkach pogodowych klienci (oraz
dziennikarze) testowali nowe pojazdy ciężarowe Mercedes-Benz przeznaczone
dla budownictwa i energetyki. Były to modele Actros, Arocs oraz Unimog.
Miejscem akcji był terenowy tor w okolicach Radziejowic.
aimler AG, mający ponad 80-letnie doświadczenie w konstruowaniu pojazdów do zastosowań
budowlanych, jest obecnie niekwestionowanym europejskim liderem rynku, oferując bogatą gamę wyspecjalizowanych
samochodów ciężarowych dla tej branży.
Są to zarówno samochody dostawcze,
ciężarowe, jak i samochody specjalne –
bo za takie należy uznać typoszeregi modeli Zetros (na razie jeszcze tylko Euro V)
i Unimog. Budowlane samochody Mercedes-Benz występują w wielu kategoriach dopuszczalnej masy całkowitej: począwszy od lekkich modeli Vito o dmc.
2,8 t, poprzez typowo budowlane Arocsy,
a skończywszy na Actrosach SLT do bardzo ciężkich zastosowań w zestawach
o dmc. równej 250 t.

W swojej ofercie – czy to będzie Actros,
Arocs czy Unimog – Mercedes może zaproponować modele, które śmiało można
nazwać „kompletnymi” pojazdami budowlanymi. Dostępny jest zatem pełen

Arocs 3243 K w wersji 8×4 z dwiema osiami
skrętnymi i ze wspomaganiem układu kierowniczego ServoTwin, zabudowa to wywrotka
trójstronna Meiller z hydraulicznie sterowaną
burtą Boardmatic
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zakres konfiguracji osi: 4×4, 6×4, 6×6,
8×4, 8×4 (lekki), 8×6 oraz 8×8. W standardzie znajduje się wiele dobrze znanych
opcji wyposażenia, jak np. wspomaganie
przy ruszaniu pod górę, blokada przed
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Wysoki prześwit, sekwencyjnie załączane
blokady mechanizmów różnicowych i przede
wszystkim wysoki moment obrotowy sprawiają, że jazda w głębokich koleinach nie
stanowi większego problemu

Pojazd wysokiej mobilności UHE, czyli Unimog U 5023 z silnikiem
Euro VI i centralnym systemem pompowania opon, zabudowa to
skrzynia z plandeką (Zikun) – w terenie trudno go zatrzymać

staczaniem się ze wzniesienia, kompensacja obciążenia osi przedniej, odłączalny
(terenowy) ABS, 4 typy układów wydechowych, ekologiczne silniki Euro VI,
warianty kabin w zależności od zastosowań budowlanych.
Poprawa koniunktury gospodarczej
i nowa unijna perspektywa finansowa
pozwalają patrzeć na przyszłość rynku
budowlanego w Polsce z pewnym optymizmem. Nowe przetargi wymagają poczynienia przez firmy inwestycji – zleceniodawcy przykładają coraz większą wagę
do jakości usług i terminowości. Odpowiedzią na te potrzeby jest oferta terenowych ciężarówek Mercedes-Benz. Mercedes-Benz Polska, który liczy na dobrą
sprzedaż, jest obecnie w pewnym sensie
na fali: w 2014 r. firma po raz pierwszy
została liderem polskiego rynku ciężarowego, uzyskując udziały 18,7% i sprzedaż ponad 3300 pojazdów (wg PZPM).

Arocs – z myślą o budowie
Mercedes-Benz Arocs to model zaprojektowany z myślą o zastosowaniach
budowlanych. Pojazd ten pojawił się
w 2013 r. i od początku oferowany był
wyłącznie z silnikiem przystosowanym
do normy emisji spalin Euro VI. Zastąpił
zasłużone modele Actros i Axor, połączono w nim najlepsze rozwiązania z poprzednich modeli i nowoczesne rozwiązania technologiczne.
Arocs jest przystosowany do pracy
w typowych dla budowy warunkach terenowych. Zależnie od planowanego za-

stosowania oraz od typu zabudowy, jest
on oferowany w wersjach dwu-, tróji czteroosiowych z napędem na część
kół lub wszystkie koła. Producent oferuje
wiele wersji silnikowych, najmocniejsze
modele można wyposażyć w silnik OM471
o mocy 625 KM (460 kW) z potężnym
momentem obrotowym 3000 Nm. Seryjnym wyposażeniem jest zautomatyzowana skrzynia biegów Power Shift 3 wyposażona w terenowy program zmiany
biegów – skrzynia manualna jest opcją.
Poprawę właściwości manewrowych zapewnia możliwość montażu dwóch osi
skrętnych, a także układu wspomagania
kierownicy ServoTwin. Arocs występuje

zarówno jako ciągnik, jak i podwozie. Wywrotki, betonomieszarki, hakowce i żurawie to tylko niewielka część zabudów,
które może mieć ten model.
Bardzo ciekawym rozwiązaniem w modelu Arocs jest turbosprzęgło, oferowane opcjonalnie. Wyróżnia się ono odpornością na zużycie dzięki zastosowaniu
sprzęgła hydrokinetycznego działającego
tylko podczas ruszania z miejsca. Turbosprzęgło zapewnia maksymalną wydajność podczas ruszania oraz manewrowania, zwłaszcza gdy wymaga tego
znaczne obciążenie. Turbosprzęgło pełni
również rolę retardera i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.
Arocs 3340 AK
w wersji 6×6
z wywrotką trójstronną Meiller
z hydraulicznie
sterowaną burtą
Boardmatic
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Tomasz Ciesielski

„Samochody Specjalne”: Jaki jest główny
cel terenowych prezentacji samochodów
Mercedes-Benz?
Tomasz Ciesielski: Zaprosiliśmy klientów
i dziennikarzy na naszą „ekspedycję offroadową” po to, by móc szerzej zaprezentować nasze nowości produktowe
wprowadzane na polski rynek. Mam tu
na myśli zwłaszcza turbosprzęgło z retarderem oraz hydrostatyczny napęd osi
przedniej. Organizowane przez nas jazdy
mają przybliżyć klientom te rozwiązania
i pokazać, jakie dają korzyści w codziennej eksploatacji. Praktyczne zastosowanie pojazdu w trudnych warunkach
terenowych to jedyny możliwy sposób,
przez teorię nie da się tego dobrze zrobić. Od dawna w Mercedes-Benz Polska
mówimy o tym, że najtrudniejsze zastosowania drogowe i pozadrogowe są dla
nas bardzo ważnym segmentem rynku.
Tu, w Radziejowicach, udowadniamy to
w praktyce.
Czy to znaczy, że Mercedes-Benz reaguje
na ożywienie na rynku budowlanym?
Czujemy przede wszystkim wzrost zainteresowania pojazdami budowlanymi. Nowa finansowa perspektywa unijna
i środki w postaci 70 mln euro, które będzie można przeznaczyć na różne inwestycje infrastrukturalne, rozwój kolejnictwa czy drogownictwa, będą skutkowały
rosnącym zapotrzebowaniem na środki
transportu. Widzimy, że przez ostatnie
5–6 lat, odkąd przeżywamy trudności
w branży budowlanej, niewiele tych specjalistycznych środków transportu się
sprzedawało. Odczuwamy to my, jako

Actros – wszechstronność
przede wszystkim
Branża budowlana to nie tylko wywrotki pracujące w kopalniach, kamieniołomach lub wykopach. Potrzebne są
również pojazdy szosowo-terenowe dostarczające materiały budowlane i pokonujące dłuższe trasy. Do tego idealnie

Mercedes, śledzimy również statystyki
całego rynku dotyczące rejestracji pojazdów i wiemy, że cała branża przeżywała
poważny zastój.
Firmy, które wciąż działają na rynku i będą
uczestniczyć w przyszłych pracach, muszą
wyposażyć się w nowe pojazdy. Wychodzimy w ich kierunku z rozwiązaniami,
które pozwolą zmniejszyć koszty eksploatacji i zwiększyć rentowność. Do takich
rozwiązań zalicza się właśnie wspomniane turbosprzęgło z retarderem lub
hydrauliczny napęd osi przedniej – oba
w pojazdach koniecznie z kontraktem serwisowym. Te propozycje to takie długofalowe myślenie o korzyściach, o stałości
kosztów firmy transportowej, to wyjście
naprzeciw oczekiwaniom klientów. Wiele
jeszcze musi się jednak zmienić w percepcji potrzeb rynku transportowego, aby
zaakceptować te nowatorskie rozwiązania.

© Mercedes-Benz Polska

,
product & marketing manager
w Mercedes-Benz Polska

Czy możemy powiedzieć, że między pojazdami budowlanymi starszych generacji, np. Actrosem MP2, a współczesnym
Arocsem istnieje przepaść technologiczna?
Może niekoniecznie przepaść technologiczna, bo tamten samochód także był
bardzo zaawansowany pod tym względem, a przede wszystkim był bardzo niezawodnym produktem. Arocs został uzupełniony. Oprócz tego, że ma wszystkie
dobrze sprawdzone rozwiązania z Actrosa
MP2 czy MP3, to otrzymał wiele rozwiązań, które zmniejszają zużycie paliwa,
podwyższają trwałość i niezawodność.
Wprowadzone zostały takie elementy,
jak dołączane napędy mechaniczne i hy-

drostatyczne, czyli rozwiązania, które nie
zawsze potrzebują samochodu „pancernego”, przygotowanego na bardzo trudne
warunki eksploatacji. Myślimy o eksploatacji pojazdów częściowo w warunkach
drogowych i z okazjonalnym wjazdem
w teren nieutwardzony. Tym samym pokrywamy wszystkie potrzeby rynku, w tym
potrzeby transportu budowlanego i zaopatrzenia międzymiastowego, w którym
eksploatacja sprzętu odbywa się głównie
po drogach publicznych.
Dążymy do zdecydowanego obniżenia
zużycia paliwa, stąd też Arocs jest tą
odpowiedzią na potrzebę zwiększenia
rentowności budowlanych firm transportowych. Oczywiście, aby uzyskać maksimum korzyści, firmy muszą też przeorganizować się wewnętrznie, badać –
tak jak firmy transportu międzynarodowego – swój poziom wydatków i optymalizować je.

nadaje się Actros. Jego specjalistyczne
wersje pozwalają zarówno na szybkie
i ekonomiczne poruszanie się po drogach
publicznych, jak i bezpieczną, wydajną
jazdę w terenie nieutwardzonym.
Z myślą o budowlanych firmach transportowych przygotowano ciągniki Actros
4×2 z hydraulicznym wspomaganiem
ruszania HAD (ang. HydraulicAuxiliary

Drive). HAD to dołączany napęd osi
przedniej realizowany dzięki zastosowaniu silników hydraulicznych w piastach
kół. Po wjechaniu na nieutwardzoną drogę
kierowca może załączyć HAD, uzyskując
przy ruszaniu efekt zbliżony do napędu
na dwie osie. Układ ten jest o 500 kg lżejszy od tradycyjnego napędu 4×4, a zużycie paliwa jest niższe o 12%.
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Actros 1945 z hydraulicznym napędem osi
przedniej HAD z wywrotką Schwarzmüller
– bardzo wydajny środek transportu obsługujący plac budowy, nadaje się także
na szosę i mniej wymagające bezdroża

Unimog – dla specjalistów
W szczególnie trudnych warunkach
jazdy doskonale sprawdzi się Unimog
o ponadprzeciętnych możliwościach poruszania się w terenie. Ważną cechą Unimoga są szerokie możliwości adapta-

cyjne oraz podłączenia licznych urządzeń
zewnętrznych. Samochód znajduje zastosowanie w takich branżach, jak energetyka, budownictwo czy służby komunalne. Równie często widzi się go m.in.
w ratownictwie, rolnictwie, na kolei czy
w wojsku.

reklama

Unimogi dzielą się na dwie podstawowe rodziny. Lżejsze pojazdy U216U530 są terenowymi nośnikami narzędzi
(UGE). Charakteryzują je kompaktowe
wymiary i mały rozstaw osi, pozwalające
na uzyskanie doskonałych możliwości
manewrowania w ciasnych warunkach,
a także wyjątkowo precyzyjna hydraulika robocza, pozwalająca podłączyć jednocześnie wiele różnych urządzeń. Pojazdy
wysokiej mobilności UHE, przystosowane
do ofensywnej jazdy terenowej, to modele z rodziny U 4023-U5023. Na torze
w Radziejowicach najnowsza generacja
tych pojazdów została po raz pierwszy
zaprezentowana polskim klientom.
Charakterystyczne dla aktualnej generacji jest przesunięcie silnika do tyłu
– jego centralne umiejscowienie zapewnia lepszy rozkład ciężaru na osie. Osie
portalowe, niski środek ciężkości i wyjąt-
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Unimogi serii 4000 lub 5000 mogą bez
przygotowania pokonywać przeszkody
wodne o głębokości do 800 mm, po przygotowaniu jest to nawet 1200 mm –
sprawdzaliśmy to w praktyce

kowo korzystne kąty natarcia (44°) i zejścia (51°), rampowy (34°) oraz zdolność
pokonywania wzniesień (45°, czyli 100%)
zapewniają Unimogowi znakomite warunki do pracy w terenie, podobnie jak
głębokość brodzenia sięgająca po przygotowaniu 1200 mm. W sytuacjach ekstremalnych kierowcę wspiera dołączany
napęd na wszystkie koła, blokady mechanizmów różnicowych oraz centralny
system pompowania opon.

Budowlane Mercedesy w akcji
Organizatorzy przygotowali kilkanaście pojazdów o różnych konfiguracjach
układu jezdnego, silnikach, skrzyniach
biegów itp. Były to modele Arocs (z turbosprzęgłem i bez) z zabudowami samowyładowczymi, ciągniki Actros z układem
HAD w zestawach z naczepami samowyładowczymi oraz różne warianty modelu Unimog. Oprócz oferty budowlanej
Mercedes-Benz można było zapoznać się
z ofertą firm zabudowujących i producentów naczep (Elbo, KH-kipper, Meiller-Kipper, Schwarzmüller, Skibicki, Zikun)
i oferujących wyposażenie dodatkowe
(np. żurawie HMF). Niektóre samochody
prezentowano wyłącznie statycznie, lecz
istotą pokazów była możliwość zmierzenia się z wymagającymi warunkami
terenowymi za kierownicą. Dodatkową
atrakcją były jazdy terenowymi Mercedesami serii G.

Trasy przejazdu przygotowano tak,
aby w jak najbardziej wszechstronny
sposób zaprezentować budowlane Mercedesy. Dla wywrotek Arocs przygotowano trasę typowo terenową o relatywnie dużej skali trudności, wymagającą
miejscami np. załączenia blokad mechanizmów różnicowych, układu wspomagającego ruszanie na wzniesieniach
czy też hamowania z wykorzystaniem
mocy hamulca silnikowego i retardera.
Jadąc w głębokich koleinach wyżłobionych w miękkim piachu lub pokonując
głębokie błoto i nierówności, można było
się przekonać, jak skuteczne są roz-

Samochody budowlane wyposażone są
w osłony reflektorów i miski olejowej, wahliwy
dolny stopień wejściowy, a stalowy, trójdzielny
zderzak musi być odporny na uszkodzenia,
o które w terenie nietrudno

wiązania podnoszące własności trakcyjne samochodów, jak ważny jest odpowiedni dobór biegu czy operowanie
pedałem sprzęgła i przyspieszenia. Specjalnym punktem programu była prezentacja możliwości turbosprzęgła. Ponieważ
w samochodach budowlanych Mercedes-Benz od dawna stosowane jest szeregowe załączanie blokad mechanizmów
różnicowych zgodnie z dynamicznym zapotrzebowaniem na trakcję, nawet mniej
doświadczony kierujący nie ma wątpliwości, w jaki sposób „dozbrajać” swój
samochód i zwiększać jego możliwości
terenowe.
Trasa pokonywana przez zestawy
naczepowe z Actrosami wyposażonymi
w hydrauliczny napęd pomocniczy osi
przedniej HAD była z oczywistych względów łatwiejsza, ale odpowiadała typowym
warunkom jazdy spotykanym w transporcie materiałów budowlanych. Ciągniki sprawdzały się znakomicie, a wspomagające działanie HAD było bardzo
zauważalne.
Unimogi „zapuszczały” się tam, gdzie
panowały najtrudniejsze warunki: głębokie błoto i koleiny, przeprawa wodna,
strome podjazdy… Pokonanie tych przeszkód terenowych – z pozoru niemożliwe
– okazywało się zadaniem, któremu mogli
sprostać kierowcy nawet mniej obeznani
z jazdą off-road. Dodajmy, że nad bezpieczeństwem i prawidłową obsługą systemów pokładowych we wszystkich
pojazdach czuwali doświadczeni instruktorzy jazdy.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Vecton – nowe oleje Castrol
Piotr Ignaciuk
Globalizacja, rozwój konstrukcji silników i potrzeba bycia lepszym od konkurencji
sprawiły, że firma Castrol opracowała nowe kompozycje olejów smarujących
do silników Diesla. Nowe oleje, nazwane Vecton, mają być lepiej rozpoznawalne,
a ponadto lepiej dostosowane do wymagań stawianych olejom silnikowym.

większenie efektywności działania
firm transportowych wymaga
ograniczenia kosztów ponoszonych na utrzymanie posiadanych środków transportu. Nawet pobieżna analiza
składowych kosztów utrzymania firmy
wskazuje, że koszty te można z grubsza
podzielić na koszty stałe – niezależne od
przebiegu pojazdu oraz koszty związane
z czasem pracy lub przebiegiem kilometrowym pojazdów. Prowadzone analizy wskazują, że ok. 60% całkowitych
kosztów funkcjonowania firmy transportowej stanowią koszty paliwa i koszty
osobowe związane z płacami kierowców. Pozostałe koszty to obsługi napraw
i inne wynikające z konieczności utrzymania firmy.
Szacowane koszty zakupu i wymiany
oleju silnikowego stanowią zaledwie ok.
1% wszystkich kosztów ponoszonych
przez firmę.

Nowa gama olejów silnikowych
Niewykonana we właściwym czasie
wymiana lub wykorzystanie oleju nieodpowiedniej jakości to z reguły pierwotne
przyczyny uszkodzeń lub przyspieszonego zużycia smarowanych elementów
silnika. Usunięcie uszkodzeń wymaga
jednak znacznie wyższych kosztów niż

samego oleju. Szacuje się, że w ogólnym
rozrachunku naprawy stanowią ok. 20%
łącznych kosztów funkcjonowania firm
transportowych. Zatem olej – jego stan
– może w znacznym stopniu wpływać na
efektywność ekonomiczną funkcjonowania firmy transportowej poprzez zapobieganie uszkodzeniom zużyciowym
silników.
Nowe pojazdy spełniające normy ograniczenia emisji związków toksycznych
wymagają olejów zapewniających wysoką
trwałość eksploatacyjną. Pojęcie „wysoka trwałość” w odniesieniu do silników oznacza nie tylko sam silnik, ale również cały układ oczyszczania i wtórnej
obróbki spalin. W tym miejscu trzeba
zestawić wymienione wymagania z rekomendowanymi często dużymi przebiegami międzyobsługowymi pojazdów,
które znacznie zwiększają wymagania
dotyczące olejów. Osoba serwisująca pojazd musi być pewna, że zastosowany
olej utrzyma swoje właściwości przez
cały założony okres międzyobsługowy.
Do dziś na rynku olejowym firma
Castrol utrzymywała trzy grupy olejów
do wysokoobciążonych silników Diesla:
Elixion, Enduron i Tection. Obecnie zamiast wymienionych zaproponowano
jedną o nazwie Vecton. Nowe oleje wychodzą naprzeciw technicznym wyma-

©
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Uszkodzenie tłoka spowodowane
awarią turbosprężarki na skutek
zastosowania niewłaściwego oleju

ganiom nowych konstrukcji silników
oraz pozwalają na uzyskiwanie lepszych
efektów ekonomicznych, decydujących
dziś o losach firm.

Oleje Vecton i ich właściwości
Nowa gama olejów Vecton ujednolica nazewnictwo w zakresie olejów do
smarowania silników Diesla oferowanych przez Castrol. Oleje Vecton zostały
skomponowane przy użyciu nowej technologii – System 5TM. Skupia się ona na
osiągnięciu 5 głównych celów:
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Z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia firma
MAN przygotowała wyjątkowy model swego flagowego pojazdu: TGX D38 „100 Years
Edition”.
Na uwagę zasługuje wyposażenie MAN z silnikiem
o mocy 520 lub 560 KM, w szczególności pałąk
ze stali szlachetnej o wysokim połysku z przodu,
a z boków ze zintegrowanym oświetleniem akcentowym LED. Ze stali szlachetnej wykonana
jest również masywna drabinka na dachu
z czterema reflektorami halogenowymi oraz stopnie przy
drzwiach. Na zewnątrz
pojazdu dominują dwa
lwy zajmujące duże powierzchnie nad drzwiami i po jego bokach. Lew
umieszczony jest również
w kabinie na obiciu leżanki.
Edycja specjalna zachwyca
także błyszczącymi detalami przy
kołach: felgi aluminiowe Dura-Bright EVO są dodatkowo uszlachetnione polerowanymi kołpakami
ze stali szlachetnej.

news

Bogate wyposażenie wnętrza modeli „100 Years
Edition” zapewnia wysoki komfort pracy kierowcy.
Pakiet Infotainment Plus obejmuje pełne wyposażenie potrzebne podczas jazdy i odpoczynku:
soundsystem, radio nawigacyjne MAN Media
Truck Advanced ze specjalnym programem nawigacyjnym dla pojazdów ciężarowych, wejście USB
do słuchania muzyki i do ładowania smartfonów,
system zdalnego sterowania na podczerwień oraz
urządzenie głośnomówiące Bluetooth.
Premiera tego modelu odbyła się podczas MAN
Trucknology Days pod koniec marca br. w Monachium. Pierwsi klienci staną się szczęśliwymi
posiadaczami ciężarówek MAN w wersji „100
Years Edition” już lipcu br.
[KB]
© MAN Truck&Buses
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Stopień spełnienia wybranych wymagań
normy API CJ-4 przez olej Castrol Vecton
Fuel Saver 15W-30 E6/E9

jące na pierścieniach i w rowkach pierścieniowych tłoka – pogarszają one dokładność uszczelnienia pierścieniowego
i sprzyjają pompowaniu oleju do komory
spalania. Zawarte w olejach Vecton dodatki myjące umożliwiają efektywne usuwanie tych osadów, co sprzyja zmniejszeniu zużycia oleju przez silnik.
5. Dłuższe przebiegi między wymianami oleju. Głównym czynnikiem uszkadzającym olej są zanieczyszczenia – zastosowany pakiet dodatków ma efektywnie
utrzymywać je w rozproszeniu nie dopuszczając, by zaczęły one negatywnie
wpływać na warunki współpracy smarowanych par kinematycznych silnika.
Efektem pracy pakietu dodatków jest
wydłużenie okresu poprawnej pracy oleju
w silniku.

Testy laboratoryjne i badania
eksploatacyjne olejów
Wprowadzenie nowego oleju na rynek zawsze poprzedzone jest szeregiem
testów laboratoryjnych weryfikujących
wybrane parametry oleju i jego właściwości oraz badaniami weryfikującymi
prowadzonymi według standardowych
norm opracowanych przez API, ACEA
czy OEM. Końcowym etapem są zwykle
przebiegowe badania oleju w silnikach
podczas nadzorowanej eksploatacji.
Wprowadzeniu na rynek olejów Vecton towarzyszyło ponad 20 tys. testów
i badań laboratoryjnych oraz ponad 200
testów silnikowych trwających ponad 36
tys. godzin, wykonano też ok. 1,2 mln km
prób drogowych na pojazdach spełniających wymogi norm Euro V. Wyniki badań
potwierdziły, że nowe oleje są lepsze od
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Wyjątkowy egzemplarz MAN TGX D38

1. Zmniejszenie zużycia paliwa. Główną przyczyną wzrostu zużycia paliwa wraz
ze wzrostem przebiegu oleju jest wzrost
jego lepkości. Wzrostowi lepkości towarzyszy wzrost oporów ruchu w smarowanych węzłach kinematycznych. Skład
oleju ma minimalizować to zjawisko.
2. Zwiększenie mocy silnika. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez
Castrol, spadek mocy silnika jest w znacznym stopniu powodowany przez występujące w oleju konglomeraty – skupiska
sadzy. Sadza (zwłaszcza szklista) potrafi
szlifować współpracujące powierzchnie
elementów i doprowadza do ich stopniowego uszkodzenia. Problem jest pomijalny w sytuacji, gdy sadzy zawartej
w oleju jest mało. Jednak w wysokoobciążonych silnikach Diesla ilość zakumulowanej sadzy w oleju może być znaczna,
zwłaszcza przy dużych przebiegach. Dlatego olej musi przeciwdziałać powstawaniu dużych konglomeratów cząsteczek sadzy.
3. Zwiększenie żywotności silnika.
Ograniczenie trwałości silnika ma swoje
źródło w zużyciu tribologicznym na skutek pojawiania się tarcia mieszanego i suchego, którego przyczyną jest zbyt cienki
film olejowy i słaba warstwa graniczna wytwarzana przez olej. OlejeVecton tworzą
silną i wytrzymałą warstwę graniczną
i odpowiednio gruby film olejowy.
4. Zmniejszenie zużycia oleju. Główną
przyczyną zwiększonego zużycia oleju
jest zjawisko pompowania oleju przez
pierścienie tłokowe. Jak wynika z badań,
zjawisku temu sprzyjają osady powsta-
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Stopień spełnienia wybranych wymagań
norm ACEA przez olej Castrol Vecton Fuel
Saver 15W-30

poprzednich. Przykładowo: standardowy
test API CJ-4 na rozpraszanie sadzy wykazał aż o 75% lepsze właściwości niż
wymagania tej normy. Podobnie dobre
efekty uzyskano w przypadku kontroli
czystości tłoka (wzrost o 11%) czy zużycia
gładzi cylindrowej. W tym ostatnim przypadku podczas trwającej 300 godzin standardowej próby, odbywającej się według
wymagań normy ACEA E6, zużycie gładzi
było o 41% mniejsze niż wymagane.
Ogólnie, jak informuje producent, uzyskano wyraźną poprawę wszystkich kontrolowanych parametrów oleju, co zapewnia nawet o 40% lepsze osiągi oleju
we wcześniej wymienionych 5 aspektach
jego pracy, czyli zmniejszeniu zużycia paliwa i oleju, wydłużeniu trwałości oleju
i silnika oraz zapobieganiu spadkowi
mocy silnika.

Oferta handlowa olejów Vecton
Podobnie jak w poprzedniej gamie
olejów do silników Diesla Castrol oferuje
trzy rodzaje olejów Vecton: syntetyczne w klasie lepkości 5W-30, syntetyczne
i półsyntetyczne 10W-40 oraz mineralne
15W-40.
Olejami syntetycznymi produkowanymi w klasie lepkości 5W-30 są Castrol
Vecton Fuel Saver 5W-30 ACEA E6/E9
i Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 ACEA
E7 – przeznaczone specjalnie do obniżenia zużycia paliwa. Zalecane są do silników spełniających normy Euro V i Euro VI

(o niskiej zawartości siarki) i Vecton Long
Drain 10W-40 ACEA E7. Oba z nich
pozwalają na uzyskanie ponad 100 tys.
km przebiegu między wymianami oleju.
Szczególnie zalecane są do silników spełniających wymagania norm Euro II, III
i IV. Olejami półsyntetycznymi w tej
grupie są oleje Vecton 10W-40LS ACEA
E9 oraz Vecton 10W-40 zalecane do
silników spełniających normę Euro III
i starszych.

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30

wyposażonych w filtry DPF. Przeprowadzone na silnikach spełniających wymagania norm Euro V badania zużycia
paliwa w teście ETC wykazały, że oleje
Vecton Fuel Saver zapewniają średnio ponad 1% mniejsze zużycie paliwa w stosunku do markowych olejów 15W-40 i ok.
0,5% mniejsze w stosunku do markowych
olejów 10W-40. Test ETC odpowiada
mniej więcej mieszanej jeździe w warunkach miejskich i pozamiejskich oraz
po drogach ekspresowych. Oleje pozwalają też na stosowanie wydłużonych okresów między wymianami i są produktem
wiodącym gamy olejów Vecton.
Grupa olejów produkowanych w klasie lepkości 10W-40 to oleje przystosowane do wydłużonych przebiegów między wymianami. Przedstawicielami olejów
syntetycznych w tej grupie lepkościowej
są oleje Vecton Long Drain 10W-40 LS

Castrol Vecton 15W-40

Grupa olejów produkowanych w klasie lepkości 15W-40 to oleje mineralne
Castrol Vecton 15W-40 oraz Castrol Vecton 15W-40 CJ-4 – są to również oleje
niskopopiołowe pozwalające na zastosowanie ich nawet do najnowszych konstrukcji silników.

Wykresy i zdjęcia: © Castrol
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Liczy się praktyczność.
Podesty załadowcze

Marek Rutka

sytuacji gdy dokładnie wiadomo, do jakich zadań przewozowych będzie wykorzystywany pojazd, skonfigurowanie konkretnego
modelu, wersji i wyposażenia dla doświadczonego użytkownika jest zadaniem
stosunkowo łatwym. Gdy znana jest specyfika pokonywanych tras i rodzaj przewożonego ładunku, zadanie to jest łatwiejsze niż w wybór i kompletacja pojazdów,
które mają być w maksymalnym stopniu
uniwersalne. Zarówno w samochodach
dostawczych, jak i ciężarowych coraz częstszym elementem wyposażenia dodatkowego są tylne podesty załadowcze.
Klienci kompletujący samochód w odmianie uniwersalnej często wybierają podesty o większej nośności niż początkowo
zakładali, chcąc tym samym zwiększyć
możliwości wykorzystania pojazdu. Inaczej jest, gdy klient dokładnie wie, do jakich zadań transportowych samochód
będzie wykorzystywany i wówczas instalowany podest ma parametry ściśle
dobrane do charakteru pracy. W tym
przypadku nie chodzi wyłącznie o nośność podestu, ale również o sposób montażu i wariant konstrukcyjny, tj. czy ma

© Bär Cargolift

W przypadku pojazdów wykorzystywanych w transporcie dystrybucyjnym
klienci zazwyczaj oczekują rozwiązań „szytych na miarę”. Dotyczy to przede
wszystkim tych użytkowników, którzy realizują przewozy na własny użytek
lub jako zleceniobiorcy w ramach długoletnich kontraktów.

Podest serii VanLift FreeAccess o udźwigu do 500 kg

on być instalowany bezpośrednio za tylnymi drzwiami, składany pod podłogą zabudowy, czy może powinien to być tzw.
wariant połówkowy.
W dziedzinie konstrukcji podestów
załadowczych podobnie jak innych rodzajów wyposażenia parametrem, na który
użytkownicy zwracają coraz większą
uwagę, jest masa. Jak podkreśla wielu
sprzedawców podestów, jest to szczególnie widoczna tendencja w przypadku
samochodów dostawczych i lekkich cię-
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żarówek. Masywny podest o zbyt dużej
nośności, w stosunku do rzeczywistych
potrzeb istotnie zmniejsza dopuszczalną
ładowność i jednocześnie te kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilogramów jego
masy musi być bezużytecznie przewożone przez kilkanaście lat eksploatacji
pojazdu, zwiększając tym samym zużycie paliwa.
Producenci podestów, rozumiejąc ten
problem, oferują nowe modele urządzeń,
które są znacznie lżejsze, przy zacho-

© Anteo

Dużą zaletą podestów o stałej jednoelementowej platformie jest ich udźwig, stąd często
wykorzystywane są w logistyce napojów

waniu – a niekiedy nawet polepszeniu
– parametrów użytkowych. Było to możliwe dzięki zmianom konstrukcyjnym
oraz zastosowaniu nowych materiałów
– przede wszystkim zastąpieniu stali
lżejszymi, a podobnie wytrzymałymi stopami aluminium.
Na polskim rynku obecni są wszyscy
liczący się w Europie producenci podestów załadowczych, m.in.: Anteo, Dhollandia, Bär Cargolift, Behrens, Dautel, (Palfinger), Sörensen, Zepro i AMA (Hiab).
Szeroka oferta produkowanych przez nich
modeli i wariantów podestów sprawia,
że ich montaż jest możliwy praktycznie
w każdym modelu pojazdu dostawczego,
ciężarowego, naczepy i przyczepy. Najszersza oferta obejmuje modele uniwersalne, ale są także i takie, które konstrukcyjnie przeznaczone są do konkretnego
modelu pojazdu.

desty są znacznie mniej popularne niż te
montowane na ciężarówkach, to nie
wszyscy producenci mają je w ofercie.
Podesty przeznaczone do samochodów
dostawczych produkuje m.in. Anteo – seria Futura3, Palfinger – MBB C 500 VAN
i Bär Cargolift – seria VanLift FreeAccess.
W samochodach dostawczych z nadwoziami furgonowymi – zarówno tymi
integralnymi, jak i kontenerowymi – podesty załadowcze oferowane są w dwóch
podstawowych wariantach: z pełną platformą – na całą szerokość otworu drzwiowego oraz platformą połówkową – o szerokości połowy otworu drzwiowego. Ten
drugi wariant przeznaczony jest dla klien-

tów, którzy w swoim aucie dostawczym
potrzebują zarówno burty załadunkowej,
jak i swobodnego dostępu do prawego
skrzydła tylnych dwuskrzydłowych drzwi.
Maksymalna nośność tego rodzaju
podestów uzależniona jest od konkretnej jego odmiany, a także modelu i wersji
samochodu. Najmniejszą nośność, ale też
masę własną mają podesty, które w pozycji transportowej składają się pod podłogę samochodu. Zaletą ich jest możliwość nieskrępowanego korzystania
z dwuskrzydłowych drzwi bez konieczności uruchamiania podestu. Przykładem
takiej konstrukcji jest podest Futura3
RE 032 firmy Anteo, przystosowany do

reklama

Najmniejsze i najlżejsze
Zdaniem wielu sprzedawców w ostatnich latach wyraźnie wzrosło zainteresowanie podestami załadowczymi przeznaczonymi do montażu w samochodach
dostawczych. Z jednej strony wynika to
z rozwoju firm kurierskich, z drugiej zaś
z dostrzeżenia możliwości, jakie daje
wykorzystanie podestu przez innych
użytkowników, jak np. ekipy serwisowe,
firmy cateringowe itp. W tym ostatnim
przypadku chodzi głównie o samochody
dostawcze z integralnymi nadwoziami
furgonowymi, w których układ roboczy
podestu umieszczony jest pod podłogą
(konieczne jest uwzględnienie specyficznie rozmieszczonych – dla danego
modelu samochodu – elementów konstrukcyjnych). Jako że tego rodzaju po-
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W przypadku najmniejszych podestów
często stosowane
są pojedyncze
siłowniki platformy

montażu w 15 najbardziej popularnych
modelach samochodów dostawczych z furgonowymi nadwoziami integralnymi. Nośność tych podestów wynosi od 320 kg (Futura3 RE 032) do 1000 kg (Futura3 M10),
masa własna wynosi od 140 do 350 kg.
Z myślą o instalacji w samochodach
dostawczych firma Bär Cargolift opracowała dwa podstawowe warianty urządzeń: VanLift FreeAccess o składanej
platformie ładunkowej, która umożliwia
korzystanie z prawych tylnych drzwi
dwuskrzydłowych bez konieczności uruchamiania podestu. Odmiana S2V przeznaczona jest do furgonów z nadwoziami
integralnymi (lista modeli, w których
możliwy jest montaż, obejmuje 10 popularnych samochodów), a model S2(N)
przeznaczony jest do furgonów kontenerowych. W przypadku odmian S2V
maksymalny udźwig podestu wynosi
600 kg, a w modelach S2(N) jest on większy o 150 kg. Masa własna tych urządzeń – w zależności od modelu – wynosi
od 163 do 202 kg.
Podesty przeznaczone do montażu
w samochodach dostawczych oferuje
także Palfinger. Do samochodów z integralnymi nadwoziami furgonowymi
przeznaczone są podesty serii C 500 VAN,
oferowane w odmianie zarówno z jednoelementową, jak i dzieloną (składaną)
platformą o udźwigu 500 kg i masie
własnej od 165 kg. Do większych samochodów dostawczych z nadwoziami kontenerowymi przeznaczona jest seria urządzeń C 750 S o udźwigu 750 kg i masie
własnej ok. 200 kg.

Najwięcej średniaków
W przypadku samochodów dostawczych podesty załadowcze instalowane
są w pojazdach o dmc. do 3,5 t, np. Fiacie Ducato, oraz cięższych modelach do
6 t dmc., np. Iveco Daily.

© Dhollandia

Podesty zamykające
ładownię nadal są najbardziej popularnym
rodzajem podestów
załadowczych

Najbardziej popularną grupę podestów załadowczych stanowią urządzenia
instalowane w ciężarówkach z nadwoziami kontenerowymi o dmc. powyżej
6 t wykorzystywanych głównie w transporcie dystrybucyjnym.
Podobnie jak na większości europejskich rynków, także w Polsce najbardziej popularne są jednosegmentowe
podesty załadowcze zamykające w pozycji transportowej tylną część nadwozia
– kontenerowego lub skrzyni ładunkowej.
W nadwoziach kontenerowych – w pozycji transportowej – platforma podestu
może być zainstalowana zamiast drzwi
lub bezpośrednio za nimi. To drugie rozwiązanie jest stosowane w przypadku
pojazdów z zabudowani chłodniczymi
wykorzystywanymi w dystrybucyjnym
transporcie lokalnym. Zaletą tego typu podestów jest prosta, trwała, łatwa w konserwacji i naprawach konstrukcja. Więk-
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W najlżejszych zabudowach kontenerowych
podesty załadunkowe
firmy Dhollandia mają
maksymalny udźwig
wynoszący 1000 kg

© Palfinger

szość z nich to modele o udźwigu od
1000 do 1500 kg, są jednak także i takie
odmiany, których udźwig dochodzi do
3000 kg, a platforma z powodzeniem
wytrzymuje przejazd obciążonego wózka
widłowego. Tego rodzaju podesty często
wykorzystywane są w pojazdach przewożących napoje, gdzie powszechnie używa
się elektrycznych wózków paletowych.
Podobnie jak w samochodach dostawczych, także w ciężarówkach jest możliwość zainstalowania podestu połówkowego, który pozwala – bez uruchomienia
podestu – na otwarcie pojedynczego tylnego skrzydła drzwi zabudowy.
Gdy podest ma być systematycznie
wykorzystywany – a liczy się bezpośredni dostęp do ładowni – najlepszym
rozwiązaniem jest wyposażenie pojazdu
w urządzenie, którego platforma robocza
(o konstrukcji segmentowej) składana
jest pod podłogę pojazdu. Z technicznego
punktu widzenia tego typu urządzenia
stanowią najbardziej zaawansowane konstrukcje podestów załadowczych, co spra-
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W przypadku podestów o największym udźwigu często stosowane są
platformy przedłużone do wysokości
ładowni pojazdu

© Palfinger

Podest załadowczy wyposażony
w dodatkowe
podpory stabilizujące

wia, że są także najdroższe ze wszystkich typów, proporcjonalnie najcięższe,
a ich nośność z reguły nie przekracza
1500–2000 kg.

750 do 2500 kg, przy czym te najmniejsze oferowane są w odmianie połówkowej także z otwieraną dwusegmentową
platformą. Pod względem wariantów
udźwigu najszerszą gamę podestów załadowczych, których platforma w pozycji transportowej umieszczona jest pionowo, produkuje Dhollandia. W tej firmie
dostępne są urządzenia o udźwigu od 500
do 9000 kg. W przypadku tych największych podestów konieczne jest wzmocnienie seryjnej ramy nośnej ciężarówki
lub naczepy oraz zamontowanie hydraulicznie rozstawionych podpór stabilizujących pojazd podczas pracy platformy. Masa własna podestów o udźwigu
9000 kg wynosi 1500 kg, a jej platforma
ładunkowa wykonana jest w całości ze
stali. Tej wielkości urządzenia wykorzystywane są m.in. do transportu wózków
widłowych, hydraulicznych podnośników montażowych, traktorów i maszyn
rolniczych.

reklama

Platforma za drzwiami
Najbardziej popularne platformy, czyli
te, które w pozycji transportowej zamykają ładownie, oferowane są przez wszystkich liczących się producentów tego typu
urządzeń. Włoska firma Anteo (jej przedstawicielem w Polsce jest firma HEWEA)
oferuje pięć podstawowych wersji o udźwigu od 1000 do 4000 kg. Masa własna
tych urządzeń wynosi od 290 do 700 kg,
przy czym te najcięższe odmiany zazwyczaj instalowane są w ciężarówkach wykorzystywanych w dystrybucji ciężkiej,
np. maszyn budowlanych lub urządzeń
przemysłowych.
Siedem klasycznych odmian podestów w swojej ofercie ma także Bär Cargolift. Tego rodzaju podesty dostępne
są w wariantach o udźwigu od 500 do
3000 kg przy masach własnych od 198
do 769 kg.
Zbliżone pod względem parametrów
użytkowych podesty oferuje także Palfinger i Dhollandia. W tej pierwszej firmie dostępne są modele o udźwigu od
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Dealer Roku
DAF 2015
Dariusz Piernikarski

28 kwietnia 2015 r. w hotelu IBB Grand Hotel Lublinianka w Lublinie odbyła się
uroczysta gala wręczenia nagród najlepszemu dealerowi DAF 2015. Tegorocznym
zwycięzcą w konkursie została firma Wanicki oddział Świdnik.

ieć dealersko-serwisowa DAF Trucks
ma obecnie w Europie ponad 1000
punktów serwisowych. Sieć ta nie
tylko prowadzi sprzedaż i obsługę pojazdów DAF, ale również – w myśl zasady „one stop shop” – sprzedaż części
zamiennych w ramach PACCAR Parts,
realizację kontraktów serwisowych DAF
Multisupport (40% nowych samochodów sprzedawanych w Polsce objętych
jest już kontraktami), obsługę finansową
PACCAR Financial (udział w finansowaniu na poziomie 20%) oraz sprzedaż
części i obsługę pojazdów innych marek
International Truck Service.
W Polsce sieć dealerska DAF Trucks
to 26 punktów – jest to całkowicie prywatna organizacja, podzielona regionalnie między DBK, WTC, ESA, TB-TTS oraz
Wanicki. Właśnie w jej obrębie przeprowadzane są wybory Dealera Roku DAF.
Tegoroczna edycja, zorganizowana przez
DAF Trucks Polska, była już czwarta

z kolei. W konkursie udział wzięli wszyscy
autoryzowani dealerzy DAF w Polsce,
których praca oceniana była przez cały
rok 2014. Pod uwagę brane były aspekty
działania dealera, które bezpośrednio
przekładają się na satysfakcję klienta, tj.
dostępność części, realizacja celów dotyczących kluczowych klientów, produktów oraz akcji specjalnych, sprzedaż
części, poprawność wykonania usługi za
pierwszym razem, szybkość reakcji na zażalenia klienta, wydajność obsługi w ramach serwisu ITS/PTS, sprzedaż kontraktów obsługowo-naprawczych DAF
Multisupport, realizacja planów sprzedaży nowych i używanych pojazdów, jakościowe szkolenia z ekonomicznej jazdy
oraz usługi finansowe Paccar Financial.
Dealerem Roku 2015 została firma
Wanicki oddział Świdnik. Drugie miejsce
w klasyfikacji zajął również serwis firmy
Wanicki w Mogilanach k. Krakowa, a na
trzecim miejscu, po raz drugi w historii
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konkursu, uplasował się serwis autoryzowanego dealera DAF ESA Trucks Polska filia Iłowa. Zdobycie tytułu Dealer
Roku 2015 oznacza, że usługi serwisowe
i sprzedażowe, jakie świadczy nagrodzony
serwis, są oferowane na najwyższym poziomie. Ma on prawo do wykorzystywania
w ciągu całego roku prestiżowego tytułu
Dealer Roku 2015 wraz z logo programu.
Firma Wanicki, do której należą dwa
pierwsze zwycięskie serwisy, już od ponad 15 lat współpracuje z firmą DAF na
terenie 4 województw – małopolskiego,
podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Jako jedyny autoryzowany
dealer DAF w 100% posiada polski kapitał. ESA Trucks Polska, jako autoryzowany dealer sprzedaży i serwisu samochodów ciężarowych marki DAF, działa
na terenie województw wielkopolskiego
i lubuskiego od 2006 r. i należy do Grupy
ESA, holenderskiego przedsiębiorstwa,
które powstało w 1927 r.
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Firma Wanicki
Firma Wanicki dysponuje 6 stacjami
serwisowymi: Kraków (Mogilany), Rzeszów (Trzciana), Lublin (Świdnik), Cieszyn, Częstochowa (Romanów), Koszyce
(Słowacja). W sumie firma zatrudnia
90 mechaników, dysponuje również 20
samochodami serwisowymi. Obecnie
firma Wanicki ma autoryzację na sprzedaż i obsługę takich marek, jak DAF,
Irizar, Tatra, Citroën i John Deere. Firma
ma również autoryzacje takich producentów jak VDL, Schmitz, Krone, Carrier
Transicold, Wielton, Wabco, Knorr-Bremse,
Haldex, SAF, BPW, Dhollandia, BäR Cargolift. W 2014 r. firma Wanicki wydała
swoim klientom 607 nowych pojazdów
W serwisie DAF w Świdniku miesięcznie
realizuje się do 430 zleceń

DAF wzmacnia pozycję
Przed uroczystą galą w oddziale firmy
Wanicki w podlubelskim Świdniku odbyła się konferencja prasowa, na której
Zbigniew Kołodziejek, dyrektor marketingu DAF Trucks Polska, omówił bieżącą
sytuację rynkową. Z przedstawionych
informacji wynika, że branża pojazdów
użytkowych może liczyć w tym roku na
umiarkowany wzrost – zarówno w Polsce,
jak i w całej Europie. Wskazują na to chociażby największe w historii przychody
uzyskane w I kwartale br. z opłat za przejazdy niemieckimi autostradami. Oczywiście źródłem do niepokoju jest nadal
konflikt pomiędzy Rosją i Ukrainą – oba
państwa znajdują się w głębokiej recesji – oraz nie do końca wyjaśniona sprawa rozwikłania kryzysu ekonomicznego
w Grecji. Pewne zaniepokojenie może
również budzić słaby kurs euro i deflacja obserwowana w niektórych krajach
europejskich (np. w Polsce).
Korzystnie kształtuje się popyt na samochody ciężarowe – zróżnicowanie stawek opłat drogowych na korzyść pojazdów Euro VI sprzyja zakupom zwłaszcza
wśród firm transportowych realizujących
międzynarodowe przewozy dalekobieżne.
Na tym tle korzystnie rysuje się pozycja
firmy DAF – według prognoz na koniec
roku 2015 udział rynkowy tego producenta w sprzedaży samochodów ciężarowych segmentu ciężkiego (> 16 t dmc.)
powinien wzrosnąć z 15,5% (luty 2015)

Hubert Araszkiewicz, kierownik stacji
serwisowej DAF Wanicki w Świdniku
(z prawej), odbiera statuetkę Dealera Roku
DAF 2015 z rąk Zbigniewa Kołodziejka,
dyrektora marketingu DAF Trucks Polska

do ok. 16,4%. Również w Polsce DAF
Trucks zamierza „odrobić” utraconą pozycję tak, aby na koniec roku ponownie
stać się liderem rynku z prognozowanym
udziałem na poziomie 21,4%.
Poprawę pozycji firmy ma zagwarantować m.in. realizowany konsekwentnie program DAF Transport Efficiency.
W ramach ogólnego hasła „Twój zysk naszym celem” producent wprowadza szereg innowacji produktowych i usługowych
mających przede wszystkim pozwolić na
obniżenie zużycia paliwa przez pojazd,
a tym samym poprawę efektywności
transportowej firm i wzrost ich zysków.

DAF oraz 221 używanych, plany na ten
rok to sprzedaż 680 samochodów nowych i 280 używanych.
Dealer Roku DAF 2015, czyli oddział
w Świdniku, rozlokowany na działce o powierzchni 1,7 ha, w hali zajmującej 700 m2
jest wyposażony w 8 stanowisk naprawczych, w tym 4 stanowiska przejazdowe
6×27 m. Jest tu także Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów oraz serwis tachografów cyfrowych, prowadzona jest sprzedaż
i obsługa viaToll (i Toll Collect). Rocznie
obsługiwanych jest ok. 2500 klientów,
co daje średnio 430 zleceń miesięcznie.
W Świdniku pracuje 15 mechaników,
5 handlowców odpowiedzialnych za sprzedaż części, obsługa administracyjna liczy
6 osób. Kierownikiem serwisu jest Hubert Araszkiewicz.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Fabryka Bosch
w Mirkowie
k. Wrocławia

Wyniki Grupy Bosch w Polsce
Pod koniec maja br. na konferencji prasowej w Warszawie podsumowano wyniki
finansowe Grupy Bosch za rok 2014 oraz zaprezentowano plany rozwoju na rok bieżący.

yniki finansowe Grupy Bosch
przedstawiła Krystyna Boczkowska – prezes spółki Robert Bosch oraz reprezentantka Grupy
Bosch w Polsce. Według tych danych
spółka w 2014 r. osiągnęła w Polsce obrót
w wysokości ponad 2,6 mld zł, co oznacza wzrost o 6,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. „Bosch utrzymuje silną
pozycję w Polsce, co potwierdził wzrostem obrotów wyższym niż wzrost rynku
w głównych obszarach działalności, czyli
w branży budowlanej oraz w przemyśle
samochodowym” – powiedziała Krystyna
Boczkowska i dodała, że w roku bieżącym
Bosch przewiduje dalszy dynamiczny
rozwój i umocnienie pozycji w Polsce, bazując na innowacyjnej ofercie, a także
dobrej koniunkturze gospodarczej w kraju.
„Polska jest jednym z większych beneficjentów przejęcia przez Robert Bosch
GmbH 100% udziałów w spółce BSH
Hausgeräte GmbH. Silna organizacja BSH
w Polsce z czterema zakładami produkcyjnymi i pozycją lidera na rynku sprzedaży sprzętu gospodarstwa domowego
znacząco poprawi pozycję polskiej organizacji Bosch w Grupie” – podsumowała
prezes spółki.

W Polsce Grupa Bosch obecna od roku 1992 jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch
Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Firma
prowadzi w Polsce działalność w 4 miejscowościach: Warszawie, gdzie znajduje się siedziba spółek,
oraz Wrocławiu, Łodzi i Rzeszowie, gdzie działają fabryki. Biorąc pod uwagę dołączone w 2015 r.
spółki BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego oraz ZF Lenksysteme, przedsiębiorstwo zatrudnia w Polsce ponad 4200 osób i należy do najbardziej cenionych pracodawców w naszym kraju.
Potwierdził to przyznany firmie Bosch w latach 2014 i 2015 certyfikat Top Employers Polska dla
najlepszych pracodawców w kraju.

Warto dodać, że wszystkie działy
handlowe Bosch w Polsce odnotowały
w ubiegłym roku wzrost obrotów powyżej średniej rynkowej. Dział elektronarzędzi, należący do działu branżowego
Bosch Consumer Goods, czyli dóbr użytkowych, odnotował znaczący, bo dwucyfrowy wzrost sprzedaży. Warto zauważyć, że 35% obrotów tego działu w Polsce
stanowią nowości produktowe, co oznacza, że w roku 2014 dział wprowadził na
rynek ponad 300 nowych produktów.
Również dział systemów zabezpieczeń
osiągnął dwucyfrowy wzrost obrotów
w Polsce oraz na rynku czeskim i słowackim, za które Polska jest odpowiedzialna
od zeszłego roku.

Rozwój fabryki w Mirkowie
W ubiegłym roku Grupa Bosch zainwestowała w Polsce 22,3 mln zł z przeznaczeniem na rozbudowę linii produkcyjnych w fabryce układów hamulcowych oraz
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na inwestycje infrastrukturalne w centrali w Warszawie. Fabryka układów hamulcowych Bosch, ulokowana w Mirkowie k. Wrocławia, produkuje zespoły mocy
oraz podzespoły do układów hamulcowych dla przemysłu motoryzacyjnego.
Od 2012 r. zakład systematycznie zwiększał produkcję: z 1,5 mln do 2 mln sztuk
w 2014 r. „Tak dynamiczny rozwój jest
wynikiem dużego popytu na innowacyjne
produkty w segmencie układów wspomagania siły hamowania firmy Bosch.
W związku z tym w najbliższych latach
planujemy znacznie zwiększyć liczbę produkowanych zespołów mocy” – podkreśliła podczas konferencji Krystyna
Boczkowska. W perspektywie średnioterminowej Bosch planuje zainwestować
w podwrocławskiej fabryce ok. 150 mln zł
oraz zwiększyć zatrudnienie. Innowacyjne produkty fabryki idealnie wpasowują się w najnowsze trendy rynku motoryzacyjnego w takich obszarach, jak
elektryfikacja czy autonomiczna jazda.
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Krystyna Boczkowska,

średnich o możliwościach poprawy szkolnictwa zawodowego w Polsce. Od roku
2012 zakład w Mirkowie realizuje program dualnego systemu nauczania, którym objętych jest 25 uczniów.

prezes spółki Robert Bosch oraz
reprezentantka Grupy Bosch w Polsce

Początek roku był dla koncernu Bosch
udany. Z uwzględnieniem spółek BSH
oraz Automotive Steering obroty wzrosły
o ok. 13%. W związku z tym dobrym startem prognozujemy wzrost obrotów w całym roku o ok. 5%. Naszym celem jest
zwiększenie elastyczności i tempa działania przedsiębiorstwa, które staną się
bazą dla dalszego rozwoju strategicznego.

Bosch Rexroth też na plusie
Podczas konferencji podsumowano
również wyniki oraz osiągnięcia firmy
Bosch Rexroth, należącej do Grupy Bosch
i dostarczającej kompleksowe rozwiązania napędów i sterowań dla przemysłu
budowy maszyn oraz automatyzacji produkcji. Prezentacji dokonał Tomasz Ilkow,
dyrektor generalny Bosch Rexroth Sp.
z o.o. „Rok 2014 minął w naszym przedsiębiorstwie pod znakiem słabej dynamiki wzrostów globalnych rynków. To
przede wszystkim rynki Azji, Ameryki
Południowej i Rosji negatywnie wpływały
na nasze wyniki. Na Starym Kontynencie zwiększyliśmy natomiast swoje obroty
w sumie o 4,6%. Biorąc pod uwagę wszystkie kraje oprócz Niemiec, wzrost wyniósł
nawet ponad 8%. Jest to efekt silnego
wzrostu zanotowanego w Holandii, Wielkiej Brytanii i Włoszech. W Niemczech
natomiast obroty pozostały na dotychczasowym poziomie, czego przyczyn należy szukać w ogólnie słabym rozwoju
rynku. Rozwój rynku w Stanach Zjednoczonych był zadowalający, co przyczyniło się do wzrostu obrotów Bosch
Rexroth na kontynencie amerykańskim
o ponad 3% mimo wyraźnych spadków
w Brazylii” – tak skomentował wyniki Tomasz Ilkow i dodał, że globalnie przedsiębiorstwo uzyskało wzrost o 3,5% w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając
tym samym obrót 5,75 mld euro. „Polska
obok już wspomnianych krajów europejskich należy do grupy championów.
Pomimo znacznego pogorszenia sytuacji
w polskim górnictwie węgla kamiennego, które przełożyło się na zmniejszoną dynamikę zapotrzebowania na
maszyny górnicze, nasza polska spółka

Działalność Grupy Bosch na świecie

odnotowała na krajowym rynku wzrost
obrotów o 14%” – wyjaśnił dyrektor polskiej spółki Bosch Rexroth.
Jak się okazało, sukces ten firma
osiągnęła m.in. dzięki rosnącemu wykorzystaniu rozwiązań Bosch Rexroth
w maszynach komunalnych oraz pojazdach komunikacji miejskiej (rozwiązania
te umożliwiają spełnienie wymagań dyrektywy emisyjnej Euro VI).

Grupa Bosch zatrudnia około 360 000
pracowników na całym świecie (wg danych na 1 kwietnia 2015) i wygenerowała w 2014 r. obrót w wysokości 49 mld
euro. Wynik ten nie obejmuje byłych
spółek joint venture BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (obecnie BSH
Hausgeräte GmbH) oraz ZF Lenksysteme
GmbH (obecnie Robert Bosch Automotive
Steering GmbH), które zostały w całości
przejęte przez Grupę Bosch.
Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods,
and Energy and Building Technology.
Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert
Bosch GmbH oraz około 400 spółek za-

Tomasz Ilkow

,
dyrektor generalny Bosch Rexroth

Pod względem obrotów rok 2015 zaczęliśmy dobrze. Naszym zamiarem
jest również wykorzystanie potencjału,
jaki niosą ze sobą liczne projekty inwestycyjne w przemyśle samochodowym oraz ogólnie rozumiany trend
automatyzacji polskich przedsiębiorstw
produkcyjnych. W roku 2015 oczekujemy 5% wzrostu obrotów w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Zaangażowanie w edukację
Grupa Bosch w Polsce aktywnie wspiera działania mające na celu promowanie
nowoczesnej edukacji technicznej. Od
pięciu lat realizuje program edukacyjny
dla gimnazjalistów Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha, dzięki któremu
popularyzuje kierunki techniczne jako
dalszą ścieżkę kształcenia. W programie dotychczas wzięło udział prawie
6000 uczniów z Warszawy i Wrocławia.
Oprócz tego Bosch wspiera merytoryczną
dyskusję między Ministerstwem Edukacji Narodowej a dyrektorami szkół

leżnych i regionalnych w 60 krajach
świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych Bosch jest
obecny w ok. 150 krajach na świecie.
W ubiegłym roku Bosch zgłosił ok. 4600
patentów. Strategicznym celem Grupy
Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla
świata zintegrowanego w internecie.
W bieżącym roku przedsiębiorstwo technologiczno-usługowe przewiduje wzrost
obrotów na poziomie od 3 do 5%.

Opracowanie i zdjęcia
© Katarzyna Biskupska
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Budowlane święto,
czyli Intermat 2015

Renata Pawliszko

Targi Intermat poświęcone są branży maszyn, sprzętu oraz technologii dla
budownictwa. Tegoroczna edycja, która odbyła się w dniach 20–25 kwietnia
w Centrum Wystawowym Paris-Nord Villepinte we Francji, była już
dziesiątą odsłoną tego wydarzenia. Dzięki zaproszeniu firmy Wielton
mogliśmy zwiedzić targowe ekspozycje.

ereny wystawowe tegorocznych
targów odwiedziło łącznie 183 tys.
gości. Liczba ta jest o 8,5% mniejsza w porównaniu z poprzednią, rekordową edycją targów w 2012 r. (targi Intermat odbywają się co trzy lata, wystawa
w 2012 r. zgromadziła sprzęt i maszyny
o wartości blisko 2 mld USD, 5% z nich
znalazło nabywców, łączna wartość za-

Po raz pierwszy w tym roku w trakcie targów Intermat zorganizowano World of Concrete Europe
– salon poświęcony sektorowi betonu. Wydarzenie to przyciągnęło wielu nowych wystawców,
którzy mogli zaprezentować kompleksową ofertę tej branży. Po raz kolejny przyznano także innowacyjnym, nowoczesnym produktom wyróżnienia Intermat Innovations Awards. Na targach
nie zabrakło też pokazów Paris Démo, dzięki którym zwiedzający mogli zobaczyć prezentowane
pojazdy i maszyny w akcji.

mówień wyniosła ok. 100 mln USD).
Jednakże, jak podali organizatorzy, ze
względu na trudną sytuację ekonomiczną
w Europie i na świecie jest to satysfakcjonująca liczba.

Nadal jednak targi są wydarzeniem
mocno międzynarodowym – aż 35% zwiedzających stanowili przedstawiciele pochodzący ze 168 krajów, wliczając w to
kraje Bliskiego Wschodu, Afrykę Północną
i Turcję. Dla 1410 wystawiających się
firm (+5% wzrostu) targi Intermat 2015
były okazją do zaprezentowania swoich
produktów, przeprowadzenia wielu rozmów biznesowych z klientami, szczególnie z regionu EMEA (Europa, Bliski
Wschód, Afryka).

Wybrane produkty
Wielton. Największy polski producent naczep i przyczep pokazał na targach dwa produkty – aluminiową oraz
stalową wywrotkę z serii Weight Master
(zaprezentowane po raz pierwszy na rynku
w marcu ubiegłego roku).
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Wywrotka aluminiowa NW 3 A 26 SKC
SL 48 o pojemności 26 m3 i modułowej
konstrukcji ramy z wysokowytrzymałej
stali S700 ma skrzynię wykonaną ze
stopu aluminium o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie – 5456
H34 Endur-Al. Ściany skrzyni – panelowe – wykonano z blachy o grubości wewnętrznej 2,5 mm, podłoga natomiast ma
grubość 5 mm. Dach skrzyni rozsuwa się
automatycznie (produkt Marcolin). W wersji zaprezentowanej na targach naczepa
wyposażona została w pierwszą i trzecią oś podnoszoną Mercedes-Benz, aluminiowe felgi Alcoa, opony Michelin
oraz oświetlenie Full LED Hella.
Drugi pokazany na Intermat produkt
to stalowa wywrotka NW 3 S 27 SKD
SL 48 o pojemności 27 m3. Ma modułową
konstrukcję ramy wykonaną z wysokowytrzymałej stali S700. Jest zwężana
w przedniej części (kształt V). Zwężana
również skrzynia ładunkowa (typ konisch)
ma ścianę przednią wykonaną z blachy
Hardox HB 450 o grubości 4 mm. Prezentowany na Intermat model z trzema
osiami SAF (pierwsza podnoszona), oponami Michelin i aluminiowymi felgami
Alcoa wyposażony został w siłownik hydrauliczny Binotto Short Cover oraz manualnie zamykany dach Marcolin.
Iveco. Włoski producent zaprezentował 4 różne pojazdy o dmc. od 7 do 50 t.
Segment najlżejszy reprezentowany był
przez nowe Iveco Daily 35S17A8 w wersji
wywrotka. Samochód z nową 8-biegową
automatyczną skrzynią biegów Hi-Matic miał silnik o mocy 170 KM. Segment
samochodów tzw. średnich reprezentowało Iveco Eurocargo 4×4 ML 150E25
WRS z silnikiem Tector 7 i automatyczną

skrzynią biegów Allison. Przedstawiony
pojazd w wersji bez zabudowy ma wyjątkowe możliwości jazdy w terenie nieutwardzonym, dlatego sprawdzi się zarówno
na asfalcie, jak i w terenie.
Segment ciężki to nowy Iveco Trakker AD340T40B z napędem 8×4, wyposażony w silnik Cursor 9 o mocy 400 KM
spełniający normę emisji spalin Euro VI.
Wyposażono go w skrzynię biegów ZF
EuroTronic II i mechaniczne zawieszenie. Natomiast do najcięższych prac, np.
w kamieniołomach, najbardziej odpowiednia będzie Astra HD9 84,50 o dmc.
do 50 t. Z silnikiem o mocy 500 KM ma
wysoką wydajność i trwałość w najtrudniejszych warunkach pracy, szczególnie
w kopalnictwie.
Volvo Trucks. Na targach Intermat
Volvo Trucks zaprezentowało m.in. Volvo
FMX w różnorodnych konfiguracjach,
a także nowe Volvo FL 4×4 i inne nowatorskie technologie, takie jak np. aktywny
układ kierowniczy Volvo. Premierowym
produktem był jednak zaprezentowany
po raz pierwszy nowy, wzmocniony zderzak dla Volvo FH i Volvo FH16.
Nowy zderzak bazuje na koncepcji
przedniego pasa podwozia zastosowanego
w Volvo FMX. Jego narożniki i osłona

dolna są wykonane ze stali o grubości
3 mm. Nad osłoną znajduje się przedni
stopień wejściowy, stanowiący integralny
element struktury zderzaka. W pojeździe
wyposażonym w budowlane podwozie
X-High, wprowadzone do oferty Volvo FH
w 2014 r., zamocowany wysoko zderzak zwiększa kąt natarcia do ponad 20°.
Zderzak może być uzupełniony o atestowany żeliwny uchwyt do holowania, wytrzymujący obciążenie do 36 t. Pojazdy

ze wzmocnionym dolnym przednim pasem podwozia lepiej zachowują się na
drogach nieutwardzonych i w trudnych
zastosowaniach, takich jak transport budowlany i leśny.
Renault Trucks. Producent zaprezentował na swoim stoisku szeroką gamę pojazdów budowlanych – serii C i K. Wśród
nich znalazły się m.in. modele C 8×4
XLOAD (z betonomieszarką), C 8×4*4
Tridem, K 8×4 Xtrem, C 6×4 OptiTrack
i C 6×4 z kabiną o szerokości 2,3 m.
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Renault C 8×4 XLOAD (z betonomieszarką) został poddany analizie mającej
na celu zmniejszenie jego masy własnej,
co umożliwia przewoźnikom pobór większej ilości betonu w każdym kursie. Z kolei w modelu C 8×4*4 Tridem dzięki
czwartej osi kierowanej zmniejszono promień zawracania pojazdu o 90 cm, co
wpłynęło na jego poprawę zwrotności.
Zabieg ten zaleca się przeprowadzić rów-

nież w zabudowach powodujących przesuwanie obciążenia na tył pojazdu, takich
jak platformy z żurawiem, wywrotka z wymienną skrzynią lub hakowiec.
Modelem, który zwrócił uwagę klientów branż związanych z eksploatacją kamieniołomów, była ciężarówka Renault
K 8×4 Xtrem. Samochód ten wyróżnia się
m.in. wzmocnioną ramą podwozia, zautomatyzowaną skrzynią biegów Optidriver Xtrem oraz podzespołami mechanicznymi o zwiększonej wytrzymałości,
przeznaczonymi do pracy z dużymi obciążeniami. W modelu zamontowano opony
o rozmiarze 24˝, z homologacją szosową.
Ogumienie to zostało użyte w pojazdach
seryjnych Renault Trucks po raz pierwszy
w Europie. Pozwoliło to na zwiększenie
ładowności oraz umożliwienie lepszego
pokonywania przeszkód dzięki większemu
prześwitowi oraz większym kątom natarcia i zejścia.
Faymoville. Firma zaprezentowała na
targach różne produkty, wśród nich m.in.
naczepę z najnowszej rodziny CombiMAX, czyli zwycięzcę konkursu Trailer
Innovation 2015 w kategorii koncept.
Główną zaletą tej naczepy jest możliwość
tworzenia wielu różnych kombinacji powstających ze zestandaryzowanych zespołów (członów) konstrukcyjnych. Dzięki
temu CombiMAX można dostosować do
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indywidualnych potrzeb wynikających
z warunków transportu. Jej cechami naczelnymi są zatem modułowość i elastyczność – w zależności od konfiguracji uzyskuje się ładowność od 50 do 250 t.
Podwozie naczepy CombiMAX można
wyposażyć w 4- lub 8-kołowe osie wahadłowe, osie z zawieszeniem niezależnym systemu Twin Axle II lub osie ze
skrętem wymuszonym za pomocą zwrotnic (z zawieszeniem hydraulicznym lub
pneumatycznym). Dzięki uniwersalnej
głowicy łączącej można bezproblemowo
wykonać bezpośrednie połączenie modułów o zróżnicowanych szerokościach
i wysokościach. Pojazd, przy założeniu
maksymalnego obciążenia osi ze względów technicznych, może poruszać się
z prędkością 30 km/h.

Cifa. Podczas targów Intermat włoska
firma Cifa zaprezentowała m.in. hybrydową betonomieszarkę Energya E9. Pojazd
ten idealnie sprawdza się w czasie prac
w zamkniętych przestrzeniach, w których
nie można używać silnika spalinowego
(tunele, centra miast). Na mechanizm hybrydowy betonomieszarki składają się:
główny silnik elektryczny zamontowany
bezpośrednio na reduktorze, mały silnik
elektryczny odpowiadający za podtrzymywanie obrotów bębna podczas wyładunku betonu oraz silnik elektryczny zamontowany na przystawce odbioru mocy.
Betonomieszarka wyposażona została
w KERS, czyli układ odzyskiwania energii
kinetycznej. Pojemność bębna betonomieszarki wynosi 9 m3. Dostępne są również modele o pojemności 8 m3. Energya
E9 to ekologiczne i oszczędne rozwiązanie
– betonomieszarka przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa, generuje mniejszy hałas, zapewnia większą płynność
pracy i niższą emisję szkodliwych gazów.
Innymi zaprezentowanymi przez Cifa
produktami były np. pompy do betonu
– modele K45H, K60H, K53H oraz betonomieszarka SLX 8-9.
MAN Truck&Bus. Firma świętuje
w tym roku jubileusz 100-lecia istnienia.
Na targach zaprezentowała łącznie 8
różnych modeli swoich pojazdów. Wśród
nich m.in. ciągnik TGS 18.440 4H4 BLS
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wyposażony w dołączany hydrauliczny
napęd osi przedniej MAN Hydrodrive,
ciężki ciągnik wykorzystywany w transporcie nienormatywnym TGX 41.640
8×4/4 BBS z najmocniejszym obecnie
w ofercie MAN 15-litrowym silnikiem
D3876 o mocy 640 KM (moment obrotowy 3000 Nm). Ten 4-osiowy kolos może
pracować w zestawach o dmc. do 250 t,
ma zawieszenie mechaniczne, automatyczną skrzynię biegów MAN TipMatic
z 12 przełożeniami i intarderem oraz
dużą kabinę sypialną XLX. Interesującą
propozycją było również podwozie TGS
35.440 8×4 BB przygotowane specjalnie

z myślą o montażu betonomieszarki. Pojazd z kabiną dzienną typu M ma obniżoną masę własną, zmniejszono również
wymiary zewnętrzne, aby ułatwić przejazdy pod wiaduktami i przez tunele.
Poruszanie się w terenie ułatwia duży
prześwit i kąt natarcia. Podwozie ma
zawieszenie mechaniczne, 440-konny
silnik przenosi moc na koła tylne za pośrednictwem 16-biegowej manualnej
skrzyni biegów.
Bridgestone. Japoński producent ogumienia zaprezentował na targach szeroką
gamę produktów dla przemysłu – od
opon VSDR do ładowarek, przez modele
VLTS do maszyn budowlanych, VSNT dla
górnictwa, VCHR do zastosowań przemysłowych i produktów VRF przeznaczonych np. do olbrzymich ciężarówek
wywożących śmieci. Centralnym punktem stoiska była jednak opona VRF do
zastosowania w górnictwie odkrywkowym i kamieniołomach. Ten gigantyczny
model waży ok. 5 t, ma ponad 4 m wysokości i prawie 1,5 m średnicy.
Odwiedzający stoisko goście mogli się
też zapoznać z korzyściami wynikającymi
z zastosowania najnowszych systemów
opracowanych przez Bridgestone. Kon-

cepcja Total Tyre Care to zestaw produktów premium i dopasowanych indywidualnie usług, które przyczyniają się do
obniżenia całkowitego kosztu własności
i wydłużenia życia opony. Zwiedzający
mogli też bliżej zapoznać się z programami Tyre Management System (TMS)
do zarządzania flotą oraz Tyre Pressure
Monitoring System (TPMS), który monitoruje ciśnienie w oponach.
Fliegl. Jednym z produktów zaprezentowanych na stoisku była termoizolowana naczepa Asfalt Profi-Thermo do
przewozu masy bitumicznej. Zaletami
tego typu produktu są m.in. brak zmian

wysokości środka ciężkości, co zapewnia
bezpieczny wyładunek nawet przy znacznych odchyleniach pojazdu, hydrauliczny
mechanizm wypychający ściany przedniej, szczelne dopasowanie ściany wypychającej do podłogi i ścian bocznych (co
zapewnia całkowite opróżnienie skrzyni
ładunkowej). Izolacja naczepy ma grubość 70 mm, a współczynnik przenikalności cieplnej 2,5 (według prawa wymagane jest 1,65). Ocieplono tu także
dno skrzyni ładunkowej. Dzięki izolacji
naczepa nie wilgotnieje, nie nasiąka wodą
oraz nie poddaje się wibracjom podczas
transportu. Fliegl oferuje naczepy do przewozu asfaltu o kubaturach 25 m3, 28 m3
z ramami lekkimi i standardowymi.
Mercedes-Benz. Na stoisku zaprezentowano m.in. wiele różnych konfiguracji Arocsa. Model ten w zależności
od warunków pracy oraz od typu zabudowy jest oferowany w wersjach 2-, 3i 4-osiowych z napędem na część kół
lub wszystkie koła. Możliwość montażu
dwóch osi skrętnych oraz układu wspomagania kierownicy ServoTwin zapewnia lepsze manewrowanie. Unikatowym
rozwiązaniem w modelach Arocs jest
oferowane opcjonalnie turbosprzęgło

(zapewnia maksymalną wydajność podczas ruszania i manewrowania zwłaszcza przy dużym obciążeniu). Model ten
występuje w ofercie zarówno jako ciągnik, jak i podwozie. Wywrotki, betonomieszarki, hakowce i żurawie to tylko
przykłady licznych zabudów tego modelu.
Wśród targowych eksponatów znalazły
się m.in. Arocs 3240 BY 42 z silnikiem
o mocy 394 KM, zautomatyzowaną skrzynią PowerShift 3 oraz Arocs 2643 LKN 39
również z 6-cylindrowym silnikiem spełniającym normę Euro VI o mocy 315 kW
(428 KM).
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Goodyear. Opona Goodyear RT-5D
jest oponą trakcyjną klasy OTR 250%
(L5) przeznaczoną do pracy w trudnych
warunkach, np. w kamieniołomach, wymagających zastosowań przemysłowych
i recyklingu oraz w kopalniach. Na targach firma zaprezentowała nowe rozmiary opony RT-5D: 20,5 R25, 23,5 R25
i 26,5 R25. Podstawowe zalety nowego
produktu to wydłużona żywotność i duża
nośność, które umożliwią klientom za-

równo zwiększenie wydajności, jak i obniżenie kosztów operacyjnych. Kolejną
zaletą linii opon RT-5D jest ulepszony
wzór bieżnika oraz technologia karkasu
Hi-Stability o zwiększonej stabilności, na
którą składają się wzmocnienia stopki,
podkładu oraz innych elementów konstrukcyjnych opony. Na targach Goodyear zaprezentował również EM Track III
– nowy program do zarządzania oponami, który pomoże obniżyć całkowity
koszt eksploatacji opon OTR.
Goldhofer. Firma zaprezentowała na
swoim stoisku dwa produkty – naczepę
MPA 6 AA i model THP/SL 4. Przeznaczona do transportu ładunków różnego
rodzaju niskopodwoziowa naczepa MPA
6 AA z technologią niezależnie zawieszonych osi MPA może poruszać się z prędkością 80 km/h. Jej wózek jezdny składa
się z 6 par osi o nośności 11 500 kg. Niezależne zawieszenie pozwala na skręt
każdego z kół o 60°. Waga brutto pojazdu
wynosi prawie 100 t, a ładowność 73 t.
Pokład załadunkowy z podwójnym wysuwem w stanie złożonym ma długość
11 000 mm (po wysunięciu: 11 000 +
7150 + 7000 mm = 25 150 mm), a długość całkowita 15 160 mm. W naczepie
tej pierwsza i druga oś są podnoszone
hydraulicznie. Jak podaje producent, produkt jest wytrzymały, generuje niskie
koszty obsługi i ma wysoką wartość
odsprzedaży.
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Nooteboom. Niskopodwoziowa naczepa Nooteboom Multitrailer MCOS to
typowy pojazd przeznaczony do transportu maszyn budowlanych. Istotą rozwiązania są 3 osie wyposażone w hydrauliczny układ skrętu. Przy prędkości
jazdy 80 km/h osie mają nośność maksymalną 10 t, nacisk na siodło wynosi 18 t,
tym samym można przewozić ładunki
o ciężarze do 34,5 t. Gdy zestaw poruszać
się będzie z prędkościami do 30 km/h,
maksymalna ładowność to już 46,5 t
(dopuszczalne naciski na osie po 12,5 t,
na siodło – 22,5 t).
Maksymalna długość pokładu ładunkowego to 9250 mm, wysokość pokładu
można zmieniać w zakresie od 810 do
1030 mm. Aby przewieźć niewielkie
maszyny, można również wykorzystać
przedni balkon – na wjazd pozwalają
hydraulicznie podnoszone rampy, pomocna może być też opcjonalna wciągarka przednia.

Putzmeister. Pompogruszka Putzmeister PUMI 24.67 to optymalna kombinacja ładowności i zasięgu. Betonomieszarka ma pojemność nominalną 7 m3
(całkowita 11,5 m3). Do podawania betonu wykorzystywana jest pompa wirnikowa, dzięki czemu pojazd ma niewielki
zwis tylny i duży kąt zejścia, co ułatwia
poruszanie się po placu budowy. Maksymalny zasięg pionowy 3-częściowego ramienia wynosi 23,8 m, poziomy – 20 m.
Beton można również podawać 12,4 m
poniżej poziomu gruntu. Maksymalny wydatek pompy to 58 m3/h przy ciśnieniu
25 bar. Całość zamontowano na podwoziu Mercedes-Benz Arocs 3240.

Zdjęcia: © R. Pawliszko

Nowy punkt na mapie serwisowej Iveco w Polsce
– CTC w Bystrzejowicach Pierwszych 20 km od Lublina.
Działanie w systemie 27/7, dziesięciu dobrze przeszkolonych mechaników, mobilny samochód Iveco Assistance
– to atuty serwisu Iveco CTC w Lublinie

© D. Piernikarski

Nowy serwis
Iveco CTC
8 maja br. odbyło się uroczyste otwarcie punktu serwisowego
CTC – Cracow Truck Center – autoryzowanego dealera Iveco
w Bystrzejowicach Pierwszych, ok. 20 km od Lublina.
TC jako dealer Iveco swoją działalność na terenie województwa lubelskiego rozpoczęło w 2008 r.
od sprzedaży używanych samochodów
ciężarowych, później uruchomiono autoryzowany serwis Iveco – firma funkcjonowała wówczas w wynajętym obiekcie.
Budowę nowoczesnego własnego obiektu
rozpoczęto w maju 2014 r. Nowy punkt
na mapie sieci dealerskiej Iveco rozlokowany jest na działce o powierzchni
15 000 m2, sam obiekt ma powierzchnię
ok. 2000 m2, w tym powierzchnia serwisowa zajmuje 1100 m2, a magazyn
części zamiennych 300 m2. Serwis ma 5
stanowisk przejazdowych, każde o długości 28 m, jest tu również nowoczesna
linia diagnostyczna oraz linia napraw
powypadkowych. Na liście wyposażenia
znajdują się także dwa zestawy przestawnych podnośników (Stertil Koni).
Zaplecze socjalne serwisu to m.in. poczekalnia dla klientów oraz niewielka

część hotelowa (2 pokoje) z niezależnym
wejściem. W serwisie pracuje obecnie 20
osób, w tym 10 mechaników oraz 5 handlowców sprzedających samochody nowe
i używane. Dyrektorem obiektu jest Jacek
Chodasewicz, jednocześnie wiceprezes
zarządu CTC, pracami serwisu kieruje
Marek Dunda.
Na razie lubelski serwis CTC wykonuje
naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
pojazdów dostawczych i ciężarowych
Iveco, naczep Kögel oraz marek związanych: Iveco Astra, Iveco Irisbus, VDL, DAF.
Docelowo ma to być serwis wielomarkowy,
wykonujący pogwarancyjne naprawy pojazdów wszystkich marek. Serwis ma autoryzacje najważniejszych producentów
podzespołów (np. Wabco, Haldex, KnorrBremse, BPW, SAF-Holland, Gigant).
Iveco CTC w Lublinie to nie tylko serwis,
to również punkt sprzedaży samochodów
nowych i używanych, działający w ramach
ogólnopolskiej sieci grupy CTC.

Cracow Truck Center to najprężniej
działający dealer Iveco w Polsce. Firma
ma łącznie 15 punktów: 4 własne oddziały (Kraków, Ruda Śląska, Lublin,
Białystok) oraz 11 punktów partnerskich.
Handlowcy CTC w 2014 r. dostarczyli
1176 nowych (27%) pojazdów Iveco oraz
263 używane, po raz drugi z rzędu uzyskując najwyższą sprzedaż nowych samochodów spośród wszystkich polskich dealerów Iveco. CTC się rozwija – w 2016 r.
planowane jest uruchomienie nowego
obiektu w Krakowie, gdzie naprawiane
będą wszystkie pojazdy Iveco, w tym
autobusy.
Spółka CTC jest członkiem Grupy DBK
– największej sieci handlowo-serwisowej
pojazdów użytkowych w Polsce, obejmującej obecnie 12 własnych i 15 partnerskich punktów serwisowych na terenie
całego kraju.

Opracował Dariusz Piernikarski
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Producenci
w poszukiwaniu rentowności
Kontynuujemy omawianie najciekawszych wątków związanych z rozwojem branży
pojazdów użytkowych, przedstawionych w raporcie przygotowanym wspólnie przez
specjalistów z VDA oraz analitycznej agencji A.T. Kearney. Tym razem uwagę
skupiamy na rentowności i zyskach poszczególnych producentów.

Daimler Trucks to największy globalny producent samochodów ciężarowych takich marek,
jak Mercedes-Benz, Freightliner, Western Star,
Fuso oraz BharatBenz. Daimler Trucks sprzedaje
również ciężarówki marki Auman w ramach
joint venture z chińską firmą Beiqi Foton Motor,
a w Rosji funkcjonuje partnerstwo z Kamazem
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TCO źródłem zysków
Producenci europejscy i północnoamerykańscy z dużą marżą sprzedają
naszpikowane nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi pojazdy. Trafiają one przeważnie do odbiorców działających na dojrzałych rynkach, gdzie
większość kupujących ocenia koszt pojazdu nie tylko w chwili zakupu, ale
© Daimler Trucks

ylko czterech z dziesięciu największych światowych producentów samochodów ciężarowych to
firmy wywodzące się z Europy i Ameryki
Północnej (NAFTA – North American
Free Trade Agreement, czyli Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu).
Lecz to właśnie oni zgarniają większość
zysków generowanych w całej branży.
Firmy te i ich mniej rentowni konkurenci udowadniają, że przekształcenie
liczby sprzedanych pojazdów w zysk wyrażony w twardej gotówce nie tylko zależy od skali produkcji, ale także od
struktury realizowanych modeli biznesowych i doskonałości w kontroli kosztów i polityce cenowej.

przez cały okres eksploatacji. Znaczenie
ma nie tylko cena, ale całkowity koszt
własności i użytkowania pojazdu, czyli
doskonale znany TCO (Total Cost of Ownership). Na rynkach wschodzących producenci walczą o klientów, którzy patrzą
przede wszystkim na naklejkę z ceną
pojazdu. Sprzedawane z niską marżą,
tanie ciężarówki mają dominujący udział
w sprzedaży.

| BIZNES |

Sprzeda¿ samochodów ciê¿arowych (> 6 t dmc.) w tys. szt.

Sytuacja ta może jednak w najbliższym okresie ulec zmianie ze względu na
zmiany w strukturze rynku, zarówno po
stronie konsumentów, jak i producentów. Pojawią się nowe możliwości, aby
sprzedawać większe samochody z lepszą
marżą odbiorcom spoza Europy i regionu
NAFTA, nie tylko dla graczy działających
na rynku azjatyckim.
Z oczywistych względów producenci
europejscy i amerykańscy nie powinni
spocząć na laurach. Najwięksi giganci,
czyli Daimler i Volvo, nie mają ani tak
wysokiego, ani tak pewnego zysku jak
mniejsi rywale – amerykański PACCAR
czy indyjska Tata, firmy silnie skoncentrowane na określonych segmentach czy
rynkach. W tak cyklicznym biznesie, jak
przemysł pojazdów użytkowych, inwestorzy giełdowi cenią sobie wiarygodne
zyski wyżej niż kombinację napędzanych koniunkturą wartości szczytowych
i wywołanych przez recesję spadków.

produkcji. Dongfeng – największy chiński producent ciężarówek – w 2012 r.
wyprodukował 15% wszystkich samochodów ciężarowych o dmc. > 6 t, co stanowiło tylko 3% zysków w całej branży.
Natomiast producenci europejscy i z regionu NAFTA wyprodukowali razem
mniej niż 50% wszystkich ciężarówek
(dmc. > 6 t), ale ich udział w zyskach
wyniósł 80%. Tak dobry wynik należy
przypisać dochodom generowanym poza
Europą i Ameryką Północną, ponieważ
zarówno Daimler, jak i Volvo to gracze
rynkowi o zdecydowanie globalnym

charakterze, natomiast MAN, Scania czy
PACCAR koncentrują się raczej na wybranych regionach.

Jakość dominuje rynki
zorientowane na TCO
W portfolio producentów OEM z obszaru Triady (EU, USA, Japonia) znajdują
się pojazdy o wysokiej jakości i zaawansowaniu technologicznym, dostarczane
są odbiorcom działającym głównie w krajach rozwiniętych. Firmy transportowe,
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Rysunek 1. Skumulowane zyski najważniejszych producentów samochodów
ciężarowych (1) (w mld euro) z podziałem
na regiony w okresie 2009–2012 [1]
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Na rysunku 1 przedstawiono skumulowane zyski najważniejszych producentów samochodów ciężarowych w okresie 2009–2012, a na rysunku 2 średnią
sprzedaż roczną samochodów w tym samym okresie. Z przedstawionych danych
wynika, że większość zysków należy do
producentów wywodzących się z Europy
i Ameryki Północnej. Wydaje się, że pozostali producenci mają niewielkie szanse, aby uzyskać „przyzwoity” udział w zyskach, proporcjonalny do ich poziomu
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Uwagi do rysunku: 1. Rentowność sprzedaży w % na podstawie zysku operacyjnego przed opodatkowaniem;
2. Rentowność sprzedaży w % jako zysk operacyjny przed opodatkowaniem na podstawie zysku netto przed opodatkowaniem;
3. W tym samochody lekkie; Daimler/Volvo bez autobusów i usług finansowych; MAN/Scania z autobusami i usługami finansowymi
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chcąc zachować konkurencyjność na
rynku, muszą optymalizować swój całkowity koszt własności i użytkowania TCO.
Na tych rynkach producenci sprzedają
ciężarówki jako jeden – nie wyłączny –
element niezbędny do prowadzenia działalności, co daje im możliwość podkreślania ich zalet technicznych i stosowanych
innowacji jako czynników pozwalających
na obniżanie TCO. Tym samym możliwe
jest dyktowanie wyższych cen. Producenci z Triady – zwłaszcza europejscy,
tacy jak np. Daimler – w rozwoju swoich produktów i strategii sprzedaży koncentrują się na byciu liderem rynku w zakresie TCO, co w praktyce oznacza, że
ich pojazdy muszą górować nad konkurencją pod względem zużycia paliwa
i niższych kosztów eksploatacyjnych.
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Na rynkach wschodzących ci sami
producenci odnoszą sukces przeważnie
w wąskich segmentach, oferując produkty najwyższej jakości, mając jednocześnie dość ograniczony udział w sprzedaży pojazdów dużej grupie odbiorców,
dla których wejściowym czynnikiem decydującym o zakupie jest cena, czyli natychmiastowe oszczędności, a nie rozłożona w czasie perspektywa niższych
kosztów użytkowania.

mentu MD, to producenci mający wyższe
udziały w sprzedaży ciągników siodłowych czy ciężkich podwozi siłą rzeczy
będą bardziej rentowni. Przykładowo:
Scania – działająca wyłącznie w segmencie ciężkim – przez 10 lat była w stanie utrzymać średni zysk przed opodatkowaniem na poziomie 10–14%. Z kolei
Iveco w sprzedaży ma znacznie większy
udział samochodów o dmc. < 18 t i tym
samym mniejszy poziom zysku (3–5%).
Mimo że obie firmy wygenerowały w przybliżeniu taki sam zysk całkowity w ciągu
ostatnich 3–4 lat, to Scania zarobiła niemal trzykrotnie więcej (w wartościach
bezwzględnych) niż Iveco. Zależności te
ilustruje rysunek 3.
W Azji udział samochodów ciężkich
w całkowitej sprzedaży jest niższy niż
w Europie Zachodniej. Trzeba jednak
odnotować, że w Chinach w ciągu ostatniej dekady wzrósł on z 50 do 70%, gdy
w pozostałych krajach tego regionu proporcje pomiędzy segmentem HD i MD
wynoszą mniej więcej 50:50. Wraz z ko-

Producenci branży ciężkiej
są bardziej rentowni
Europejscy producenci korzystają
z tego, że na ich rodzimych rynkach 80%
popytu dotyczy samochodów segmentu
ciężkiego (HD, powyżej 15 t dmc.),
a tylko 20% to ciężarówki klasyfikowane
do segmentu średniego i lekkiego (MD,
6–15 t). Ponieważ pojazdy segmentu
ciężkiego są nie tylko droższe, ale również przynoszą więcej zysku, niż te z seg-

lejnymi inwestycjami w infrastrukturę
i ogólnym rozwojem gospodarczym należy oczekiwać, iż na rynkach wschodzących udział pojazdów segmentu ciężkiego w ogólnej sprzedaży będzie stale
wzrastać. To zwiększy poziom zysku pozaeuropejskich producentów pod warunkiem, że uda im się przygotować
właściwe produkty, mogące zaspokoić
rosnący popyt.

Cykliczność koniunktury
Myśląc o alokacji swojego portfolio
produktowego, producenci pojazdów
oraz inwestorzy zewnętrzni (akcjonariusze) nie tylko poszukują możliwości
jak najwyższego zysku i zwrotu poniesionych kosztów, ale również biorą pod
uwagę możliwości firmy do zrównoważonego zabezpieczenia zysków. Jak
wspomniano, branża pojazdów użytkowych cechuje się dużą cyklicznością i jest
bardzo wrażliwa na zmiany koniunktury
gospodarczej w danym regionie. W tym

Rysunek 3. Średnie przychody i zyski największych producentów w latach 2009–2012 w mld euro [1]
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Uwagi do rysunku 3: Rentowność sprzedaży w oparciu o zysk operacyjny przed opodatkowaniem;
Daimler/Volvo bez autobusów i usług finansowych; MAN/Scania z autobusami i usługami finansowymi
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Potencjał Volvo Trucks to roczna
produkcja pomiędzy 400 a 435 tys.
pojazdów segmentu średniego
i ciężkiego – firma stawia sobie
ambity cel, jakim jest stanie się
największym światowym producentem samochodów
ciężarowych segmentu
ciężkiego

świetle stabilność zysków jest nie tylko
kwestią zadowolenia inwestorów giełdowych. Jest również kluczową sprawą
w utrzymaniu inwestycji o charakterze
strategicznym – np. w zakresie wymuszanego przez przepisy rozwoju technologii lub opracowywania całkowicie
nowych produktów.
Na rysunku 4 pokazano zależność
istniejącą między poziomem zysków a ich
stabilnością, określoną dla najważniejszych producentów samochodów ciężarowych na świecie w ciągu ostatniej
dekady. Stabilność zysków reprezentuje
statystyczną zmienność względnego
zysku danego producenta w rozpatrywanym czasie.
Widoczny na rysunku 4 „Raj zysków”
oznacza silne pozycjonowanie marki w poszczególnych segmentach i na poszczególnych rynkach. Najbardziej dochodowy
z wielkich producentów – Scania – korzysta ze swojego niszowego pozycjonowania i silnej koncentracji na segmencie
ciężkim na wysoce dochodowych rynkach

Europy i Ameryki Południowej. Scania
jest bardziej dochodowym producentem
niż amerykański PACCAR i – co może
wydać się zaskakujące – zyski generowane przez szwedzkiego producenta są
bardziej stabilne niż Daimlera czy Volvo,
a więc firm o zdecydowanie bardziej zdywersyfikowanej ofercie. PACCAR również
koncentruje się na wytwarzaniu samochodów segmentu ciężkiego i ma zdecydowanie bardziej międzynarodowy charakter ze względu na działania w Europie
(DAF) i Ameryce Północnej (Kenworth/
Peterbilt). Generowane zyski są bardziej
stabilne niż w przypadku większości europejskich producentów.

Nie tylko niszowe pozycjonowanie
marki może być czynnikiem generującym
większą dochodowość producenta, ale
również silna pozycja na rynkach regionalnych. Przykładem tego są producenci
indyjscy Tata i Ashok Leyland, kontrolujący łącznie 80% tamtejszego rynku.
O ile ich absolutne dochody są niskie,
o tyle silna pozycja rynkowa, bazująca na
dostosowanym do specyfiki regionu portfolio produktowym i lokalnym łańcuchu
wartości z niskimi kosztami stałymi, pozwala obu graczom na uzyskiwanie stosunkowo wysokich marż.

Peterbilt Model 579,
Kenworth T680,
DAF XF Euro VI i silniki
PACCAR MX-13 –
to oferta koncernu
PACCAR

© PACCAR

Rysunek 4. Stabilność i rentowność zysku
w latach 2003–2013 (wielkość okręgu
odzwierciedla przychody w 2012 r.) [1]
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Scania – działająca
wyłącznie w segmencie
ciężkim – przez 10 lat
była w stanie utrzymać
średni zysk przed opodatkowaniem na poziomie
10–14%, w pierwszym
kwartale 2015 r. zwiększyła swój udział na rynku
europejskim do 17,2%

„Bezpieczna pułapka zysku” wiąże
się z dysponowaniem mocnymi marginesami zasobów niezbędnymi do długotrwałego przetrwania w sytuacjach
kryzysowych. Daimler i MAN uzyskały
w omawianym okresie stopę zysku na
poziomie 4–6%, a stabilność dochodów
znajdowała się na poziomie średnim dla
całej branży. Mimo dochodów trzykrotnie wyższych niż w firmie MAN, Daimler nie zdołał w maksymalnym stopniu wykorzystać efektu skali, aby zwiększyć swą
przewagę nad konkurentami. Nie uzyskiwał wyższych marż w regularny sposób, ani też jego działania nie okazały się

ata
©T

Moto

dochodów. Oprócz wielkości produkcji
znaczenie ma jakość produktów i dostępność do działających na określonym rynku klientów. Uwaga ta dotyczy zarówno
Volvo, jak i Daimlera.
Termin „Gwałtowna cykliczność”
oznacza konieczność redukcji wpływu
gwałtownych zmian rynkowych poprzez
„szczupłą” strukturę kosztów i zawierane
partnerstwa. Negatywny wpływ „Gwałtownej cykliczności” może zostać złagodzony przez implementację programów
redukujących koszty stałe lub przesunięcie w kierunku bardziej elastycznych
struktur produktowych i współdzielenie
ryzyka z partnerami. Wszyscy produ-

Wywrotka
Tata-Prima-3138K
swym wyglądem
przypomina zachodnie odpowiedniki
– Tata Motors
w Indiach dominuje
z udziałem 57%

rs

lepsze pod względem stabilności przez
łączenie regionalnych cykli rynkowych.
Jak wynika z analiz strategii działania, jednym z najważniejszych czynników warunkujących sukces danej marki
jest wykorzystanie skali globalnej. Z drugiej jednak strony udziały rynkowe czy
skala produkcji w odniesieniu do rynków
o małym nasyceniu pojazdami użytkowymi nie stanowią gwarancji największych

cenci odczuwają spadki popytu na samochody ciężarowe, ale ich wielkość, czas
trwania i specyficzne wyzwania związane
z pojawieniem się tych trudności są różne. W rezultacie rozwiązanie typu „jeden pasuje do wszystkiego” wydaje się
błędne. Bardziej odpowiednią reakcją
jest kombinacja dobrze dobranych strategii rozwoju i programów naprawczych
poprawiających rentowność.
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Dochód a koniunktura –
nie zawsze skorelowane
Wysokie dochody i wysoka zmienność cykli rynkowych w przemyśle pojazdów użytkowych nie są ze sobą skorelowane. Aby uzasadniać ponoszone
koszty lub straty, producenci tacy jak
Daimler czy Volvo powinni albo zmniejszyć swoje narażenie na ryzyko, albo
zwiększyć średnią rentowność, ponieważ wielkość obu firm nie pozwoliła na
skuteczne połączenie stabilności dochodów z ich wielkością. Ich mniejsi
konkurenci – Scania, PACCAR czy Tata
– pod tym względem okazali się bardziej skuteczni.
W ciągu ostatniej dekady producenci
samochodów ciężarowych musieli radzić
sobie z niską rentownością sprzedaży
na średnim poziomie 5–6% w skali roku
(rys. 4). Nie tylko jest to słaby wynik w porównaniu z branżą samochodów osobowych, ale również zdecydowanie bardziej
podatny na cykliczne wahania popytu –
stąd też obarczony większym ryzykiem.
Mniej też jest (w porównaniu z branżą
samochodów osobowych) opcji w zakresie ograniczania istniejącego ryzyka.
W obliczu istniejących wyzwań rynkowych i technologicznych producenci
będą zmuszeni do gruntownej reorganizacji i odnalezienia nowych dróg prowadzących do zwiększenia dochodów.

Opracował Dariusz Piernikarski
Bibliografia:
[1] An A.T. Kearney study: Global Truck Industry, Perspectives towards 2030, Materialien zur Automobilindustrie nr 47,
Wyd. VDA, czerwiec 2014.
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Trochę bardziej nietypowe
Marek Rutka
Wyróżniają się na tle setek tysięcy typowych ciężarówek
z platformami, plandekami czy kontenerami. Mowa o ciężarówkach
wykorzystywanych do transportu zwierząt, paszy czy przeznaczonych
do roli mobilnych sklepów.

przepisy odnośnie do warunków i zasad
transportu żywych zwierząt znacznie się
zaostrzyły [1]. Zmiany objęły zarówno
kwestie maksymalnego czasu transportu,
jak i zasady pojenia i karmienia oraz
warunków, jakim powinna odpowiadać
ładownia – jej powierzchnia i objętość.
Jeśli przepisy pozwalają na przewóz
koni jedynie w ładowni jednopoziomowej, to już np. owce czy trzoda chlewna

mogą być przewożone na trzech, czterech, a w niektórych rodzajach naczep
z obniżoną podłogą nawet na pięciu poziomach (bydło rogate w zależności od
wielkości i masy może być przewożone
na jednym lub dwóch poziomach). Dostęp do poszczególnych poziomów ładowni możliwy jest dzięki tylnej rampie
(często o regulowanej wysokości lub
przez hydrauliczny kolumnowy podest

© Volvo Trucks

pośród wymienionych zabudów
samochodów ciężarowych i naczep w największej liczbie produkowane są paszowozy. Liczba wersji
i możliwych konfiguracji wyposażenia
sprawia, że tego typu pojazdy często produkowane są na konkretne zamówienia
(szczególnie dotyczy to paszowozów o największych pojemnościach transportowych).
Podobnie jest w przypadku zabudów
przeznaczonych do przewozu zwierząt,
tym bardziej że większość z nich instalowana jest na podwoziach samochodów
ciężarowych i przyczep, a nie jak w przypadku paszowozów – na naczepach. Do
najbardziej nietypowych i produkowanych często w jednostkowych egzemplarzach należą jednak zabudowy mobilnych sklepów.

Wymagający pasażerowie
Żywe zwierzęta to jeden z najbardziej
wymagających ładunków przewożonych
pojazdami. Warto podkreślić, że po przystąpieniu w 2004 r. Polski do krajów UE

Zabudowa o trzech pokładach
wykorzystywana do transportu
trzody chlewnej i owiec
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załadowczy. To ostatnie rozwiązanie jest
szczególnie korzystne w przypadku pojazdów o więcej niż dwóch poziomach
ładowni. Przepisy także szczegółowo
określają, czym podczas transportu ma
być wyłożona podłoga ładowni (najczęściej słomą lub sianem) oraz jaka ma być
minimalna szerokość i wysokość przestrzeni nad głową zwierzęcia (z reguły
nie mniej niż 20 cm).
Trzeba pamiętać, że transport to duży
stres dla zwierzęcia związany ze zmianą
miejsca, do którego się przyzwyczaiło,
niewielką przestrzenią, hałasem i drganiami. Stąd też ważne jest, aby realizowany był możliwie szybko, a zwierzęta
miały dostęp do naturalnego światła,
świeżego powietrza i wody.
Obecnie najczęściej do przewozu
zwierząt wykorzystuje się zestawy przyczepowe, jednak widoczny jest wzrost
zainteresowania specjalistycznymi naczepami. Wynika to przede wszystkim
z większej uniwersalności tego rozwiązania – ciągnik siodłowy można wykorzystać również do innych celów. Ważną
zaletą naczep jest także możliwość wykonania wersji z obniżoną podłogą i łabędzią szyją, co w niektórych konfiguracjach aranżacji ładowni może zwiększyć
powierzchnię transportową. W przypadku zestawu przyczepowego o czterech poziomach można uzyskać powierzchnię ładunkową wynoszącą ok.
124 m2, a w przypadku naczepy o takiej
samej liczbie pokładów – ok. 116 m2
(gdy naczepa ma pięć pokładów, powierzchnia wzrasta o ok. 25 m2).
To, ile zwierząt może jednocześnie
być przewożone, zależy od ich wielkości
i stosownych przepisów w tym zakresie.
W przypadku transportu koni czy bydła
rogatego na jednym poziomie może to
być kilkanaście sztuk. W przypadku krów
przewożonych na dwóch pokładach to ok.
30–40 sztuk, a trzody chlewnej na kilku
poziomach to ponad 200 sztuk. Najwięcej,
bo ponad 200 tys. sztuk jednodniowych
piskląt mieści się w specjalistycznych
zabudowach instalowanych na podwoziach samochodów ciężarowych (w odróżnieniu od innych środków transportu
żywych zwierząt te muszą być wyposażone w układy klimatyzacji i ogrzewania). Producentami nadwozi do przewozu żywych zwierząt są m.in. firmy:
Auto-Chłodnia, Lamar, Iglootruck, AutoNadwozia Bednarczyk, T-Car, Stabryła,
Pezzaioli i Wielton.

Wyładunek pod ciśnieniem
W ostatnich dwóch dekadach wyraźnie rozpowszechniła się przemysłowa
hodowla zwierząt, a także nastąpił wzrost
liczby gospodarstw rolnych, które wykorzystują w tego rodzaju hodowli gotowe
mieszanki paszowe. Stąd też w wielu
gospodarstwach rolnych pojawiły się
charakterystyczne silosy do przechowywania gotowych mieszanek paszowych,
do których zaopatrywania potrzebne są
specjalistyczne środki transportu. Jako
że gotowe mieszanki paszowe przewożone są luzem i w takiej też formie
przeładowywane, jedynym sposobem ich
transportu gwarantującym zachowanie
jakości ładunku jest wykorzystanie tzw.
paszowozu. Rolę paszowozów najczęściej spełniają naczepy-silosy, rzadziej
zestawy ciężarówka z przyczepą i zabudową silosową. Do zaopatrywania gospodarstw rolnych najczęściej wykorzystuje się naczepy, w których silos stanowi
część struktury nośnej (częściowa rama
znajduje się pod płytą ślizgową sprzęgu
i mocowania zawieszenia osi). Takie rozwiązanie umożliwia jednoczesne wyeliminowanie ciężkiej ramy i pozwala na
obniżenie punktu ciężkości naczepy. Załadunek odbywa się grawitacyjnie poprzez górne włazy zasypowe (z reguły
o średnicy od 450 do 800 mm), a rozładunek może być realizowany grawitacyjnie
lub za pomocą pneumatycznego układu
nadciśnieniowego. Rozładunek grawitacyjny jest możliwy dzięki lejowemu
kształtowi komory lub komór ładunko-

wych, w niektórych wersjach dolne zawory spustowe wyposażone są w układy
wibracyjne zapobiegające zbrylaniu się
sypkiego ładunku. W zależności od przyjętego rozwiązania sprężarka powietrza
zainstalowana jest na ciągniku siodłowym (napędzana od przystawki odbioru
mocy) lub sprężone powietrze dostarczane jest z zewnątrz w miejscu rozładunku. Dla zapewnienia odpowiedniej
szybkości opróżniania silosu wydajność
tłoczenia układu pneumatycznego powinna wynosić co najmniej 5 m3/min.
Większość układów pneumatycznych pozwala na przetłaczanie sypkiego ładunku
na wysokość co najmniej 20 m, co w zupełności wystarcza na załadunek typowego silosu znajdującego się w gospodarstwach rolniczych.
W tego rodzaju paszowozach oferowane są silosy wykonane ze stali lub
stopu aluminium, np. AlMg4,5Mn. Zastosowanie tego drugiego materiału
wpływa na obniżenie masy własnej naczepy, a tym samym pozwala na uzyskanie większej ładowności przy tej samej
dmc. Dla przykładu: masa własna naczepy firmy Prodrent ze stalowym silosem NZ-452S wynosi 7150 kg, a z wykonanym ze stopu aluminium silosem –
model NZ-452A – 5800 kg, czyli 1350 kg
mniej (ładowność wynosi odpowiednio:
25 850 kg i 27 200 kg).
Produkcją tego rodzaju paszowozów
(zbliżonych pod wieloma względami do
cementowozów) zajmuje się w Europie
kilkanaście firm, w tym m.in. Feldbinder, Prodrent, Kässbohrer, Peter, Spitzer
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Paszowóz wyposażony w uchylny silos i tylne podpory stabilizujące naczepę podczas rozładunku
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Mobilne sklepy

Mobilny sklep z serami przygotowany
przez firmę Lamar dla klienta z Holandii

i O.ME.P.S. W zależności od konkretnego modelu pojemność naczep silosów
wynosi od 25 m3 (np. Spitzer SF2725/2P)
do 65 m3 (np. Feldbinder EUT 65.3-5/1).

Kipsilosy
Innym rodzajem paszowozów instalowanych na naczepach są konstrukcje
z uchylnym silosem (popularnie zwane
kipsilos). W tego typu naczepach podczas
rozładunku silos zostaje uniesiony za
pomocą siłownika hydraulicznego – podobnie jak w typowej wywrotce. Mimo
przechylenia silosu do tyłu rozładunek
musi być wspomagany przez układ pneumatyczny wytwarzający nadciśnienie
(zawór spustowy umieszczony jest z tyłu
w najniższym punkcie silosu). W odróżnieniu od paszowozów z nieruchomymi
silosami naczepy z uchylnymi silosami
wyposażone są w ramy nośne. O ile naczepy ze stałym silosem mogą być rozładowywane nawet na niestabilnej nawierzchni i wewnątrz pomieszczeń, o tyle
w przypadku naczep z uchylnym silosem
nie jest to możliwe.
Ze względów bezpieczeństwa w paszowozach z uchylnymi silosami stosuje
się tylne – rozstawiane hydraulicznie –
podpory stabilizujące naczepę podczas
rozładunku. Na bezpieczeństwo operacji rozładunku wpływ ma także stabilność

i odpowiednia nośność nawierzchni oraz
siła wiatru. Szczegółowe informacje odnośnie do maksymalnej prędkości wiatru
podczas uchylania silosu zawarte są w instrukcjach eksploatacji każdej tego typu
naczepy, jednak zazwyczaj nie powinna
ona przekraczać 12 m/s.
W tego rodzaju paszowozach praktycznie standardowo silosy wykonywane
są ze stopów aluminium. W zależności
od modelu pojemność transportowa wynosi od 38 m3 (np. Spitzer SK 2738 CAL)
do 90 m3 (np. Kässbohrer K.SSK 90).
W przypadku paszowozów o największych pojemnościach ich masa własna
nie przekracza 9000 kg. Oprócz przewozu paszy naczepy z silosami uchylnymi często wykorzystywane są do przewozu np. granulatu tworzyw sztucznych,
cukru, kawy i ryżu.

Chociaż popularność mobilnych sklepów zabudowywanych na podwoziach
samochodów dostawczych, ciężarowych
czy nadwoziach autobusowych wyraźnie
spada, to jednak nadal znajdują one odbiorców. Ze względu na specyfikę tego
rodzaju zabudów powstają one na specjalne zamówienia. Ze względu na cenę
największą popularnością cieszą się sklepowozy instalowane na podwoziach samochodów dostawczych. Tego rodzaju
nadwozia i zabudowy produkują m.in.:
Autonadwozia Matczak, Auto-Nadwozia Bednarczyk, Polcamp, Lamar, Iglootruck. Najczęściej są one wykonywane
z przeznaczeniem na sklepy mięsne, piekarniczo-cukiernicze oraz mobilne bary
fast-food i kawiarnie. Ze względu na
obowiązujące przepisy sanitarne wszystkie zabudowy, w których dokonuje się
obrotu produktami spożywczymi, muszą
być wyposażone w umywalkę z wodą,
urządzenia chłodnicze i wnętrze wykonane z materiałów pozwalających na
mycie i dezynfekcję, jak laminaty, aluminium, szkło i stal nierdzewna.
Bibliografia:
[1] Szczegółowe wymagania odnośnie do
warunków transportu zawarte są w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z dnia
22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony
zwierząt podczas transportu oraz w Ustawie o Ochronie Zwierząt z 27.08.1997
(z późniejszymi zmianami).
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Czterokomorowy stały silos do przewozu paszy wyposażony w pneumatyczny układ załadunku
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Oszczędny „Mietek”
z naczepą Krone

Arkadiusz Gawron

W kwietniu mieliśmy okazję przetestować
na dłuższej trasie zestaw składający się
z nowego Mercedesa Actrosa 1851
i naczepy Krone Profi Liner.

o raz pierwszy złożyło się, że testowaliśmy pojazdy zupełnie nowe,
których dotychczasowe przebiegi
określały dystanse, jakie należało pokonać w drodze z fabryk do polskich przedstawicieli, i to oczywiście nie na własnych
kołach. Testowany ciągnik to Mercedes-Benz Actros 1851 LS 4x2 F13 z kabiną
Giga Space, silnikiem Euro VI o mocy
510 KM (375 kW), rozwijający moment
obrotowy 2500 Nm oraz skrzynią Power Shift 3. Charakter auta podkreślały
aluminiowe felgi, dalekosiężne światła
z LED-owymi pierścieniami świetlnymi,
pełne międzyosiowe osłony aerodynamiczne oraz takie drobiazgi, jak niklowane żebra w atrapie chłodnicy, pneumatyczne niskotonowe sygnały dźwiękowe
na dachu czy podświetlane na niebiesko
nakładki progowe z marką pojazdu.
Nieposmarowane jeszcze smarem
siodło zdradzało, że dla ciągnika było to
pierwsze spięcie z naczepą, którą była
tradycyjna „firana” marki Krone o handlowym oznaczeniu Profi Liner SDP 27
eLB4-CS. Jej wyposażenie obejmowało
m.in. odsuwany, ale nie unoszony dach,
osie i nogi podporowe SAF, dwuskrzydłowe drzwi, wypełnienie stelaża plan-

Malowanie
i dodatkowe
wyposażenie
sprawiły, że
Actros zwracał
na siebie uwagę
na drodze i na
parkingach

deki aluminiowo-drewnianymi „deskami”, podwójny kosz z jednym kołem zapasowym oraz schowek zamontowany
na lewym zwisie pojazdu. Naczepę wyposażono w najnowszy typ lamp diodowych, w których światła pozycyjne świecą w kształcie logo firmy Krone.

Kabina
Wejście za kabinę kierowcy w nowym Actrosie przeniesiono na lewą stronę pojazdu i w porównaniu z wersją
MP3 jest to zdecydowanie wygodniejsze
rozwiązanie, ponieważ nie trzeba obchodzić wokół auta, by rozpiąć lub spiąć
oba człony zestawu.
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Jak wspomniano we wstępie, ciągnik wyposażony był w kabinę Giga Space,
czyli największą w ofercie, długą (L) i maksymalnie wysoką, z płaską podłogą, o szerokości 2,5 m, zawieszoną na stalowych
elementach resorujących z tradycyjnym
manualno-hydraulicznym mechanizmem
jej unoszenia. Wysokość wewnętrzna kabiny wynosi od 2130 do 2050 mm. Osadzenie kabiny na wysokości 765 mm nad
ramą pojazdu i przeszło 1600 mm nad
jezdnią pozwoliło na wygospodarowanie miejsca na dodatkowy schowek zewnętrzny po lewej stronie nad kołem.
Po stronie pasażera zamiast tradycyjnego fotela zamontowano kącik wypoczynkowy Mercedes-Benz Solo Star
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ne nawet dwóm kierowcom rzeczy. Pod
nimi dodatkowo znajdują się jeszcze niewysokie półki, skutecznie zabezpieczone
przed wypadnięciem ich zawartości progami, mogące służyć np. na dokumenty.

Pierwsze spięcie ciągnika z naczepą.
Reklamy na obu pojazdach jednoznacznie definiują, że mamy
do czynienia z oszczędnymi pojazdami

Miejsce pracy kierowcy
Zmiana geometrii kolumny kierownicy przez uzupełnienie jej o dodatkowy
przegub, w porównaniu ze starszym modelem, pozwoliła na lepsze wykorzystanie regulacji fotela, co zaowocowało naprawdę bardzo wygodnym miejscem
pracy kierowcy. Kierownicę odblokowywaną teraz przyciskiem nad lewą nogą
(wcześniej przycisk znajdował się na obudowie kolumny kierownicy) można ustawić, trzymając ją obiema rękami, praktycznie w dowolnej płaszczyźnie, zakres
Concept. Jest to stały, zawieszony niżej
niż tradycyjny, fotel, którego oparcie
obejmuje tylną i boczną prawą ścianę.
Dzięki takiemu rozwiązaniu można usiąść
na nim prosto w kierunku jazdy, jak
i w kierunku środka kabiny przy rozkładanym z podstawy dolnej leżanki stoliku. Umieszczenie tego fotela tak głęboko
daje bardzo dużą przestrzeń przed nim,
umożliwiając wyciągnięcie nóg nawet
najwyższym kierowcom oraz swobodne
przejście w poprzek kabiny do prawych
drzwi. Jest to naprawdę bardzo wygodne
rozwiązanie do wypoczynku i realizacji
codziennych czynności życiowych kierowcy, takich jak np. ubieranie się czy
spożywanie posiłków, jednak nie najlepsze do samej jazdy, głównie przez
brak amortyzacji. Obie leżanki są bardzo
wygodne i podpierają ciało jak najlepsze
materace domowe i nawet mniejsza szerokość leżanki górnej nie powinna doskwierać tęższym kierowcom.
Lodówka, wysuwana do przodu kabiny, jest węższa od tej w poprzednim
modelu, za to głębsza, a największą zaletą jest jej dostępność z fotela kierowcy,
dzięki czemu można sięgnąć po schłodzone napoje w czasie jazdy. Ponadto po
wysunięciu lodówki jej wieko tworzy dodatkową powierzchnię, przydatną np. przy
przygotowywaniu posiłków. Za fotelem
kierowcy, pod leżanką, podobnie jak pod
fotelem „wypoczynkowym” z prawej strony, znajdują się schowki dostępne od
wewnątrz i przez pokrywy od zewnątrz
kabiny. Schowki nad szybą przednią bez
trudu mogły zmieścić wszystkie potrzeb-

Strefa wypoczynku
kierowcy. Nie brakuje tu miejsca
na wyprostowanie
nóg, ani swobodne
przejście do prawych
drzwi kabiny czy przebranie się. Tu można
wypocząć i wygodnie zjeść. Odległość
od oparcia fotela
do deski rozdzielczej
to 1398 mm

Obie leżanki znakomicie
podpierają ciało. Nie brakuje przy nich na bocznych
ścianach półek na drobiazgi
czy lampek do czytania
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Choć wygląda
podobnie jak
w innych samochodach, jest
to bardzo komfortowe miejsce
pracy kierowcy

jej regulacji bowiem jest bardzo obszerny. Dzięki temu przyjęcie pozycji za kierownicą, która sprzyja komfortowemu
pokonywaniu długich dystansów, jest bez
większych problemów możliwe. Osobiście preferuję dwie pozycje za kierownicą – wyprostowaną, którą przyjmuję
przy manewrowaniu, a dzięki której lepiej widać lusterka i otoczenie pojazdu,
oraz bardziej pochyloną do tyłu wraz z siedziskiem podczas jazdy autostradowej na
tempomacie. Rozplanowanie i ergonomia
deski rozdzielczej w nowym Actrosie daje
przy tej drugiej pozycji dostęp do większości przycisków i pokręteł na desce
rozdzielczej bez odrywania pleców od
oparcia fotela.

Wrażenia z jazdy
Jazda nowym Actrosem dostarcza
wielu przyjemności także dzięki mocy
510-konnego silnika, połączonego ze
zau tomatyzowaną 12-przełożeniową
skrzynią biegów. Actros nie miał najmniejszych problemów z dynamicznym
rozpędzaniem, przynajmniej po płaskim
terenie (test niestety nie odbywał się
w terenie górzystym) i radził sobie z ciągnięciem załadowanej naczepy bardzo
sprawnie. Strategia zmiany biegów w zautomatyzowanym trybie eko w zasadzie
nie wymagała żadnej interwencji i nawet przy jeździe daleko odbiegającej od
wzorców ekonomicznej jazdy pozwalała
silnikowi obejść się z paliwem bardzo
oszczędnie.
Silnik okazał się jednostką bardzo
elastyczną i przy tej mocy nie wymagał
używania trybu „power”, mimo to podczas jazdy przekonałem się, że działanie
przekładni w tej strategii pozwala wykorzystać pełną moc silnika. Funkcjo-

na źle oznaczonych drogach z dużą liczbą
zakrętów, rozświetlając całą przestrzeń
przed pojazdem na kilkaset metrów.
Nowy Actros prowadzi się bardzo pewnie i mimo znacznego oddalenia kierowcy od podwozia daje dobre poczucie tego,
co dzieje się z przednią osią i resztą zestawu bez względu na stopień jego załadowania. Mimo dość „miękkiego” zestrojenia stalowego zawieszenia przedniej osi
i kabiny jej wychylenia i reakcję pojazdu
na wymuszenia drogi określiłbym jako
komfortowe i takich spodziewałem się po
ciągniku przeznaczonym do przewozów
długodystansowych.

Krone Profi Liner w całej okazałości

nowanie trzystopniowego hamulca silnikowego wymaga przyzwyczajenia, ponieważ zaczyna on działać z pewnym
opóźnieniem od momentu włączenia. Dodatkowo różnica w sile hamowania między pierwszym i drugim stopniem początkowo jest trudna do wyczucia, ale gdy
jeździ się w sposób przewidujący, można
skutecznie z niego korzystać, oszczędzając główny układ hamulcowy. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że przewidując
eksploatację pojazdu na płaskim terenie,
zakup retardera przy tej wydajności hamulca silnikowego jest zbędnym wydatkiem i niepotrzebnym balastem.
Fabryczny system nawigacyjny prowadził znakomicie. Nie zdarzyło się, abym
znalazł się na drodze, której wymiary,
nośność czy wielkość infrastruktury drogowej uniemożliwiły mi przejazd, mimo
że test odbywał się na drogach wszelkich
kategorii.
Funkcja doświetlania zakrętów jest
pomocna w nocy przy pokonywaniu ciasnych łuków i manewrowaniu w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Dalekosiężne światła skutecznie pomagają
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Pewnym mankamentem jest kinematyka pracy wycieraczek. Niewyczyszczony górny róg sprawia, że lusterko
narożne pozostaje niemal całe w zabrudzonej strefie szyby. Natomiast umieszczenie lusterka na prawym słupku A
kabiny uważam za rozwiązanie zdecydowanie lepsze i bezpieczniejsze w trakcie jazdy i manewrowania niż montowanie go na środku pojazdu nad szybą.

Naczepa
Naczepa Krone Profi Liner jest dobrze
znaną i uznaną na rynku „firaną”, dającą
w ofercie marki solidną podstawę do
tworzenia innych wersji naczep plandekowych, co potwierdzono w przeprowadzonym teście. Udostępniona do testów
naczepa była wykonana jako wersja uniwersalna, nieprzygotowana do przewożenia konkretnego rodzaju ładunku.
Rozpięcie każdej burty i przesu wanie plandek czy środkowych kłonic
wzdłuż szyn odbywa się płynnie i lekko,
a mechanizmy napinające działają bardzo sprawnie, co znacznie skraca czas
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przygotowania naczepy do za- i wyładunku. Przyglądając się tym rozwiązaniom z bliska, można mieć nadzieję, że
stan ten utrzyma się jeszcze długo podczas eksploatacji Profi Linera. Zabezpieczenie ładunku pasami transportowymi
jest możliwe wzdłuż obu krawędzi ramy
co 100 mm (system Multi Lock). Rozwiązanie to jest bardzo wygodne, ponieważ
pozwala w zasadzie na pełną dowolność
w doborze punktu mocowania, a przy rozładunku przez tylny portal nie trzeba
odsuwać plandeki, by wypiąć haki pasów
z otworów systemu Multi Lock – można
po nie sięgnąć z przestrzeni ładunkowej.

dachu rozwiązuje ten problem. Trudno
mi powiedzieć, co jest tajemnicą rozwiązania mechanizmów zamykających tylny
portal (z płaską powierzchnią reklamową
drzwi), ale zamki pracowały nadzwyczaj
lekko i sprawnie, rzadko powodując nieprawidłowe zamknięcie, czyli zablokowanie zaczepów u dołu, a niezablokowanie ich u góry drzwi.
Bardzo przydatny okazał się praktyczny schowek na tylnym lewym zwisie naczepy, w którym bez problemu
zmieścił się komplet pasów transportowych. Niestety nie zmieściły się w nim
górne części błotników ciągnika, które

ków, a jazda po nierównościach nie odbija się negatywnie na ciągniku. Sworzeń
królewski jest umieszczony optymalnie
i po spięciu naczepy z ciągnikiem pozostaje wystarczająco dużo miejsca do
sprawnego podłączenia przewodów, jednocześnie nie zagrażając uszkodzeniu
podestu za kabiną kierowcy przy pokonywaniu wzdłużnych nierówności.

Podsumowanie
Oba pojazdy zasłużyły na wysokie
noty w naszej opinii. Nowy Mercedes-Benz Actros jest komfortowym ciągnikiem, wyznaczającym w tym zakresie
najwyższe standardy. Silnik o ponadprze-

Uniwersalność Profi Linera to m.in. możliwość załadunku od boków, a rozładunku przez tylny portal drzwiowy

Tylny portal naczepy wyposażony
w gumowe punkty oporowe był przystosowany do współpracy z rampami
załadowczymi i zapewniał bezpieczne
dokowanie, a wzmocniona podłoga umożliwiała wjazd wózkiem widłowym, o czym
mówiły naklejki na wewnętrznej stronie
tylnych drzwi. Świadczy to o uniwersalności naczepy, która może być np. ładowana od boków, a rozładowywana od
tyłu – pamiętajmy, że nie każda naczepa
umożliwia operowanie na niej wózkiem
widłowym.
Rozsuwany dach naczepy składał się
bardzo lekko i umożliwiał uzyskanie szybkiego dostępu do ładowni od góry. Poza
tym przydaje się on nie tylko przy załadunku przez dźwig. Przy paletach ułożonych piętrowo te znajdujące się na
górze są trudne do podjęcia przez wózek widłowy operujący wewnątrz (nie od
boku pojazdu, tylko przez rampę załadunkową), gdyż zachodzi ryzyko uszkodzenia dachu przez wysoko uniesioną
prowadnicę wideł wózka. Odsunięcie

przy współpracy z naczepą muszą być
zdemontowane, bowiem płaszczyzna
podłogi naczepy przebiega bardzo blisko
kół i zachodzi niebezpieczeństwo ich
uszkodzenia, zwłaszcza przy manewrowaniu na nierównościach.
Zastanawiające jest, że podpory dostarczone przez firmę SAF nie miały
dwóch biegów pracy, jak to zwykle bywa,
ale rozpinanie tej naczepy przebiega raczej dość rzadko w realnej eksploatacji, a zapewne takie rozwiązanie jest
lżejsze. Tak prozaiczne wyposażenie jak
błotniki kół także można dopracować.
Mają one powierzchnie przeciwrozbryzgowe w postaci lamel, znacznie zmniejszające zabrudzenie tylnej strefy pojazdu, m.in. na wysokości tylnych diodowych
świateł, które świecą wspomnianym efektownym logo Krone.
Naczepa daje się ciągnąć pewnie i stabilnie, nie wykazując żadnych negatywnych zachowań nawet przy wysoko
załadowanym ładunku. Nie stwarza problemów przy szybkim pokonywaniu łu-

ciętniej mocy zapewnia dużą dynamikę
jazdy, za to naprawdę bardzo oszczędnie obchodzi się z paliwem, potwierdzając dumnie prezentowaną przez Actrosa
reklamę. Wyniki spalania w naszym teście nie są rekordowe, bo jak już wcześniej
wspomniałem, nie jeździłem zgodnie z zasadami ekonomicznej jazdy, mimo to zużycie z pełnym ładunkiem było na poziomie 28 l/100 km, a na pusto 22 l/100 km.
Wyniki te można byłoby oczywiście znacznie poprawić.
Naczepa Krone Profi Liner, jak sama
nazwa wskazuje, jest profesjonalnym pojazdem wysokiej jakości, który nawet
w podstawowej wersji potwierdził swoją
uniwersalność. Klientom, którzy na jej
bazie chcą skompletować pojazd bardziej
przystosowany do ich indywidualnych
potrzeb, Krone oferuje kilka wersji tej naczepy z bardzo bogatym wyposażeniem
opcjonalnym.

Zdjęcia: © A. Gawron
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Ambulanse na dwa sposoby
ynamiczny rozwój konstrukcji samochodów dostawczych, jaki rozpoczął się w latach 80. ubiegłego
wieku, silnie wpłynął na strukturę pojazdów wykorzystywanych przez medyczne
służby ratownicze. Wraz z pojawieniem
się na rynku takich samochodów dostawczych, jak Fiat Ducato, Renault Trafic czy Ford Transit nowej generacji,
stopniowo rezygnowano z przystosowywania do celów sanitarnych samochodów
osobowych. Stało się tak dlatego, że samochody osobowe utraciły – utrzymywaną przez dziesięciolecia – przewagę
nad autami dostawczymi pod względem
Najnowszy model zabudowy kontenerowej
WAS (Wietmarscher) 500 RTW na podwoziu
Mercedes-Benz Sprinter o dmc. 5 t
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Szybkość udzielenia fachowej pomocy medycznej to jeden z kluczowych
warunków decydujących nie tylko o zdrowiu, ale i o życiu pacjenta. Nie da się
tego osiągnąć bez sprawnego systemu ratownictwa medycznego, którego
istotnym ogniwem są ambulanse sanitarne i ich załogi.
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W porównaniu z poprzednią generacją obecnie
produkowany Fiat Ducato ma wnętrze szersze
o 7 cm – w przypadku ambulansów ma to
duże znaczenie

© HEMS

parametrów jezdnych. Chodzi przede
wszystkim o przyspieszenie i bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu podczas
dynamicznej jazdy. Gdy konstrukcje samochodów dostawczych pod względem
walorów jezdnych zbliżyły się do parametrów konstrukcji samochodów osobowych przebudowywanych na sanitarki, to w krótkim czasie praktycznie
wyparły te ostatnie z rynku. Obecnie
modyfikacjami samochodów osobowych
do roli ambulansów medycznych w Europie zajmuje się tylko kilka firm, jak np.
niemiecki Binz i szwedzka Nilsson (rocznie powstaje zaledwie kilkaset takich
zabudów).

Integralny czy kontener?
Z jednej strony samochody, na których bazie powstają ambulanse, są coraz bardziej technicznie doskonałe i bezpieczne, z drugiej zaś nasilający się ruch
drogowy sprawia, że wydłuża się czas dojazdu na miejsce zdarzenia. W takiej sytuacji parametr maksymalnej szybkości,
jaką może rozwinąć ambulans, nie jest
tak istotnym kryterium, jak przyspieszenie i utrzymanie stabilnego toru jazdy.
W tym ostatnim pomagają zaawansowane
układy elektroniczne, jak ABS, ASR,
BAS, EBV i ESP, które w samochodach
dostawczych od dawna można znaleźć na
liście wyposażenia.
Bez względu jednak na konstrukcyjny
i techniczny rozwój pojazdów podstawowe zadanie ambulansów medycznych
nie uległo zmianie, a jest nim możliwie
szybkie i bezpieczne przetransportowanie pacjenta do szpitala. Z kolei zadaniem
personelu medycznego jest podtrzymanie (lub przywrócenie) funkcji życiowych
i stabilizacja stanu pacjenta zarówno
bezpośrednio na miejscu zdarzenia, jak
i w drodze do szpitala.
Co prawda w ostatnich latach sprzęt
wykorzystywany w ratownictwie medycznym uległ dość znacznej miniaturyzacji (np. defibrylatory), to jednak nadal
we wnętrzu karetki ważny jest niemal
każdy centymetr przestrzeni. W sytuacji
gdy w akcji ratowania pacjenta zaanga-

żowanych jest dwóch (niekiedy nawet
trzech) ratowników, dostęp do noszy powinien być z obu stron. W ambulansach
powstałych przez adaptację seryjnych integralnych nadwozi furgonowych jest on
możliwy, jednak to dość utrudnione. Należy jednak podkreślić, że i tak z każdą
nową generacją samochodów dostawczych
szerokość i objętość ich wnętrz powiększa się. Dla przykładu: obecnie produkowane tzw. trojaczki z Sevel – Fiat Ducato, Citroën Jumper i Peugeot Boxer,
mają o 7 cm szersze wnętrze niż modele
poprzedniej generacji.
Znacznie lepsze możliwości dostępu
do pacjenta na noszach dają ambulanse
ze specjalnie do tego celu zaprojektowanymi nadwoziami kontenerowymi. W porównaniu z nadwoziami furgonowymi
seryjnych aut dostawczych są one wewnątrz o ok. 20–25 cm szersze. Takie
wymiary wnętrza oraz jego regularny
kształt pozwalają już na niemal nieskrępowany dostęp do pacjenta z obu stron.

Bardziej obszerne i cięższe
O ile w starszych konstrukcjach ambulansów z nadwoziami kontenerowymi
wadą była wyżej niż w seryjnych furgonach umieszczona podłoga, o tyle
w obecnie oferowanych nowych modelach te parametry są już zbliżone. Obniżenie podłogi korzystnie wpłynęło na
stabilność pojazdu i pozwoliło zmniejszyć

Wnętrza największych
zabudów kontenerowych
pozwalają na nieskrępowany
dostęp do pacjenta
z każdej strony
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W największych zabudowach kontenerowych
stosuje się bliźniacze
ogumienie tylnej osi
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Najmniejsze ambulanse transportowe zabudowywane są w oparciu
o nadwozia najmniejszych samochodów dostawczych

Szybki dostęp
Obowiązująca w krajach UE norma
EN-1789:2008 dotycząca wyposażenia
ambulansów drogowych stosowanych
do transportu osób chorych lub rannych
wprowadziła konieczność stosowania dostępnych z zewnątrz schowków na sprzęt
ratunkowy, m.in. desek ortopedycznych,
noszy podbierakowych, krzesełka kar-
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wysokość zabudowy. W przypadku zabudów kontenerowych częstą praktyką
jest montowanie wzmocnionych (w porównaniu z seryjnymi) stabilizatorów mechanicznych, a w bardziej zaawansowanych konstrukcjach także zawieszenia
pneumatycznego.
Największe kontenerowe ambulanse
na rynku europejskim (za oceanem jest
to standard od dziesięcioleci) wyposażone są w tylną oś o ogumieniu bliźniaczym. Dopuszczalna masa całkowita tej
wielkości karetek, jak np. ambulans WAS
500 RTW na podwoziu Mercedes-Sprinter, wynosi jednak 5 t.
W karetkach europejskich producentów do budowy nadwozi kontenerowych
wykorzystuje się głównie płyty przekładkowe typu sandwich, które zapewniają
zarówno odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, jak i izolację termiczną oraz
akustyczną (konstrukcję nośną stanowi
szkielet z profili stalowych lub aluminiowych). Są to rozwiązania pozwalające
znacznie obniżyć masę zabudowy przy
jednoczesnym zwiększeniu sztywności
i szczelności nadwozia. Do najbardziej
znanych europejskich producentów ambulansów z zabudowami kontenerowymi
należy m.in.: WAS (Wietmarscher), Binz,
System Strobel, AMZ-Kutno, Ambulanz
Mobile, C. Miesen, Euro-Lans AB, Profile Vehicles AB i B.A.U.S.
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Ze względu na niższą cenę nadal najbardziej popularnym rozwiązaniem jest adaptacja
do roli ambulansu medycznego seryjnego nadwozia furgonowego
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diologicznego, materaca próżniowego
i butli zasilających wewnętrzną instalację tlenową karetki. Przepis ten sprawił,
że w przypadku adaptacji do roli ambulansu seryjnego nadwozia furgonowego
konieczne jest wykorzystanie do tego
celu odmiany wyposażonej w drzwi przesuwane po obu stronach przedziału medycznego. W przypadku nadwozi kontenerowych takiej konieczności już nie ma,
ponieważ istnieje możliwość wykonania
odpowiednich schowków po jednej stronie nadwozia (z praktycznych względów
po lewej stronie montuje się jedynie szafkę
na butle z tlenem).
Tak rygorystyczne wymagania nie
dotyczą karetek transportowych używanych do przewozu chorych. Wysokość
ich wnętrza nie musi być taka, aby personel wykonywał pracę w pozycji wyprostowanej, stąd też karetki transportowe (zwane potocznie przewozowymi)
zabudowywane są na małych samochodach dostawczych, takich jak Dacia Logan Van, Fiat Doblò, Renault Kangoo
czy Volkswagen Caddy. W Polsce działa
wielu producentów ambulansów medycznych wykorzystujących jako bazę do
przebudowy samochody dostawcze różnej wielkości. Do najbardziej znanych
krajowych producentów tej wielkości
ambulansów należą m.in.: AMZ-Kutno,
Gruau, Germaz i Zeszuta.

Autobusy elektryczne
© Solaris

Piotr Muskała
Koncepcja stosowania napędu elektrycznego w pojazdach transportu zbiorowego
jest znana i wykorzystywana od wielu lat w tramwajach i trolejbusach. Obecnie ze
względu na troskę o środowisko naturalne coraz większą popularność zyskują
również autonomiczne – nie wykorzystujące trakcji – autobusy elektryczne.

zwrócić uwagę, że chociaż autobusy
elektryczne wciąż są na rynku nowością, a wiele pojazdów jest dopiero w fazie testów eksploatacyjnych, to stosowana
technologia (w szczególności silniki) to
w większości rozwiązania sprawdzone,
a przede wszystkim proste i niezawodne.
Zarówno obsługa, jak i serwis autobusu elektrycznego są znacznie prostsze niż w wypadku
pojazdu z klasycznym silnikiem

© Solaris

e względu na ograniczenia zasięgu napęd elektryczny zyskał
zastosowanie głównie w autobusach miejskich, czyli tam, gdzie pokonywany pomiędzy kolejnymi sesjami
ładowania akumulatorów dystans jest
relatywnie niewielki, a zysk dla środowiska największy.
Wielu producentów autobusów ma
w swojej ofercie autobusy elektryczne,
a niektórzy, jak Solaris czy Volvo, stali
się europejskimi liderami we wdrażaniu
takich pojazdów do eksploatacji. Warto

Zastosowania
Czynników przemawiających za zastosowaniem silników elektrycznych w napędzie autobusów miejskich jest co najmniej kilka. Wśród najważniejszych należy
wymienić brak emisji zanieczyszczeń,
niską emisję hałasu, niższe w porównaniu z silnikami spalinowymi koszty eksploatacji oraz prostą konstrukcję, zapewniającą wysoki poziom niezawodności
oraz ponadprzeciętną trwałość.
W Europie powstaje coraz więcej inicjatyw na rzecz promowania tzw. elektromobilności. Dobrym przykładem może
być Göteborg, gdzie w ramach programu
ElectriCity testowana jest koncepcja zrównoważonego transportu miejskiego nowej generacji, polegająca na obniżeniu
emisji zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu pojazdów elektrycznych na szeroką
skalę. Wśród realizatorów ElectriCity znaleźli się: Grupa Volvo (dostarczająca autobusy elektryczne), Chalmers, Szwedzka
Agencja Energii, region Västra Götaland,

| CZERWIEC 2015 | 91

| TECHNIKA |

wizji założyciela, firma Solaris konsekwentnie wprowadzała tę teorię w życie,
aby dziś stać się jednym z ważniejszych
graczy na dopiero rodzącym się rynku
autobusów elektrycznych, dostarczając
elektrobusy nie tylko na rynek rodzimy,
ale także m.in. do Klagenfurtu (Austria),
Brunszwiku, Berlina, Düsseldorfu i Hamburga (Niemcy) oraz Vasteras (Szwecja).
Oprócz Volvo i Solarisa autobus elektryczny wprowadza też AMZ-Kutno. Zaprojektowany przez AMZ we współpracy
z Ursusem elektrobus Ekovolt uzyskał już
homologację.
Spore doświadczenie w budowie autobusów elektrycznych ma dobrze znany
na polskim rynku czeski SOR, którego
model EBN występujący w różnych konfiguracjach wielkościowych został dobrze
sprawdzony w rzeczywistej eksploatacji
na ulicach m.in. Ostrawy. Jednym z ważniejszych graczy na światowym rynku
autobusów elektrycznych jest także chińska firma BYD, oferująca miejski, niskopodłogowy model K-9 o wyjątkowo dużym
zasięgu rzędu 250 km bez ładowania
baterii. Zastosowane akumulatory żelazowe wspomagane są w nim przez panele słoneczne umieszczone na dachu.
Autobusy elektryczne chińskiego po-

Silnik
Moc silnika (kW)
Zasięg
Baterie/ładowanie

12 000/3035/2550
85/32
Vossloh Kiepe
160
150 km
200 kWh, ładowanie
plug-in 120 kW

BYD 9e
12 000/3360/2550
68/31
b.d.
90×2
300 km
380 kWh, ładowanie 30×2 kW,
czas ładowania 6 godz.
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----------------------------------------------------

Liczba miejsc ogółem/siedzących

Solaris Urbino 12 Electric

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

Długość/wysokość/szerokość [mm]

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

Zestawienie parametrów wybranych autobusów elektrycznych dostępnych na polskim rynku

tentata branży motoryzacyjnej można
spotkać m.in. na ulicach Londynu, Mediolanu i Amsterdamu, a także w wielu
miastach USA, Turcji, w Indiach, Izraelu
i Malezji.

Plug-in, czyli pantograf na pętli
Coraz większą popularność zdobywa
rozwiązanie określane jako plug-in, czyli
system szybkiego doładowywania akumulatorów autobusu podczas postoju
na pętli. Jest to stosunkowo kosztowne
ze względu na konieczność budowy dodatkowej infrastruktury (stacje ładowania) i wyposażenia autobusu w dodatkowy element w postaci pantografu,
jednak zyskuje się znaczne zwiększenie
zasięgu. Autobusy plug-in mogą bez
problemów obsługiwać linie, na których
dobowy przebieg przekracza 300 km,
co nie zawsze jest możliwe w przypadku
klasycznych autobusów elektrycznych
o zasięgu zwykle nieprzekraczającym
200 km. Dzięki zastosowaniu systemu
plug-in baterie bez obniżenia zasięgu
pojazdu mogą być źródłem energii nie
tylko dla układu napędowego, ale także
dla pozostałych systemów: klimatyzacji
i ogrzewania, wspomagania kierownicy
czy sterowania elektrycznymi drzwiami.
System plug-in doczekał się kilku wersji,
SOR EBN 10,5

10 370/2800/2525
19+9/85+1
Asynchroniczny, 400 V
120
120 km (przy 1–2
przystankach na 1 km)
180×300Ah

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

Västtrafik, Keolis, miasto Göteborg, Göteborg Energi, Park Naukowy Lindholmen oraz Park Naukowy Johanneberg.
Podobne inicjatywy zdobywają coraz większą popularność także nad Wisłą.
Najciekawszym chyba rozwiązaniem,
które niestety nie zostało wprowadzone
na stałe, było wykorzystanie elektrobusu
zamiast zaprzęgów konnych na drodze
do Morskiego Oka. Niestety silna pozycja dorożkarzy nie pozwoliła zastąpić
zmęczonych zwierząt przyjaznym dla
środowiska, klimatyzowanym Solarisem.
Z sukcesem za to autobusy elektryczne
są wdrażane w pierwszych polskich
miastach. Pierwsze autobusy elektryczne
trafiły już m.in. do Jaworzna, Ostrołęki
czy Warszawy, gdzie do 2016 r. na ulicach będzie ich aż 30. Decyzję o zakupie
autobusów elektrycznych podjął już Kraków, a poważnie rozważają ją kolejne
miasta, m.in. Polkowice czy Lublin.
Nie można nie wspomnieć, że Polska
stała się jednym z europejskich potentatów w projektowaniu i produkcji autobusów elektrycznych. Warto tu wymienić choćby wrocławską fabrykę Volvo,
gdzie całkowicie zrezygnowano z produkcji autobusów z silnikiem Diesla,
które zostały zastąpione przez hybrydy
i tzw. elektryczne hybrydy, czyli autobusy
elektryczne z dodatkowym agregatem
prądotwórczym zbudowanym w oparciu o silnik Diesla Euro VI. Docelowo od
2017 r. do produkcji wejdą tam autobusy
elektryczne nowej generacji. Pionierem
w dziedzinie produkcji autobusów elektrycznych jest też Solaris. To założyciel
tej firmy, Krzysztof Olszewski, wiele już
lat temu powiedział, że „Diesel umarł –
niech żyje elektryczność”. Bazując na

© Volvo

Zasięg autobusu elektrycznego wciąż jest
mniejszy niż diesla czy CNG

Volvo 7900 Electric Hybrid
12 000/3280/2550
95/32
Volvo I-SAM + dodatkowy
agregat Diesla o mocy 240 KM
150
b.d.
b.d./system plug-in
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najpopularniejsze jest szybkie ładowanie
za pośrednictwem gniazdka oraz pantografu – unoszonego do stacji ładującej
znajdującej się na pętli. Systemy plug-in zapewniają ładowanie w czasie 10–20
min. – czyli podczas rozkładowej przerwy,
i pozwalają wydłużyć zasięg autobusu od
kilkunastu do ponad dwudziestu kilometrów, a więc do kolejnej pętli. Zasadnicze ładowanie akumulatorów odbywa się nocą w zajezdni, kiedy prąd jest
najtańszy, a elektrownie dysponują nadmiarem energii.

Zero emisji

W warunkach polskich niska emisja (ze
źródeł komunalno-bytowych i transportu
samochodowego) jest głównym źródłem
przekroczeń norm czystości powietrza.
Jej ograniczenie w oparciu o wykorzystanie zeroemisyjnych pojazdów jest niezbędne dla poprawy jakości powietrza,
szczególnie w miastach.
Największy problem związany z produkcją i eksploatacją autobusów (czy też
w ogóle pojazdów) elektrycznych stanowią akumulatory. Wciąż wytwarza się

SOR EBN 10,5 –
jeden z elektrobusów, które zostały
już dokładnie
przetestowane
w rzeczywistych
warunkach eksploatacyjnych

© Volvo

© SOR

Największą zaletą autobusów z napędem elektrycznym jest brak emisji toksycznych składników spalin w miejscu,
gdzie się poruszają, i niska (znacznie
mniejsza niż przy silnikach Diesla) emisja
hałasu. Warto w tym miejscu zwrócić
uwagę, że popularne hasło „zero emisji”
w przypadku pojazdów elektrycznych
oznacza najczęściej (szczególnie w polskich warunkach, gdzie energię elek-

ganizowana itp. oraz miejsca emisji).
Niezwykle ważne jest więc kompleksowe
podejście do problemu i równocześnie
z rozwojem napędów elektrycznych zapewnienie czystych źródeł energii elektrycznej. Dobrym przykładem tego typu
rozwiązania jest Tindo – zaprojektowana
i eksploatowana w Australii linia autobusowa obsługiwana przez autobusy
elektryczne ładowane na pętlach przez
zbudowane specjalnie w tym celu mikroelektrownie słoneczne.

Systemy plug-in zdobywają coraz większą popularność

tryczną produkuje się w elektrowniach
węglowych), że tej emisji nie ma bezpośrednio z pojazdu, natomiast może już
występować przy wytwarzaniu energii
elektrycznej wykorzystywanej do ładowania baterii. Dlatego rozważając kwestię emisji zanieczyszczeń przez pojazdy
z różnymi rodzajami napędu, należy pamiętać o zasadzie well to wheel, czyli
„od kopalni do koła”, i zawsze brać pod
uwagę całkowitą emisję zanieczyszczeń
(także z uwzględnieniem jej charakteru:
niska–wysoka, zorganizowana–niezor-

Nawet jeśli jednak energia wykorzystana do ładowania akumulatorów
autobusu pochodzi z klasycznej elektrowni węglowej, nie można dewaluować
pozytywnego wpływu autobusów elektrycznych na środowisko. Ten wpływ jest
przede wszystkim ze względu na obniżenie tzw. niskiej emisji w obszarach
o szczególnym narażeniu na podwyższone stężenia zanieczyszczeń powietrza,
a więc np. w centrach miast, w obszarach położonych w kotlinach i dolinach,
w miejscowościach uzdrowiskowych itp.

je z metali ciężkich, proces produkcji
baterii jest energo- i kosztochłonny, ich
utylizacja kosztowna i nieefektywna, a pozostałości szkodliwe dla środowiska.
Przyjmuje się, że głównie ze względu
na produkcję baterii proces produkcyjny
pojazdu z napędem elektrycznym powoduje ponaddwukrotnie wyższą emisję
dwutlenku węgla niż w wypadku podobnego pojazdu z silnikiem Diesla. Z kolei
w krajach, w których do produkcji energii
elektrycznej częściowo wykorzystuje się
energię odnawialną i jądrową, autobus
z napędem elektrycznym odpowiada za
emisję ok. 75% mniejszej ilości CO2 niż
jego spalinowy odpowiednik.
Z racji ekologicznego i innowacyjnego charakteru autobusy elektryczne
stały się też polem testowym dla innych
niż napęd nowoczesnych rozwiązań. Dobrym przykładem jest po raz pierwszy zainstalowany w Solarisie system klimatyzacji z CO2 jako czynnikiem chłodniczym.
Jest to najbardziej ekologiczny spośród
stosowanych dotychczas czynników
chłodniczych i jako taki doskonale wpisuje się w filozofię pojazdu o ekologicznym charakterze.
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od 2006 r. jest prezesem zarządu Robert Bosch Sp. z o.o. Ukończyła Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, a także podyplomowe studia handlu zagranicznego na SGH oraz studia MBA Executive Studies in Finance. Od ponad 20 lat
współtworzy sukces firmy Bosch w Polsce. Współpracę z firmą rozpoczęła w styczniu 1992 r., aby po 6 latach
objąć funkcję członka zarządu Robert Bosch Sp. z o.o. Od 2006 r. jest prezesem zarządu firmy, a także reprezentuje spółki Grupy Bosch w Polsce. Aktywnie działa w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, gdzie
pełni funkcję wiceprezydenta zarządu. Ponadto od 2011 r. działa w Kongresie Kobiet jako członkini rady programowej, a od roku 2014 angażuje się w działalność Fundacji Liderek Biznesu. Wielokrotnie wymieniana w gronie
najbardziej wpływowych i przedsiębiorczych kobiet w Polsce, nagradzana m.in. tytułami Kobieta Roku czy osoby
zasłużonej dla rozwoju rynku motoryzacyjnego w Polsce.

KRYSTYNA BOCZKOWSKA

1 maja br. objął stanowisko dyrektora sprzedaży Alcoa Wheel Products Europe na
Europę, Bliski Wschód i Afrykę Północną. Do koncernu Alcoa dołączył w lipcu
2011 r. jako menedżer sprzedaży na Niemcy, Austrię i Szwajcarię. Od lutego 2012 r. do kwietnia 2015 r. nadzorował i przewodził działalności zespołu sprzedaży na Europę Zachodnią. Przed rozpoczęciem kariery w Alcoa
przez 5 lat pracował w branży opon do samochodów ciężarowych, a następnie przez 18 kolejnych zajmował różne
stanowiska w działach logistyki i sprzedaży w koncernie Michelin.

KAI SOMMERLATTE

od kwietnia 2011 r. pełni funkcję dyrektora zarządzającego firmy SSAB Polska
Sp. z o.o. Karierę w branży stalowej rozpoczął w 2001 r. od pracy w firmie Tibnor AB
w Szwecji. Po trzech latach przeniósł się do Polski, gdzie najpierw był dyrektorem ds. zakupów w Tibnor Sp. z o.o.,
a po dwóch latach został dyrektorem ds. zakupów i logistyki. W kwietniu 2009 r. objął stanowisko dyrektora
zarządzającego spółki Tibnor w Polsce. W wyniku fuzji Tibnor i SSAB w 2011 r. został dyrektorem zarządzającym
nowo powstałej spółki. Stanowisko to piastuje do dziś.

TOBIAS SVENSSON

1 kwietnia br. został mianowany na stanowisko prezesa i dyrektora generalnego firmy
Scania AB. Ma tytuł magistra z dziedziny inżynierii przemysłowej i handlowej. Z firmą
Scania związany jest od 1977 r. Na początku pracował jako inżynier projektu, później został kierownikiem działu
planowania i inżynierii materiałowej, a następnie kierownikiem ds. zaopatrzenia materiałowego działu montażu podwozi. W 1985 r. powierzono mu kierownictwo działu planowania i logistyki, a 5 lat później objął stanowisko dyrektora technicznego w Scania Autobusy. W 1997 r. został mianowany dyrektorem zarządzającym
firmy Scania w Holandii, a pod koniec 1999 r. objął stanowisko wiceprezesa działu produkcji i rozwoju napędów. Dwa lata później powierzono mu funkcję wiceprezesa oraz dyrektora produkcji i zamówień w siedzibie
Scania AB. W 2010 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa i szefa działu badań, rozwoju i zakupów, a dwa
lata później objął posadę wiceprezesa i dyrektora ds. produkcji i logistyki. Obowiązki te będzie pełnił także jako
prezes i dyrektor generalny firmy Scania AB.

PER HALLBERG
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Nr rachunku Odbiorcy

21 1600 1156 0004 0602
2943 0001

nazwa odbiorcy

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

"

Kwota
S³ownie
Zleceniodawca

Imiê:
Nazwisko:
Nazwa firmy:
Telefon: (........)
Adres:

nazwa odbiorcy cd.

nr rachunku odbiorcy

2 1

1 6 0 0

1 1 5 6

0 0 0 4
waluta

W P

PLN

0 6 0 2

2 9 4 3

0 0 0 1

kwota

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota s³ownie (wp³ata)

nazwa zleceniodawcy

nazwa zleceniodawcy cd.

tytu³em

tytu³em cd.

Proszê szczegó³owo wype³niæ na drugiej stronie

06
Op³ata:

Stempel
dzienny

pieczêæ, data i podpis(y) zleceniodawcy
Op³ata

odcinek dla zleceniodawcy

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

Polecenie przelewu / wp³ata gotówkowa

Odbiorca Oficyna Wydawnicza

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 5

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.
Podpis .......................................................................................................................................................................
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Dhollandia Poland Sp. z o.o.

ul. Półłanki 33
30−858 Kraków
Tel. +48 12 260 61 10
ul. Jarzębinowa 92
11−034 Stawiguda k. Olsztyna
Tel. +48 89 512 17 99
500 081 188
783 789 777

biuro@dhollandia.pl

Dziennik konserwacji
urządzenia transportu bliskiego
Niezbędny dla wszystkich
użytkowników żurawi,
tylnych burt załadunkowych,
wciągników hakowych
i bramowych, suwnic
oraz wózków widłowych
ZAMÓWIENIA DETALICZNE I HURTOWE
tel. 71 783 24 18, faks 71 794 49 53
e-mail: Katarzyna.Biskupska@mazur.eu

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
Cracow Truck Center Sp. z o.o. na otwarcie
nowego obiektu w Lublinie.
Grupa Bosch na prezentacje wyników finansowych za 2014 r. oraz strategii Grupy na rok
2015.
Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. na jazdy testowe modelem H350 do tureckiej Antalyi.
Inter Cars SA na uroczystość podpisania aktu
erekcyjnego Europejskiego Centrum Logistycznego ILS w Zakroczymiu.
Komunikado PR na prezentację nowej gamy
olejów silnikowych Castrol Vecton.

oraz

Oberaigner Team na Oberaigner Offroad Days
2015 na torze Autodrom 4x4 k. Poznania.
Pozkrone SA na uroczystość przekazania
30-tysięcznej naczepy Krone w Polsce.
Renault Trucks Poland na Renault Trucks Efficiency Days do Lyonu.
Solaris Bus&Coach SA na testy prasowe modelu Solaris Urbino 18 do Mediolanu.
Tarbi Białecki i Wspólnicy Sp. J. na przekazanie nowej pompogruszki Cifa MK25H.

zapraszają
na program

W CZERWCU

W czerwcowym programie „Na osi” zaprezentujemy nowości z Polski oraz różnych zakątków Europy.
Podpowiemy jak ograniczyć wydatki i czym może się skończyć ingerencja w tachograf, poznamy
olimpijskiego mistrza i dubeltowego tryumfatora w DAF-ie oraz stawimy czoło przeciwnościom na trasie
z gigantami w cyklu „Monster Loads”. 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! Sobotnie premiery w Motowizji nieco wcześniej, bo o 19:20.
Wszystkie godziny emisji programu na obu antenach są dostępne
na naszej stronie internetowej www.naosi.pl

sponsorzy
programu

1. odcinek czerwcowy
D 38, czyli nowe serce MAN-a; jakie
mogą być skutki manipulacji przy
tachografach; kto jest najlepszy w DAF-ie;
w cyklu „Monster Loads” – eskapada
z wielką rurą; w cyklu „Jak to nazwać?”
– błyskawiczne zwężenie i popis
drogowego drwala.

2. odcinek czerwcowy
test Renault T z nowej gamy francuskiego
producenta; jak można zaoszczędzić
w firmie transportowej; w cyklu
„Kierowca i jego auto” – tuningowana
ciężarówka z firmy Pierotrans; w cyklu
„Monster Loads” – sposób na 500 000
litrów; w cyklu „Jak to nazwać”
– chwiejny interes i nieskuteczne,
darmowe holowanie.

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

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
3. odcinek czerwcowy
międzynarodowy mariaż, czyli KH-kipper
na szwedzkim podwoziu; czy ciężarówka
może nadzorować czas pracy kierowcy;
finał, który wyłonił zwycięzcę Olimpiady
Techniki Samochodowej; w cyklu
„Monster Loads” – zestaw długi jak
piłkarskie boisko; w cyklu „Jak to
nazwać?” – nieprawdopodobne
przyciąganie ziemskie i uliczny bal.

4. odcinek czerwcowy
test dużej osobówki, czyli Fiat Ducato
Panorama; najświeższe spojrzenie
na kondycję polskich transportowców;
w cyklu „Monster Loads” – najbardziej
emocjonujące etapy zmagań
z ponadgabarytami; w cyklu „Jak to
nazwać?” – totalna ślepota i skuteczne
wspomaganie.
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