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14 Sympatyczne autobusy
Autobusy miejskie i autokary turystyczne
mają do odegrania niezmiernie ważną rolę
w przyszłym transporcie osób. W artykule
spróbujemy wyjaśnić tezę, dlaczego autobusy możemy uznać za pojazdy wzbudzające
z reguły sympatię publiczną.

22 Autobus miejski – w poszukiwaniu
ideału
W większości miast i aglomeracji autobus
miejski pozostaje podstawowym środkiem
transportu zbiorowego. Ze względu na mocno
zróżnicowane potrzeby przewozowe przewoźnicy miejscy muszą kupować pojazdy o różnych wielkościach i cechach.

50 Oponowo przeglądowo
Nowe produkty, nowe rozmiary, opony do jazdy
w trudnych zimowych warunkach. W naszym krótkim przeglądzie oponiarskim sprawdzamy, co nowego mają do zaoferowania
klientom producenci ogumienia.

66 Nowe Eurocargo: ciężarówka,
którą lubi miasto
Iveco Eurocargo – doskonale znany mistrz
transportu dystrybucyjnego, teraz jeszcze
bardziej stylowy, ekologiczny, wygodny, wydajny i zwrotny. W połowie września w Brescii odbyły się pierwsze jazdy testowe.

82 Alaskan – nowy pick-up Renault
Alaskan – tak będzie się nazywał nowy pick-up Renault. Na razie firma zaprezentowała
model koncepcyjny o nazwie Z-U60 Concept
oraz zapowiedziała swoją mocną ekspansję na
rynki światowe i podbój segmentu pick-upów.

Ku bezpieczniejszym
ciężarówkom
Globalna gospodarka ma swoje cykliczne wzloty i upadki, ale to
zdaje się mieć niewielki wpływ na stale postępujące zjawisko
urbanizacji i rozwoju miast. Urbanizacja z kolei istotnie
kształtuje przyszłą mobilność.

R

osnące zatłoczenie dróg, zwłaszcza w miastach
i na autostradach, zwiększa ryzyko wystąpienia
wypadków drogowych. W reakcji na to zjawisko
w ostatnich latach branża pojazdów użytkowych
w znaczący sposób zintensyfikowała swoje
prace zmierzające do rozwoju systemów bezpieczeństwa, które będą wspomagać kierowców w unikaniu potencjalnie niebezpiecznych
sytuacji drogowych.
Również we flotach bezpieczeństwo
i unikanie kolizji stały się zagadnieniami priorytetowymi. Floty w swych działaniach zaczęły
wdrażać strategie pozwalające na obniżenie
kosztów powiązanych z wypadkami drogowymi
– chociażby poprzez stosowanie fabrycznie
dostępnych systemów wspomagających bezpieczeństwo czynne lub montowanie ich dodatkowo po zakupie pojazdu. Z biznesowego
punktu widzenia floty poszukują możliwości
zoptymalizowania swoich działań w zakresie
procesów związanych z techniczną obsługą
pojazdów, a także dążą do redukcji kosztów
operacyjnych związanych ze zużyciem paliwa,
zarządzaniem cyklem życia pojazdów czy dostępnym czasem gotowości do pracy. W bardzo
trudnym środowisku obowiązujących regulacji
prawnych i malejących marginesów rentowności producenci pojazdów użytkowych podej-

mują wiele działań, aby sprostać zarysowanym
tu wcześniej oczekiwaniom użytkowników.
Wykorzystanie różnego rodzaju systemów bezpieczeństwa zmniejszających liczbę wypadków
i potencjalnych zobowiązań odszkodowawczych przynosi wiele korzyści w wymiarze
finansowym.
Świadomi ponoszonych kosztów właściciele flot wywierają presję na producentów
ciężarówek, aby dostarczali konkurencyjne
cenowo systemy bezpieczeństwa, które będą
w stanie zapewnić wiele korzyści. Zintegrowane
systemy bezpieczeństwa, w których obok
kontroli stabilności jest również zapobieganie
kolizjom, są coraz częściej rozwiązaniem
preferowanym na rynkach rozwiniętych
Europy czy Ameryki Północnej.
Okazuje się, że czasem rzeczywistość
sprawia nam przyjemne niespodzianki, łącząc
np. ogólne oczekiwania społeczne z obowiązującą literą prawa. Przypomnijmy, że w Unii
Europejskiej od 1 listopada 2015 r. zaczną
obowiązywać przepisy nakazujące obowiązkowe
wyposażanie nowo produkowanych samochodów ciężarowych w autonomiczne układy
hamowania awaryjnego (AEB – Autonomous
Emergency Braking) oraz systemy ostrzegania
o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
(LDW – Lane Departure Warning).
Oczekiwania są jasne: mniej wypadków,
mniej zabitych i rannych, mniejsze koszty
społeczne. Branża ciężarowa ma w realizacji
tej wizji olbrzymi pozytywny wkład. Jestem za!

Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny

Marka Daimler AG

Dodatkowa oszczędność paliwa aż do
3 %: Silnik 2. generacji o pojemności
12,8 litra.
To najlepszy sposób, aby poprawić dotychczasowy wynik 10 % oszczędności zużycia
paliwa w pojedynkach Fuel Duel z pojazdami konkurencji. Przekonaj się o tym na stronie
www.fuelduel.pl lub osobiście za kierownicą Actrosa.
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SŁUŻBA CELNA
UDOSTĘPNIA SYSTEM
E-BOOKING TRUCK

HYBRYDY VOLVO JEŻDŻĄ W INOWROCŁAWIU

P

od koniec sierpnia br. uroczyście przekazano 10 niskopodłogowych autobusów Volvo 7900 Hybrid dla Inowrocławia. Wyprodukowane we wrocławskiej fabryce
modele to pojazdy zużywające do 39% paliwa
mniej i w odpowiednio mniejszym stopniu oddziałujące na klimat niż analogiczne autobusy
z silnikami Diesla. „Miło mi przekazać te innowacyjne autobusy hybrydowe miastu, które rozwija się w sposób zrównoważony, dbając w równym stopniu o infrastrukturę, jak i o środowisko
naturalne, jakość powietrza oraz komfort mieszkańców. Potwierdza to inwestycja w nowoczesny, niskoemisyjny tabor autobusowy” –
powiedziała Małgorzata Durda, dyrektor ds.
sprzedaży autobusów w Volvo Polska podczas
przekazania symbolicznego klucza. „Nasz autobus hybrydowy doskonale wpisuje się w pro-

SOLARISY NOWEJ GENERACJI
NA BELGIJSKICH TARGACH
W KORTRIJK

wadzoną w tym zakresie politykę miasta, m.in.
dzięki cichej eksploatacji i znacznie niższemu
zużyciu paliwa niż tradycyjne pojazdy napędzane silnikiem Diesla. Mam nadzieję, że nowe,
ekologiczne autobusy zachęcą mieszkańców
do częstszego korzystania z transportu publicznego” – dodała.
Firma Volvo w ramach umowy zapewni MPK
Inowrocław także wsparcie posprzedażne na
własny koszt. Usługa ta zapewnia 60-miesięczną
opiekę serwisową na wszelakie przeglądy, konserwację oraz niezbędne naprawy, z wyjątkiem
napraw i wymiany opon oraz napraw powypadkowych. W Polsce, oprócz Inowrocławia,
autobusy hybrydowe Volvo jeżdżą we flocie PKM
Świerklaniec na liniach miejskich w Tarnowskich
Górach oraz we flocie MPK Wrocław.
(KB)

© Solaris

Skorzystanie z e-Booking TRUCK wymaga jednorazowej rejestracji na stronie www.e-booking.gov.pl,
dzięki czemu możliwe są rezerwacje terminów odpraw, dokonywane z maksymalnie 30-dniowym
wyprzedzeniem. Przewidziany jest również uproszczony sposób rezerwacji bez konieczności logowania. Więcej informacje na stronie www.e-booking.gov.pl.
(KB)

© Volvo Polska

N

a początku października br. Służba Celna
udostępniła system e-Booking TRUCK,
umożliwiający kierowcom samochodów
ciężarowych i przedsiębiorcom transportowym
internetową rezerwację terminu granicznej obsługi
wywozowej z 30-dniowym wyprzedzeniem. System ten został stworzony w oparciu o badania środowiska transportowego przeprowadzone przez
Instytut Logistyki i Magazynowania, a jego głównym
założeniem jest stworzenie możliwości zaplanowania czasu rozpoczęcia odprawy na wybranym
przejściu granicznym przy jednoczesnej oszczędności czasu i pieniędzy kierowców i firm transportowych. Ponadto e-Booking TRUCK przyczyni
się do zwiększenia przepustowości na wschodnich granicach Unii Europejskiej. Usługa ta jest na
razie dostępna dla korzystających z odpraw na
przejściu granicznym w Grzechotkach (granica
z Federacją Rosyjską) i Terminalu Samochodowym w Koroszczynie (granica z Białorusią).

P

odczas tegorocznych targów Busworld w belgijskim Kortrijk (16–
21 października) firma Solaris Bus & Coach zaprezentowała autobusy nowej generacji – Urbino 12 electric oraz niskowejściowe Urbino
12 LE, stworzone z myślą o trasach podmiejskich. Światowa premiera nowych
niskopodłogowych Solarisów Urbino w wersji 12- i 18-metrowej odbyła się
rok temu na targach IAA Nutzfahrzeuge w Hanowerze. Autobusy te już znalazły nabywców w kilku europejskich państwach. Podczas targów Busworld
2015 polski producent zaprezentował kolejne modele z rodziny Urbino w ich
nowej odsłonie. Premiery autobusu elektrycznego oraz niskowejściowego
z klasy Maxi zbudowanych na bazie najnowszej konstrukcji stanowią kolejny
etap zmiany generacyjnej, którą konsekwentnie przeprowadza Solaris.
W nowym Solarisie Urbino 12 electric zainstalowano m.in. baterie o pojemności
240 kWh, innowacyjny system ładowania dachowego oraz dodatkowo złącze
plug-in. Niskowejściowe Urbino 12 LE w nowej odsłonie to najnowsza pro-
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Solaris Urbino 12 LE

pozycja Solarisa w ofercie autobusów podmiejskich. Jego konstrukcja gwarantuje, że pojazd ten jest zdecydowanie lżejszy niż poprzedni model, zapewniając przy tym więcej przestrzeni dla pasażerów.
(KB)
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© Renault Trucks

90 LAT MARKI
MOBIL DELVAC

M

obil Delvac, jeden z pierwszych
na świecie olejów do silników
wysokoprężnych, obchodzi właśnie swoje 90. urodziny. Wprowadzony został
do sprzedaży w 1925 r. przez firmę Vacuum
Oil – poprzedniczkę spółki. Prace amerykańskich inżynierów Vacuum Oil były na ówczesne
czasy wybitnym osiągnięciem, a nowy produkt został zarejestrowany pod nazwą Diesel Engine Lubricant by VACuum Oil, w skrócie DELVAC. Kolejne dekady upłynęły na
dalszym udoskonalaniu składu olejów Mobil
Delvac. Chcąc dotrzymać kroku gwałtownemu rozwojowi branży transportowej, w latach 30. XX w. podniesiono skuteczność oleju
Mobil Delvac w zakresie ochrony silnika przed
zużyciem i korozją. Jednak prawdziwą rewolucją technologiczną było opracowanie w latach 70. pierwszych olejów syntetycznych.
Prezentacja pierwszego syntetycznego oleju
Mobil Delvac 1 do wysoko obciążonych silników Diesla odbyła się w 1977 r. Rosnące
ceny paliw oraz duża konkurencja to z kolei
główne wyzwania branży transportowej lat
90. XX w. Odpowiedzią Mobil Delvac były poszukiwania innowacyjnych sposobów wydłużenia żywotności silników dzięki produktom
smarnym. W maju 2013 r. firma ExxonMobil
wprowadziła na rynek w skali globalnej nowoczesny olej syntetyczny o niskiej lepkości
Mobil Delvac 1 LE 5W-30, zaprezentowany
po raz pierwszy w Europie wcześniej, bo
w 2009 r. Niezależne testy na torze Millbrook
w Wielkiej Brytanii wykazały, że produkty
syntetyczne Mobil Delvac 1, w tym właśnie
Mobil Delvac 1 LE 5W-30, mogą ograniczyć
zużycie paliwa nawet o 2,9%. Aktualna oferta
środków smarnych Mobil Delvac obejmuje
przede wszystkim produkty klasy premium –
oleje syntetyczne do silników wysokoprężnych
oraz oleje przekładniowe i smary.
„Dziewięć dekad technologicznych innowacji i rosnącej popularności marki Mobil Delvac
to również sukces właścicieli firm transportowych. Jesteśmy im wdzięczni za zaufanie
do olejów i smarów Mobil Delvac, pozwalających wydłużyć żywotność pojazdów” –
podsumowała Elżbieta Jaroszewska z ExxonMobil Poland.
(KB)

LINK ZAMÓWIŁ
60 „TETEK”

N

a początku sierpnia br. w centrali Volvo
Group Trucks Poland w Młochowie przedstawiciele przewoźnika LINK odebrali
pierwszą partię 30 pojazdów Renault Trucks T z 60
zamówionych w 2015 r. Kolejna partia zostanie
wydana w październiku br. Zanim jednak LINK podjął decyzję o zakupie, testował 6 różnych marek.
Ostatecznie wybór padł na Renault Trucks T460.
Jak podkreślił Paweł Moder, dyrektor spółki LINK:
„O wyborze tej oferty zdecydowało dokładniejsze
dopasowanie jej do naszych bieżących potrzeb
i charakter zadań przewidzianych dla tych pojazdów. Testowaliśmy je przez dłuższy czas. Wspólnie
z przedstawicielami Renault Trucks opracowaliśmy
optymalną konfigurację ciągników pod kątem oczekiwań klientów i warunków jazdy, w których pojazdy
będą eksploatowane. Ten etap był niezbędny,
ponieważ nie ma konstrukcji idealnych, a jedynie
te najlepiej dopasowane do potrzeb konkretnego
użytkownika i jego charakterystyki pracy”.

TO JUŻ 10 000
WYWROTEK KH-KIPPER

O

becny rok dla kieleckiej spółki KH-kipper
jest wyjątkowy, gdyż oprócz 18-lecia
działalności przedsiębiorstwo świętuje
niecodzienny jubileusz produkcyjny – z linii montażowej zjechała niedawno 10-tysięczna wywrotka, wyprodukowana od czasu założenia firmy
w 1997 r. Jubileuszowa wywrotka to popularna
zabudowa tylnozsypowa typu half-pipe. Pojazd
jest częścią globalnego programu MAN Trucks To
Go, mającego na celu szybką dostawę kompletnych pojazdów do klientów. Niecodzienny jubileusz produkcyjny firma KH-kipper zapewniła sobie
m.in. dzięki stałemu dostosowywaniu produktów
do oczekiwań klientów i skutecznej strategii rynkowej. Przy produkcji tygodniowej ponad 20 za-
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Zakupione modele to pojazdy z silnikiem DTI11
460 KM. Wyposażone są m.in. w Eco Cruise, czyli
inteligentny tempomat z 3 trybami pracy, regulowany spojler oraz opony Michelin X-Line. Wszystkie
pojazdy są objęte kontraktem serwisowym.
Firma LINK przywiązuje dużą wagę do monitorowania i analizowania na bieżąco wszystkich kosztów, dlatego też przewoźnikowi zależało bardzo
na przeszkoleniu kierowców, aby jak najlepiej mogli
korzystać z rozwiązań zastosowanych w gamie T.
Wszyscy przeszli szkolenie Optifuel Training w Szkole
Jazdy Renault Trucks. Paweł Moder stwierdza, że
„porównując wyniki przed szkoleniem i bezpośrednio po jego zakończeniu, dało się zauważyć poprawę w stylu jazdy kierowców, co przełożyło się
także na poprawę wyników spalania”.
Flota firmy LINK liczy aktualnie 300 ciągników
siodłowych i 500 naczep typu mega. Przewoźnik
systematycznie odmładza swoją flotę, inwestując
w pojazdy niezawodne i ekonomiczne oraz, co oczywiste, spełniające najnowsze normy.
(KB)

budów, urządzeń hakowych, przyczep i naczep
średnia roczna produkcja spółki wynosi ponad
1000 sztuk. Dzięki intensywnemu rozwojowi firmy
i stale powiększającej się ofercie produktowej
wiele pojazdów zyskuje co roku wciąż nowe udoskonalenia.
KH-kipper stale inwestuje również w rozwój swoich dwóch zakładów produkcyjnych rozlokowanych
k. Kielc, dbając o poprawę ich wydajności i jakości produkcji. Jako że obecnie 90% produkcji firmy
stanowi eksport i większość zabudów trafia do
krajów Europy Zachodniej, Wschodniej lub Skandynawii, spółka została niedawno uhonorowana tytułem Orła Eksportu Województwa Świętokrzyskiego dziennika Rzeczpospolita. KH-kipper został
laureatem nagrody w dwóch kategoriach: najdynamiczniejszy eksporter oraz najlepszy debiut
w eksporcie.
(KB)
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ALL BLACKS I IVECO
– PARTNERSTWO TRWA

© Iveco

WERSJA JUBILEUSZOWA
MAN LION´S COACH

Z

okazji jubileuszu 100-lecia MAN Truck & Bus firma wprowadziła
do sprzedaży specjalną edycję autokaru MAN Lion’s Coach „100
Years Edition“. Model ten już dawno sprawdził się jako idealne rozwiązanie zarówno dla przedsiębiorców, jak i podróżnych, zapewniając
ekonomiczną eksploatację i komfort jazdy. Limitowana edycja „100 Years
Edition” jest dostępna na terenie całej Europy i jako wyjątkowa perełka
została przygotowana głównie z myślą o klientach potrafiących docenić
zalety tego produktu. MAN Lion’s Coach EfficientLine jest wyposażony
w silnik D26 o mocy 440 KM i skrzynię biegów MAN TipMatic. Ponadto
oczekiwania klientów spełnia sterowany GPS-em tempomat EfficientCruise
oraz zawarte w pakiecie systemy wspomagania kierowcy EBA i LDW. Dodatkowym atutem zwiększającym wartość jubileuszowej edycji jest także
specjalnie zaprojektowany materiał z motywem lwa MAN oraz metaliczny
lakier w kolorze Texas-grey. Jubileuszowy autobus MAN Lion’s Coach „100
Years Edition“ zostanie zaprezentowany publiczności na październikowych targach autobusowych Busworld 2015. Pojazd w edycji specjalnej
może być konfigurowany przy uwzględnieniu indywidualnego wyposażenia
podstawowego i wybranego wyposażenia specjalnego i będzie oferowany klientom do 31 grudnia 2015 r. W wersji limitowanej dostępnych
będzie tylko 100 autobusów.
(KB)

© Federal-Mogul

Udostępniony model Magelys Pro wyposażony jest w zautomatyzowaną
skrzynię biegów ZF AS-Tronic oraz silnik Iveco Cursor 9 o mocy 400 KM.
W wersji dla All Blacks autokar ma tylko 46 siedzeń, by zapewnić zawodnikom oraz ich rodzinom jeszcze większy komfort. Trzy minibusy Daily to
pierwsze egzemplarze dostarczone przez Iveco Bus wyposażone w automatyczną skrzynię biegów Hi-Matic. Modele dla zespołu to wersja Tourys,
czyli wygoda i styl pełnowymiarowego pojazdu turystycznego w bardziej
kompaktowej wersji. Każdy z tych pojazdów wyposażono w silnik F1C
o pojemności 3 l i mocy 170 KM.
(KB)

© MAN Truck&Buses

I

veco zostało europejskim partnerem zespołu rugby All Blacks i udostępniło zespołowi swoje pojazdy – autokar Iveco Magelys i 3 minibusy Daily Hi-Matic. Mają one służyć All Blacks oraz Nowozelandzkiemu Związkowi Rugby jako wsparcie logistyczne i środki transportu VIP-ów
w czasie tegorocznego Pucharu Świata w Rugby w Wielkiej Brytanii. „Jesteśmy dumni z tego, że nasi dwaj mistrzowie, model Daily, samochód dostawczy roku 2015 oraz Magelys, autokar roku 2016, wożą podczas turnieju mistrzów świata, którzy walczą o utrzymanie zwycięskiego tytułu.
Nasze partnerstwo z All Blacks trwa od wielu lat. Pracownicy Iveco i członkowie zespołu wyznają te same wartości, takie jak zaangażowanie, niezawodność, dążenie do osiągania wyników i współpraca zespołowa. Towarzyszenie All Blacks w walce o obronę tytułu to dla nas zaszczyt” –
powiedział Pierre Lahutte, prezes marki Iveco.

NAJNOWSZA INWESTYCJA FEDERAL-MOGUL MOTORPARTS

F

irma Federal-Mogul Motorparts stale inwestuje w nowe technologie i rozwój firmy. Najnowszą inwestycją w Europie jest laboratorium
testowe, które zwiększa możliwości w zakresie testów elementów do
silników i podwozi, filtrów oraz uszczelnień. Laboratorium powstało w Kontich
w północnej Belgii, w którym znajduje się również główna siedziba Federal-Mogul Motorparts w Europie. Uruchomienie laboratorium oznacza 5000 dodatkowych godzin testów w skali roku i zachowanie najwyższych standardów
podczas badań elementów podwozi, silników, filtrów oraz uszczelnień. „Federal-Mogul cieszy się zaufaniem producentów pojazdów dzięki ofercie wysokiej jakości produktów. Naszym celem jest tworzenie funkcjonalnych, wydajnych i trwałych produktów o jakości znanej z rynku OE. Dzięki laboratorium
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w Kontich nasze części do podwozi, silników, filtry oraz uszczelnienia spełnią
te wysokie wymagania” – powiedział Marcin Sochaczewski, dyrektor ds.
marketingu na region Europy Centralnej i Północnej w Federal-Mogul Motorparts
Poland. Testy zatwierdzające gwarantują, że nowe produkty spełniają najwyższe
normy jakościowe Federal-Mogul, a wyposażenie laboratorium daje zespołowi
ds. gwarancji możliwość analizy zachowania części podczas eksploatacji.
Bardzo istotne z perspektywy firmy są również testy porównawcze. Dzięki nim
firma będzie mogła pozostać wiodącym producentem części zamiennych na
rynek wtórny. Spółka jest dostawcą ponad 20 uznanych na świecie marek,
m.in. części do układów kierowniczych i zawieszenia MOOG oraz części do
układów hamulcowych Ferodo, Wagner, Beral czy Jurid.
(KB)
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MAN NIEZAWODNY
WEDŁUG TÜV 2015

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
PAPIESKIE DLA VITO

W

października br. podczas zorganizowanej w Watykanie uroczystości papież Franciszek poświęcił pierwszego Mercedesa
Vito Tourera wyprodukowanego w jego rodzinnej Argentynie. Po ceremonii ten wyjątkowy pojazd został przekazany przez Mercedes-Benz Argentina, argentyńską spółkę koncernu Daimler, do organizacji pomocowej Scholas Occurrente wspieranej przez papieża Franciszka.
Samochód trafi na aukcję, z której dochód zostanie przeznaczony na realizowane przez tę organizację projekty, których celem jest społeczna integracja dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących. Mercedes-Benz
współpracuje ze Scholas Occurrente od 2014 r., wspierając m.in. szkołę
piłkarską dla wykluczonych społecznie dzieci i młodzieży.

raporcie TÜV Report Nutzfahrzeuge 2015 firma MAN już
czwarty rok z rzędu może poszczycić się największym odsetkiem pojazdów, które bez zastrzeżeń przeszły przez przegląd
TÜV. Wszystkie badane pojazdy typoszeregów TGL, TGM, TGS i TGX charakteryzują się najmniejszym wskaźnikiem procentowym usterek. W grupie pojazdów jednorocznych firma MAN poprawiła swój rekord sprzed roku,
uzyskując wskaźnik pojazdów wolnych od usterek na poziomie 85,9%. Także
w grupie pojazdów starszych (od 2 do 5 lat) pojazdy MAN wykazały się
podczas przeglądu ponadprzeciętnie wysoką bezawaryjnością: „65,6%
w przypadku pojazdów pięcioletnich to wyjątkowy rekord“, czytamy w TÜV
Report 2015. „Stwierdzona podczas przeglądu bardzo wysoka liczba wolnych od wad pojazdów MAN jest z pewnością dobrą wiadomością dla
naszych klientów. Oznacza ona po prostu oszczędności. Badania pokazują,
że nasi klienci mogą traktować MAN jako niezawodnego partnera biznesowego. Kupując pojazdy marki MAN i korzystając z usług naszych stacji
serwisowych, są w najlepszych rękach“ – podsumował Heinz-Jürgen
Löw, członek zarządu ds. sprzedaży i marketingu MAN Truck & Bus.
W raporcie TÜV dotyczącym pojazdów użytkowych stowarzyszenie
Verband der TÜV e.V. wspólnie ze specjalistycznym niemieckim czasopismem Verkehrsrundschau analizują wyniki badań pojazdów użytkowych
w wieku od roku do 5 lat, przeprowadzonych w ramach corocznego przeglądu głównego.
(KB)
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Produkcja modelu Vito w argentyńskiej fabryce Mercedes-Benz ruszyła pod
koniec czerwca br. Ten rynkowy debiut dostawczego modelu w Ameryce
Południowej jest elementem globalnej strategii rozwoju Mercedes-Benz
Vans „Mercedes-Benz Vans goes global”. Ma ona na celu dalsze wzmacnianie wiodącej roli producenta w zakresie nowych technologii, poszerzanie
dotychczasowych aktywności oddziału w poszczególnych regionach i wykorzystywanie potencjału wzrostu poza głównymi rynkami w Europie.
W rozbudowę fabryki w Buenos Aires producent w okresie między 2013
a 2015 r. zainwestował łącznie 220 mln dolarów amerykańskich (195 mln
euro). Obecnie zakłady zatrudniają około 1600 osób. Od 1996 r. jest tam
produkowany również Mercedes-Benz Sprinter.
(KB)

NOWY SERWIS WTC
W OPOLU

Nowa stacja serwisowa w Opolu przy ulicy
Wrocławskiej to kolejny obiekt serwisowy Grupy
DBK. Autoryzowany serwis marki DAF to 7 stanowisk przejazdowych o długości 28 m każdy.
Obiekt został wyposażony w najnowocześniejszą
linię diagnostyczną z rolkami do pomiaru sił hamowania, płytą do badania zbieżności wstępnej
oraz szarpakiem do precyzyjnego określenia luzu
w układzie zawieszenia pojazdów. W wyposażeniu
serwisu znajdują się również dwa zestawy przestawnych podnośników firmy Stertil-Koni. Stacja

© WTC

25

września br. odbyło się uroczyste
otwarcie autoryzowanego serwisu
marki DAF w Opolu. Na przyjęcie
licznie przybyli klienci spółki WTC, partnerzy biznesowi, przedstawiciele DAF Trucks Polska oraz
zarząd Grupy DBK. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Andrzej Luniak, prezes zarządu WTC,
Ireneusz Sobieski, prezes Grupy DBK, Renaud
Dehillote, dyrektor zarządzający DAF Trucks Polska, oraz Beata Dębska, dyrektor marketingu
w Grupie DBK oraz członek zarządu WTC.

wyposażona została w nowoczesne stanowisko napraw blacharskich, umożliwiające wykonywanie
skomplikowanych napraw ram i kabin. W obiekcie
zostanie też wkrótce uruchomione stanowisko
napraw lakierniczych z nowoczesną bezpyłową kabiną lakierniczą, umożliwiającą lakierowanie wszelkiego rodzaju pojazdów.
Część serwisowa obiektu, zajmująca ponad 1100 m2,
wyposażona jest dodatkowo w odrębne pomieszczenie o powierzchni 70 m2 do napraw podzespołów. Obiekt ma centralny system dystrybucji
i monitoringu materiałów olejowych szwedzkiej
firmy Orion. Powierzchnia magazynowa zajmuje
prawie 300 m2, a cały serwis 2200 m2.

12 | PAŹDZIERNIK 2015 | Transport – Technika – Biznes

Na terenie obiektu znajdują się również dwa niezależne, komfortowe pomieszczenia hotelowe,
wyposażone w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym. W nich kierowcy – w przypadku napraw
wymagających pozostawienia na noc pojazdu
w serwisie – mogą odpocząć. Parking wokół
obiektu może pomieścić nawet 50 zestawów pojazdów ciężarowych.
Serwis w Opolu to najnowsza inwestycja spółki
WTC, autoryzowanego dealera marki DAF na terenie województwa dolnośląskiego, opolskiego
oraz śląskiego. Kolejną jest obiekt powstający
w Sosnowcu, którego termin oddania to początek 2016 r.
(RP)

| TRANSPORT |

© MAN Truck & Bus

Sympatyczne
autobusy
Dariusz Piernikarski

Autobusy miejskie i autokary turystyczne mają do odegrania niezmiernie ważną
rolę w przyszłym transporcie osób. W artykule spróbujemy wyjaśnić tezę, dlaczego
autobusy możemy uznać za pojazdy wzbudzające z reguły sympatię publiczną.

arto zapytać w tym miejscu,
co znaczy „wzbudzać sympatię”? Otóż, jak czytamy
w słowniku języka polskiego, sympatia to
„uczucie polegające na lubieniu kogoś lub
czegoś; przyjazny, przychylny stosunek
do kogoś lub czegoś; można czuć sympatię, wzbudzać sympatię, darzyć sympatią
i ją odwzajemniać (por. Słownik współczesnego języka polskiego, Wyd. Reader’s Digest Przegląd, Warszawa 1998).
Ponieważ nasze rozważania dotyczyć będą
autobusów, skoncentrujemy się na rzeczach. Zatem, nieco uogólniając, można
powiedzieć, że gdy wzbudzający naszą
sympatię obiekt znajduje się w naszym
otoczeniu, czujemy się pewnie, ponieważ:
• jego funkcjonowanie nie budzi naszych
zastrzeżeń,
• akceptujemy jego wygląd zewnętrzny,
• w jego obecności czujemy się dobrze.
Współczesne autobusy w zupełności
spełniają kryteria rzeczy wzbudzającej
sympatię. Analizując ten obraz nieco
dokładniej, stwierdzamy, że te środki
transportu zbiorowego działają w spo-

sób zrównoważony względem otoczenia – zarówno gdy pod uwagę bierzemy
zagadnienia ekologiczne, jak i kwestie
związane z bezpieczeństwem przewożonych osób i bezpieczeństwem ruchu
drogowego w ogólności. Aspekt ekologii
i bezpieczeństwa jest zauważalny, gdy
porównamy autobusy z innymi środkami
transportu, takimi jak pojazdy szynowe

czy samoloty. Podkreślmy raz jeszcze:
na obecnym poziomie rozwoju autobusy
są ekologiczne i bezpieczne. Z kolei ich
nowoczesna stylistyka wzmacnia pozytywny obraz tych pojazdów. Dlatego też
pasażerowie w trakcie podróży – zwłaszcza w przypadku autokarów – mogą w zupełności liczyć na wysoki poziom komfortu rozumianego jako jakość otoczenia

samoloty
kolej dalekobieżna
autobusy dalekobieżne
kolej podmiejska
kolej miejska, tramwaje, metro
autobusy miejskie
samochody osobowe
0
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Rysunek 1. Porównanie ekwiwalentnej emisji CO2 z różnych środków transportu w przeliczeniu
na jednostkową pracę przewozową (źródło: Niemiecki Federalny Urząd Ochrony Środowiska,
dane dotyczące ruchu drogowego, Wydanie 2012)
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autobusy używane volvo 7700 Hybrid

Dysponujemy dużą liczbą technicznie
podobnych autobusów VOLVO Hybrid 7700,
rok produkcji 2010–2013.
Przygotowaliśmy w tym celu dokumenty
przetargowe, które treścią i prawnie
odpowiadają wymogom europejskim.
Poszukujemy silnych partnerów biznesowych,
którzy wsparliby nas w sprzedaży możliwie
dużych ilości tych pojazdów.

Zainteresowane Podmioty prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu:

Walter Punz
Tel. +43 664 3825216
Email: walter.punz@volvo.com
Volvo Group Austria GmbH
Volvostraße 1
2512 Tribuswinkel
Tel. +43 5 7500 11010
www.volvobus.at

dostępne natychmiast
Specyfikacja techniczna

Typ pojazdu:
Norma emisji spalin:
Pierwsza rejestracja:
Drzwi:
Moc silnika:
Liczba miejsc/miejsc stojących:

Volvo 7700 Hybrid 4x2
EURO V – EEV
2010–2013
2+2/2+2+2 podwójne
119–260 KM
36+1/42
32+1/52

Dane techniczne dodatkowe
Silnik:
Silnik elektryczny:
Skrzynia biegów:
Objętość zbiornika paliwa:
Dł./Szer./Wys.:

D5F215 PS
I-SAM moc maks. 120 kW
Volvo I-Shift AT2412D
270 l
12084 x 2550 x 3224 mm

Volvo Buses. Driving Quality of life
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Autobus ekologiczny
Przyszła mobilność musi być i będzie ekologiczna. Jeśli zatem mówimy
o przyszłym, przyjaznym dla środowiska
przemieszczaniu osób, to autobusy mają
w tym zakresie do spełnienia rolę kluczową. W porównaniu z innymi środkami
transportu autobus turystyczny charakteryzuje się najniższym jednostkowym
poziomem emisji dwutlenku węgla (rysunek 1). Porównanie emisji CO2 z różnych środków transportu w przeliczeniu
na jednostkową pracę przewozową wyrażonej w gramach na pasażerokilometr
przedstawiono na rysunku 1.
Za sprawą obecnie obowiązującej
normy Euro VI również zawartość toksycznych składników w spalinach została drastycznie ograniczona. Autokary
zostały wyposażone w silniki spalinowe
najnowszej generacji oraz wysokosprawne
systemy oczyszczania spalin – zawartość
składników toksycznych została obniżona
niemal do progu wykrywalności. Równolegle z postępem w dziedzinie czystości spalin udało się zmniejszyć zużycie
paliwa – stało się to możliwe m.in. dzięki
poprawie własności aerodynamicznych
pojazdu i obniżeniu oporów wewnętrznych w układzie napędowym. Nowe autobusy Euro VI – zarówno wykorzysty-

wane w transporcie miejskim, jak i na
dłuższych dystansach – spalają nawet
o 8,5% paliwa mniej w porównaniu z odpowiednikami Euro V. Oczywiście w dłuższej perspektywie czasu producenci muszą
w dalszym ciągu dążyć do poprawy tego
bilansu.
Ważnym aspektem rozwoju autobusów
jest coraz szersze zastosowanie napędów
alternatywnych, mimo że w dalszym
ciągu popyt rynkowy na tego rodzaju
rozwiązania jest stosunkowo niewielki.
Główną przyczyną jest kwestia niekorzystnego bilansu rentowności, co wynika
ze zbyt dużej różnicy między ceną zakupu
a kosztami eksploatacji. Jest absolutnie
pewne, że udział pojazdów wyposażonych w napędy hybrydowe czy zasilanych
metanem będzie stale wzrastać. Istotne
jest to, że nie można w tym przypadku
mówić o niedojrzałości rynku – oferowane są bowiem rozwiązania sprawdzone, produkowane seryjnie, choć wciąż
w bardzo niewielkich ilościach. W produkcji autobusów z napędami alternatyw-

nymi coraz szerzej zaczyna być stosowana – wykorzystywana z powodzeniem
w innych segmentach branży pojazdów
użytkowych – modułowość konstrukcji,
co z pewnością przyczyni się do obniżenia
cen jednostkowych tych pojazdów.
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(miejsca do siedzenia, wyposażenie dodatkowe, udogodnienia itp.), jak i warunki
temperaturowe (ogrzewanie i klimatyzacja). Nowoczesne autobusy wpisują się
w aktualnie zachodzące procesy związane ze stylem życia.
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Rysunek 2. Porównanie korzyści wynikających ze stosowania hybrydowego napędu w szkolnych autobusach Navistar w porównaniu
z konwencjonalnym napędem silnikiem Diesla [2]
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Autobusy z napędem
hybrydowym lub elektrycznym
są wykorzystywane coraz częściej
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Autobus bezpieczny
Autobusy należą do najbezpieczniejszych kołowych środków transportu – dane statystyczne (Niemiecki Federalny
Urząd Statystyczny, 2012) pokazują, że ich udział w wypadkach drogowych, w których doszło do obrażeń osób, jest najniższy – wynosi on zaledwie ok. 1,5%. Dla porównania: udział
samochodów osobowych to aż 56%, samochodów ciężarowych – 3%. Szczegółowe dane pokazano na rysunku 3.
Tak niski udział autobusów w wypadkach w dużej mierze
wynika z faktu, iż kierowcy autobusów należą do najlepiej wyszkolonych kierujących. W obecnie produkowanych autobusach z powodzeniem działają również liczne systemy wspomagające podnoszące bezpieczeństwo czynne pojazdu. Oprócz
doskonale znanych i standardowo montowanych od lat systemów ABS/ASR/ESP można wymienić np. asystenta nagłego
hamowania, tempomat adaptacyjny, kontrolę zmiany pasa
© Mercedes-Benz

reklama

Nowoczesne autobusy wyposażone są w najnowocześniejsze
systemy bezpieczeństwa, m.in. hamowania awaryjnego

Analizując opinie specjalistów z branży, dochodzimy do
wniosku, że najbardziej perspektywicznym, przyszłościowym
źródłem napędu, które będzie zastosowane w autobusach i autokarach, jest napęd elektryczny, a źródłem energii elektrycznej stanie się ogniwo paliwowe. Liczba samochodów
osobowych, dostawczych i autobusów z napędem elektrycznym stale rośnie, towarzyszy temu dynamiczny rozwój infrastruktury związanej z obsługą (ładowaniem, wypożyczaniem
itp.) akumulatorów. Są również perspektywy na to, że pojawią się wkrótce nowe rozwiązania w zakresie przechowywania energii elektrycznej, co pozwoliłoby na zwiększenie zasięgu
operacyjnego tych pojazdów. Intensywne prace badawczo-rozwojowe prowadzone obecnie przez najważniejszych graczy na rynku świadczą o tym, że technologia napędowych
ogniw paliwowych już niedługo może stać się rozwiązaniem
dojrzałym, gotowym do wprowadzenia na szerszą skalę do seryjnych produktów rynkowych.
To jest jednak dłuższa perspektywa czasu, na razie coraz
śmielej wykorzystywane są spalinowo-elektryczne napędy
hybrydowe oraz silniki zasilane paliwami gazowymi w postaci
sprężonej lub skroplonej. Wielu producentów wykorzystuje
w budowie autobusów kluczowe technologie rozwijane z myślą
o samochodach ciężarowych czy osobowych – zatem można
tu mówić o pełnej integracji rynku i technicznej dojrzałości
proponowanych rozwiązań. Przykładowe porównanie korzyści
wynikających ze stosowania napędów hybrydowych z ładowaniem zewnętrznym w szkolnych autobusach marki Navistar ilustruje rysunek 2.
Metan jest pozyskiwany zarówno jako surowiec naturalny,
jak i biopaliwo ze źródeł odnawialnych. Mniejsza emisja toksycznych składników spalin, niższe zużycie paliwa – te cechy
napędów hybrydowych czy gazowych stosowanych w autobusach miejskich doskonale pasują do realizowanej przez wiele
samorządów proekologicznej polityki eliminującej z centrów
miejskich środki transportu najbardziej uciążliwe dla środowiska
naturalnego. „Zielony” autobus miejski jest faktem.
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Rysunek 3. Wypadki drogowe
z udziałem rannych z uwzględnieniem
różnych środków transportu
(źródło: Niemiecki Federalny
Urząd Statystyczny, 2012)
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ruchu, kontrolę ciśnienia w ogumieniu czy
monitoring zmęczenia kierowcy. Warto
przypomnieć, że obecnie układy wspomagające nagłe hamowanie są w stanie
całkowicie i bezpiecznie zatrzymać jadący
autobus nawet przed nieruchomą przeszkodą. W istotny sposób zmniejsza to
ryzyko groźnych w skutkach wypadków
(korki na autostradzie) wynikających z najechania na poprzedzający pojazd (będący
w ruchu lub zatrzymany).

Miejski BRT
W dalszym ciągu połączenia autobusowe mają olbrzymi potencjał w zakresie
obsługi transportu miejskiego. W niektórych dużych aglomeracjach miejskich
z powodzeniem udało się już wdrożyć
systemy BRT (Bus Rapid Transit), w ramach których po specjalnie wydzielonych
pasach poruszają się z dużą częstotliwością autobusy przystosowane do przewozu większej liczby osób. Pasażerowie
wysoko sobie cenią szybkie przemieszczanie się i to, że nie tracą czasu, stojąc
w wielkomiejskich korkach. Towarzyszy temu dobrze rozwinięta sieć połączeń
z wieloma możliwościami przesiadek.
Ważne jest to, że rozwój systemów
BRT to inwestycja wymagająca znacznie
mniejszych nakładów – zarówno pod

podróż
autobusem
to niezbędna
konieczność

względem finansowym, jak i infrastrukturalnym (rysunek 4). W ujęciu jednostkowym średni koszt budowy kolei miejskiej jest o 141% wyższy niż systemu
BRT w przeliczeniu na 1 pasażerokilometr. Równie korzystnie system BRT
wypada, jeśli chodzi o czas realizacji inwestycji. Dobrym przykładem jest Bangkok, w którym zrealizowano dwie inwestycje związane z transportem miejskim
– pierwsza z nich pozwoliła na uruchomienie 426 km sieci BRT, a druga (kosztująca tyle samo) zaledwie 7-kilometrowego odcinka metra. Nic dziwnego, że
systemy BRT są postrzegane jako idealne
rozwiązanie dla szybko rozwijających
się aglomeracji miejskich, tych zaś przybywa zgodnie z globalną tendencją do
urbanizacji.

Wnętrza współczesnych autokarów
liniowych, obsługujących dalekie trasy,
pod względem komfortu w niczym nie
ustępują np. lotniczej klasie biznes. Coraz
częściej podróżni podejmują świadomy
wybór i decydują się na autobus – argumentem jest niezawodność, komfort
i ułatwienia w komunikacji ze światem
zewnętrznym podczas pobytu na pokładzie. Również koszt podróży oraz oferowany przez przewoźników poziom

Koszt inwestycji na km
[mln USD]

Metro

50

Kolej
wisząca

30
20

Kolej
miejska
Bus Rapid Transit

10
10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Pojemność (maksymalna liczba pasażerów w ciągu godziny w jednym kierunku)

Rysunek 4. Skalowalność i poziom inwestycji w systemach publicznej komunikacji zbiorowej [1]
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Busmania: autobus jako środek transportu
spełnia nasze oczekiwania w zakresie
indywidualnej mobilności (źródło: Horx
Zukunftsinstitut GmbH)

obsługi są konkurencyjne w porównaniu
np. z przewozami kolejowymi czy lotniczymi. Wybór autobusu jako środka transportu staje się świadomą i dobrowolną
decyzją, a nie przykrą koniecznością, jak
jeszcze 2 dekady temu.

.eu

© Scania

Przyszła mobilność to wzajemna łączność pojazdów i elementów infrastruktury

busach, podobnie jak w samochodach
ciężarowych, intensywnie rozwijana jest
również warstwa sprzętowa i programowa pozwalająca na wzajemną komunikację i wymianę danych pomiędzy pojazdami znajdującymi się w ruchu (V2V)
oraz pomiędzy pojazdami a elementami
infrastruktury (V2I).

Summary

© Daimler AG

Indywidualna mobilność ma stać się
naszym przyszłym stylem życia. Jedną
z istotnych cech przyszłej mobilności
jest dysponowanie możliwościami elastycznego wyboru opcji przemieszczania
się – zależnie od zmieniających się potrzeb i preferencji osobistych. W tym
zakresie transport autobusowy całkowicie spełnia te oczekiwania. W auto-

Bibliografia
1. Schick H., Der Bus im Nah- und Fernverkehr, VDA International Press Workshop, 2014.
2. Gosbee D.: Hybrid Commercial Vehicles
– Understanding the fuel and cost savings. Mat. Konferencyjne Commercial
Vehicle Innovation Summit, 2010.

Setra TopClass
S516 HDH – komfort jak
w klasie biznes samolotu, a do tego panoramiczny, szklany dach

Buses and coaches are sustainable
means of transport – when we take
into account environmental issues
as well as the safety of passengers
and road safety in general. Compared to other vehicles, tourist coach
has the lowest unit emissions of carbon dioxide.
Modern design of buses reinforces
a positive image of these vehicles.
During the journey the passengers
enjoy comfortable seats, accessories, amenities, heating and air conditioning. Modern buses are part of
a currently ongoing processes related to lifestyle.
The most promising, future-oriented
power source that will be used in buses and coaches, is an electric drive,
and the source of the electricity will
come from the fuel cell. The number
of cars, vans and buses with electric
drive continues to grow steadily,
accompanied by dynamic growth of
infrastructure facilities (charging and
rental stations of batteries, etc.).
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Klienci wybierają
Dura-Bright EVO
Felgi Dura-Bright EVO to
najbardziej lśniące i najłatwiejsze
w utrzymaniu felgi w ofercie
Alcoa. Są odporne na działanie
nawet najbardziej ekstremalnych
czynników atmosferycznych,
soli drogowej i kurzu.

prócz tego są także odporne na agresywne
środki czyszczące (pH 2–12) do samochodów ciężarowych, które po zastosowaniu
na stalowych felgach mogą powodować ich korozję i utratę połysku. Felgi Dura-Bright EVO nie wymagają polerowania. Zachowują połysk po umyciu
ich wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.
Oto jak w czterech krokach można przywrócić
kołom blask w zaledwie kilka minut. Najpierw należy opłukać koło wodą, potem przygotować wodę
z łagodnym detergentem (pH 2–12), następnie
umyć felgi miękką szczotką (np. Alcoa ALbrush),
a na koniec dokładnie opłukać felgi czystą wodą
i wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

Zalety i korzyści
Felgi Alcoa są wykuwane z jednego bloku aluminium i poddawane pełnej obróbce na obrabiarkach
sterowanych numerycznie. Dzięki temu aluminiowe felgi Alcoa szybciej odprowadzają ciepło,
co wpływa na mniejsze zużycie opon, układu hamulcowego, a także elementów zawieszenia.
Dzięki kuciu ziarnista struktura aluminium dostosowuje się do kształtu felgi nawet w tak newralgicznych obszarach, jak miejsce styku tarczy i obręczy,
co przekłada się na wiele korzyści dla użytkownika.
Obniżenie wagi pojazdu dzięki zastosowaniu felg
aluminiowych zamiast stalowych to z pewnością
korzyść warta wzięcia pod uwagę. Felgi Alcoa
z kutego aluminium są o 12–15 kg lżejsze od felg

stalowych w tych samych rozmiarach. Montaż aluminiowych felg Alcoa w 2-osiowym autobusie
obniży wagę pojazdu o 74–93 kg w zależności od
rozmiaru felg. W autobusach 3- i 4-osiowych będzie to odpowiednio 124 i 186 kg. „Odchudzenie”
pojazdów przynosi zatem obniżenie kosztów eksploatacyjnych, dzięki czemu zwrot z inwestycji
w aluminiowe felgi następuje szybciej.
Felgi Alcoa są również przyjazne dla środowiska.
Dzięki niższej wadze bowiem obniżają zużycie paliwa, a zatem emisję CO2. Stosowanie felg aluminiowych Alcoa zamiast stalowych może obniżyć
emisję CO2 autobusu nawet o 6 t w ciągu 20-letniego okresu eksploatacji pojazdu. Przy coraz
większym zainteresowaniu właścicieli flot autobusów ekologicznymi rozwiązaniami i technologiami poprawiającymi proekologiczny wizerunek
ich firmy tych korzyści nie sposób zignorować.
Felgi Alcoa są także niezwykle wytrzymałe. Potwierdzona testami wytrzymałość felg Alcoa jest
pięciokrotnie większa od wytrzymałości felg sta-
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lowych. Krawędź kutej felgi Alcoa odkształca się
o 5 cm dopiero przy obciążeniu 71 200 kg, natomiast krawędź felgi stalowej odkształca się o 5 cm
już przy obciążeniu 13 600 kg.

Zamów już dziś
Felgi Alcoa są dostępne w ofercie firmy Krysgum, dystrybutora produktów Alcoa. Zamówień
można dokonywać telefonicznie pod numerem:
+ 48 512 72 56 86 lub pisząc na adres mailowy:
k.piotrowska@krysgum.com.pl. Więcej informacji o felgach Alcoa można znaleźć na stronach www.felgikrysgum.pl oraz www.alcoawheels.com.

| TECHNIKA |

Autobus miejski
– w poszukiwaniu ideału
Piotr Muskała

ozpatrując cechy idealnego autobusu miejskiego, należy rozważać
je w zasadzie w czterech płaszczyznach związanych z jego użytkowaniem. Płaszczyzny te wynikają z potrzeb
pasażerów, kierowców, mechaników oraz
przewoźników. Potrzeby tych grup są
mocno osadzone w realiach ekonomicznych oraz uwarunkowaniach prawnych,
dotyczących m.in. wymiarów i mas czy
parametrów ekologicznych. To wszystko
sprawia, że konstrukcja idealnego autobusu miejskiego jest dużym wyzwaniem
dla inżynierów. Szczególnie trudne jest
połączenie często trudnych do pogodzenia oczekiwań poszczególnych grup
użytkowników.

VÖV, czyli autobus standardowy
Poszukiwanie idealnego rozwiązania
autobusu dla komunikacji miejskiej trwa
już wiele lat. Jednym z pierwszych kamieni milowych była koncepcja autobusu standardowego (VÖV) opracowana
wspólnie przez Mercedesa i MAN-a pod
koniec lat 60. ubiegłego wieku. Autobus
standardowy VÖV został opracowany
w 1968 r. jako odpowiedź na wytyczne
zachodnioniemieckiego Związku Publicznych Zakładów Komunikacyjnych. Ściśle
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W większości miast i aglomeracji autobus miejski pozostaje podstawowym środkiem
transportu zbiorowego. Ze względu na mocno zróżnicowane potrzeby przewozowe
przewoźnicy miejscy muszą kupować pojazdy o różnych wielkościach i cechach.

określone zostały wszystkie istotne z punktu widzenia eksploatacji parametry,
m.in. wymiary pojazdu, wysokość podłogi i stopni wejściowych, wymiary drzwi
i okien, ich odstępy, liczba i ustawienie
siedzeń oraz wygląd stanowiska kierowcy.
Produkcją VÖV zajęło się kilku wytwórców autobusów (głównie Mercedes-Benz
i MAN). W latach 80. XX w. opracowano
nowe wytyczne i drugą generację autobusu standardowego, który produkowany
był do końca XX w. Trzecia generacja
VÖV co prawda nie powstała, jednak jego
spadkobiercy, a więc produkowane do
dziś Mercedes Citaro i MAN Lion’s City,
miały bardzo wiele wspólnych cech, m.in.
zbliżone wymiary i układ wnętrza, identyczne stanowisko kierowcy VDO itp.
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Autobusy miejskie muszą być bezpieczne,
niezawodne i ekonomiczne. Ostatnio są
także coraz ładniejsze

Jak zbudować autobus idealny?
W Europie jest stosunkowo niewielu
dużych producentów autobusów i znacznie więcej niewielkich przedsiębiorstw
wytwarzających te pojazdy. Z pozoru
oferowane przez nich autobusy bardzo
różnią się od siebie, jednak po dokładnej
analizie parametrów okazuje się, że bardzo często autobusy konkurencyjnych marek skonstruowane są w oparciu o identyczne podzespoły. Współczesne autobusy
tworzone są bowiem według jednej, dość

| TECHNIKA |
prostej procedury. Z oferty producentów
komponentów dobierane są elementy,
które następnie składa się jak klocki,
montuje w ładnym nadwoziu i… autobus gotowy.
Nawet producenci autobusów z dużymi tradycjami nie produkują sami większości podzespołów, a ich pojazdy składają się z części dostarczanych przez wielu
poddostawców produkujących w fabrykach rozlokowanych w kilkunastu czy
kilkudziesięciu krajach.
Obecnie wśród producentów autobusów wyraźnie zauważalne jest dążenie
do odrębności stylistycznej, czego przykładem są choćby najnowsze modele
Mercedes-Benz Citaro czy VDL Citea,
niemniej jednak pod względem parametrów technicznych i eksploatacyjnych
większość modeli wciąż ma bardzo wiele
wspólnych cech, odpowiadając niejako
współczesnym, nieistniejącym, ani w praktyce nigdzie nie zapisanym, lecz w rzeczywistości wciąż funkcjonującym i stale
unowocześnianym wymaganiom VÖV.
Autobusy miejskie coraz mniej przypominają prostopadłościany na kołach.
Każdy z nich ma swój indywidualny charakter, unifikacja natomiast jest domeną
różnych pojazdów tej samej marki. Takie
rozwiązanie pozwala na obniżenie kosztów serwisowania różnych autobusów
we flocie pod warunkiem zakupu wszystkich pojazdów jednej marki. Kolejne generacje popularnych autobusów miejskich często z wyglądu niewiele różnią
się od poprzednich. Praca konstruktorów
jest jednak widoczna w rozwiązaniach
technicznych, nowych, trwalszych, lżejszych i tańszych materiałach, elementach
poprawiających bezpieczeństwo i komfort jazdy. W ostatnim dziesięcioleciu
znacznie rozbudowano też wyposażenie
autobusów miejskich. Standardem stała
się klimatyzacja, automat do sprzedaży
biletów i oparte na technologii LED i LCD
systemy informacji pasażerskiej.

(zwykle długości 18 m) lub jednoczłonowy, trzyosiowy autobus 15-metrowy.
Tu pojemność wynosi 140–180 osób.
Coraz większą popularność zyskują jeszcze większe autobusy o długości 19, a nawet ponad 20 m, używane na tzw. liniach
średnicowych o dużym natężeniu ruchu
pasażerskiego bądź w systemach BRT.
Klasy mini i midi oznaczają mniejsze
pojazdy, przy czym mini to autobusiki
zbudowane w oparciu o podwozia samochodów dostawczych, a midi są ok.
9–10-metrowymi pojazdami średniej pojemności przeznaczonymi do obsługi linii
o mniejszym natężeniu ruchu bądź przebiegających przez ciasne centra dużych

miast. Standardowa szerokość autobusu
to 2,55 m, przy czym pojazdy klasy midi
bywają węższe (2,25–2,4 m).
Same wymiary zewnętrzne i pojemność autobusu to jednak nie wszystko.
Przy wyborze pojazdu do obsługi konkretnej linii należy wziąć pod uwagę
również liczbę i rozmieszczenie drzwi,
stosunek liczby miejsc siedzących do
stojących, liczbę miejsc umieszczonych
bezpośrednio na niskiej podłodze czy
też maksymalną liczbę wózków inwalidzkich (czy dziecięcych), które można
jednocześnie przewieźć. Obecnie w dziedzinie konfiguracji wielkości nadwozia
oraz wnętrza wszyscy producenci mają

reklama

Dla każdego coś miłego
Idealny autobus miejski musi być
doskonale dopasowany do potrzeb przewozowych na danej linii. Producenci oferują kilka typów (tzw. klas) wielkości
autobusów, określanych umownie jako
mini, midi, mega oraz maxi. Najpopularniejsze są autobusy mega o długości
około 12 m, mogące przewieźć do 100
osób. Klasa maxi oznacza przegubowy
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Rosnąca popularność systemów BRT zaowocowała
powiększeniem oferty autobusów o zwiększonej
pojemności pasażerskiej

niezwykle bogatą ofertę i każdy przewoźnik może dość łatwo znaleźć pojazd niemal idealnie dopasowany do jego potrzeb.
Warto zwrócić uwagę, że w kwestii aranżacji wnętrza dużo większą elastycznością wykazują się mniejsi producenci.

© Iveco

Komunikacja miejska jest dla pasażerów. To pierwsze i najważniejsze
hasło, które powinno, choć w praktyce nie
zawsze tak się dzieje, przyświecać organizatorom miejskiego transportu zbiorowego. Dobrze zorganizowana komunikacja miejska ma zachęcać mieszkańców
miast do rezygnacji z samochodów na
rzecz autobusów, tramwajów czy metra.
Aby ułatwić dokonanie pasażerom takiego wyboru, autobusy muszą być dla
nich wygodne i łatwo dostępne, tak by
podróż była przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem.
Producenci współczesnych autobusów miejskich proponują cały szereg
rozwiązań podnoszących komfort jazdy.
Podstawowe czynniki, które o nim decydują, to komfort akustyczny, odpowiednia temperatura wewnątrz pojazdu
i wygodne miejsca pasażerskie (zarówno
siedzące, jak i stojące). W kwestii komfortu akustycznego żaden autobus miejski nie jest idealny i nie chodzi tu bynajmniej o hałas związany z pracą silnika.
W polskich warunkach największym problemem są odgłosy związane z pracą
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Najważniejszy jest pasażer

© Iveco

elementów wyposażenia wnętrza podczas przejeżdżania przez nierówności.
Problem ten powstał wraz z rozpoczęciem eksploatacji autobusów niskopodłogowych, których konstrukcja ze względu
na przestrzenną kratownicę (obniżenie
podłogi) podlega stosunkowo dużym odkształceniom, które z kolei szybko skutkują „roztelepaniem” elementów wyposażenia wnętrza. Stosowane dotychczas
rozwiązania (elastyczne mocowania, gumowe tłumiki drgań, śruby samozaciskowe itp.) wciąż nie są wystarczająco
skuteczne i niemal każdy autobus miejski po kilkuletniej eksploatacji na polskich
drogach staje się wewnątrz nieDla zapewnienia bezpieczeństwa miejsce
znośnie
hałaśliwy.
pracy kierowcy musi być komfortowe i dobrze
Jeśli chodzi o utrzymanie właściwej
oddzielone od przestrzeni pasażerskiej, co bardzo
temperatury, nie jest to proste wyłącznie
trudno pogodzić z koniecznością sprzedaży
biletów czy udzielania informacji
z powodów ekonomicznych. Zarówno
obniżenie (klimatyzacja), jak i podwyższenie (ogrzewanie) temperatury
wewnątrz autobusu miejskiego, zatrzymującego się i otwierającego drzwi co
kilkaset metrów, nie stwarza większych
problemów. Jest jednak bardzo kosztowne
i za niekomfortowe warunki termiczne
nie można winić producenta autobusu.
Komfort oferowany dzięki zamontowaniu
wygodnych siedzeń w autobusach miejskich jest zwykle ograniczony ich wytrzymałością na działanie wandali.
Ważnym elementem poprawiającym
komfort eksploatacji autobusu miejskiego,
a także (co może być dla niektórych zaskoczeniem) wpływającym na czas postoju
na przystankach jest obniżona podłoga.
W aktualnej ofercie producentów znajdziemy autobusy typu low floor (LF) i low
entry (LE). Pierwsze z nich mają niską podAutobusem miejskim podróżujemy na krótkich trasach. W ostatnich latach coraz
łogę we wszystkich drzwiach, natomiast
powszechniej rezygnuje się z pewnej liczby foteli na rzecz powiększenia przestrzeni
dostępnej dla niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. Zwiększa się również
drugie mają obniżoną podłogę tylko w nieliczbę miejsc siedzących dostępnych bezpośrednio z niskiej podłogi
których wejściach. Niezbyt dobrym roz-
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Idealny autobus miejski powinien
umożliwiać bezproblemowe wsiadanie
osobom niepełnosprawnym

wiązaniem, dla którego producenci wciąż
nie mają sensownej alternatywy, są powszechnie stosowane pochylnie dla wózków. Zwykle są one zabrudzone i bardzo
ciężkie, przez co niewygodne.
Z punktu widzenia pasażera idealny
autobus miejski powinien mieć doskonały system informacji pasażerskiej. Taki
system powinien łączyć w sobie elektroniczne (dobrze widoczne przy każdej
pogodzie, najlepiej zbudowane w oparciu o diody LED) wyświetlacze, system
głosowych zapowiedzi przystanków oraz
odbiornik GPS, połączony z systemem inteligentnych rozkładów jazdy na przystanku. Rozwiązań tego typu jest na rynku
wiele, choć różnice w jakości i praktyczności pomiędzy nimi bywają ogromne.
Tutaj duża rola zamawiającego, który
powinien dobrać parametry systemu informacji pasażerskiej nie tylko do danego
typu autobusu, ale także do rodzaju obsługiwanej linii.

Autobus – narzędzie pracy
Kierowcy spędzają w autobusach
miejskich wiele godzin dziennie. Zmęczenie wynikające z długiego przebywania za kierownicą jest potęgowane przez
trudne warunki jazdy w ruchu miejskim
o dużym natężeniu ruchu. Dlatego niezwykle ważne jest, aby autobus był wyposażony w dobrej jakości fotel kierowcy.
Fotele te produkuje zaledwie kilku do-

stawców (ISRI, Grammer, Recaro). Powinny one mieć możliwość regulacji we
wszystkich płaszczyznach oraz podparcia
kręgosłupa. Droższe, rzadziej stosowane
w autobusach miejskich fotele wyposażone
są w podgrzewanie i wentylację.
Sam kokpit jest najczęściej taki sam
we wszystkich autobusach miejskich. To
doskonale znana deska FAP firmy VDO,
którą niedawno zmodernizowano, wzbogacając o kolorowy ekran LCD i nowe
elementy stylistyczne. Bardzo dobrą jakościowo konkurencją dla FAP jest kokpit firmy Actia, zbudowany na podobnych założeniach, równie funkcjonalny,
lecz wyróżniający się nieco nowocześniejszą stylistyką. Niektórzy producenci
stosują własne kokpity, tu dobrym przykładem jest dotykowa deska rozdzielcza Solarisa, która choć bardzo wygodna
i praktyczna w obsłudze, chyba wciąż
jeszcze musi poczekać kilka lat na to, aby
szczególnie starsi kierowcy przyzwyczaili się do nowego systemu pracy.
Problemem wszystkich autobusów
miejskich jest parowanie szyb. Standardowym rozwiązaniem stosowanym
przez większość producentów jest na-
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dmuch, podobny do tego w samochodach
osobowych. Jednak gdy w autobusie jest
dużo pasażerów, rozwiązanie to okazuje
się zwyczajnie nieskuteczne. Najlepszym
i jedynym skutecznym obecnie, choć
drogim rozwiązaniem tego problemu,
jest podgrzewanie przedniej szyby.
Istotnym elementem wyposażenia
stanowiska kierowcy, o którym często zapominają konstruktorzy nawet w nowych modelach, jest miejsce na osobiste
rzeczy: dokumenty, drugie śniadanie,
termos z herbatą czy też gazetę do czytania na postoju. Ciekawym rozwiązaniem jest montowana np. przez Solarisa minilodówka.

Przewoźnicy i mechanicy

Czy istnieje autobus idealny?

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa
transportowego najważniejsze cechy
idealnego autobusu miejskiego związane
są z ekonomiką jego eksploatacji. Są to
przede wszystkim niskie zużycie paliwa,
niskie koszty i krótki czas napraw (łatwa
obsługa), dostępność części, długi okres
eksploatacji oraz długie okresy międzyprzeglądowe. W początkowym okresie
istotne są też warunki gwarancji. W przy-

Idealny autobus miejski nie istnieje.
Oferowane pojazdy pomimo wielu podobieństw różnią się w szczegółach, ale
właśnie te różnice powodują, że różne
modele mogą być bardzo dobrze dopasowane do potrzeb poszczególnych przewoźników, a nawet do obsługi konkretnych
linii. Podróż współczesnymi, nowoczesnymi autobusami w niczym nie przypomina jazdy pojazdami sprzed 30 czy nawet 20 lat.
Należy jednak pamiętać, że przed
producentami wciąż stoi jeszcze wiele
wyzwań, a najlepszą stymulantą rozwoju
jest prowadzony od wielu lat dialog pomiędzy przewoźnikami a producentami,
dzięki któremu ci drudzy, projektując
nowe modele, mogą uwzględnić uwagi
wynikające z rzeczywistej eksploatacji
ich produktów w miastach.

Idealny autobus miejski to nie tylko doskonały pojazd, ale
także odpowiednie wyposażenie, takie jak automatyczny
system dystrybucji i walidacji biletów albo czytelny i precyzyjny system wizualnej i głosowej informacji pasażerskiej

© P. Muskała

Summary

Sprzedaż biletów przez kierowcę powoduje opóźnienia w ruchu autobusów
i jest rozwiązaniem nietrafionym w ruchu
miejskim. Obecnie coraz więcej miast decyduje się na montaż w autobusach automatów do sprzedaży biletów.
Dużo emocji wśród kierowców wywołuje kwestia zabudowy kabiny kierowcy. W ofercie producentów występują
trzy rodzaje zabudowy stanowiska kierowcy. Są to tzw. kabiny pełne, półotwarte i otwarte. Kabiny otwarte i półotwarte
nie zapewniają kierowcy wystarczającego
bezpieczeństwa, szczególnie w nocy.
Wbrew powszechnej opinii dobrze skonstruowana kabina zamknięta (nieograniczająca widoczności oraz możliwości
kontaktu z pasażerem) jest bezdyskusyjnie rozwiązaniem najlepszym dla autobusów kursujących w dużych aglomeracjach miejskich.

padku większych przewoźników miejskich producent powinien zapewniać możliwość dokonywania napraw w okresie
gwarancji we własnym zakresie, ewentualnie przez przeszkolonych przez producenta mechaników będących pracownikami przewoźnika. Właściwa i szybka
obsługa techniczna autobusów decyduje
o kosztach eksploatacji i bezpieczeństwie. Wspomniana na początku unifikacja podzespołów pozwala na obniżenie
kosztów szkoleń mechaników, a im samym znacznie ułatwia pracę. Bardzo
ważnym, choć rzadko dyskutowanym
elementem ułatwiającym obsługę techniczną autobusów (zwłaszcza w razie
awarii na drodze) jest swobodny dostęp
do poszczególnych podzespołów. W tej
kwestii producenci poczynili ogromne
postępy i we współczesnych autobusach
części wymienia się po prostu łatwo.
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Features of an ideal city bus result
from the needs of passengers, drivers, mechanics and operators. The
requirements of these groups are firmly rooted in the economic and legal
conditions, concerning dimensions
and weight and also environmental
performance. As a result a perfect
structure of a city bus comes as a big
challenge for engineers. It is really
difficult to bring together the expectations of all groups of users.
In Europe there are relatively few
large manufacturers of buses and
many more small companies producing these vehicles. Formally, they
offer buses which are very different
from each other, but the analysis
that very often the buses of competing brands are built on the basis
of identical components. Modern buses are created by a fairly simple
procedure. Components are selected from the broad offer from the
supplying manufacturers, which are
then assembled like building blocks,
mounted in a nice body and... the
bus ready.
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Autokary z „górnej półki”
© Volvo

Piotr Muskała

Autokary służą do przewozów turystycznych oraz do obsługi liniowych połączeń
międzymiastowych i międzynarodowych. W obydwu tych zastosowaniach pożądany
jest wysoki komfort jazdy oraz specyficzne wyposażenie dodatkowe, ułatwiające
pasażerom spędzanie długiego czasu w podróży.

ozwój transportu lotniczego i popularyzacja tanich linii lotniczych
mocno uderzyły w przewoźników autokarowych. Kilkanaście lat temu
w Europie większość ruchu turystycznego
oraz przewozów międzynarodowych odbywała się z wykorzystaniem autokarów. Firm wynajmujących autokary było
na rynku mnóstwo, a producenci tychże
zacierali ręce i mieli w swojej ofercie
wiele modeli o różnych pojemnościach
pasażerskich i standardach wyposażenia.
Dziś w grze zostali tylko najlepsi i najsilniejsi producenci oraz przewoźnicy
oferujący przewozy autokarowe na najwyższym poziomie.

„Klasa lux”
W materiałach biur podróży czy linii
autokarowych często pojawiają się enigmatyczne określenia, takie jak „autokar
klasy lux”, „komfortowy autokar”, rzadziej

„autokar zachodni” lub „klasy zachodniej”. Te handlowe slogany kryją w sobie
pewien standard wyposażenia autokaru,
od lat będący normą w krajach Europy
Zachodniej, a dziś coraz częściej wymagany
także przez polskich pasażerów.
Do podstawowych elementów wyposażenia dobrego autokaru należy klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej, toaleta chemiczna oraz zestaw audio-video,
lodówka i barek umożliwiający przygotowanie kawy i herbaty. Fotele pasażerskie powinny mieć możliwość pochylenia oparcia oraz rozsunięcia (poszerzenia
odstępów pomiędzy siedziskami). Dopełnieniem wyposażenia jest tzw. wysoki
pokład, czyli umiejscowienie pokładu pasażerskiego na znacznej wysokości (około
1,5 m) nad poziomem jezdni, dzięki czemu
otrzymuje się dużą przestrzeń na bagaże
w podpokładowych lukach. Oczywiście
konstrukcja autokaru powinna zapewniać odpowiednie wygłuszenie, a jego za-

wieszenie wystarczający komfort jazdy.
Opisany standard autokary zachodnich
producentów osiągnęły już w latach 80.
XX w. (Neoplan, Setra, Scania, Bova i in.).
W związku z tym, a także zważywszy na
bardzo wysokie koszty wdrożenia, nowe
modele autokarów turystycznych pojawiają się w ofercie producentów niezwykle rzadko, bo co 10, 15, a nawet 20
lat. Przykładowo: popularne na polskich
drogach czerwone autokary Van Hool
serii T9 produkowane są od 1995 r., a niedawno zastąpiona nowym modelem Bova
Futura produkowana była przez prawie
30 lat. Najczęściej co kilka lat autokary
poddaje się tzw. face-liftingowi, czyli
lekkiej restylizacji nadwozia, przy okazji
także dokonuje się pewnych zmian konstrukcyjnych, umożliwiających spełnienie
nowych norm dotyczących bezpieczeństwa czy czystości spalin (np. montowanie silników spełniających kolejne
normy Euro czy stosowanie układu ABS,
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Setra przez lata wypracowała sobie opinię
producenta wzorowych i wzorcowych autokarów turystycznych – obecnie na rynku
jest już piąta generacja

ESP itp.). Dzięki użyciu bardzo dobrych
materiałów do wykończenia wnętrza
bardzo często pasażerowie podróżujący
autokarem mogą być przekonani, że jadą
pojazdem kilkuletnim, tymczasem ma
on lat kilkanaście.

Komfort i wygoda
Dyskusję na temat komfortu jazdy
autokarem należy rozpocząć od podstawowego parametru, jakim jest konfiguracja foteli w przestrzeni pasażerskiej.
W autobusie o standardowej długości –
12-metrowym można zmieścić od 40 do
60 pasażerów na miejscach siedzących
w układzie dwóch rzędów po dwa fotele.
Zagęszczenie foteli decyduje o odstępach
między nimi, co bezpośrednio decyduje
o komforcie jazdy. Większość producentów autokarów ma w ofercie kilka
konfiguracji, przy czym to zamawiający
(przewoźnik) decyduje, w którym miejscu postawić punkt równowagi pomiędzy ekonomią (duże zagęszczenie foteli)
a wygodą (duże odstępy). W polskich
warunkach niestety często wygrywa ekonomia i dlatego bardzo wiele autokarów

© VDL

© Scania

© Daimler

Futurystyczny kształt i najwyższy komfort
jazdy to znaki rozpoznawcze hiszpańskiego
Irizara. Autokar może mieć
podwozia różnych firm

reklamowanych jako „klasa lux” pomimo
doskonałego wyposażenia, komfortowego
zawieszenia i cichego wnętrza z komfortem jazdy ma bardzo niewiele wspólnego. Dla jasności – niektórzy producenci stosują oznaczenia podobne jak
przy klasach hoteli, gdzie liczba gwiazdek (3, 4 lub 5) oznacza odległości między fotelami, tak aby pasażer (klient
biura podróży, linii autokarowej) mógł
w łatwy sposób ocenić komfort jazdy
danym autokarem.
Współczesne autokary wyposażone
są w liczne udogodnienia, uprzyjemniające pasażerom długą podróż. Należy
w tym miejscu wspomnieć o bezprzewodowej łączności internetowej, ekranach LCD umieszczonych w zagłówkach
foteli, umożliwiających oglądanie filmów
lub korzystanie z internetu, składanych
stolikach, gniazdach 230 V do ładowania
laptopów, tabletów, telefonów komórkowych itp., możliwości podgrzewania fo-

28 | PAŹDZIERNIK 2015 | Transport – Technika – Biznes

Ważną nowością na rynku autokarów turystycznych będzie VDL Futura w wersji piętrowej, która wkrótce dołączy do rodziny

teli. Lista wyposażenia dodatkowego jest
praktycznie nieograniczona i zależy wyłącznie od fantazji zamawiającego.
Od lat duże i małe autokary turystyczne wykorzystywane są jako mobilne
biura i sale konferencyjne. W takich wypadkach ich wnętrza są odpowiednio wyposażone. W ostatnich latach coraz częściej duże autokary wyposaża się w znacznie
zmniejszoną w porównaniu ze standardową liczbę foteli, które na noc można
rozłożyć do pozycji całkowicie leżącej. Wygoda z punktu widzenia pasażera autokaru turystycznego to także doskonała
widoczność, umożliwiająca zwiedzanie
podczas przejazdu przez ciekawsze obszary albo zwyczajne podziwianie mijanych krajobrazów. I w tym kierunku również producenci autokarów starają się

wyjść naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, stosując
panoramiczne szyby, systemy wentylacji (ogrzewania) przeciwdziałające roszeniu szyb czy dodatkowe
wycieraczki w górnej części szyby czołowej.

Rozwój współczesnych autokarów jest mocno
związany z tematem bezpieczeństwa. W krótkim artykule nie sposób szczegółowo opisać wszystkie systemy stosowane w celu poprawy bezpieczeństwa
podróżnych, niemniej jednak warto wymienić choć
kilka z nich, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych rozwiązań.
W zakresie bezpieczeństwa biernego należy wspomnieć o takich rozwiązaniach, jak np. odpowiednia
konstrukcja nadwozia, odporna na zgniatanie w przypadku zderzenia bądź przewrócenia się pojazdu (potocznie „klatka bezpieczeństwa”), kontrolowane strefy
zgniotu (np. Front Collision Guard w Mercedesie
Travego), brak ostrych krawędzi we wnętrzu. Stosowane są także trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
z napinaczami na wszystkich fotelach pasażerskich,
regulowane zagłówki, klejone szyby oraz popularne
ostatnio w autobusach systemy automatycznego gaszenia pożaru w komorze silnika. W kwestii pasów
bezpieczeństwa pomimo groźby mandatu postawa
polskich pasażerów jest skandaliczna: 90% pasażerów
autobusów liniowych i turystycznych świadomie
bądź nieświadomie nie zapina pasów, a policja sprawę
lekceważy i prawie nigdy tego – jednego z najważniejszych elementów wpływających na bezpieczeństwo podróżnych, a zależnego od nich samych
– nie kontroluje. Być może należałoby bardziej uczulić na tę kwestię kierowców autobusów.
Bezpieczeństwo czynne jest obecnie jednym z najwyższych priorytetów u renomowanych producentów
autokarów. Pionierem jest tu Setra, która autobus
typu S200 wyposażyła w ABS już w 1971 r. Wyposażeniem seryjnym autobusów system ten stał się jednak dopiero po ponad 10-letnim okresie badań i prób
drogowych, w 1984 r. Rozwinięciem systemu ABS
był ASR (Anti Schlupf Regulung, Acceleration Slip
Regulation), zwany powszechnie systemem kontroli
trakcji (TC, TCS od ang. Traction Control, Traction
Control System), czyli system niedopuszczający do
poślizgu obwodowego kół napędowych. Dalszym
etapem rozwoju systemów wspierających aktywne
bezpieczeństwo było wprowadzenie elektronicznego
systemu kontroli stabilności toru jazdy, powszechnie nazywanego ESP lub ESC (Electronic Stability Program, Electronic Stability Control). Prekursorem stosowania ESP w autobusach był koncern Daimler.
Pierwsze Mercedesy i Setry z możliwością opcjonalnego wyposażenia w ESP zaoferowano klientom
w 2002 r., natomiast już rok później układ ESP znalazł się w seryjnym wyposażeniu autobusów Mercedes-Benz Travego i Setra TopClass. Ciekawym
rozwiązaniem promowanym przez m.in. Daimlera jest
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Przede wszystkim bezpieczeństwo

TARCZE
I KLOCKI
HAMULCOWE
BERAL

TARCZE HAMULCOWE BERAL® są idealnie dopasowane do KLOCKÓW
HAMULCOWYCH BERAL, zapewniając najwyższe osiągi w trudnych warunkach
pracy pojazdów użytkowych. Tarcze hamulcowe BERAL wspólnie z klockami
BERAL zapewniają bezpieczne, niezawodne hamowanie pojazdów użytkowych,
takich jak: samochody ciężarowe i dostawcze, przyczepy, naczepy i autobusy.
Dzięki zaawansowanej konstrukcji i technologii wykonania, tarcze te wytrzymują
ogromne siły tarcia i naprężenia występujące w układzie hamulcowym. Tarcze
hamulcowe BERAL wraz z klockami hamulcowymi BERAL skracają drogę
hamowania, są trwalsze, przez co zapewniają bezpieczeństwo oraz obniżone
koszty użytkowania.

NASZA DEKLARACJA
Tarcze hamulcowe BERAL przechodzą surowe testy materiałowe,
laboratoryjne testy symulacyjne oraz wymagające testy drogowe,
aby zapewnić optymalne działanie w ekstremalnych warunkach.
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© Iveco

Iveco
Magelys

Przez lata symbolem luksusowego
autokaru była marka
Neoplan. Dziś wciąż
produkuje autokary
najwyższej klasy

© MAN

stosowany w autokarach system aktywnego asystenta hamowania Active Brake
Assist (ABA). Układ ten za pomocą radaru
wykrywa przeszkody przed pojazdem.
W razie braku reakcji kierowcy w odpowiednim momencie najpierw go ostrzega
sygnałem świetlnym, następnie dźwiękowym, a w ostateczności samoczynnie
rozpoczyna hamowanie. Rozwiązanie takie jest szczególnie przydatne na autostradach, gdzie ryzyko niezauważenia
przeszkody w wyniku znużenia bądź mikrozaśnięcia jest największe. Obecnie
układ ABA 3. generacji jest w stanie wykonać hamowanie awaryjne do zatrzymania przed przeszkodą nieruchomą.
Równolegle z urządzeniami zapobiegającymi poślizgowi rozwijały się pozostałe układy wspomagające bezpieczeństwo aktywne w autobusach. Przykładem
są hamulce długotrwałego działania,
zwalniacze (np. hamulce silnikowe, hamulce klapowe, retardery) umożliwiające
utrzymanie stałej prędkości przy zjeździe
ze wzniesienia bez użycia hamulca zasadniczego. W wielu autokarach montuje
się czujniki ostrzegające o niezamierzonym przekroczeniu pasa ruchu, adaptacyjne tempomaty itp. Producenci skandynawscy propagują tzw. alkolock, czyli
urządzenie uniemożliwiające uruchomienie autokaru przez kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu. W fazie
testów są już urządzenia monitorujące
stan psychomotoryczny kierowcy i zabezpieczające przez odwróceniem uwagi,
zaśnięciem itp. Z pewnością trafią wkrótce
właśnie do autokarów.

Autokary często
wykorzystuje
się do celów
biznesowych

Rynek luksusowych autokarów jest
dość hermetyczny i od lat zdominowany
przez kilku wiodących producentów, takich jak Daimler (Setra i Mercedes-Benz),
Scania, Volvo, VDL, MAN (MAN i Neoplan), Iveco czy Van Hool. Po drugiej
stronie „barykady” stoją małe firmy produkujące tylko nadwozia, znane głównie
na swoich krajowych rynkach, takie jak
hiszpańskie Belaus i Irizar czy brytyjski
Plaxton. Po upadku Jelcza i wycofaniu się
Solarisa z projektu Vacanzy polscy producenci nie mają w ofercie autobusów
turystycznych. Jedynie Autosan oferuje
miniautokar Gemini, jednak przyszłość
tego (słynącego zresztą z wieloletniej
produkcji innego typu autobusów) pro-

© Daimler

Rynek

ducenta, podobnie jak podstarzałego już,
choć wciąż wygodnego i dobrze wyposażonego modelu Gemini, jest mocno
niepewna.
Co dwa lata przyznawana jest nagroda Coach of the Year. Jury złożone ze
specjalistów i dziennikarzy motoryzacyjnych testuje nowe modele i na podstawie walorów użytkowych i parametrów technicznych oraz wrażeń z testów
wybiera jeden z nich, który ma prawo do
tytułu Autokar Roku.
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Najstarszym, choć wciąż bardzo świeżo
wyglądającym przedstawicielem zwycięzców z ostatnich trzech edycji jest
następca lubianego i doskonałego autobusu Bovy – VDL Futura. Kształtem nadwozia nawiązuje on do swojej rekordowo długo (przez 28 lat) produkowanej,
niesamowicie lubianej przez przewoźników, kierowców i pasażerów Bovy Futury. Do napędu autokaru służy silnik
DAF MX300S o pojemności 12,9 l i mocy
310 kW (410 KM), współpracujący ze

Perspektywy
Wydaje się, że recesja na rynku autokarowym dobiega końca. Po fali „zachłyśnięcia się” tanimi liniami
lotniczymi wielu pasażerów wraca do autokarów, które
dają nie tylko coraz wyższy komfort jazdy, wyższy
poziom usług (np. stewardessa, darmowy napój i posiłek itp.) ale także możliwość „slow-turystyki”, która
na wzór slow-foodów opiera się na powolnym, ale
wysokiej jakości zwiedzaniu, gdzie pasażer autokaru
nie tylko przemieszcza się z miejsca zamieszkania do
docelowego punktu wczasowo-wakacyjnego, ale także
zwiedza miejsca znajdujące się po drodze.
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zautomatyzowaną skrzynią biegów ZF AS-Tronic 12
AS2001-BO z intarderem. Nowa Futura produkowana
jest w Holandii w pięciu wersjach długości. Autokar
wyróżnia się charakterystycznym kształtem, a oprócz
tego połączeniem wysokiego komfortu jazdy i niskich
kosztów eksploatacji.
Dużym wydarzeniem dwa lata temu było wejście
do seryjnej produkcji, zaprezentowanej w 2012 r. na
targach IAA w Hanowerze, Setry serii 500. Nowy autokar niemieckiego producenta łączy tradycyjne zalety Setry, a więc wysoki komfort jazdy dla pasażerów
i kierowcy, dużą przestrzeń między fotelami oraz dynamiczne i niedrogie w eksploatacji silniki z nowoczesną i ponadczasową stylistyką. Do napędu zastosowano 6-cylindrowe, rzędowe silniki Mercedes-Benz
z serii OM 470, spełniające normę Euro VI, znane doskonale m.in. z ciężarówek Actros. Silnik współpracuje z manualną 6-biegową skrzynią Mercedesa lub
ze zautomatyzowaną PowerShift. Nową Setrę rozpoznamy po charakterystycznych, nowoczesnych reflektorach i nietypowej linii bocznej z „opadającym”
tyłem. Wśród wielu nowych i praktycznych rozwiązań konstrukcyjnych Setry S 500 znajdziemy m.in.
bagażniki nad osiami, wydzielone z komory silnika
miejsce na chłodnicę, potrójnie dzielone zderzaki
przednie i tylne, poszerzone wejście do przestrzeni
pasażerskiej, więcej miejsca dla pilota. Na nowo zaprojektowano też miejsce pracy kierowcy.
Ciekawą nowością, również docenioną przez jury
konkursu Coach of the Year, jest Iveco Megelys,
będący rozwinięciem autokaru Irisbus o tej samej nazwie. Cechą charakterystyczną Magelysa jest bardzo
duża powierzchnia przeszklona (30–45% więcej szyb
niż w podobnej wielkości pojazdach konkurencji), zapewniająca najlepszą w klasie widoczność dla turystów. Dodatkowo Magelysa można wyposażyć w przeszklone, doświetlające okna dachowe. Producent
reklamuje swój produkt jako „szklaną bańkę”, z której turyści mogą bez ograniczeń podziwiać otaczający
świat. W wyposażeniu napędzanego silnikiem Cursor 10 Magelysa znalazły się najważniejsze nowoczesne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, m.in.
adaptacyjny tempomat ACC, system ESP (z ABS i ASR),
wspomaganie hamowania awaryjnego czy układ kontroli zmiany pasa ruchu.
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Testy olejów silnikowych
© Castrol

Oleje silnikowe, zanim znajdą zastosowanie w codziennej eksploatacji, muszą
przejść bardzo wiele różnych testów. Wszystko po to, by można było na nich
polegać nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.

anim nowa rodzina olejów Castrol Vecton
została wprowadzona na rynek, poddano
ją wielu różnym testom. Wszystko po to,
by klienci mieli pewność, że korzystają z maksymalnie dopracowanych produktów. Oleje Vecton
większość testów „zdały” z dużym zapasem w porównaniu z wymaganiami norm branżowych.
Oznacza to, że nowa rodzina olejów Castrol m.in.
zmniejsza zużycie paliwa i ogranicza konieczność
dokonywania dolewek.

Jak powstaje olej?
Wyprodukowanie oleju silnikowego wydaje się proste – wystarczy wybrać bazę olejową, skomponować pakiet dodatków oraz połączyć jedno z drugim.
W rzeczywistości jednak jest to proces bardziej
skomplikowany. Zdarza się, wcale nierzadko, że
dodatki „konkurują” ze sobą, czyli poprawienie jednego parametru pogarsza inne. Zanim więc uzyska
się właściwą formulację oleju, trzeba przetestować
nawet kilka tysięcy różnych mieszanek. „Rodzina
olejów Vecton to efekt 20 000 testów w laboratoriach, 2,5 mln km testów silnikowych w 200
różnych testach oraz 1,2 mln km podczas testów
drogowych, w których wały korbowe silników
testowych wykonały łącznie ponad 4 miliardy obrotów. To pozwoliło nam dokładnie sprawdzić właściwości olejów Vecton” – powiedział Paweł Mastalerek, szef działu technicznego Castrol w Polsce.
Żeby olej mógł się „pochwalić” normą API CJ-4,
musi przejść wymagający test Sequence IIIG. Podczas tej próby silnik pracuje w bardzo wysokiej temperaturze z dużą prędkością. Olej rozgrzewa się do
150°C, a ciecz chłodząca do 115°C, czyli do war-

tości, które w zasadzie nie są spotykane podczas
normalnej eksploatacji ciężarówki. Podczas testu
mierzone są: wzrost lepkości, poziom ochrony
w wysokiej temperaturze, powstawanie osadów
wysokotemperaturowych oraz zużycie kluczowych
elementów silnika.
Należy podkreślić, że Castrol Vecton 10W-40 LS
podczas przeprowadzania testu zapewnił silnikowi ochronę o 68% wyższą niż wymagana przez
API CJ-4, czego efektem jest mniej koniecznych
dolewek oleju, niższe zużycie paliwa i brak utraty
mocy silnika dzięki stabilnej lepkości oraz finalnie
lepsza ochrona silnika m.in. przez utrzymywanie
tłoków w większej czystości.

Kolejne testy
Innym testem, któremu poddawane były oleje
Castrol Vecton, jest próba normy ACEA E7, która
sprawdza zachowanie oleju i zmianę jego oporów
płynięcia w czasie długiej eksploatacji. Olej tes-
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towano w silniku Mercedes-Benz OM602A przez
200 godzin. Kontroli podlega zmiana lepkości
oleju, a w konsekwencji zmiany oporów ruchu silnika, co wpływa na zużycie paliwa i moc. Testując
Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7, ochrona
w kontrolowanych parametrach zmian lepkości była
wyższa o 70% niż wymagania normy ACEA E7.
Kolejnymi krytycznymi czynnikami są te, które informują o ilości koniecznych dolewek oleju oraz
o zużyciu kluczowych elementów silnika. Do określenia tych parametrów wykonuje się test z wykorzystaniem silnika CAT 1MPC dla normy API CF
oraz test Mercedes-Benz dla normy 228.5 z użyciem
silnika OM441LA. Testy te sprawdzają m.in. zużycie tłoków i ilości zużywanego oleju oraz czystość tłoków przy dużych obciążeniach silnika. Testy
te wykazały ochronę o 60% wyższą przy testowaniu Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 dla
testów z silnikiem Mercedes-Benz oraz o 68%
wyższą przy testowaniu Castrol Vecton Long Drain
10W-40 E7 dla testów CAT.
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Autobusy gazowe

Piotr Muskała

Rozwój napędów w autobusach miejskich nakierowany jest ostatnio
na hybrydy i silniki elektryczne. W ofercie producentów i na naszych ulicach
znaleźć możemy też pojazdy z napędem gazowym, które co prawda
korzystają z paliwa kopalnego, jednak są znacznie bardziej przyjazne
dla środowiska niż pojazdy zasilane olejem napędowym.

iększość producentów autobusów ma w ofercie pojazdy
zasilane sprężonym gazem
ziemnym CNG (Compressed Natural Gas),
niektórzy stosują także silniki napędzane
gazem skroplonym LNG (Liquid Natural
Gas). W obu przypadkach paliwem jest
niemal czysty metan, czyli CH4.

Alternatywa – napęd gazowy

W odróżnieniu od oleju napędowego
spalanie metanu przebiega wolniej, a silnik pracuje ciszej. W przypadku ewentualnego rozszczelnienia zbiorników lub
instalacji gaz szybko ulega rozproszeniu
w atmosferze. Podstawowe zalety CNG
to niższy koszt niż oleju napędowego, to
że nie jest produkowany z ropy naftowej,
brak wpływu stacji tankowania na jakość
gazu, który pochodzi bezpośrednio z miejskiego gazociągu średniego ciśnienia oraz

brak konieczności transportu CNG cysternami. Obecnie, gdy olej napędowy jest
stosunkowo tani, koszty eksploatacji pojazdów zasilanych gazem ziemnym nie
są już tak atrakcyjne jak kilka lat temu,
jednak wciąż pozostaje kwestia mniejszego niż w przypadku diesli wpływu
na środowisko. Wśród największych wad
CNG należy odnotować konieczność instalacji butli wysokociśnieniowych (ciężkich stalowych lub drogich kompozyto© Daimler

Przypomnijmy krótko cechy stosowanych do napędu autobusów paliw gazowych. Głównym składnikiem CNG jest
metan. Gaz ten od wielu lat jest z powodzeniem wykorzystywany do napędu
ciężkich pojazdów użytkowych. Gaz ziemny charakteryzuje się przede wszystkim
niską emisją zanieczyszczeń ze względu
na małą zawartość procentową węgla –
jego główny składnik to metan (cząsteczka
metanu zawiera tylko jeden atom węgla,
dla porównania – węglowodory w oleju
napędowym mają ich 15–18).

Podstawowym wyróżnikiem
autobusu zasilanego gazem
są umieszczone na dachu butle
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Rozwój wykorzystania CNG bądź LNG w komunikacji
miejskiej nie jest blokowany przez rzadką sieć stacji
dystrybuujących te paliwa

Mercedes Citaro NGT

wych) oraz sprężania gazu przez stację
tankowania do bardzo wysokiego ciśnienia. Dosyć kosztowne jest również
dostosowanie silnika do zasilania CNG,
niemniej jednak w stosunku do ceny
dużego pojazdu użytkowego i oszczędności w późniejszej eksploatacji jest to
wciąż opłacalne.
LNG to skroplony gaz ziemny. Wykorzystywany jest jako paliwo dla transportu, głównie w ciężkim transporcie drogowym. Silniki zasilane LNG nie różnią
się od tych zasilanych CNG – chemicznie to ten sam gaz, ma tylko inny stan

Silnik autobusu napędzanego gazem z zewnątrz
niewiele się różni od klasycznego diesla

skupienia. Główną zaletą LNG jest jego
niewielka objętość w porównaniu z CNG,
a wadą konieczność stosowania niskotemperaturowych zbiorników.
W wyniku spalania czystego gazu
ziemnego do atmosfery emitowany jest
tylko dwutlenek węgla i para wodna,
dzięki czemu w pojazdach zasilanych
oczyszczonym z domieszek CNG i LNG
nie ma konieczności stosowania filtrów
cząstek stałych, aby osiągnąć parametry

spalin wymagane normą Euro VI. W Europie technologia zasilania pojazdów
użytkowych LNG dopiero raczkuje, tymczasem w USA tego typu zastosowanie
jest wdrażane na szeroką skalę. Z punktu widzenia użytkownika LNG ma nad
CNG jeszcze jedną przewagę – znacznie
krótszy czas tankowania pojazdu. Więcej informacji na temat paliw gazowych
można znaleźć w nrze 1–2/2015 „Samochodów Specjalnych”.
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Solaris Urbino 15 CNG

Sytuacja rynkowa

© Wikimedia Commons

Dokonanie kompletnego przeglądu
rynku autobusów zasilanych paliwami gazowymi jest trudne ze względu na fakt,
że niemal wszyscy producenci mają takie
rozwiązania w swoich ofertach. W związku
z tym warto skupić się na wybranych pojazdach, wśród których znalazły się dwie
nowości oraz dwóch reprezentantów popularnych w Polsce autobusów miejskich,
po jednym z silnikiem CNG i LNG.
Przegląd rozpoczniemy od zdobywcy
tytułu Bus of the Year 2015. To oczywiście MAN Lion’s City GL CNG. Ten gazowiec niemieckiego producenta zalicza
się do klasy mega i ma 18,75 m długości,
a na pokład może zabrać do 142 osób. Aż
pięcioro drzwi o podwójnej szerokości zapewnia optymalny przepływ pasażerów
na przystankach, a tym samym krótsze
czasy zatrzymywania. Architektura siedzeń we wnętrzu MAN-a Lion’s City GL
CNG została zaprojektowana z uwzględ-

nieniem krótkich odległości międzyprzystankowych i oszczędzającego czas wsiadania i wysiadania. Autobus może być
napędzany klasycznym CNG, ale także np.
biogazem. Do jego napędu służy silnik
CNG MAN E2876 Euro VI o mocy 310 KM
(228 kW), współpracujący z 4-biegową,
automatyczną skrzynią biegów wyposażoną w sterowanie Sensotop oraz retarder.
Zbiorniki CNG na dachu autobusu mają
pojemność 2050 l, co przekłada się na
stosunkowo duży zasięg.
Drugim dużym nowym autobusem
gazowym jest Mercedes-Benz Citaro NGT,
który zostanie zaprezentowany podczas
tegorocznych targów Busworld Kortrijk.
Autobus wyposażono w nowy, mniejszy
silnik M936 o pojemności 7,7 l i mocy
302 KM (222 kW). Mercedes reklamuje
nowy autobus jako lżejszy, a zatem ekonomiczniejszy od poprzednika. Niższą
masę uzyskano, stosując mniejszy silnik
oraz nową, kompaktową zabudowę butli
z gazem (zaledwie 485 kg). Butle gazowe
wykonano z materiału kompozytowego

obudowanego włóknami węglowymi oraz
włóknami szklanymi. Dzięki temu obniżono ich masę, poprawiono ich wytrzymałość, a przede wszystkim znacznie
zwiększono pojemność – ze 190 do 227 l,
co pozwoliło zmniejszyć liczbę zbiorników przy zachowaniu zasięgu. W wersji
przegubowej nowe Citaro NGT zabierze
na pokład do 153 pasażerów. Ponadto
nowy gazowiec Mercedesa wyróżnia się
niższą wagą, niskim zużyciem paliwa
i wydłużeniem cykli serwisowych. Koncern Daimler należy do zwolenników
rozwoju napędu gazowego w autobusach.
10% udziału gazowców w całkowitej
sprzedaży autobusów miejskich w Europie Zachodniej można zdaniem przedstawicieli Mercedesa powiększyć, a dowodem na rolę tego napędu w ofercie
producenta jest to, że Citaro NGT będzie najważniejszą premierą Mercedesa
w Kortrijk. W układzie przeniesienia napędu można zastosować automatyczne
skrzynie biegów ZF lub Voith. Nowy Citaro CNG pomyślnie przeszedł zimowe testy w Skandynawii, letnie w Mediolanie
i wysokościowe w Tyrolu. W sumie trzy
demonstracyjne pojazdy pokonały już
dystans 130 000 km.
Klasycznym i popularnym w Polsce
autobusem z napędem CNG jest Solaris
Urbino. To typowy niskopodłogowy autobus miejski występujący w długościach
12, 15 oraz 18 m (przegubowy), mogący
pomieścić od 104 (12 m) do 176 osób.
Konstrukcja pojazdu bazuje na jednym
z najpopularniejszych w Europie autobusów miejskich i jest dobrym przykładem
na to, że zasilanie CNG nie wymaga
dużych zmian w stosunku do klasycz-

Solbus Solcity
zasilany LNG
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ZF-Ecomat 6HP 504. Warto zwrócić uwagę,
że w przeciwieństwie do CNG w Solbusie na LNG tankowanie trwa zaledwie 10
minut, czyli nieznacznie więcej niż w przypadku silnika wysokoprężnego. Solcity
LNG można zamówić w wersji 12-metrowej o pojemności 105–119 osób lub
18-metrowej przegubowej. Solcity z napędem LNG jeżdżą już po ulicach Warszawy. Według zapewnień producenta
zakupione przez MZA przegubowce napędzane LNG pozwalają obniżyć koszt
paliwa o 40%. Inwestycja w technologię
LNG powinna zwrócić się już po 3 latach
eksploatacji.

© Wikimedia Commons

nego autobusu z jednostką Diesla. Cechą
charakterystyczną, odróżniającą z zewnątrz Urbino CNG od jego dieslowskiego brata, są umieszczone na dachu
kompozytowe zbiorniki na sprężony gaz
ziemny o objętości odpowiednio 6, 7 lub
8 × 214 l. Do napędu gazowca z Bolechowa służy przystosowany do zasilania
sprężonym gazem ziemnym lub biogazem silnik Cummins ISLG8.9E6 Euro VI
o mocy 320 KM (239 kW). Napęd przekazywany jest na koła tylne poprzez 6-stopniową automatyczną przekładnię
Voith Diwa.6. W celu dodatkowego obniżenia emisji spalin producent oferuje
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Autobusy CNG są popularne wśród czeskich producentów (znajdziemy je m.in. w ofercie firmy SOR)

w opcji piec ogrzewania dodatkowego
firmy Eberspächer, zasilany biopaliwem.
Zdaniem Solarisa w przypadku Urbino gazowy napęd pozwala zredukować emisję
zanieczyszczeń o 85%, a cząstek stałych
niemal o 100% w stosunku do napędów
tradycyjnych.
Wciąż jeszcze ciekawostką na naszym
rynku, choć jeżdżącą już w rzeczywistym
ruchu miejskim także w Polsce, jest propozycja Solbusa. Miejski Solcity LNG jest
pierwszym w Unii Europejskiej autobusem miejskim napędzanym LNG. Sercem
autobusu jest popularny silnik Cummins
ISLGeEV 320 o pojemności 8,9 dm3 i mocy
maksymalnej 320 KM (239 kW) przy
2000 obr/min przystosowany do zasilania
gazem. Specjalne butle do tankowania
LNG mogą pomieścić 491 l skroplonego
gazu ziemnego, którego temperatura
wynosi –16 °C. Napęd przenoszony jest
na tylne koła za pośrednictwem automatycznej skrzyni Voith Diwa 854.5 lub

Perspektywy
Napęd gazowy przegrywa obecnie
walkę medialną z hybrydą i pojazdami
elektrycznymi. W rzeczywistości jednak
autobusy CNG i LNG wciąż znajdują nabywców i wożą pasażerów wielu, także
polskich, miast. Niektórzy producenci
(np. Volvo) stawiają już wyłącznie na
hybrydy i pojazdy elektryczne. Inni (np.
Solaris) promują elektrykę, zostawiając
w ofercie gazowce. Są jednak tacy, głównie
mniejsi producenci (np. SOR, Solbus), dla
których pojazdy z napędem gazowym
wciąż tworzą ważną część oferty. W dalekiej perspektywie napędy gazowe zostaną zapewne zmarginalizowane, jednak z pewnością autobusy CNG i LNG nie
znikną z rynku w najbliższych latach.
Ponadto pewna szansa rozwoju tego rodzaju napędu wiąże się z wykorzystaniem biogazu jako jednego z odnawialnych źródeł energii.
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Mateusz Samulak
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Zawieszenia i układy
kierownicze w autobusach
Układ zawieszenia jest kluczowym elementem podwozia każdego
pojazdu. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort przewożonych
pasażerów oraz rozmiary autobusu konstrukcje zawieszenia tych
pojazdów muszą być dopracowane w każdym calu.

rzewóz osób to jedno z najważniejszych zadań logistycznych realizowanych każdego dnia na całym
świecie, do którego wykorzystywane są
różnej klasy autobusy. Podstawowym
wymogiem w tej dziedzinie transportu
jest szeroko pojęte bezpieczeństwo przewożonych pasażerów. Poza tym autobus
powinien być pojazdem komfortowym,
ale także bardzo zwrotnym, niezależnie
od jego wielkości oraz specyfiki terenu,
po którym się porusza. Głównymi elementami konstrukcji w dużej mierze odpowiadającymi za ww. cechy są zawieszenia i układy kierownicze.

Zawieszenia osi napędowych
i niekierowanych
Osie napędowe w przypadku autobusów (pomijając mikrobusy) konstruowane są jako sztywne mosty napędowe.
Można wśród nich wyróżnić dwie podstawowe grupy: klasyczne mosty napędowe
oraz mosty portalowe. Mosty portalowe
stosowane są głównie w niskopodłogowych autobusach miejskich oraz podmiejskich. Ze względu na dużą częstotliwość wymiany pasażerów wymaga się,
aby w nowoczesnych autobusach miej-
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skich pokład (podłoga) był położony
możliwie nisko nad podłożem oraz żeby
nie miał żadnych stopni na całej długości
przestrzeni pasażerskiej, które mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo poruszania się wewnątrz autobusu. Dzięki
takiej konstrukcji możliwe jest zmaksymalizowanie przepływu pasażerów wsiadających/wysiadających na przystankach
oraz zminimalizowanie ryzyka wystąpienia urazów na skutek np. potknięcia
się o stopień.
Zastosowanie portalowego mostu napędowego, w którym półosie napędowe
leżą poniżej osi napędowych kół jezd-

PRZYSTAWKI ODBIORU MOCY
znajdują zastosowanie w niemal
wszystkich samochodach użytkowych.
Ich podstawowe wartości to moment
obrotowy, przełożenie, kierunek
obrotów, pozycja montażu oraz
rodzaj wyjścia z PTO.

reklama

nych, umożliwia uzyskanie płaskiego pokładu w szczególności na wysokości tylnego mostu (osi napędowej).
Poza obniżeniem pokładu duże znaczenie ma również
szerokość przejścia między tylnymi nadkolami. Spełnienie tych kryteriów wiąże się bezpośrednio z koniecznością optymalizacji kształtów i wymiarów podzespołów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej ich
trwałości i niezawodności.
W przypadku autobusów turystycznych konstrukcja
osi napędowych jest nieco prostsza przede wszystkim
ze względu na większą ilość miejsca w podwoziu. Dlatego też wiodącym rozwiązaniem są tutaj klasyczne
mosty napędowe.

POMPY HYDRAULICZNE
zębate pojedyncze i tandemowe
oraz tłoczkowe z mocowaniem
na trzy lub cztery otwory.
Charakteryzują się stosunkowo niską
masą własną, zwartą konstrukcją,
wysoką trwałością oraz sprawnością,
a także łatwym montażem.
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AKCESORIA HYDRAULICZNE
Oferta obejmuje liczne akcesoria,
za pomocą których można budować
dowolne układy hydrauliczne służące
do zasilania wszelkich maszyn oraz
urządzeń transportowych.
Oferowane akcesoria to m.in.:
rozdzielacze hydrauliczne,
adaptery, sterowniki pneumatyczne
i mechaniczne, czujniki, zbiorniki na
olej, filtry oraz elementy złączne.

Konstrukcja osi napędowych i niekierowanych jest do siebie
bardzo zbliżona. W obu przypadkach są to zwykle zespoły
modułowe, co ułatwia dostosowanie ich do konkretnych
wymagań oraz ogranicza koszty produkcji i serwisowania

Bez względu na klasę autobusu w zawieszeniach
osi napędowych oraz niekierowanych (np. środkowa
oś autobusów przegubowych) królują układy z pneumatycznym resorowaniem. Elementami prowadzącymi
w tych konstrukcjach są wzdłużne oraz skośne drążki
reakcyjne, które przenoszą większość sił związanych
z ruchem pojazdu. Miechy pneumatyczne odpowiadające za resorowanie wraz z amortyzatorami przymocowane są zwykle do pomocniczych wsporników
osi, które są do niej najczęściej przykręcane. Standardowo oś resorowana jest przez 2 pary miechów
i amortyzatorów.

SPRAWDZONA JAKOŚĆ
Firma HYDROCAR, istniejąca od 1970 r., jest aktualnie jedną z największych spółek na świecie
dostarczających hydraulikę siłową do samochodów ciężarowych. W wyniku ciągłego rozwoju
i podnoszenia jakości produktów stała się partnerem dla światowych producentów, m.in. Scanii,
Renault, Iveco czy Volvo, oraz dostawcą oryginalnych części do ich pojazdów.

IMPORTER

HEWEA sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków (k. Wrocławia)
tel.: 71 345 60 00, 604 123 722, faks: 71 345 82 13
e-mail: info@hewea.com, www.hewea.com
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Zawieszenie zależne przedniej osi w postaci sztywnej belki
prowadzonej układem drążków reakcyjnych to wiekowe, ale
jak się okazuje nadal nie przestarzałe rozwiązanie

Mówiąc o kołach kierowanych w autobusach, należy mieć na uwadze także
koła kierowane dodatkowych osi wleczonych. Ze względu na znikome różnice
konstrukcyjne między główną osią kierowaną a dodatkową osią kierowaną rozwiązania te zostaną przedstawione na
kilku wspólnych przykładach.
Koła osi kierowanych mogą być zawieszone zależnie lub niezależnie. Zawieszenia zależne mają znacznie prostszą
konstrukcję w stosunku do zawieszeń niezależnych. Biorąc pod uwagę własności
kinematyczne układu zawieszenia oraz
związanego z nim układu kierowniczego,
zawieszenia niezależne mają zdecydowanie więcej zalet, m.in. większy skok zawieszenia oraz większe kąty wychylenia
kół kierowanych. Podobnie jak tylne osie
przednie osie również resorowane są pneumatycznie, z tą różnicą, że w konstrukcji przednich osi stosuje się dwa miechy.
Zawieszenia zależne wykonywane są
jako sztywna belka poprzeczna. Wsporniki miechów pneumatycznych i amortyzatorów stanowią jeden element z belką
osi lub są z nią połączone poprzez połączenia śrubowe, co w razie awarii pozwala na wymianę poszczególnych komponentów zamiast całego zespołu. Belka
osi zamocowana jest do podwozia lub
nadwozia (w przypadku nadwozia samonośnego) poprzez układ wzdłużnych
i skośnych drążków reakcyjnych.
Konstrukcja zawieszenia niezależnego
kół kierowanych w autobusach opiera się
typowo na podwójnych wahaczach poprzecznych. Każdy z nich mocowany jest
do podwozia lub nadwozia za pośrednictwem dwóch sworzni osadzonych w tulejach metalowo-gumowych. Zwrotnice
kół kierowanych połączone są z waha-

czami również poprzez sworznie, dzięki
czemu pionowe ruchy kół bardzo nieznacznie zmieniają kąt pochylenia koła.
Takie rozwiązanie zapewnia właściwą
(niezmienną) kinematykę układu kierowniczego. Mimo większej ilości elementów
konstrukcyjnych zawieszenia niezależne
są zwykle lżejsze od tradycyjnych zawieszeń zależnych.

Układ kierowniczy
W większości przypadków układ kierowniczy to dwa współpracujące ze sobą
mechanizmy: kierowniczy i zwrotniczy.
Układy kierownicze autobusów różnią
się między sobą przede wszystkim mechanizmem zwrotniczym, a różnica ta
wynika głównie z rodzaju zastosowanego zawieszenia.
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Zawieszenia kół kierowanych
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Przyglądając się bliżej konstrukcji
osi firmy ZF, można stwierdzić, iż są to
zunifikowane konstrukcje modułowe,
dzięki czemu w łatwy sposób można
skonfigurować daną oś np. pod względem pożądanej wysokości podłogi.

Niezależne zawieszenie kół kierowanych jest skomplikowane, ale ma wiele zalet.
Najczęściej stosowane jest w autobusach miejskich i turystycznych. Różnice konstrukcyjne
wynikają przede wszystkim z maksymalnej nośności osi

Jak już wspomniano, zawieszenia
wleczonych osi kierowanych różnią się
od zawieszeń głównych osi kierowanych
głównie tym, że mają mniejszy kąt wychylenia kół, który wynika z analizy kinematyki ruchu pojazdu. Osie wleczone
konstruowane są tak, aby uzyskać lepszy rozkład nacisków na poszczególne
osie i pozwolić na zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu wynikającej z nacisków dopuszczalnych. Ponadto pożądane jest, żeby oś wleczona
nie powodowała znacznego wzrostu oporów ruchu pojazdu oraz nie pogarszała
jego zwrotności.
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Przekładnie kierownicze stosowane
w autobusach to przekładnie śrubowo-kulkowe. Jak już kiedyś pisaliśmy na
łamach naszego czasopisma, standardowa
przekładnia śrubowo-kulkowa może być
wyposażona w dodatkowe urządzenia,
które pozwalają stworzyć aktywny układ
kierowniczy.
Mechanizm zwrotniczy w zawieszeniach zależnych jest konstrukcją bardzo
prostą. Składa się ze zwrotnic, których
ramiona połączone są poprzecznym drążkiem kierowniczym. W przypadku zawieszeń niezależnych konstrukcja mechanizmu zwrotniczego jest zdecydowanie
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bardziej skomplikowana i składa się z zespołu kilku drążków kierowniczych. Ruch
postępowy ramienia przekładni kierowniczej za pośrednictwem drążka kierowniczego przenoszony jest na jedno z dwóch
pomocniczych ramion zwrotniczych. Ramiona te połączone są ze sobą dodatkowym drążkiem poprzecznym. Do końców
pomocniczych ramion zwrotniczych zamocowane są główne drążki kierownicze,
które wprawiają w ruch obrotowy zwrotnice kół. Rekompensatą za skomplikowaną konstrukcję układu kierowniczego
są jego parametry robocze mające wpływ
na zwrotność pojazdu oraz komfort jazdy.

ECAS

od obciążenia), regulacja wypoziomowania pojazdu, funkcja kneelingu, czyli
„przyklęku” (dla autobusów miejskich).
Zastosowanie elektronicznie sterowanej regulacji zawieszenia przynosi wiele
zalet, m.in. szybką i precyzyjną regulację parametrów pracy, realizację dodatkowych funkcji bezpieczeństwa dzięki
algorytmom sterowania oraz zmniejszenie zużycia powietrza, a z warsztatowego
punktu widzenia łatwiejszą diagnostykę
na podstawie pamięci usterek, jak również funkcji samodiagnozy.
Prawidłowa praca elektronicznej regulacji zawieszenia w dużej mierze zależy
nie tylko od samej jednostki sterującej
i osprzętu, tj. zaworów elektromagnetycznych czy przewodów, lecz również
od amortyzatorów. W zawieszeniach autobusów wykorzystuje się zwykle amortyzatory hydrauliczne – coraz częściej
stosowane są amortyzatory ze zmienną
charakterystyką tłumienia drgań. Wra-
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Jak już wiadomo, cechą wspólną zawieszeń autobusów jest pneumatyczne
resorowanie. Jednakże samo pneumatyczne zawieszenie bez możliwości regulacji parametrów pracy nie spełnia wymogów stawianych przed konstruktorami
nowoczesnych autobusów. W związku
z tym zawieszenia pneumatyczne od ponad 25 lat wyposażane są w system
ECAS (z ang. Electronically Controlled
Air Suspension), czyli elektroniczną regulację pneumatycznego zawieszenia.
Zakres regulacji zawieszenia zależy od
rodzaju pojazdu (w naszym przypadku
autobusu). Najważniejszymi parametrami, którymi steruje system ECAS, są:
regulacja wysokości pojazdu (niezależnie
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Jeśli mowa o pneumatycznych zawieszeniach, system ECAS
to obecnie podstawa. Im bardziej rozbudowana struktura, tym
więcej możliwości regulacji. Ze względu na bezpieczeństwo
eksploatacji system ECAS musi spełniać wiele wymogów
określonych prawem

Amortyzatory o zmiennej
charakterystyce tłumienia
to rozwiązanie znane
bardziej z wyższej klasy
samochodów osobowych,
są jednak bardzo dobrym
uzupełnieniem systemu
elektronicznej regulacji
pneumatycznego zawieszenia. Być może w niedługim czasie będą
standardem również
w autobusach
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cając do aspektu elektronicznej regulacji
parametrów zawieszenia – jak w każdym
układzie pneumatycznym sporym problemem jest dobór czasu regulacji. Aby
osiągnąć precyzyjną regulację, konieczny
jest jej długi czas, co w przypadku pojazdów samochodowych, gdzie stany obciążenia zmieniają się bardzo często i bardzo
szybko, nie ma większego sensu. Dużą
zaletą systemu ECAS jest krótki czas regulacji, niestety niesie on za sobą ryzyko
przesterowania lub też przeregulowania
systemu. Właściwy dobór charakterystyki
tłumienia amortyzatorów skutecznie ogranicza wahania nadwozia wywoływane
ruchem pojazdu, jak również procesem
regulacji, dzięki czemu szybka i precyzyjna regulacja staje się osiągalna.

Na zakończenie
Opis zawieszeń autobusów przedstawiono jedynie w zarysie. Mimo że konstrukcje są do siebie podobne, można by
wyodrębnić dziesiątki szczegółów, które
są mniej lub bardziej istotne w warunkach codziennej eksploatacji. Jak widać,
ogólna koncepcja zawieszenia autobusu
nie zmieniła się od wielu lat, postawiono
raczej na udoskonalanie sprawdzonych
rozwiązań. Widać także wpływ systemów
elektronicznych podnoszących funkcjonalność autobusów, zwłaszcza miejskich.
Ogromny wpływ mają również regulacje prawne, które jednoznacznie określają wymagania w zakresie zawieszeń,
elektronicznych systemów sterowania ich
pracą itd. Jedno jest pewne, konstrukcje autobusów poruszających się po ulicach miast, przedmieść i traktów turystycznych opierają się na sprawdzonych
i dopracowanych zawieszeniach.
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Komfort i bezpieczeństwo
– rzecz o oponach do autobusów
Renata Pawliszko
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Autobusowy transport osób wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością.
Po pierwsze, związaną z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
pasażerów. Po drugie, nie bez znaczenia jest też szeroko rozumiany komfort
jazdy. Ważną rolę w spełnianiu tych wymagań odgrywają również opony.

gumienie do przewozów miejskich, regionalnych czy długodystansowych, w zależności od
jego przeznaczenia, może mieć bardzo
różnorodne właściwości. Dobrze dobrane
opony do autokarów i autobusów muszą
być dostosowane do określonych warunków klimatycznych, drogowych oraz
typu realizowanych przewozów. „We
wszystkich obszarach zastosowań – od
komunikacji miejskiej, poprzez połączenia regionalne, aż do dynamicznie rozwijającego się segmentu komunikacji
krajowej i zagranicznej – zasadnicze
trendy w sektorze projektowania opon
do autobusów i autokarów można zamknąć w trzech słowach: komfort, ekonomika i bezpieczeństwo. Coraz mocniej

widocznym na rynku trendem jest też
opracowywanie opon do pojazdów innych niż napędzanych silnikiem Diesla.
Mam tu na myśli w szczególności pojazdy
o napędzie gazowym oraz elektrycznym,
które z roku na rok pojawiają się coraz
liczniej w naszych miastach” – powiedział Marcin Cywiński, Marketing and
PR Manager, Continental Opony Polska.

Wyzwania flotowe
Firma Goodyear zleciła przeprowadzenie badania w celu poznania najważniejszych wyzwań stojących przed
operatorami autokarów w sektorze transportu drogowego. Zbadano również, jakie parametry są najważniejsze dla ope-
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ratorów flot przy zakupie opon. Badanie
przeprowadzono wśród stu najważniejszych operatorów autobusów i autokarów z krajów Beneluksu, Francji, Niemiec
i Wielkiej Brytanii.
Najpoważniejszym wyzwaniem, jakie
wskazali biorący udział w badaniu przedstawiciele flot, są rosnące koszty. Ankietowani za najważniejsze w tym zakresie
uznali zwiększone wydatki na paliwo
(89% badanych), 62% obawia się zwiększenia kosztów serwisu, pracy i szkolenia kierowców, ponad połowa (55%)
wskazuje na problem z nasilającym się
ruchem, tłokiem na drogach.
Badanie pokazało także, że najważniejszym parametrem branym pod uwagę
przez operatorów przy wyborze opon do
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autokarów i autobusów jest koszt przejechania jednego kilometra – 64% respondentów podało ten parametr jako
najważniejszy lub bardzo ważny. Kolejnymi parametrami były: opór toczenia
(62%), przebiegi (58%), komfort jazdy
(54%), a także przyczepność na mokrej
nawierzchni (48%).
W artykule prezentujemy krótki przegląd wybranych produktów oponiarskich
do autobusów i autokarów. Natomiast
w wypowiedziach ekspertów można znaleźć wskazówki na temat tego, czym kierować się przy wyborze opon autobusowych, czym muszą się charakteryzować
opony do poszczególnych rodzajów transportu (przewozy dalekobieżne, regionalne,
miejskie), w końcu – że ważne jest bezpieczeństwo podróżnych z jednej strony
i koszty eksploatacyjne z drugiej.

Bridgestone
Z myślą o autobusach miejskich i pojazdach komunalnych Bridgestone zaprojektował opony autobusowe klasy
premium U-AP 001 przeznaczone na
wszystkie osie. Opony Bridgestone U-AP
001 opracowane zostały z myślą o eksploatacji w warunkach intensywnego
transportu miejskiego. Pod względem
kluczowych parametrów gwarantują lepsze osiągi niż poprzednia wersja produktu
– model R192, a jednocześnie zapewniają

Bridgestone
U-AP 001

użytkownikom korzyści w czterech najważniejszych obszarach: poziom bezpieczeństwa, mniejsze koszty, wydłużona
żywotność opon oraz wyższa nośność
(indeksy ze 148 do 150).

Continental
Firma Continental rozdzieliła w swoim
portfolio produktowym opony autobusowe od produktów ciężarowych, klasyfikując tego typu ogumienie jako oddzielną grupę.
Najnowszym rozwiązaniem w gamie
produktów zaprojektowanych z myślą
o komunikacji miejskiej jest opona Conti
Urban – zakładana na koła wszystkich
osi, dostępna w rozmiarach 275/70 R22,5
i 315/60 R22,5. Szerokie czoło bieżnika
wykonane ze specjalnej mieszanki gumowej oraz zwiększona grubość ściany
bocznej zapewniają stabilność na zakrętach, dużą wytrzymałość oraz przyczepność na suchych i mokrych nawierzchniach. Ponadto zastosowany falujący
układ lameli redukuje natężenie dźwięku
oraz wpływa na komfort jazdy.
Continental, jako pierwszy producent, wyprodukował oponę przeznaczoną
do autokarów i autobusów regionalnych.
Opona Conti CityPlus HA3 nadaje się
do zastosowania na kołach wszystkich osi
i dostępna jest w rozmiarze 295/80 R22,5.
Ogumienie to wyróżnia się bardzo do-

Conti
Urban

Goodyear
Ultra Grip
Coach
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brymi właściwościami jezdnymi, dużym
przebiegiem, równomiernym zużyciem
oraz świetnym zachowaniem na mokrej
nawierzchni.
Continental ma również w swojej
ofercie szeroką gamę opon zimowych
do autobusów i autokarów. Opony Conti
UrbanScandinavia przeznaczone są do
zastosowania na wszystkich osiach. Mają,
zgodne z dyrektywą UE 2001/43/EG,
oznaczenie e4-s, które nadaje się ogumieniu minimalizującemu hałas.

Goodyear
Nadchodzi zima, co oznacza, że już najwyższy czas na zmianę opon całorocznych
na autokarowe opony zimowe. Z myślą
o przewoźnikch wykonujących zarówno
regularne połączenia międzynarodowe,
jak i dalekie wyjazdy turystyczne Goodyear przygotował specjalną linię opon
Ultra Grip Coach, która rozwinęła linię
opon Goodyear Coach. Konstrukcja bieżnika tych opon zapewnia nie tylko dobrą
przyczepność i trakcję, ale też niski poziom emitowanego hałasu i tym samym
wyższy komfort jazdy. Bieżnik o szerokiej rzeźbie wyróżnia się rozdzielonymi
blokami, co wydłuża przebiegi, a gęsto
rozstawione lamele i półotwarte elementy
barkowe zwiększają trakcję na zaśnieżonych i oblodzonych drogach. Lamele
bieżnika dodatkowo polepszają para-

Michelin X
InCity
XZU
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Marek Drewniak,

Marcin Cywiński,

Janusz Krupa,

National Sales Manager
Commercial Products, Bridgestone

Marketing and PR Manager,
Continental Opony Polska

menedżer działu marketingu opon
ciężarowych i przemysłowych,
Goodyear Polska i Ukraina

Dla operatorów specjalizujących
się w transporcie autobusowym
jednym z najważniejszych kryteriów doboru opon powinien być
wysoki poziom bezpieczeństwa
produktu przez cały rok. Oprócz
tego ważne są także koszty eksploatacji. Operatorzy flot autobusowych dążą do ciągłego ich
obniżania, stosując opony trwałe,
o podwyższonej wytrzymałości
i wysokiej jakości karkasu. Floty
chętnie sięgają po bezpieczne procedury wspierające proces wydłużania żywotności opon. Dlatego zawsze przy zakupie nowych
opon warto sprawdzić, czy ich producent oferuje program, który skutecznie i z zachowaniem bezpieczeństwa wspomaga ten proces.
Bridgestone, odpowiadając na potrzeby operatorów flot autobusowych w tym względzie, przygotował program Total Tyre Care,
który dzięki szeregowi rozwiązań
zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy oraz maksymalne wydłużenie okresu eksploatacji ogumienia. Kupując opony autobusowe,
warto też zwrócić uwagę na wskaźnik nośności. W przypadku opon
nowej generacji powinien on być
podwyższony. Przykład autobusów miejskich pokazuje, że ważną
cechą jest również odporność na
uszkodzenia. Im szersze i bardziej
masywne żebra barku opony, tym
lepsza trwałość i wytrzymałość na
otarcia podczas manewrowania.

Przewoźnicy realizujący przewozy krajowe i międzynarodowe
powinni wybierać ogumienie gwarantujące długą żywotność, skuteczność hamowania na mokrej
nawierzchni, komfort jazdy na
długich trasach oraz opracowane
specjalnie pod kątem prędkości do
110 km/h. Szczególnie polecane
są tutaj opony Continental trzeciej generacji – Conti Coach HA3
i HD3 mające homologację M+S,
sprawdzające się dobrze podczas jazdy na mokrej nawierzchni
i w czasie hamowania.
Z kolei opony do pojazdów pokonujących trasy regionalne powinny wyróżniać się nie tylko dużą
trwałością, ale także równomiernym zużyciem, odpornością na
uszkodzenia, znakomitym prowadzeniem oraz doskonałą przyczepnością na krętych i stromych
drogach. Przede wszystkim powinny zapewniać elastyczność
pracy przez cały rok, co daje homologacja M+S w oponach Conti
CityPlus M+S.
Inne opony polecane są do autobusów miejskich. Wąskie i kręte
uliczki, otarcia o krawężniki, uderzenia o studzienki kanalizacyjne,
duża zmienność obciążeń czy
częste ruszanie z miejsca i hamowanie pojazdu stanowią duże
„wyzwanie” dla opon. Dlatego
w autobusach miejskich zleca się
stosowanie najwyższej jakości ogumienia charakteryzującego się
większą gęstością opasania stalowego oraz zwartym ułożeniem
rowków obwodowych bieżnika.

Niemal każdą prezentację dotyczącą opon do autokarów rozpoczynam zdaniem „Szanowni
Państwo, bezpieczeństwo zaczyna się od opon”. Ten zwrot nabiera jeszcze większego znaczenia, jeśli mówimy o doborze opon
do autokaru, który w różnorodnych warunkach drogowych i pogodowych ma za zadanie bezpiecznie przewieźć pasażerów.
Tak więc oczywiście pierwsze
kryterium to bezpieczeństwo. Aby
mieć pewność co do jakości ogumienia, należy wybierać opony
uznanej marki, która oferuje
opony stworzone specjalnie z myślą o autokarach. Następne kryteria pokrywają się z potrzebami
przewoźników i są ściśle związane z jak najlepszą efektywnością paliwową ogumienia oraz
uzyskaniem niskiego kosztu przejazdu na kilometr.
Opony autokarowe powinny być
przede wszystkim produktem,
w którym są stosowane najnowsze rozwiązania technologiczne.
Wszystkie duże firmy używają
do budowy bieżnika specjalnych
rodzajów mieszanek i innych
komponentów. Goodyear wykorzystuje na przykład połączenie
szeregu technologii pod nazwą
TravelMax. W skład tych rozwiązań wchodzą: mieszanka bieżnika
Silefex, asymetryczny wzór bieżnika oraz najnowsza konstrukcja karkasu.
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metry prowadzenia i równomierność
zużycia. Szerokość i kształt rowków oraz
rozdzielone bloki zostały zaprojektowane
dla ograniczenia poziomu hałasu przy
jednoczesnym utrzymaniu wysokich parametrów trakcji i odporności na blokowanie kamieni.
W oponach Goodyear Coach wykorzystano połączenie szeregu technologii
pod nazwą TravelMax. Inną zaletą obu
modeli jest zwiększona nośność w rozmiarze 295/80 R22,5, dzięki której opona
wyróżnia się wskaźnikiem nośności 154,
co oznacza 3750 kg. Opony Ultra Grip
Coach są również dostępne w rozmiarze
315/80 R22,5. Jeśli chodzi o energooszczędność, to oba rozmiary mają na
etykiecie klasę D w zakresie efektywności paliwowej i C pod względem przyczepności na mokrej nawierzchni, a także
znak jednej fali przy poziomie hałasu
wynoszącym odpowiednio 72 i 73 dB(A).

Adam Kossakowski

,
menedżer ds. produktu w dziale
opon ciężarowych, Michelin Polska

wykorzystać potencjał ogumienia.
Obejmuje cykliczne sprawdzanie
ciśnienia oraz stan zużycia bieżnika
w oponach. Jeżeli autobus nie może
kontynuować jazdy z powodu uszkodzenia opon, dla kierowcy, pasażerów oraz firmy przewozowej jest
to nieprzyjemna sytuacja. Dzięki
usłudze Michelin Euro Assist awaria z powodu uszkodzenia opon
trwa tak krótko, jak to jest tylko
możliwe. Poprzez rozbudowaną
w całej Europie sieć partnerów serwisu Michelin Euro Assist możemy
obiecać, że profesjonalna pomoc
dotrze na miejsce uszkodzenia opon
po 2 godzinach od otrzymania powiadomienia. Usługa jest oczywiście dostępna przez całą dobę.

Michelin
Wśród licznej gamy opon do przewozów autobusowych oferowanych przez
Michelin znajduje się opona Michelin X
InCity XZU na wszystkie osie. Aby sprostać wyzwaniom transportu miejskiego,
mieszanka gumowa karkasu i czoła opony
Michelin X InCity XZU została opracowana w celu obniżenia oporów toczenia.
Bieżnik o wzorze z trzema rowkami w połączeniu z nową mieszanką gumy Energy
przyczynia się do uzyskania jeszcze większych oszczędności. Po 70 000 km użytkowania w warunkach miejskich zużycie
bieżnika nowej opony Michelin X InCity
XZU jest równomierne, dzięki czemu maleje konieczność rotowania opon i wzrasta
komfort jazdy.
W celu zapewnienia pasażerom bezpieczeństwa nowy bieżnik opony poprawia hamowanie i zapewnia bardzo
dobrą przyczepność we wszystkich warunkach pogodowych (oznaczenie M+S)
– zarówno opon nowych, jak i zużytych.
Mocna konstrukcja opony wpływa na
większą odporność przed otarciami boków i uszkodzeniem bieżnika.
Tak jak wszystkie opony Michelin również oponę Michelin X InCity XZU można
pogłębiać oraz bieżnikować w technologii
Remix, dzięki czemu zachowuje taki sam
poziom osiągów, trwałości i bezpieczeństwa jak opona nowa. Opona dostępna
jest w rozmiarze 275/70 R22,5.

© Volvo

Nowoczesne autokary poruszają się
przeważnie po autostradach i drogach głównych. Jadą z równomierną
prędkością. Aby zaspokoić duże
wymagania podróżujących, musi być
zapewniony wysoki poziom jakości
i wyposażenia autokarów. Opony
nie mogą temu nie dorównywać.
Oprócz bezpieczeństwa i komfortu
jazdy powinny zapewniać doskonałe właściwości resorujące oraz
duży przebieg – rentowność odgrywa ważną rolę w przypadku
przewoźnika.
Ten, kto zajmuje się transportem
osób, ponosi dużą odpowiedzialność. Prawidłowy serwis opon zapewnia wysokie bezpieczeństwo
pasażerów oraz pozwala w pełni
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Bridgestone monitoruje
ciśnienie w oponach
System monitorowania ciśnienia w oponach (Tyre Pressure Monitoring System)
firmy Bridgestone umożliwia właścicielom flot elektroniczne sprawdzanie ciśnienia
w ogumieniu, a tym samym przedłużenie jego żywotności, zwiększenie
bezpieczeństwa i zmniejszenie kosztów paliwa.

pracowany przez Bridgestone system pozwala na szybkie monitorowanie ciśnienia w oponach całej floty przy ograniczonych przestojach pojazdów. System gromadzi
dane centralnie i bezpośrednio informuje partnera serwisowego o konieczności podjęcia działań
niezbędnych do utrzymania optymalnego stanu
ogumienia. „Bridgestone inwestuje w rozwój opon
o niskim oporze toczenia i długiej żywotności. Jednak zapewnianie maksymalnej wydajności i trwałości nie dotyczy wyłącznie etapu projektowania.
Dodatkowo konieczne jest utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia w oponach pod różnym obciążeniem i w różnych warunkach drogowych i temperaturowych, tak aby zapewnić maksymalne
bezpieczeństwo, wydajność i zmniejszyć wpływ
na środowisko. To jest zadanie dla naszego innowacyjnego systemu monitorowania ciśnienia
w oponach” – komentuje Marek Drewniak, Sales
Manager Commercial Products Bridgestone.

Minimalizacja kosztów i wpływu
na środowisko
TPMS pomaga zmniejszyć ukryte koszty operacyjne
za pomocą systemu czujników zainstalowanych
na zaworach opon. Każdy czujnik ma wbudowany
nadajnik, który bezprzewodowo wysyła dane na
temat opon do bramki TPMS co 6 sekund. Za
każdym razem, gdy pojazd wyposażony w system
monitorowania ciśnienia w oponach przejeżdża

przez bramkę, odbiorniki zbierają dane i przesyłają
je w celu przetworzenia do centralnego serwera
za pośrednictwem sieci GPRS. Oprogramowanie
sieciowe do zarządzania flotą porównuje dane
i wysyła automatyczne powiadomienia o ko-

dokonać szybkiej interwencji. W przypadku mniejszych flot nowa aplikacja na telefony, w połączeniu z ręcznym odbiornikiem, może stanowić ekonomiczną alternatywę dla bramki.

Znaczenie ciśnienia w oponach

Czujniki zainstalowane na zaworach opon bezprzewodowo wysyłają dane do bramki TPMS.
Dane są następnie przesyłane za pośrednictwem sieci GPRS do menedżera floty
nieczności serwisowania do właściwego menedżera floty i usługodawcy, gdy ciśnienie powietrza w oponie spadnie poniżej zdefiniowanego
poziomu tolerancji. Program wskazuje, która opona
jest niedopompowana, tak aby usługodawca mógł
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Ciśnienie powietrza wpływa nie tylko na opór toczenia, ale także na zużycie opon. Opony z niskim
ciśnieniem powietrza zużywają więcej paliwa
i szybciej wymagają wymiany. Dane zebrane przez
Bridgestone Europe w czasie instalowania czujników potwierdzają, że ciśnienie w 20% opon we
flotach, które go nie monitorują, jest co najmniej
10% poniżej zalecanego poziomu, z tego 5% ma
ciśnienie o 20% mniejsze od zalecanego. Innymi
słowy – jedna na pięć opon w typowej flocie negatywnie wpływa nie tylko na środowisko, ale także
na efektywność operacyjną floty, a tym samym
konkurencyjność.
Od wprowadzenia systemu monitorowania ciśnienia w oponach Bridgestone w maju 2013 r. w 36 flotach w całej Europie zainstalowano ponad 24 000
czujników. Szacuje się, że dzięki temu systemowi
uzyskano zmniejszenie emisji CO2 o ok. 2000 t,
co odpowiada emisjom 21 mniejszych ciężarówek
w ciągu roku. TPMS wydłużył okres eksploatacji
opon o dodatkowe 210 000 000 km, zmniejszył
liczbę awarii (o 319) i zwiększył liczbę recyklingowanych/bieżnikowanych karkasów (o 239).
Zdjęcie: © Bridgestone
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Oponowo

przeglądowo
©

Volv

o Tru
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Nowe produkty, nowe rozmiary, opony do jazdy w trudnych zimowych
warunkach. W naszym krótkim przeglądzie oponiarskim sprawdzamy,
co nowego mają do zaoferowania klientom producenci ogumienia.

irma Continental wprowadziła na
rynek nowe produkty w gamie
opon Conti Hybrid przeznaczonych
do stosowania w naczepach typu mega.
Opony Conti Hybrid HT3 dostępne w rozmiarach 435/50 R19,5 (najnowszy produkt w ofercie) i 445/45 R19,5 pozwalają
zaoszczędzić paliwo w trakcie przewozów
zarówno regionalnych, jak i długodystansowych. Charakteryzują się również
wysokim współczynnikiem obciążenia
oraz wydłużonym przebiegiem, połączonym ze zmniejszoną średnicą opony.
W porównaniu z rozmiarem opon 22,5˝
nowe ogumienie Conti Hybrid HT3
435/50 R19,5 oraz Conti Hybrid HT3
445/45 R19,5 wytrzymuje obciążenie
na oś do 9 ton.
Nowy kontur opony i wzór bieżnika
sprawiają, że najnowsza opona naczepowa jest bardzo wytrzymała – zwłaszcza w obszarze barku opony. Dzięki
temu, a także dzięki grubszej warstwie
gumy pod bieżnikiem (tzw. Plus Volume
Pattern) opony z tej serii charakteryzują
się dłuższą żywotnością przy równomiernym zużyciu bieżnika. Poza tym zoptymalizowany wzór wewnętrznych rowków
bieżnika zapobiega gromadzeniu się kamieni i drobin piasku w oponie.

Nowe opony naczepowe to również
opór toczenia o 15% niższy w porównaniu z poprzednią generacją opon. Dzięki
temu opony w obu rozmiarach zakwalifikowano do klasy B w zakresie zużycia
paliwa według unijnych norm etykietowania opon. Obie nowe opony – zarówno
Conti Hybrid HT3 435/50 R19,5, jak i Conti
Hybrid HT3 445/45 R19,5 – mają oznaczenie M+S (błoto i śnieg).
Podobnie jak wszystkie opony z rodziny Conti Hybrid nowe produkty mają
specjalne wskaźniki umieszczone po bokach bieżnika, które wskazują głębokość bieżnikowania. Ponadto zastosowana w karkasie opony Conti Hybrid HT3
435/50 R19,5 i Conti Hybrid HT3 445/45
R19,5 technologia AirKeep zmniejsza
opory toczenia spowodowane deformacjami wynikającymi z utraty ciśnienia
w oponach. Stopka ze wzmocnieniem stalowym oraz nowe sztywniejsze opasanie
optymalizują proces bieżnikowania opon.

Może więcej
Opona Hankook SmartWork AM09 to
nowy produkt wśród opon do pojazdów
użytkowych o podwyższonej odporności
na uszkodzenia bieżnika. Model ten za-
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stępuje poprzedniczkę – oponę AM06 –
i jest przeznaczony do różnych zastosowań drogowych i terenowych. Może być
używany na dowolnej osi. Oznaczona symbolem M+S opona SmartWork AM09 jest
obecnie dostępna w rozmiarze 315/80
R22,5. Nowy model AM09 uzupełnia
ofertę produktów SmartWork, którą poszerzono niedawno o oponę DM09 przeznaczoną na oś napędową.
Powierzchnia bieżnika opony AM09
w porównaniu z poprzednim modelem
została powiększona o 10%. Większy obszar styku z podłożem nie tylko gwarantuje równomierne rozłożenie obciążenia,
co zapobiega deformacji opony, ale przyczynia się również do poprawy właściwości trakcyjnych oraz skuteczności hamowania. Z kolei zoptymalizowany wzór
bieżnika sprzyja lepszemu prowadzeniu
i osiągom. Cztery zygzakowate rowki
o znacznej szerokości zapewniają lepsze
odprowadzanie błota i wody. Oprócz tego
dzięki specjalnym nacięciom na poszczególnych blokach bieżnika oponę charakteryzuje dobry poziom przyczepności.
AM09 wyróżnia się dłuższym przebiegiem
eksploatacyjnym oraz bardzo dobrymi
właściwościami jezdnymi zarówno na
suchej, jak i mokrej nawierzchni.
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Firma Michelin wprowadza na rynek
sześć nowych rozmiarów opon gamy Michelin X Multi Z oraz Michelin X Multi D
do ciężarówek o dmc. do 16 t. Opony
mogą być użytkowane na wszystkich
typach dróg, zarówno latem, jak i zimą
(mają oznaczenie 3PMSF).
Opony Michelin X Multi spełniają szeroki zakres specyfikacji, łącznie w gamie
X Multi Michelin oferuje 16 rozmiarów
opon, które pokrywają 80% zapotrzebowania użytkowników ciężarówek. Opony
Michelin X Multi Z (do zastosowania na
wszystkich osiach) i Michelin X Multi D
(na oś napędową) dostępne będą także
w następujących rozmiarach: 225/75
R17,5, 235/75 R17,5, 245/70 R17,5,
265/70 R17,5 (już od września 2015 r.),
245/70 R19,5 oraz 265/70 R19,5.

Zimowy nadchodzi czas
Z nadejściem okresu jesiennego i zimowego producenci ogumienia uaktualniają swoją ofertę w tym zakresie. Nowa
linia opon zimowych do pojazdów ciężarowych Goodyear Ultra Grip Max ma zapewnić operatorom flot jeszcze większą
mobilność w trudnych warunkach. Nowe
zimowe produkty to opony Ultra Grip
Max S na oś kierowaną i Ultra Grip Max D
na oś napędową.
Jedną z najważniejszych zalet tych
opon jest wysoki poziom trakcji utrzymywany mimo zużywania się bieżnika
opony. Ultra Grip Max mają homologację
zimową, czyli oznaczenie 3PMSF, a także
symbol M+S. Producent podkreśla, że
opony te nawet po zużyciu 50% bieżnika
nadal kwalifikują się do oznaczenia 3PMSF.
Wraz z nowymi oponami Ultra Grip Max
Goodyear wprowadza na rynek wersje do
bieżnikowania: TreadMax Ultra Grip
Max D do bieżnikowania na gorąco i Ultra Grip Max D UniTac do bieżnikowania na zimno.

Conti
Hybrid
HT3
© Continental

Michelin X
Multi Z

© Michelin

Wszechstronne i ciche

Najważniejszymi zaletami opon Michelin X Multi są: wszechstronność i możliwość całorocznego użytkowania, zgodność z najsurowszymi normami ochrony
środowiska przekładająca się na niższe
zużycie paliwa i obniżenie poziomu hałasu
(średni wynik hałasu toczenia opony Michelin X Multi jest o 5 dB niższy niż
opon konkurentów), a także niższy całkowity koszt użytkowania.
Niezależne testy TÜV SÜD wykazały,
że opony Michelin X Multi Z i X Multi D
z bieżnikiem zużytym w 2/3 oferują lepsze osiągi niż opony głównych konkurentów, hamując średnio o 13 metrów
wcześniej na mokrej nawierzchni o małej
przyczepności. Mimo że osiągi nowych
opon konkurencyjnych w zakresie hamowania na mokrej nawierzchni są porównywalne, to z badania TÜV SÜD wynika,
że osiągi opon z bieżnikiem częściowo
zużytym różnią się, co ma przełożenie na
bezpieczeństwo.

© Hankook

Konstrukcja zamkniętych barków
opony w połączeniu ze zoptymalizowanym wzorem bieżnika poprawia stabilność jazdy. Poza tym jednolita budowa
barków zwiększa wytrzymałość opony
na boczne obciążenia i podnosi odporność
krawędzi bloków na uszkodzenia. Dodatkowe wypustki rozmieszczone u podstawy bieżnika usprawniają proces samooczyszczania bieżnika, co zwiększa
trwałość opony.
Warto dodać, że Hankook wykorzystał w produkcji tej opony specjalny system mieszania Hankook IMS (Innovative
Mixing System), który zapewnia równomierne rozprowadzenie cząsteczek sadzy
i gumy w mieszance gumowej. Użycie tej
technologii w połączeniu z obniżeniem
temperatury mieszania składników oraz
wydłużeniem czasu trwania całego procesu pozwala na utworzenie większej
liczby wiązań między cząsteczkami sadzy
i gumy. Właściwość otrzymanej struktury
oraz specjalna konstrukcja bieżnika modelu AM09 sprawiają, że podczas jazdy
wydziela się mniej ciepła, co wpływa na
mniejszy opór toczenia, a tym samym na
zużycie paliwa.
Oprócz tego producent wykorzystał
technologię SCCT (Stiffness Control Contour Theory), zapewniającą równomierny
rozkład ciśnienia w oponach nawet przy
dużych obciążeniach. Dzięki temu zwiększa się nie tylko trwałość opony, lecz
także możliwość jej ponownego bieżnikowania.

Hankook
SmartWork
AM09
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© Volvo Trucks
© Continental

Continental
Scandinavia

Nowe opony Ultra Grip Max S na oś
kierowaną zapewniają dużą stabilność
w zakrętach oraz krótką drogę hamowania na śniegu i lodzie. Wyróżniają się
ponadto lepszą o 5% przyczepnością na
śniegu i taką samą żywotnością jak poprzedni model, czyli opona Goodyear
Ultra Grip WTS. W porównaniu z poprzednią w sytuacji zużycia bieżników do połowy
przyczepność nowej opony jest o 30%
wyższa. Natomiast w porównaniu z wielosezonową oponą do pojazdów ciężarowych Goodyear KMAX S opona Ultra Grip
Max S ma przyczepność lepszą o 23%.
Nowe właściwości bieżnika w przypadku opony Ultra Grip Max S to m.in.
zasługa komputerowego modelowania
konturu wnęki, jak i geometrii elementów
usztywniających bloki bieżnika. W praktyce przekłada się to na równomierny
rozkład ciśnienia wewnątrz opony oraz
poprawę zachowania w zakrętach i optymalne poczucie kontroli nad pojazdem.
Lepsze hamowanie i trakcję na śniegu
zapewniają także mocne krawędzie rowków obwodowych, które tworzą dodatkową krawędź na powierzchni bieżnika.
W oponie tej zoptymalizowano również
nachylenie, sztywność i geometrię bloków, aby zapewnić wysoki poziom mobilności i długie przebiegi. Nowe opony

Ultra Grip Max S są dostępne w rozmiarach 315/80 R22,5 i 315/70 R22,5
High Load.
Z kolei nowa opona Ultra Grip Max D
charakteryzuje się stałą przyczepnością,
którą osiągnięto dzięki nowej technologii
kształtowania rowków bieżnika. W ten
sposób utrzymują one swoją formę przez
cały okres eksploatacji opony. Najważniejszą zaletą Ultra Grip Max D jest
utrzymanie wysokiego poziomu trakcji
także w sytuacji, gdy bieżnik jest częściowo zużyty. Co więcej, śniegowe właściwości trakcyjne nowej opony Goodyeara do pojazdów ciężarowych są o 40%
lepsze w porównaniu z oponą 315/80
R22,5 Ultra Grip WTD, nawet przy bieżniku zużytym do połowy. Ponadto trakcja
zimowa jest o 11% lepsza niż w przypadku wielosezonowej opony do pojazdów ciężarowych KMAX D, która również ma oznaczenie 3PMSF. Warto też
pamiętać, że w porównaniu z poprzednim modelem Ultra Grip Max D pozwala
zmniejszyć koszty przejazdu za kilometr
dzięki wydłużeniu przebiegu o 15%.
Podobnie jak w wersji na oś kierowaną kształt rzeźby bieżnika Ultra Grip
Max D został zoptymalizowany przez
zastosowanie modelowania komputerowego. Zapewnia to równomierny rozkład

52 | PAŹDZIERNIK 2015 | Transport – Technika – Biznes

ciśnienia w oponie. Specjalnie ustawiona
geometria elementów usztywniających
bloki bieżnika poprawia zachowanie opony
w zakrętach i korzystnie wpływa na jednorodność sztywności. W oponie Ultra
Grip Max D zastosowano bowiem kierunkową rzeźbę w kształcie litery V, która
pozwoliła na ograniczenie emisji hałasu
i poprawę trakcji. Nowe opony Ultra Grip
Max S i D są dostępne w rozmiarach
315/80 R22,5 i 315/70 R22,5.

Do wyboru, do koloru
W ofercie firmy Continental znajdziemy
wiele różnych modeli opon zimowych
do samochodów ciężarowych, autobusów
miejskich i autokarów. Wszystkie opony
niemieckiego producenta charakteryzują
się optymalną sterownością i utrzymywaniem kierunku jazdy w przypadku osi
przedniej, wysoką trakcją i skutecznością hamowania na osi napędowej, a także
znacznie lepszą przyczepnością podczas
jazdy w zakrętach czy hamowania w przypadku osi naczepowej.
Opony zimowe Continental przewyższają założenia homologacji M+S oraz
spełniają wszystkie założenia normy
oznaczanej symbolem płatka śniegu na
tle gór (3PMSF). Aby opona otrzymała

Zimowy smart
Opona Hankook SmartControl DW07
została opracowana z myślą o warunkach
zimowych, panujących w krajach Europy
Północnej oraz w górach. Nowy model do
transportu regionalnego i długodystansowego przeznaczony na oś napędową
jest na razie dostępny w trzech rozmiarach: 315/80 R22,5, 315/70 R22,5,

© Goodyear

oznaczenie 3PMSF, musi przejść standardowy test praktyczny określony w dyrektywie ECE nr 117.02 oraz wykazać się
przydatnością do użytku zimowego na
zaśnieżonych drogach w teście porównawczym hamowania i trakcji.
W gamie opon zimowych Continental Scandinavia znajdziemy ogumienie do
samochodów ciężarowych używanych
zarówno w ruchu dystrybucyjnym (rozmiary 17,5˝ i 19,5˝), jak i w transporcie
dalekobieżnym (rozmiar 22,5˝). Ofertę
dopełniają opona naczepowa HTW 2
Scandinavia w rozmiarze 445/45 R19,5
oraz specjalna opona zimowa do naczep
typu megaliner.
Dopełnieniem zimowej oferty są nowe
opony zaprojektowane do przewozu pasażerów: Conti UrbanScandinavia i HSW 2
Coach. Dzięki swojej konstrukcji z licznymi krawędziami idealnie przywierającymi do nawierzchni oraz lamelami
Conti UrbanScandinavia HA3 jest uniwersalną oponą zimową, a Conti UrbanScandinavia HD3 to specjalna opona zimowa na oś napędową, która oferuje
wysoką trakcję w regionach o obfitych
opadach śniegu. Dzięki wzorowi bieżnika
z zamkniętym żebrowaniem i mikrolamelom 3D opona Continental HSW 2 Coach
do autokarów bezpiecznie oraz cicho przekazuje napęd i siły poprzeczne na drogę.
Może być wykorzystywana jako uniwersalna opona na wszystkie osie.

© Hankook

© Volvo Trucks
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Goodyear
Ultra Grip
Max T

295/80 R22,5. Jak podaje producent, w porównaniu z poprzednimi modelami opona
ta zapewnia do 25% większą przyczepność na śniegu oraz do 13% większy
przebieg w warunkach zimowych.
Nową oponę SmartControl DW07
wyposażono w szerszy o 8% bieżnik –
zwiększa to powierzchnię styku z podłożem, a tym samym poprawia przyczepność i charakterystykę prowadzenia.
Wzór bieżnika z pięcioma głównymi rowkami odprowadzającymi wodę dodatkowo
zwiększa odporność opony na aquaplaning. Z kolei gęsto rozmieszczone trójwymiarowe lamele spełniają dwa ważne
zadania – po pierwsze, zapewniają równomierne zużycie bieżnika, a tym samym
długą żywotność opon. Efekt ten wzmacnia układ bloków bieżnika, zaprojektowany pod kątem amortyzacji wstrząsów.
Po drugie, w połączeniu z półotwartym
barkiem opony SmartControl DW07 lamele gwarantują lepszą przyczepność
na oblodzonych i zaśnieżonych drogach.
Krawędzie bloków bieżnika sprawiają,

Hankook
SmartControl
DW07

że opona znakomicie trzyma się nawierzchni, co dodatkowo zwiększa przyczepność i skuteczność hamowania.
W nowej oponie zimowej firmy Hankook zastosowano także specjalnie opracowaną mieszankę gumową. Została ona
zoptymalizowana pod kątem trudnych
warunków zimowych, dzięki czemu zachowuje sprężystość w niskich temperaturach i sprawia, że opona jest bardzo
odporna na zimno, co zapewnia wysoką
skuteczność hamowania nawet w bardzo
niskiej temperaturze. W oponie SmartControl DW07 zastosowanie znalazła również opracowana przez firmę Hankook
technologia Stiffness Control Contour
(SCCT). Zapewnia ona równomierny rozkład ciśnienia w oponie, minimalizując
w ten sposób deformację profilu osnowy.
W ten sposób zwiększa nie tylko trwałość
opony, lecz także możliwość jej ponownego bieżnikowania. Opona ma oczywiście symbol płatka śniegu (3PMSF).

Opracowała Renata Pawliszko
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CombiMAX – po prostu
topowy produkt
© Faymonville

Naczepy Faymonville z rodziny CombiMAX to pojazdy o budowie
modułowej. Klient może precyzyjnie wybrać elementy niezbędne
do efektywnej realizacji zadania transportowego.

ielofunkcyjność i zoptymalizowana
konstrukcja naczep Faymonville z rodziny CombiMAX pozwalają na
sprawne pokonanie przeszkód administracyjnych
typowych dla przewozów ładunków nienormatywnych – pojazdy są pod tym względem narzędziem uniwersalnym.
Firma Team Heavy Weight wykorzystuje naczepy
CombiMAX do długodystansowego przewozu
ładunków o masie ok. 100 t. CombiMAX spełnia
także oczekiwania przewoźnika pod względem
niskiej masy własnej i krótkiej, zwartej konstrukcji. Jeżdżący na co dzień naczepami CombiMAX
Jef Hufkens zwraca uwagę na łatwość konwersji
kombinacji 5+7 w zestaw typu 3+6: „Udało się
tego dokonać bez użycia żurawia. Wystarczyło
odłączyć poszczególne moduły i umieścić je na
pokładzie. Całkowita długość zestawu była mniejsza niż 30 m, co po rozładowaniu pozwoliło na podróż powrotną bez samochodu pilotującego. Takie
oszczędności są zawsze warte uwagi – łatwe
przekonfigurowanie i zmniejszenie długości zestawu pozwoliło skrócić czas postoju o 10 godzin
i zwolnić pojazd pilotujący. Sama konwersja –
przygotowanie zestawu – zajęła tylko 3 godziny.
Nawet w krótkiej perspektywie czasowej po-

Firma Team Heavy Weight wybrała naczepę CombiMAX zestawioną z dwóch 3-osiowych wózków
oraz jednego wózka 2-osiowego i jednego 4-osiowego. Zakupiono też dwa pokłady o obniżonej
wysokości oraz dodatkowy wspornik rozszerzający i dwie dopinane łabędzie szyje
zwala to na uzyskanie sporych oszczędności.
Ważna jest również łatwość, z jaką obsługuje się
CombiMAX” – komentuje Jef Hufkens.
Dysponowanie naczepą CombiMAX ułatwia wykonanie najtrudniejszych zleceń i przystosowanie
pojazdu do obowiązujących w poszczególnych
krajach przepisów. Przykładowo: niskopokładowa
kombinacja 3+6 poruszająca się na terenie Niemiec z naciskami dopuszczalnymi na oś wynoszącymi 12 t, gdy ma wjechać na teren Francji lub Belgii, może zostać przekonfigurowana do
postaci 3+4, jako że w tych krajach dopuszczalne naciski to 13 t. Dwie linie osiowe można
po prostu pozostawić na granicy. Jak widać,
CombiMAX pozwala na elastyczne dostosowanie
rzeczywistego obciążenia osi i siodła zgodnie z obo-
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wiązującymi na danym terenie przepisami. W opisanym przykładzie zmiana konfiguracji z 3+6 na
3+4 pozwala zmniejszyć masę zestawu o 5 t,
a długość o 3 m.
Naczepy CombiMAX mają europejski certyfikat
zgodności (CoC – Certificate of Conformity), dzięki
czemu mogą być zarejestrowane w każdym kraju
członkowskim UE i mogą – pod względem prawnym – przekraczać dowolne granice. Modułowa
budowa, elastyczność konfiguracji, wysoka prędkość poruszania się i efektywność – to najważniejsze zalety naczep CombiMAX, które niemal
w rewolucyjny sposób mogą usprawnić codzienną
pracę firmy przewozowej.
Opracował Dariusz Piernikarski

| TRANSPORT |

Ponadgabarytowe akcje
i modernizacje
Tradycyjnie już proponujemy kolejną dawkę informacji na temat nowych
produktów w branży przewozów nienormatywnych oraz relację z ciekawych
operacji transportowych zrealizowanych w ostatnim czasie.

roducenci naczep specjalistycznych
powoli szykują swoje premiery na
przyszłoroczne kwietniowe targi
Bauma, które odbędą się w Monachium
– z pewnością pojawi się tam wiele interesujących produktów. Branża przewozów specjalistycznych ma jednak
swoje wymagania i producenci doskonalą
je na bieżąco…

Doll panther rusza w podróż

rozszerzyć swoje możliwości w zakresie
przewozu dużych maszyn budowlanych.
We wspomnianą pierwszą podróż w barwach Bauer Spezialtiefbau 8-osiowa naczepa panther wyruszyła pod koniec sierpnia br., wioząc wiertnicę o masie 80 t.
Jest możliwość wydłużenia Doll panther S8E-S2 przed pierwszą linią osiową.
Jest ona wyposażona w regulowaną łabędzią szyję (obciążenie siodła ciągnika 25 t)
oraz podwójne rampy załadowcze ułatwiające załadunek np. ciężkich koparek.

Ładowność pojazdu to 96,5 t. Osie – jak
we wszystkich naczepach z rodziny panther – mają nośność 12 t, hydrauliczny
skręt kół do 55°, całkowity skok zawieszenia wynosi 400 mm. Sterowanie naczepą odbywa się za pośrednictwem systemu DOLLtronic, komunikującego się
z czujnikami i układami wykonawczymi
przez magistralę CAN. Możliwość sterowania wszystkimi funkcjami pojazdu
z jednego miejsca znacznie upraszcza
jego obsługę.

© Doll Fahrzeugbau

Kolejną firmą, która zdecydowała się
na zakup 8-osiowej naczepy Doll panther, jest niemiecki producent maszyn
do prac ziemnych Bauer Spezialtiefbau
GmbH. Dziewiczą podróż naczepa odbyła
z Berlina do Monachium. Producent ten
od 2011 r. eksploatuje 6-osiową naczepę
niskopodwoziową z rodziny Doll panther
– dodajmy, że wówczas była to nowość
na rynku. Obecnie ponownie zdecydowano się postawić na pojazdy panther
ze sprawdzoną technologią zawieszenia
niezależnego opracowanego przez Doll
Fahrzeugbau. Firma chce w ten sposób

8-osiowa Doll panther w barwach Bauer Spezialtiefbau podczas swojego pierwszego zadania – na pokładzie 80-tonowa wiertnica
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Prom pasażerski Halas 71 został zbudowany w 1914 r. w stoczni Fairfield
Shipping w Glasgow. Ma 42 m długości
i waży ok. 400 t. Obecnie statek ten jest
wykorzystywany jako czarterowa jednostka wycieczkowa na turkusowych
wodach południowych i zachodnich wybrzeży Turcji. Turecka firma transportowa
Caba wykorzystała samobieżne moduły
transportowe PowerMAX, wyprodukowane przez Faymonville, aby dostarczyć
ten imponujący statek do portu.
Modułowe platformy samobieżne PowerMAX są logicznym rozwinięciem doskonale sprawdzonych naczep z rodziny
ModulMAX. Te ciężkie moduły transportowe są wyposażone w napędzane hydraulicznie osie i stanowią idealne rozwiązanie, gdy przewóz ekstremalnie ciężkich
ładunków na naczepach połączonych
z ciągnikami siodłowymi jest niemożliwy
ze względu na ograniczenia w sile trakcyjnej lub gdy użycie zestawów ciągnik–
naczepa jest niemożliwe ze względu na
ograniczenia przestrzenne.
Faymonville ma do zaproponowania
swoim klientom dwa różne systemy,
każdy z nich może odgrywać kluczową
rolę w optymalizacji złożonych operacji
transportowych. Moduł silnikowy (tzw.
power pack) APMC stosowany do napędu
pojazdów PowerMAX może działać w 3

© Faymonville

Statek na pokładzie
Faymonville PowerMAX

400-tonowy statek Halas 71 transportowany
przez kombinację modułów PowerMAX
tureckiej firmy Caba

trybach pracy: naczepowym (zestaw jest
łączony z ciągnikiem jak typowa naczepa
specjalistyczna), wspomagającym (moduł napędowy zwiększa siłę napędową
niezbędną do przemieszczania zestawu)
oraz napędowym (APMC samodzielnie
porusza moduły transportowe). Rozwiązanie w tej postaci pozwala na uzyskanie dużej elastyczności w zakresie doboru środków transportu do przewozu
bardzo ciężkich ładunków.
Moduł APMC okazuje się niezwykle
przydatny, gdy stosunkowo rzadko wykonywane są prace transportowe realizowane za pomocą klasycznych modułów

samobieżnych, a częściej w tym celu
używa się dwóch (lub więcej) ciężkich
ciągników. Moduł APMC jest w stanie zapewnić większość wymaganej siły napędowej – pompy hydrauliczne napędzające silniki w piastach kół modułów
PowerMAX napędzane są przez silnik
Diesla o mocy 240 kW. Tym samym
użycie dodatkowych ciągników jest po
prostu zbędne, co zdecydowanie obniża
koszty całego przedsięwzięcia.
Moduł APMC może również być wykorzystany jako całkowicie „normalny”
moduł transportowy poprzez połączenie z innymi modułami, tworząc z nimi
dowolną kombinację. Oprócz pełnej zgodności z modułami Faymonville ModulMAX, PowerMAX może być bezproblemowo łączony z podobnymi modułami
innych producentów.

reklama
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Zestaw o długości ponad 84 m podczas pokonywania 90-stopniowego
zakrętu z przejazdem kolejowym

Chociaż transformator, który był do
przewiezienia, ważył „tylko” 261 t, to
nowy wysoki most belkowy (tzw. girder)
G2|K 600 o ładowności 600 t, opracowany przez Goldhofer AG we współpracy
z firmą Greiner GmbH z Neuenstein i dostarczony w połowie maja br. do firmy
Kahl Schwerlast GmbH z Moers, wykonał swoje pierwsze zadanie w sposób
doskonały.
Ładunkiem był transformator o mocy
300 MVA i gigantycznych wymiarach
11,2×3,8×4,4 m, zbudowany przez firmę
Siemens. W pierwszej fazie został on
przetransportowany na barce do westfalskiej elektrowni w Hamm, skąd został
zabrany drogą lądową do podstacji energetycznej TenneT w miejscowości Paderborn-Elsen. Chociaż po drogach należało pokonać zaledwie 80 km, specjalista
w przewozach nienormatywnych – firma
Kahl Schwerlast – potrzebowała na to
dwóch nocy. Transformator o mocy 300
MVA będzie wykorzystywany do konwersji napięcia 380 kV do poziomu 110 kV,
stanowiąc ogniwo łączące sieci przesyłowe
pracujące na różnych poziomach napięcia. Teoretycznie transformator o mocy
300 MVA ma pojemność pozwalającą
na dostarczenie prądu do 450 000 gospodarstw domowych.
Do przeładunku transformatora z barki
wykorzystano samobieżne moduły transportowe Goldhofer uzbrojone łącznie
w 14 linii osiowych, dzięki czemu użycie

© Kahl Schwerlast

600-tonowy most belkowy
G2|K 600

ciężkich żurawi nie było konieczne. Konwój wiozący transformator miał do pokonania 8 skrzyżowań z ruchem okrężnym
(ronda) oraz jeden ciasny 90-stopniowy
zakręt. Dzięki bardzo dobrym właściwościom manewrowym ciężkich modułów
Goldhofer, wyposażonych w osie o kącie
skrętu wynoszącym 60°, oraz doskonałej
pracy hydraulicznych układów regulujących położenie mostu belkowego cała
operacja dla doświadczonego zespołu
firmy Kahl nie była zbyt trudna. Przed
przejazdem zestawu należało jedynie zdemontować na trasie kilka znaków drogowych oraz punktów sygnalizacji świetlnej.
Było to konieczne, ponieważ zestaw miał
szerokość 4,6 m. Tak sprawne pokonanie przeszkód było możliwe, ponieważ
wysoki most belkowy G2|K 600, na którym zamocowano transformator, podczas pokonywania rond był po prostu
unoszony do góry – maksymalny zakres
ruchu wynosił aż 2145 mm.
Zestaw transportowy utworzono
z dwóch 16-osiowych modułów transportowych Goldhofer – pomiędzy nimi
rozpięto wysoki most belkowy G2|K 600.

58 | PAŹDZIERNIK 2015 | Transport – Technika – Biznes

Wysoki most belkowy G2|K 600 ma skok na
tyle duży, że można pokonywać ronda przez
uniesienie ładunku i przejazd ponad nimi

Tak powstała kombinacja była ciągnięta
i pchana przez 3 ciężkie 4-osiowe ciągniki.
Cały zestaw (2 moduły, most belkowy,
3 ciągniki) ważył ok. 550 t, miał długość
84 m, szerokość 4,6 m i wysokość 4,7 m.
Mimo tak gigantycznych rozmiarów jednostkowe naciski na oś nie przekraczały
15 t, co było zgodne z obowiązującymi
przepisami.
Podczas prac nad mostem belkowym
priorytetem była optymalizacja masy
własnej w stosunku do osiąganej ładowności oraz uzyskanie rozkładu obciążeń
na osie w zakresie poniżej 12 t. Zmniejszenie nacisków przenoszonych na drogi
czy mosty podczas transportu bardzo
ciężkich ładunków, takich jak transformatory, generatory, silniki czy turbiny,
zamocowanych na wysokim moście belkowym G2|K 600 pozwala firmom przewozowym na zmniejszenie liczby niezbędnych objazdów, co skraca czas realizacji
zlecenia i redukuje jego koszty.
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© Nooteboom

Osie wahadłowe naczep MANOOVR Multi-PL
mają nośność 12 t, podczas gdy większość
konkurencyjnych konstrukcji z osiami o zawieszeniu niezależnym ma osie o dopuszczalnym
obciążeniu do 9 t

Październikowa premiera
Nooteboom
Nowa generacja naczep MANOOVR
Multi-PL to premiera przygotowana przez
Nooteboom na targi pojazdów użytkowych BedrijfsautoRAI, odbywających się
od 20 do 24 października w Amsterdamie. MANOOVR jest całkowicie nowym
projektem naczepy niskopodwoziowej

(tzw. semi). Naczepy te opracowywano
z myślą o uzyskaniu jak najlepszych parametrów we wszystkich kluczowych cechach. Konstruktorom z firmy Nooteboom
udało się cel osiągnąć – producent zapewnia, że naczepa MANOOVR z osiami
wahadłowymi jest w każdym aspekcie
lepsza od naczep podobnego typu o zawieszeniach niezależnych. Ponadto wiele
rozwiązań okazało się na tyle unikatowych,
że zostały objęte ochroną patentową.

reklama

Nowe naczepy zbudowane w oparciu
o technologię MANOOVR będą dostępne
w wersjach od 3- do 10-osiowych. Nowo
opracowane zawieszenie wahadłowe zapewnia dopuszczalny nacisk 12 t na oś
w większości krajów Europy, również
w Holandii. Pokład o wysokości 780 mm
– o 70 mm mniej niż w naczepach z rodziny Multi-PX, skok niezależnego zawieszenia wynoszący aż 500 mm (przeciętnie o 50% więcej niż w przypadku
zawieszeń niezależnych) oraz kątowi
skrętu do 70° to cechy, które sprawiają,
że MANOOVR Multi-PL może być uniwersalną propozycją dla każdej firmy
branży transportu specjalistycznego. Dodajmy, że pokład ładunkowy (szerokości
2550 lub 2750 mm) można zamówić
także z pojedynczym, podwójnym oraz
potrójnym wysuwem. Łabędzia szyja dostępna będzie w wersjach o nacisku na
siodło wynoszącym 25 lub 30 t.
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Nowa naczepa niskopodwoziowa Nooteboom wykonana
w technologii MANOOVR jest unikatowa dzięki wyjątkowo
niskiemu pokładowi (780 mm) oraz dozwolonemu naciskowi na oś 12 t w większości krajów Europy

MANOOVR Multi-PL jest naczepą
niezwykle prostą w konstrukcji i łatwą
w obsłudze, ma też niską masę własną.
Geometria zawieszenia niezależnego została dobrana tak, aby niezależnie od
wysokości pokładu podczas jazdy zużycie
ogumienia było jak najmniejsze – producent szacuje, że trwałość opon może
być nawet 3–4 razy większa niż w przypadku zawieszeń niezależnych, sięgając
300 tys. km. Jeśli uwzględnimy to, że naczepy marki Nooteboom mają wysoką
wartość przy odsprzedaży oraz wspomniane korzystne cechy konstrukcyjne,
przewoźnik, który zdecyduje się na eksploatację naczep MANOOVR, może liczyć
na bardzo niski koszt każdego przejechanego kilometra. Jeszcze przed premierą
nowego pojazdu firma Nooteboom otrzymała kilka zamówień na nowe pojazdy.

Załadunek bez żurawia
Niemiecka firma specjalizująca się
w produkcji i transporcie kabli energetycznych Wassermann Gruppe postawiła
na poszerzone możliwości naczep InterCombi produkowanych przez Scheuerle.
Zdecydowano się bowiem na zakup
dwóch nowych naczep tego typu wyposażonych w specjalny most ramowy przystosowany do transportu najcięższych
bębnów z kablami. Nowe pojazdy stwarzają nowe możliwości – obecnie będzie
możliwy przewóz bębnów ważących nawet do 100 t. Cechą charakterystyczną
jest to, że bębny będą wtaczane na
pokład ładunkowy bez konieczności
użycia żurawi załadunkowych. Jest to
istotny czynnik podnoszący efektywność
przewozów.

Opracował Dariusz Piernikarski

© Scheuerle

© Wassermann Gruppe

Załadunek bębna
bez pomocy żurawia
to dodatkowa jakość
poszerzająca zakres
usług firmy Wassermann Gruppe

Most ramowy stanowiący dodatkowe
wyposażenie naczep Scheuerle InterCombi
został skonstruowany tak, aby umożliwić nasunięcie (wtoczenie) 100-tonowego
bębna z kablem do środka łoża bez pomocy żurawia. Podobnie jest to możliwe
podczas rozładunku. Na naczepach można
oczywiście przewozić inne komponenty
niezbędne przy budowie energetycznych
linii przesyłowych, takie jak np. transformatory.
Naczepy Scheuerle InterCombi mają
budowę modułową i mogą być wykorzystywane zarówno w drogowym transporcie specjalistycznym, jak i do zadań
specjalnych związanych np. z precyzyjnym pozycjonowaniem ładunków. Poruszają się na hydraulicznie zawieszonych
osiach wahadłowych o maksymalnej nośności 36 t, skoku zawieszenia ±325 mm
i skręcie do 60°, poszczególne moduły
mogą być łączone ze sobą wzdłużnie i poprzecznie.

5-osiowa naczepa Scheuerle InterCombi
z mostem ramowym do przewozu bębnów
kablowych o ciężarze do 100 t
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Pojedynek mistrzów
ecodrivingu
© Renault Trucks

Katarzyna Biskupska

Każdy przedsiębiorca transportowy doskonale wie, że ekonomicznie i bezpiecznie
jeżdżący kierowca przynosi firmie ogromne oszczędności. Dlatego też zainteresowanie
konkursem Optifuel Challenge od lat systematycznie wzrasta.

Podczas całej
edycji konkursu
Optifuel Challenge
2015 jurorzy do
odczytu prędkości
jazdy, poziomu
zużycia paliwa i parametrów techniki
jazdy uczestników
używali narzędzi
Optifuel Infomax

onkurs ten, organizowany przez
Renault Trucks, rozegrany został
w Polsce już po raz siódmy. Założeniem dwóch jego pomysłodawców
i tym samym inspiratorów edycji europejskiej, Marcina Majaka i Łukasza Kurcbarda, było oraz jest nadal promowanie
i nagradzanie kierowców, którzy potrafią
jeździć oszczędnie i sprawnie z poszanowaniem przepisów ruchu drogowego.
„W naszym rozumieniu transport wydajny to ten, który odbywa się przy najniższych kosztach (mówimy tu o paliwie)
jednocześnie w najkrótszym czasie i bezpiecznie. Nasza legendarna formuła matematyczna łączy te dwie wielkości, ja-
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Podczas finałowych zmagań w Karpinie dla kierowców, właścicieli firm transportowych i przybyłych
dziennikarzy przygotowano różne atrakcje i gry zręcznościowe oraz zapewniono należyty relaks na wygodnych leżakach, hamaku i specjalnym fotelu do masażu. Przybyli goście mogli z bliska obejrzeć pojazdy
Renault T ze zwierzakowej karawany „Naturalnie Renault Trucks” i przekonać się, że samochody te łączą
w sobie niskie koszty eksploatacji z komfortem pracy
i wypoczynku dla kierowcy

W tym roku uczestnicy zarówno w eliminacjach regionalnych, jak i finale
krajowym jeździli pojazdami T Optifuel, wyposażonymi w pakiet Fuel Eco.
Pakiet ten wzbogaca ciężarówkę o szereg inteligentnych technologii
pozwalających obniżyć zużycie paliwa, takich jak tempomat SoftCruise
z funkcją wolnego koła Optiroll, trzy programy pracy silnika i skrzyni biegów
Optidriver, ogranicznik wielkości przyspieszenia oraz asystent ogranicznika
prędkości. Zestaw porusza się na ogumieniu Michelin X-Line oraz równie
lekkich jak efektownie wyglądających obręczach Alcoa

kimi są średnie zużycie paliwa i prędkość” – relacjonował Łukasz Kurcbard,
menedżer ds. telematyki i szkolenia kierowców regionu krajów Morza Bałtyckiego Grupy Volvo i juror konkursu.
Stosowane od lat zasady konkursu
Optifuel Challenge, na podstawie których
typowany jest zwycięzca, pozostają niezmienne. Zwycięzcą zostaje osoba, która
pokona testową trasę, uzyskując najniższe zużycie paliwa przy jednocześnie
najwyższej średniej prędkości jazdy. „Należy umieć znaleźć kompromis podczas
jazdy, oszacować drogę, umieć ją przewidzieć, dostosować styl jazdy do panujących warunków, tak aby na danym odcinku testowym obniżyć zużycie paliwa,
a jednocześnie nie zapomnieć o jak najwyższej średniej prędkości jazdy” – powiedział Łukasz Kurcbard, dodając: „Założenia konkursu to przy okazji główne
zasady szkoły jazdy ekonomicznej Renault Trucks. Nie sztuką jest jechać wolniej i zużyć mniej paliwa. Nasi trenerzy
uczą jeździć przynajmniej tak samo

Ostateczna klasyfikacja finału polskiego: 1. Tomasz Kowalski, Tomtrans Transport International – 26,4 l/100 km, 62,2 km/h (na zdjęciu
w środku), 2. Cezary Kopiczko, PTS Cezar – 27,7 l/100 km, 63,3 km/h
(po prawej), 3. Grzegorz Gapiński, MTC Gapiński – 28,4 l/100 km,
64,3 km/h (z lewej). Finaliści otrzymali mnóstwo nagród, m.in. laptop,
komplet opon Michelin do samochodu osobowego, a firma, w której
pracują, voucher o wartości 5000 zł do wykorzystania w autoryzowanym serwisie Volvo Group Trucks, ubezpieczenie od Renault Trucks
Financial Services dla ciężarówki na rok, 200 l oleju Total, 2 opony
Michelin X-Line oraz 2 obręcze aluminiowe Alcoa

szybko, jeśli nie szybciej – bo w większości przypadków po szkoleniu średnia prędkość wzrasta – przy znacznym
spadku średniego zużycia paliwa”.

7. edycja krajowa
Podczas jedenastu eliminacji u lokalnych dealerów uczestnicy zasiadali za
kierownicą jednego z trzech identycznie
obciążonych (22 t ładunku) zestawów drogowych: ciągników Renault T 460 Optifuel z silnikiem DTI11 o mocy 460 KM
i momencie obrotowym 2200 Nm połączonych z naczepą kurtynową Wielton.
W eliminacjach udział wzięło rekordowo
dużo uczestników, bo 506. W finale krajowym, który odbył się 10 września br.
w siedzibie firmy Intruck – Volvo Group
Trucks Center w Karpinie, wzięło udział
11 zwycięzców eliminacji regionalnych.
Walczyli oni o tytuł Mistrza Ekonomicznej Jazdy i udział w międzynarodowym
finale oraz o wiele atrakcyjnych nagród.
Rozgrywkę podzielono na dwa etapy: pół-
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finał – wyłaniający trzech ścisłych finalistów, i finał, w którym zawodnicy walczyli o kolejność na polskim podium oraz
wyjazd na międzynarodowe zawody
w Lizbonie.
W pierwszym etapie każdy z półfinalistów przejechał losowo wybranym zestawem Renault T460 odcinek o długości
32 km, w drugim finałowym przejeździe
trzej najlepsi kierowcy mieli do pokonania 36-kilometrową trasę. W tym roku
organizatorzy zmienili nieco trasę zarówno w regionalnych eliminacjach, jak
i w finałowych zmaganiach i poprowadzili zawodników fragmentem drogi ekspresowej, reprezentatywnej dla trasy
dalekobieżnej, dla której Renault T został skonstruowany. Dzięki temu uczestnicy mogli nie tylko rozwinąć większe
prędkości jazdy, ale i w pełni wykorzystać narzędzia służące oszczędzaniu paliwa, mogli m.in. w praktyce wykorzystać tempomat SoftCruise czy włączyć
Optiroll. Oprócz tego tegoroczne zasady
zostały opracowane w sposób, który wy-
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kluczał możliwość powstania rozbieżności w pomiarze zużycia paliwa wynikających z jazdy różnymi samochodami.
Ostatecznie uczestnicy zmagali się między sobą zawsze w obrębie jednej ciężarówki, a na koniec półfinału z każdego
z trzech pojazdów wyłoniono po jednym najlepszym kierowcy, który dostał
się do finału.

w 20 krajach udział wzięło niemal 9000
uczestników reprezentujących 2214 firm
transportowych. O tytuł International
Optifuel Champion 2015 walczyło ostatecznie 37 najlepszych kierowców ecodrivingu, a finałowe rozgrywki odbyły
się 7 października br. na portugalskich
drogach, między położonymi niedaleko
Lizbony miasteczkami Estoril i Sintra.

Tuż za instruktorem
Trasa finałowa nie należała do łatwych. Czterokrotny przejazd przez węzły
drogowe i w związku z tym skrzyżowania, ronda, występujące na trasie podjazdy i zjazdy, a także znaki pierwszeństwa
przejazdu, wymagały od uczestników
umiejętności przewidywania. Poziom finalistów był bardzo wysoki. Mimo iż
w tym roku stopień trudności trochę
spadł i trasy „złagodniały”, to z roku na
rok dystans między zawodnikami a instruktorami maleje, gdyż średnie zużycie
paliwa ze wszystkich przejazdów instruktorów nauki jazdy Renault Trucks było
lepsze zaledwie nieco ponad litr od średniego spalania osiągniętego przez wszystkich 506 zawodników. Jak wspomina
Łukasz Kurcbard, w pierwszym konkursie
w 2008 r. różnica wynosiła 12 l /100 km.
Tak jak co roku wyniki w finale były
mierzone na podstawie średniego zużycia paliwa i średniej prędkości, a zwyciężył ten kierowca, który wykazał się
najniższym zużyciem paliwa jednocześnie przy najwyższej prędkości. Rewelacyjny wynik spalania 26,4 l/100 km przy
prędkości 62,2 km/h osiągnął Tomasz Kowalski z firmy Tomtrans Transport International, który ostatecznie zajął 1. miejsce i przeszedł do europejskiego finału.
Był to przy okazji wynik lepszy od wyniku instruktora osiągniętego w tym dniu,
a to się rzadko zdarza. Drugie miejsce –
i również bilet na finał do Lizbony –
otrzymał Cezary Kopiczko z firmy PTS
Cezar, osiągając 27,7 l/100 km przy prędkości średniej 63,3 km/h.

3. międzynarodowe zmagania
Gdy w Polsce konkurs Optifuel Challenge odbywał się po raz siódmy, edycję międzynarodową – wywodzącą się
właśnie z polskiej inicjatywy – zorganizowano w tym roku po raz trzeci. Zainteresowanie całymi rozgrywkami było
ogromne – w rundach kwalifikacyjnych

Finaliści – w tym nasi dwaj mistrzowie Tomasz Kowalski i Cezary Kopiczko
– wraz z reprezentantami swoich firm,
pracownikami Renault Trucks i dziennikarzami z różnych krajów zebrali się
na terenie toru wyścigowego Autodromo
do Estoril, położonego w pobliżu miasta
Estoril, gdzie odbył się etap pierwszy
konkursu – sprawdzian teoretyczny. Ten
20-minutowy test ze znajomości zasad
ekonomicznej jazdy składający się z 20
pytań mógł jedynie w maksymalnie 10%
wpłynąć na wynik końcowy. Po części

Łukasz Kurcbard

,
menedżer ds. telematyki i szkolenia kierowców
regionu krajów Morza Bałtyckiego Grupy Volvo
i juror polskiej edycji konkursu

„Samochody Specjalne”: Znaczna część
kierowców biorących udział w eliminacjach krajowych, a nawet – powiem więcej – dwóch z finałowej polskiej trójki
to uczestnicy, którzy na eliminacje trafili „z marszu”, bez przygotowania. Niektórzy z nich wcześniej nie siedzieli nawet za kierownicą nowej „tetki”.
Taka sytuacja tym bardziej działa na korzyść pojazdu. Oznacza to, że jest to tak
przyjazny kierowcy samochód, że nawet
stosując powszechne, ogólne zasady racjonalnej jazdy i znając pojazd na poziomie bardzo podstawowym, tzn. wiedząc,
gdzie włącza się tempomat i jak działa
wolne koło, wystarcza, aby przywieźć
wspaniały wynik. I skoro uczestnicy osiągali dobre rezultaty bez żadnego treningu, żadnej wiedzy na temat systemów
występujących w tym samochodzie, to
daje pojęcie o ogromnych możliwościach,
jakie ten pojazd może otworzyć i jakie
oszczędności może przynieść, gdy kierowca nauczy się nim jeździć. W szkole
ekonomicznej jazdy uczymy, jak jeździć nie tylko racjonalnie i wydajnie, ale
i bezpiecznie.
Jaki jest ciąg dalszy zainteresowania
ekonomiczną jazdą, gdy już opadnie kurz
i zakończą się eliminacje konkursowe?
W tym roku zainteresowanie konkursem było większe niż się spodziewaliśmy. Zresztą co roku przychodzi coraz
więcej kierowców, a poziom ich umiejętności rośnie. Jak tak dalej pójdzie, to

nasi kierowcy i instruktorzy nie będą
mieli co robić (śmieje się). Ale tak zupełnie serio – korzystnym skutkiem ubocznym są systemy motywacyjne, które pojawiły się w firmach. Przedsiębiorcy
zrozumieli, że promowanie i nagradzanie kierowców dzięki takim programom
zachęca ich, aby jeździli technicznie
sprawniej, oszczędzali paliwo i koniec
końców przywozili te oszczędności do
firmy, bo to się po prostu opłaca. Cieszy
mnie, że ludziom zależy, aby dobrze,
wydajnie i bezpiecznie jeździć. To jest
żniwo, które zbierają nasze szkoły i o to
chodziło. Odnotowujemy ogromne zainteresowanie szkoleniami, a o liczbie
przeszkolonych kierowców w tym roku
mówimy w setkach.

Jak oceniasz międzynarodowy finał
w Lizbonie?
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że
poziom finalistów europejskich jest najwyższy z możliwych. Pamiętajmy, że to
mistrzowie w swoich krajach, najlepsi
z najlepszych racjonalnych kierowców
w Europie. Każdy z nich reprezentuje absolutnie doskonały poziom umiejętności
– to już prawdziwy kunszt prowadzenia
samochodu ciężarowego. Obserwując
ich technikę jazdy, nie ulega wątpliwości, że wszystkie „triki” służące obniżeniu zużycia paliwa mają we krwi –
wykonują je odruchowo, czyli w najlepszy z możliwych sposobów. To są mistrzowie mistrzów.
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teoretycznej nastąpił praktyczny sprawdzian umiejętności – uczestnicy w towarzystwie jurora musieli przejechać
22-kilometrowy odcinek testowy po drogach publicznych, na którego pokonanie
mieli 35 min. Do dyspozycji uczestników oddano osiem identycznych ciężarówek nowej gamy Renault Trucks T 460
Optifuel z naczepami o masie całkowitej 32 t każda. Kolejność startu oraz przyporządkowanie zestawów drogowych
zostały wcześniej rozlosowane. Finaliści

rego załoga miała za zadanie notowanie
wszelkich nieoczekiwanych i niezależnych od kierowców sytuacji na drodze,
mogących zafałszować ocenę przejazdu,
a w razie ich wystąpienia kompensować
wyniki. Dodatkowo pojazdy biorące udział
w konkursie przetestowano i precyzyjnie skalibrowano kilka dni wcześniej,
a w czasie finału – utrzymywano je w ciągłym ruchu, nawet w czasie przerwy na
lunch. A wszystko po to, aby silniki i opony
były rozgrzane tak samo dla wszystkich.

Cezary Kopiczko z firmy PTS Cezar w finale
krajowym wystartował bez wcześniejszego
przygotowania, dosłownie w przerwie odbywanej obowiązkowej pauzy. Swój udział z tzw.
marszu tak skomentował: „Jeśli się jeździ samochodem regularnie, bezsensem są specjalne przygotowywania do eliminacji. Jeśli
kierowca nie rozumie zasad fizyki i nie potrafi
ocenić terenu, to nic mu nie pomoże, żadne
wcześniejsze przygotowania. Na co dzień
wdrażając zasady ekonomicznej jazdy, zaoszczędzam klocki hamulcowe, opony, silnik, paliwo, dosłownie wszystko”.

Finałową trasę uczestnicy musieli przejechać sprawnie
i jednocześnie ekonomicznie – z poszanowaniem dla przepisów ruchu drogowego. Musieli pamiętać, że w Portugalii
ograniczenie prędkości dla zestawów ciężarowych w mieście wynosi 40 km/h, poza terenem zabudowanym
70 km/h, a na autostradach – 80 km/h

startowali co 2,5 min. Ta część stanowiła
90% oceny ogólnej, a przy jej ocenie sędziowie brali pod uwagę stosowanie przez
kierowców zasad racjonalnej jazdy (30%),
średnią prędkość przejazdu (30%) oraz
średnie zużycie paliwa (30%).

Równe szanse
Konkurs odbywał się w otwartym
ruchu na drodze publicznej. Ponieważ finaliści pokonywali swój przejazd finałowy w różnych porach dnia, zmienność
czynników zewnętrznych, takich jak natężenie ruchu i korki, powodowałaby,
że konkurs byłby niesprawiedliwy. Mogliby utknąć w niespodziewanym zatorze na drodze i pożegnać się z dobrym
wynikiem. Aby zapewnić wszystkim
równe szanse, zawodnikom towarzyszył
zestaw sędziowski, tzw. referencyjny, któ-

Po wykonaniu jazd finałowych jurorzy za pomocą programu Infomax odczytali dane nt. prędkości jazdy, poziomu
zużycia paliwa oraz techniki jazdy każdego uczestnika, dokonując ogólnej oceny
poprzez zsumowanie wszystkich punktów w poszczególnych kategoriach. Wykorzystany skomplikowany algorytm
uwzględniał m.in. takie parametry, jak
obciążenie silnika czy wykorzystanie
zwalniaczy. W trakcie jazdy finaliści byli
oceniani również przez kierowców demonstracyjnych jadących z nimi w kabinie, których zadaniem było karanie
uczestników za określone naruszenia
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przepisów drogowych. Jak się okazało,
jurorzy ci z zadowoleniem oddawali
puste formularze.

Niełatwy bój o podium
Trasa finałowa była trudna technicznie, gdyż pagórkowaty teren w okolicach Lizbony był pełen węzłów drogowych i związanych z tym niespodzianek.
Nasz finalista Tomasz Kowalski wspominał swoją „wpadkę” podczas zjazdu z autostrady, gdy obserwując drogę daleko
przed sobą, widział, że zjazd z głównej
drogi jest na wyraźnym spadku terenu,
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Każdy z uczestników po jeździe
finałowej omawiał
swoje wyniki z ekspertami Renault
Trucks, aby uzyskać
całościowy ogląd
swojego stylu jazdy

uroczystej kolacji przedstawiono zwycięzców Optifuel Challenge 2015. Zdobywcą
tytułu International Optifuel Champion
2015 został Hiszpan José Ramón Jano
Gago, kierowca i menedżer hiszpańskiej
firmy transportowej Janocargo. Zwycięzca otrzymał voucher o wartości 8000
euro oraz wartościowe nagrody rzeczowe, a jego firma opłacony roczny wynajem na Renault Trucks T460 Optifuel

Hiszpan José Ramón Jano
Gago, zwycięzca finału, tak
skomentował swój udział
w konkursie: „Nie prowadzę
ciężarówki w mojej firmie
każdego dnia i może dlatego
pomimo starannego przygotowania byłem bardzo zdenerwowany, szczególnie
od chwili, kiedy droga testowa okazała się bardzo trudna
technicznie”. Flota Janocargo
składająca się z 22 pojazdów
– z czego 17 to Renault Trucks
– ostatnio powiększyła się
o 4 modele Renault Trucks T
Tomasz Kowalski, właściciel firmy Tomtrans
Transport International, zwycięzca polskiego
finału, jest kierowcą zawodowym od 15 lat.
To jego pasja, sam się doskonali, ale jak
opowiada, przechodził wielokrotnie szkolenia
szkoły jazdy Grupy Volvo. W swojej firmie sam
szkoli kierowców, aby jeździli ekonomicznie
i sprawnie. Pojazdem Renault T wcześniej
jeździł rok temu, na eliminacjach konkursu
Optifuel Challenge 2014

znacznie wcześniej zdjął nogę z gazu
i dotaczał się, wykorzystując energię kinetyczną. W jego słusznym zamyśle spadek drogi miał pomóc w darmowym odzyskaniu prędkości. I pomógłby, gdyby
nie feralna kolejna przeszkoda, która
okazała się niewidocznym z daleka stromym i długim podjazdem. W efekcie prędkość pojazdu była za mała, aby wydajnie
pokonać wzniesienie. Ale jak się okazało, takich „haczyków” było więcej, co
wyraźnie podnosiło poziom trudności
konkursu.
W finale rywalizowali najlepsi z najlepszych, a tacy już nie popełniają błędów technicznych, ich potknięcia to ra-

czej wpływ stresu i zbiegu okoliczności,
jak w przypadku Tomka. „Obaj nasi finaliści padli ofiarą ogromnej tremy. Na rodzimym podwórku: swobodni, zrelaksowani za kierownicą, prezentujący lekki
i płynny styl jazdy. Przytłoczeni nieco
rangą konkursu, przed wejściem za kierownicę przypominali bardziej osobę
przed egzaminem na prawo jazdy, a nie
zawodowego kierowcę, przy okazji najlepszego w Polsce. Gdyby nie stres, ich
wyniki byłyby znacznie lepsze.” – podsumował po rozmowie z sędziami Łukasz Kurcbard. Warto podkreślić, że pomimo wszystkich nieprzewidzianych
sytuacji Czarkowi udało się zająć 8.
miejsce na 37 startujących, co jest doskonałym wynikiem. Tomek natomiast
uplasował się na początku drugiej dziesiątki finalistów.

And the winner is...
Po całodniowych zmaganiach, wielu
emocjach i żarliwych dyskusjach na temat techniki jazdy wieczorem podczas

wraz z pełnym kontraktem serwisowym.
Drugie miejsce wywalczył Litwin – Vytautas Lute, kierowca pracujący w firmie
Stella Nova, na co dzień użytkujący
w ostatnim roku model Renault T. Finalista otrzymał voucher o wartości 2000
euro, a jego firma dodatkowo otrzymała
voucher Renault Trucks o wartości 3000
euro. Trzecie miejsce w konkursie zdobył portugalski kierowca Vitor Pereira,
pracujący dla rodzimej firmy transportowej JLS. Otrzymał on voucher o wartości 1000 euro, a do firmy powędrował
voucher Renault Trucks o wartości 2000
euro. Finaliści zgodnie potwierdzają, że
przeszli szkolenie z ekonomicznej jazdy
i jest ono bardzo istotne i doceniane w firmie, w której pracują. „Im bliżej podium, tym różnice między zawodnikami
były mniejsze, a walka toczyła się wręcz
o ułamki procenta. Poziom tej edycji
konkursu Optifuel Challenge był niesamowicie wyrównany” – podsumował
Łukasz Kurcbard.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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© Iveco

Nowe Eurocargo:

ciężarówka, którą lubi miasto
Iveco Eurocargo – doskonale znany mistrz transportu dystrybucyjnego, teraz
jeszcze bardziej stylowy, ekologiczny, wygodny, wydajny i zwrotny. W połowie
września w Brescii odbyły się pierwsze jazdy testowe.

aledwie dwa lata po debiucie rynkowym wersji z silnikiem Euro VI
Iveco wprowadziło kolejne udoskonalenia w pojeździe, który wybrało już
pół miliona klientów w Europie, Afryce,
Azji Środkowej, Australii i Ameryce Łacińskiej. Nowe Eurocargo, obok ciągnika
siodłowego Stralis i dostawczego Daily,
jest uwieńczeniem ewolucji gamy pojazdów Iveco. W Europie od lat Iveco
Eurocargo wyznacza standardy w dystrybucji miejskiej. Produkowany w Brescii
samochód – w zakładzie, który uzyskał
srebrny certyfikat World Class Manufacturing (WCM) – jest idealnym partnerem
do realizacji najbardziej różnorodnych
projektów miejskich. Użytkownicy cenią
go m.in. za wielość konfiguracji, niskie
zużycie paliwa, doskonałą zwrotność konieczną do jazdy w ruchu miejskim i kom-

fort pracy kierowcy. Uwagę zwracają również innowacyjne rozwiązania techniczne
oraz nowoczesna stylistyka. Potwierdzeniem zalet są wysokie wyniki sprzedaży
– w Polsce Eurocargo od lat jest najchętniej kupowanym samochodem dystrybucyjnym.
W nowym modelu istotne innowacje
wprowadzono w aspekcie silników, bezpieczeństwa, komfortu, redukcji kosztów
i ekologiczności. Pierre Lahutte, prezes
marki Iveco, powiedział: „Nasze nowe Eurocargo to ciężarówka, którą lubi miasto.
Każdy znajdzie w niej coś, co doceni: miasta
cenią ją za ekologię, właściciele lubią
ją, gdyż jest wydajna i gwarantuje niskie
TCO, kierowcom podoba się, że czują
się w niej jak w biurze na kółkach, gdyż
oferuje im wygodę, wielofunkcyjność,
łatwość obsługi oraz ergonomię pracy”.
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Ekonomika i ekologia
Pojazdy średniej wielkości wykorzystywane są głównie do dystrybucji w mieście lub do świadczenia usług komunalnych. Z tego względu priorytetem Iveco
przy modernizacji modelu Eurocargo
było podniesienie osiągów i redukcja
zużycia paliwa. Eurocargo oferowany jest
w wariantach o dopuszczalnej masie całkowitej od 6200 do 19 000 kg, w czterech podstawowych rozstawach osi:
3240, 3690, 3915 oraz 4150 mm.
Nowe Eurocargo napędzają 4-cylindrowe silniki Tector 5 (pojemność skokowa 4,5 dm3) lub 6-cylindrowe Tector 7
(6,7 dm3). Dostępne regulacje obejmują
7 poziomów mocy od 160 do 320 KM
(118–235 kW), maksymalny moment
obrotowy od 680 do 1100 Nm. Nowością
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są dwa czterocylindrowe silniki Tector 5
o mocy 160 i 190 KM (118, 140 kW), dostosowane do warunków operacyjnych
właściwych dla środowiska miejskiego.
Dzięki zastosowaniu nowych tłoków i wtryskiwaczy oraz zwiększeniu elastyczności
nowej turbosprężarki można było podwyższyć stopień sprężania silnika z 17:1
do 18:1, co podniosło moment obrotowy
o około 8% w zakresie obrotów typowych
dla jazdy miejskiej, czyli nieco powyżej
1200 obr/min. Maksymalny moment
obrotowy w przypadku obu silników wynosi teraz odpowiednio 680 i 700 Nm,
a maksymalna moc jest osiągana już
przy prędkości obrotowej 2200, a nie
2500 obr/min. Kierowca może lepiej wykorzystać wyższy moment obrotowy przy
niższej prędkości obrotowej, co przekłada
się na większą dynamikę przy przyspieszaniu i ruszaniu z miejsca. W rezultacie uzyskuje się oszczędność paliwa sięgającą nawet 8% (dystrybucyjny ruch
miejski). Silniki Eurocargo współpracują
z 6- lub 9-biegowymi przekładniami
manualnymi, oferowana jest również
zautomatyzowana skrzynia 12-biegowa
lub skrzynia automatyczna.
Przypomnijmy, że Iveco w swoich samochodach ciężarowych Euro VI stosuje
silniki wyposażone w systemy oczyszczania spalin bazujące wyłącznie na technologii Hi-SCR z pasywnym filtrem cząstek
stałych DPF, bez układu recyrkulacji spalin EGR. Hi-SCR jest jedynym systemem
obróbki spalin, który nie zmienia pro-

cesu spalania, gdyż trafia do niego czyste
powietrze zamiast mieszanki powietrza
i zawróconych spalin. W konsekwencji
w żadnej wersji Eurocargo z silnikami
Iveco Tector 5 i Tector 7 Euro VI nie ma
układu recyrkulacji spalin. Proces spalania jest w nich zoptymalizowany przy
maksymalnej efektywności energetycznej.
Cały system Hi-SCR jest optymalnie ulokowany na podwoziu, tak aby zapewnić
maksymalną elastyczność w zakresie jego
zabudowy. W nowym Eurocargo można
stosować większość rodzajów zabudowy,
takich jak kontener, skrzynia z plandeką,
chłodnia, cysterna i wiele innych.
Olej zalecany do silników w nowym Eurocargo to Petronas Urania FE LS 5W-30.
Jest to jeden z najlepszych produktów
marki Urania, ponieważ jako produkt cał-

kowicie syntetyczny o niskiej zawartości
popiołów siarczanowych, fosforu i siarki
pozwala spełnić rygorystyczne normy
emisji określone w normach Euro VI przy
zapewnieniu maksymalnej ochrony silnika. Inne istotne cechy oleju Urania FE
LS 5W-30 to właściwości obniżające zużycie paliwa, co ma znaczący wpływ na
zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania nowego Eurocargo. W przypadku
długich tras pozamiejskich Eurocargo
oszczędza paliwo dzięki dwóm systemom:
EcoSwitch, który wydłuża czas jazdy na
szóstym biegu i ogranicza redukcję do
czwartego biegu, oraz funkcji EcoRoll
(dostępnej w skrzyniach biegów z dwunastoma przełożeniami) wykorzystującej
bezwładność pojazdu podczas zjazdu
ze zbocza.

18-tonowe Eurocargo z 320-konnym
silnikiem Tector 7 sprawdzi się jako
lekka wywrotka
Nowe Eurocargo o dmc. od 6,2 do 19 t
to typowy dystrybucyjny samochód miejski.
Stylistyką zewnętrzną kabina wyraźnie nawiązuje
do najnowszego modelu dostawczego Daily

Nowe Eurocargo w wariantach od
11 do 16 t dmc. będzie oferowane także
z 6-litrowym silnikiem Tector w wersji
supereco, przystosowanym do zasilania
sprężonym gazem ziemnym (CNG). Dzięki
przeprojektowaniu cewek zapłonowych,
zaworu upustowego, tłoków i pierścieni
udało się zwiększyć sprawność silnika
przy jednoczesnym obniżeniu poziomu
szkodliwych emisji i wydłużeniu okresów
między przeglądami. Pojazd z nowym
silnikiem zasilanym CNG ma także lep-
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sze osiągi – rozwija moc 204 KM/150 kW,
maksymalny moment obrotowy wynosi
750 Nm. Zgodność z wymaganiami etapu
C normy Euro VI pozwala na wjazd do
stref ograniczonego ruchu w centrach
miast, co stanowi kluczową zaletę przy
wykonywaniu częstych dostaw do rozlokowanych tam odbiorców.

Kokpit i miejsce
pracy kierowcy zaaranżowano z myślą
o jak najwyższym
komforcie i ergonomii
pracy, choć szkoda,
że wszystko utrzymano w smutnej,
ciemnoszarej
tonacji

Bezpieczeństwo
Ważnym aspektem odnowionej wersji
Eurocargo jest także bezpieczeństwo:
poza poduszką powietrzną i elementami
sterowania umieszczonymi w kierownicy nowe Eurocargo jest wyposażone we
wszystkie kluczowe układy wspomagania. Oprócz rozszerzonego systemu kontroli stabilności (EVSC) w standardowym
wyposażeniu wszystkich wersji o dmc.
od 12 do 19 t w nowym Eurocargo zastosowano również zaawansowany system
wspomagania hamowania awaryjnego
(AEBS – Advanced Emergency Braking
System). Na pokładzie są również system ostrzegania przed niezamierzoną
zmianą pasa ruchu (LDWS) oraz adaptacyjny tempomat (ACC). W celu po-

Dużo praktycznych
schowków, poręczny
odkładany stolik –
nie do przecenienia
w codziennej pracy

Eurocargo w wersji 4x4
– pojazd chętnie dostosowywany do zadań
specjalnych

Eurocargo wyznacza miejski rytm

prawienia bezpieczeństwa i widoczności
podczas jazdy pojazd ma w standardzie
światła LED do jazdy dziennej (DRL).
Lampy przednie z żarówkami ksenonowymi dostępne są jako opcja.
Oferowane są również rozwiązania
ułatwiające cofanie przez zapewnienie
kierowcy lepszej widoczności w trakcie
manewrów, a tym samym poprawiające
bezpieczeństwo. Przygotowano sześć
kompletnych rozwiązań dostosowanych
do różnych potrzeb, z kolorowym moni-

torem TFT/LCD oraz kamerami o wysokim stopniu zabezpieczenia przed kurzem i wodą.
Na liście akcesoriów do nowego Eurocargo znajduje się też kompletny system
ochrony, obejmujący antykradzieżowe zabezpieczenie komory silnika, kabiny i przedziału ładunkowego z powiadomieniem
telefonicznym. W skład systemu wchodzą
także wolumetryczny alarm zbliżeniowy
z funkcją wysyłania powiadomień przez
SMS i telefon oraz blokada zapłonu.
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Stylistycznie nowe Eurocargo bazuje
na modelu Daily – ma to podkreślać ich
podobieństwo i przeznaczenie do eksploatacji głównie w obszarach miejskich.
Wyrazisty profil przedni w kształcie litery
V podkreśla dynamikę typową dla tej
serii pojazdów, a ciągłość konturów, bez
podziałów, oraz akcent położony na poziome linie dają wrażenie solidnego, szerokiego auta. Elementy zewnętrzne, które
zostały zmienione, obejmują przednią
atrapę, owiewki boczne, zderzak z radarem zaawansowanego systemu hamowania awaryjnego AEBS, światła przednie z wbudowanymi lampami LED DRL
i ksenonowe światła przednie. Dzięki
tym zmianom możliwa była poprawa
współczynnika oporu powietrza o 2%, co
z kolei pozwala na obniżenie zużycia paliwa podczas jazdy z większymi prędkościami poza obszarami miejskimi i na
autostradzie.
Krótka kabina dzienna z niskim dachem (MLC) jest idealna do poruszania się
po mieście, długa (MLL, również z podwyższonym dachem) pomieści nawet
dwie leżanki i niezbędne kierowcy bagaże,
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Jazdy testowe w okolicach Brescii potwierdziły,
że nowe Iveco Eurocargo jest ekonomicznym
w eksploatacji i wygodnym w prowadzeniu
środkiem transportu

Przedłużone kabiny sypialne wyposażono
w wygodny schowek zewnętrzny
Iveco Eurocargo z kabiną brygadową – doskonały środek
transportu np. dla ekip remontowo-budowlanych

a podwójna (MLD) umożliwi transport
brygady pracowników wraz z narzędziami
i materiałami. Kabiny oferowane są w wariantach z pojedynczym lub podwójnym
stopniem wejściowym.
Kabina w środku – niezależnie od
wersji – jest przestronna i zapewnia swobodę ruchów: przejście z fotela kierowcy
na fotel pasażera zostało ułatwione dzięki
płaskiej, kompaktowej konsoli i ograniczonym wymiarom tunelu silnika. Ponadto
kierowca może z łatwością wyjść z pojazdu zarówno po lewej, jak i po prawej
stronie. Nowa kierownica (z poduszką
powietrzną) jest ergonomiczna i dobrze
leży w dłoniach. Na desce rozdzielczej zastosowano nowe kontrolki klimatyzacji,
świateł oraz przekładni automatycznej
i zautomatyzowanej. Przyciski na kierownicy sterujące urządzeniami audio
i podłączonymi urządzeniami Bluetooth
wspomagają bezpieczeństwo podczas
jazdy i pozwalają kierowcy skupić się
na drodze.

Pojazd wyposażono także w nowe
elementy zaprojektowane tak, aby ułatwić życie kierowcy. Kształt deski rozdzielczej odpowiada potrzebom łączności
i zapewnia teraz unikatowe i wszechstronne rozwiązanie: w obszarze środkowej części szyby przedniej, obok kamery kontroli pasa ruchu (LDWS), można
umieścić uchwyt na smartfon. Znajdują
się tam również porty USB do ładowania telefonu.
W nowym Eurocargo wszystkie elementy obsługowe (kontrolki, przełączniki, funkcje radia i telefonu sterowane
bezpośrednio z kierownicy) mają służyć
funkcjonalności. W kabinie – niezależnie
od wersji – znajdują się liczne schowki
i kieszenie na przedmioty i dokumenty,
centralna konsola jest wyposażona w dwa
uchwyty na półlitrowe butelki, gniazdo
12 V oraz (na zamówienie) wyjście sprężonego powietrza. Nie zapomniano również o praktycznym wieszaku na ubrania na tylnej ścianie kabiny. Pokrycia

foteli wykonano z nowego materiału. Na
zamówienie dostępny jest niezwykle wygodny fotel kierowcy z zawieszeniem
pneumatycznym, regulowanym oparciem,
regulowaną wysokością pasa bezpieczeństwa, ogrzewaniem i wentylacją.
Eurocargo jest wyposażony w zaawansowany system telematyczny zapewniający narzędzia konieczne do zintegrowanej kontroli wszystkich operacji.
Informacje są gromadzone i analizowane
zdalnie. Intuicyjny w obsłudze portal internetowy pozwala menedżerowi floty
monitorować wiele czynników, np. właściwe wykorzystanie pojazdu, nadzorowanie stylu jazdy kierowcy, a przy tym
umożliwia planowanie optymalnych tras
i zarządzanie pracą pojazdu i kierowcy.
Jedną z opcji jest możliwość zamontowania odczepianego ekranu systemu telematycznego Iveco DriverLinc. DriverLinc umożliwia uporządkowany przepływ
komunikacji między kierowcą a biurem
spedycji, zapewniając dostarczenie informacji w odpowiednim czasie i gwarantując szybką reakcję. Dostarcza również
narzędzi umożliwiających większe oszczędności paliwa, jak np. moduł Driver Coach
wspierający kierowcę w poprawie stylu
jazdy w czasie rzeczywistym.

Opracowanie i zdjęcia:
Dariusz Piernikarski
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Bezpieczeństwo
spod znaku gwiazdy

Dariusz Piernikarski

Samochody ciężarowe i autobusy marek Mercedes-Benz i Setra od dziesięcioleci
przodują w zakresie bezpieczeństwa w drogowym transporcie towarowym i pasażerskim.
Najnowsze rozwiązania systemów asystujących i bezpieczeństwa, opracowywane i stosowane w pojazdach Daimler Trucks, pokazano na początku lipca w Berlinie.

ednym z istotnych elementów rozwoju motoryzacji jest zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Wizja jazdy bez wypadków
drogowych powoli staje się coraz bardziej
realna – nad jej urzeczywistnieniem pracują wszyscy producenci samochodów
osobowych i pojazdów użytkowych oraz
współpracujący z nimi dostawcy komponentów. W kwestii poprawy bezpieczeństwa – mimo niewątpliwych osiągnięć –
jest jeszcze dużo do zrobienia. Coraz
bezpieczniejsze pojazdy to nie wszystko,
ponieważ na bezpieczeństwo na drodze
wpływa wiele innych czynników, takich
jak np. stan infrastruktury czy obowiązujące przepisy prawne.
Oczywiście zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa biernego
jest niezwykle istotne. Gdy jednak uświadomimy sobie, że 40-tonowa ciężarówka
jadąca z prędkością 80 km/h ma energię
kinetyczną porównywalną z tą, jaką ma
samochód osobowy jadący z prędkością

ok. 400 km/h, to okazuje się, że jakiekolwiek strefy kontrolowanego zgniotu nie
zapewnią dostatecznej ochrony. Jedynym rozwiązaniem są systemy bezpieczeństwa czynnego, których zadaniem
jest niedopuszczenie do kolizji – zapobieganie wypadkom. Stosowanie coraz
bardziej zaawansowanych systemów bezpieczeństwa czynnego ma odzwierciedlenie w liczbach. W latach 2000–2011
transport drogowy w Unii Europejskiej
wzrósł o 15%, ale jednocześnie liczba
wypadków śmiertelnych z udziałem samochodów ciężarowych zmalała o 60%.
Niewątpliwie wiodącym producentem
wprowadzającym zaawansowane systemy bezpieczeństwa czynnego w swoich ciężarówkach jest Mercedes-Benz
Trucks. Wystarczy podać kilka przykładów: w 1981 r. zastosowano ABS, w 1986
rozpoczęto montaż systemów kontroli
trakcji ASC, w 2000 r. w wyposażeniu pojawiły się systemy kontroli zmiany pasa
ruchu, w 2001 r. rozpoczęto stosowanie
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ESP, w 2006 r. pojawił się aktywny system hamowania awaryjnego Active Brake
Assist, a w 2012 – monitoring zmęczenia kierowcy.
Opisanie wszystkich rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo bierne i czynne
ciężarówek i autobusów Mercedes-Benz
przekracza ramy niniejszego artykułu.
Prezentujemy zatem wybrane – naszym
zdaniem najistotniejsze – informacje.

Aktywne hamowanie awaryjne
Bardzo niebezpieczną sytuacją dla
ciężarówki jadącej po autostradzie jest
nagłe spowolnienie ruchu. Jeśli kierowca
dostrzeże to zbyt późno lub błędnie oceni
swoją prędkość i drogę hamowania, może
dojść do najechania na tył poprzedzającego pojazdu. Okazuje się, że jest to najczęściej występujący typ kolizji w przypadku samochodów ciężarowych segmentu
ciężkiego. Zminimalizowanie ryzyka jest
możliwe dzięki zastosowaniu aktywnych

| TECHNIKA |
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System Active Brake
Assist 3 samodzielnie
ocenia, wykorzystując
czujniki radarowe, czy
odległość od poprzedzającego pojazdu jest
wystarczająca (bezpieczna) i jeśli zachodzi konieczność, jest
w stanie bezpiecznie
zatrzymać ciężarówkę
nawet przed nieruchomym obiektem
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New ACTROS

Active Brake Assist 1 (ABA 1)
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Wariant bazowy: Active Brake Assist – wymagany od 11.2015 ABA
Hill Holder
Stability Control Assist – wymagany prawnie od 11/2014
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Proximity Control Assist (AHA)
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Schematyczne przedstawienie ewolucji
systemów bezpieczeństwa czynnego
w pojazdach Mercedes-Benz

może również w przypadku nieruchomych przeszkód znacznie zredukować
nie tyko skutki wypadków, lecz pozwoli
ich uniknąć w ramach granicznych wartości systemowych. System ABA kolejnej generacji będzie wykrywał pieszych
i rowerzystów.

Kontrola zmiany pasa ruchu
systemów hamowania awaryjnego – znajdują się one już w programie produkcyjnym większości liczących się producentów. Od listopada 2015 r. wszystkie
nowo rejestrowane samochody ciężarowe
z zawieszeniem pneumatycznym o dmc.
powyżej 8 t (z wyjątkiem samochodów
terenowych, ciężarówek z zawieszeniem
mechanicznym i samochodów o liczbie
osi większej niż 3) muszą być wyposażone w system asystenta hamowania
awaryjnego.
Active Brake Assist (ABA) 3. generacji, stosowany w ciężarówkach Mercedes-Benz (jako wyposażenie standardowe od sierpnia br.), samodzielnie ocenia,
wykorzystując czujniki radarowe, czy
odległość od poprzedzającego pojazdu
jest wystarczająca (bezpieczna) i jeśli
zachodzi konieczność – podejmuje hamowanie. W przypadku przeszkód ruchomych jest to hamowanie z prędkości
80 km/h do 10 km/h, a w przypadku
nieruchomych – z 80 km/h do 60 km/h.
Ta procedura hamowania jest zgodna
z wymaganiami ustawowymi poziomu
drugiego, które zaczną obowiązywać dopiero jesienią 2018 r.

Asystent wspomagania koncentracji montowany
w ciężarówkach, autobusach i vanach Mercedes-Benz sprawdza koncentrację kierowcy i w razie
jej obniżenia generuje ostrzeżenie oraz za pomocą sygnału wizualnego ukazującego się na centralnym wyświetlaczu wzywa kierowcę do zrobienia sobie przerwy

System Active Brake Assist 3 potrafi
jeszcze więcej. W razie niebezpieczeństwa doprowadza on samodzielnie do
pełnego zahamowania, jeśli z przodu pojawią się przeszkody ruchome lub przeszkody nieruchome, a kierowca nie zareaguje pomimo ostrzeżenia wizualnego
lub dźwiękowego bądź automatycznego
hamowania częściowego. W ten sposób
poprzez zmniejszenie prędkości podczas
zderzenia system Active Brake Assist 3

Kolejną, dość typową sytuacją, która
może mieć niebezpieczne skutki, jest
niezamierzone zjechanie z pasa ruchu.
Systemy kontroli zmiany pasa ruchu
mają stać się wyposażeniem obowiązkowym samochodów ciężarowych od listopada 2015 r. Stosowany w pojazdach
Mercedes-Benz Lane Keeping Assist
ostrzega kierowcę za pomocą emitowanego po odpowiedniej stronie sygnału
dźwiękowego oraz wizualnego w postaci
powiadomienia na wyświetlaczu. Prowadzone prace rozwojowe nad systemem mają pozwolić na aktywne utrzymanie samochodu na aktualnym pasie
ruchu i zastosowanie korygującej zmiany
toru jazdy, jeśli sytuacja okaże się niebezpieczna.
Mercedes-Benz Trucks oferuje w pojazdach o dmc. > 18 t instalowany seryjnie system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa wraz z asystentem
wspomagania koncentracji, który za pomocą różnych parametrów nieustannie
sprawdza koncentrację kierowcy i w razie jej obniżenia generuje ostrzeżenie
oraz za pomocą sygnału wizualnego ukazującego się na centralnym wyświetlaczu w formie symbolu łóżka wzywa kierowcę do zrobienia sobie przerwy.
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Aktywny tempomat adaptacyjny

Monitoring martwego pola
Sposobem na uniknięcie niebezpiecznych sytuacji związanych z pokonywaniem przez samochody ciężarowe zakrętów w ruchu miejskim (zwłaszcza na
skrzyżowaniach) jest system monitorujący, którego zadaniem jest wykry-

© D. Piernikarski

Stosowany w ciężarówkach Mercedes-Benz tempomat aktywny (ACC) wyposażony jest w efektywny system utrzymywania odległości, który zapewnia
zachowanie zaprogramowanego odstępu
bezpieczeństwa od pojazdu znajdującego
się z przodu, wyświetlając jednocześnie
tę odległość w metrach. Jeżeli jadący
z przodu pojazd zmniejsza prędkość lub
dostosowuje ją do jadącego wolniej innego pojazdu, wtedy samochód ciężarowy
ogranicza automatycznie swoją prędkość i zachowuje wymaganą bezpieczną
odległość. Jeżeli natomiast kierowca
jadący z przodu zwiększa prędkość lub
ciężarówka zmienia pas ruchu, wtedy następuje powrót do prędkości ustawionej
wcześniej na tempomacie. W przypadku,
gdy dochodzi do przekroczenia ustawionej wcześniej prędkości wraz z określoną tolerancją (np. na zjazdach), następuje automatyczne hamowanie pojazdu
za pomocą zwalniacza.
Wraz z nową generacją samochodów
ciężarowych Mercedes-Benz pojawiła się
kolejna funkcja o nazwie Stop-and-Go,
która odciąża kierowcę podczas jazdy
w korku, wymagającej częstego i krótkotrwałego zatrzymywania oraz uruchamiania pojazdu. Samochód ciężarowy
w razie potrzeby automatycznie się zatrzymuje i utrzymuje właściwy odstęp pomiędzy pojazdami. Gdy jadący z przodu
pojazd rusza ponownie w ciągu dwóch
sekund, wówczas ciężarówka również
powoli zaczyna ruszać. Dzięki temu funkcja Stop-and-Go zmniejsza ryzyko wypadku wskutek najechania jednego pojazdu na drugi, zwiększa bezpieczeństwo
w ruchu drogowym i pozwala utrzymać
odpowiednią dynamikę jazdy, zapewniając komfort i brak stresu podczas przemieszczania się w kolumnie pojazdów.
Od października 2015 r. w połączeniu
z systemem Active Brake Assist 3 będzie
oferowany ulepszony system utrzymywania odległości, który w zakresie efektywności będzie zoptymalizowany dzięki
połączeniu regulacji odległości z funkcją
Eco-Roll.

Kamery zamiast lusterek: poszerzenie
strefy obserwacji, zmiana położenia wraz
z manewrami pojazdu, poprawa własności aerodynamicznych kabiny
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System monitoringu martwego pola znajduje
się wciąż w fazie prób, lecz niedługo zostanie
wprowadzony do produkcji seryjnej

wanie pojazdów, rowerzystów i pieszych
w martwych polach samochodu ciężarowego. Eksperci oceniają, że w ten sposób można zmniejszyć o połowę liczbę
wypadków z udziałem ciężarówek, pieszych i rowerzystów. Monitoring pola
martwego ma się znaleźć w wyposażeniu
pojazdów Mercedes-Benz już w niedalekiej przyszłości.
Ważnym kierunkiem prac prowadzonych w Daimler Trucks jest doskonalenie systemu kamer, który w niedalekiej
zapewne przyszłości zastąpi tradycyjne
lusterka zewnętrzne. Kamery poprawią
widoczność wokół pojazdu, umożliwią
wyeliminowanie stref martwych. Brak
olbrzymich lusterek z pewnością poprawi właściwości aerodynamiczne kabiny, a tym samym pozwoli na obniżenie
zużycia paliwa.

Systemy bezpieczeństwa
w autobusach turystycznych
Bezpieczeństwo to w przypadku autobusów marek Mercedes-Benz i Setra
nie tylko pojedyncze działania, lecz cały
zintegrowany system. Zintegrowana koncepcja bezpieczeństwa składa się z kilku
części. Jej kluczowym elementem jest
szeroka gama innowacyjnego wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa dopasowana do danych pojazdów i zastosowań
oraz mająca za zadanie stałą poprawę bezpieczeństwa czynnego i biernego. Znaj-
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pożarowe. A jeśli miałoby mimo to dojść
do wypadku, to w razie zderzenia system bezpieczeństwa biernego Front Collision Guard przesuwa kierowcę wraz
z jego fotelem do tyłu, aby zapewnić
wystarczającą strefę ochronną. Ponadto
specjalne elementy uderzeniowe zmniejszają energię uderzenia.

Systemy bezpieczeństwa
w autobusach miejskich
Ponieważ autobusami podróżują ludzie, duże znaczenie mają systemy bezpieczeństwa biernego chroniące pasażerów.
Jest to szczególnie ważne w autobusach
miejskich, takich jak np. modele Mercedes-Benz Citaro oraz CapaCity L. Podstawą modelowego bezpieczeństwa pasywnego jest lekki i wytrzymały szkielet
oparty na wręgach pierścieniowych ze
sztywnymi portalami drzwiowymi i jedy-

formę przegubową. Jednak elementem
wyróżniającym ją spośród innych platform jest nowatorski system sterowania
kątem zgięcia ATC (Articulation Turntable Controller). Dynamiczny układ sterowania ATC reguluje hydrauliczną amortyzacją przegubu szybko i adekwatnie do
potrzeb w zależności od aktualnego kąta
skrętu, kąta zgięcia przegubu, prędkości
i obciążenia pojazdu. W tym celu ATC korzysta z danych magistrali CAN. W efekcie przegub Citaro G i CapaCity L podczas stabilnej jazdy porusza się niemalże
niezależnie. Tym samym zoptymalizowano właściwości skrętne i pracę układu
kierowniczego, siły kierujące i reakcje
autobusu przegubowego zbliżone są do
pojazdu typu solo. W odróżnieniu od autobusów przegubowych konkurencji podatność na podsterowność jest tu znikoma. Ta znacząca poprawa właściwości
jezdnych minimalizuje jednocześnie zużycie opon przedniej osi.
© D. Piernikarski

dziemy w tym wszystko: od systemów
asystujących aż po seryjne instalacje
alarmu przeciwpożarowego w każdym
autobusie. W autobusach Mercedes-Benz
wykorzystywane są te same rozwiązania, które tak doskonale sprawdzają się
w przypadku samochodów ciężarowych,
takie jak system aktywnego hamowania
awaryjnego, kontrola zmiany pasa ruchu
(w tym wypadku ostrzeżeniem są wibracje fotela kierowcy) czy monitoring poziomu zmęczenia kierowcy. Znajdzie tu
również zastosowanie przygotowywany
system monitoringu pola martwego.
Przykładem zastosowania zintegrowanej koncepcji bezpieczeństwa w praktyce są autobusy turystyczne klasy premium: Mercedes-Benz Travego, Setra
TopClass 500 oraz ComfortClass 500.
Elektroniczny program stabilizacji (ESP)
jest wyposażeniem obowiązkowym. Większość manewrów hamowania przejmuje
– niezależnie od zastosowanej skrzyni
biegów – retarder wodny dużej mocy.
Oś wleczona pojazdów trzyosiowych ma
niezależne zawieszenie kół. Przed awariami opon ostrzega odpowiednio wcześniej opcjonalny układ kontroli ciśnienia
w oponach. Kamera cofania oraz czujnik
cofania w razie potrzeby ułatwiają kierowcy manewrowanie.

Lekki i wytrzymały szkielet tworzy klatkę bezpieczeństwa chroniącą pasażerów w autobusach
System sterowania kątem zgięcia ATC
pozwala na szybką stabilizację toru jazdy
autobusu przegubowego

Autokary są wyposażone seryjnie
w czujniki przeciwpożarowe do monitorowania całej komory silnika oraz w ogrzewanie dodatkowe. Opcjonalnie mogą one
ponadto być wyposażone w układ gaszenia pożaru. Przy montażu toalet i kabin
sypialnych kierowcy zasadniczo montuje się tam również czujniki przeciw-

nym w swoim rodzaju systemem ochrony
przed zderzeniem czołowym pełniącym
funkcję zabezpieczenia przeciwkolizyjnego, dzięki któremu zarówno kierowca,
jak i pasażerowie Citaro mają wzorcową
ochronę. Wytrzymałość Citaro podczas
dachowania już teraz spełnia wymogi
normy ECE R66-01 przewidzianej na
rok 2017 i w razie przewrócenia się pojazdu zapewnia pasażerom maksymalną
przestrzeń przeżycia.
Zarówno w autobusach przegubowych
Citaro G, jak i w wielkogabarytowym
CapaCity L wykorzystano popularną na
całym świecie, ustandaryzowaną plat-

Gdy tylko pojazd utraci stabilność –
na przykład na śliskiej nawierzchni – od
razu aktywowana jest amortyzacja przegubu, której siła dawkowana jest odpowiednio do potrzeb. W ten sposób tor
jazdy autobusu przegubowego zostaje
szybko ustabilizowany w ramach możliwości fizycznych i dzięki temu udaje się
uniknąć huśtania czy wręcz zarzucania
tylnym członem pojazdu z towarzyszącym mu efektem scyzoryka. Nowy system sterowania kątem zgięcia ATC jako
jedyny układ sterowania tego typu pozwala w ten sposób uzyskać efekt zbliżony
do stabilizacji elektronicznej, zapewniając
tym samym nowy poziom bezpieczeństwa
w autobusach przegubowych.

Zdjęcia: © Mercedes-Benz
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Leasing: rynek wzrostu
Branża leasingowa podsumowała trzeci kwartał 2015 r. Dane
Związku Polskiego Leasingu pokazały, że wyniki tego okresu
wskazują na wzrost w raportowanych grupach.

udział) oraz środki transportu ciężkiego,
do których zaliczane są: pojazdy ciężarowe
(dmc. powyżej 3,5 t), ciągniki siodłowe,
naczepy i przyczepy, autobusy, samoloty,
statki oraz sprzęt kolejowy (26,5-procentowy udział w ogólnej strukturze rynku).
Leasing odpowiada za 84,4% inwestycji tych podmiotów, a pożyczka za 15,6%.

Osobowo-dostawcze
Największy udział w rynku leasingu
w dalszym ciągu zajmują transakcje dotyczące pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dmc. poniżej 3,5
tony. W ujęciu kwartalnym, jak pokazują
dane, widać, że za niską dynamikę pierwszego kwartału 2015 r. (zmiana –7,5%
r/r) odpowiadały: tzw. okienko kratkowe
w przypadku samochodów osobowych
oraz lista derogacyjna dla samochodów
ciężarowych z normą Euro V. Z kolei wyższa dynamika II kwartału br. pokazała
realne zainteresowanie przedsiębiorstw
finansowaniem udzielanym przez firmy
leasingowe. Drugi kwartał bieżącego roku
to również wyraźne odbicie na rynku pojazdów lekkich. Segment ten rozwijał się
dzięki pojazdom osobowym (+40,3% r/r
w I półroczu), co wynikało z korzystnych przepisów dla leasingu aut z segmentu premium.
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easing to wciąż, obok kredytu,
główne zewnętrzne źródło finansowania inwestycji. „Jest to instrument, który daje przedsiębiorcom
szansę na rozwój, który sam finansuje.
Zapewnia podstawowe czynniki produkcji, które zarabiają m.in. na spłatę rat
leasingowych. Wystarczy przyjrzeć się
funkcjonowaniu firm z branży budowlanej, firm transportowych czy przedsiębiorstw rozwijających przemysł. Wzrost
gospodarczy przy szczególnej roli, jaką
odgrywa leasing w wielu sektorach polskiej gospodarki, to czynnik, który pozwala branży leasingowej ogłosić bardzo
dobre wyniki po kolejnym kwartale” –
powiedział Wojciech Rybak, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku
Polskiego Leasingu.
Z danych ogłoszonych po III kwartale
br. wynika, że polscy przedsiębiorcy od
początku roku za pośrednictwem leasingu
i pożyczki inwestycyjnej sfinansowali
aktywa o wartości 35,9 mld zł, co przełożyło się na 15,7-procentowy wzrost.
Polskie firmy za pomocą środków
udzielanych przez firmy leasingowe najczęściej finansowały samochody osobowe,
dostawcze i ciężarowe o dmc. do 3,5 t,
czyli tzw. samochody z kratką (stanowiące
łącznie 36,7% rynku), maszyny i urządzenia – w tym IT (33,1-procentowy

Z kolei po III kwartale 17,4-procentowy wzrost w zakresie finansowania
pojazdów oraz łączna wartość nowych
kontraktów na poziomie 13,2 mld zł pokazują, że branża leasingowa nie odczuwa już skutków jednorazowych czynników z 2014 r., takich jak tzw. okienko
kratkowe, a przedsiębiorcy chętnie leasingują pojazdy, korzystając ze wszystkich zalet, jakie przynosi im finansowanie w formie leasingu.

.eu
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Transport ciężki
Zgodnie z danymi Związku Polskiego
Leasingu opublikowanymi po trzech kwartałach br. transport ciężki w zakresie finansowania odnotował 12,8-procentowy
wzrost (r/r). Łączna wartość nowych kontraktów przekroczyła 9,5 mld zł.

© ZPL

Pojazdy
Osobowe
Ciężarowe do 3,5 t
Ciężarowe:
o dmc. powyżej 3,5 t
ciągniki siodłowe
naczepy/przyczepy
autobusy
Inne
Maszyny i urządzenia

Styczeń–wrzesień
2014
19 178,3
7 490,3
3 715,7
7 685,1
1 376,4
3 646,8
1 757,3
904,7
287,3
10 028,7

Transakcje odnoszące się do środków
transportu ciężkiego w ogólnej strukturze
finansowania przedmiotów stanowią
26,5% nowych kontraktów. Na koniec
września tendencja wzrostowa w zakresie finansowania transportu ciężkiego
utrzymywała się niemal we wszystkich
analizowanych segmentach rynku – dotyczyło to ciągników siodłowych, przyczep
i naczep, pojazdów ciężarowych o dmc.

reklama

Styczeń–wrzesień
2015
22 208,1
10 702,3
2 453,8
8 722,3
1 461,2
4 641,1
1 973,3
646,7
329,7
11 378,2

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

Finansowanie rynku po III kwartale 2015 r. (wartość netto w mln zł)
--------------------------------------------------------------

W ciągu trzech kwartałów tego roku
polscy przedsiębiorcy za pośrednictwem
leasingu i pożyczki sfinansowali zakup
maszyn i urządzeń (liczone łącznie z IT)
na kwotę 11,9 mld zł, co przekłada się
na 13,7-procentowy wzrost.
Spośród maszyn i urządzeń najchętniej finansowane były: maszyny rolnicze
(27,3-procentowy udział w rynku), maszyny do produkcji tworzyw sztucznych
i maszyny do obróbki metalu (15,1-procentowy udział) oraz sprzęt budowlany
(12,2% udziału). W odniesieniu do rynku
maszyn duże znaczenie odegrały inwestycje finansowane za pomocą pożyczki,
a wśród maszyn finansowanych pożyczką
kluczowe pozostawały inwestycje w maszyny rolnicze.

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

Maszyny i urządzenia

Zmiana r/r
15,8%
42,9%
–34,0%
13,5%
6,2%
27,3%
12,3%
–28,5%
14,8%
13,5%

powyżej 3,5 t oraz pozostałych środków
transportu, jednak z wyjątkiem autobusów. Jak mają się do tego dane dotyczące
rejestracji przedstawione przez Polski
Związek Przemysłu Motoryzacyjnego?
Otóż według danych PZPM od początku 2015 r. zarejestrowano 16 895
pojazdów użytkowych o dmc. powyżej
3,5 t. Zarówno w grupie samochodów ciężarowych, jak i autobusów utrzymują się

*car fleet management
**rent a car

17 593
17%

129 950
64%

72 115
36%

dealer/
sprzedawca

Kanały
dystrybucji

1 507
1%

Struktura
sprzedaży
do firm

23 087
18%

leasing/
CFM*/RC**

87 763

67%
Rejestracje na firmy leasingowe/CFM*/RC** stanowiły

Odpowiedni wybór

Wzrost udziału pożyczki
Swoim klientom firmy leasingowe
oferują różnego rodzaju instrumenty finansowania inwestycji. „Z roku na rok
coraz większym zainteresowaniem wśród
właścicieli firm z branży TSL cieszy się

Łączne aktywa sfinansowane przez firmy
leasingowe w latach 2014 i 2015 po III kwartale
mld zł

0,7%

–25,1%

+13,7%

'14 '15

'14 '15

'14 '15

'14 '15

0,332

+12,8%

1,091

+17,4%

0,594

11,885

10,451

+83,7%

9,514

inne

0,249

3,0%
nieruchomości

43,4% wszystkich rejestracji.

zmiany kierunków (np. transport wewnętrzny w miejsce międzynarodowego)
i rodzajów przewozów. Jeśli nawet na
przełomie 2014 r. i 2015 r. wystąpiło ryzyko spadku dyscypliny płatniczej, to już
pierwsza połowa tego roku pokazała, że
klienci dostosowali się do nowych warunków i nie tylko obsługują zadłużenie,
ale także zwiększają liczbę zestawów” –
skomentował Andrzej Krzemiński, prezes zarządu Raiffeisen-Leasing Polska.

Klienci, którzy decydują się na finansowanie transportu ciężkiego, decydują się także na usługi tych podmiotów,
które w swoich modelach biznesowych
stawiają na wysoką specjalizację wyznaczonych zespołów sprzedażowych,
dobrą znajomość biznesu dostawców
sprzętów i stałą relację z nimi. „Mimo
obaw o stan branży transportowej, pojawiających się w związku z rosyjskim embargiem na polskie towary czy próbami
regulacji rynku przewozów w Niemczech, branża leasingowa nie zanotowała spadku wiarygodności kredytowej
klientów z tego sektora. Gross polskich
firm transportowych to podmioty małe
lub średnie, mające zdolność do szybkiej

11,206

pojazdy osobowe,
dostawcze
i ciężarowe
do 3,5 t

firmy

klienci
indywidualni

8,431

36,7%

bank

pozostałe

13,156

STRUKTURA

Rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych
do 3,5 t w pierwszej połowie 2015 r.

© PZPM / CEP (MSW)

wzrosty. Pojazdów z pierwszej grupy przybyło na rynku od początku roku 15 662
(o 25,7% więcej w skali roku), natomiast
grupa autobusów zwiększyła się o 1233
sztuki, co oznacza wzrost o 11% (r/r).
Dane ZPL-u pokazują ciekawe trendy
nie tylko w zakresie wartości finansowanych pojazdów przez branżę leasingową.
„Okazuje się, że wartość sprzedaży nie
zawsze koresponduje z liczbą sztuk pojazdów, w które przedsiębiorcy zdecydowali się zainwestować za pomocą leasingu lub pożyczki. W przypadku pojazdów
ciężarowych (dmc. > 3,5 t) wynik ten jest
nieznacznie mniejszy niż w analogicznym okresie 2014 r., co oznacza, że
obroty napędziły pojazdy o średnio wyższej wartości. Odwrotną sytuację można
zaobserwować w segmencie autobusów,
gdzie liczba sfinansowanych pojazdów
jest na podobnym poziomie, ale sprzedaż r/r spadła o ponad 28%. W przypadku ciągników siodłowych oraz naczep i przyczep wzrost wartości obrotów
jest mniej więcej skorelowany z liczbą
nabywanych pojazdów, co potwierdza, że
wartość inwestycji utrzymuje się mniej
więcej na stałym poziomie”– podaje
Małgorzata Terlecka-Urbanik, p.o. dyrektora Departamentu Transportu i Maszyn Budowlanych Idea Leasing.
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(…)

transport
ciężki

33,1%
maszyny
i urządzenia
w tym IT
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Struktura rynku pozostaje w miarę zrównoważona:
pojazdy lekkie, maszyny, transport ciężki, z mniejszym
niż w Europie Zachodniej udziałem nieruchomości.

© ZPL

26,5%
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także pożyczka – za jej pomocą sfinansowano w tym okresie prawie co dziesiątą
transakcję” – powiedziała Małgorzata
Terlecka-Urbanik.
W 2010 r. udział pożyczki w finansowaniu aktywów ruchomych przez firmy
leasingowe wyniósł 8,3%, w 2011 r.
10,4%, w roku 2013 wynosił już 14,8%,
natomiast w 2014 – 15,6%. W pierwszym półroczu tego roku jej udział w finansowaniu aktywów ruchomych wyniósł 16,4%.
Eksperci obserwują również, że pożyczka staje się coraz bardziej popularna
w innych niż dotychczas segmentach.
Tak jest m.in. w segmencie pojazdów
ciężarowych oraz lekkich, gdzie udział
pożyczki w finansowaniu pojazdów stabilizuje się. Jeszcze w 2012 r. pojazdy
stanowiły 10,3% całości produkcji w pożyczce, w roku 2013 było to 21,9% oraz
23,7% w roku ubiegłym. W pierwszej
połowie br. udział ten wyniósł 23,5%,
głównie dzięki pojazdom ciężkim, których
finansowanie pożyczką wzrosło o 67,9%.

Prognoza na kolejne miesiące
Jak mówi Małgorzata Terlecka-Urbanik: „Informacje rynkowe potwierdzają,
że firmy z branży TSL patrzą w przyszłość
z umiarkowanym optymizmem i nie boją
się inwestować w nowy tabor, przedkładając ożywienie w strefie euro i wzrost
eksportu oraz pozytywne sygnały dotyczące polskiej gospodarki nad niestabilność sytuacji makroekonomicznej w strefie euro, w Rosji i Chinach”.
Na koniec 2015 r. branża leasingowa
oczekuje wzrostu na poziomie 15,5%.
Według Marcina Nieplowicza, dyrektora
ds. Statystyki i Monitorowania Rynku ZPL,
dynamika rynku leasingu w 2015 r. będzie zgodna z oczekiwanym wzrostem inwestycji prywatnych, szacowanym przez
Związek Polskiego Leasingu na poziomie
9,6%. Branża leasingowa oczekuje także
przyspieszenia rejestracji nowych aut
osobowych z 326 tys. w 2014 r. do ponad
330 tys. w br., w dużej mierze dzięki leasingowi aut z segmentu premium.
Rozwój rynku finansowania pojazdów ciężarowych w 2015 r. będzie powiązany z odbudową gospodarki strefy
euro (wzrost pkb o 1,8% r/r według EBC)
i prognozowaną dynamiką eksportu krajowego, w tym do Niemiec. W ostatnich
miesiącach polski eksport do głównych odbiorców z UE, w tym do Niemiec wzrasta,

a oczekiwany wzrost pkb, tj. ponad
+3,5% w 2015 r., pozwala na optymizm
co do dalszego przyspieszenia inwestycji
we wszystkich segmentach rynku.
„Polska gospodarka ma się bardzo
dobrze, tempo wzrostu pkb przyspieszyło w I kwartale br. do 3,6% r/r dzięki
czynnikom, takim jak silna konsumpcja,
rosnący eksport i towarzyszący im wysoki poziom inwestycji. Jednocześnie
konsumpcja prywatna i inwestycje powinny nadal rosnąć, co będzie wspierane
przez rekordowo niskie stopy procentowe
i ceny surowców. Dodatkowo dalszy prognozowany wzrost pkb może przyczynić
się do kolejnych inwestycji w sektorze
transportu, a co za tym idzie do zwiększenia sprzedaży ciągników pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep oraz naczep. Kolejnym czynnikiem,
jaki może mieć wpływ na rozwój sektora
transportu i jego dalszy wzrost, jest eksploatacja pojazdów. Według importerów
nowe modele pojazdów z rocznika 2015
mają jeszcze lepsze parametry techniczne,
które pozwalają znacznie zmniejszyć
koszty utrzymania pojazdów” – Dariusz
Sokołowski, menedżer rynku samochodowego BZ WBK Leasing.

najem długoterminowy jest tam główną
formą użytkowania aut przez firmy, stanowiąc nawet 80% wszystkich samochodów służbowych. W naszym kraju udział
wynajmu długoterminowego w całości
rynku flotowego zapewne osiągnie bardzo podobny poziom, być może nawet już
w perspektywie kilkunastu najbliższych
lat. Rekordowo wysoka dynamika rozwoju osiągnięta w I półroczu 2015 r. może
być sygnałem, że proces zastępowania
przez wynajem długoterminowy innych
form finansowania flot może jeszcze przyśpieszyć” – powiedział Marek Małachowski, prezes zarządu PZWLP, dyrektor zarządzający ALD Automotive Polska.

Opracowała Renata Pawliszko
Artykuł przygotowany na podstawie
danych Związku Polskiego Leasingu
oraz Polskiego Związku Wynajmu
i Leasingu Pojazdów

Summary

Wynajem wzrostowo
Zgodnie z danymi opublikowanymi
przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWL), reprezentujący
w Polsce branże CFM oraz Rent a Car
(RC), rynek wynajmu długoterminowego
(CFM) zwiększył się po II kwartale 2015 r.
o 12,4% w porównaniu z danymi na koniec czerwca ubiegłego roku.
Na koniec pierwszego półrocza 2014 r.
firmy CFM należące do PZWLP, stanowiące ok. 80% całego rynku CFM w kraju, dysponowały łącznie blisko 120 tys.
aut (119 817). Po II kwartale 2015 r.
było to już prawie 135 tys. samochodów
(134 635). Oznacza to, że rynek CFM
w Polsce, reprezentowany w PZWLP, tylko w ciągu ostatniego roku urósł o prawie 15 tys. pojazdów (14 818). „Specyfiką rynku wynajmu długoterminowego
samochodów w Polsce jest od wielu lat
bardzo dynamiczny rozwój, znacznie szybszy od tempa wzrostu pkb czy sprzedaży nowych aut do firm – Polski rynek
flotowy przechodzi bowiem te same fazy
rozwoju, które obserwowano kilkanaście,
a nawet kilkadziesiąt lat temu na rynkach zachodnioeuropejskich. Obecnie wy-

The data reported after the third
quarter of the year show that in 2015
Polish entrepreneurs have financed
assets worth 35.9 billion zł through
leasing and investment loan, which
translates into a 15.7 per cent market growth (y/y).
According to data of the Polish Leasing Association published after the
first three quarters of this year, financing of heavy transport recorded
a 12.8-percent increase (y/y). The total value of new contracts exceeded
9.5 billion zł.
Transactions relating to the heavy
transport in the overall financing
structure of items represent 26.5%
of new contracts. At the end of September, the upward trend in financing heavy transport remained almost
in all analyzed segments of the market – this applied to tractors, trailers
and semi-trailers, trucks with GVW.
over 3.5 t and other means of transport, but with the exception of buses.
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Opony z mniszka lekarskiego

Ograniczone zasoby surowców naturalnych skłaniają producentów opon do poszukiwania
nowych rozwiązań w zakresie produkcji. Przykładem takiego działania są opony firmy
Continental wyprodukowane z mniszka lekarskiego.

rodukt ten wpisuje się w strategię firmy Continental na rzecz
zrównoważonego rozwoju. W kontekście ogumienia polega ona m.in. na
poprawie bezpieczeństwa produktu, wykorzystaniu biomateriałów, redukcji odpadów, ponownym wykorzystaniu materiałów, redukcji zużycia energii w trakcie
produkcji oraz poprawie takich parametrów, jak opory toczenia, zmniejszenie hałasu czy zapewnienie oponom maksymalnych przebiegów.
W związku z tym, że do produkcji
opon wykorzystuje się wiele składników
pochodzenia naturalnego, Continental dba
m.in. o jak najmniejsze wykorzystanie
ropy naftowej w czasie produkcji opon
oraz w trakcie ich użytkowania. Opony
o niskim oporze toczenia generują oszczędności w postaci niższego zużycia paliwa
oraz mniejszej emisji CO2 do atmosfery,
stając się w ten sposób produktem coraz
bardziej ekologicznym.
Innym niezbędnym surowcem do wyprodukowania opony jest kauczuk naturalny. Pozyskuje się go z kauczukowców,
które rosną w obszarach tropikalnych

w tzw. pasie kauczukowym (czyli na obszarze położonym między 30° szerokości
geograficznej północnej a 30° szerokości
geograficznej południowej). Zanim jednak kauczukowiec zacznie wytwarzać
nadający się do przetworzenia lateks,
mija około 7 lat.

Niezbędny w oponie
Zawartość kauczuku w oponie osobowej wynosi od 1 do 3 kg, co stanowi
10–30% składu opony. W oponie ciężarowej współczynnik ten wzrasta już do 40%,
co w przeliczeniu oznacza 20–25 kg kauczuku na oponę.
Trzeba też powiedzieć, że kauczuk
naturalny jest niezbędny w procesie produkcji opon ze względu na swoje właściwości – poddany obróbce cieplnej jest
podatny na formowanie, schłodzony natomiast pozostaje elastyczny i może być
rozciągany, by powrócić następnie do
pierwotnego kształtu. Wyprodukowana
z niego guma jest elastyczna, jest też
zdolna do pochłaniania energii. Ze względu na unikatowe właściwości nie da się
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go zastąpić kauczukiem syntetycznym,
który tylko częściowo zachowuje się jak
jego naturalny odpowiednik. Z tych właśnie względów tak istotne jest szukanie
alternatyw dla pozyskiwania kauczuku
naturalnego.
W zakresie materiałowej strategii
zrównoważonej opony Continental zadeklarował prace nad rozwojem nowych
materiałów opartych na odnawialnych
surowcach, co ma polegać na opracowaniu metod pozyskiwania nowych surowców potrzebnych do produkcji ogumienia
oraz na optymalizacji procesów produkcyjnych pod kątem ekonomicznym przez
minimalizowanie strat energii.

Nowatorski pomysł
W odpowiedzi na wymienione problemy Continental rozpoczął prowadzenie badań nad uzyskaniem kauczuku naturalnego z korzeni mniszka lekarskiego.
Celem projektu Rubin (tak został nazwany) jest opracowanie procedury umożliwiającej wykorzystywanie mniszka jako
surowca do masowej produkcji gumy.
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Kauczuk otrzymywany z korzeni
mniszka lekarskiego – w oparciu
o przeprowadzone badania – nie różni
się pod względem składu chemicznego
od kauczuku naturalnego

Zgodnie z działaniami na rzecz
zrównoważonego rozwoju
Continental prowadzi prace nad
rozwojem nowych materiałów
do produkcji opon opartych
na surowcach odnawialnych

Projekt ten jest realizowany przy współudziale Instytutu Biologii Molekularnej
i Ekologii Stosowanej im. Fraunhofera
(IME, oddział w Münster) oraz Instytutu
Biologii Roślin i Biotechnologii Uniwersytetu w Münster.
Badaczom udało się wyhodować gatunek mniszka dający duże ilości lateksu.
Wyniki badań pokazują, że kauczuk otrzymany z mniszka lekarskiego nie różni się
składem chemicznym od produktu naturalnego. Zasadniczymi jednak kwestiami
odróżniającymi obie rośliny są np. warunki uprawy. Mniszek lekarski wykorzystywany przez firmę Continental jest
rośliną mało wymagającą, można go uprawiać praktycznie wszędzie. Dzięki temu
koszty związane z transportem surowca
(będzie można go hodować np. w bezpośrednim sąsiedztwie fabryk opon) i emisją
CO2 będą znacznie niższe. Zapobiegnie
to też dalszemu niszczeniu lasów deszczowych w regionach tropikalnych.
Jak podaje producent, opony wyprodukowane z wykorzystaniem kauczuku z mniszka lekarskiego mają być bardziej wytrzymałe i elastyczne.

Nagrodzony
Projekt produkcji opon z mniszka lekarskiego został doceniony przez środowisko naukowe. Podmioty realizujące
projekt Rubin zostały uhonorowane nagrodą im. Josepha von Fraunhofera za
badania nad mniszkiem lekarskim oraz
za opracowanie prototypowych opon samochodowych wykonanych z pozyskanej z mniszka gumy. Nagrody im. Josepha Fraunhofera (optyk i fizyk, który
wykorzystywał wyniki badań naukowych
do opracowywania innowacyjnych produktów) przyznawane są badaczom, którym udaje się rozwiązać problem dotyczący zastosowania danej technologii
w praktyce.

„Podczas naszych badań odkryliśmy,
które geny rośliny stymulują produkcję
gumy, a które ją zmniejszają. Byliśmy
w stanie wykorzystać tę wiedzę do stworzenia takich odmian, które wytwarzają
dwukrotnie więcej naturalnej gumy.
Udało nam się również pozyskać kilka kilogramów gumy pochodzącej z mniszka
przy użyciu niewielkiej instalacji pilotażowej. Dzięki temu pojawiły się nowe
możliwości dotyczące zwiększenia produkcji i osiągnięcia skali przemysłowej
na poziomie wielu ton” – powiedzieli podczas uroczystości wręczenia nagród Dirk
Prüfer i dr Christian Schulze Gronover,
reprezentujący Instytut Biologii Molekularnej i Ekologii Stosowanej im. Fraunhofera oraz Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii Uniwersytetu w Münster.
Pierwsze opony wyprodukowane przy
użyciu nowej metody przeszły już próby
zarówno w warunkach letnich, jak i zimowych. Jak podaje Continental, opony
wykonane z gumy pochodzącej z mniszka
lekarskiego charakteryzują się podobnymi własnościami jak ich odpowiedniki
wyprodukowane z gumy pozyskiwanej
konwencjonalnymi metodami z drzewa
kauczukowca. Oczywiście dzięki wykorzystaniu mniszka lekarskiego produkcja opon stanie się jeszcze bardziej przyjazna dla środowiska naturalnego. Zgodnie
z deklaracjami producenta seryjna produkcja opon wykonanych z gumy pozyskanej z mniszka lekarskiego ma nastąpić
w ciągu najbliższych 5–10 lat.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Continental

SAMOCHODY SPECJALNE | PAŹDZIERNIK 2015 | 79

| TECHNIKA |

DAF – producent z tradycjami
© DAF

Arkadiusz Gawron

W połowie września zostaliśmy zaproszeni do zwiedzenia fabryki samochodów
ciężarowych i muzeum DAF-a w Eindhoven. Holenderska firma jest uznanym
producentem pojazdów użytkowych ze stabilną pozycją w Polsce i na świecie.

prócz produkowanych w USA modeli Peterbilt i Kenworth DAF jest
trzecią marką firmy PACCAR i reprezentuje ją głównie w Europie. DAF jest
obecnie liderem sprzedaży w Polsce z niemal 20-procentowym udziałem w rynku. Zakłady produkcyjne mieszczą się
w Eindhoven w Holandii (ciężkie pojazdy użytkowe i silniki), Westerlo w Belgii
(osie jezdne) oraz Leyland w Wielkiej Brytanii (pojazdy dystrybucyjne). Obecnie
portfolio składa się z trzech gam pojazdów: LF, CF oraz flagowego XF, pokrywających zakres od 6 do ponad 40 t dmc.
W celu przybliżenia marki DAF w artykule skupimy się na wybranych zagadnieniach, które uznaliśmy za najbardziej interesujące.

Przyczepy i naczepy
Wszystko zaczęło się w 1928 r. Założyciel firmy DAF, Huub van Doorne, kilkakrotnie naprawiał samochód pana Huengesa, właściciela browaru i wytwórni

lodu Coolen’s Brewery and Ice Factory.
Ten był tak zachwycony jakością naprawy
i usługi, że zaproponował mu pożyczkę
na otwarcie zakładu przemysłu maszynowego i warsztatu mechaniki. Warsztat ten rozpoczął działalność pod nazwą
Commanditaire Vennootschap Huub van
Doorne’s Machinefabriek w budynku
wspomnianego browaru, w którym obecnie znajduje się muzeum firmy DAF.
W 1932 r. podjęto decyzję o skupieniu się na produkcji przyczep i naczep,
nazwę firmy zmieniono na Van Doorne’s
Aanhangwagenfabriek N.V. (czyli w wolnym tłumaczeniu: fabryka przyczep Van
Dornów), w skrócie DAF. Od 1949 do
1979 r., kiedy produkcja przyczep została
wstrzymana, DAF był jedynym producentem w Europie produkującym ciężarówki
oraz przyczepy i naczepy jednocześnie.
Od samego początku autorskie pomysły
konstrukcyjne firmy są bardzo interesujące. W 1935 r. zaprojektowano oś
Trado. Była to koncepcja przekształcenia pojedynczej napędzanej osi w układ
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dwóch posobnych osi z napędem wszystkich kół (z jednego mostu napęd był
przekazywany do dwóch kół pędnych na
każdej stronie pojazdu, zamontowanych
wahliwie na jednym wahaczu łożyskowanym w połowie swojej długości, na pochwach mostu napędowego. Wahacz był
jednocześnie obudową mechanizmów
napędowych). W roku 1936 wyprodukowano naczepę do 3-metrowych kontenerów, które dzięki specjalnym mechanizmom można było szybko ładować
na wagony kolejowe.

Samochody ciężarowe
Po wojnie zapotrzebowanie na pojazdy użytkowe jest zawsze bardzo duże.
W takich okolicznościach DAF dostrzega
szansę na rozwój i uruchamia w 1949 r.
produkcję pojazdów silnikowych. Pierwszymi pojazdami, które powstają, są
ciężarówki A-30 i A-50 (odpowiednio
3- i 5-tonowe) uzupełnione później o modele A-10 i A-60.

© A. Gawron

© DAF
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Model 3300 Space Cab to bardzo udana propozycja DAF-a do transportu
dalekodystansowego. W latach 80. cieszył się uznaniem kierowców

W 1950 r. produkcja została przeniesiona do nowej fabryki (którą mieliśmy okazję zwiedzić) przy ulicy Geldropseweg w Eindhoven, dzięki czemu
znacznie zwiększyły się możliwości produkcyjne zakładu. Zaczął się dynamiczny
rozwój firmy. W 1955 r. swą premierę
miały ciężarówki 1100, 1300 i 1500. Rok
później zapadła decyzja o zakupie licencji na silniki wysokoprężne firmy Leyland,
a w 1957 r. uruchomiono ich produkcję
we własnej, nowej fabryce silników.
Jako jeden z pierwszych producent pojazdów użytkowych na świecie w 1959 r.
DAF zastosował turbodoładowanie w silniku DS575. Silnik ten zamontowano
w odświeżonej po 4 latach produkcji gamie pojazdów 1100/1300/1500, uzupełnionej jeszcze w tym samym roku o model 1800. Rok 1962 przyniósł premierę
ciężarówki DAF 2600. Wspomaganie
kierownicy, duże powierzchnie przeszklenia oraz dwie leżanki w przedłużanej
kabinie dawały kierowcy niespotykany
dotąd komfort.
Wprowadzenie w 1970 r. odchylanych
do przodu kabin w ówcześnie nowej generacji ciężarówek serii F1600/F2000 ułatwiło dostęp do silnika i skróciło czas obsługi.
Były to pierwsze odchylane kabiny, które
produkowano na większą skalę i dlatego
zostały zapamiętane. W 1973 r. wprowadzono do produkcji silnik DKS 1160,
który jako pierwszy na świecie silnik samochodu ciężarowego był wyposażony
w turbodoładowanie i chłodnicę międzystopniową powietrza. Silnik ten został zastosowany m.in. w modelu 2800
oraz DAF Paystar.

Oprócz produkcji podzespołów w fabryce w Eindhoven montuje się oczywiście gotowe pojazdy

W 1985 r. wprowadzono do oferty
ciężarówkę o oznaczeniu 3300 z kabiną
w wersji Space Cab (czyli przedłużanej
sypialnej i z podwyższonym dachem).
Dzięki takiemu rozwiązaniu przed fotelem
na miejscu pasażera można było stanąć.
Nowe silniki drugiej generacji z zaawansowaną turbosprężarką i chłodzeniem
międzystopniowym otrzymały oznaczenie ATi, widoczne na atrapach kabin.
W początkach lat 80. holenderski
producent podjął współpracę z hiszpańskim Pegaso w celu zaprojektowania nowej kabiny do najcięższych pojazdów
użytkowych. Projekt nosił nazwę Cabtec.
Pegaso Troner było wyposażone w tę samą
kabinę co zaprezentowany w 1987 r.
DAF 95. Rok później DAF 95 został utytułowany nagrodą Truck of the Year
1988. Kabina była na tyle udana, że DAF
XF105 wybrany Ciężarówką Roku 2007
był w nią nadal wyposażony (przeszła
ona w międzyczasie liczne modyfikacje).
W 1994 r. kabinę jeszcze podwyższono
i nazwano Super Space Cab. Jest ona nadal stosowana w modelu XF Euro VI, oczywiście po kolejnych udoskonaleniach.
W pierwszej połowie lat 90. załamuje
się rynek pojazdów ciężarowych, głównie
w Wielkiej Brytanii, od którego DAF jest
mocno uzależniony, i w 1993 r. ogłasza
bankructwo. Przy wsparciu ze strony rządu
holenderskiego wprowadzane są nowe
modele i intensywnie poszukuje się strategicznego inwestora. Ostatecznie jedna
z największych marek pojazdów użytkowych – amerykański PACCAR – przejmuje

w 1996 r. DAF-a i tym samym zapewnia
mu możliwość stabilnego rozwoju. W latach 1992–1993 wchodzi na rynek nowa
generacja pojazdów w średniej kategorii
wagowej: 65, 75, 85 – w 1998 r. po
gruntownej modernizacji ich oznaczenie
jest uzupełnione literami CF. W 2001 r.
produkowane od 1991 r. modele DAF 45
i 55 przechodzą poważne zmiany, m.in.
montowana jest wspólna z Renault i Volvo
nowa kabina, a nazwa obu odmian zostaje zmieniona na LF. Rok po prezentacji samochód zdobywa tytuł Ciężarówki
Roku 2002.

Fabryka w Eindhoven
Fabryka uruchomiona w 1950 r. jest
dzisiaj bardzo nowoczesnym obiektem,
w którym nie tylko montuje się gotowe
pojazdy (gamy CF i XF), ale także produkuje do nich podzespoły. DAF we
własnym zakresie wykonuje ramy, kabiny, osie oraz silniki. Oczywiście nie
wszystko jest produkowane w Eindhoven, ale bardzo ciekawie zorganizowane.
Mimo że jest to montownia końcowa gotowych pojazdów, produkuje się tutaj
komponenty, m.in. do osi napędowych,
takie jak koła talerzowe i wałki atakujące.
Eliminuje to puste przebiegi. Gotowe
osie z Westerlo przywożone są do montowni, a w powrotną drogę wożone są
komponenty do nich wyprodukowane
w Eindhoven. Podobnie jest z silnikami
i kabinami. Na miejscu produkowane są
także kompletne ramy.
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Alaskan – nowy pick-up Renault
Alaskan – tak będzie się nazywał nowy pick-up Renault. Na razie firma
zaprezentowała model koncepcyjny o nazwie Z-U60 Concept oraz zapowiedziała
swoją mocną ekspansję na rynki światowe i podbój segmentu pick-upów.

rupa Renault od 17 lat zajmuje
pozycję lidera na rynku samochodów dostawczych w Europie,
a także ma bardzo mocną pozycję w krajach Ameryki Łacińskiej i Afryce. Ambicją
Grupy jest przekształcenie europejskiej
marki Renault, regionalnego lidera na
rynku samochodów dostawczych, w wiodącego producenta na skalę światową.
Zadanie to ma ułatwić wprowadzenie na
rynek dwóch różnych modeli: południowoamerykańskiego pick-upa Renault Duster Oroch, zaprezentowanego w czerwcu
br. w Buenos Aires, oraz modelu Alaskan
– przyszłego nowego pick-upa Renault
przeznaczonego na rynki całego świata.
Ten drugi, na razie jako model koncepcyjny Z-U60 Concept, został przedstawiony na początku września br. na konferencji prasowej w Paryżu. Oba pojazdy
mają zapewnić Renault wstęp do segmentu pick-upów, stanowiących ponad
1/3 wszystkich lekkich pojazdów użytkowych sprzedawanych co roku na całym
świecie i będących główną siłą napędową
wzrostu światowego rynku samochodów dostawczych. W 2014 r. nabywców
znalazło ponad 5 milionów pick-upów.

Ashwani Gupta

,
dyrektor ds. samochodów
dostawczych Renault na świat

Roboczy
i rodzinny zarazem
Projektantom nowego pick-upa przyświecał cel stworzenia pojazdu, który
będzie spełniać wymagania trzech różnych światów: świata pracy zawodowej,
rekreacji i codziennego życia. Pomogło
im doświadczenie uzyskane przy projektowaniu crossoverów, modeli Captur
i Kadjar. Z-U60 Concept to pojazd przystosowany do potrzeb klientów biznesowych, gdyż ma wytrzymały układ
jezdny zapewniający odpowiednie trzymanie się drogi, duży prześwit i wysoki
komfort jazdy, wyjątkowo niskie zużycie
paliwa, a jednocześnie dużą moc i doskonałe przyspieszenie. Jego ładowność
wynosi ponad 1 t, a pojemna skrzynia odpowiednio wyposażona umożliwia zamocowanie nie tylko sprzętu roboczego,
ale i roweru górskiego, namiotu, deski
surfingowej czy sprzętu kempingowego.
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Jesteśmy obecnie gotowi do realizacji naszego planu ogólno światowego rozwoju, aby spełnić
oczekiwania klientów biznesowych i indywidualnych dzięki
wzbogaconej gamie produktów,
nowej ofercie usług i nowej jakości
obsługi klienta na światowym
rynku samochodów dostawczych.

Dzięki wygodnej i komfortowej kabinie,
w której znajduje się wyposażenie umożliwiające korzystanie z usług mobilnych,
a także dzięki wbudowanym w lusterkach bocznych kamerom, dającym możliwość nakręcenia panoramy utrwalającej
wspomnienia z wyjazdu, Z-U60 Concept
jest też pojazdem idealnie przystosowanym do aktywnego spędzania wolnego
czasu i sportowych wypadów rodzin-

| TECHNIKA |

Atletyczny Alaskan Concept
Z zewnątrz model wygląda imponująco i efektownie, a jego spore rozmiary zapewniające
mu sportowy wygląd świadczą o jego wytrzymałości i mocy. Nie da się ukryć, że powstał na bazie najnowszego Nissana NP300,
ale ma charakterystyczny dla Renault design. W atletycznie przetłoczonych bokach
nadwozia uwagę przyciągają mocno zarysowane nadkola i 21-calowe obręcze kół.
Pod maską drzemie silnik Renault – czterocylindrowa wysokoprężna jednostka Twin
Turbo o mocy 190 KM, montowana już w innych modelach łącznie z Masterem. Technologia Twin Turbo łączy pracę małego turbo
na niskich obrotach, co zapewnia płynne
przyspieszenie bez konieczności dodawania
gazu, i mocniejsze turbo, które działa przy wysokich obrotach pracy silnika. Poza tym silnik ten jest lżejszy od przeciętnego i poza doskonałym przyspieszeniem zapewnia również
oszczędność paliwa i obniżenie emisji CO2.
Alaskan ma 4-drzwiową kabinę i napęd 4×4.
Uwagę zwracają też diody LED w oświetleniu,
a także błękitne i złote wykończenia w lusterkach bocznych, zaciskach hamulców czy
w środku obręczy kół. Ładowność w zależności od wersji przekracza 1 tonę.

nych. Projektanci nie zapomnieli również
o dostosowaniu pojazdu do wymogów
codziennego życia, zapewniając m.in.
dużo miejsca w kabinie. Dla podkreślenia uniwersalności zastosowań modelu
koncepcyjnego i niejako chwyt marketingowy Renault nawiązało współpracę
z firmą Hasselblad, szwedzkim producentem aparatów fotograficznych. W ramach tej współpracy obie firmy stworzyły
postać Paula – fotografa reportera, który
pracując dla międzynarodowych magazynów, użytkuje pick-upa, wożąc swój
sprzęt fotograficzny marki Hasselblad
w najróżniejszych warunkach, jeżdżąc
zarówno po lodzie, jak i po pustyni. Dla
Paula właśnie ten nowy model jest nie
tylko praktycznym pojazdem roboczym,
ale również samochodem rodzinnym i prestiżowym pick-upem w jednym.
Finalny pojazd o nazwie Alaskan –
przeznaczony na rynki całego świata –
będzie utrzymany w tym samym stylu co
jego koncepcyjny poprzednik, będzie miał
te same wymiary, a także będzie dostępny
w kilku wersjach silnikowych. Zostanie
zaprezentowany w pierwszym półroczu
2016 r., jednak na nasz rynek trafi dopiero na początku roku 2017.

Dostawcza ofensywa
Model Alaskan jako „cudowna broń”
Renault jest także zapowiedzią mocnej
ofensywy producenta na rynku samochodów dostawczych. Ma to być wzmożone natarcie na wszystkich frontach:
produktów, rynków, współpracy z partnerami wraz z utworzeniem nowej marki
Renault Pro+ – specjalnej oferty usług
działającej na całym świecie. Przedsiębiorcy, mogący do tej pory wybierać spośród szerokiej gamy pojazdów specjalistycznych, będą mieli jeszcze szerszy
wybór. Odnowiony Master dostępny jest
aktualnie w 350, a nowy Trafic w 270
wersjach. Ten drugi okazał się ogromnym sukcesem handlowym. Według danych producenta na koniec czerwca br.
liczba sprzedanych egzemplarzy Trafica
wynosiła 40 tys. – to o 12,5% więcej niż
na koniec czerwca ubiegłego roku. Każdy
ze zmodernizowanych pojazdów ma nowy
design, nowe silniki oraz wyposażony
został w nowoczesne rozwiązania technologiczne, zapewniające wyższy poziom bezpieczeństwa jazdy, jak np. system ESC najnowszej generacji z funkcją
Extended Grip poprawiającą właściwości

trakcyjne pojazdu, lusterko szerokokątne
wide view eliminujące martwe pole itd.
Warto podkreślić, że Renault jest też
jedynym koncernem oferującym elektryczne modele dostawcze – Kangoo Z.E.
(sprzedawany w 45 krajach świata) oraz
Twizy Cargo.
Realizację planu wzrostu sprzedaży
samochodów dostawczych marki na świecie umożliwić ma również współpraca
z kluczowymi partnerami. Z Nissanem
już jest realizowany projekt, którego owocem jest właśnie jednotonowy pick-up
Renault Alaskan. To w nim wykorzystane
zostały niektóre elementy konstrukcyjne
Nissana NP300. Z Nissanem, Daimlerem,
General Motors Europe i Renault Trucks
współpraca trwa od wielu lat. Producenci mają wspólne produkty i komponenty, a także wykorzystują ogromne
doświadczenie Renault w dziedzinie samochodów dostawczych. Ponadto Renault
nawiązało również współpracę z Fiatem,
w wyniku której na bazie podwozia Trafica zakład w Sandouville rozpocznie
w połowie 2016 r. produkcję dostawczego modelu Fiata.
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Ashwani Gupta, dyrektor ds. samochodów dostawczych Renault na świat,
zapowiedział: „Naszym nowym, ambitnym celem jest przekształcenie Renault,
regionalnego lidera na rynku samochodów dostawczych, w wiodącego światowego producenta. Dysponujemy dobrym
punktem wyjścia do realizacji tego celu:
nowymi rynkami, nowymi produktami,
bogatym doświadczeniem w obsłudze
klienta oraz umowami o współpracy.
Dziś jesteśmy gotowi do realizacji tej
strategii, której wyrazem jest nasza nowa
marka Renault Pro+”. Cała strategia
sprzedaży dostawczych samochodów Renault opiera się właśnie na zaawansowanej sieci Pro+.

Renault Pro+
Poza ofensywą nowych modeli na
nowych rynkach Renault rozwija Renault Pro+, specjalną ofertę usług przeznaczoną dla nabywców i użytkowników
samochodów dostawczych producenta.
Specjalistyczna sieć Pro+, oferująca produkty i usługi dostosowane do potrzeb
klientów, zapewni im nową jakość obsługi zarówno przed sprzedażą, w jej trakcie, jak i po niej. Sieć sprzedaży Renault
Pro+ gwarantuje użytkownikom bogaty wybór samochodów dostawczych Renault (ponad 640 wersji) z gamą różnorodnych zabudów, dostosowanych do

Renault Duster Oroch zaprojektowany został na rynek Ameryki Łacińskiej na bazie SUV-a Renault
Duster. Wyposażony jest w pełnowymiarową podwójną kabinę, czworo drzwi, pięć miejsc i pokaźną
skrzynię, a wyposażenie wnętrza godne jest SUV-a klasy C. Mimo iż jego design, wyposażenie
i akcesoria świadczą o pokrewieństwie z bazowym Dusterem, niemniej jednak Oroch ma wiele
nowych elementów i rozwiązań, a różnorodność akcesoriów umożliwia klientom personalizację
pick-upa i jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb i wymagań

potrzeb klientów niemal każdej branży.
Klienci w nabytych pojazdach otrzymują
nowoczesne i innowacyjne rozwiązania,
nie tylko te zapewniające maksymalne
bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, jak
np. lusterko wide view, ale i takie, które
ułatwiają im codzienne życie zawodowe,
tworząc tym samym prawdziwe mobilne
miejsce pracy w pojeździe, np. w modelach Trafic i Master.
Szacuje się, że do 2020 r. 80% ludności świata będzie miało dostęp do Internetu i stanie się on powszechnie używanym interfejsem w kontaktach między
klientami, punktem sprzedaży i producentem, dlatego również Renault upraszcza i ułatwia obsługę swoim nabywcom.
Renault Pro+ zapewnia im wsparcie

podczas całego procesu obsługi – od wyszukiwania informacji w Internecie po
przeglądy i naprawy pojazdu.
Aktualnie ponad 600 dealerów z 39
krajów świata proponuje ofertę usług Renault Pro+ dla użytkowników samochodów dostawczych, oczywiście nieco zróżnicowaną w zależności od kraju. Jednak
jedno jest niezmienne – ta wyspecjalizowana sieć spełnia potrzeby klientów
biznesowych i umożliwia im zachowanie
ciągłości prowadzonej działalności oraz
mobilność chociażby dzięki przedłużonym
godzinom otwarcia, szybkim usługom serwisowym i samochodom zastępczym.

Opracowanie i zdjęcia
Katarzyna Biskupska

Grupa Renault ma sieć 360 autoryzowanych producentów zabudów w 27 krajach. Przy okazji prezentacji Alaskana w Paryżu zorganizowano
wystawę różnorodnych zabudów specjalistycznych, od chłodni i mobilnych sklepów, poprzez mobilne laboratoria, warsztaty i ambulanse,
do brygadówek, mikrobusów socjalnych i pojazdów do transportu osób niepełnosprawnych. Jedną z prezentowanych zabudów był furgon
Renault Master 165 DCi z zabudową Twin Cab firmy Moto Wektor (czerwony model na zdjęciu). Egzemplarz ten ma największą
z istniejących na rynku kabinę sypialną, firanki po obu bokach zabudowy i pneumatycznie regulowany dach
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To już 100 lat
pojazdów użytkowych MAN
Mimo iż historia dzisiejszego koncernu MAN rozpoczęła się przed ponad 250 laty,
to sam pion pojazdów ciężarowych i autobusów obchodzi w 2015 r. jubileusz stulecia.
To właśnie 100 lat temu zbudowano pierwszy pojazd użytkowy.

czerwca 1915 r. do rejestru
handlowego miasta Norymberga wpisana została nowa
firma – zakłady produkcji pojazdów ciężarowych „Lastwagenwerke M.A.N.Saurer” – będąca spółką joint venture
fabryki maszyn Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG i szwajcarskiego producenta pojazdów użytkowych Saurer.
W tym też roku fabrykę w Lindau nad Jeziorem Bodeńskim opuściła pierwsza
ciężarówka o dmc. 3 t. Wyprodukowano
również pierwsze autobusy, które oprócz
pasażerów przewoziły na długich dystansach również listy i paczki. Rok później produkcja została przeniesiona do
zakładów MAN w Norymberdze.
Po wycofaniu się firmy Saurer ze
wspólnego przedsięwzięcia przedsiębiorstwo działało pod nazwą M.A.N. Lastwagenwerke. W 1924 r. producent zaprezentował pierwszy pojazd ciężarowy
z silnikiem Diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Nowy silnik pozwalał,
w porównaniu ze stosowanymi wówczas powszechnie silnikami benzynowymi, na zmniejszenie kosztów eksploatacji nawet o 75%. W tym samym roku
w zakładach MAN powstały także pierwsze autobusy niskopodłogowe na bazie
własnej konstrukcji podwozia z niską

1915
MAN we współpracy z firmą Saurer
w Lindau konstruuje pierwsze
pojazdy ciężarowe i autobusy.
Rok później produkcja przenosi się
do fabryki MAN w Norymberdze

ramą. Wcześniej wszystkie autobusy produkowane przez MAN od 1915 r. były
konstruowane na podwoziach pojazdów
ciężarowych. Cztery lata później, w roku
1928, niemiecki producent zaprezentował pierwszy 3-osiowy pojazd ciężarowy, który stał się prototypem wszystkich ciężkich pojazdów produkowanych
w MAN. Model S1H6 otrzymał w 1932 r.
silnik D4086 o mocy 140 KM i został tym
samym najmocniejszą ciężarówką na
świecie. Kolejny kamień milowy w rozwoju technologicznym spółki przypadł na
rok 1937, kiedy to powstał wyjątkowo
oszczędny silnik ze sferyczną komorą
spalania.

Okres powojennej odbudowy

1924
Prezentacja pierwszego, opracowanego przez MAN, silnika wysokoprężnego z wtryskiem bezpośrednim

W czasie odbudowy niemieckiej gospodarki po II wojnie światowej powstało
ogromne zapotrzebowanie na pojazdy
ciężarowe. W latach 50. ubiegłego stulecia samochód ciężarowy MAN F8 z silnikiem V8 o mocy 180 KM stał się pojazdem flagowym cudu gospodarczego
młodej Republiki Federalnej Niemiec.
O ówczesnym poziomie innowacyjności
producenta świadczy m.in. zaprezentowany w 1951 r. pierwszy niemiecki silnik z turbodoładowaniem. Ta 6-cylind-
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rowa jednostka o pojemności 8,72 l osiągała moc 175 KM, co oznaczało wzrost
mocy aż o 35% w stosunku do analogicznego silnika wolnossącego. W roku
1955 firma MAN przeniosła produkcję
pojazdów ciężarowych i autobusów do
nowej siedziby w Monachium. Zakłady
w Norymberdze stały się centrum rozwoju kompetencji w zakresie konstrukcji silników.
Także w sektorze autobusów MAN
zawsze potwierdzał swój potencjał innowacyjności. W 1961 r. firma wprowadziła na rynek model 750 HO będący
pierwszym autobusem o modułowej
konstrukcji podwozia. Na takim samym
podwoziu montowano różne warianty
zabudowy dla autobusów liniowych, dalekobieżnych i autokarów.

1977
1932
MAN S1H6 o mocy 140 KM zostaje
najmocniejszym na świecie samochodem ciężarowym z silnikiem
wysokoprężnym. Rok później firma
wprowadza na rynek ciężarówkę
z silnikiem o mocy 150 KM

Rozpoczyna się współpraca z Volkswagen Pojazdy Użytkowe. Na początku owocem są lekkie samochody
ciężarowe o dmc. od 6 do 10 t.
Dwa lata później uruchomiona
zostaje produkcja tzw. serii
wspólnej VW-MAN

Przejęcie firmy Büssing
W roku 1971 firma MAN przejęła zakłady samochodowe Büssing Automobilwerke z zakładem w Salzgitter, zyskując
w ten sposób nie tylko technologię silników podpodłogowych, w której specjalizowała się dotychczas firma Büssing,
ale także jej logo, czyli wizerunek lwa
brunszwickiego, który zdobi obecnie
osłonę chłodnicy pojazdów użytkowych
MAN. Rok 1977 to czas rozpoczęcia
współpracy MAN z VW w segmencie
lekkich pojazdów użytkowych. Pojazdy
sześcio- i ośmiotonowe typoszeregu G
były produkowane wspólnie z VW aż do
roku 1993. Dzisiaj spółka MAN należy do
koncernu VW.
Pojazdami flagowymi producenta
były zawsze pojazdy budowlane z silnikiem przed kabiną oraz pojazdy klasy
ciężkiej przeznaczone do transportu długodystansowego z silnikiem pod kabiną,
np. typ 19.280, który w roku 1978 jako
pierwszy pojazd MAN otrzymał tytuł
Truck of the Year. Po tym wyróżnieniu posypały się kolejne, m.in. za wprowadzony w 1986 r. pojazd MAN F90, który
w kolejnym roku został międzynarodową ciężarówką roku (Truck of the Year).
MAN F90 przekonywał swych użytkowników przede wszystkim ogromną kabiną. Już wówczas, podobnie jak dziś, ergonomia i komfort jazdy kierowcy stanowiły
istotne wyzwanie dla konstruktorów MAN.
W latach 90. triumfował model klasy ciężkiej F2000. Od 1994 r. był on już seryjnie wyposażony w silniki z elektronicznym systemem regulacji wtrysku paliwa.

1951
Samochód ciężarowy MAN F8 z silnikiem V8 o mocy 180 KM staje się
flagowym produktem niemieckiego
cudu gospodarczego

1978
MAN otrzymuje po raz pierwszy
nagrodę Truck of the Year
dla modelu 19.280

1961
MAN wprowadza na rynek pierwsze
modele autobusów 750 HO z modułowym podwoziem do jazdy
w mieście oraz na trasach międzymiastowych

1986
MAN wprowadza na rynek modele
serii F90 z nowym typem kabin

1971
MAN przejmuje zakłady produkcyjne
ÖAF i Büssing. Symbol Büssing – lew
– zostaje zintegrowany z logo MAN
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Również autobusy MAN odnosiły sukcesy. Wprowadzony na rynek w 1992 r.
autokar Lion’s Star dał początek kolejnym generacjom autobusów o tej nazwie.
Ten wysokopokładowy autokar o współczynniku oporu aerodynamicznego na poziomie 0,41 miał wyjątkowo opływowy
kształt, zapewniając niskie zużycie paliwa.

1994
W latach 90. sukces odnosi typoszereg pojazdów MAN F2000

2007
Za nowości w klasie ciężkiej pojazdów ciężarowych – od TGA do TGS
i TGX – firma MAN otrzymuje tytuł
Truck of the Year 2008. Jest to w sumie siódmy taki tytuł dla producenta

2010
Do seryjnej produkcji trafia miejski
autobus hybrydowy MAN Lion’s City
Hybrid

2015
Lion's City GL CNG – autobus przegubowy napędzany gazem ziemnym
otrzymuje nagrodę Bus of the Year
2015. Jest to w sumie czwarta nagroda dla autobusu MAN

Nowe tysiąclecie
W nowe tysiąclecie firma MAN weszła z nowymi rozwiązaniami, a mianowicie z typoszeregiem Trucknology Generation Typ A, zwanym w skrócie TGA,
który wyznaczył w 2000 r. standardy
zarówno w zakresie komfortu i ergonomii, jak i nowych technologii. Były to
m.in. skrzynia biegów MAN TipMatic
oraz system MAN Comfort-Shift zapewniające optymalną zmianę biegów. Przejmując w 2001 r. markę autobusów Neoplan, firma MAN Truck & Bus wzmocniła
swoją pozycję w segmencie Premium.
Kamieniem milowym w zakresie
technologii silników było wprowadzenie w 2004 r. silników D20 z bezpośrednim wtryskiem paliwa common rail.
Firma MAN jako pierwszy producent
pojazdów użytkowych zastosowała we
wszystkich swoich silnikach oszczędną
i ekologiczną technologię elektronicznie
sterowanego wtrysku paliwa.
Nowe typoszeregi TGL i TGM, które
pojawiły się na rynku w 2005 r., stanowiły modernizację typoszeregów pojazdów lekkich i średnich. Dzięki zastosowaniu filtrów cząstek stałych i systemu
recyrkulacji spalin udało się w ramach
tej modernizacji zapewnić spełnienie wymagań obowiązującej wówczas normy
Euro IV bez konieczności stosowania
reduktora w postaci AdBlue.
Dwa lata później pojawiły się równocześnie dwa modele będące następcami
pojazdów klasy ciężkiej TGA: model TGX
przeznaczony do ruchu dalekobieżnego
i model TGS obsługujący segment trakcyjny i ciężki segment dostawczy. Za
oba modele firma MAN otrzymała po raz
siódmy tytuł Truck of the Year – jest to
prawdziwy rekord w branży.
W roku 2010 rozpoczęto produkcję
seryjną hybrydowego autobusu miejskiego MAN Lion’s City Hybrid, który dzięki
innowacyjnemu napędowi pozwalał na
ograniczenie zużycia paliwa nawet o 30%.
Model ten otrzymał w 2011 r. nagrodę

ekologiczną ÖkoGlobe, a rok później –
Green Bus Award za koncepcję zrównoważonego rozwoju.

Przyszłość z MAN
Firmie MAN Truck & Bus zawsze
przyświecał cel – projektowanie pojazdów oszczędnych i ekologicznych. W odpowiedzi na wyzwanie, jakie stanowiła
norma Euro VI, producent w roku 2012
wprowadził na rynek najnowszą generację pojazdów serii TG spełniających
rygorystyczne wymagania, zapewniając
jednocześnie maksymalną efektywność
pod względem zużycia paliwa. Jesienią
2014 r. niemiecka firma zaprezentowała
najnowszą generację silników D38, stanowiących ukoronowanie jej stuletnich
doświadczeń w dziedzinie konstrukcji silników do pojazdów użytkowych. Oszczędne silniki wysokoprężne spełniające wymagania normy Euro VI osiągają przy
dwustopniowym turbodoładowaniu moc
do 640 KM.
Dzisiaj MAN Truck & Bus pracuje
nad rozwojem różnorodnych alternatywnych koncepcji napędu pojazdów.
Napędy hybrydowe w pojazdach użytkowych we wszystkich obszarach ich
zastosowań będą w przyszłości uwzględniane w koncepcjach układów napędowych. Autobus miejski już dzisiaj wyposażony jest seryjnie w układ hybrydowy
obejmujący silnik wysokoprężny i napęd
elektryczny. MAN zaprezentował na targach IAA 2014 pojazd TGX Hybrid, stanowiący przyszłościową koncepcję optymalnego pod względem TCO napędu
hybrydowego. Testowany aktualnie miejski model Metropolis jest pojazdem klasy
ciężkiej o napędzie wyłącznie elektrycznym i wyposażonym w Range Extender.
Już dzisiaj są dostępne także inne alternatywne rozwiązania. Silniki przystosowane do pracy na gazie CNG mogą być
także napędzane biogazem, tak więc
można znacznie ograniczyć emisję CO2.
Przykładem jest nowy autobus przegubowy napędzany gazem ziemnym MAN
Lion’s City GL CNG, który otrzymał tytuł Bus of the Year 2015. Dotychczasowa
oferta pojazdów użytkowych napędzanych gazem ziemnym zostanie w 2016 r.
rozszerzona także o samochody ciężarowe z napędem CNG.

Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcia: MAN Truck & Bus
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Marek Pisarek

Interschutz 2015
W dniach 8–13 czerwca br. w Hanowerze odbyły się targi Interschutz 2015.
Zaprezentowano na nich sprzęt i urządzenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
(także przed katastrofami) oraz ratownictwa technicznego i medycznego.

argi były swoistym forum, na którym przedstawiono osiągnięcia
techniczne firm pożarniczych na
przestrzeni minionych 5 lat, czyli od targów w Lipsku zorganizowanych w czerwcu 2010 r. Na targach zaprezentowało
się ponad 1500 wystawców z 51 krajów,
wśród nich byli również wystawcy z Polski. Ekspozycję rozlokowano na ponad
106 tys. m2 (łącznie hale wystawowe i teren otwarty). Wystawę odwiedziło ponad
157 tys. osób, w tym około 23 tys. gości
z zagranicy.
Targi te to prestiżowa impreza, na
której nie wypada nie być. W tym roku
swoje produkty zaprezentowały takie
firmy jak: Rosenbauer, Magirus, Ziegler,
Bronto Skylift, Sides, Gimaex, Wawrzaszek ISS, BAI, Oshkosh oraz Ferrara.
Dwaj najwięksi niemieccy producenci
podwozi samochodowych przeznaczonych pod zabudowy pożarnicze, tj. Mercedes-Benz i MAN, na swoich firmowych stoiskach prezentowali samochody
pożarnicze oczywiście zabudowane na
ich podwoziach przez różne firmy.

Ciężki lotniskowy
samochód ratowniczo-gaśniczy Panther 4x4
– widok z tyłu

Rosenbauer
Najwięcej pojazdów wystawił Rosenbauer razem z wchodzącą w jego skład
firmą Metz. Gamę pojazdów otwierało
kilkanaście miejskich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze znanych serii CL
oraz AT. Wśród innych pojazdów pożarniczych producent zaprezentował stale
rozwijaną rodzinę ciężkich pojazdów lotniskowych Panther 4×4 i 6×6. Na targach
miał swoją premierę nowy model Pan-
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ther 6×6 oraz Panther 4×4. Nową Panterę
6×6 z wysięgnikiem HRET firma zabudowała na własnym podwoziu Rosenbauer
39.750. Napędza je silnik Volvo D16K
Euro VI o mocy maksymalnej 552 kW
(750 KM). Za przenoszenie napędu odpowiada 8-biegowa automatyczna skrzynia biegów Allison. Przyspieszenie od
0 do 80 km/h to 28 s, a prędkość maksymalna pojazdu to 120 km/h.

© Deutsche Messe

Część I

Zabudowa modułowa nadwozia została wykonana z aluminium oraz kompozytów. Pojazd ma dwudrzwiową modułową kabinę Rosenbauera. Kabina spełnia
wymogi ECE R29-3 na test zderzeniowy
kabin ciężarowych i ma układ siedzeń
1+1+1+1+1. Futurystyczny panel sterujący jest ulokowany między kierowcą
a dowódcą. Zawiera on system kontroli
logicznej, który pozwala jednemu stra-

Ciężki samochód gaśniczy Rosenbauera Buffalo extreme

Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Panther 6x6 z wysięgnikiem HRET
(Stinger 54) – widok z przodu

żakowi-ratownikowi obsługiwać całość
systemów, tj. zarówno kierowania pojazdem Panther, jak i uruchamiania oraz
sterowania urządzeniami pożarniczymi.
Zbiorniki na środki gaśnicze zostały
wykonane z kompozytu polipropylenowego o pojemności 12 500 dm3 na wodę
oraz 1500 dm3 na środek pianotwórczy.
Dodatkowo zabudowano zbiornik z proszkiem gaśniczym w ilości 250 kg. Samochód został wyposażony w 2 pompy
pożarnicze: jednozakresową niskiego ciśnienia N80 o wydajności 9000 dm3/min
przy ciśnieniu 14 bar oraz jednozakresową wysokiego ciśnienia H5 o wydajności 500 dm3/min przy ciśnieniu 40
bar. Do podawania środków gaśniczych
na miejsce prowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczej służy nowe działko wodno-pianowe RM65 CCN o wydajności 6000
dm3/min przymocowane do masztu gaśniczego Stinger 54, ponadto do masztu
gaśniczego przymocowano urządzenie
(lancę) do przebijania kadłubów samolotów i podawania środków gaśniczych
w postaci rozproszonej. Oprócz działka
zamocowanego na wysięgniku podawać

wodę i pianę może działko zderzakowe
Rosenbauer typ RM15C, zamontowane na
przednim zderzaku, o wydajności 1500
dm3/min przy ciśnieniu 10 bar. Zasięg
rzutu strumienia zwartego piany i wody
do 50 m. Zabudowana jest również linia
szybkiego natarcia z wężem o długości
50 m zakończona prądownicą pistoletową.
Druga z premierowych Panther to również ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy zabudowany na podwoziu Rosenbauer 26.700 4×4. Napędzany
jest również 750-konnym silnikiem Volvo.
Pojazd od 0 do 80 km/h rozpędza się
w 22 s, prędkość maksymalna wynosi
115 km/h. Kabina dwudrzwiowa przystosowana jest do przewozu 4 strażaków.
Zabudowa modułowa nadwozia została
wykonana z aluminium oraz kompozytów.
Zbiorniki na wodę w ilości 6200 dm3 oraz
na środek pianotwórczy w ilości 750 dm3
zostały wykonane z kompozytu polipropylenowego. Dodatkowo zabudowano
zbiornik z proszkiem gaśniczym w ilości
250 kg typu BC (kompatybilny z pianą
gaśniczą) wraz z niezbędnymi instalacjami,
w tym z butlą z azotem do wyrzucania
środka gaśniczego. Samochód został wyposażony w jednozakresową niskociśnieniową pompę pożarniczą N65 o wydajności 7000 dm3/min przy ciśnieniu 14 bar,

jeżeli woda jest pobierana bezpośrednio
ze zbiornika znajdującego się na samochodzie. Na dachu zamocowano działko
wodno-pianowe RM35C o wydajności
4750 dm3, drugie działko RM 35C HVLA
o wydajności również 4750 dm3/min zainstalowano w zderzaku. Działka te są
przystosowane do podawania piany sprężonej CAFS. Oprócz tego samochód wyposażono w dwie linie szybkiego natarcia
z wężem o średnicy wewnętrznej 32 mm
i długości 30 m zakończone prądownicami pistoletowymi.

Buffalo extreme
Ogromne zainteresowanie zwiedzających wzbudził największy wystawiony na
targach ciężki samochód gaśniczy Buffalo
extreme, nazywany również superciężkim
samochodem gaśniczym. To aktualnie
największy samochód gaśniczy, jaki wyprodukowano. Zabudowę pożarniczą wykonano na podwoziu Paul Heavy Mover
HM 80 570 (6×6). Pojazd jest napędzany silnikiem Mercedes-Benz OM 502LA
o mocy 420 kW (571 KM) Euro III. Za
przenoszenie napędu odpowiada automatyczna skrzynia biegów Allison 4700 P,
dmc. pojazdu to 68 000 kg, natomiast
prędkość maksymalna – 65 km/h. Jego
obsadę zapewnia dwuosobowa załoga,
jednak kabina może być przystosowana
do przewozu maksymalnie 5 strażaków.
Szkielet zabudowy został wykonany z profili aluminiowych osłoniętych blachą aluminiową klejoną do szkieletu. Pojazd ma
zabudowany zbiornik przystosowany w tej
konfiguracji do przewozu 33 000 dm3
wody. Do jej podawania na miejsce akcji
służy jednozakresowa niskociśnieniowa
pompa pożarnicza N65 o wydajności
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Nowa winda
ratownicza
dla drabin
obrotowych
Magirusa

Nowa ciężka hydrauliczna drabina obrotowa
Magirusa M34L-H z zabudowaną autopompą
oraz zbiornikiem na wodę

Nowa ciężka hydrauliczna
drabina obrotowa Magirusa
M68L o rekordowej wysokości ratowniczej 68 m

6500 dm3/min przy ciśnieniu 10 bar. Na
dachu zabudowy zamontowano działko
wodno-pianowe RM60C o wydajności
6000 dm3/min z deflektorem umożliwiającym modyfikację strugi wypływającego środka gaśniczego. Do zasysania
wody przez autopompę służy nasada
ssawna o średnicy 150 mm, natomiast
do napełniania bezpośredniego zbiornika
służą dwie nasady o średnicy 100 mm.

Magirus
Największy rywal Rosenbauera – Magirus zaprezentował również wiele interesujących pojazdów. Wśród nich na
szczególną uwagę zasługuje ciężka obrotowa drabina hydrauliczna M68L o aktualnie najwyższej na świecie maksymalnej wysokości wysuwu przęseł 66 m
mierzonej do podstawy kosza oraz o maksymalnej wysokości ratowniczej wynoszącej 68 m. Zabudowę drabiny obrotowej wykonano na 4-osiowym Iveco
Trakkerze AD 340 T45 (8×4). Napęd pojazdu zapewnia silnik Cursor 9 o mocy
265 kW (360 KM) Euro VI. Dwuosobowa kabina przystosowana jest do przewozu 3 strażaków. Zabudowę wykonano
z uwzględnieniem nowego designu tzw.
NBS (New Body Structure) w systemie
Alu Fire 3. Szkielet składa się ze skręcanych profili aluminiowych, a poszycie
zewnętrzne tworzą blachy aluminiowe
klejone do szkieletu.
Zespół drabiny składa się z 7 przęseł.
Drabina jest wyposażona w 3-osobowy
kosz ratowniczy RC 300 oraz w nową
windę ratowniczą RE 300, która może
być sterowana pilotem. Winda RE 300
jest całkowicie nowym projektem, jest

przewidziana do montowania w drabinach obrotowych o wysuwie przęseł od
32 do 68 m. Jest ona tak skonstruowana, że umożliwia przejście osób ewakuowanych z kosza do niej i na odwrót.
W koszu ratowniczym zostało zamontowane na stałe działko wodne o wydajności 1200 dm3/min. Opcjonalnie istnieje
jednak możliwość zastosowania działka
o wydajności do 2500 dm3/min.
Inną, również bardzo interesującą
obrotową hydrauliczną drabiną jest ciężka
drabina występująca pod oznaczeniem
M34L-H. Drabinę zabudowano na 3-osiowym podwoziu Iveco Stralis AD 260 S42
(6×2*4). Napęd podwozia zapewnia silnik Cursor 11 o mocy 309 kW (420 KM)
Euro VI. Samochód ma dwumodułową
czterodrzwiową kabinę zaprojektowaną
i wykonaną zgodnie z najnowszym standardem firmowym Magirus Team Cab.
Kabina ta charakteryzuje się wysokim
poziomem bezpieczeństwa, a ponadto
zapewnia dużo miejsca dla załogi: 7 strażaków w układzie siedzeń 1+1+5. Zabudowę pożarniczą nadwozia wykonano
również w systemie Alu Fire 3. W po-
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jeździe za kabiną umieszczono zbiornik
na wodę o pojemności 2000 dm3 oraz
jednozakresową pompę pożarniczą o wydajności 4000 dm3/min przy ciśnieniu 10
bar. Drabina składa się z zestawu 4 przęseł. Do ostatniego przęsła zaczepiono
nowej generacji, specjalnie opracowany
dla tej drabiny, kosz ratowniczy RC 500H.
Zamocowany jest na przegubie umożliwiającym jego skręcenie w stosunku do
ostatniego przęsła do 45° w obie strony.
W koszu może być ewakuowanych 5 osób
jednocześnie. Kosz ma 4 wejścia, w tym
2 boczne. Przednie wejście jest szerokie
i umożliwia ewakuację osoby poszkodowanej na wózku inwalidzkim, ewentualnie na noszach. W koszu na stałe umieszczone zostało działko wodno-pianowe.
Woda do działka jest doprowadzana poprzez stały suchy pion wodny, który został umieszczony pod zespołem przęseł.
Stabilizację pojazdu zapewniają hydraulicznie wysuwane skośnie, nowej generacji, podpory systemu Vario Jacking o szerokości podparcia do 6000 mm.

Zdjęcia: © M. Pisarek
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Oberaigner Offroad Days 2015
Katarzyna Biskupska

Oberaigner Offroad Days 2015 to impreza plenerowa umożliwiająca
bliższe poznanie rozwiązań technicznych firm Oberaigner Automotive GmbH,
montowanych w pojazdach użytkowych.

o cykliczna impreza, zorganizowana w połowie czerwca na specjalnie przygotowanym torze Autodrom 4×4 we Włościejewkach koło
Poznania, która w tym roku przyciągnęła
znaczną grupę użytkowników pojazdów
klasy van. Oberaigner jako jeden z nielicznych producentów w branży motoryzacyjnej zajmuje się konstrukcją, produkcją i konwersją układów napędowych
na wszystkie koła do pojazdów użytkowych o dmc. od 3 do 7 t. Niektóre rozwiązania znane są na rynku polskim i występują w powszechnie dostępnych modelach
samochodów, takich jak Mercedes-Benz
Sprinter generacji T1N oraz NCV3, oferowanych od lat w sieci dealerskiej Daim-

Jerzy Leszek Solski,
przedstawiciel Oberaigner
Automotive na Polskę

Jesteśmy jedną z nielicznych firm
działających w sektorze samochodów dostawczych średniego
tonażu, która zajmuje się konstruowaniem i produkcją układów przeniesienia napędu 4×4,
w tym blokady mechanizmu różnicowego tylnej osi.

ler AG. Biorąc pod uwagę potrzeby użytkowników i zapotrzebowanie rynku,
firma rozszerzyła swoją ofertę o rozwiązania bardziej specjalistyczne, montowane w takich pojazdach, jak Mercedes-Benz, Opel, Renault czy Nissan.
Dzięki temu zwiększa się zakres zastosowań tych pojazdów poprzez znaczne
poprawienie trakcji w trudnych warunkach drogowych lub w terenie.
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Jazdy próbne w naturalnym terenie
oraz po specjalnie przygotowanych
przeszkodach idealnie prezentowały
możliwości rozwiązań konstrukcyjnych
firmy Oberaigner zastosowanych
w pojazdach użytkowych

Edycja 2015
Podczas dwudniowej prezentacji Oberaigner Offroad Days 2015 klienci mogli
zapoznać się z konstrukcją, wymogami
eksploatacji oraz możliwościami zabudowy pojazdów wyposażonych w rozwiązania firmy Oberaigner, jak również
sprawdzić samochody w praktyce, gdyż
prezentacja statyczna połączona została
z jazdami w terenie pod okiem doświadczonych instruktorów. Naturalne walory
terenu, na którym odbywały się jazdy,
a mianowicie strome podjazdy i zjazdy
w obszarze leśnym, jak i fragmenty
piaszczyste, a także dodatkowo przygotowane przeszkody, okazały się idealne
do przeprowadzenia prezentacji mobilnej techniki firmy Oberaigner.
Autodrom 4×4 to obszar o powierzchni niemal 80 000 m2, na którym znajduje się kilkanaście profesjonalnie przygotowanych tras o różnym stopniu
trudności. Impreza wzbogacona została
prezentacjami produktów firm współ-

Jednym z partnerów tegorocznej Edycji Oberaigner Offroad Days 2015 była firma Auto Idea,
autoryzowany przedstawiciel Mercedes-Benz, który zaprezentował wersje samochodów
z różną konwersją układów napędowych na wszystkie koła. Współpraca z Daimler AG jako
dostawcą OEM rozpoczęła się w 1995 r. wraz ze stworzeniem i uruchomieniem produkcji
układów napędowych 4x4 do Mercedesa Sprintera T1N

92 | PAŹDZIERNIK 2015 | Transport – Technika – Biznes

| TECHNIKA |

pracujących z firmą Oberaigner Automotive GmbH. Zaprezentowane zostały więc
zmodyfikowane pojazdy dostępne w ofercie certyfikowanych przez firmę Oberaigner dealerów marek Mercedes-Benz
Polska i General Motors Poland. Spotkanie zawierało więc wspomniane prezen-

tacje zarówno statyczne, jak i praktyczne,
a także specjalny pokaz dronów firmy
Flytech Solution i robotów firmy Piap.
Klienci mieli również doskonałą okazję do skorzystania z fachowego doradztwa technologicznego oraz przeprowadzenia bezpośrednich rozmów

z przedstawicielami producentów, handlowcami, a także innymi użytkownikami. Kolejna edycja imprezy już w przyszłym roku.

Zdjęcia: © Oberaigner
Automotive GmbH

reklama

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
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Małgorzata Terlecka-Urbanik

Joachim Drees

Od 1 lipca br. pełni obowiązki dyrektora Departamentu Transportu
i Maszyn Budowlanych w Idea Leasing SA. Jest absolwentką Wydziału
Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym
we Wrocławiu (specjalność zarządzanie i marketing). Od 10 lat
związana z branżą finansową i sektorem transportowym. W 2005 r.
dołączyła do VB Leasing Polska SA jako koordynator w Departamencie
Transportu i Maszyn Budowlanych, a po 4 latach objęła stanowisko
product managera, odpowiadając m.in. za rozwój produktów dla branży
transportowej i budowlanej, współpracę z kluczowymi dostawcami,
programy finansowania fabrycznego oraz realizację celów sprzedażowych.
W 2014 r. po zakupieniu spółki przez Idea Leasing SA pozostała na
stanowisku, a po zmianach organizacyjnych powierzono jej funkcję p.o.
dyrektora departamentu. Prywatnie szczęśliwa żona i matka, czas wolny
spędza aktywnie, grając w siatkówkę czy jeżdżąc na rowerze lub nartach.

Od 1 października br. jest prezesem zarządu (CEO) spółki MAN SE.
Jest również prezesem zarządu spółki MAN Truck & Bus AG, należącej
w 100% do MAN SE (od 1 kwietnia 2015 r.) oraz równocześnie
członkiem zarządu Volkswagen Truck & Bus Holding. Przed objęciem
stanowiska zarządu spółki MAN Truck & Bus AG był członkiem
zarządu odpowiedzialnym za sprawy finansowe w spółce Drees
& Sommer AG w Stuttgarcie. Wcześniej przez sześć lat pracował jako
partner brytyjskiej spółki zależnej w Londynie. Po ukończeniu studiów
na uniwersytecie w Stuttgarcie i w Portland State University przez
ponad dziesięć lat zajmował kierownicze stanowiska zarówno w grupie
Daimler Trucks, jak i w Mercedes-Benz Trucks. Od 1 kwietnia br.
już jako CEO zarządzał spółką MAN Truck & Bus AG – największym
przedsiębiorstwem Grupy MAN o rocznych obrotach rzędu
8,4 miliarda euro, zatrudniającej 36 500 pracowników.

Harald Woitke

Leszek Szafran

1 sierpnia br. objął stanowisko dyrektora generalnego Scania
Polska SA. Ma wykształcenie ekonomiczne i ponadtrzydziestoletnie
doświadczenie w branży transportowej – zarządzał wieloma firmami
z sektora transportowego. W ostatnich latach pełnił m.in. funkcję
dyrektora niemieckich oddziałów dealerskich Scanii w Berlinie,
Hanowerze oraz w Stuttgarcie. Przez 3 lata jako dyrektor sprzedaży
odpowiadał za sprzedaż autobusów w Niemczech. Od października
2008 r. zajmował stanowisko dyrektora generalnego Scania East
Adriatic Region. Żonaty i ma dwoje dzieci – córkę i syna. Na nowym
stanowisku dyrektora generalnego Scania Polska SA zastąpił Kjella
Örtengrena, który będzie kontynuował swoją karierę w Szwecji
jako dyrektor generalny Scania Real Estate.
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1 września br. objął funkcję dyrektora generalnego ds. sprzedaży
na Polskę i Ukrainę w firmie Goodyear Dunlop Tires Polska. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz ukończył prestiżowy Senior Leader Development
Program na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Ma 20-letnie,
międzynarodowe doświadczenie w pracy w firmie Goodyear. Karierę
zawodową rozpoczynał w Polsce, gdzie przez pierwsze 14 lat w ramach
struktur Firmy Oponiarskiej Dębica oraz Goodyear Dunlop Tires Polska
zajmował wiele stanowisk w obszarze sprzedaży i marketingu.
Następnie przeniósł się do Republiki Południowej Afryki, gdzie był
dyrektorem generalnym Goodyear South Africa. Później pełnił m.in.
funkcję dyrektora sprzedaży i marketingu EEMEA (Europa Wschodnia,
Bliski Wschód, Afryka), dyrektora ds. sprzedaży opon do samochodów
osobowych na rynkach wschodzących oraz dyrektora pionu ds. bieżnikowania opon w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka).
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Dziennik konserwacji
urządzenia transportu bliskiego

Niezbędny dla wszystkich
użytkowników żurawi,
tylnych burt załadunkowych,
wciągników hakowych
i bramowych, suwnic
oraz wózków widłowych

Naprawy
przek³adni kierowniczych
i pomp wspomagania
Wszystkie typy!

ZAMÓWIENIA DETALICZNE I HURTOWE
tel. 71 783 24 18, faks 71 794 49 53
e-mail: Katarzyna.Biskupska@mazur.eu

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
EWT Truck&Trailer na obchody jubileuszu
20-lecia istnienia firmy.
Inter Cars SA na konferencję prasową omawiającą strategię spółki na najbliższe lata
oraz na obchody 25-lecia firmy.
Iveco Poland na otwarcie nowego centrum
pojazdów używanych OK Trucks.
MAN Truck&Buses Polska na jazdy testowe
pojazdami producenta podczas MAN Traction
Days 2015.

W PAŹDZIERNIKU NA ANTENACH

Meiller Polska na prezentację produktów hakowych i podkontenerowych Meiller.
Mercedes-Benz Polska wraz z dilerami producenta na testy samochodów dostawczych
pt. „Safety on Tour” oraz na przekazanie hybrydowego Cantera do floty sieci sklepów
Biedronka.
Michelin Polska na prezentację usługi Michelin Tyre Check.

ORAZ

W październiku w programie „Na osi” przedstawimy relacje z ciekawych testów pojazdów
i ważnych dla branży wydarzeń. Omówimy problemy przewoźników oraz pokażemy interesujące maszyny
rolnicze, a branżowi dziennikarze podzielą się z nami swoimi przemyśleniami na temat bieżących
problemów transportowych. Nie zabraknie filmików o nietypowych i czasem niebezpiecznych sytuacjach
drogowych oraz prezentacji tuningowanych ciężarówek. 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.

Premiery w Motowizji w soboty o 19:20, a w Tele5 we wtorki o 22:25. Wszystkie godziny emisji
programu na obu antenach są dostępne na naszej nowej stronie internetowej www.naosi.pl

sponsor
programu

1.odcinek październikowy
test Fiata Ducato w komfortowej wersji
pasażerskiej; piknik pod znakiem gwiazdy
u autoryzowanego dealera marki
Mercedes-Benz w Świerklanach; drugą
część żniwnej przygody Iveco, Wieltonu
i New Holland; o czym jeszcze przewoźnicy
rozmawiali w Tęgoborzu; 11. zlot Master
Truck – o tym, kto i z jakimi nagrodami
wyjechał z opolskiego zlotu; w cyklu
„Jak to nazwać?” – niestabilny, ruchomy
pion i nieoczekiwana zmiana pozycji.

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
3. odcinek październikowy
polska premiera nowego Iveco Daily 4x4;
druga część relacji z podpoznańskich
targów Agro Show; w cyklu „CV Truck”
spostrzeżenia branżowych dziennikarzy na
temat autobusów; rzecz o ekologicznych,
bo zasilanych gazem ziemnym,
ciężarówkach; relacja z 10, zlotu Truck
Sraz w Żlinie; w cyklu „Jak to nazwać?”
– nieoczekiwana pomoc
i niebezpieczny berek.

2. odcinek październikowy
test Iveco Eurocargo, czyli
średniotonażowego długodystansowca;
najnowszy serwis DAF-a, uruchomiony
w Opolu; pierwsza część relacji z Agro
Show – jednej z największych w Polsce
wystaw rolniczych; w cyklu „Używka
XXL” – Scania G 440; w cyklu „CV Truck”
– branżowi dziennikarze opowiedzą
o wyścigach ciężarówek; w cyklu
„Jak to nazwać” – nieprzewidziana
przeszkoda i „made in Russia”.

4. odcinek październikowy
test Iveco, pomagającego walczyć ze
śmieciami; trzecia część relacji z wystawy
Agro Show w Bednarach; w cyklu „CV
Truck” – w roli głównej wystąpią w tym
odcinku szubienice; jak w Gdańsku
wybierano stalową miss; w cyklu
„Jak to nazwać?” – darmowa
podwózka i przypadkowy pocałunek.

Jeżeli nie zdążysz obejrzeć programu
w telewizji, archiwum odcinków dostępne jest
na oficjalnej stronie programu www.naosi.pl.

Zapraszamy do oglądania!

Więcej na www.naosi.pl oraz
na www.facebook.com/ProgramNaOsi
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Mateusz Samulak, Wiesław Szoplik
Dział Reklamy i Promocji
Ewa Kapłon
tel. 71 783 24 17
Ewa.Kaplon@mazur.eu
Katarzyna Biskupska
tel. 71 783 24 18
Katarzyna.Biskupska@mazur.eu
Dział Prenumeraty
Maria Nowakowska
tel. 71 345 60 00
prenumerata@mazur.eu
Skład i łamanie
Michał Bykowski, Anna Białek
tel. 71 783 24 17
dtp@samochody−specjalne.com.pl
Fotoedycja, design
Anna Mazur, Agata Zdziarska
Korekta
Zofia Bronicka−Wyrwas
Montaż elektroniczny i druk
Drukarnia EDIT, Warszawa
Nakład: 10 000 egz.

Oficyna Wydawnicza MAZUR sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1
55-095 Mirków
Prezes zarządu
dr inż. Maciej K. Mazur
Dyrektor artystyczny
Beata Tomczak
Redakcja liczy na rzetelność publikowanych ogłoszeń, reklam
i artykułów promocyjnych, nie odpowiada jednak za ich
treść. Zastrzega się prawo dostosowania materiałów do
potrzeb wydawnictwa i zmian w tekstach: przeróbek stylistycznych i technicznych. Zwracamy wyłącznie materiały
opatrzone wyraźnym zamówieniem.
Zabroniona jest bezumowna sprzedaż miesięcznika po cenie
niższej od ceny detalicznej ustalonej przez wydawcę. Sprzedaż
numerów aktualnych i archiwalnych po innej cenie jest nielegalna i grozi odpowiedzialnością karną.
Prenumerata realizowana przez RUCH SA:
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na
adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując
się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem:
801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach
7.00–18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

