14 Producenci naczep w walce
o supremację
Najwięksi producenci samochodów ciężarowych w swoich strategiach rozwoju i przy
opracowywaniu nowych generacji pojazdów
od dłuższego czasu nie ograniczają się
wyłącznie do rynku europejskiego, ale stawiają na rozwój w skali globalnej. W zglobalizowanym świecie pojazdów użytkowych
pozycja producentów naczep wydaje się już
mniej oczywista.

33 Osie w naczepach – trwalsze,
lżejsze, firmowe
Mimo że osie stosowane w naczepach spełniają
obecnie najwyższe standardy, to stale przed
ich producentami pojawiają się nowe wyzwania. Do priorytetów należy mniejsza masa
i większa wydajność.

59 MAN Traction Days 2015
Firma MAN Truck& Bus przygotowała dla
swoich klientów niemal 50 samochodów demonstracyjnych przeznaczonych dla szeroko
pojętego sektora przewozów budowlanych
i specjalistycznych. Statyczne i dynamiczne
pokazy odbyły się między 8 a 10 października w parku off-road w miejscowości Langenaltheim.

68 Continental to nie tylko opony
Od dłuższego już czasu firma Continental
zajmuje się nie tylko produkcją opon. Obecnie, dzięki systematycznemu rozwojowi, producent zajmuje drugie miejsce na światowej liście dziesięciu wiodących dostawców
OEM dla branży motoryzacyjnej.

92 Druga generacja silników
Mercedes-Benz w praktyce
W poprzednim numerze szczegółowo opisaliśmy nowy silnik Mercedes-Benz OM 471.
Na początku października, jeżdżąc Actrosami
po Słowenii, mieliśmy okazję sprawdzić, jak
druga generacja tych jednostek radzi sobie
w praktyce.
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Nierealne
staje się realne
Coś, co jeszcze do niedawna było wręcz nie do pomyślenia,
najwyraźniej powoli staje się rzeczywistością. Wszystkie znaki
na niebie i ziemi wskazują, że niski poziom cen ropy naftowej
utrzyma się jeszcze przez długi czas.

W

ciągu ostatniego roku cena ropy naftowej
typu Brent zmalała o 57% i obecnie wynosi
ok. 43 dolary. A że jest to bardzo mało, niech
dla przypomnienia uświadomi nam to, że
w połowie 2008 r. baryłka kosztowała nieco
ponad 141 dolarów. Co jest powodem tej
jakże dziwnej i jednocześnie radosnej sytuacji?
Za główną przyczynę uważa się to, że koniunktura gospodarcza w Chinach pogarsza się,
a co za tym idzie, powoli maleje apetyt tego
giganta na paliwo. Drugim powodem jest
nadprodukcja ropy naftowej na świecie.
Mimo nadprodukcji kraje OPEC nie
redukują wydobycia. Mówi się nawet o narastającym konflikcie w obrębie organizacji OPEC
pomiędzy Arabią Saudyjską – głównym rzecznikiem utrzymania dotychczasowego poziomu
wydobycia ropy a innymi, mniejszymi państwami zrzeszonymi w tej organizacji, domagającymi się cięć w związku ze spadkiem
cen i malejącymi tym samym zyskami.
Mimo trwających sankcji wydobycie ropy
naftowej w Rosji idzie też pełną parą.
Nie bez znaczenia w tym całym zamieszaniu cenowym jest rola Stanów Zjednoczonych
– ten największy konsument ropy naftowej na
świecie przeżywa obecnie produkcyjny boom
głównie za sprawą wprowadzenia nowych
technologii wydobycia. Produkcja ropy przez
firmy amerykańskie osiąga obecnie największy
poziom od 80 lat – Amerykanie produkują
obecnie niemal tyle samo ropy co Arabia Saudyjska dysponująca 16-procentami globalnych

rezerw tego surowca. Arabowie, utrzymując
swoją produkcję, chcą zapewne wyprzeć
mniejszych producentów amerykańskich
z rynku, lecz ci najwyraźniej są zbyt uparci
i zamiast bankrutować, zwiększają efektywność i wdrażają nowe technologie. W tym
pojedynku gigantów wciąż nie wiadomo,
kto pierwszy ustąpi.
Największą niewiadomą w tej układance
jest, jak się okazuje Iran, który dysponując
olbrzymimi rezerwami, deklaruje zwiększenie
wydobycia po tym, jak sankcje nałożone na ten
kraj są stopniowo znoszone. Zwiększenie produkcji wprowadzić może jeszcze większą niepewność cenową na rynku.
Jakie ma to konsekwencje dla przeciętnego użytkownika pojazdu silnikowego? Niestety niewielkie. Mimo że cena oleju napędowego w dystrybutorach oscyluje w okolicach
4,3 zł za litr, to nie należy raczej liczyć na
większe obniżki cen. Przypomnę, że jedynie
46% to cena za olej napędowy w rafinerii,
26% to podatek akcyzowy, 6% opłata paliwowa, 19% VAT i reszty dopełnia niewielka
3-procentowa marża.
Tym samym nic nie zwalnia nas od
stałego myślenia o podnoszeniu efektywności,
co w praktyce transportowej przekłada się na
obniżanie zużycia paliwa. Zatem – do dzieła:
jeździmy ekonomicznie!

Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny

| BIZNES |

SAMOCHÓD
DOSTAWCZY
W OFERCIE MAN-A

Wraz z modelem TGE klienci MAN (zarówno
nabywcy lekkich samochodów dostawczych,
jak i pojazdów ciężarowych) otrzymają w przyszłości pełny zakres sprzedaży i usług od jednego dostawcy. Oprócz klasycznego furgonu
MAN będzie również oferować specjalne
rozwiązania w zakresie zabudowy, m.in. dla
pojazdów budowlanych, komunalnych lub
pożarniczych. Tym samym długoletnie relacje handlowe MAN-a z producentami zabudów będą nadal rozszerzane.
(RP)

NOWY EUROCARGO
CIEŻARÓWKĄ
ROKU 2016

M

iędzynarodową Ciężarówką Roku 2016
(International Truck of the Year 2016)
został wybrany nowy model Iveco
Eurocargo. Nagrodę tę wręczno podczas targów
transportowych Solutrans, odbywających się co
dwa lata we francuskim Lyonie. „Wprowadzając
nowy średni samochód ciężarowy, firma Iveco po
raz kolejny podnosi poprzeczkę w bardzo konku-

rencyjnym segmencie, w którym Eurocargo stanowi punkt odniesienia dla rynku już od 25 lat” –
podsumował werdykt dziennikarzy Gianenrico
Griffini, przewodniczący jury. Warto podkreślić, że
ta prestiżowa nagroda jest czwartą zdobytą przez
Iveco w analogicznych plebiscytach w ciągu 4 lat.
Były to tytuły Międzynarodowej Ciężarówki Roku
2013 dla Stralisa, Międzynarodowego Samochodu
Dostawczego Roku 2015 dla Daily i Międzynarodowego Autokaru Roku 2016 dla Magelysa. Więcej o nowym Eurocargo oraz pozostałych nagrodach International Van of the Year oraz International
Bus of the Year będzie można poczytać w numerze
12/2015 „Samochodów Specjalnych”.
(KB)

© Orlen Oil

Współpraca ta ma przynieść obu firmom korzyści strategiczne dotyczące pozyskania nowych grup klientów. Nowy model MAN TGE
zostanie po raz pierwszy zaprezentowany
publiczności na targach IAA 2016, w sprzedaży natomiast ma być dostępny od 2017 r.
„Nowy lekki samochód dostawczy MAN, plasujący się poniżej naszego modelu TGL, pozwoli nam zagospodarować nowy obszar.
Wielu klientów mających pojazdy ciężkie potrzebuje również lekkich samochodów dostawczych. Dlatego też MAN TGE jest idealnym uzupełnieniem naszej dotychczasowej
oferty pojazdów. Potrzeby naszych klientów
są nam doskonale znane, dzięki czemu będziemy mogli zaoferować samochody i rozwiązania idealnie dostosowane do ich oczekiwań. Sprawdzony profesjonalny serwis
samochodów ciężarowych oraz szeroki zakres usług będą wyznaczać nowe standardy
w tym nowym segmencie wagowym” – powiedział Joachim Drees, prezes zarządu MAN
Truck & Bus.

© Iveco

M

AN Truck & Bus planuje rozszerzyć
gamę swoich produktów o samochody dostawcze klasy lekkiej. Dzięki temu posunięciu oferta MAN-a będzie obejmować pojazdy użytkowe o dmc. od
3 do 44 t. Nowy typoszereg oznaczony symbolem MAN TGE został zaprojektowany przez
firmę Volkswagen Samochody Użytkowe i będzie produkowany w Polsce w nowych zakładach we Wrześni, razem z mającym tę samą
konstrukcję Volkswagenem Crafterem.

POCZĄTEK
WSPÓŁPRACY ORLEN
OIL I KAMAZ POLSKA

F

irmy Orlen Oil i Kamaz Polska podpisanym
listem intencyjnym, na mocy którego będą
wzajemnie wspierały swoje marki na rynku
polskim. Oznacza to, że oleje Platinum Ultor będą
produktami zalecanymi do stosowania w pojazdach Kamaz sprzedawanych w kraju, zarówno
w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym.
Współpraca będzie polegała również na wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczeń obu firm.
„Samochody sprzedawane na rynku polskim mon-
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towane są przez naszą firmę na Litwie. Wyposażane są w najnowocześniejsze układy napędowe zachodnich producentów, które wymagają
wysokiej klasy olejów. Dlatego cieszymy się z pozyskania tak dobrego partnera, jakim jest Orlen Oil.
Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca pozwoli
na jeszcze bezpieczniejszą eksploatację pojazdów w różnych warunkach drogowych oraz przyniesie nam i naszym klientom wymierne korzyści”
– podsumował Wojciech Traczuk, dyrektor handlowy firmy Kamaz Polska.
Porozumienie pomiędzy spółkami zostało zawarte
na czas nieokreślony. W przyszłości obie firmy nie
wykluczają rozszerzenia współpracy na kolejne
kraje, w których prowadzą swoją działalność. (KB)
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HYBRYDOWE VOLVO
7900 W ELBLĄGU

29

października br. rozpoczęły się testy miejskiego autobusu hybrydowego Volvo 7900 Hybrid w Elblągu.
Do 4 listopada autobus będzie woził mieszkańców
na linii obsługiwanej przez przewoźnika Arriva.
Do tej pory Volvo sprzedało ponad 2200 hybryd

operatorom transportu publicznego w ponad dwudziestu krajach. W Polsce autobusy hybrydowe
Volvo jeżdżą we flocie MPK Inowrocław, MPK
Wrocław oraz PKM Świerklaniec na liniach miejskich w Tarnowskich Górach.
Jako równoległa hybryda pojazd może być napędzany niezależnie silnikiem elektrycznym lub silnikiem Diesla, albo obydwoma silnikami w tym
samym czasie. Energia wytwarzana podczas ha-

mowania pojazdu jest magazynowana w akumulatorze, a następnie wykorzystywana do zasilania silnika elektrycznego, co w znaczny sposób
zmniejsza zużycie paliwa.
Zgodnie z zasadami działania technologii hybrydowej Volvo silnik Diesla wyłącza się automatycznie na przystankach autobusowych i światłach,
a odbiorniki elektryczne w pojeździe są zasilane
bezgłośnie energią elektryczną. Następnie ruszając,
autobus korzysta z silnika elektrycznego, aby po
osiągnięciu prędkości 15–20 km/h automatycznie
przełączyć się na napęd przez silnik Diesla.

© Volvo Polska

Rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla ruchu
miejskiego, w którym pasażerowie, przechodnie
oraz inni użytkownicy drogi są w dużo mniejszym
stopniu narażeni na hałas i wdychanie spalin. Najnowsza generacja modeli hybrydowych – Volvo
7900 Hybrid zużywa do 39% mniej paliwa i w odpowiednio mniejszym stopniu oddziałuje na środowisko (w porównaniu z pojazdami zasilanymi
silnikami Diesla), a przy tym emituje o połowę mniej
tlenku azotu i cząstek stałych.
(RP)

EUROPART
PODSUMOWUJE
SEZON TRUCK
RACING

© Lubitz PR

T

egoroczny sezon wyścigów ciężarówek
serii europejskiej zakończył się dla firmy
Europart pełnym sukcesem. Czeski kierowca Frankie Vojtišek z zespołu Frankie Truck Racing Team potwierdził w tym sezonie swoją
świetną formę. W klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy uplasował się na 12. miejscu. José
Rodriguez z francuskiego zespołu Team14 zakończył sezon 2015 jako wicemistrz Mistrzostw
Francji. Pierre Fleck, prezes zarządu Europart, nie
krył zadowolenia: „Nasze zaangażowanie w wyścigi i współpraca z francuskim zespołem Team14
oraz Frankie Truck Racing Team z Czech zakończyła się sukcesem. Nie tylko dlatego, że oba zespoły osiągnęły bardzo dobre miejsca. Zyskaliśmy
również my dzięki zamontowaniu w wyścigówkach produktów naszej własnej marki Europart,

m.in. klocków i tarcz hamulcowych. Części te zostały przetestowane w ciężkich, wyścigowych
warunkach, a my zebraliśmy mnóstwo danych nt.
ich wytrzymałości i jakości. To nasze doświadczenie pozwoliło nam również na przekonanie
także wielu klientów właśnie o jakości naszych produktów”. Eliminacje wyścigów ciężarówek są
również idealnym miejscem do spotkania z klientami w bardziej nieformalnej, luźnej atmosferze
i wspólnego dzielenia z nimi pasji do ciężarówek.
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Podczas siedmiu wyścigów Europart gościło na
swoim stoisku w sumie ponad 400 klientów.
Mogli oni nie tylko oglądać wyścig i porozmawiać z kierowcami, ale także podglądać pracę
mechaników przy bolidach wyścigowych między
kolejnymi rundami. Był to też dobry moment do
prezentacji produktów Europart, gdyż klienci mieli
świetną okazję do oceny jakości zastosowanych
części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych Europart.
(KB)
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KARAWANA „ZWIERZAKOWA”
PODBIŁA SZWAJCARIĘ

© Renault Trucks

W

dniach 12–15 listopada br. w hali BERNEXPO w szwajcarskim
Bernie odbyły się jedne z największych w Europie targi transportowe TransportCH. W tym roku jedną z większych atrakcji
targów były „zwierzaki” Renault Trucks – ciągniki z karawany Naturalnie Renault Trucks, które jeszcze niedawno można było spotkać na wybranych parkingach w Polsce. Motyw ciągników-zwierzaków tak urzekł Szwajcarów, że
już od czerwca trwały negocjacje w sprawie transportu pojazdów na listopadowe targi do Berna. Zainteresowani mogli je oglądać na stoisku Renault
Trucks. W samym centrum ekspozycji stał model T460 z kabiną Sleeper –
w oklejeniu skóry krokodyla. Pojazd zależnie od wyboru przyszłego właściciela może mieć silnik o mocy do 520 KM. Tuż obok stał kolejny „zwierzak”
– model T480 w malowaniu pantery śnieżnej, charakteryzujący się największą na rynku ładownością w swojej klasie, zwłaszcza w wersji z 11-litrowym silnikiem i kabiną Sleeper. Dopełnieniem na stoisku był model T520
High Cab w oklejeniu żyrafy, bardzo oszczędny, zużywający paliwo na po-

ziomie 25–26 l/100 km z pełnym ładunkiem. Przewodnik całej trójki – ciągnik
T520 High Sleeper Cab z kabiną Maxispace, udekorowany płomiennym wizerunkiem lwa – ustawiony został przed wejściem głównym na targi. Pojazdy karawany „zwierzakowej” można aktualnie oglądać w siedzibie Renault
Trucks w Młochowie.
(KB)

NIEMIECKI LÜCK KUPIONY
PRZEZ FIRMĘ STAS

F

© Mercedes-Benz

irma PTM jako generalny dystrybutor marki STAS w Polsce poinformowała, że 27 sierpnia 2015 r. we Freudenbergu belgijska
spółka STAS nabyła 100% udziałów niemieckiej firmy Lück. Dzięki
tej transakcji STAS poszerzy gamę oferowanych produktów o wysokiej
jakości wywrotki stalowe.

EKOLOGICZNA GWIAZDA

F

irma Mercedes-Benz Polska otrzymała nagrodę w wewnętrznym
konkursie koncernu Daimler AG na najciekawsze projekty poświęcone ochronie środowiska. ELA, czyli Environmental Leadership Awards to wewnętrzny konkurs koncernu Daimler AG, który od 15
lat przyznaje swoim fabrykom, laboratoriom i oddziałom na całym świecie nagrody za wybitne rozwiązania technologiczne i akcje edukacyjne wspierające działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju wrażliwości pracowników w tym zakresie.
W tym roku w eliminacjach konkursowych wzięło udział prawie 70 zgłoszeń.
Drugie miejsce („Runner Up”) w kategorii Extraordinary efforts for the environment otrzymał projekt edukacyjny „Eko Gwiazda”, zorganizowany
przez dział Public Relations Mercedes-Benz Polska i agencję Kawałek
Świata. „Eko Gwiazda” to konkurs na jednominutowy film promujący
określone zachowania proekologiczne wśród rówieśników (prawidłową utylizację baterii i akumulatorów) zorganizowany wśród klas patronackich Mercedes-Benz w 10 szkołach zawodowych i technikach w całej Polsce.
Nagrodę w postaci statuetki z rąk prof. dr. Thomasa Webera, członka zarządu Daimler AG, w imieniu polskiego zespołu odebrała Ewa Łabno-Falęcka, dyrektor PR Mercedes-Benz Polska.
(RP)
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STAS, analizując zapotrzebowanie rynku i dzięki kontaktom biznesowym
zdobywanym przez lata w branży recyklingu, podjął decyzję o wprowadzeniu do swojej oferty wywrotek z wysokiej jakości stali. Nowe produkty
mają się charakteryzować tymi samymi cechami jakościowymi co wszystkie pojazdy STAS, a są to lekkość, wytrzymałość, funkcjonalność, wysoka
jakość wykonania oraz nowoczesny i estetyczny wygląd. Najlepiej wymagania te spełnia naczepa Ferroliner marki Lück.
Umowa nabycia udziałów niemieckiego producenta jest kolejnym krokiem
firmy STAS w kierunku poszukiwania nowych rynków i produktów, Lück
natomiast poszukiwał odpowiedniego nabywcy do zapewnienia swojej firmie niezbędnego rozwoju na rynku europejskim.
Po podpisaniu umowy ugruntowana pozycja sieci STAS w Europie będzie
przyczyniała się do dalszego rozwoju produktów Ferroliner w Europie.
Aby zapewnić optymalną współpracę pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami, w ciągu najbliższych miesięcy Lück utrzyma swoją obecną tożsamość jako niemieckiego producenta. Priorytetem dla firmy STAS jest
sprawne przeprowadzenie procesu przejęcia niemieckiej marki, minimalizując zakłócenia między wszystkimi zainteresowanymi, w tym pracownikami, klientami i dostawcami.
Firma PTM Polska zapewnia pełną dystrybucję marki STAS w Polsce – sprzedaż pojazdów nowych, sprzedaż i odkup pojazdów używanych oraz pełną
obsługę posprzedażową w postaci sieci serwisów i magazynu części
zamiennych.
(RP)

| BIZNES |

Adam Rams – wiceprezes
zarządu spółek tworzących
Grupę Delta Trans

DELTA TRANS CIĄGLE
WYBIERA VOLVO

G

Pierwszym samochodem ciężarowym zakupionym przez Delta Trans przed 26 laty był właśnie
pojazd Volvo – ówczesny model F12. Od czasu tej
właśnie pierwszej decyzji zakupowej bliska współpraca między obydwiema firmami zacieśniała się
i umacniała na przestrzeni lat, a Delta Trans szybko
stała się pierwszym dużym klientem flotowym
Volvo Trucks w Polsce. Aktualnie flota transportowa firmy liczy blisko 400 zestawów, przy czym
w segmencie pojazdów o dmc. powyżej 7,5 t
Delta Trans ma wyłącznie pojazdy marki Volvo. „Pojazdy Volvo Trucks są znane na całym świecie. To
marka znana ze swojej jakości i niezawodności.

© Volvo Trucks

rupa Delta Trans, obejmująca spółki Delta
Trans Transporte oraz Delta Trans Logistik, należy do największych operatorów
logistycznych w Polsce i lokuje się w czołówce
firm transportowo-logistycznych w Europie. Firma,
która powstała w 1989 r. i od początku swojego
istnienia współpracuje z Volvo Trucks, zapewnia
swoim klientom usługi ściśle dopasowane do ich
potrzeb, zgodnie z modelem one stop shopping.

Kiedy klient, który wymaga specjalistycznych rozwiązań transportowych, widzi, jakimi pojazdami
operuje firma transportowa, zna tę firmę, to w relacjach z klientem nie musimy już tłumaczyć, czy
jesteśmy w stanie wykonać określone zlecenia.
To już, w pewnym sensie, odpowiada za nas
marka pojazdów, którymi się posługujemy” – powiedział Adam Rams, współzałożyciel, współwłaściciel oraz wiceprezes zarządu spółek tworzących
Grupę Delta Trans.

Długoletnia i owocna współpraca to także umiejętność budownia dobrych relacji. „26-letnia
współpraca firmy Delta Trans z firmą Volvo charakteryzuje się jedną cechą – nigdy nie było między
nami złych relacji. Problem nasz stawał się problemem Volvo Trucks i te problemy zawsze wspólnie rozwiązywaliśmy. Firma Delta Trans zawsze
miała bardzo dobre relacje z pracownikami Volvo
Trucks na wszystkich poziomach” – podkreśla
Adam Rams.
(RP)

Elektryczne Solarisy Urbino – pojazdy przyjazne środowisku i bardzo ciche – zostaną wyposażone
w baterie o pojemności 80 kWh. Będzie można
je uzupełniać energią elektryczną na dwa sposoby:
z ładowarek typu plug-in o mocy 20 kW ulokowanych w zajezdni lub za pośrednictwem pantografu. Specjalna stacja ładowania wykorzystująca
zasilanie z trakcji tramwajowej będzie zainstalo-

wana w Krakowie przy ulicy Pawiej. Nowe autobusy elektryczne wyjadą na ulice Krakowa w lipcu
przyszłego roku. „Decyzja o zakupie autobusów
elektrycznych wynika z troski o środowisko i czyste
powietrze. Zależy nam także na jak najwyższym
komforcie pasażerów korzystających z krakowskiej
komunikacji miejskiej” – wyjaśnił Rafał Świerczyński, prezes MPK w Krakowie.
(RP)

ELEKTRYCZNE
SOLARISY
W KRAKOWIE

© Solaris

2

listopada br. przedstawiciele zarządu MPK
w Krakowie oraz firmy Solaris podpisali
umowę na dostawę autobusów elektrycznych. Zgodnie z warunkami umowy (zamówienie na kwotę 7,5 mln zł) producent z podpoznańskiego Bolechowa najpóźniej do początku
lipca przyszłego roku dostarczy do Krakowa cztery
Solarisy Urbino 8,9 LE electric. „Inwestycje w niskoemisyjny tabor transportu publicznego wydają
się nieodwracalnym trendem we współczesnych
metropoliach. Myślę, że szczególnie w Krakowie
pasażerowie MPK docenią to, że dostarczone
autobusy elektryczne są całkowicie bezemisyjne
i bardzo ciche. W nadchodzących latach staną się
one coraz bardziej popularnym środkiem transportu,
szczególnie w ścisłych centrach miast” – powiedział obecny przy podpisaniu umowy Wiesław Cieśla, pełnomocnik prezesa zarządu firmy Solaris.

12 | LISTOPAD 2015 | Transport – Technika – Biznes

| BIZNES |

Producenci naczep w walce
o supremację
Dariusz Piernikarski

Najwięksi producenci samochodów ciężarowych w swoich strategiach rozwoju
i przy opracowywaniu nowych generacji pojazdów od dłuższego czasu nie
ograniczają się wyłącznie do rynku europejskiego, ale stawiają na rozwój w skali
globalnej. W zglobalizowanym świecie pojazdów użytkowych pozycja
producentów naczep wydaje się już mniej oczywista.

zy w wśród producentów naczep,
przyczep i zabudów pojawiają się
analogiczne tendencje jak w branży
samochodów ciężarowych? Jak wygląda
rynek w Azji i Ameryce? Czy są to regiony
interesujące dla europejskich producentów? Czy tanie produkty rodem z Azji
mogą stanowić zagrożenie dla europejskiego rynku naczepowego? To tylko kilka
najbardziej oczywistych pytań, jakie
można by postawić, chcąc uzyskać w miarę
przejrzysty obraz tego, co dzieje się na
światowym rynku producentów naczep,
przyczep i nadwozi.

Temat rozważań został więc zarysowany: internacjonalizacja przemysłu
związanego z zabudowami, naczepami
i przyczepami. Mając na myśli internacjonalizację, nie ograniczamy się wyłącznie do eksportu pojazdów w obrębie
Europy – trzeba wziąć pod uwagę rynki
oraz miejsca produkcji rozlokowane na
całym świecie. Warto się przyjrzeć, jak
wygląda struktura rynku pojazdów ciągnionych w skali globalnej i jakie trendy
kształtują przyszły rozwój tej branży.
Ważne jest również to, jakie wyzwania
globalna sytuacja rynkowa stawia przed
europejskimi producentami.

Historyczna ewolucja rynku
Jeszcze 30 lat temu drogowy transport towarowy w Europie realizowany był
głównie przez samochody ciężarowe wyposażone w różnego rodzaju zabudowy.
Wymiana handlowa ograniczała się do
obszaru Europy Zachodniej, względnie
Europy Wschodniej. Ze względu na stosunkowo niewielkie odległości pomiędzy
miastami i fakt, że długość zestawu
członowego była wówczas ograniczona
do 12,5 m, naczepy nie miały jeszcze tak
dużego znaczenia. W Ameryce Północnej
istniała rozwinięta sieć transkontynen-

W roku obrachunkowym 2014/2015 Schmitz Cargobull wyprodukował
44 tys. pojazdów, osiągnął obrót 1,6 mld euro – tym samym firma potwierdziła
swoją pozycję jako największy europejski producent przyczep i naczep

© Schmitz Cargobull
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Światowa produkcja naczep w okresie 1985–2007
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talnych połączeń drogowych, transport
samochodowy na długich dystansach
był powszechnie wykorzystywany, a naczep używano już w dużych ilościach.
Z kolei w Azji i Afryce przyczep produkowano niewiele.
Tak zarysowana sytuacja globalna
ewoluowała istotnie w kolejnych latach.
Amerykańscy producenci znaleźli się
w poważnych kłopotach wynikających
ze zmieniających się warunków gospodarczych. W Europie natomiast, zwłaszcza dzięki otwarciu na Wschód, nastąpił
silny i stabilny wzrost produkcji naczep.
Dopiero w ostatnich latach do czołówki
dołączyli producenci z Azji, ale za to niezwykle wydajnie.

2000

2005

2007

koledzy działający na terenie Stanów
Zjednoczonych. Można powiedzieć, że
tak duży sukces największych producentów w Europie wynika z umiejętności
szybkiego dostosowania produktów do
zmieniających się wymagań rynkowych.
Być może, że najważniejszym czynnikiem wzrostu w skali globalnej jest
rozwój nowych rynków. Najwięksi producenci seryjni, jak pokazuje przeszłość,
umieją dostosować się do tej sytuacji zdecydowanie lepiej niż mniejsze firmy. Stworzenie wydajnie działającej sieci sprzedaży i obsługi na nowym terenie wymaga
przecież znacznych nakładów – a na to
mogą pozwolić sobie tylko najwięksi.

reklama

Klucz do ekspansji
Silny popyt to jedno, a udziały rynkowe – drugie. Jak producenci pojazdów ciągnionych mogą zaznaczyć swoją
obecność na rynkach rozwijających się?
Wydaje się, że klucz do sukcesu i to niezależnie od regionu, jest ten sam: jak najlepsze dopasowanie profilu działania
firmy i oferowanych produktów do potrzeb klienta. W przypadku ekspansji na
nowe rynki ważne jest zidentyfikowanie
nowych grup odbiorców oraz określenie
ich preferencji produktowych. Nie wolno
zapominać, że udziały względne małych,
średnich i dużych firm transportowych
w strukturze rynku zmieniają się w zależności od regionu, a klienci, w zależności od liczebności swojej floty, mogą
mieć różne oczekiwania. Innym elementem warunkującym rozwój branży
naczepowej są nowe produkty i doskonalenie rozwiązań już istniejących. Europejscy producenci są pod tym względem znacznie bardziej aktywni niż ich
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© Great Dane Trailers

Trzej najwięksi producenci naczep
w Ameryce Północnej mają łącznie ponad
56% udziałów w rynku – na zdjęciu
naczepa Great Dane Trailers

Duży może więcej
Konsekwencją zarysowanej tu sytuacji jest widoczna konsolidacja producentów przyczep i naczep. Coraz mniej
firm wytwarza coraz więcej pojazdów.
Nic więc dziwnego, że w Europie, Ameryce Północnej i Azji w roku 2007 mieliśmy niemal identyczny obraz. W Ameryce trzej najwięksi producenci naczep
– firmy Great Dane, Wabash i Utility
Trailer – wytwarzali łącznie niemal 56%
naczep. W Azji jako całości trzej chińscy
producenci CIMC (czyli Chinese International Marine Containers, Shekou i Guangdong Minwei) mieli łączny udział w rynku
na poziomie 48%. W Europie niemal
połowa wyprodukowanych naczep (48%)
to pojazdy pochodzące z fabryk trzech
największych producentów z Niemiec:
Schmitz Cargobull, Krone i Kögel.

To, że mamy coraz mniej, ale za to
większych producentów, wynika przede
wszystkim ze zmieniających się potrzeb
rynku. Do początku lat 90. równie ważną
rolę jak naczepy kurtynowe miały do
spełnienia zabudowy specjalistyczne. Od
początku XXI w. przewoźnicy w Europie
coraz częściej poszukują wysokiej standaryzacji. Oczekiwania te spełniają właśnie naczepy kurtynowe. Mogą one być
powszechnie stosowane, a dzięki optymalizacji procesów stały się stosunkowo
tanie w produkcji wielkoseryjnej.
Czy ta rosnąca popularność pojazdów seryjnych może oznaczać zmierzch
wielu tradycyjnych, mniejszych producentów? Z całą stanowczością trzeba
stwierdzić, że wręcz przeciwnie. Masowi producenci koncentrują się wokół
kilku kluczowych wariantów pojazdów,
chcąc wykorzystać maksymalnie korzyści
płynące ze standaryzacji i koncentrując

się na rynku przewozów międzynarodowych. Taka strategia działania gigantów
branży tworzy przestrzeń dla dostawców
niszowych i specjalistów. W zoptymalizowanych procesach produkcyjnych realizowanych przez głównych dostawców
międzynarodowych nie ma w zasadzie
miejsca na rozwiązania zindywidualizowane ani na konstrukcje o dużej złożoności technicznej. Niezależnie czy mówimy o wywrotkach, cysternach, silosach,
naczepach z ruchomą podłogą czy pojazdach przeznaczonych do transportu
szkła w taflach – zawsze można podać
przykłady ich producentów o bardzo udanej specjalizacji i stabilnej ekonomicznie pozycji rynkowej.

Shekou
9%

Guangdong
Mingwei 2%

© CLEAR
Azja

CIMC 37%

Najwięksi światowi
producenci naczep
w 2007 r.

Utility Trailer
14%
Kögel 8%

Pozostali
44%
Krone
14%
Wabash 20%

Ameryka
Europa
Pozostali
52%

Great Dane Trailers 22%

Schmitz Cargobull
26%
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Niezależnie od tego, czy mówimy o wywrotkach, cysternach, silosach, naczepach z ruchomą podłogą czy pojazdach przeznaczonych do transportu
szkła w taflach, zawsze można podać przykłady producentów specjalistycznych o bardzo stabilnej ekonomicznie pozycji rynkowej

W poszukiwaniu nowych rynków
Dla producentów zaawansowanych technologicznie pojazdów wysokiej jakości opanowanie nowych i bardziej odległych
rynków jest możliwe bez nadmiernych inwestycji. Im bardziej
pojazd jest specjalistyczny czy zaawansowany technologicznie,
a tym samym ma wyższą wartość, tym mniejszą konkurencję
mieć będzie lokalnie i – co bardzo ważne w biznesie naczepowym – mniejszy będzie udział kosztów transportu w ogólnej cenie pojazdu. Przykład: przetransportowanie typowych
naczep kurtynowych wyprodukowanych w Niemczech, Polsce
czy Belgii do Lizbony, Moskwy czy Ankary powoduje to, że stają
się one droższe o ponad 10 procent. W przypadku pojazdów
np. do zbierania odpadów, cystern czy naczep do szkła nawet
przy zejściu poniżej poziomu cen dla tych produktów produkowanych lokalnie (w odległych rynkach) cena takiego pojazdu
z pewnością może być konkurencyjna.
Czy najwięksi producenci z Europy ze stosunkowo wysokimi kosztami robocizny i transportu mają obecnie szanse
wejścia na nowe rynki, zwłaszcza że te najbardziej obiecujące
nie są na wyciągnięcie ręki, ale leżą daleko na Wschodzie? Optymalizację kosztów można osiągnąć w pewnym stopniu także
w niemieckich czy polskich fabrykach poprzez standaryzację,
usprawnienia, wysoką wydajność i zakupy dużych ilości tych
samych części. Innym podejściem jest obniżenie kosztów poprzez przeniesienie produkcji za granicę (outsourcing). Przykładem z branży mogą być polskie fabryki takich producentów,
jak np. niemiecki Sommer czy belgijski Faymonville.
Dodatkowym powodem do lokalizacji produkcji w innych
krajach jest stworzenie efektywnego podziału pracy i korzystanie z istniejącej infrastruktury, dostępnych technologii i knowhow. Przykładem może być produkcja ram do naczep Kögel
w czeskim Chocen czy produkcja chłodni Krone Duoplex GFK
w duńskim Hvam (do września 2013 r.). Kolejnym argumentem
za uruchomieniem dodatkowej produkcji za granicą lub przejęciem istniejących tam zakładów jest bliskość rynku. Zgodnie z tą zasadą działają np. montownie Schmitz Cargobull, znajdujące się w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i na Litwie. Podobnym
przykładem może być zakład produkcyjny w Goch, gdzie montowane są naczepy Kässböhhrer – marki należącej do tureckiego giganta Tirsan. Okazuje się, że te przysłowiowe 1000
kilometrów mniej w kosztach transportu lub bliżej do klienta
może mieć decydujące znaczenie dla konkurencyjności.

reklama
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Chińczycy ante portas
Zdobywanie nowych rynków dzięki
ofercie pojazdów o obniżonych kosztach
i obecności zakładów produkcyjnych bezpośrednio na miejscu to strategia wykorzystywana nie tylko w Europie przez
producentów europejskich. Metodę tę
wykorzystują w swojej ogólnoświatowej
ekspansji producenci z Chin. W zależności
od potrzeby wykorzystują korzyści płynące z niskich kosztów produkcji w Chinach, a czasem bazują na lokalnej produkcji – wszystko po to, by wejść na dany
rynek. Przykładem mogą być działania
chińskiej firmy CIMC, która w latach
2002–2003 dosłownie zalała porty amerykańskie tanimi, prostymi w konstrukcji
i wyprodukowanymi w Chinach podwoziami do przewozu kontenerów morskich.
Po krótkim czasie CIMC miało już udział
w tamtejszym segmencie podwozi podkontenerowych na poziomie 60%, co
zmusiło wielu producentów amerykańskich do zamknięcia swoich fabryk.
Chińczycy chętnie wykorzystują również strategię zdobywania przyczółków,
polegającą zazwyczaj na przejęciu lokalnego producenta. Działanie to może
mieć pozytywne konsekwencje: firma
otrzymuje zastrzyk finansowy, produkcja
zostaje zmodernizowana i ogólnie poprawia się pozycja producenta na rynku.
CIMC w 2004 r. przejęło w USA lokalnego producenta, powstało Vanguard
National Trailers – obecnie firma ta należy do pierwszej dziesiątki producentów
naczep w USA. Dzięki strategii „myśl

© CIMC Silvergreen

Produkcja seryjna naczep CIMC Silvergreen
ruszyła jesienią 2012 r., ale w lipcu 2014 r.
chiński koncern CIMC postanowił wstrzymać
produkcję – zadecydował brak klientów

globalnie, działaj lokalnie” CIMC chciało
rozpocząć podbój Europy, zyskując pion
produkujący cysterny i zabudowy holenderskiej Grupy Burg Industries. Przedsiębiorstwo CIMC Silvergreen utworzono
w 2010 r., aby produkować seryjnie
przyczepy i naczepy siodłowe według
niemieckich standardów. Zbudowano
własną fabrykę w niemieckiej miejscowości Günzburg (inwestycja minimum

30 milionów euro), produkcja seryjna ruszyła jesienią 2012 r. W lipcu 2014 r.
chiński koncern CIMC postanowił wstrzymać produkcję pod własną marką CIMC
Silvergreen – zadecydował brak klientów.
Jest to z pewnością tylko kwestia
czasu, kiedy chińscy producenci na stałe
zagoszczą w Europie. Naczepy produkcji chińskiej spotykamy już na drogach
Rosji, a kolejni kandydaci na nowy start
po przejęciu a’la Vanguard wśród słabo
radzących sobie producentów europejskich na pewno się znajdą. Zwłaszcza
region Europy Centralnej i Wschodniej
– ze względu na stabilny wzrost rynku
– wydaje się łakomym kąskiem.

© Schmitz Cargobull

Od grudnia 2014 r. w chińskim
Wuhan Schmitz Cargobull buduje
naczepy w ramach joint venture
z Dongfeng Motor Group
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W drodze do Azji
A co z rynkami azjatyckimi? Czy
wszystkie tamtejsze rynki są już w chińskim ręku? Może nadal istnieją perspektywy na to, by zaistnieli tam chcący
rozwijać się producenci europejscy? Potencjał wzrostu rynku azjatyckiego jest
bardzo kuszący. Nawet jeśli założymy, że
boom rozwojowy w Chinach, którego byliśmy świadkami w ciągu ostatnich kilku
lat, ulegnie spowolnieniu, to i tak rozwój
gospodarczy postępować tam będzie na

© Krone
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bardzo przyzwoitym (choć może jednocyfrowym) poziomie. Prognozy wskazują,
że również indyjski rynek przyczep i naczep znajduje się na początku prawdopodobnie trwałego i równomiernego wzrostu.
Co powstrzymuje zatem europejskich
producentów przed znalezieniem się
na drodze do Azji, aby brać tam udział
w rozwoju rynków wschodzących?
Pierwszym oczywistym argumentem
jest duża odległość, ale także inne czynniki odgrywają hamującą rolę. Należy
sobie uświadomić to, że zdobycie rynku
chińskiego czy indyjskiego dzięki naczepom wyprodukowanym w Europie nie
jest możliwe. Ekspansja na rynki azjatyckie, jeśli ma mieć jakiekolwiek szanse
powodzenia, musi być realizowana wyłącznie w oparciu o pojazdy pochodzące
z lokalnej produkcji. Zbyt różne bowiem
są wymagania użytkowników dotyczące
samych pojazdów, a także zbyt duże
koszty transportu oraz różnice kosztów
płac między Europą i Azją. Alternatywą
jest przeniesienie europejskiego knowhow do Indii lub Chin i uruchomienie tam
produkcji pojazdów, w których można
dopasować zaawansowane rozwiązania
techniczne, takie jak odporność na korozję, trwałość, wytrzymałość, bezpieczeństwo i ekonomika eksploatacji do
wymagań przewoźników działających
na rynkach lokalnych.
Pierwsze kroki w tym kierunku już
uczyniono – najlepszym tego przykładem
jest rozpoczęcie w grudniu 2014 r. produkcji naczep w Wuhan (Chiny) w ra-

Przewagą największych europejskich producentów jest szybkie reagowanie na zmieniające się
potrzeby rynku i elastyczne dostosowywanie oferty produktowej

mach j.v. pomiędzy Schmitz Cargobull
a Dongfeng Motor Group. Pojemność
rynku chińskiego to 175–200 tys. naczep
rocznie, Schmitz i Dongfeng zamierzają
w ciągu 5 lat uzyskać 10-procentowy
udział w rynku. O zamiarach ekspansji
na rynek chiński mówi wielu producentów
z Europy i USA, jednak w rzeczywistości
– poza firmą Schmitz – to jedynie amerykanie poczynili już pewne kroki.

Na zakończenie
Czy w takim razie europejscy producenci naczep, przyczep i nadwozi są
bezradni wobec nieuchronnej ekspansji
producentów z Chin? Myślę, że niekoniecznie. Jeśli bowiem pojazdy z Azji zaczną pojawiać się w większych ilościach
na europejskich drogach – czy to wyprodukowane w Chinach, czy zmontowane
lokalnie w Europie – to z pewnością europejscy producenci będą w stanie zaoferować konkurencyjne alternatywy.
Internacjonalizacja czy raczej globalizacja stwarza dla europejskich producentów przyczep i naczep wciąż ogromne
szanse i potencjalne możliwości przyszłego rozwoju. Ważne jest, aby umieli
oni te szanse wykorzystać – nie wystarczy przecież wiedzieć, trzeba również
umieć tę wiedzę stosować.

Summary
The largest producers of trucks do
not limit themselves to the European market only, but rely on the development on a global scale. However, position of trailer manufacturers
seems to be less obvious.
In the case of trailer manufacturers
a key to the success it is the same regardless of the region: matching the
profile of the company and products
to the customer’s needs. Expanding
into new markets, it is important to
identify new groups of customers and
to determine their product preferences. The relative shares of small,
medium and large transport companies in the market structure change
depending on the region. Customers,
depending on the size of their fleets,
may have different expectations.
Another element conditioning the
development of the trailer industry
are new products and improvement
of existing solutions.
European manufacturers in this respect are much more active than their
colleagues from the US and quickly
adapt the products to changing market requirements.
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Zawsze w ruchu
z felgami Alcoa
Felgi Alcoa to wysokiej jakości produkty wykuwane z jednego bloku aluminium
i poddawane pełnej obróbce na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Dzięki temu
szybciej odprowadzają ciepło, co wpływa na mniejsze zużycie opon, układu
hamulcowego oraz elementów zawieszenia.

•

•

•

woim klientom, w celu zaspokojenia ich
wysokich wymagań, Alcoa oferuje różnego
rodzaju produkty. Są to m.in. felgi:
Alcoa Dura-Bright EVO z opatentowaną techniką obróbki powierzchniowej aluminium,
dzięki której zewnętrzne wykończenie staje się
integralną częścią felgi. Powierzchnia felg nie
jest podatna na odpryskiwanie, pękanie, łuszczenie i korozję, jak w przypadku standardowych
powłok. Felgi Dura-Bright EVO nie wymagają
polerowania i zachowują połysk po myciu wodą
z dodatkiem łagodnego detergentu.
Alcoa Dura-Flange z powierzchnią poddawaną
specjalnej obróbce, dzięki której na felgach
tworzy się warstwa ochronna zapobiegająca
zużyciu kołnierzy felg i znacznie przedłużająca
ich trwałość. Kołnierze felg Alcoa Dura-Flange
nie noszą śladów zużycia nawet po 240 tys. km.
Oprócz podnoszenia wydajności i produktywności, felgi są trwalsze, dzięki czemu przynoszą oszczędności związane z ich rzadszą wymianą. Felgi Dura-Flange są odpowiednie do
transportu ciężkich ładunków podatnych na
przemieszczanie się powodujące intensywniejsze tarcie stopki opony o kołnierz felgi.
Alcoa WorkHorse bez otworów wentylacyjnych dla większej ochrony tarcz hamulcowych na przedniej i tylnej osi pojazdów przed
piaskiem i żwirem. Felgi są przeznaczone do
europejskich pojazdów z tarczami hamulco-

wymi, używanych w branży budowlanej. Felgi
WorkHorse przyczyniają się do obniżenia kosztów utrzymania, ochrony hamulców i lepszych osiągów.
W porównaniu z felgami stalowymi i felgami aluminowymi innych producentów felgi Alcoa dają
wiele korzyści, gdyż są:
• lekkie – w zależności od rozmiaru felg i konfiguracji pojazdu felgi Alcoa mogą ważyć nawet o 47% mniej w porównaniu z innymi felgami. Umożliwia to obniżenie wagi pojazdu
o 228–394 kg i w związku z tym zwiększenie jego ładowności.
• mocne – krawędź kutej felgi Alcoa jest pięciokrotnie wytrzymalsza od krawędzi felgi
stalowej. Dopiero przy obciążeniu 71 200 kg
felga odkształca się o 5 cm. Tak duża wytrzymałość felg Alcoa sprawia, że można je
montować w samochodach ciężarowych
wszystkich typów, eksploatowanych na krótkich i długich dystansach, we wszystkich typach transportu, od drobnicy po ciężki transport elementów konstrukcyjnych.
• ekonomiczne dzięki lepszemu odprowadzaniu
ciepła – temperatura robocza felg Alcoa jest
nawet o 22°C niższa niż temperatura felg
standardowych (aluminium ma trzykrotnie
większe przewodnictwo cieplne od stali),
dlatego felgi Alcoa przedłużają trwałość opon
i hamulców.
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•

doskonale okrągłe, co przekłada się na dodatkowe oszczędności paliwa – ponieważ
felgi stanowią ciężar nieresorowany, dodatkowa oszczędność paliwa osiągana jest poprzez niższy moment bezwładności koła. Obrót
felgi z kutego aluminium ważącej o połowę
mniej niż felga stalowa wymaga mniejszej siły.
Koła z aluminiowymi felgami Alcoa mają o 3%
niższe opory toczenia niż koła z felgami stalowymi. Niższy opór toczenia to z kolei niższe
o 1% zużycie paliwa.
• przyjazne dla środowiska – aluminium, z którego są wykonane, jest w 100% odzyskiwane
w procesie recyklingu, felgi znacznie obniżają
emisję CO2 pojazdów. Zamiana 12 felg stalowych na aluminiowe obniża emisję CO2 w całym cyklu eksploatacji felg Alcoa o 13,3 t. Felgi
Alcoa otrzymały certyfikat Cradle to Cradle.
Alcoa ma rozległą sieć dystrybutorów na terenie
całej Europy. Dystrybutorem felg Alcoa w Polsce
jest firma Krysgum. 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 http://www.alcoa.com/alcoawheels/europe/pl/info_page/home.asp.
Zdjęcia: © Alcoa

Felgi Alcoa Dura-Bright® EVO
WSPANIAŁY WYGLĄD, ŁATWA KONSERWACJA

Lepsza ochrona powierzchni
Łatwiejsze w czyszczeniu
Ekologiczne
Łatwiejsze w konserwacji
Bardziej lśniące

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

www.alcoawheels.com
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Na zazdrość trzeba sobie
zapracować
Grupa EWT obchodzi w listopadzie jubileusz 20-lecia istnienia. EWT Truck
& Trailer Polska jest generalnym przedstawicielem Schmitz Cargobull
w naszym kraju. O historii EWT, naczepach i perspektywach na przyszłość
rozmawiamy z Dirkiem Hoffmannem – współwłaścicielem Grupy EWT
i prezesem zarządu EWT Truck & Trailer Polska.

„Samochody Specjalne”: Jeśli spojrzymy
na najważniejsze fakty z 20-letniej historii Grupy EWT, to nabieramy przekonania, że rozwój firmy następował w bardzo przemyślany i konsekwentny sposób.
Co Pana zdaniem można by uznać za najważniejsze kamienie milowe w historii
EWT, jakie wydarzenia w największym
stopniu wpłynęły na jej rozwój?
Dirk Hoffmann: Myślę, że dla naszego
rozwoju, zwłaszcza w Polsce, bardzo
ważne było przejęcie w 1999 r. spółki
Diesel Truck w Ołtarzewie. Transakcja
ta dosłownie z dnia na dzień sprawiła, że
EWT oprócz sprzedaży naczep zaczęło
działać jako dealer samochodów ciężarowych z dużą własną halą warsztatową.
Konsekwencją była całkowita zmiana naszego modelu biznesowego, ponieważ dotychczas działaliśmy w Polsce wyłącznie
jako organizacja zajmująca się sprzedażą
pojazdów z biurem w Szczecinie i handlowcami jeżdżącymi do klientów po całym
kraju, sprzedającymi naczepy, które potem należało odebrać w Niemczech. Od
1 stycznia 2000 r., gdy zaczęliśmy działać
z Ołtarzewa, weszliśmy jakby w inny

wymiar i mogliśmy skuteczniej rozbudowywać naszą sieć sprzedaży, zamawiać naczepy demonstracyjne – ogólnie
poszerzyliśmy znacznie ofertę. To był
początek naszego bardziej kompleksowego rozwoju.

Czy to znaczy, że nabycie Diesel Truck
dało Wam nowy wiatr w żagle i otworzyło nowe możliwości biznesowe?
Tak. Uważam, że w latach 90. było bardzo
łatwo sprzedawać pojazdy. Klient w zasadzie niczego od nas nie oczekiwał, po
ustaleniu rodzaju naczepy i jej ceny my
czekaliśmy na pieniądze, a on musiał
pojechać do Niemiec i odebrać pojazd.
Sprzedaż na poziomie 1000 naczep rocznie była zasługą praktycznie dwóch handlowców, którzy byli nieustannie w drodze.
Mając Diesel Truck, zyskaliśmy nowe
biura, halę warsztatową, nowych pracowników, pojawiły się również efekty
synergii.
Wraz ze wzrostem naszych możliwości
pojawił się większy popyt na części zamienne i usługi posprzedażowe. Powoli,
sprzedając naczepy, jakościowo zaczę-
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liśmy się zbliżać do poziomu usług znanego z branży samochodów ciężarowych:
mieliśmy dobry warsztat, obsługiwaliśmy
naprawy gwarancyjne, mogliśmy zaoferować usługi leasingowe, kontrakty obsługowo-naprawcze, wzrósł poziom wyszkolenia naszych pracowników, pojawił się
salon wystawowy, pojazdy demonstracyjne, zaczęliśmy wprowadzać sezonowe
akcje serwisowe itd. Handlowiec z teczką, kalkulatorem i plikiem dokumentów
jeżdżący od klienta do klienta odszedł
do historii.

Czy tak śmiała zmiana sposobu prowadzenia działalności w Polsce była wówczas ryzykownym posunięciem? Przecież
Polska nie była jeszcze członkiem Unii
Europejskiej…
Oczywiście było pewne ryzyko, ale jak
mówią: bez ryzyka nie ma biznesu. Byliśmy dużo młodsi i łatwiej nam było
podejmować ryzykowne decyzje, wielu
naszych przyjaciół i znajomych odradzało nam zakładanie biznesu w Polsce.
Teraz nam zazdroszczą tego, że jesteśmy
najmocniejszym przedstawicielstwem

.eu
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Schmitz Cargobull w Europie. Tak jest
zawsze – jak coś działa dobrze, to ludzie
stają się zazdrośni. Na zazdrość trzeba
sobie zapracować, nikt nie dostaje jej
raczej za darmo.
W sumie nadal istnieje jakiś element ryzyka, nie w wymiarze politycznym, nawet
mimo kryzysu rosyjsko-ukraińskiego. Za
najważniejsze uznałbym tu ryzyko ekonomicznie związane z wahaniami kursów
walut. Handlujemy w euro, czeskich koronach i polskich złotówkach, sprzedając
duże ilości produktów z niewielką marżą,

Centrum w Strykowie przyszło budować już w ciężkich czasach. Czy nie zastanawiał się Pan nad porzuceniem tego
pomysłu – przecież kryzys bardzo dotknął
gospodarkę i koniunkturę na rynku.
Działkę w Strykowie kupiliśmy jeszcze
w roku 2006. W kolejnych latach pracowaliśmy nad projektem, wyłoniliśmy
również w przetargu wykonawców inwestycji. W okresie kryzysu musieliśmy
przedłużać negocjacje i rzeczywiście niemal zrezygnowaliśmy z pierwotnego
planu, chcieliśmy nawet rozpisać nowy

i użytkowania w całym okresie eksploatacji i to staje się podstawą decyzji inwestycyjnych. W Polsce także działają olbrzymie floty, liczące po kilkaset pojazdów,
niektóre z nich to także firmy rodzinne,
ale są też korporacje międzynarodowe –
jak na przykład sieci supermarketów. Ci
klienci stawiają nam bardzo wysokie
wymagania – my staramy się je zrealizować, bo w grę wchodzą jednorazowe
zakupy dużej liczby pojazdów.
Wśród największych odbiorców zauważalne jest wyraźnie to, że chcą wykorzy-

„Pamiętam czasy, gdy na rynku działało 20–25 silnych graczy, potem
zmieniło się otoczenie ekonomiczne i firmy te zaczęły stopniowo znikać.
Teraz mamy maksymalnie 4–5 naprawdę silnych producentów i sytuacja
ta dotyczy praktycznie całej Europy. To jest tak jak w teorii Darwina
– przetrwają najsilniejsi”.

którą zmienne kursy wymiany mogą czasem sprowadzić do zera. Ale przecież taka
jest gra – gdy jest się przedsiębiorcą, zawsze należy liczyć się z jakimś ryzykiem
związanym z koniunkturą i ekonomiką.

Rozwój polskiego rynku transportowego
po wejściu Polski do UE wymusił decyzję
o rozbudowie centrum w Ołtarzewie?
Akcesja Polski do Unii otworzyła nowe
perspektywy dla firm transportowych
i tym samym dla EWT. Poczuliśmy większe bezpieczeństwo i komfort działania.
Zdecydowaliśmy się na rozbudowę punktu w Ołtarzewie, gdyż w 2005 r. dochodziliśmy do granic naszych możliwości
technicznych w zakresie obsługowym
i lokalowym – wynajmowaliśmy nawet
dwie hale w niedalekim Ożarowie. Zdecydowałem, że musimy kupić działkę
bezpośrednio obok działki zajmowanej
przez Diesel Truck – tak też się stało, choć
trzeba było zapłacić znacznie wyższą
cenę niż np. za działkę położoną 3–4 kilometry dalej. Tak bliskie sąsiedztwo
EWT z Diesel Truck gwarantowało nam
komfortowe warunki pracy i maksymalne
wykorzystanie synergii.

przetarg. Wtedy nasi kontrahenci zaufali
nam i zaproponowali, że udzielą nam
rabatów po to, by móc kontynuować tę
inwestycję. Drugi przetarg był więc niepotrzebny. Truck & Trailer Center w Strykowie zaczęło działać po dwóch latach
od rozpoczęcia budowy – w 2011 r., gdy
rynek powrócił już na linię wzrostu.

Jak Pana zdaniem w ciągu tych 20 lat
działalności EWT w Europie Środkowej zmieniły się oczekiwania Waszych
klientów?
Przede wszystkim obserwujemy coś w rodzaju ujednolicenia wymagań klientów.
Polski rynek swoją strukturą przypomina
rynek niemiecki. Wciąż działa tu wiele
firm rodzinnych – wiele z nich zmieniło
już swoje przyzwyczajenia, rozumiejąc,
że istotna jest nie tylko cena zakupu pojazdu. Obliczają całkowity koszt własności

stywać nasze pojazdy, ale niekoniecznie
kupując je na własność. Chcą je eksploatować przez 5–6 lat, a potem my mamy
je od nich odebrać. Oczekują przede
wszystkim mobilności, co wiąże się z jej
zabezpieczeniem w postaci kontraktów
obsługowo-naprawczych. Coraz częściej
też potrzebują dostępu do dodatkowych
informacji, które dostarczane są przez systemy telematyczne – dotyczy to zwłaszcza
firm zajmujących się transportem ładunków wrażliwych. Chcą dokładnie wiedzieć,
co dzieje się z ich naczepami.
Podsumowując: całkowity koszt własności
staje się czynnikiem dominującym i w zależności od stylu prowadzenia działalności
klienci oczekują od nas zapewnienia najwyższej mobilności, często interesuje ich
również stałość kosztów ponoszonych
za użytkowanie naczepy, rozłożonych
na cały okres planowanej eksploatacji.
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EWT Truck and Trailer Center w Strykowie działa od 2011 r.

Patrząc na statystyki sprzedaży naczep
na rynku polskim, zauważamy, że praktycznie 3–4 producentów ma w sumie
udział w rynku sięgający 80 procent.
Jak EWT przy rosnącej presji ze strony
konkurencji zamierza zabezpieczyć
swoją pozycję na rynku, zwłaszcza że
konkurenci Schmitz Cargobull też dążą
do rozwoju?
Przede wszystkim zwróciłbym uwagę
na to, że w ciągu ostatnich 20 lat rynek
producentów naczep uległ znacznej koncentracji. Pamiętam czasy, gdy na rynku
działało 20–25 silnych graczy, potem
zmieniło się otoczenie ekonomiczne i firmy
te zaczęły stopniowo znikać. Teraz mamy
maksymalnie 4–5 naprawdę silnych producentów i sytuacja ta dotyczy praktycznie całej Europy. To jest tak jak w teorii
Darwina – przetrwają najsilniejsi. Konkurencja staje się ciekawsza, gdyż w praktyce mamy wyłączoną sprzedaż na rynku
rosyjskim, który dla niektórych producentów – także dla Schmitz Cargobull –
stanowił duży rynek eksportowy.
Biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje naczep, a zwłaszcza kurtyny, wywrotki czy
furgony, pamiętajmy, że nie są to rakiety
latające na księżyc, ale pod względem
technicznym stosunkowo proste produkty.
Oczywiście Schmitz Cargobull w niektórych przypadkach stosuje inne technologie niż konkurenci, chociażby cynkowanie ogniowe, walcowanie na zimno
podłużnic ram czy panel wykonany tech-

„Podsumowując: całkowity koszt własności
staje się czynnikiem dominującym i w zależności od stylu prowadzenia działalności
klienci oczekują od nas zapewnienia najwyższej mobilności, często interesuje ich
również stałość kosztów ponoszonych za
użytkowanie naczepy, rozłożonych na cały
okres planowanej eksploatacji”.

nologią ferroplast, ale zróżnicowanie
techniczne tych pojazdów jest relatywnie niewielkie. Istotne staje się podejście
całościowe do klienta, zaoferowanie mu
kompletnego pakietu. Musimy być blisko
klienta, aby móc zaoferować mu nie tylko
sam pojazd, ale usługi dodatkowe, tworzące wartość dodatkową. Staramy się
w maksymalnym stopniu ułatwić mu jego
działalność: finansowanie na miejscu,
stała rata miesięczna, kontrakt serwisowy, odkup pojazdu używanego itd.
Myślę, że w Polsce pod tym względem
EWT jest krok czy dwa przed konkurencją.
To właśnie buduje naszą pozycję, choć

24 | LISTOPAD 2015 | Transport – Technika – Biznes

oczywiście produkt musi również być stale
rozwijany pod względem technicznym.
Coraz większe znaczenie ma jak najniższa masa własna i specjalizacja.

Jeśli oddzielimy Grupę EWT od Schmitz
Cargobull, to co jest największą wartością zarządzanej przez Pana firmy?
Myślę, że najważniejsza jest wzajemna
dobra współpraca. Schmitz wnosi pewne
wartości do EWT i odwrotnie – to jest tajemnica dobrego partnerstwa. Jak wiadomo, jestem członkiem rady nadzorczej,
przygotowując strategie rozwojowe dla
Schmitza, uwzględniamy wiele rzeczy,
których Schmitz Cargobull nauczył się od
nas, od EWT. Przykładem mogą być
otwierane centra kompetencji czy też
pewne zasady działania organizacji sprzedaży w Europie przejęte od naszych handlowców w Polsce. Oczywiście my w EWT
także wiele się uczymy – jak optymalizować procesy, jak działać zgodnie z zasadami „szczupłej” produkcji czy jak
szkolić personel. Te wzajemne relacje
partnerskie są jednym z elementów decydujących o naszym sukcesie – jesteśmy
związani, jednak zachowujemy bardzo
dużą niezależność, której nie mają spółki
córki Schmitz Cargobull działające w innych krajach.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
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Akumulatory Bosch
do samochodów ciężarowych
Gama akumulatorów Bosch do samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych
została powiększona o dwa nowe akumulatory wykonane w technologii EFB.

Technologia EFB
(Enhanced Flooded Battery)
Opatentowana kratka wykonana
w technologii Power Frame
– optymalny przepływ prądu
i zmniejszona podatność
na korozję

Dodatkowe
stabilizatory
zwiększające
odporność
na wibracje
i wstrząsy

Uchwyty

EFB – płyta
dodatnia
pokryta
warstwą
poliestru

Cyrkulatory
kwasowe
zapobiegające
rozwarstwianiu
elektrolitu
Mikroporowate
separatory kopertowe

Zestaw płyt
ze wzmocnionymi połączeniami

akumulatora. Specjalny stop ołowiu zwiększa odporność na korozję i zapewnia niski stopień samorozładowania. Rozwiązania te gwarantują
zwiększoną podaż prądu, idealnie spełniając wymagania pojazdów ciężarowych wyposażonych
w coraz liczniejsze odbiorniki elektryczne.

Nowością są zastosowane w akumulatorach
cyrkulatory kwasowe. Zapobiegają one rozwarstwieniu się elektrolitu, utrzymując jego jednorodną
gęstość. Wpływa to na wydłużenie żywotności
akumulatora przez zmniejszenie tendencji do zasiarczania płyt.
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technologii EFB płyty dodatnie akumulatora pokrywane są warstwą
poliestru. Zwiększa to stabilność
masy czynnej, zapobiegając jej opadaniu. Dzięki temu – w porównaniu z akumulatorami konwencjonalnymi – wzrasta odporność
na pracę cykliczną, zapewniając dłuższe działanie
i odpowiednie rezerwy mocy niezbędne do rozruchu pojazdu. Dodatkowo zwiększa się odporność
mechaniczna akumulatora, co ma szczególne znaczenie przy silnych wstrząsach i wibracjach, na
które akumulatory w pojazdach użytkowych są
szczególnie narażone.
Zwiększona odporność na wibracje to także zasługa
dodatkowej stabilizacji połączeń płyt w celach
akumulatora, uzyskana poprzez klejenie na gorąco
łączników płyt do obudowy.
W akumulatorach TE EFB wzmocniono połączenia
kratek, ograniczając ryzyko ich oberwania. Wpływa
to na ich stabilność oraz obniża oporność kratek,
zapobiegając niepożądanym stratom mocy. Zastosowanie przepuszczających jony mikroporowatych
separatorów zapobiega zwarciu płyty dodatniej
i ujemnej, wydłużając żywotność akumulatora.
Konstrukcja zastosowanej w akumulatorach kratki
ołowianej, produkowanej metodą wytłaczania,
charakteryzuje się skróconymi drogami przepływu
prądu. Zapewnia to łatwiejszy przepływ prądu
oraz szybszą dostępność energii, gwarantując
pewny rozruch silnika i wydłużoną żywotność

Specjalna konstrukcja
pokrywy labiryntowej
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Naczepy inne niż wszystkie
Marek Rutka

© M. Rutka

Naczepy, które możemy spotkać na drogach, to przede wszystkim typowe
konstrukcje takie jak naczepy kurtynowe, furgonowe, podkontenerowe
czy chłodnie. Najciekawsze są jednak te nietypowe, powstające w znacznie
mniejszych seriach, a nierzadko nawet w pojedynczych egzemplarzach.

o prawda zdecydowana większość
naczep, jakie można spotkać na
drogach, to konstrukcje przeznaczone do transportu różnego rodzaju
ładunków, to jednak są i takie, których
przeznaczenie jest całkowicie odmienne.
Do jednych z najbardziej nietypowych
odmian naczep należą konstrukcje budowane z myślą o wykorzystaniu jako
mobilne punkty ekspozycyjne, sale konferencyjne, ruchome wozy transmisyjne
czy mobilne punkty pomocy medycznej.
Tego rodzaju naczepy powstają wyłącznie
na specjalne zamówienia uwzględniające
często bardzo nietypowe oczekiwania
odbiorcy, zarówno jeśli chodzi o wielkość
i możliwość aranżacji wnętrza, jak i wygląd zewnętrzny.

Naczepowe transformers
Ze względu na specyfikę przeznaczenia tego rodzaju naczepy pełną swoje
funkcje wyłącznie podczas postoju,
trwającego od kilku godzin do niekiedy
kilkunastu dni, dlatego konstrukcja większości z nich umożliwia zwiększenie powierzchni i objętości przestrzeni wnętrza.
Jest to możliwe dzięki modułowej konstrukcji zabudowy, mającej często funk-

cję rozsuwania. W zależności od danego
modelu poszczególne segmenty mogą
rozsuwać się w płaszczyźnie poziomej –
na boki naczepy – lub/i w płaszczyźnie
pionowej – w górę nadwozia. Stosuje się
różne rodzaje napędów mechanizmów
rozsuwania – od ręcznych (za pomocą
korby), przez elektryczne, pneumatyczne,
do elektrohydraulicznych (same mechanizmy to układy linowe, zębatkowe
lub wykorzystujące siłowniki pneumatyczne i hydrauliczne). Dla poprawnego
funkcjonowania mechanizmów robo-
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Naczepa
przeznaczona
do realizacji transmisji
telewizyjnych TVP z modułowo rozsuwanym
nadwoziem

czych odpowiedzialnych za rozkładanie
nadwozia ważne jest właściwe ustabilizowanie i wypoziomowanie podwozia
naczepy. Z tego też względu podczas
postoju pojazd jest stabilizowany za pomocą rozkładanych podpór.
W naczepach tego rodzaju konstrukcja nadwozia opiera się zazwyczaj na
szkielecie z profili stalowych lub aluminiowych i przyklejanym do niego po-

szyciu z płyt z tworzyw sztucznych lub
płyt warstwowych typu sandwich. Niektórzy producenci stosują poszycie z paneli aluminiowych, przytwierdzanych do
szkieletu za pomocą nitów zrywanych.
W zależności od konkretnego przeznaczenia i przyjętego rozwiązania nadwozie może być rozsuwane z jednej lub
obu stron naczepy, co pozwala na zwiększenie powierzchni nawet trzykrotnie
w porównaniu z powierzchnią naczepy
w stanie marszowym. Ponieważ wiele
tego typu naczep przeznaczonych jest do
pracy w terenie pozbawionym możliwości
zasilania z sieci energetycznych, są one
wyposażane we własne agregaty prądotwórcze – dotyczy to w szczególności

Continental i Schmitz Cargobull
– owocna współpraca
Opony Conti Hybrid HT3 to standardowe ogumienie do ciężarowych naczep i przyczep
produkowanych przez Schmitz Cargobull.
Continental, wiodący globalny dostawca dla
branży motoryzacyjnej, oraz Schmitz Cargobull,
jeden z największych i najbardziej liczących się
producentów naczep na świecie, współpracują ze
sobą już od ponad 30 lat. W tym czasie Continental,
jako producent opon klasy premium, stał się jednym z głównych dostawców specjalistycznego ogumienia do
naczep i przyczep dla
Schmitz Cargobull.

Wielopokładowce
W ostatnich latach znacznie wzrosło
zainteresowanie naczepami wielopokładowymi do ładunków objętościowych.
Ze względów praktycznych najczęściej
spotykane są naczepy dwupokładowe
o wysokości każdego z pokładów około
1,8 m, co umożliwia niemal nieskrępo-

news

„Z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość, że firma Schmitz Cargobull zdecydowała się włączyć
do swojej oferty produktów OEM naszą oponę Conti Hybrid HT3. Dzięki temu nasza
współpraca będzie jeszcze bardziej owocna” – powiedział Peter Matzke, dyrektor OE Truck Tires
w Continental.

© M. Rutka

Naczepa
ekspozycyjna firmy
Schmitz Cargobull wykonana na bazie seryjnej zabudowy kontenerowej

Fire Trainers specjalizującej się w budowie mobilnych trenażerów pożarniczych. Wyposażenie wnętrza naczepy
pozwala na symulację pożaru różnego
typu pomieszczeń, klatki schodowej, pokoju mieszkalnego, kuchni, a nawet garażu. Zmiana aranżacji wnętrza dokonywana jest zgodnie ze scenariuszem
ćwiczeń. Trzyosiowa naczepa przystosowana jest do współpracy z typowym
dwuosiowym ciągnikiem siodłowym.

naczep wykorzystywanych przez służby
ratownicze. W przypadku naczep transmisyjnych wykorzystywanych przez ekipy
telewizyjne ze względu na znaczne zapotrzebowanie energii zazwyczaj stosuje
się zewnętrzne agregaty prądotwórcze
instalowane na przyczepach.
Przykładem jednej z ciekawszych
konstrukcji naczep mających możliwość
rozsuwania modułów nadwozia jest mobilna naczepa rozgorzeniowa (szkoleniowa) powstała na zlecenie Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Naczepa BSA ML-2000
jest wspólnym dziełem polskiej firmy
Arkom i północnoamerykańskiej Kidde

waną pracę ludzi w ich wnętrzu. Wzrost
zainteresowania naczepami wielopokładowymi wynika z dążenia do maksymalnego wykorzystania przestrzeni ładunkowej przy zachowaniu określonych
przepisami długości i wysokości naczepy
(4 m). W przypadku gdy operacje przeładunkowe realizowane są z wykorzystaniem przystosowanych do tego celu
odpowiednich urządzeń, zdarzają się naczepy o trzech pokładach (takie rozwiązania stosowane są np. przy całopojazdowych przewozach kompletnych
foteli samochodowych z miejsca, gdzie
powstają, bezpośrednio na taśmy montażowe fabryk samochodów).

Opona Conti
Hybrid HT3
przeznaczona
do zastosowania w transporcie regionalnym
i krajowym

Produkcja opony Conti Hybrid HT3 przeznaczonej
do użytku zarówno na drogach regionalnych, jak
i krajowych została uruchomiona wiosną 2015 r.
Dzięki nowo opracowanemu składowi mieszanki
opona wyróżnia się dłuższą żywotnością w porównaniu z poprzedniczką. Poprawiono także
przyczepność opony na mokrej nawierzchni. Ponadto Conti Hybrid HT3 charakteryzuje się doskonałą ekonomiką jazdy dzięki zoptymalizowaniu oporów toczenia.
[RP]

Zdjęcie: © Continental

| LISTOPAD 2015 | 29

| TECHNIKA |
Dwupokładowa
naczepa izotermiczna
Duet Wedge zdolna
pomieścić 52
europalety

© Transdek

Naczepy wielopokładowe oferowane
są w dwóch podstawowych wariantach:
z możliwością zmiany wysokości górnego
pokładu (czy górnych) lub z pokładami
o stałej wysokości. To drugie rozwiązanie jest stosowane głównie wówczas,
gdy konkretna naczepa ma być przeznaczona do ściśle określonego rodzaju
ładunku, np. wspomnianych wcześniej
foteli samochodowych.
Osiągnięcie największej przestrzeni
ładunkowej przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej dopuszczonej w przepisach możliwej wysokości poszczególnych
pokładów zapewniają naczepy niszowe
typu inloader. Naczepy tego typu znane

kółkach (o wymiarach 83×75 cm). Tego
rodzaju naczepy najczęściej wykorzystywane są w transporcie od producentów
do centrów logistycznych lub zakładów
przemysłowych. W zależności od konkretnego modelu i liczby pokładów efektywna pojemność transportowa tego typu
naczep jest od 54 do 63% większa od typowej naczepy jednopokładowej.
Zalety, jakie daje wykorzystanie naczep
wielopokładowych, jako jedna z pierwszych dostrzegła branża motoryzacyjna.
Obecnie konstrukcje takie używane są
powszechnie do transportu elementów
wyposażenia wnętrz (tapicerki, deski rozdzielcze itp.) oraz objętościowo dużych

© NMTU

Naczepa
rozgorzeniowa firmy
Kidde Fire Trainers
– mobilny trenażer
pożarniczy
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Dwupokładowa
niszowa naczepa
firmy Langendorf serii
Flexliner o objętości
ładowni 101 m3

© Langedorf

są i wykorzystywane od lat do transportu
tafli szkła (float), a od niedawna oferowane są także specjalne modele naczep
niszowych przeznaczonych do transportu
ładunków objętościowych. W odróżnieniu od naczep do przewozu szkła konstrukcje przeznaczone do transportu
lżejszych lecz objętościowych ładunków
wyposażone są w stałą – niewymienną
– podłogę i zamknięte kontenerowe nadwozia. Przykładem takiej konstrukcji jest
kontenerowa naczepa firmy Langendorf
serii Flexliner. Ten model naczepy wyposażony jest w dwa pokłady ładunkowe,
każdy o wysokości wnętrza 1,83 m. Dostęp do górnego pokładu realizowany
jest za pomocą tylnej kolumnowej windy
załadunkowej. Całkowita pojemność
ładunkowa naczepy Flexliner wynosi
101 m3, co odpowiada 55 europaletom
lub 87 znormalizowanym kontenerom na

reklama

elementów z tworzyw sztucznych (zderzaki, nadkola
itp.). Tego typu naczepy wykorzystywane są także
m.in. do przewozu kwiatów, opakowań, rur i kształtek z tworzyw sztucznych oraz lekkich materiałów
izolacyjnych.
W przypadku gdy przewozy naczepami wielopokładowymi realizowane są wyłącznie pomiędzy
miejscami wyposażonymi w rampy o zmiennej wysokości, umożliwiającymi dostęp do poszczególnych
pokładów, wówczas nie ma potrzeby instalowania tylnego kolumnowego podestu załadowczego. Takie
sytuacje nie są jednak zbyt częste, dlatego nabywcy
zazwyczaj decydują się na montaż tylnego kolumnowego składanego podestu załadowczego po to, by
zwiększyć możliwości użytkowania tego rodzaju naczepy (należy jednak pamiętać, że montaż podestu
zmniejsza ładowność o kilkaset kilogramów).

TARCZE
I KLOCKI
HAMULCOWE
BERAL

Sprawnie i przestrzennie
Ze względu na rozmiary największe wielopokładowe naczepy niszowe nie nadają się do transportu
dystrybucyjnego w miastach. Możliwości i zalety,
jakie daje wykorzystanie naczep wielopokładowych,
sprawia jednak, że postanowiono opracować takie
konstrukcje naczep, które będą się nadawały do wykorzystania w lokalnym transporcie dystrybucyjnym
– przede wszystkim produktów spożywczych do średniej wielkości sklepów.
Na rynku producenci oferują trzy podstawowe
warianty naczep: typu inloader, z obniżoną podłogą
i łabędzią szyją oraz z jednolitym dolnym pokładem.
W przypadku naczep przeznaczonych do eksploatacji
w lokalnym transporcie dystrybucyjnym są to konstrukcje dwuosiowe o długości nieprzekraczającej
11 m. Przykładem takiej konstrukcji jest dwupokładowa, niszowa naczepa Duet Urban, brytyjskiej firmy
Transdek, o długości 10,6 m, która zabiera 29 europalet lub 54 znormalizowane kontenery na kółkach.
Innym rodzajem naczep dwupokładowych wykorzystywanych w transporcie dystrybucyjnym są naczepy z obniżoną podłogą dolnego pokładu i łabędzią
szyją. W zależności od konkretnego modelu są to naczepy krótkie o długości do 11 m lub o standardowej
długości wynoszącej 13,6 m. Naczepa dwupokładowa
z obniżoną podłogą i łabędzią szyją – w porównaniu
z typową jednopokładową naczepą o długości 13,6 m
– charakteryzuje się o ok. 65% większą pojemnością
transportową w przypadku wykorzystania europalet.
Z myślą o klientach poszukujących naczep o jednolitym dolnym pokładzie (bez wnęk na koła czy
łabędziej szyi) opracowano konstrukcję, w której zastosowano koła o średnicy 17,5½, a dolny pokład pochylono ku tyłowi (najwyższy punkt podłogi stanowi
wznios nad siodłem ciągnika). Dzięki temu rozwiązaniu osiągnięto różnicę w wysokości wnętrza wynoszącą 13 cm – licząc wysokość wnętrza nad siodłem
i z tyłu naczepy. Pojemność tego rodzaju naczepy Duet
Wedge firmy Transdek to 52 europalety lub 90 znormalizowanych kontenerów na kółkach.

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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Chłodzona naczepa
dwupokładowa w odmianie z łabędzią szyją
i obniżoną podłogą

Mercedes-Benz
Zetros 1833 z samowyładowczą naczepą
rolniczą

© Mercedes-Benz

Znaczna część produkcji rolnej w Europie Zachodniej realizowana jest w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych,
wyposażonych w wysokowydajny sprzęt
rolniczy. Konieczne jest tam zapewnienie sprawnego transportu płodów rolnych. Jest to zadanie szczególnie ważne
podczas największego spiętrzenia prac
polowych w okresie żniw. O ile do transportu na stosunkowo niewielkie odległości wykorzystuje się przede wszystkim
ciągniki rolnicze współpracujące z zestawami przyczep, o tyle na dalszych
odcinkach znacznie bardziej korzystny –
ze względu na oszczędność czasu i paliwa – okazuje się transport ciężarowy.
Coraz częściej do tego typu zadań transportowych wykorzystuje się ciągniki
siodłowe współpracujące ze specjalnymi
rodzajami naczep rolniczych, przede
wszystkim samowyładowczych. Podstawowa różnica pomiędzy typowymi szosowymi lub budowlanymi naczepami
samowyładowczymi polega na zastosowaniu skrzyń ładunkowych o większej
objętości oraz szerokich kół z oponami
terenowymi o małym wskaźniku wypełnienia bieżnika, a sam bieżnik ma
kształt jodełki, najlepiej sprawdzający
się na gruncie o małej nośności (torfowiska, głębokie gliniane błota).

© Volvo

Naczepy rolnicze

© Moreau Aqui

Tatra Phoenix
z naczepą Joskin typu
Silo Space wykorzystywaną do transportu
zielonek
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Tego rodzaju zestawy poruszają się
w trudnym terenie – zarówno na polach, jak i drogach gruntowych – dlatego
standardem jest wykorzystywanie ciągników siodłowych o wszystkich kołach
napędzanych. W wielu wypadkach zestawy takie poruszają się poza drogami
publicznymi, dlatego wykorzystywana
jest ich pełna ładowność techniczna,
która w przypadku zestawu tworzonego
przez trzyosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiową naczepę może przekraczać nawet
60 t. Czasem zestawy takie mogą zostać
rozbudowane o dodatkową przyczepę –
wówczas ich masa dochodzić może do
100 t. Takie kombinacje pojazdów są
popularne np. w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych ukierunkowanych
przede wszystkim na uprawę kukurydzy i roślin okopowych.
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Osie w naczepach –
trwalsze, lżejsze, firmowe
Mimo że osie stosowane w naczepach spełniają obecnie najwyższe standardy,
to stale przed ich producentami pojawiają się nowe wyzwania. Do priorytetów
należy mniejsza masa i większa wydajność.

oszukując nowych rozwiązań, producenci naczepowych systemów
jezdnych realizują swoje własne
programy – wszyscy bowiem chcą być
wiarygodnymi partnerami dla branży
pojazdów użytkowych, partnerami, którzy nie tylko zaopatrują swoich klientów, ale zawsze mają w zanadrzu nowe
propozycje, niezależnie czy będą to osie
i systemy zawieszeń, nogi podporowe,
czy sworznie królewskie.
Zamieszczamy krótki przegląd systemów jezdnych proponowanych zarówno przez wiodących producentów –
dostawców systemowych, takich jak SAF-Holland, BPW, Jost Achsen Systeme
(dawniej Mercedes-Benz TrailerAxleSystems), jak i finalnych producentów
naczep: Schmitz Cargobull, Krone i Kögel. Przyjrzymy się typowym osiom naczepowym przeznaczonym do użytku drogowego o nośności 9 t, wyposażonym
w zawieszenia pneumatyczne i pneumatyczne hamulce tarczowe. Osie te przystosowane są do kół o wielkości 22,5″ lub
19,5″, z obręczami o odsadzeniu ET120.

Podstawą europejskiej
oferty SAF-Holland są różne
warianty systemów zawieszeń
SAF INTRADISC plus wraz z technologią tarcz hamulcowych INTEGRAL

© SAF-H

SAF INTRADISC plus INTEGRAL
Firma SAF-Holland proponuje pneumatyczne zawieszenie SAF INTRADISC
plus wraz z technologią tarcz hamulcowych INTEGRAL. Podstawę tego rozwiązania stanowi opatentowana tarcza
hamulcowa INTEGRAL. W odróżnieniu
od konwencjonalnych tarcz hamulcowych, odlewanych jako jeden element,
tarcza INTEGRAL wykonana jest jako
odlew z dwóch materiałów o różnych
współczynnikach rozszerzalności cieplnej. Efektem jest to, że podczas hamowania, pod wpływem wytwarzającego
się ciepła, tarcza może rozszerzać się
promieniowo, a następnie kurczyć po
ochłodzeniu z zachowaniem pierwotnego kształtu. Powierzchnie hamulcowe
pozostają całkowicie płaskie podczas
wszystkich operacji, dlatego czas eksploatacji tarczy oraz okładzin hamulcowych jest znacznie wydłużony.

olland

Wśród pozostałych zalet tarcz hamulcowych INTEGRAL należy wymienić wyraźnie zredukowane przewodzenie ciepła
przez małą powierzchnię styku tarczy
INTEGRAL i piasty. Stożkowe kanały
wentylacyjne na tarczy zapewniają optymalną wentylację wewnętrzną. Dodatkowo za chłodzenie odpowiada 10 kanałów wentylacyjnych pod tarczą i 10
dodatkowych kanałów wentylacyjnych
pod pierścieniem adaptera. Tarcza INTEGRAL ma ponadto dwukrotnie większą powierzchnię rozpraszania ciepła
w porównaniu z konwencjonalną, jednoelementową tarczą hamulcową osadzoną na zamkniętej piaście. W osiach SAF
INTRADISC plus w piaście koła znajduje
się 15 szczelin wentylacyjnych, co daje
przynajmniej o 60% większy przekrój
powierzchni chłodzącej niż w konstrukcjach z zamkniętą piastą – zależnie od
rozmiaru otworów w feldze zamontowanego koła.
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Powłoka cynkowo-aluminiowa

SAF-Holland jest pierwszym producentem, który
wprowadził na rynek
9-tonowe osie z cynkową
powłoką ochronną, zauważenie podnoszącą
efektywność operacyjną
naczep dzięki wydłużeniu
trwałości agregatów.
Producent daje 10-letnią
gwarancję na korozję
perforacyjną osi
cynkowanych

Oś piaskowana

Warstwa podkładowa
na bazie cynku

Trzecia generacja osi
ECO Plus zachowuje wszystkie dotychczasowe zalety
konstrukcji. Wprowadzone
modyfikacje optymalizują
konstrukcję przede wszystkim pod względem trwałości
i ekonomii eksploatacji, zmodernizowano również osie
pod względem stylistycznym

gach. Środowisko takie sprzyja stopniowemu rozwijaniu się uszkodzeń korozyjnych. Chcąc zminimalizować korozyjne
uszkodzenia osi, firma SAF-Holland wprowadziła do oferty osie, w których zastosowano ochronę antykorozyjną przez
naniesienie specjalnej ochronnej powłoki
cynkowej – znacznie bardziej skuteczną
niż konwencjonalne wielowarstwowe
powłoki lakiernicze.
Tajemnica leży w wieloetapowym procesie, który znacząco poprawia zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni. Oś
jest piaskowana, a następnie poprzez rozpylanie nanoszona jest warstwa ochronna
z cynku i aluminium. Dodatkowy podkład

W maju firma BPW rozpoczęła seryjną produkcję osi o nośności 9 t z piastą
ECO Plus 3 (trzeciej generacji) w wykonaniu ET120 z hamulcami tarczowymi.
Osie BPW z piastami ECO Plus miały
swoją premierę w 1999 r., druga generacja pojawiła się na rynku w 2007 r. Do
chwili obecnej wyprodukowano ponad
14 milionów osi ECO Plus, co świadczy
o dużym uznaniu, jakim cieszyły się ze
strony użytkowników, szczególnie ceniona jest ich niezawodność i solidność wykonania. W osiach ECO Plus 3 zmodyfikowano piastę – flansza piasty ma teraz
pełny, okrągły kształt zapewniający optymalną współpracę piasty z felgą. Sama
piasta została wyposażona w szprychy
poprawiające chłodzenie łożysk i hamul-

Każdy szczegół nowego zawieszenia ECO Air Compact dopracowany
został ze 100-procentową jakością
BPW. Wyznacznikami były: szybszy
montaż w nowym pojeździe, krótszy
czas przygotowania do drogi,
łatwiejsza obsługa serwisowa –
ców. Kołpak piasty jest nakręcany z doco w efekcie ma dać obniżenie
datkowym pierścieniem uszczelniającym
kosztów eksploatacji pojazdu

© BPW

W osiach systemu SAF INTRADISC
plus piasta i łożysko tworzą jednolite bezobsługowe złożenie, które zostaje wyregulowane i zabudowane w fabryce.
Specjalnie zaprojektowany amortyzator
o szczególnych właściwościach zamocowany jest centralnie w podwieszonym
wsporniku z jednej strony, a z drugiej
w ramieniu funkcyjnym. Dzięki temu chroniony jest przed uszkodzeniami eksploatacyjnymi.
Za stabilność i bezpieczeństwo jazdy
odpowiada specjalnie skonstruowana
tuleja 3D, która jest połączona z ramieniem funkcyjnym zawieszenia i zapewnia optymalny komfort jazdy. Samo ramię
funkcyjne wraz z korpusem osi tworzy
jeden scalony, bezobsługowy komponent. Daje to takie korzyści, jak brak dodatkowych elementów montażowych
(płyty montażowe i strzemiona) czy brak
konieczności przykręcania śrub i nakrętek. Bardzo wąski podwieszany wspornik jest zaprojektowany symetrycznie.
Jest to oszczędność wagi i pozwala na
łatwą instalację. Bezpieczna konstrukcja
ramienia funkcyjnego skutecznie chroni
siłowniki hamulcowe przed uszkodzeniem. Pierścień ABS i uchwyt czujnika
są montowane wstępnie w fabryce.
Osie w naczepach nieustannie są narażone na niszczące działanie warunków zewnętrznych, zwłaszcza gdy trasa
przebiega po brudnych i mokrych dro-

BPW ECO Plus 3
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Szara warstwa
wierzchnia

na bazie cynku oraz zewnętrzna szara
powłoka lakiernicza zabezpieczają tlenek
cynku przed powstawaniem na nim nalotów. Jeśli na powłoce z biegiem czasu
powstaną niewielkie obszary uszkodzeń
punktowych, bazowy materiał osi nadal
pozostaje zabezpieczony dzięki aktywnej
ochronie katodowej połączonej z ochronną warstwą powłoki cynkowej.

(o-ring), co zapewnia lepsze uszczelnienie piasty. Nakrętki mają zintegrowany
ogranicznik momentu dokręcania gwarantujący prawidłowe napięcie wstępne
łożysk. Lepsza ochrona łożysk piasty to
trójstopniowe uszczelnienie ECO Seal.
Standardowym wyposażeniem każdej
osi z hamulcami tarczowymi jest pierścień ABS (90 zębów), do mocowania kół
(felgi stalowe i aluminiowe) służą uniwersalne szpilki o długości 93 mm.

W osiach ECO Plus 3 zmodyfikowano piastę
– flansza piasty ma teraz pełny, okrągły
kształt zapewniający optymalną współpracę
piasty z felgą, a sama piasta ma szprychy
poprawiające chłodzenie łożysk i hamulców

Wiele rozwiązań przeniesiono bez
zmian z osi ECO Plus 2: za łożyskowanie odpowiada ECO plus Lagertechnik –
są to dwa znormalizowane łożyska
stożkowe szeregu DIN/ISO, optymalne
smarowanie zapewnia zasobnik smaru.
Tarcza hamulcowa jest nadal połączona
z piastą szpilkami kół bez stosowania
dodatkowych połączeń śrubowych. Zachowano także bardzo wygodną możliwość wymiany tarczy hamulcowej bez
demontowania zacisku hamulcowego.
Nowe osie ECO Plus 3 objęte są gwarancją ECO Plus 5+3 lata (przy eksploatacji on-road) bez ograniczenia przebiegu
i mają tę samą homologację, co osie poprzedniej generacji. Od roku 2010 wszystkie osie BPW z hamulcami tarczowymi
wyposażone są w 2-tłoczkowe zaciski
hamulcowe BPW ECO Disc opracowane
od podstaw przez inżynierów firmy. Dotychczas wyprodukowano ich już ponad
milion. Mechanizmy wewnętrzne każdego zacisku objęte są 5-letnią gwarancją
producenta.
Nowe modułowe zawieszenie pneumatyczne BPW ECO Air Compact w połączeniu z nowymi, lekkimi zbiornikami
tworzy optymalnie dopasowany system.
Jest to nowy standard dla 9-tonowych
osi z hamulcem tarczowym oraz bębnowym w eksploatacji na drogach utwardzonych (on-road). Dwuczęściowy wahacz jest połączony z belką osi za pomocą
jarzm położonych ukośnie. Takie ułożenie
i czteropunktowe podparcie gwarantują
optymalne przeniesienie sił przy jednoczesnym całkowitym wyeliminowaniu
obsługi. Za równomierny rozkład naprężeń odpowiada specjalna asymetryczna tuleja stalowo-gumowa. Utrzymuje
ona optymalny ślad jazdy, tym samym
przyczynia się do niskiego zużycia ogumienia oraz zapewnia wysoki komfort
eksploatacji. Równomierny rozkład sił,

a także jednakowe odkształcenia tulei
wpływają na zminimalizowanie tarcia
podczas eksploatacji oraz zwiększają
trwałość zespołu. Całkowita bezobsługowość oraz optymalny kształt tulei przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji pojazdu.
W osiach ECO Air Compact zastosowano nowy mechanizm dwustronnego
podnoszenia osi – jest on bardzo łatwy
w montażu, co redukuje koszty tej operacji o 50%. Integralną częścią nowego
systemu zawieszeń jest wykonany z kompozytów, a więc jest całkowicie odporny
na korozję, zbiornik powietrza ECO Air.
Zbiornik jest przede wszystkim lekki –
w porównaniu ze zbiornikami stalowymi
jest lżejszy do 60%. Zbiorniki kompozytowe ECO Air dostępne są w popularnych
pojemnościach od 30 do 120 litrów.

DCA Weightmaster
Od 1 stycznia 2015 r. firma Mercedes-Benz TrailerAxleSystems, będąca producentem osi należących do rodzin DCA,
została przejęta przez Grupę Jost. Osie
z tak znanych rodzin, jak DCA Weightmaster, Megamaster, Airmaster, Steermaster, Railmaster oraz Pavemaster,
produkowane są obecnie przez spółkę
Jost Achsen Systeme GmbH.
Piasta koła

Tylny wspornik
zawieszenia
miech pneumatyczny

W osiach DCA Weightmaster stosowany jest system zmiany wysokości zawieszenia Twin Lift – rozwiązanie odpowiednie do wszystkich aplikacji bez
ograniczeń w wysokości pojazdu do
jazdy. Jest to rozwiązanie szczególnie
wytrzymałe i lekkie. Montaż na podwoziu dzięki połączeniom śrubowym skraca
czas instalacji do minimum, nawet gdy
Twin Lift montowany jest w pojeździe już
eksploatowanym. Z kolei system zmiany
wysokości zawieszenia Wipper Lift został opracowany z myślą o naczepach
typu mega i innych pojazdach, w których
wymagana jest niska wysokość do jazdy.
Zastosowanie systemu Wipper Lift pozwala na uzyskanie maksymalnie dużego
prześwitu. System Mid Lift jest centralnie spawany do belki osi, co gwarantuje duży prześwit pojazdów, w których
wymagana jest dodatkowa przestrzeń
instalacyjna w obrębie podwozia. Połączenie spawane z obudową osi jest lekkie i bezobsługowe, dodatkową korzyścią
jest stosowanie standardowych miechów
pneumatycznych.
Osie DCA Weightmaster można również wyposażyć w tzw. sekcję Z – jednoczęściowy element spawany ze zintegrowanymi wspornikami mocującymi.
Sekcja Z może być wykorzystywana do
relokacji niektórych elementów wypoObudowa osi

Amortyzator

© Jost Achsen Systeme

© BPW
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Hamulce
tarczowe

Przedni wspornik
zawieszenia

Siłownik
hamulcowy

Modułowość konstrukcji osi DCA Weightmaster pozwala na ich dopasowanie do większości
typów naczep produkowanych na rynku europejskim, począwszy od naczep platformowych,
poprzez kurtynowe, wywrotki, cysterny, a na silosach skończywszy

Najważniejszym i podstawowym produktem w rodzinie osi DCA są osie DCA
Weightmaster. Te niezwykle lekkie osie
(w zależności od wersji kompletna oś
waży nawet tylko 381 kg) cenione są za
wyjątkową trwałość i prostotę konstrukcji. Zalety osi DCA Weightmaster to również zintegrowana konstrukcja oraz bezobsługowe, kompaktowe łożyska.

sażenia podwozia. Osie DCA mogą być
opcjonalnie przygotowane do montażu
systemu monitoringu i utrzymywania ciśnienia w ogumieniu – rozwiązanie takie,
jak wiadomo, obniża zużycie paliwa, podnosi bezpieczeństwo i zmniejsza zużycie
opon. W czopach osi wykonywane są
gwintowane otwory na wskroś, w których mocowane będą końcówki dopro-
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Własna oś wpisuje się doskonale w strategię firmy Krone „All-inKrone-Trailer”, polegającą na oferowaniu naczepy wyposażonej w maksymalną
ilość komponentów własnej produkcji

Oś wyposażona jest w kołnierz piasty bez pokrywy piasty, dlatego przy wymianie tarczy hamulcowej nie jest konieczny demontaż stopniowego zespołu piasty, co pozwala do minimum
ograniczyć potencjalne źródła błędów; również
geometria tarczy hamulcowej jest optymalnie
dostosowana do codziennych wymagań
Kron
©

Oś Krone jest produkowana przez
firmę gigant Trenkamp & Gehle z Dinklage, która od 2013 r. należy do Grupy
Krone. W ciągu roku po tym, jak na targach IAA 2014 oś naczepowa Krone została zaprezentowana publicznie po raz
pierwszy, w pojazdach producenta zamontowano już ponad 10 000 osi KTX.
System osi Krone z hamulcami tarczowymi wyróżnia m.in. innowacyjna, bezobsługowa jednostka łożyska (dzielony
zespół piasty) oraz niezwykle lekki półresor montowany do osi połączeniem śrubowym. Konstrukcja stopniowego zespołu piasty pozwala na uzyskanie
większego odstępu między nią a tarczą
hamulcową. Efektem jest kontrolowany
odpływ ciepła i wydłużenie żywotności
wszystkich elementów. Korpus osi KTX
jest kuty i składa się z jednego elementu.
Jednolita struktura materiału i zastosowana technologia kucia pozwalają na
uzyskanie dużej wytrzymałości na naprężenia zginające i skręcające. Konstrukcja taka zapewnia najwyższą stabilność
i ochronę przed pęknięciem osi.
Hamulec osi ma specjalny mechanizm jednotłoczkowy, który odpowiada
za równomierny rozkład ciśnienia i zapobiega ryzyku zużycia skośnego. Dzięki
pierścieniowej powierzchni przylegania obręczy koła na całym obwodzie siły
są optymalnie przenoszone z kołnierza na obręcz. Jest to skuteczne zabezpieczenie przed pęknięciem obręczy
i sworznia koła.
Najważniejsze powierzchnie osi są zabezpieczane antykorozyjnie w specjalny
sposób celem nadania im większej wytrzymałości i wydłużenia ich trwałości.
Po obróbce wstępnej metodą fosforano-

e

KTX – Krone Trailer Axle

wania cynkowego następuje nanoszenie powłoki metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego. W ten sposób
oś jest optymalnie zabezpieczona przed
rdzą oraz uderzeniami kamieni. Każdą oś
można w dowolnej chwili doposażyć
w urządzenie do podnoszenia osi. W ten
sposób nabywcy naczep Krone mogą
elastycznie reagować, gdyby potrzeby
firmy zmieniły się w przyszłości. Producent udziela swoim klientom sześć lat
gwarancji na oś bez limitu kilometrów.

Schmitz Cargobull – Rotos Drive
Technology
Naczepy Schmitz Cargobull od 2005 r.
mogą być wyposażone w układ jezdny
własnej produkcji – Rotos Drive Technology. Osie Rotos zostały wprowadzone na
rynek przez Schmitz Cargobull w 2005 r.
Celem producenta było wzięcie odpo-

36 | LISTOPAD 2015 | Transport – Technika – Biznes

wiedzialności za wszystkie aspekty konstrukcyjne naczepy. Wśród najważniejszych zalet osi Rotos można wymienić
mniejsze generowanie ciepła pozwalające na uzyskanie większych mocy hamowania, zastosowanie bezobsługowych
łożysk w piastach kół, zminimalizowany
udział mas nieresorowanych dający
w efekcie lepsze prowadzenie zestawu
oraz regulowana wysokość zawieszenia
pozwalająca na lepsze dopasowanie do
wysokości ramy podczas za- i rozładunku.
Tarcze hamulcowe mocowane są po
wewnętrznej stronie tarczy koła, a więc
nie mają bezpośredniego kontaktu z węzłem łożyskowym piasty. Z jednej strony
poprawia to warunki chłodzenia piasty,
a z drugiej usprawnia cyrkulację powietrza chłodzącego tarcze hamulcowe, także
po zatrzymaniu pojazdu. Mimo że tarcza
znajduje się od strony wewnętrznej, wymiana klocków hamulcowych jest bardzo łatwa – nie jest konieczny demon© Schmitz Cargobull

wadzające powietrze do kół. Podobnie
praktycznym rozwiązaniem może być
instalacja wskaźnika zużycia okładzin
hamulcowych BWI (Brake Wear Indicator). Czujnik BWI przekazuje sygnał na
deskę rozdzielczą w momencie, gdy okładziny hamulcowe osiągają minimalną
dopuszczalną grubość okładzin. Wcześniejsze ostrzeżenie upraszcza obsługę
serwisową, gdyż możliwe jest zaplanowanie operacji wymiany klocków hamulcowych, zmniejsza się również ryzyko uszkodzenia tarcz. Pojazd ma większą
dyspozycyjność, a koszty eksploatacji
maleją.

© Krone
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Podwozie z osiami Rotos to koncepcja
konstrukcyjna polegająca na optymalnym
zestrojeniu ze sobą komponentów najwyższej
jakości, takich jak oś, łożyska, siłowniki i tarcze
hamulcowe, amortyzatory i miechy pneumatyczne
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Kögel Trailer Achse – KTA

Optymalne chłodzenie tarcz i łożysk piasty: zimne powietrze z zewnątrz przepływa wokół piasty i jest kierowane
na powierzchnię zewnętrzną i do środka
wentylowanej tarczy hamulcowej,
chłodząc tarczę i łożyska kół
©
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Oś naczepowa Kögel zawiera pomysłową koncepcję: kształtowe połączenie
uchwytu zacisku hamulca i wahacza osi
służące przeniesieniu siły hamowania poprzez wahacz osi bezpośrednio na podwozie, bez użycia typowego dotychczas
obejścia poprzez pochwę osi. Kształty
wspornika osi, wahacza osi i pochwy osi
zostały dopasowane w czasie testów jezdnych i na stanowisku badawczym w oparciu o najnowsze metody analizy elementów skończonych wykorzystywane do
analizy sił dynamicznych i statycznych.
Aby zapewnić maksymalną łatwość
napraw, wahacz osi i pochwę osi można
wymieniać oddzielnie. Wahacze to konstrukcja spawana, natomiast korpusy osi
wykuwane są z jednej sztuki materiału
bez jakichkolwiek punktów łączenia. Zapewnia to rozkład sił minimalizujący powstawanie naprężeń w materiale oraz

l
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taż piasty. Mocowany osiowo i ruchomy
zacisk charakteryzuje się podobnie wysoką łatwością obsługi jak klocki hamulcowe. Kompletną obsługę hamulców
przeprowadza się po zdjęciu koła. Symetryczne umieszczenie amortyzatorów
w centralnej części osi ogranicza ich narażenie na uszkodzenia, a prawie poziome położenie poprawia termiczne warunki pracy i przenoszenie sił działających
na nadwozie. Miechy zawieszenia pneumatycznego umieszczone są po stronie
zewnętrznej – tym samym powstaje szeroka podstawa nośna poprawiająca stabilność poprzeczną. Duże sprężyny zabezpieczają miechy przed uszkodzeniami
powstającymi np. podczas przewozów
promowych.
Ważną zaletą osi Rotos jest możliwość automatycznego ustawienia wysokości zawieszenia pneumatycznego o regulowanej wysokości (MRH – Multi Ride
Height) w pozycji do jazdy za pomocą
funkcji Reset to Ride. Układ zmiany wysokości zawieszenie jest modułem bezobsługowym. Rożne systemy zawieszeń
MRH pozwalają na uzyskanie wysokości
zawieszenia od 950 do 1150 mm w przypadku naczep typu Mega oraz od 1030
do 1250 mm dla naczep standardowych.
Opcjonalnym elementem wyposażenia systemów jezdnych Rotos jest funkcja wyrównywania obciążenia Load Spread
Program (LSP), zapobiegająca przeciążaniu osi występującemu po częściowym
rozładunku naczepy. Dzięki wyrównaniu
nacisków na osie poprawia się zachowanie zestawu na zakrętach i zmniejsza
się zużycie bieżnika opon. W zależności
od rzeczywistego obciążenia poszczególnych osi funkcja LSP automatycznie

itz Cargob

ull

Zastosowanie tarcz hamulcowych
o mniejszej średnicy (370 mm) w połączeniu z obręczami 19,5" (z lewej) pozwala na obniżenie ciężaru pojazdu –
w trzyosiowej naczepie podwozie waży
wówczas o 72 kg mniej. Oczywiście
stosowane są również większe tarcze
(430 mm) i obręcze o średnicy 22,5"
(z prawej) – ten wariant zapewnia
maksymalne osiągi naczepom
standardowym
i wzmacnianym

©
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Na IAA w 2014 r. firma Kögel zaprezentowała własną, nowo opracowaną konstrukcję osi naczepy – Kögel
Trailer Achse, która w zamierzeniach producenta ma stanowić nowy, mocny szkielet
pojazdów firmy Kögel, optymalnie dopasowany do naczep tej marki, zwiększając obciążalność naczep i podnosząc ich trwałość

obniża ciśnienie w miechach pneumatycznych ostatniej osi, co w efekcie powoduje zmniejszenie obciążenia osi napędowej ciągnika. Na ciasnych zakrętach
działanie LSP ma efekt podobny jak oś samoskrętna. Zmniejszenie obciążenia
ostatniej osi w naczepie poprzez obniżenie ciśnienia w jej miechach zmniejsza zużycie opon, a skrócenie efektywnego rozstawu osi poprawia manewrowość.
Gdy naczepa jest całkowicie załadowana,
a ładunek rozłożony równomiernie, funkcja LSP również równomiernie rozkłada
całkowity ciężar zestawu na osie ciągnika
i naczepy.
Schmitz Cargobull daje na osie Rotos stosowane w naczepach gwarancję
1 mln kilometrów lub 6 lat (bez wywrotek) – z wyłączeniem części podlegających zużyciu eksploatacyjnemu.

ochronę przed pęknięciami. Wciskana,
trójwymiarowa gumowa panewka łożyska
o kształcie nerki jest perfekcyjnie dopasowana do każdego kierunku działania
siły. Miech zawieszenia pneumatycznego i amortyzator są idealnie dopasowane do osi. Układ hamulcowy pochodzi
od jednego z renomowanych dostawców.
Wymiana okładzin hamulcowych jest
prosta i możliwa bez użycia specjalnych
narzędzi. Tarcze hamulcowe można łatwo wymienić poprzez ściągnięcie piasty
koła – nie powoduje to utraty pozycji łożysk. W piaście koła wykorzystano standaryzowane, pojedynczo rozmieszczone
wałeczki stożkowe, które podobnie jak
elementy uszczelniające są wymieniane
pojedynczo.

Opracował Dariusz Piernikarski
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Wielton
w drodze na szczyt
Na 13. Międzynarodowych Targach Pojazdów Użytkowych COMTRANS 2015
rozmawialiśmy z Thomasem Hajkiem – wiceprezesem zarządu Wielton SA,
odpowiedzialnym za sprzedaż, marketing i obsługę posprzedażną.

rupa Wielton rozrasta się dynamicznie. W bieżącym roku największy polski producent pojazdów dokonał bardzo śmiałych posunięć
biznesowych. Na początku 2015 r. kupił
trzy wiodące włoskie marki: Cardi, Viberti
oraz Merker i utworzył spółkę zależną
Italiana Rimorchi srl. W maju nabył udziały
większościowe francuskiego producenta
Fruehauf Expansion. Te działania otwierają drogę Grupie Wielton do zdobycia
pozycji trzeciego największego europejskiego producenta naczep z potencjałem
produkcyjnym na poziomie 11 tys. produktów rocznie.
Perspektywy na rok bieżący są bardzo obiecujące: Wielton najprawdopodobniej osiągnie sprzedaż w liczbie 7000
pojazdów, co jest najwyższym wynikiem
w historii firmy. Dotychczasowy rekord
z roku 2012, wynoszący 6797 szt., zostanie pobity. W stosunku do roku 2014,
gdy sprzedano 6487 pojazdów, będzie to
wzrost o 15,6%.

„Samochody Specjalne”: Faza przejęć
i zakupów Grupy Wielton wydaje się na
razie zakończona. Czy nadszedł czas na
działania strategiczne?
Thomas Hajek: Zacząłbym od tego, że zakup udziałów Fruehaufa – lidera na rynku
francuskim oraz trzech marek włoskich,
które przed przejściem w stan upadłości
również zaliczały się do tamtejszych liderów rynkowych, Wielton stał się właścicielem niezwykle wartościowych producentów, silnie umocowanych na rynkach
lokalnych, o bardzo dobrze rozpoznawalnych markach. Fakt, że działamy
obecnie razem, daje nam wiele korzyści
w sensie biznesowym, ponieważ wszyscy
partnerzy: Wielton, Fruehauf i Italiana
Rimorchi, uzyskali dostęp do całego portfolio produktowego, jakim dysponuje
Grupa Wielton.
Jest to bardzo szczególna sytuacja, ponieważ należymy do liderów rynku, w dodatku jesteśmy jedyną firmą, która działa
w oparciu o tak wiele marek. Jest dla nas
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sporym wyzwaniem opracowanie właściwej przyszłej strategii, ponieważ każda
z marek należących do Grupy Wielton:
polski Wielton, francuski Fruehauf oraz
włoskie Cardi, Viberti i Merker mają
ugruntowaną pozycję rynkową w swoim
regionie i dobre relacje z klientami, których w żadnym wypadku nie chcielibyśmy naruszać.

Czy obecność innych marek oznacza
efekty synergetyczne, transfer technologii lub gotowych produktów?
Tak, naturalnie. Obecnie we Włoszech
uruchamiamy sprzedaż naszych naczep
wywrotek pod marką Cardi. Producent
od dawna specjalizował się w tego typu
pojazdach, prowadzimy również rozmowy
z producentami samochodów ciężarowych dotyczące montażu naszych wywrotek na podwoziach oferowanych na
rynku włoskim. Fruehauf ma duże doświadczenie w produkcji nadwozi furgonowych, co może być z kolei bardzo ko-
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rzystne dla produkcji w Polsce. Obecnie
analizujemy, które z produktów tej firmy
mogłyby znaleźć zbyt wśród polskich
klientów.
Podsumowując: utworzyliśmy międzynarodową grupę, której członkowie obecnie
zapoznają się z produktami oferowanymi
przez swoich kolegów. Zestawiamy doświadczenie każdego z tych producentów,
identyfikujemy możliwości komercjalizowania produktów na innych rynkach,
analizujemy zmiany konieczne do wprowadzenia ze względu na wymagania czy
też preferencje lokalne.

Na czym mogłoby polegać to „dopasowanie” naczepy polskiej, francuskiej czy
włoskiej do wymagań lokalnego rynku?
Na każdym z rynków, na których działamy, użytkownicy mają swoje wymagania i przyzwyczajenia. Przykładowo:
naczepy samowyładowcze eksploatowane
we Włoszech mają zupełnie inne systemy
drzwi tylnych. Nasze standardowe drzwi
tylne nie byłyby tam zaakceptowane –
po prostu takie są przyzwyczajenia tamtejszych użytkowników i bardzo trudno
byłoby je zmienić. Dlatego nasze wywrotki zostaną zmodyfikowane zgodnie
z wymaganiami rynku włoskiego. Z kolei użytkownicy naczep we Francji przyzwyczajeni są, że eksploatowane przez
nich pojazdy wyposażone są w bardzo
wytrzymałą, mocną podłogę – co zdaniem
klientów z innych krajów jest niekoniecznie potrzebne, a dodatkowo zwiększa
masę własną naczepy. To oczywiście nie
zmienia faktu, że furgonowe naczepy
Fruehauf są bardzo dobre i po niewielkich adaptacjach mogą być z powodzeniem oferowane na innych rynkach.
Jak wspólne działania Grupy Wielton
mogą wpływać na strukturę organizacji sprzedaży? Czego nowego w tym zakresie możemy się spodziewać?
Każda z tych marek dysponuje swoją
własną siecią sprzedaży. Chcemy zachować tę strukturę i operować w każdym
kraju. We Francji zamierzamy działać
wyłącznie pod marką Fruehauf – jest to
historycznie i obecnie lider tamtejszego
rynku. Liczymy, że taka polityka przyniesie najlepsze rezultaty i nie będziemy
dezorientować klientów. Pojawią się tam
pojazdy wyprodukowane w Polsce, ale
zaadaptowane na potrzeby rynku francuskiego i oznaczone inną marką. Obecnie, wspólnie z naszymi francuskimi

partnerami, analizujemy zakres koniecznych zmian technicznych. Pierwsze wywrotki aluminiowe zamierzamy pokazać
już na tegorocznych targach Solutrans
w Lyonie.

Czy klienci w Polsce, Rosji, Francji czy
we Włoszech oczekują różnego poziomu
obsługi posprzedażnej?
Jeśli klient doświadczył choć raz obsługi
na najwyższym poziomie, to niechętnie
zredukuje swoje wymagania – ta zasada
obowiązuje na całym świecie. Oczywiście
istnieją nadal rynki, gdzie klienci są mniej
wyedukowani, ale ten stan nie potrwa
długo. Klienci zarabiają, korzystając z naszych naczep, więc dokładamy wszelkich
starań, aby byli zadowoleni – także z jakości oferowanych usług serwisowych.
Gęstość naszej sieci serwisowej w poszczególnych krajach jest różna – ale trzymamy rękę na pulsie i pracujemy nad jej
nieustannym rozwojem.

„W tym roku uzyskamy najlepsze wyniki
w historii i to niezależnie od pozyskania
nowych marek (…) Podążamy za rozwojem koniunktury gospodarczej, zwiększając
nie tylko ilość sprzedanych pojazdów,
ale również nasze udziały rynkowe”.
Jak prognozuje Pan wyniki firmy na koniec roku? Czy już coś można na ten temat powiedzieć?
W tym roku uzyskamy najlepsze wyniki
w historii i to niezależnie od pozyskania
nowych marek. Chociaż nasza sprzedaż
w Rosji i na Ukrainie spadła, odnotowujemy dobre wyniki na rynku polskim.
Podążamy za rozwojem koniunktury gospodarczej, zwiększając nie tylko liczbę
sprzedanych pojazdów, ale również nasze
udziały rynkowe. Bardzo dobrze w Polsce radzi sobie nasz dział rolniczy. Również sprzedaż we Włoszech, którą prowadzimy od września ubiegłego roku, należy
uznać za udaną, na tym rynku przekazaliśmy klientom już niemal 500 pojazdów. Podobnie w pozostałych krajach,
wymienię tu chociażby Czechy i Słowację. Muszę przyznać, że strategia pole-

gająca na poszukiwaniu nowych rynków
zbytu zaczyna przynosić efekty, być opłacalna – mówimy o wzroście sprzedaży
o 10–15%.

Jak Pan sądzi, w jakim kierunku rozwijać
się będzie europejski rynek naczep? Czy
należy oczekiwać istotnych przetasowań wśród producentów?
Myślę, że jeszcze wyraźniej zarysują się
dwie grupy producentów. Pierwszą będą
tworzyć firmy o bardzo dużej skali produkcji, my już się do tej grupy zaliczamy.
Zniknie z rynku zapewne kilku mniejszych producentów, zwłaszcza jeśli nie
będą w stanie zaoferować klientom rozwiązań transportowych o wysokiej wartości. Podmioty te mają za mały potencjał,
aby równocześnie inwestować w rozwój
produktu i sieci sprzedaży. Po prostu
nie wytrzymają konkurencji. Nadal pozostanie również nisza, w której działać
będą producenci zorientowani na rozwiązania specyficzne – mimo niewielkiej
skali produkcji margines zysku jest tam
zadowalający. Klienci tych właśnie firm
mogą być celem naszego działania – dzięki
mocom produkcyjnym i jakości produktów
Wieltonu będziemy mogli zaoferować
wartość dodaną. Liczę tu na naszych
dealerów – oni są przecież blisko klienta.
Co stanowi obecnie największe wyzwanie dla sieci sprzedaży?
Bardzo ważne jest umiejętne poszukiwanie równowagi między dumą i służbą.
Trzeba być przywiązanym do firmy i marki,
na rzecz której się pracuje, konieczna jest
również znajomość jej podstawowych
wartości, takich jak jakość produktu,
szybkość działania czy zorientowanie na
klienta. W każdym wypadku trzeba służyć
klientom. W tym kontekście liczę na to,
że uda nam się wzmocnić wizerunek
Wieltonu na rynku polskim, gdzie klienci
są bardzo wymagający i oczekują spersonalizowanych produktów. Za cel stawiamy sobie odpowiedzenie na te potrzeby. Ważna jest również świadomość
wewnątrz naszej grupy kapitałowej,
duma z uczestniczenia w sukcesie czwartego największego producenta w Europie. W naszej branży trzeba bazować na
faktach, znać swoje produkty i produkty
konkurencji.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
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PTM Polska – wszechstronnie,
rozwojowo i kompleksowo
Firma PTM (Professional Trailers & Management) początkowo zajmowała
się wyłącznie sprzedażą nowych naczep oraz przyczep renomowanych
producentów europejskich. Obecnie, po 5 latach działalności, jej struktury
są zdecydowanie bardziej rozbudowane.

prócz działu sprzedaży pojazdów nowych
i używanych jest także dział części zamiennych, serwis centralny i ogólnopolska
sieć serwisowa PTM, dział finansowania i wynajmu
oraz dział technologii i rozwiązań dla przemysłu.
PTM zajmuje się dostarczaniem swoim klientom
rozwiązań biznesowych z dziedziny transportu
różnego rodzaju ładunków (rolniczych, drzewnych,
odpadów, biomasy, sypkich materiałów budowlanych i spaletyzowanych). Firma stale się rozwija,
poszukując nowych rynków zbytu w celu zapewnienia klientom kompleksowej obsługi.
PTM jest wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem marek: STAS, Langendorf, Hüffermann, Cubas
Segre, Moeyersons. Warto podkreślić, że produkty
marki STAS pojawiły się w ofercie PTM jako pierwsze. W zasadzie są to wyłącznie profesjonalne samowyładowcze aluminiowe naczepy wywrotki i naczepy z ruchomą podłogą, o kubaturze od 25 m3
do 97 m3. Nowością są naczepy wywrotki i ruchome
podłogi ze stalową skrzynią Ferroliner po przejęciu
przez STAS niemieckiej firmy Lück.
Jako dystrybutor tych marek PTM służy doradztwem w zakresie sprzedaży, obsługi posprzedażnej, serwisowania, oferty części zamiennych
niezbędnych do długoterminowej obsługi naczep,
a także finansowania (dostępny jest pełen zakres
usług finansowych, jak leasing, kredyt, najem
krótko- i długoterminowy).

Niemiecka jakość
Od 26 maja 2015 r. firma PTM Polska jest generalnym dystrybutorem niemieckiej marki Langendorf
w Polsce. Firma Langendorf jest jednym z czoło-
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Naczepa marki STAS
z ruchomą podłogą

wych europejskich producentów pojazdów budowlanych i rolniczych z ponad 120-letnią tradycją,
w tym ponad 70-letnią w produkcji naczep.
Firma, opracowując swoje produkty, stale analizuje potrzeby klienta i pod tym kątem udoskonala
proces produkcji w dynamicznie modernizowanych
zakładach w Waltrop. Wysiłki konstruktorów i inżynierów zatrudnionych w firmie zostały m.in. docenione przez jury konkursu Trailer Innovation 2014,
przyznając izolowanej termicznie wywrotce do przewozu asfaltu ISOXX prestiżową nagrodę.
Firma PTM Polska w ramach współpracy z firmą
Langendorf zapewnia obsługę w zakresie sprzedaży pojazdów nowych i używanych tej marki oraz
pełną obsługę posprzedażną w ramach ogólnopolskiej sieci serwisowej PTM i magazynu części
zamiennych. Decyzja o rozpoczęciu współpracy
z nowym partnerem (Langerdorf) jest odpowiedzią na potrzeby klientów i stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty pojazdów marki STAS
i Hüffermann.
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Szeroki wybór
Produkty firmy Langendorf to głównie naczepy
wywrotki budowlane ze skrzynią stalową oraz
aluminiową, naczepy wywrotki agro ze skrzynią
aluminiową, a także naczepy specjalistyczne (niskopodwoziowe, do transportu szkła technicznego,
prefabrykatów budowlanych w pionie).
Naczepa wywrotka agro o panelowej konstrukcji
(model SKA-G) dostępna jest w pojemnościach
od 44 do 67 m3. Zawieszenie pneumatyczne wywrotki to osie SAF lub BPW z hamulcami tarczowymi 22,5½. Skrzynia wykonana z aluminium jest
spawana za pomocą nowoczesnych robotów
spawalniczych, solidnie połączona z podłogą.
Całkowicie aluminiowe panele ścienne wykonano
z wytrzymałego stopu magnezowo-krzemowo-aluminiowego. Wzdłużne profile dolne ścian stanowią element konstrukcji podstawy, zespawane
z całą skrzynią zwiększają jej wytrzymałość. Ściany
boczne to gładkie płyty (o wymiarach 40 mm
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× 330 mm, grubość ścianki wewnętrznej to
2,8 mm). Podłoga o grubości 6, 7 oraz 8 mm
(wkładki w opcji). Dostępne zamknięcia tylne to
klapa, drzwi, klapodrzwi.
Innym produktem Langendorf jest naczepa wywrotka budowlana (o symbolu SKA-K) dostępna
o pojemnościach od 22 do 43 m3. Podłoga wy-

konana z jednego arkusza automatycznie spawana ma grubość 6 mm, dostępne wersje to 7 mm,
8 mm oraz 10 mm z wkładką w opcji. Skrzynię wykonano w technologii identycznej jak wersję agro,
z takich samych paneli aluminiowych. Ściana
przednia o grubości 4 mm ma specjalne dodatkowe wzmocnienia (profilami ceowymi przy mocowaniu siłownika wywrotu) ściany przedniej
przeciw pękaniu. Budowlane wersje ze skrzynią
stalową typu rynna dostępne są w pojemnościach 22, 24 i 26 m3, grupę naczep wywrotek zamykają wersje do transportu złomu ze skrzynią stalową o pojemności od 44 do 65 m3.
Z kolei naczepy i przyczepy niskopodwoziowe
Langendorf do przewozu maszyn budowlanych dostępne są w wielu konfiguracjach. Ta grupa po-

reklama

jazdów wymaga doradztwa najwyższej klasy i rozpoznania potrzeb klienta. PTM buduje swoją pozycję rynkową dzięki inwestowaniu w wiedzę,
początek to wywiad z klientem i identyfikacja
jego potrzeb. Znając rodzaj ładunku, jego masę,
specyfikę, pochodzenie i miejsce docelowe, analizuje się cały proces i dopasowuje właściwy pojazd, dodatkowe czynniki do analizy to czas konieczny do transportu, dystans i częstotliwość
tras. Takie analizy są czasochłonne i wymagają fachowej wiedzy. PTM wykonuje swoją pracę solidnie, ponieważ grono klientów cały czas rośnie
i wielu z nich powtarza zakup pojazdów regularnie rok w rok.
Opracowała Renata Pawliszko
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Naczepa szyta pod kontener
Marek Rutka
Jeszcze dwie dekady temu w powszechnym użyciu były dwa podstawowe
typy kontenerów morskich. Obecnie jest już ich kilka – stąd też naczepy dziś
wykorzystywane do ich przewozu muszą uwzględniać te zmiany.

cią ramy (punkty kotwiczenia kontenerów 45-stopowych znajdują się zarówno
na ich krańcach, jak i na typowej długości
40 stóp). Mimo przekroczenia przez naczepę załadowaną 45-stopowym kontenerem maksymalnej długości, określonej
w przepisach na 13,6 m, przewóz takiego
dłuższego o 116 mm kontenera jest dopuszczony. Określa to dyrektywa EG 96/53
zezwalająca na przewóz tzw. ładunków
niepodzielnych, które nie są klasyfikowane
jako przewóz ponadnormatywny.

Coraz częściej wykorzystywane w transporcie 20-stopowe kontenerowe cysterny
do produktów spożywczych lub środków
chemicznych mogą być przewożone zarówno na naczepach uniwersalnych przewożących kontenery 20- i 40-stopowe
lub na krótkich naczepach do kontenerów
20-stopowych. Ze względu na znaczną
masę (konstrukcyjna wynosi ok. 30 t) tego
typu pełne kontenery w przypadku zastosowania ciągnika dwuosiowego muszą
być przewożone naczepami o trzech osiach.
© Fliegl

imo że nadal obowiązuje podstawowy podział na dwa główne
typy kontenerów: 20-stopowe
i 40-stopowe, to wszyscy uczestnicy łańcucha transportowego wykorzystujący
kontenery muszą być przygotowani także
na bardziej nietypowe ich odmiany*. Do
tych nietypowych wersji – lecz coraz częściej wykorzystywanych także w transporcie drogowym – zaliczyć należy kontenery: 30-stopowy, 40-stopowy High
Cube, 45-stopowy, 45-stopowy High
Cube, 45-stopowy High Cube chłodniczy oraz 20-stopowe cysterny.
Wysokość kontenerów typu High Cube
jest większa od standardowych o 26 cm,
stąd też w przypadku wykorzystania do ich
przewozu nieodpowiednich zestawów naczepowych istnieje realne ryzyko przekroczenia – określonej w przepisach o ruchu
drogowym – skrajni wysokości. W przypadku transportu kontenerów 45-stopowych o standardowej wysokości możliwe
jest wykorzystanie standardowej naczepy
przeznaczonej do kontenerów 40-stopowych lub naczepy z rozsuwaną częś-

Ze względu na ciężkie ładunki przewożone
w kontenerach 20-stopowych często wykorzystuje się naczepy o trzech osiach
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Goodyear proekologicznie

Lekka naczepa przeznaczona do przewozu kontenerów-cystern spełniająca najbardziej
surowe wymogi transportu niebezpiecznych substancji chemicznych

Przepisy „odchudzają” naczepy
Podobnie jak w krajach Europy Zachodniej, także w Polsce wzrasta skuteczność służb kontrolnych wykrywających i eliminujących z dalszego ruchu
pojazdy o przekroczonej dopuszczalnej
masie całkowitej. Według statystyk policji i Inspekcji Transportu Drogowego
od lat czołówkę pojazdów, w których
dochodzi do przekroczenia dmc., stanowią zestawy przewożące kontenery. Sytuacje, w których zestaw naczepowy przewożący dwa kontenery 20-stopowe waży
60 i więcej ton – na szczęście dziś zdarzają się znacznie rzadziej niż jeszcze
kilka lat temu, ale nadal mają miejsce.

Warto jednak podkreślić, że zarządy
terminali kontenerowych w portach Gdyni,
Gdańska i Szczecina z początkiem br.
podpisały porozumienie, na mocy którego zobowiązały się do niewydawania
przewoźnikom kontenerów, których masa
wraz z ładunkiem doprowadziłaby do
przekroczenia dopuszczalnej ładowności
zestawu określonej w dokumentach rejestracyjnych pojazdu.
Wbrew pozorom zawarte porozumienie wpłynęło nie tylko na poprawę
bezpieczeństwa i ucywilizowanie zasad
transportu, ale także okazało się silnym
impulsem do zakupu nowych naczep
podkontenerowych przez wielu przewoźników.

Luksemburska Federacja Biznesu przyznała
firmie Goodyear Nagrodę Ekologiczną Fedil
w kategorii efektywność surowcowa, za innowacje związane z krzemionką pozyskiwaną z popiołu z ryżowych łusek.
„Stosowanie przez Goodyeara krzemionki pozyskiwanej z popiołu z łusek ryżu przynosi wiele korzyści środowisku naturalnemu. Dzięki nowemu
komponentowi nasze opony są także bardziej
efektywne paliwowo, co zmniejsza emisję dwutlenku węgla przez pojazdy. Obecność krzemionki w oponach
podnosi również poziom
bezpieczeństwa podczas
jazdy, gdyż produkty te
zapewniają dobrą przyczepność na mokrej nawierzchni” – powiedział
Carlos Cipollitti, dyrektor
generalny Centrum Innowacji Goodyeara w Luksemburgu.

news

Przez ostatnie trzy lata inżynierowie Goodyeara
w centach innowacji w Luksemburgu i Stanach
Zjednoczonych prowadzili intensywne badania
nad opracowaniem zrównoważonego i przyjaznego środowisku rozwiązania oraz nad udoskonaleniem technologii, która umożliwi zastąpienie
tradycyjnej krzemionki krzemionką pozyskiwaną
z popiołu z łusek ryżu.
Tradycyjnie krzemionka stosowana do produkcji
opon jest pozyskiwana z piasku. Jednak proces
jej wytwarzania wymaga znacznych nakładów
energii i bardzo wysokich temperatur. Krzemionka
pozyskiwana w trakcie spalania łusek ryżu pozwala
na znaczne obniżenie bilansu energetycznego.

© Kögel

Prestiżową nagrodę z rąk Roberta Dennewalda,
prezesa Fedil, odebrał Romain Hansen, dyrektor ds.
projektów technicznych Goodyear.
[RP]

Naczepy podkontenerowe serii Port Light przeznaczone są do współpracy
ze wszystkimi rodzajami kontenerów i nadwozi wymiennych

Zdjęcie: © Goodyear
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Oczywiście, chcąc osiągnąć możliwie
największą ładowność zestawu, można
było wybrać wariant zakupu nowego –
lżejszego – ciągnika siodłowego, jednak
w praktyce z uwagi na koszt takiego
rozwiązania zakup nowej, lżejszej naczepy okazywał się znacznie bardziej korzystnym krokiem. Nie bez znaczenia
pozostawał także fakt, że stan techniczny
i poziom wyeksploatowania wielu naczep używanych do przewozu kontenerów i tak wymagał szybkiej inwestycji
w tabor.

Masa własna naczep serii Krone Box Liner
kształtuje się w zależności od odmiany
od 3050 do 5900 kg

Fliegl
Naczepa
Box Liner eLTU6
wyposażona
w wysuwany
zderzak do przewozu kontenerów
45-stopowych

Wielton oferuje
trzy podstawowe
modele „odchudzonych” naczep Super Light
przeznaczonych
do przewozu
kontenerów

Niemiecka firma ma w swojej ofercie pięć rodzajów naczep podkontenerowych, przeznaczonych do przewozu
wszystkich rodzajów kontenerów. Do
najciekawszych w ofercie zaliczyć należy trzyosiową naczepę przeznaczoną do
transportu kontenerów 20-stopowych.
Naczepa – spełniająca wszystkie wymogi
ADR oraz EX/II, EX/III, FL, OX i AT –
przeznaczona jest do współpracy z kontenerami-cysternami przewożącymi substancje chemiczne. Dzięki zastosowaniu wysokowytrzymałych gatunków stali
udało się uzyskać masę własną konstrukcji
– poniżej 3000 kg.
Fliegl ma w swojej ofercie także naczepy samowyładowcze (wyposażone
w hydrauliczne mechanizmy wywrotu)
przeznaczone do współpracy z kontenerami 20- i 30-stopowymi.

© Wielton

Kögel
Dążąc do uzyskania możliwie największej ładowności zestawu, duża część
przewoźników zdecydowała się na zakup naczep w wersjach „odchudzonych”,
o obniżonej masie własnej. Tego rodzaju
konstrukcje oferują praktycznie wszyscy
liczący się na rynku producenci naczep.
Redukcja masy własnej była możliwa

zarówno dzięki zmianom konstrukcyjnym, jak i zastosowaniu materiałów (stali
i aluminium) o niższym jednostkowym
ciężarze i porównywalnej – a niekiedy
większej – wytrzymałości.
Przedstawiamy przegląd wybranych
nowości i popularnych konstrukcji w grupie naczep podkontenerowych.
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Przewoźnicy poszukujący naczep o obniżonej masie własnej mają do wyboru
nową – obecną na rynku od maja – naczepę o nazwie Port 40 Light. Zaletą nowej, odchudzonej naczepy kontenerowej
jest jej niewielka, wynosząca 3990 kg
masa własna (w wersji standardowej).
Naczepa przystosowana jest do transportu dwóch 20-stopowych kontenerów
lub jednego 40-stopowego kontenera –

reklama

także w odmianie – High Cube. Techniczna możliwość obciążenia użytkowego modelu Port 40 Light
wynosi ponad 37 000 kg. W przypadku gdy klient
oczekuje większej redukcji masy własnej, naczepę
można jeszcze bardziej odchudzić, stosując indywidualne wyposażenie, takie jak obręcze aluminiowe,
aluminiowe podpory oraz aluminiowe zbiorniki powietrza układu hamulcowego.

Kliny pod koła wraz
z uchwytami do pojazdów
powyżej 3,5 t dmc, zbiorniki
na wodę oraz taśma
konturowa firmy 3M.

Krone
Najlżejszą w rodzinie naczep podkontenerowych
Krone Box Liner jest dwuosiowy model SZC 18eL20'
przeznaczony do transportu kontenerów 20-stopowych. Masa własna tej konstrukcji wynosi 3050 kg.
Spośród naczep mogących przewozić kontenery
40-stopowe najniższą – wynoszącą 4950 kg – masą
własną charakteryzuje się trzyosiowa konstrukcja
o symbolu SDC 27eLT3.
Podstawowym modelem naczepy rodziny Box
Liner przeznaczonej do transportu wszystkich rodzajów kontenerów, w tym 45-stopowych High Cube,
jest naczepa SDC 27eL45'. Masa tej konstrukcji wynosi 5000 kg. Naczepa ta ma rozsuwaną część tylną
i przednią.

Skrzynki narzędziowe o różnych
parametrach i wzorach do naczep,
przyczep, pojazdów dostawczych
i ciężarowych oraz skrzynki
na gaśnice.

Wielton
Odpowiedzią na oczekiwania przewoźników poszukujących lekkich podkontenerowych naczep firma
z Wielunia wprowadziła do oferty rodzinę naczep Super Light (SL). Osiągnięcie obniżonej – w porównaniu
z wcześniejszymi konstrukcjami – masy własnej było
możliwe dzięki wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych
i zastosowaniu wysokiej jakości stali S700.
Najlżejszą z serii konstrukcji Super Light jest naczepa NS3P40SL o masie własnej 3900 kg, którą
można przewozić dwa 20-stopowe lub jeden 40-stopowy kontener – także w odmianie High Cube. Znacznie bardziej wszechstronna jest naczepa o symbolu
NS3P45R1SL, która dzięki rozsuwanej tylnej części
ramy może ponadto transportować kontenery o długości 45 stóp. Zsunięcie tylnej części ramy w tym modelu pozwala z kolei na wygodny transport kontenerów 20- i 30-stopowych. Masa własna naczepy
Wielton NS3P45R1SL uzależniona jest od konfiguracji wyposażenia i rozpoczyna się od 4650 kg. Najbardziej rozbudowanym modelem z rodziny Super
Light jest naczepa NS3P45R2SL o masie własnej
4800 kg, która dodatkowo wyposażona jest w funkcję rozsuwania przedniej części ramy.

* Nadal pojemność statków przeznaczonych
do przewozów kontenerów (tzw. kontenerowców)
podaje się w jednostkach TEU (Twenty-foot
Equivalent Unit) – czyli sztukach
kontenerów 20-stopowych.

Błotniki znanej firmy DOMAR.
Szeroka gama pozwala dobrać
błotniki do wszystkich pojazdów
dostawczych i ciężarowych, jak
również do przyczep, przyczep
rolniczych i naczep.
Błotochrony z homologacją.

RENOMA I JAKOŚĆ
Powszechnie stosowany asortyment w większości pojazdów dostawczych i ciężarowych
na rynku polskim i zagranicznym. Błotniki z płaską górą – nr 1 na rynku europejskim.

IMPORTER

YOUR SAFETY ON THE ROAD

HEWEA sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków (k. Wrocławia)
tel.: 71 345 60 00, 602 741 418, faks: 71 345 82 13
e-mail: info@hewea.com, www.hewea.com
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Bezpieczny
nie tylko ładunek

Marek Rutka

Prawidłowe zabezpieczenie ładunku to kwestia troski zarówno o to,
aby dotarł do miejsca przeznaczenia w stanie nienaruszonym,
jak i by podczas transportu zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo
kierowcy oraz pozostałych użytkowników dróg.

Bezpieczny
przewóz blachy
stalowej wymaga zastosowania naczepy
z tzw. muldą,
maty o zwiększonej przyczepności i pasów
mocujących

dokładnie opisane w prawie UE – w normie EN 12195-1:2010 oraz jej polskim
odpowiedniku – normie PN-EN 121951:2010 – Zestawy do utwierdzania ładunków na pojazdach drogowych – Bezpieczeństwo – Część 1: Obliczanie sił
mocowania. Norma ta obejmuje także
wymagania odnoszące się do ładunków ADR.
Zgodnie z tymi przepisami wymagane
jest, aby podczas transportu zarówno cały
ładunek, jak i jego poszczególne części
były zabezpieczone przed poślizgiem,
przewróceniem, przetoczeniem i przemieszczeniem się na skutek drgań w którymkolwiek kierunku poprzez np. blokowanie, utwierdzenie i/lub tarcie.
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edług danych Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej
aż 25% wszystkich wypadków z udziałem
samochodów ciężarowych w krajach UE
ma związek z nieprawidłowym zamocowaniem ładunku. Nieodpowiednio zabezpieczony ładunek może nie tylko przyczynić się do powstania samego wypadku,
ale także zwiększyć jego rozmiary i następstwa. Najczęstszą przyczyną niekontrolowanego przemieszczania się ładunku podczas transportu jest zastosowanie
nieodpowiednich środków technicznych
(pasów, łańcuchów), a także niewłaściwej techniki mocowania.
Warto wspomnieć, że kwestie związane z wymogami dotyczącymi odpowiedniego zabezpieczenia ładunku podczas transportu reguluje wiele przepisów,
m.in. artykuł 61 Prawa o Ruchu Drogowym, który w ust. 3 mówi, że: „ładunek
umieszczony na pojeździe powinien być
zabezpieczony przed zmianą położenia”.
O ile jednak w przytoczonym artykule
Prawa o Ruchu Drogowym nie znajdziemy szczegółowych zasad i wytycznych
dotyczących zabezpieczania i mocowania ładunku, o tyle kwestie te są bardzo

Jako że zapisy przytoczone w PN-EN
12195-1:2010 sformułowane są specyficznym prawno-technicznym językiem
i nie dla wszystkich są dostatecznie klarowne, Dyrekcja Generalna ds. Energii
i Transportu Komisji Europejskiej wspólnie z branżą transportową opracowały
szczegółowy – liczący ponad 200 stron
– dokument pt. „Wytyczne odnośnie do
europejskiej dobrej praktyki w zakresie mocowania ładunków w transporcie
drogowym”.
Zawarte we wspomnianym dokumencie wytyczne są przeznaczone dla wszystkich uczestników zaangażowanych w łańcuch transportowy, a więc zarówno tych,
którzy planują, przygotowują, jak i nad-
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Szczegółowe wytyczne i rozwiązania
mocowania ładunków oraz wykazy
siły i wytrzymałość konstrukcji nośnych znajdują się m.in. w normach
ISO oraz EN:
ISO 1496; ISO 1161 – ISO Kontenery
EN 12195-1 – Obliczenia sił mocowania
EN 12195-2 – Pasy mocujące ładunki
EN 12195-3 – Odciągi łańcuchowe
EN 12195-4 – Liny stalowe mocujące
EN 12640 – Punkty mocowania
EN 12641-1/2 – Nadwozia wymienne
i pojazdy do przewozu towarów – Opończe
EN 12642 – Zabezpieczanie ładunków
na pojazdach drogowych. Budowa pudeł
pojazdów do przewozu towarów.
Wymagania minimalne
EN 283 – Nadwozia wymienne. Badania
EN 284 – Nadwozia wymienne. Nadwozia
wymienne klasy C. Wymiary i wymagania
ogólne
ISO 27955 – Mocowanie ładunku w samochodach osobowych i pojazdach wielozadaniowych. Wymogi i badania
ISO 27956 – Mocowanie ładunku w samochodach dostawczych. Wymogi i badania
Opracowano na podstawie: „Międzynarodowe wytyczne odnośnie do bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie drogowym. IRU_CIT-2014”.

zorują oraz kontrolują transport. Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia ładunku podczas transportu można
znaleźć także w niemieckich normach

Ważny obowiązek
Należy podkreślić, że celem zabezpieczenia ładunku jest nie tylko uniemożliwienie jego przemieszczania, ale
także ograniczenie do minimum wywoływanego przez niego hałasu podczas
jazdy (bardzo częstym przewinieniem
jest też niewłaściwe zaryglowanie przewożonych pustych kontenerów, co na nierównej drodze generuje bardzo znaczny
hałas). Przepisy określają też, że pod pojęciem „zabezpieczenia” ładunku rozumieć należy także ochronę przez rozprzestrzenieniem się podczas transportu
odrażającej woni. Stąd też niedopuszczalne jest przewożenie odpadów komunalnych wydzielających taką woń zabezpieczonych jedynie siatką. W przypadku
ładunków sypkich przewożonych na otwartych skrzyniach ładunkowych, które
podczas jazdy mogą być rozwiewane, obowiązkowym elementem zabezpieczenia
jest szczelna plandeka. Warto podkreślić,
że odpowiednio wytrzymała i zamocowana plandeka chroni sypki ładunek przed
jego nadmiernym przemieszczeniem np.
podczas gwałtownego hamowania.
W obowiązujących w Polsce przepisach brak jest jednoznacznych zapisów
mówiących o tym, na kim ciąży obowiązek prawidłowego zamocowania i skontrolowania tego, jak ładunek jest zamo-

cowany: czy jest to wyłącznie kierowca
(jak wskazuje duża część orzecznictwa sądów), czy również załadowca. Warto jednak podkreślić, że w przypadku gdy kierowca – w sposób uzasadniony – stwierdzi,
że ładunek został nieodpowiednio zabezpieczony przez załadowcę lub nie
może sam zapewnić bezpieczeństwa, np.
ze względu na brak odpowiednich środków technicznych, jest zobowiązany odmówić jazdy.
Należy jednak podkreślić, że w wielu
przypadkach kierowca nie jest w stanie
sprawdzić tego, jak ładunek jest zamocowany. Dotyczy to sytuacji, w których
ładownia pojazdu lub np. przewożony
kontener jest zamknięty i zaplombowany przez nadawcę. Do przeprowadzenia kontroli zamocowania ładunku –
także tego zaplombowanego – uprawnieni są natomiast funkcjonariusze Inspekcji
Transportu Drogowego. Z praktyki przeprowadzonych przez nich kontroli wynika, że w najmniej właściwy sposób zamocowane są ładunki transportowane
drogą morską w kontenerach, które następnie w portach przeładowywane są na
naczepy. Tego rodzaju ładunki dość często
mocowane są za pomocą prowizorycznych, zbijanych z desek, konstrukcji,
które co prawda mogą chronić zawartość
kontenera podczas przeładunku, ale nie
gwarantują odpowiedniego bezpieczeństwa podczas transportu drogowego.
To, w jaki sposób zamocowany jest
przewożony ładunek, wpływa nie tylko
na bezpieczeństwo kierowcy i innych
użytkowników dróg (w tym pieszych), ale
także tych, którzy realizują prace przeładunkowe.

© Fliegl
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Najbardziej rozpowszechnionym sposobem
zabezpieczania ładunku podczas transportu
są pasy mocujące

branżowych VDI 2700, VDI 2701 i VDI
2702. W porównaniu z innymi zapisami
wytyczne zawarte w normach VDI rozbudowane są o konkretne przykłady i rysunki pokazujące, jak dany rodzaj ładunku, np.: samochody, tafle szkła czy
arkusze blachy, należy prawidłowo zabezpieczyć.

Przepisy, jak np. norma PN-EN
12195-1:2010, szczegółowo
określają sposoby skutecznego
mocowania ładunku, m.in.
z wykorzystaniem pasów
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Specjalna odmiana siatki mocującej
przeznaczona do mocowania prętów
stalowych
Właściwe zamocowanie ładunku
wymaga niekiedy wykorzystania kilku
rodzajów środków technicznych
(w tym przypadku pasów i siatki)

Realna wytrzymałość
W Polsce najczęściej stosowanym rodzajem zabezpieczeń ładunku są pasy.
Decyduje o tym zarówno ich uniwersalność, łatwość stosowania, jak i cena.
Najrzadziej wykorzystywane są łańcuchy,
siatki, ruchome przegrody i rozpórki (te
ostatnie montowane są najczęściej w poprzek ładowni lub diagonalnie). Warto
jednak podkreślić, że systematycznie
wzrasta popularność mat o zwiększonym
współczynniku tarcia, umieszczanych
pomiędzy podłogą ładowni a przewożonym ładunkiem. Jak często podkreślają
sami kierowcy, do stosowania mat podchodzili sceptycznie, przede wszystkim
nie wierząc w ich skuteczność, ale po
pierwszym ich użyciu docenili korzyści
i możliwości, jakie one dają. Stosowanie
mat pozwala znacznie zwiększyć tarcie
między stykającymi się powierzchniami.
Współczynnik tarcia, jaki występuje
między metalem a drewnem, wynosi od
0,2 do 0,5, a w przypadku zastosowania
maty antypoślizgowej może on wzrosnąć
nawet do 0,6 (rzeczywisty współczynnik
tarcia zależy przede wszystkim od rodzaju stykających się ze sobą powierzchni,
a także od jakości i wilgotności podłoża
oraz występowania zanieczyszczeń takich jak brud, kurz, smary czy oleje).
Jak podkreślają dystrybutorzy i sprzedawcy pasów mocujących (zwanych
także spinającymi), jednym z kryteriów

decydujących o wyborze przez klienta
konkretnego ich rodzaju jest grubość
taśm użytych do ich wykonania. Warto
jednak pamiętać, że grubość taśmy może,
ale nie musi przekładać się na jej wytrzymałość. Specyfika eksploatacji pasów
transportowych sprawia, że ulegają one
dość szybkiemu zużyciu. Czynnikami,
które wpływają na ten proces, są m.in.
rodzaj zabezpieczanego ładunku, warunki atmosferyczne, oddziaływanie promieni słonecznych, w tym promieni UV,
poziom zapylenia, siła napięcia pasa itp.
Na rynku dostępne są taśmy wykonane z poliestru (niebieski kolor etykiety/wszywki), poliamidu (zielona etykieta)
lub polipropylenu (brązowa etykieta).
Taśmy wykonane z poliestru tracą nieznacznie wytrzymałość, kiedy są wilgotne, natomiast są bardzo odporne na
kwasy o umiarkowanym stężeniu, lecz
mogą ulec osłabieniu przez zasady.
W przypadku poliamidu wilgotny pas
może utracić do 15% wytrzymałości, podobnie jak przy kontakcie z kwasami
o umiarkowanym stężeniu, jest jednak
obojętny na oddziaływanie zasad. Pasy
z polipropylenu natomiast są odporne na
większość substancji chemicznych.

Najważniejsze zrywanie
Niestety wiele z wykorzystywanych
pasów mocujących nosi wyraźne ślady
zużycia i uszkodzeń mechanicznych, co
w praktyce znacznie ogranicza ich wytrzymałość i tym samym powinno eliminować je z użycia. Jednym z kryteriów
decydujących o wyborze pasa jest jego
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wytrzymałość na zrywanie. To ważny
parametr, ale należy pamiętać, że oznaczenia na wszywkach informują również o wytrzymałości samej taśmy oraz
o nominalnej sile jej napięcia. Należy
zwracać uwagę na informację umieszczoną na wszywce typu „nie do podnoszenia, wyłącznie mocowanie”.
Producentów obowiązuje umieszczanie na wszywanych metkach informacji o materiale, z jakiego pas jest wykonany, roku produkcji, dopuszczalnej
sile pociągnięcia (daN) i rozciągania się
przy dopuszczalnej sile pociągnięcia.
Warto pamiętać, że nie dość napięty
pas zużywa się znacznie szybciej niż ten
o właściwym stopniu naciągnięcia (nie
występują wówczas gwałtowne szarpnięcia mogące nadwyrężyć strukturę samego pasa, a w skrajnych przypadkach
doprowadzić do jego zerwania). Jednym
z najważniejszych czynników wpływających zarówno na skuteczność mocowania przy wykorzystaniu pasów, jak i na
ich trwałość jest zabezpieczenie ich przed
przetarciem – szczególnie gdy chroniony
ładunek ma ostre krawędzie.
Największą popularnością na naszym rynku cieszą się pasy pięciotonowe
(5000 daN), które stanowią co najmniej
połowę sprzedaży, a na drugim miejscu, z udziałem w rynku na poziomie ok.
25%, są pasy czterotonowe (4000 daN).
W Polsce najmniejszym powodzeniem
spośród wszystkich rodzajów zabezpieczeń ładunków cieszą się siatki, choć
należy przyznać, że ich sprzedaż w ostatnich latach systematycznie rośnie. Ten
sposób mocowania ładunku jest najbardziej popularny w transporcie na niewielkie odległości, głównie w samochodach dostawczych z nadwoziami
zamkniętymi, oraz w przewozach towarów o nieregularnych kształtach.
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S.CS Genios – naczepy
nowej generacji
Naczepy kurtynowe nowej generacji S.CS Genios zostały po raz pierwszy
zaprezentowane przez Schmitz Cargobull na targach IAA 2014 w Hanowerze.
Najważniejszą nowością było wytwarzanie podłużnic ramy podwozia
w technologii walcowania i tłoczenia.

prowadzenie nowej technologii produkcji podwozia to kolejny duży
krok firmy Schmitz Cargobull, podkreślający jej pozycję jako lidera rynku w przemyśle
produkcji naczep. Linia technologiczna wyposażona w zaawansowane urządzenia, na których
powstają walcowane i tłoczone podłużnice ram
podwozia naczep S.CS Genios, została uruchomiona w Altenberge, w niedawno wybudowanej
hali produkcyjnej o powierzchni około 12 000 m2.
Nowe komponenty pojazdów produkowane są
tam od lipca 2014 r.
Rozpoczęcie produkcji seryjnej walcowanych podłużnic w niemieckiej fabryce nastąpiło pod koniec lipca 2014 r. Już w październiku analogiczną
linię technologiczną uruchomiono w Wuhan (Chiny),
gdzie Schmitz Cargobull produkuje swoje naczepy
w ramach j.v. z Dongfeng Motors. Pod koniec
2014 r. już ponad 75% podłużnic do naczep kurtynowych S.CS wykonywano metodą obróbki plastycznej na zimno. Opracowanie nowej techno-

logii to inwestycja ok. 10 mln euro, ponad 30 mln
euro Schmitz Cargobull zainwestował w rozbudowę swojego macierzystego zakładu produkcyjnego w Altenberge.

Walcowanie zastępuje spawanie
W naczepach Genios nowej generacji zmieniono
metodę wytwarzania podłużnicy, która nie jest już
spawana, lecz powstaje jako walcowany na zimno
profil. 14 obracających się i swobodnie poruszających się głowic dogniatających pod skrajnie

Podłużnice naczep S.CS Genios powstają
w procesie walcowania na zimno; potem
poszczególne elementy ramy zespalane są
połączeniami nitowo-śrubowymi, całość
zabezpiecza się antykorozyjnie w procesie
cynkowania ogniowego
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wysokim ciśnieniem nadaje podłużnicy stalowej
żądany kształt – łącznie z zagięciami. Obróbka
plastyczna na zimno odbywa się w dwóch krokach
roboczych: pasy górny i dolny podłużnicy są wygniatane osobno, po kolei, a następnie wykrawane są układy perforacji i otwory.
Wynikające z tego korzyści to między innymi
wyższa wytrzymałość ramy ze względu na brak
zmian w strukturze materiału wskutek procesu spawania oraz wyraźnie lepsza stabilność podwozia
przy tej samej masie. Walcowanie na zimno pozwala również na uzyskanie większej dokładności
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wymiarowej, a także zapewnia dużą precyzję wytwarzania, istotną dla dalszych procesów produkcji i wpływającą na zwiększenie ogólnej jakości
pojazdu. Ponadto walcowanie na zimno pozwala
na uzyskanie podłużnicy o zmiennej wysokości,
a w materiale nie ma typowych naprężeń termicznych powstających wskutek procesu spawania.
Wyeliminowany zostaje także bardzo pracochłonny
i podatny na błędy proces ustawiania, który jest
niezbędny przy spawaniu. Nowa technologia skraca
czas produkcji ramy o 60%, podnosi jakość wyrobu
i zwiększa dokładność wykonania. Cała paleta
produktów została poddana standaryzacji.
Cała linia technologiczna ma długość ok. 170 m,
obróbka plastyczna na zimno jednej podłużnicy
zajmuje około 2 minut i 30 sekund. Na jednej
ośmiogodzinnej zmianie roboczej można wyprodukować do 90 podłużnic. Liczba wariantów
podłużnic zmalała z wytwarzanych wcześniej ok.
280 wersji spawanych do 20 podłużnic w technologii walcowania.
Zastosowanie w montażu ramy używanych od
dawna połączeń skręcanych (sworzniowych) oraz
zaprojektowanych wcześniej układów otworów
sprawia, że podłużnica wykonywana w technologii dogniatania może być na stosunkowo zaawansowanym etapie dostosowana do indywidualnych wymagań klienta. Skręcana rama podwozia
to w efekcie naczepa bardziej przyjazna w naprawie
i konserwacji. Stosowanie cynkowania ogniowego jako długotrwałej ochrony powierzchni pozwala firmie Schmitz Cargobull udzielać 10-letniej
gwarancji na przerdzewienie.

Stosowanie cynkowania ogniowego jako
długotrwałej ochrony powierzchni podwozia pozwala firmie Schmitz Cargobull
udzielać 10-letniej gwarancji
na korozję perforacyjną

Priorytety: efektywność i jakość
Nowa technologia produkcji zwiększa efektywność
w wykorzystaniu energii i transportu wewnątrzzakładowego oraz w istotny sposób przyczynia się
do redukcji śladu węglowego. Dzięki nowej konstrukcji podłużnice ram załadowane na samochód ciężarowy na zasadzie „pojedynczych elementów” zajmują znacznie mniej miejsca – tym
samym liczba kursów dostarczających podłużnice
do cynkowania ogniowego została znacznie ograniczona. Oznacza to mniej spalonego paliwa,
mniejszą emisję CO2 i toksycznych składników
spalin.
„Dla firmy Schmitz Cargobull ważna pozostaje
jakość, czyli kontynuowanie tworzenia wartości
w istniejących zakładach, mających wyspecjalizowane kadry” – mówi Ulrich Schümer, prezes zarządu firmy Schmitz Cargobull AG. Tak więc
podłużnice stosowane w ramach naczep nowej

generacji S.CS Genios – jako jej kluczowe komponenty – produkowane są w Altenberge i dostarczane jako elementy modułowe również do fabryk
w Hiszpanii, na Litwie i w Rosji. Tam z poszczególnych modułów budowane są naczepy. „Na
potrzeby produkcji naczep nowej generacji S.CS
Genios możemy w przyszłości zrezygnować z dotychczasowej linii spawania podłużnic. Pracownicy, którzy zajmowali się jej obsługą, zostaną
skierowani do pracy przy nowych urządzeniach produkcyjnych” – mówi Schümer.
Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Schmitz Cargobull

Wprowadzając nową technologię w produkcji
naczep S.CS Genios, Schmitz Cargobull
wzmacnia swoją pozycję jako lidera rynku
w przemyśle produkcji naczep
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Komunalna zabudowa Meiller
Październik to miesiąc ożywienia w branży komunalnej. Firma Meiller Polska
rozpoczęła go od zaprezentowania zestawu 3-osiowej Scanii G410 zabudowanej
urządzeniem hakowym RK 20.70 i przyczepy BTA, służącej do przewozu
kontenerów według DIN 30722.

ymieniony zestaw to typowy
pojazd stosowany do wywożenia odpadów na większe
odległości, z miejskich stacji przeładunkowych na wysypiska lub coraz częściej
do zakładów recyklingu. Spotkanie było
nie tylko przypomnieniem zalet urządzeń
marki Meiller Kipper, przedstawiono również obecną sytuację polskiej spółki.
Meiller Polska powstała w maju
2006 r., a już rok później ruszył zakład
w Niepołomicach. Lokalizacja po sąsiedzku z montownią MAN Nutzfahrzeuge nie była przypadkowa: zamierzano
bowiem na podwoziach MAN montować
wywrotki, dostarczane z innych zakładów
grupy Meiller i kierowane głównie do
Rosji. To zadziałało jednak tylko przez
pierwszy rok, po czym kryzys zniweczył
te plany i trzeba było ograniczyć się do
ubogiego polskiego rynku budowlanego
i komunalnego.
Wyjściem z niełatwej sytuacji okazało
się pełne wykorzystanie tego skromnego
potencjału. Powstał zespół doświadczonych sprzedawców, a hala w Niepołomicach jest wykorzystywana do obsługi
pojazdów z zabudowami Meiller. Do
klientów dociera także samochód serwisowy, stworzono również sieć lokalnych
partnerów.

Zakład Meiller Polska w Niepołomicach ma dużą halę montażową, zakończoną ekologiczną
komorą lakierniczą – to w sumie 3000 m2 samej powierzchni produkcyjnej. Haki i wywrotki
są dostarczane w stanie zagruntowanym z czeskiego zakładu w Slany

Samowystarczalny
Meiller Kipper produkuje sam podstawowe komponenty, jak pompy, zawory sterowania i siłowniki. Instalacja
hydrauliczna Meiller wyróżnia się nietypowo wysokim ciśnieniem roboczym
280 bar. Producent stosuje przy tym
wyłącznie osiowe pompy wielotłoczkowe,
dzięki którym łatwiej uzyskać wysokie
ciśnienia oleju i małą wrażliwość na jego
zanieczyszczenia. Wysokociśnieniowa instalacja jest lżejsza i pracuje szybciej niż
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typowe, pracujące poniżej 200 bar, wymaga też mniej oleju. Siłowniki Meiller
Kipper również się wyróżniają: powierzchnia tłoczysk jest ulepszana metodą azotonawęglania, która tworzy integralną,
twardą powłokę, odporną na łuszczenie.
Ta odmienność okazała się zaletą, ponieważ polskie firmy budowlane i komunalne
używają wielu wywrotek i urządzeń przeładunkowych Meiller pochodzących z rynku
wtórnego. Dotąd próbowały naprawiać
je za pomocą zamienników i „złotych
rączek”, a teraz chętnie korzystają z ory-
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W trakcie pokazu można było spróbować przeładunku kontenera z podwozia Scania G410 6×2
na przyczepę. Organizatorzy ułatwili zadanie, ustawiając pojazdy wzdłuż wzoru na kostce brukowej. W biały dzień rzeczywiście nie sprawiało to kłopotu, ale tak na co dzień, od świtu do nocy,
to co innego! Szacunek dla operatorów

ginalnych części i autoryzowanego serwisu, zwłaszcza że ceny są konkurencyjne. Postawienie na części i serwis okazało się doskonałym pomysłem i w tym
roku powinno przynieść Meiller Polska
ok. 300 tys. euro obrotu.

Różnorodność zabudów
Równolegle niepołomicki zakład zabudowuje nowe pojazdy zgodnie z przyjętym podziałem kompetencji. Skrzynie,
hakowce i bramowce są dostarczane z innych zakładów koncernu, głównie z czeskiego w Slany, a hydraulika przyjeżdża
z Monachium. W Polsce są malowane na
uzgodniony kolor, montowane na podwoziu, następuje ich parametryzacja i przekazanie klientowi. Powstają także pojazdy demonstracyjne, które importerzy
podwozi udostępniają kolejnym potencjalnym nabywcom, i właśnie w takim
celu powstał 3-osiowy zestaw na podwoziu Scanii G 410 LB6×2 z urządzeniem hakowym Meiller RK 20.70 i przyczepą Meiller BTA, służącej do przewozu kontenerów.
Roczna sprzedaż nowych urządzeń
przeładunkowych ciężkiej klasy (dmc.
powyżej 16 t) oscyluje wokół 100 sztuk.
W tym roku rynek wystartował słabiej,
w I połowie 2015 r. sprzedano 36 urządzeń, z tego 27 o największej ładowności, a Meiller dostarczył takich 15. To
nie odzwierciedla zapotrzebowania, tylko
„zamożność” polskich firm komunalnych

– większość decyduje się na sprzęt używany. Meiller Polska jest w sytuacji na
tyle dobrej, że może dostarczyć każdy
element zabudowy, łącznie z przyczepą
koncernowej produkcji.
Cechą charakterystyczną urządzeń
hakowych Meiller jest zamknięty profil
ramy pomocniczej o dużej wytrzymałości
i sztywności na skręcanie, a przy tym
małej wysokości, co pozwala obniżyć
środek ciężkości załadowanego pojazdu.
Kontenery spełniające normę DIN 30722
mogą być blokowane standardowymi
trzpieniami ryglującymi. Pozwala to pominąć montaż blokady hydraulicznej kontenera, zwiększającej komplikację urządzenia, jego masę i cenę. W podstawowej
kompletacji masa hakowca wynosi ok.
2300 kg, bez pompy hydraulicznej i oleju,
którego trzeba wlać 140 l.
Nowością jest szybki tryb pracy, umożliwiający skrócenie rozładunku kontenera pustego lub z lekkim ładunkiem
nawet o 1/3. Operator wykonuje pełne
ruchy dźwigniami sterującymi, a automatyka i tak przyspiesza tylko te ruchy,
które są bezpieczne dla hydrauliki i konstrukcji. Prędkość obrotowa jest zwiększana tylko wtedy, gdy jest potrzebna
większa ilość oleju, co pozwala na obniżenie zużycia paliwa. Kolejna innowacja
to zdalne sterowanie i.s.a.r.-control, dostępne jako opcja. Używając bezprzewodowego pilota, operator może sterować
wszystkimi funkcjami zabudowy z ze-

wnątrz, widząc, gdzie odstawia kontener.
W pilocie zintegrowano wszystkie funkcje, łącznie z przyciskiem start-stop silnika pojazdu, tak więc można go zgasić
po zakończeniu rozładunku (np. w celu
założenia siatki), nie wchodząc ponownie do kabiny. Duże i jasno oznakowane
przyciski są czytelne i ergonomiczne,
pilot zamocowany w kabinie może służyć
do obsługi urządzenia bez wychodzenia
na zewnątrz.
Nowe 2-osiowe przyczepy transportowe Meiller BTA są lżejsze o ok. 200 kg
od poprzedniego modelu dzięki dopracowaniu konstrukcji i wykonaniu ze stali
o wysokiej wytrzymałości. Wszystkie
typowe kontenery są zabezpieczane
pneumatycznie za pomocą blokady wewnętrznej, którą można zwolnić tylko
po odłączeniu pneumatyki od pojazdu
ciągnącego. Zapobiega to ruszeniu zestawem z niezamocowanym kontenerem.
Prezentowana przyczepa miała osie BPW
z hamulcami bębnowymi i ogumieniem
bliźniaczym 265/70 R19,5. Takie ogumienie jest cenione przez operatorów
pracujących w trudnych warunkach drogowych (zwałki, słabej jakości drogi technologiczne), umożliwiając jazdę po przebiciu jednej opony. Konfiguracja ta daje
też niższą wysokość bieżni ramy przyczepy, co ułatwia załadunek kontenera.
Przyczepy BTA są również dostępne z ogumieniem pojedynczym 385/55 R22,5 na
osiach z hamulcami tarczowymi, do użytku
w dobrych warunkach drogowych.

Opracowanie i zdjęcia:
Dariusz Piernikarski
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© Krone

Krone i ekspresowe paczki

Dariusz Piernikarski

Duże oczekiwania klientów powodują, że efektywne działania na rynku dostaw
kurierskich wymagają sprawnie funkcjonującego zaplecza logistycznego. Niezbędnym
elementem jest również optymalnie skonfigurowana flota samochodów z nadwoziami
precyzyjnie dostosowanymi do rodzaju przewożonych przesyłek.

Niemczech Grupa DPD (Dynamic Parcel Distribution)
ma 76 magazynów i 6 tys.
punktów odbioru, lokuje się na drugim
miejscu na niemieckim rynku przesyłek
kurierskich, dostarczając 320 mln paczek
rocznie – w tym ok. 1/3 trafia do odbiorców indywidualnych. Podczas opisywanych warsztatów prasowych Krone
poświęconych transportowi przesyłek
drobnicowych – po prostu paczek, gościliśmy w Raunheim (okolice Frankfurtu)
na terenie magazynu i sortowni firmy
Zeitfracht Logistyk działającej w ramach
Grupy DPD.

Magazyn i sortownię firmy Zeitfracht Logistik w Raunheim opuszcza dziennie 50–65 tys. paczek.
Aby je dostarczyć, samochody dostawcze i ciężarowe muszą wykonać 300 kursów
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KEP-Shuttle – nowy pojazd
przeznaczony do usług kurierskich

Sortownia o wydajności 12 tys. paczek na godzinę to linie transmisyjne o łącznej długości 7 km;
za- i rozładunek odbywa się za pośrednictwem 85 ramp załadowczych, na zewnętrznym placu
znajduje się 330 miejsc do przyjęcia pojazdów; system monitoringu składający się z 19 skanerów
kodów kreskowych i 550 kamer gwarantuje, że poszczególne paczki są przekierowywane
bezbłędnie do jednej z 95 ramp załadowczych – błędne przekierowania to zaledwie 0,12%

Grupa DPD
Dostarczająca dziennie ok. 3 mln
przesyłek międzynarodowa Grupa DPD
(Dynamic Parcel Distribution) to druga
co do wielkości sieć realizująca dostawy
przesyłek kurierskich w Europie. DPD
operuje z ponad 800 różnymi punktami,
zatrudniając przy tym 26 tys. pracowników. DPD oferuje nieskomplikowane,
wygodne i elastyczne usługi związane
z przesyłaniem paczek zarówno klientom
biznesowym (B2B), jak i indywidualnym
(B2C), wdrażając przy tym wiele innoWe wnętrzu KEP-Shuttle umieszczono
systemy regałów, drzwi ryglowane są
automatycznie, a otwiera się je od środka
jednym naciśnięciem przycisku

Firma Krone postanowiła wzmocnić swoją pozycję
jako wszechstronny producent pojazdów. Nowością w nowym dla producenta segmencie
usług jest zbudowany na bazie podwozia dostawczego (Iveco Daily) specjalistyczny samochód
o kompaktowych wymiarach i ładowności powyżej
1000 kg, przeznaczony do świadczenia usług kurierskich – KEP-Shuttle.
Szczególnym wyróżnikiem pojazdu do usług kurierskich jest zaoblona i opatentowana forma dachu, produkowana przez firmę Brüggen, będącą
partnerem kompetencyjnym Krone. Do zalet panelu dachowego w tym kształcie należy eliminacja
częstych problemów z zalegającą wodą lub tworzeniem się warstwy lodu w okresie zimowym.
W przypadku pojazdu Krone KEP-Shuttle woda
deszczowa jest odprowadzana w kontrolowany
sposób.
Dodatkowym atutem jest rozplanowanie przestrzeni ładunkowej z wieloma praktycznymi detalami. Po lewej stronie znajdują się dwa stałe
rzędy regałów z powłoką antypoślizgową. Po prawej umieszczono dwa rzędy składanych regałów z półautomatyczną blokadą. Dodatkowo
w przestrzeni ładunkowej przewidziano wnękę
do umieszczania worków z przesyłkami. Bardzo
dobre oświetlenie przestrzeni ładunkowej uzyskano dzięki zastosowaniu trzech lamp ledowych,
włączanych za pomocą czujnika ruchu.
W branży usług kurierskich istotna jest możliwość szybkiego załadunku i rozładunku, dlatego
też odblokowywanie od środka bocznych drzwi
przesuwnych następuje za pomocą przycisku. Po
zamknięciu drzwi od zewnątrz są one automatycznie ponownie ryglowane przez system blokady. Od zewnątrz boczne drzwi przesuwne są
otwierane za pomocą klucza ze zintegrowanym
pilotem (podobnie jak w samochodach osobowych). Identyczny system zastosowano w tylnych
drzwiach dwuskrzydłowych, które ponadto wyposażono w zawiasy antywłamaniowe.
Przykręcany szeroki tylny stopień antypoślizgowy
umożliwia wygodny i bezpieczny dostęp do przestrzeni ładunkowej. Bezpieczeństwo podczas manewrowania lub parkowania zapewnia kamera cofania, zamontowana nad tylnymi drzwiami.
KEP-Shuttle zbudowany przez Krone przekonuje
również stylistyką i ekonomicznością. Aerodynamiczny panel dachowy i poszycie boczne zapewniają nie tylko elegancką sylwetkę, lecz również
przekłada się to na mniejsze zużycie paliwa.

KEP-Shuttle – pojazd opracowany specjalnie
z myślą o ekspresowych przesyłkach kurierskich

SAMOCHODY SPECJALNE | LISTOPAD 2015 | 55

| TRANSPORT |
Nowa koncepcja szybkich dostaw na dłuższych
trasach: 3-osiowy samochód z kabiną sypialną
połączony z przyczepą – zestaw przewozi zabudowy wymienne; jest to rozwiązanie bardziej
wydajne niż ciągnik z naczepą

wacyjnych rozwiązań. Przykładem może
tu być usługa Predict wraz z funkcją
bieżącego śledzenia położenia przesyłki
– LiveTracking, dające wiele możliwości
w zakresie przekierowywania przesyłek
i dostarczania ich z dokładnością czasową
sięgającą tylko jednej godziny. Większość przewozów na terenie Europy realizowana jest w porze nocnej, dostawa do
odbiorcy końcowego nie powinna zajmować więcej niż 24 h, maksymalnie 48 h,
gdy środkiem transportu są samochody
dostawcze i ciężarowe.
Grupa DPD wykonuje codziennie ponad 500 transportów transgranicznych
w obrębie 35 krajów – jest to najlepiej
rozwinięta sieć dostaw drogowych tego
typu. W Europie DPD ma 22 tys. punktów
odbioru, wszystkie o jednolitej strukturze,
działające w tym samym środowisku informatycznym i oferujące jednolite, zharmonizowane produkty i usługi. Grupę DPD
tworzy międzynarodowa sieć kurierska
GeoPost, będąca w całości spółką zależną
poczty francuskiej La Poste. W 2014 r.
obrót GeoPost wyniósł 4,9 mld euro, było
to o 13,3% więcej niż rok wcześniej.

Aby chronić tył naczepy, centralnie na wysokości podłużnic ramy podwozia umieszczono
wydłużone odboje gumowe, a odboje metalowe zamocowano na wysokości przekątnych
wzmocnień ramy zewnętrznej. W praktyce oznacza to, że każde uderzenie w część tylną naczepy
– co zdarza się dość często podczas dokowania do rampy – zostaje przeniesione na podłużnice
ramy podwozia z minimalnym negatywnym wpływem na strukturę nadwozia

Naczepa Krone Dry Liner ma podwozie
dostosowane do montażu różnej liczby
osi (od 1 do 3), tył pojazdu maksymalnie
wzmocniono, aby zminimalizować
obciążenia nadwozia podczas
dokowania do ramp

Krone Dry Liner nowej generacji
Funkcjonalna naczepa furgonowa Krone Dry Liner
doczekała się modernizacji. Przygotowując najnowszą wersję, konstruktorzy z firmy Krone skoncentrowali się głównie na części tylnej, ponieważ
to właśnie tył naczepy jest narażony na największe obciążenia wywoływane podczas za- i rozładunku
przez wjeżdżające do wnętrza wózki widłowe. Najlepsze cechy podwozia naczep Krone Profi Liner
oraz ich sekcji tylnej połączono z wytrzymałymi
wzmocnieniami diagonalnymi naroży tylnych stosowanymi w chłodniach Krone Cool Liner.
Ściany boczne to konstrukcja przekładkowa typu
sandwich, z zewnętrzną warstwą pokrycia z blach
stalowych i wewnętrzną z PVC. Zastosowana
technologia klejenia gwarantuje wodoszczelność
płyty bazowej o grubości 30 mm i poszycia zewnętrznego, uszczelniono również wszystkie krawędzie. Podłogę naczepy przystosowano do przenoszenia obciążeń do 7000 kg nacisku na oś
wózka widłowego. Ściany boczne są łączone
profilami aluminiowymi, w części dolnej zastosowano odporne na ścieranie aluminiowe listwy
ochronne o wysokości 300 mm. Stalowa ściana

przednia jest wzmocniona od strony wewnętrznej specjalną płytą ochronną o dużej wytrzymałości. Dach wykonano z półprzezroczystego
plastiku, wzmacniające belki poprzeczne mają
wysokość 30 mm. Wewnątrz na ścianach na
wysokości 800 i 1600 mm umieszczono dwa
rzędy perforowanych szyn służących do osadzania drążków mocujących ładunek. Oprócz tego do
mocowania ładunku można wykorzystać 13 par
pierścieni zintegrowanych w podłodze.
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Wyposażenie dodatkowe to np. Krone Telematics 1 – idealny system monitoringu pozwalający
na odczyt takich parametrów, jak położenie pojazdu, kody błędu oraz dane operacyjne z układu
hamulcowego czy stan sprzęgu i drzwi tylnych.
Z kolei Soft Docking System to dodatkowa ochrona
naczepy – ultradźwiękowe czujniki umieszczone
z tyłu pojazdu uruchamiają automatycznie hamulce, gdy odległość od rampy jest zbyt bliska.
Kierowca otrzymuje akustyczne i optyczne sygnały ostrzegawcze, dzięki czemu może kontrolować
proces podjeżdżania do rampy. Opuszczana lub podnoszona automatycznie w zależności od obciążenia
pierwsza oś naczepy Dry Liner to dodatkowe
praktyczne rozwiązanie podnoszące efektywność
transportu. Zmniejszeniu zużyciu paliwa przez zestaw sprzyjają również opcjonalne spojlery boczne.
Badania wykazały, że ich zastosowanie to spalanie mniejsze nawet o 7%. Całości dopełniają interesujące stylistycznie zintegrowane światła
tylne w technologii LED oraz dodatkowe – również diodowe – światła cofania.

reklama
Parcel walk, czyli podzielna brama w magazynie pozwalająca na efektywny załadunek zarówno samochodów
dostawczych, jak i zabudów wymiennych mimo
różnic w wysokości progu załadunku

W marcu 2015 r. zdecydowano się na zmianę
tożsamości korporacyjnej, co miało odzwierciedlać pozycję spółki jako nowoczesnej i innowacyjnej firmy
kurierskiej. Ta nowa identyfikacja marki wyraźnie
profiluje pozycję firmy w Europie: pod jednym logo
zebrano takie marki, jak DPD, Chronopost, SEUR
i Interlink Express, podkreślając fakt, że wszystkie
te firmy są członkami tej samej, silnej grupy.

Zeitfracht Logistik GmbH
Działającą od 1947 r. międzynarodową Grupę
Zeitfracht tworzy 17 firm, zatrudniających w sumie
ok. 560 pracowników, łączny obrót roczny to ok.
120 mln euro. Grupa Zeitfracht specjalizuje się w realizacji dostaw przesyłek w precyzyjnych ramach czasowych, czyli just in time (JIT). Gdy w 1976 r. powstała spółka Deutsche Paketdienst DPD, firma
Zeitfracht była jednym z 17 współzałożycieli. W skład
Grupy Zeitfracht wchodzi obecnie kilka spółek –
wśród nich jest Zeitfracht Logistik GmbH odpowiadająca za całość zadań spedycyjnych i logistycznych.
Działania te prowadzone są z centrów magazynowych
znajdujących się w Stendal, Berlinie, Raunheim oraz
Hanowerze. DPD Zeitfracht wykorzystuje jako franczyzobiorca Grupy DPD dwie sortownie paczek (magazyny przeładunkowe) w Berlinie oraz sortownię
w Raunheim. W siedzibie firmy w Stendal działają pozostałe spółki, w tym m.in. warsztat serwisowy z autoryzacją MAN. Udziały kontrolne w spółkach grupy
do dziś należą do rodziny Schröter – założycieli firmy.
W sortowni w Raunheim codzienne rozładowuje
się, sortuje i ponownie ładuje, a następnie wysyła do
odbiorców końcowych ok. 100 tys. różnych przesyłek.
Paczki o maksymalnym ciężarze do 31,5 kg wysyłane
są do odbiorców na całym świecie, nie tylko w Europie. Wśród nich są także przesyłki typu ekspresowego.
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Krone Box Carrier – podwozie przeznaczone do transportu nadwozi wymiennych typu C714 oraz C745

Krone Box Carrier z aerodynamicznym
nadwoziem wymiennym
Krone Box Carrier to wytrzymały pojazd, którego
podstawowym przeznaczeniem jest transport
nadwozi wymiennych. Regulowany ogranicznik
przedni pozwala na przewóz jednostek ładunkowych o standardowej długości 7,15 m (C715
zgodnie z PN-EN 284), można również zamocować nadwozia o długości 7,45 m (C745). Cztery
zamki kontenerowe z rozstawem dla kontenera
20-stopowego zapewniają pewne mocowanie
nadwozia na ramie pojazdu. Cztery demontowalne rolki prowadzące oraz para dodatkowych
rolek umieszczonych w środkowej części ramy
podwozia gwarantują pewne i łatwe połączenie
nadwozia i podwozia Box Carrier.
Przyczepy z rodziny Box Carrier wyposażone są
standardowo w modulator EBS z elektronicznym
systemem stabilizacji, rozpoznającym potencjalne
ryzyko wywrócenia zestawu. Gdy jest to konieczne,
podejmowane jest autonomiczne hamowanie.
Opcjonalnie Krone proponuje interesującą gamę
wyposażenia dodatkowego. Pojazdy z rodziny
Box Carrier można np. doposażyć w dodatkowy
zbiornik sprężonego powietrza, znacznie zwiększający rezerwy układu pneumatycznego – jest
to szczególnie przydatne podczas intensywnej
eksploatacji, z częstymi hamowaniami lub częstą
wymianą nadwozi.
Box Carrier to pojazd przewożący nowe, „pokazowe” nadwozie wymienne firmy Krone – tzw.
showbox. Zostały w nim zainstalowane wszystkie
opcje wyposażenia dostępne w ofercie nadwozi
wymiennych made by Krone. Wśród nich można
wymienić np. ścienne płyty perforowane, szyny
z otworami mocującymi, drewniane lub pilśniowe
pokrycia ścian wewnętrznych, osprzęt do załadunku dwupoziomowego czy regały składane na
ściany boczne, opracowane z myślą o transporcie paczek. W nadwoziu zintegrowano również
wielokrotnie nagradzany system mocowania
drążków Multi Switch (załadunek dwupoziomowy), składający się z pionowych i poziomych
prowadnic. Dzięki przestawnym zamkom w miejscach przecięcia prowadnic możliwa jest płynna
zmiana położenia drążków w obu kierunkach i szybkie mocowanie ładunku – także odwrotnie do
kierunku jazdy.
Ciekawą cechą wymiennego nadwozia pokazowego Krone jest jego aerodynamiczny kształt –
krawędzie ścian oraz naroża mają zaokrąglone profile, dach i ściany boczne są idealnie gładkie, a tunel ma specjalnie ścięte naroża. Te drobne detale
obniżają opór aerodynamiczny nadwozia podczas
jazdy – potwierdziły to badania zarówno w tunelu
aerodynamicznym, jak i testy drogowe.

W nadwoziu wymiennym Krone showbox zainstalowano wszystkie możliwe warianty wyposażenia przydatne w transporcie paczek – są
listwy mocujące, regały, różne pokrycia ścian itp.

Zgodnie z zasadą „wszystko z jednej
ręki” przesyłki ekspresowe to usługa
specjalna wykonywana również we współpracy z DPD. W systemie 24-godzinnym
do odbiorców dostarczane są różne przesyłki, począwszy od typowych listów
(ładunków częściowych), a na ładunkach całopaletowych (całopojazdowych)
skończywszy. Najwięcej dostaw trafia
do odbiorców europejskich – na dłuższych dystansach wykorzystywane są
głównie zestawy przyczepowe z furgonowymi nadwoziami wymiennymi. Pakiet oferowanych usług skojarzonych
obejmuje np. dostawy nocne, obsługę
celną (dokumenty, skład celny), dostawy
hurtowe (czasopisma, żywność), usługi
logistyczne na rzecz firm trzecich (np.
spółki Hermes), a także transport ładunków niebezpiecznych oraz dostawy bezpośrednie od nadawcy do odbiorcy.
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Dostawy bezpośrednie realizowane
są na terenie Europy w możliwe najkrótszym czasie – o ile oczywiście miejsce odbioru jest do osiągnięcia w pojedynczym
przejeździe (non stop). Odpowiednio do
rodzaju przesyłki dobierany jest środek
transportu (samochód dostawczy, ciężarowy, zestaw z nadwoziami wymiennymi), optymalizacji podlega również
trasa przejazdu. Ładunek na trasie nie jest
przeładowywany. Gdy miejsce nadania
i odbioru wymusza transport międzynarodowy, załatwiane są oczywiście wszelkie formalności celne. O prawidłowe
dostarczenie przesyłki dbają kurierzy odpowiadający za ładunek na całej trasie.
Chcąc jeszcze bardziej przyspieszyć
doręczenie przesyłki ekspresowej, można
zamówić usługę dostawy lotniczej – Air
Charter. Firma Zeitfracht ma do zaoferowania zoptymalizowany wybór dostępnych połączeń lotniczych, możliwe
jest również indywidualne planowanie
terminów i tras przelotu.
Nową usługą oferowaną w Grupie
Zeitfracht jest szybka wymiana nadwozi.
Pomysł polega na pełnym wykorzystaniu
możliwości, jakie stwarzają pojazdy z systemami nadwozi wymiennych (zazwyczaj
są to ciężkie samochody dystrybucyjne
z przyczepami) oraz samochody transportu dalekobieżnego z dużą, sypialną
kabiną. Połączenie transportu dalekobieżnego i typowo dystrybucyjnego pozwala na szybką wymianę nadwozi na terenie firmy i maksymalne skrócenie
czasu dostawy. Dodajmy, że większość
samochodów ciężarowych to już modele
spełniające wymagania najnowszej normy
Euro VI.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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MAN Traction Days 2015
Dariusz Piernikarski
Firma MAN Truck& Bus przygotowała dla swoich klientów niemal 50 samochodów
demonstracyjnych przeznaczonych dla szeroko pojętego sektora przewozów
budowlanych i specjalistycznych. Statyczne i dynamiczne pokazy odbyły się między
8 a 10 października w parku off-road w miejscowości Langenaltheim.

ykliczna impreza MAN Traction
Days 2015 to dynamiczne pokazy
budowlanych samochodów MAN
połączone z ekspozycją statyczną, na których zaproszeni klienci mogli w praktyce
przekonać się, jak w warunkach jazdy terenowej sprawują się ciężarówki monachijskiego producenta. Przygotowano
ok. 50 pojazdów – były to zarówno typowe
samochody budowlane z napędem wielu
osi, jak i ciężkie ciągniki siodłowe wykorzystywane w transporcie ciężkim i nienormatywnym oraz specjalistyczne pojazdy budowane z myślą o szczególnie
wymagających grupach odbiorców, takich jak np. straż pożarna, energetyka
czy służby komunalne.
Wśród prezentowanych pojazdów nie
mogło zabraknąć najbardziej interesujących z konstrukcyjnego punktu widzenia modeli z portfolio produktowego
MAN Truck & Bus, a wśród nich w szczególności:
• najmocniejszych modeli MAN TGX
wyposażonych w najnowszy silnik
D38 i zautomatyzowaną skrzynię biegów MAN TipMatic TX
• modeli TGS wyposażonych w dołączany hydrauliczny napęd osi przedniej HydroDrive w różnych konfiguracjach osi: 4×4H, 6×6H oraz 8×6H,

MAN Truck & Bus współpracuje z wieloma producentami nadwozi oraz dostawcami osprzętu
specjalistycznego – podczas MAN Traction Days 2015 można było zobaczyć w akcji samochody
z zabudowami i wyposażeniem pochodzącym od ponad 30 producentów. Były również polskie
akcenty – wywrotki KH-kipper i Wielton oraz naczepy samowyładowcze Wielton

• samochodów o podwyższonej mobilności z napędem na wszystkie koła
– modeli TGM i TGS w konfiguracjach 4×4, 6×6, 8×6 oraz 8×8.

Terenowo i statycznie
Na terenie olbrzymiego parku do
jazdy terenowej w Langenaltheim przygotowano kilka wariantów tras o różnej

skali trudności. Była zatem trasa dla samochodów z napędem na wszystkie koła
z rodzin TGM i TGS o podwyższonej mobilności. Niewiele mniej wymagającą
trasę pokonywały wieloosiowe wywrotki
tylnozsypowe i trójstronne, a także wywrotki z żurawiami. Na jeszcze innym odcinku z trudnościami terenowymi zmagały się zestawy naczepowe z ciągnikami
TGS oraz samochody solo wyposażone
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Statyczna prezentacja możliwości samochodu
TGM 18.250 4x2 z trójstronną wywrotką
Meiller 5,8 m3 i żurawiem Fassi F125A.2.24
xe-dynamic o udźwigu 10,7 mt i zasięgu
11,85 m z ciężarem 775 kg

w napęd HydroDrive. Nie mogło zabraknąć testów szosowych – na drogi publiczne wyjechały różne wersje modelu
MAN TGX, ciągnąc naczepy niskopodwoziowe lub naczepy wywrotki.
Ekspozycja statyczna to 15 samochodów z różnymi zabudowami (betonomieszarki, żurawie, podnośniki, samochody
komunalne do utrzymania zimowego,
zamiatarki, śmieciarki, hakowce, bramowce itd.), w centralnym punkcie znajdował się potężny ciągnik TGX 41.640
8×4/4 BLS z silnikiem o mocy 640 KM
przeznaczony do transportowania najcięższych ładunków. Zarówno na terenie ekspozycji statycznej, jak i na torze
off-road obecni byli eksperci MAN, wyjaśniając wszelkie zawiłości techniczne
i praktyczne. Przygotowano również liczne
prezentacje tematyczne.

TGX 41.640 – moc ekonomiczna
Choć silnik D38 został zaprezentowany i wprowadzony do produkcji ponad
rok temu, to nadal wzbudza on zainteresowanie ze względu na swoje wysokie
osiągi – przypomnijmy, że ta rzędowa
szóstka ma pojemność skokową 15,2 dm3
i jest regulowana na moce 520, 560

oraz 640 KM (odpowiednio 383, 412 oraz
471 kW), a rozwijane maksymalne momenty obrotowe to 2500, 2700 i 3000 Nm.
We wszystkich wersjach przeniesienie
tak potężnego momentu na koła odbywa
się za pośrednictwem zautomatyzowanej
skrzyni MAN TipMatic 2 o 12 przełożeniach. Skrzynia ta (bazująca na znanej ZF
AS Tronic) wyposażona została w nowe
funkcje – Speed Shifting, czyli szybkie
przełączanie między 10, 11 i 12 biegiem
oraz EfficientRoll, czyli automatyczne
przełączenie na bieg neutralny pozwalające na maksymalne wykorzystanie
inercji zestawu na zjazdach.
Na pokazy MAN Traction Days przygotowano potężną flotę składającą się
z 50 pojazdów. Na jej czele, niczym okręty flagowe, znalazło się 8 ciężkich ciągników siodłowych napędzanych przez silniki
D38, które zostały przecież zaprojekto-

HydroDrive to napęd przygotowany
z myślą o pojazdach poruszających się
głównie po drogach utwardzonych,
a od czasu do czasu zapuszczających
się na drogi bez asfaltu

Najmocniejszy we flocie
MAN ciągnik TGX 33.560
6x4 mógł pokazać swoje
możliwości, holując
6-osiową naczepę niskopodwoziową Goldhofer
z wiertnicą budowlaną
na pokładzie
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wane właśnie z myślą o najbardziej wymagających zadaniach transportowych.
Ciągniki TGX 41.640 8×4/4 BLS z kabiną
XXL i silnikiem o mocy 640 KM, o dopuszczalnej masie całkowitej 41 t, zostały przygotowane do pracy w zestawach ważących do 250 t.
Samochody standardowo są wyposażone w nowy zwalniacz – Intarder III,
który w połączeniu ze sterowanym elektronicznie hamulcem wydechowym Turbo
EVB pozwala na uzyskanie ciągłej mocy
hamowania na poziomie aż do 900 kW.
Ponadto moc na koła jest przekazywana
za pośrednictwem sprzęgła hydrokinetycznego i zautomatyzowanej skrzyni bie-

Polski akcent: TGS 35.440 8x6H z napędem HydroDrive zabudowany tylnozsypową wywrotką stalową
half-pipe Wielton ZW17HP o objętości 17 m3

Uniwersalnie i niezależnie
na budowie: TGS 33.480
z trójstronną wywrotką
Meiller gotów do wyjazdu
– z tyłu 3-osiowa przyczepa
budowlana Müller-Mitteltal
z koparkoładowarką
CAT 432 F2

gów MAN TipMatic TX. Sprzęgło hydrokinetyczne wykorzystywane jest podczas ruszania z miejsca i manewrowania,
jazda z większymi prędkościami wymusza jego automatyczną blokadę i pracę
bez poślizgu. Rozwiązanie to pozwala na
bardzo płynne ruszanie z miejsca i dokładne manewrowanie przy minimalnym zużyciu elementów układu przeniesienia napędu, nawet przy masach
zestawu sięgających maksimum, czyli
250 t. Blokada konwertera podczas jazdy
oznacza trwałe – bezpoślizgowe – połączenie silnika ze skrzynią biegów i możliwość jazdy ekonomicznej. Skrzynia biegów TipMatic TX jest również stosowana
w innych modelach, takich jak np. TGX
26.520 6×2/4 BLS, TGX 33.560 6×4 BLS
oraz TGX 37.560 8×4 BLS. W ruchu wymuszającym duże zapotrzebowanie na
moc silnik D38 jest w stanie sprawnie
napędzać zestaw o ciężarze do 70 t, współ-

Organizatorzy przygotowali trasy o różnym stopniu trudności – większość z jeżdżących nie miała
żadnych problemów z ich pokonaniem, oczywiście dzięki możliwościom samochodów MAN

pracując ze skrzyniami z nadbiegiem
(OD). Specjalnie przygotowane do obsługi ciężkich zestawów oprogramowanie sterujące pracą skrzyni TipMatic TX
umożliwia zrezygnowanie ze sprzęgła

hydrokinetycznego w zestawach o ciężarze do 120 t. Oprogramowanie w wersji
heavy-duty zarządza bez problemu sprzęgłem z konwerterem i skrzynią typu OD
w zestawach o ciężarze do 250 t. Skrzy-
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nia MAN TipMatic TX ma funkcję jazdy
z prędkością biegu jałowego (Idle Speed
Driving), co pozwala na bardzo precyzyjne manewrowanie z bardzo niskimi
prędkościami, szczególnie na podjazdach czy przy ekstremalnie dużych ciężarach ładunku. W takich sytuacjach zestaw będzie poruszać się do przodu przy
silniku pracującym z prędkością biegu
jałowego i całkowicie zamkniętym sprzęgle do chwili, gdy kierowca nie rozpocznie hamowania.
Ciągniki TGX 41.640 8×4/4 są obecnie najmocniejszymi pojazdami seryjnie
produkowanymi przez MAN Truck & Bus.

ternatywą, gdy potrzebne są zwiększone
możliwości trakcyjne, a zastosowanie
konwencjonalnego mechanicznego przeniesienia napędu na wszystkie koła jest
nieopłacalne – cały osprzęt wymagany
do HydroDrive waży ok. 400 kg, mniej
niż dołączany napęd mechaniczny. Dołączany hydrauliczny napęd osi przedniej
daje znaczną poprawę trakcji i bezpieczeństwa, gdy jazda odbywa się na nieutwardzonych drogach placów budowy,
w kamieniołomach czy w miejscach pozyskiwana drewna w lasach – zarówno
do przodu, jak i do tyłu, pod górę i w dół.

MAN oferuje bardzo bogaty program
pojazdów wyposażonych w HydroDrive,
obejmujący 6 konfiguracji osi: 4×4H,
6×4H-2, 6×6H, 6×4H-4, 8×4H-6 oraz
8×6H i dwie wysokości ramy (standardową i średnią). HydroDrive jest uruchamiane przez kierowcę przełącznikiem obrotowym na desce rozdzielczej
bez konieczności zatrzymywania samochodu, wyłącza się samoczynnie przy
prędkości powyżej 30 km/h i powtórnie
zaczyna działać, gdy prędkość spadnie
do 22 km/h. Na koła silniki hydrauliczne
przekazują maksymalnie moment obro-

MAN HydroDrive – więcej trakcji
MAN jako pierwszy z producentów
rozpoczął stosowanie w swoich samochodach ciężarowych dołączanego hydraulicznego napędu osi przedniej. Przez
ponad 10 lat produkcji sprzedano już
więcej niż 11 tys. pojazdów wyposażonych w HydroDrive, co bez wątpienia
świadczy o zaletach tego rozwiązania.
Niezależnie od tego, czy chodzi o wywrotkę, betonomieszarkę, pompę do betonu, hakowca czy zestaw z ciągnikiem,
napęd MAN HydroDrive może być alLekki TGM 13.250 4x4
z wywrotką sprawdzi się
w zastosowaniach miejskich

W różnych punktach
transy testowej przygotowano specjalne przeszkody pozwalające
na wypróbowanie
różnych systemów instalowanych w samochodach MAN – tu,
na śliskim błotnistym
podjeździe, przydawały
się blokady mechanizmów różnicowych
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towy wynoszący 7280 Nm. Dodatkowy
napęd działa również na biegu wstecznym, a podczas zjazdów ze wzniesień
włączony HydroDrive działa jak zwalniacz na osi przedniej, tym samym stabilizując pojazd. System znacznie zwiększa również manewrowość na śliskich
nawierzchniach i tym samym poprawia
bezpieczeństwo.

MAN – lider napędów
wieloosiowych
MAN Truck & Bus to niewątpliwie
europejski lider w segmencie samochodów ciężarowych z napędem na wszystkie koła – udział w rynku to ponad 50%.
Konwencjonalne napędy wieloosiowe –
stałe lub dołączane – oferowane są w modelach z rodzin TGM i TGS. Samochody
z napędem wszystkich osi dostępne są
w konfiguracjach 4×4, 6×6, 8×6 oraz 8×8
– stosowane są planetarne zwolnice w piastach kół (zapewnia to duży prześwit),
blokady mechanizmów różnicowych, stabilizatory. W niektórych modelach z napędem na wszystkie koła TGM 4×4 lub
TGS 4×4 i 6×6 montowane są pneumatyczne zawieszenia osi tylnych – dostosowane do pracy w trudnych warunkach terenowych.
Samochody MAN z napędem na
wszystkie koła znajdziemy na placach
budów, wykorzystywane są też jako pojazdy komunalne (np. do odśnieżania)
oraz w zastosowaniach typowo terenowych (służby energetyczne, geologiczne
itp.). Dużym odbiorcą są służby ratownicze (straż pożarna, organizacje ratunkowe i pomocowe). Słowem – samochody
MAN znajdziemy we wszystkich trudnych klimatycznie czy topograficznie warunkach eksploatacji.
MAN proponuje dwie wersje napędu
na wszystkie koła – napęd stały i dołączany. Moc jest dostarczana na koła za
pośrednictwem dwubiegowych skrzyń
rozdzielczych z przełożeniami drogowymi i terenowymi. Międzyosiowy mechanizm różnicowy pozwala na pracę
osi przednich i tylnych z różnymi prędkościami, załączenie napędu osi przedniej jest równorzędne z zastosowaniem
blokady różnicowego mechanizmu międzyosiowego.
Cechą konstrukcyjną dołączanych
napędów terenowych MAN jest to, że ich
działanie nie ma żadnych ograniczeń cza-

sowych czy prędkościowych, w układzie
kierowniczym osi z odłączonym napędem
nie występują dodatkowe siły na kole kierownicy. Zastosowanie dwustopniowych
skrzyń rozdzielczych ułatwia jazdę terenową, chroni układ przeniesienia napędu i pozwala na jazdę z niewielkimi
prędkościami. W samochodach stosowany
jest mechanizm stopniowego załączania
poprzecznych (osiowych) blokad mechanizmów różnicowych osi tylnych i potem
– przednich (opcja).
Z kolei samochód ze stałym napędem wszystkich kół zawsze będzie mieć
optymalne właściwości trakcyjne i stabilność nawet przy dynamicznie zmieniającej się przyczepności drogi – zwiększa to bezpieczeństwo jazdy. Skrzynia
przekładniowa pozwala na podwojenie
liczby biegów terenowych. W przypadku

ne). Napęd stały to rozwiązanie dla samochodów, dla których praca w trudnym
terenie jest codziennością – np. samochodów zimowego utrzymania dróg.

Użytkownicy betonomieszarek muszą dojechać
do miejsca przeznaczenia w sposób szybki
i niezawodny. Ten TGS 35.440 8x4 BB z betonomieszarką Cifa SL 9 CSD tworzy połączenie
efektywności i innowacyjności

mochód solo lub ciągnik – może zrobić
dobre wrażenie na budowie dzięki optymalnej ergonomii, wysokiej produktywności i niskim kosztom transportu. TGX
wyznacza również standardy w zakresie
komfortu dzięki swojej szerokiej i wygodnej kabinie.
Wywrotki MAN zostały dopracowane
w każdym detalu, możliwości konfiguracji są bardzo szerokie dzięki bogatej
ofercie różnych wariantów zawieszeń,
napędowych osi planetarnych i hipoidalnych, konfiguracji układów wydechowych
i wreszcie – zautomatyzowanej skrzyni
biegów z oprogramowaniem do jazdy
w terenie MAN TipMatic Offroad.

konfiguracji 6×6 i 8×8 jazda w trudnym
terenie to zawsze największe możliwości
trakcyjne, od chwili włączenia pierwszej
z blokad.
Napęd dołączany wszystkich kół stosowany jest w samochodach, które jedynie sporadycznie „zapuszczają się”
w trudny teren nieutwardzony i tam muszą wykazać się podwyższonymi własnościami trakcyjnymi (służby ratunkowe,
organizacje pomocowe, służby technicz-

Prawdziwie wszechstronne
Materiały sypkie niezbędne do budowy drogi, ziemia z wykopu pod nowe
centrum handlowe, masa bitumiczna na
nową nawierzchnię czy wreszcie różne
elementy konstrukcyjne – w zasadzie nic
nie da się przemieścić na placu budowy
bez zastosowania uniwersalnego środka
transportu. Rozwiązaniem dla branży budowlanej są modele MAN TGS, oferowane zarówno jako wieloosiowe podwozia
pod zabudowę, także łączone w zestawy
z przyczepami lub jako ciągniki siodłowe.
Oczywiście MAN TGX – także jako sa-

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Iveco Poland

Katarzyna Biskupska

nie zwalnia tempa

Rok 2015, to rok, w którym Iveco obchodzi 40-lecie istnienia marki Iveco na świecie
oraz 20-lecie obecności w Polsce. To też czas ważnych wydarzeń, m.in. wprowadzenie
nowych modeli Daily 4×4 i Eurocargo. W Nadarzynie otwarto centrum pojazdów
używanych, a na czele polskiego oddziału firmy stanął Polak.

la koncernu Iveco Polska pozostaje jednym z najważniejszych rynków w Europie. Wyrazem uznania jest więc przekazanie sterów spółki
Iveco Poland Danielowi Wolszczakowi,
dotychczasowemu dyrektorowi handlowemu firmy. Jest on pierwszym Polakiem,
któremu włoski koncern powierzył to stanowisko (szczegółowy biogram dyrektora
prezentujemy w dziale Personalia). Miejsce Daniela Wolszczaka na stanowisku
dyrektora handlowego zajął Michał Fersten, pełniący w okresie przejściowym
także swoje wcześniejsze obowiązki menedżera działu produktu i marketingu.
Massimiliano Perri, dotychczasowy dyrektor generalny Iveco Poland, stanął
na czele Iveco Russia, oddziału koncernu w Rosji.
Informację o zmianach organizacyjnych w Iveco Poland przekazano 6 listopada br. podczas oficjalnego otwarcia
nowego Centrum Pojazdów Używanych
OK TRUCKS oraz nowego Centrum Szkoleniowego Iveco Poland w Nadarzynie

k. Warszawy. Uroczystość zainaugurował
Pierre Lahutte, prezydent marki Iveco.
Obecni byli również m.in. Carmelo Impelluso – prezydent marki OK TRUCKS,
Gianfranco Zucca – dyrektor działu szkoleń technicznych CNH Industrial oraz
Daniel Wolszczak – dyrektor generalny
Iveco Poland.

„Używki” z OK TRUCKS
Centrum Pojazdów Używanych OK
TRUCKS w Nadarzynie pod Warszawą
jest czwartym – po lokalizacjach w Rumunii, Włoszech i Francji – otwartym
punktem z planowanej sieci 13 głównych
centrów OK TRUCKS w Europie. W przyszłym roku zainaugurowane zostaną punkty w Hiszpanii i Niemczech. Dla koncernu Iveco, a także dla sieci OK TRUCKS,
Polska jest bardzo ważnym rynkiem sprzedaży. To w Polsce do końca września br.

Daniel Wolszczak,
dyrektor generalny Iveco Poland

Kierowanie polskim przedstawicielstwem Iveco jest dla mnie prawdziwym
wyróżnieniem. Z roku na rok nasze znaczenie, jako jednego z oddziałów
europejskich, rośnie. Jestem pewien, że wspólnie jesteśmy w stanie jeszcze
umocnić pozycję Iveco w Polsce, zwłaszcza w segmencie pojazdów ciężkich.
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zarządzania warsztatem czy też profesjonalnej obsługi klienta. Jest ono także
głównym punktem szkoleń całej siedzi
handlowej Iveco. Każdy z 420 serwisantów oraz 152 handlowców Iveco w Polsce
podlega procesowi certyfikacji, w którego
skład wchodzą zarówno szkolenia internetowe, jak i szkolenia z instruktorem
w Centrum Szkoleniowym. Nowy obiekt
pozwoli zwiększyć liczbę planowanych
szkoleń oraz przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu serwisu oraz jakości
procesu samej sprzedaży pojazdów.

W uroczystości przecięcia wstęgi udział wzięli (od lewej): Massimiliano Perri – dotychczasowy
dyrektor generalny Iveco Poland, Robert Drozd – menedżer sprzedaży OK TRUCKS, Carmelo
Impelluso – prezydent marki OK TRUCKS, Pierre Lahutte – prezydent marki Iveco oraz
Daniel Wolszczak – dyrektor generalny Iveco Poland

zarejestrowano ponad 40 tys. importowanych pojazdów oraz dokonano 72 tys.
przerejestrowań pojazdów.
W Polsce jest 29 punktów sprzedaży
pojazdów używanych OK TRUCKS oraz
46 autoryzowanych serwisów napraw.
Dzięki stworzeniu nowoczesnego punktu sprzedaży Iveco będzie mogło zaoferować swoim klientom jeszcze większy
wybór pojazdów używanych. Aktualnie
w Nadarzynie jest ich 290. Nowy punkt
OK TRUCKS jest położony przy al. Katowickej 70, tuż przy głównej arterii komunikacyjnej Warszawa–Katowice, 20 km od
Warszawy. Centrum rozmieszczone jest na
działce o łącznej powierzchni 15 000 m2,
na której zmieścił się olbrzymi plac pokazowy (11 550 m2) oraz budynek szkoleniowo-biurowy (450 m2).
Wszystkie pojazdy w nowym centrum
poddawane są całej serii badań i kontroli
technicznych. Na podstawie określonych
parametrów, takich jak wiek, przebieg,
zużycie opon, odnotowane naprawy, pojazdy przypisywane są do trzech różnych
kategorii: Basic, Comfort i Premium, aby
zaspokoić różne wymagania klientów.
Klasa Basic przeznaczona jest dla klientów kierujących się głównie ceną – pojazdy są umyte, bez naklejek, po kontroli
i uzupełnieniu zbiorników płynów eksploatacyjnych (z wyjątkiem paliwa), gotowe do jazdy. Druga klasa – Comfort jest
idealna dla klientów oczekujących, że
zakupione pojazdy będą już po kontro-

Przekazany Małgorzacie i Jackowi
Byliniakom używany, 3-letni model
AS440S50 T/P EcoStralis z kabiną
Active Space i 500-konnym silnikiem miał przebieg 215 tys. km

lach technicznych i niezbędnych naprawach, z wykonanym przeglądem i badaniem technicznym. Ostatnia kategoria – Premium, a właściwie pierwsza,
jeśli chodzi klasę jakości, wprowadzona
została dla najbardziej wymagających
odbiorców. Należą do niej pojazdy Iveco
do 4 lat z niskim przebiegiem, po kompletnym przeglądzie, ewentualnej naprawie i inspekcji przeprowadzonej przez
europejskie centra pojazdów używanych
OK TRUCKS. Pojazdy te objęte są 12-miesięczną gwarancją fabryczną.

Szkolenia w Nadarzynie
W części szkoleniowo-biurowej w OK
TRUCKS znajduje się Centrum Szkoleniowe Iveco Poland, składające się z dobrze wyposażonego warsztatu pokazowego o powierzchni 124 m2, dwóch sal
szkoleniowych oraz zaplecza technicznego
dla trenerów. Centrum to realizuje szkolenia dla personelu serwisu z zakresu
kompetencji technicznych i umiejętności
miękkich, obejmujących m.in. umiejętność szybkiej i precyzyjnej diagnostyki,

Pierwsi nabywcy
Uroczystość otwarcia punktu OK
TRUCKS w Nadarzynie była doskonałą
okazją do przekazania symbolicznych
kluczy do ciągnika Stralis właścicielom
firmy Bartex, Małgorzacie i Jackowi Byliniakom z Raszyna, którzy jako pierwsi
wybrali pojazd OK TRUCKS w kampanii
leasingowej „Już od 599 EUR”. Dla ludzi
działających w branży handlu owocami
i warzywami jest to pierwszy pojazd
Iveco powyżej 3,5 t. Zakupiony Stralis był
w świetnym stanie – jego poprzedni
użytkownik, starszy doświadczony kierowca, jeździł nim po kraju. Pojazd ma
3 lata, przebieg 215 tys. km i nawet folię
na fotelu pasażera.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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100 lat ZF Friedrichshafen AG
ZF Friedrichshafen AG – firma początkowo specjalizująca się
w rozwiązaniach dla branży lotniczej w skali regionalnej, dziś będąca
jednym z trzech największych światowych dostawców motoryzacyjnych
– świętuje w bieżącym roku 100-lecie istnienia.

półka ZF powstała w 1915 r. pod
nazwą Zahnradfabrik GmbH we
Friedrichshafen nad Jeziorem Bodeńskim – w mieście, które było wówczas parkiem technologicznym przemysłu lotniczego. W latach 1916–1918
nowe przedsiębiorstwo koncentrowało
się na rozwoju, testach i produkcji skrzyń
biegów do sterowców i samolotów dla
znajdującej się w pobliżu fabryki Luftschiffbau Zeppelin (LZ) GmbH. Proces produkcji skrzyń biegów był w dużej mierze
oparty na licencji szwajcarskiego inżyniera Maxa Maaga, udziałowca Zahnradfabrik. Dzięki temu, już po 1919 r.,
spółka ZF zaczęła dostarczać cichsze
skrzynie biegów do ówczesnych automobili, rozszerzając działalność o branżę
motoryzacyjną. Kierunek rozwoju okreś-

lały projekty i innowacje Alfreda Grafa von
Soden-Fraunhofena, pierwszego szefa
spółki, a stworzone przez niego skrzynie
biegów: Soden i niskoszumowa Aphon,
stały się zalążkiem przyszłych sukcesów,
którym nie przeszkodziły ani problemy
finansowe firmy, ani wielki kryzys gospodarczy w 1929 r.

Rozszerzenie produkcji
Już od początku istnienia spółka ZF
ambitnie wdrażała innowacje technologiczne w jak największej liczbie dziedzin innych niż lotnictwo i przemysł motoryzacyjny. Firma zabiegała również
o różne licencje w celu dywersyfikacji
produkcji i wejścia na nowe rynki, co zapoczątkowało produkcję układów kie-
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rowniczych. W 1932 r. spółka ZF zawarła umowę z amerykańską firmą Ross
na produkcję układów kierowniczych do
samochodów osobowych i pojazdów użytkowych na rynek europejski/niemiecki na
podstawie licencji.
Kiedy w Rzeszy Niemieckiej w 1933 r.
do władzy doszła nazistowska partia
NSDAP i struktura ZF uległa znaczącym
zmianom, skoncentrowano się na produkcji skrzyń biegów i układów kierowniczych
do zastosowań w pojazdach wojskowych,
głównie w czołgach. Produkcja na rzecz
przemysłu obronnego przyczyniła się do
otwarcia w 1937 r. kolejnej dużej fabryki
w Schwäbisch Gmünd. Pod koniec wojny
w zniszczonej siedzibie ZF we Friedrichshafen wznowiono produkcję, a szczególnie dużym popytem cieszyły się wów-
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czas skrzynie biegów do ciągników rolniczych, oparte na rozwiązaniach wcześniej stosowanych w pojazdach gąsienicowych i wojskowych ciężarówkach. W tym
kontekście spółka ZF przejęła kolejny zakład: ZF Waldwerke GmbH w Passau.

Nowi właściciele
i rozkwit firmy
Dopiero w 1950 r. nastąpiło długoterminowe ustalenie struktury właścicielskiej ZF, które funkcjonuje do dziś. Mianowicie Fundacja Zeppelin, od 1947 r.
zarządzana przez władze miasta Friedrichshafen, stała się udziałowcem większościowym z 89,8% udziałów. Kolejne
6,2% zostało w posiadaniu rodziny Brandenstein-Zeppelin, a pozostałe 4% utrzymała spółka Maag Zahnräder und Maschinen AG. Po 1953 r. spółka ZF zaczęła
odnosić coraz większe sukcesy dzięki własnym innowacyjnym rozwiązaniom technicznym. Przez wiele lat utrzymywał się
wysoki popyt na skrzynie biegów z kołami
stale zazębionymi, przeznaczonymi do
samochodów ciężarowych i autobusów.
Bardzo popularne stały się również synchronizowane skrzynie biegów do samochodów użytkowych z coraz większą
liczbą biegów, dzięki którym kierowcy
mogli uniknąć techniki podwójnego wysprzęglania podczas zmiany biegów.
Pod koniec lat 50. XX w. spółka rozpoczęła ekspansję w kilku obszarach
działalności, a w 1958 r. na zlecenie firmy
Mercedes-Benz otworzyła pierwszy zakład produkcyjny poza Europą: w Sa~o
Caetano do Sul w Brazylii. Ponadto projektanci ZF koncentrowali się głównie na
hydrodynamicznych skrzyniach biegów
Powershift, a wykorzystany przetwornik
momentu obrotowego z przodu skrzyni
biegów, składający się z przekładni planetarnych, zastosowano później w produktach Hydromedia, przeznaczonych do
autobusów i pojazdów szynowych, a następnie także samochodów osobowych.

Dalsze innowacje i nowe rynki
W 1963 r. na podstawie skrzyni 2 HP
45 Hydromedia wyprodukowana została
skrzynia Ecomat używana w autobusach
miejskich i dalekobieżnych, a w konsekwencji dalszych prac nad produktem
opracowano znaną obecnie, 6-biegową
skrzynię EcoLife.

Od samego początku spółka ZF unikała uzależnienia od jednego sektora
przemysłu, dlatego odpowiedzią na spadający popyt na skrzynie biegów do
ciągników było zaoferowanie prekursorskiej technologii układów napędowych, wykorzystywanych również w maszynach budowlanych. Ponadto w latach
60. ub. wieku przez długi czas ZF produkowała również skrzynie biegów dla
przemysłu okrętowego, a także skrzynie
biegów do helikopterów.
Pod koniec tej samej dekady rozwinęła się też międzynarodowa sieć usługowa i sprzedażowa: powstały nowe zakłady produkcyjne, m.in. w Argentynie
i w Stanach Zjednoczonych, a firma ZF
skoncentrowała się również na obszarze
Azji i Pacyfiku. W 1980 r. w Tokio założono
ZF Japan, a pierwszą spółkę joint venture, której zadaniem była lokalna produkcja skrzyni biegów do autobusów,
założono w Chinach. W 1984 r. powstała
ZF Steering Gear w Poona w Indiach,
a rok później rozpoczęto produkcję układów kierowniczych w Malezji.

Oszczędność paliwa przede wszystkim
Oszczędność paliwa stopniowo stała
się znakiem rozpoznawczym układów napędowych ZF przeznaczonych do samochodów osobowych i ciężarowych, uzupełniając tym samym takie zalety, jak
wygoda i bezpieczeństwo zmiany biegów.
Począwszy od lat 70. ub. w., kiedy nastąpił
gwałtowny wzrost cen ropy, redukcja zużycia paliwa stała się jednym z priorytetów inżynierów pracujących dla ZF.
W 1980 r. wprowadzono skrzynie Ecosplit
z podwojoną dostępną liczbą biegów,
która dzięki wyższej rozpiętości przełożeń
gwarantowała bardziej ekonomiczną pracę.
Kolejnym krokiem w kierunku ekologii
było wprowadzenie w połowie lat 90.
ub. w. zautomatyzowanej skrzyni biegów
do samochodów ciężarowych AS Tronic,
która nie tylko utrzymywała silnik w najbardziej ekonomicznym zakresie prędkości
obrotowych, ale i do minimum ograniczała
często uciążliwy proces zmiany biegów.
W przypadku układów kierowniczych
trendy panujące w branży samochodów
osobowych i pojazdów użytkowych spowodowały zmianę kierunku działalności
ZF. Firma wprowadziła układy kierownicze ze wspomaganiem, które przyczyniły
się do znacznie większego komfortu jazdy
i większej redukcji zużycia paliwa.

Ekspansja firmy
Począwszy od 1983 r. firma ZF wyraźnie rozszerzyła ofertę produktów
dzięki przejęciom innych spółek, umacniając tym samym swoją pozycję w międzynarodowym rankingu dostawców
branży motoryzacyjnej. W 1984 r. ZF
nabyła początkowo 51% Grupy Lemförder wraz ze wszystkimi jego jednostkami
w Niemczech i za granicą. W latach 90.
ub. w. ZF zdobyła wiedzę i doświadczenie w zakresie kompletnych systemów
osi. Obecnie w 12 zakładach na świecie
montuje się ponad 3 miliony zestawów
kołowych rocznie.
W 2001 r. firma ZF przejęła Mannesmann Sachs AG i włączyła spółkę do
swojej struktury korporacyjnej, co spowodowało wzrost wartości produkcji
netto oraz intensyfikację działalności
w zakresie usług i na rynku wtórnym. ZF
kontynuowała rozwijanie innowacyjnych
rozwiązań, a także tradycje wynikające
z historii firmy Sachs. Po przejęciu Sachs
ZF ponownie zwróciła się w stronę tradycji sięgającej lat 60. ub. w., związanej
ze sportami motorowymi. Wtedy to producent wyposażał zespół Lotus w serii
Formuły 1 w wyścigowe skrzynie biegów,
a obecnie dostarcza sprzęgła i amortyzatory drgań w wyścigach DTM i World
Rally Championship.
Kolejnym istotnym krokiem w kierunku odnawialnych źródeł energii były
prace podjęte w 2011 r. nad pierwszą
skrzynią biegów do turbin wiatrowych.
Aktualnie ZF oferuje portfolio skrzyń
przeznaczonych do turbin wiatrowych
prawie wszystkich klas mocy i jest jednym z najważniejszych dostawców tych
produktów na rynku.
We wrześniu 2014 r. ZF ogłosiła przejęcie notowanej na giełdzie amerykańskiej firmy TRW. Krok ten przyczynił się
do powstania trzeciego co do wielkości dostawcy branży motoryzacyjnej na świecie,
z obrotami sięgającymi ponad 30 miliardów euro i liczbą pracowników wynoszącą ok. 138 000 osób. Wraz z TRW
Grupa ZF oferuje kompleksowy i wzajemnie uzupełniający się asortyment produktów w zakresie technologii układów
napędowych i podwozi, układów elektronicznych i systemów bezpieczeństwa.

Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcie: © ZF
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Continental
to nie tylko opony

Renata Pawliszko

ontinental działa na rynku od
1871 r. Aktualnie swoje siedziby
ma w ponad 300 lokalizacjach
(główna znajduje się w Hanowerze) w 53
krajach. Firma zatrudnia ok. 200 tys.
pracowników na całym świecie, a jej
sprzedaż roczna za 2014 r. wyniosła
34,5 mld euro.
Jak podaje producent, lata 2013–
2014 były dla firmy rekordowe pod
względem wysokości środków finansowych przeznaczonych na badania i rozwój. W 2013 r. było to 800 mln euro,
a rok później 724 mln euro. Tak duże
nakłady przeznaczono m.in. na rozwój:
automatycznego systemu testowania skuteczności hamowania (AIBA), konfigurator ContiLifeCycle (ułatwiający bieżnikowanie opon, a także odzysk gumy ze
zużytych opon) oraz Centrum Zaawansowanych Technologii w Korbach (nowe
centrum produkcji opon i procesów technologicznych – ulokowane w bliskim
sąsiedztwie ośrodka badawczo-rozwojowego w Stöcken, w które zainwestowano 40 mln euro). Inwestycje w nowe
technologie mają zwiększyć moce produkcyjne firmy, przyczyniając się tym
samym do wzrostu konkurencyjności
rynkowej.

© Continental

Od dłuższego już czasu firma Continental zajmuje się nie tylko produkcją opon.
Obecnie, dzięki systematycznemu rozwojowi, producent zajmuje drugie miejsce na
światowej liście dziesięciu wiodących dostawców OEM dla branży motoryzacyjnej.

Firma Continental to nie tylko producent opon. Obecnie około 72% sprzedaży
firmy generują działy zajmujące się wytwarzaniem innych produktów
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ContiTech
11%
Podwozia
i bezpieczeństwo
22%

Oś prowadząca

34%

40%

Oś napędowa

Sprzedaż
firmy Continental
według działów

Obecnie około 72% wielkości sprzedaży firmy generują działy nie związane
z produkcją opon. Są wśród nich: Układ
napędowy (w jego skład wchodzą m.in.
układy silnikowe, przekładnie, zarządzanie paliwem i układem wydechowym),
Wnętrza (inteligentne systemy transportowe, systemy informacyjno-rozrywkowe
oraz łączności), Podwozia i bezpieczeństwo (bezpieczeństwo bierne i czynne,
zaawansowane systemy wspierania kierowcy (ADAS)) oraz ContiTech (układy
zawieszenia pneumatycznego, technologie sporządzania mieszanek).

Przyszłość motoryzacji
Jednym z głównych wyzwań naszych
czasów jest skuteczne zapobieganie wypadkom. Jak wynika z badań najbardziej
zawodnym czynnikiem w procesie bezpiecznego prowadzenia samochodu jest
jego kierowca. Statystyki podają, że 95%
wszystkich wypadków jest wynikiem
błędu człowieka, a w 76% wina leży wyłącznie po stronie człowieka. Najważniejszymi powodami takiej sytuacji są:
błędna ocena sytuacji na drodze, czyli np.

Rodzaj opon
autostradowe
regionalne
on/off road
miejskie
zimowe

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

Udział sprzedaży opon nowych ze względu
na rodzaj użytkowania (dane dla Europy)

Układ
napędowy
19%

niezachowanie odpowiedniej prędkości
jazdy, złe warunki pogodowe (odpowiadające za wypadki aż w 50% przypadków), rozkojarzenie (38%), nie uruchomienie hamulców przed kolizją – 39%
wypadkowości z tego powodu odnotowano wśród kierowców pojazdów osobowych i 26% wśród kierowców ciężarówek,
a także – nieskuteczne uruchomienie hamulców. Najczęstszymi przyczynami popełniania wymienionych błędów są: alkohol, brak doświadczenia oraz zmęczenie.
Jednym z rozwiązań tego problemu,
nad którym pracują inżynierowie Continental, jest zwiększenie stopnia automatyzacji jazdy. Dodajmy, że Continental angażuje się w projekty badawcze
dotyczące automatycznego prowadzenia
od 2007 r. Automatyczne prowadzenie
samochodu może nie tylko przyczynić się
do poprawy bezpieczeństwa, ale także
znacznie zwiększyć komfort i swobodę
kierowcy. „Obecnie pracujemy nad zapewnieniem przystępnej cenowo mobilności w ramach trzech kluczowych obszarów: zero wypadków drogowych, czyste
powietrze oraz inteligentne pojazdy. Są
to podstawowe założenia zbliżające nas
do automatycznego prowadzenia. Jestem
przekonany, że świadomość zalet automatycznej jazdy wzrośnie w miarę wzrostu
zaufania do zaawansowanych systemów
wspomagania kierowcy” – powiedział
James Remfrey, dyrektor ds. inteligentnych technologii w dziale Podwozi i bezpieczeństwa koncernu Continental.

styczeń–wrzesień 2015
13%
69,2%
12,3%
2,3%
3,2%

26%

+5,4%
+3,6%
+4,8%

+6,1%

Udział rynkowy opon nowych ze względu
na sposób montażu (dane dla Europy w okresie
styczeń–wrzesień 2015 r.) oraz odniesienie
tych danych do rynkowego wzrostu sprzedaży
w omawianym okresie

Zintegrowane czynne i bierne technologie bezpieczeństwa, takie jak zaawansowane systemy wspomagania kierowcy
(ADAS – Advanced Driver Assistance
Systems), asystent lewoskrętu czy coraz
popularniejsza funkcja asystenta parkowania, to tylko niektóre z rozwijanych
przez Continental przyszłościowych projektów. Firma dostarcza rozwiązania, które
mogą ułatwić kierowcy prowadzenie samochodu zarówno w prostych, jak i bardziej złożonych sytuacjach na drodze.
Względna zmiana w poziomie rejestracji
nowych pojazdów w Europie (dane za okres
styczeń–sierpień 2015 w porównaniu
z analogicznym okresem 2014 r.)

styczeń–wrzesień 2014
13,6%
68,3%

Opony do samochodów
ciężarowych

12,3%

Samochody ciężarowe
o dmc. > 3,5 t

2,6%

W tym o dmc. ≥ 16 t

3,2%

Autobusy o dmc. > 3,5 t

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

Wnętrza
20%

Oś naczepowa

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

Opony
28%

2015/2014
5,1%
15,8%
19,8%
16 %
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Rosja
Tajlandia
Indie
Indonezja
Łącznie

51%
–3%
2%
24%
–10%
27%
38%

2015/2014
15,1%
27,1%
–78,1%

dlatego, że wymyśliliśmy sobie świat
bez wypadków. Właśnie realizujemy projekt Wizja Zero, w ramach którego pracujemy nad opracowaniem rozwiązań
ograniczających wypadki samochodowe.
Żeby to jednak było możliwe, musimy
kierowcę nieco wspomóc technologicznie. Nad tym właśnie pracuje nasz dział
Podwozi i bezpieczeństwa” – dodaje Piotr
Zielak.

24,9%
4%
40%
16,4%

39%
35%

„Możemy mówić o przyszłości motoryzacji, bo coś na jej temat wiemy –
dlatego, że działamy w skali globalnej,
że możemy mówić nie tylko o oponach,
ale i o różnych podzespołach pojazdów.
W grupie dostawców OEM dla branży
motoryzacyjnej zajmujemy 2. miejsce
na świecie, ale jesteśmy jedyną firmą,
która produkuje również opony oraz kompleksowo dostarcza części do produkcji
pojazdów. Oczywiście możemy powiedzieć, że podobne doświadczenie jak
my mają producenci samochodów, ale
doświadczenie każdego z nich dotyczy
samochodu produkowanej przez siebie
marki. My natomiast dostarczamy podzespoły do prawie wszystkich samochodów, które są produkowane na świecie.
Nasze doświadczenie jest bardzo szerokie” – skomentował Piotr Zielak, dyrektor generalny Continental Opony Polska.
Continental do pracy nad rozwojem
nowoczesnych podzespołów i technologii związanych z elektroniką i programowaniem zatrudnia obecnie 11 tys.
programistów, którzy zajmują się projektowaniem software do nowych produktów montowanych w pojazdach. „Mówimy o bezpieczeństwie i podwoziach

26%

Opony do samochodów
ciężarowych
Samochody ciężarowe
o dmc. > 3,5 t
W tym o dmc. ≥ 16 t
–0,3%

+10%
+2,8%

Autobusy o dmc. > 3,5 t
W tym o dmc. < 8 t

–2,6%

Autobusy o dmc. > 8 t
Oś prowadząca
Oś napędowa

Oś naczepowa

Udział rynkowy opon nowych ze względu
na sposób montażu (dane dla Polski w okresie
styczeń–wrzesień 2015 r.) oraz odniesienie
tych danych do rynkowego wzrostu sprzedaży
w omawianym okresie

on/off road
miejskie
zimowe

styczeń–wrzesień 2015
15,4%
76,3%
5,7%
1,8%
0,8%

Ciągniki siodłowe
o dmc. > 6 t
Przyczepy i naczepy
o dmc. > 3,5 t

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

regionalne

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

autostradowe

Tradycyjnie także Continental przedstawił dostępne dane na temat sprzedaży
opon w 2015 r. Po dziewięciu miesiącach
2015 r., w porównaniu z analogicznym
okresem roku ubiegłego, rynek europejski odnotował wzrost sprzedaży nowych opon ciężarowych w wysokości
4,8% (dane dotyczą producentów zrzeszonych w ETRMA). Poza styczniem,
kiedy zanotowano spadek sprzedaży
(–9,9%), pozostałe miesiące zakończyły
się dodatnimi wynikami. W lutym było to
0,1%, w marcu 6%, kwietniu 7%, maju
4%, czerwcu 8,3%, lipcu 11,8%, sierpniu 13% oraz we wrześniu 3,6%.
Względna zmiana w poziomie rejestracji nowych pojazdów w Polsce (dane za okres styczeń–wrzesień 2015/styczeń–wrzesień 2014)

Udział sprzedaży opon nowych ze względu na rodzaj użytkowania (dane dla Polski)
Rodzaj opon

Rynek opon – analiza danych

styczeń–wrzesień 2014
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14,8%
76,4%
6,5%
1,6%
0,7%

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

Korea

2014/2013

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

Chiny

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

Zmiana poziomu sprzedaży opon importowanych w Europie – zestawienie danych (wyniki
roczne 2014/2013 oraz za okres styczeń–lipiec
2015/styczeń–lipiec 2014)

2015/2014
2,8%
25,7%
30,1%
30,8%
3,4%/10,5%/9,8%
11%
24,1%
(dane za 8 miesięcy)
6,6%
(dane za 8 miesięcy)

Z analizy danych pod kątem sposobu
montażu opon wynika, że najwięcej w Europie sprzedaje się opon na oś prowadzącą
(jest to 40%), następnie na oś naczepową (34% sprzedaży) oraz oś napędową (26%). Po odniesieniu tych danych
do rynkowego wzrostu sprzedaży opon
za omawiany okres (czyli 4,8%) można
powiedzieć, że w każdym z trzech segmentów opon uwzględniających sposób
ich montażu nastąpił wzrost. Największy w segmencie opon napędowych
(+6,1%) i naczepowych (+5,4%). Mniejszy wzrost w wysokości 3,6% zanotowano w grupie opon na oś prowadzącą.
Z kolei w przypadku analizy pod
kątem użytkowania opon obserwujemy
niewielkie zmiany udziałów rynkowych
(w porównaniu z pierwszymi dziewię-
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cioma miesiącami roku 2014) w segmencie opon zimowych, on/off road oraz
miejskich. Niewielki wzrost nastąpił natomiast w grupie opon do przewozów regionalnych – z 68,3% w 2014 r. do 69,2%
w roku bieżącym.
W zestawieniu na temat opon bieżnikowanych widać spadek sprzedaży takich
produktów. Na łączny wynik wynoszący
–7,2% składają się spadki w segmencie
opon bieżnikowanych na zimno (–8,7%)
oraz na gorąco (–5,6%).
W przypadku opon importowanych
pierwsze siedem miesięcy tego roku zakończyło się wzrostem sprzedaży tych opon
na poziomie 16,4%. Duży udział w takim
wyniku miał import opon – w pierwszej
kolejności z Rosji (wzrost w wysokości
40%), następnie z Korei (24,9%), Indii
(27,1%) oraz Chin (15,1%). Na podstawie tych danych i wyników z roku poprzedniego (wzrost roczny dla opony
chińskiej w 2014/2013 wyniósł 51%)
można wnioskować, że dynamika sprzedaży opon chińskich spada. Jest to zapewne spowodowane wystarczającym
nasyceniem rynku.

Korea
Rosja
Tajlandia
Łącznie

2014/2013
168%
2%
366%
b.d.
135%

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

Chiny

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

Zmiana poziomu sprzedaży opon importowanych
w Polsce – zestawienie danych (wyniki roczne
2014/2013 oraz za okres styczeń–lipiec 2015
w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r.)
2015/2014
44,4%
7,4%
46,9%
–4,8%
39,6%

Przeanalizujmy dane dotyczące rynku
polskiego. Po dziewięciu miesiącach
2015 r. w porównaniu z tym samym
okresem roku ubiegłego rynek polski
odnotował wzrost sprzedaży w wysokości 2,8%. Analizując dane poszczególnych miesięcy, zobaczymy, że tylko
pierwsze dwa zakończyły się spadkami
(–27,7% w styczniu i –7,8% w lutym).
Od marca rynek sprzedaży opon zaczął
się odbudowywać – bardziej w początkowej fazie, stabilizując się w sierpniu. Dynamika ta w poszczególnych miesiącach
wyglądała następująco: 14,5% w marcu,
19,7% w kwietniu, 18,2% w maju, 2,7%
w czerwcu, 12% w lipcu, 8,8% w sierpniu oraz tak samo we wrześniu.

„Możemy mówić o przyszłości motoryzacji,
bo coś na jej temat wiemy – dlatego,
że działamy w skali globalnej, że możemy
mówić nie tylko o oponach, ale i o różnych
podzespołach pojazdów. W grupie dostawców OEM dla branży motoryzacyjnej zajmujemy 2. miejsce na świecie, ale jesteśmy
jedyną firmą, która produkuje również
opony oraz kompleksowo dostarcza
części do produkcji pojazdów”.
W podziale opon na sposób montażu
sprzedaje się w Polsce 39% opon na oś
prowadzącą, 35% opon na oś naczepową
i 26% na oś napędową. Wzrost o 2,8%
w tym zestawieniu wynika z 10-procentowego wzrostu sprzedaży opon na oś
prowadzącą, 2,6-procentowego spadku
w zakresie opon napędowych i 0,3-procentowego spadku w przypadku opon
naczepowych. Jakie jest wytłumaczenie
takiego stanu rzeczy? Prawdopodobnie
wynika to z tego, że o ile klienci decydują się na zakup tanich, importowanych
opon na osie napędowe, o tyle w przypadku osi prowadzących (tu liczy się
przede wszystkim bezpieczeństwo) decydują się na zakup nowych opon renomowanych producentów.
W zestawieniu pod kątem użytkowania niewielkie różnice w porównaniu z poprzednim okresem widać w segmencie
opon autostradowych (15,4% w 2015 r.
kontra 14,8% w 2014 r.), budowlanych
(5,7% w 2015 r. i 6,5% w 2014 r., spadek w tym zakresie wynika z decyzji zakupowych klientów, którzy do tego typu
zastosowań wybierają tanie opony importowane). W pozostałych segmentach
w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniki
wyglądają podobnie.
W Polsce sytuacja opon bieżnikowanych na tle europejskim przedstawia się
zupełnie inaczej. Łączny wynik (styczeń–
wrzesień 2015 r. w porównaniu z analogicznym okresem w 2014 r.) sprzedaży tego rodzaju produktów to –18,7%.

Jego składowe: w sprzedaży opon bieżnikowanych na zimno odnotowano 30,2procentowy spadek, natomiast bieżnikowanych na gorąco 1,8-procentowy.
Tak duża rozbieżność danych może wynikać z faktu, że producenci ogumienia,
którzy bieżnikują opony w technologii na
gorąco, są zaangażowani w sprzedaż nowego produktu oraz mają dobrze rozwinięte zaplecze technologiczne (własne
fabryki z liniami do bieżnikowania).
Firmy bieżnikujące opony w technologii
na zimno prowadzone przez niezależnych
importerów straciły swoje udziały rynkowe z powodu rosnącego importu tanich
opon. Z danych do końca lipca wynika,
że największą popularnością cieszył się
w Polsce import opon z Rosji (wzrost
w porównaniu z analogicznym okresem
roku ubiegłego), który wyniósł 46,9%. Na
drugim miejscu znalazły się opony chińskie z 44,4-procentowym wzrostem.

Tabele, wykresy: © Continental

Summary
Continental presented available data
on tire sales in 2015. After nine
months of 2015, compared to the
same period a year before, the European market recorded an increase
in sales of new truck tires in the
amount of 4.8% (data apply to producers affiliated to the ETRMA). In
the factsheet on retreaded tires a decline of –7.2% in sales of such products can be seen. In the case of imported tires in the first seven months
of this year, an 16.4% increase in sales was observed.
After nine months of 2015 the Polish market recorded sales growth of
2.8% (year to year). In Poland, the
situation of retreaded tires compared to the European average looks
very different. Total score (January–
September 2015, compared with the
same period in 2014) was down by
–18.7%. The data through July shows
that the tire import from Russia to
Poland, has grown by 46.9%.
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Opony budżetowo
przystępne
©I

veco

Koszty, koszty i jeszcze raz koszty. Zdanie jak mantra powtarzane przez właścicieli
i operatorów flot. To m.in. dla nich przygotowaliśmy przegląd najnowszych modeli
opon budżetowych, które cechuje dobry stosunek ceny do jakości.

Barum
Marka Barum, należąca do grupy
Continental, wprowadziła na rynek nową
gamę opon. Modele Barum BF 200 R na
oś kierowaną oraz BD 200 R na oś napędową to wytrzymałe opony o wysokich
parametrach przeznaczone do samochodów ciężarowych i autobusów, używanych zarówno na trasach regionalnych,
jak i długodystansowych. Oba modele
Barum BF 200 R i BD 200 R są dostępne
w rozmiarze 315/80 R22,5.
Nowa seria produktów Barum, oznaczona symbolem 200 R, charakteryzuje
się wysoką trwałością oraz dobrymi własnościami jezdnymi. Dzięki zastosowaniu
ulepszonej mieszanki gumowej oraz nowej rzeźby bieżnika opona przeznaczona
zarówno na oś kierowaną, jak i na napędową zapewnia długie przebiegi i gwarantuje stały poziom bezpieczeństwa.

Wspólnym elementem występującym
w obu modelach jest stabilny karkas,
który swoją trwałość zawdzięcza wzmocnieniu stalowego opasania. Specjalna
wyściółka wewnętrzna opony zapobiega
utracie powietrza i w połączeniu z przygotowanym do pogłębiania bieżnikiem
przyczynia się do wydłużenia okresu
eksploatacji opony.
W obu oponach serii 200 R zastosowano nową geometrię bieżnika. To umożliwiło zwiększenie osiąganych przez oba
modele przebiegów. Nowa mieszanka gumowa, z której wyprodukowano bieżnik,
pozwala na zachowanie stałych właściwości jezdnych podczas całego okresu
eksploatacji opony, nawet przy jeździe
na mokrych nawierzchniach.
Nowe modele opon Barum opatrzono
symbolem M+S. Model BD 200 R ma
również symbol 3PMSF potwierdzający,
że w czasie projektowania opon uwzględ-
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niono szczególne wymagania dotyczące
opon na oś napędową, użytkowanym w warunkach zimowych.

Dayton
Bridgestone wprowadza na rynek
opony ciężarowe marki Dayton. Produkty
te mają spełnić oczekiwania klientów
chcących kupić dobre opony w korzystnej
cenie. Opony Dayton są produkowane
w Europie i znakiem ich jakości jest gwarancja grupy Bridgestone. Istotną różnicą
między nimi a innymi tańszymi jest możliwość bieżnikowania, co przekłada się na
wydłużenie okresu ich eksploatacji. Obecnie w ofercie znaleźć można następujące
modele: D500S na oś kierującą, D600D
na oś napędową oraz D400T do naczep.
Opona D500S ułatwia manewrowanie, jest cicha i odporna na nieregularne
zużycie. W jej bieżnik wbudowano spe-
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cjalne ewakuatory kamieni, które zmniejszają ryzyko jego uszkodzenia. Z kolei
oponę napędową D600D zaprojektowano
tak, aby zapewnić jej dobre właściwości
jezdne na mokrej nawierzchni oraz równie dobrą przyczepność. Model ten ma
oznaczenie M+S oraz znak alpejski, dzięki
czemu opona może być używana przez
cały rok, nawet w warunkach zimowych.
Opony do naczep Dayton D400T cechuje
wytrzymałość i odporność na nieregularne zużycie.

Przyczepność
na mokrej nawierzchni

-------

Generowanie
hałasu zewnętrznego

B

--------

C

-------

Zużycie
paliwa

Kolejna z marek budżetowych, należąca do grupy Continental, wprowadza
na rynek dwie nowe opony przeznaczone
do pojazdów ciężarowych i autobusów.
Są to: opona F HR 4 na oś kierowaną oraz
D HR 4 na oś napędową. Obie świetnie
sprawdzają się na wszystkich rodzajach
nawierzchni, zarówno w transporcie regionalnym, jak i długodystansowym.
Pierwsze modele opon z nowej serii Matador są dostępne w rozmiarze 315/80
R22,5, który jest jednym z najbardziej
popularnych rozmiarów opon montowanych w pojazdach przeznaczonych do
przewozu osób i towarów w Europie.

--------

-------

Marka, rozmiar

--------

Zestawienie parametrów opon
na tzw. etykiecie unijnej

Matador

69 dB (1 fala)

Barum
BF 200 R 315/80 R22,5
BD 200 R 315/80 R22,5

D

C

75 dB (2 fale)

D

C
B

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

C

E

B

72 dB (2 fale)

--------

D400T 385/65 R22,5

D

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

D600D 315/80 R22,5

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

D500S 315/80 R22,5

--------

Dayton

69 dB (1 fala)

75 dB (2 fale)
70 dB (1 fala)

F HR 4 315/80 R22,5
D HR 4 315/80 R22,5

D

--------

Matador
B
C

75 dB (2 fale)

Cargo 4 385/55 R22,5

D
C
B

C
C
D
C
C

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

Orjak 4 315/60 R22,5

C

71 dB (2 fale)

--------

Orjak 4 295/60 R22,5

C

69 dB (1 fala)

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

Avant 4 315/60 R22,5

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

Avant 4 295/60 R22,5

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

Sava

69 dB (1 fala)

71 dB (2 fale)
75 dB (2 fale)
71 dB (2fale)
71 dB (2 fale)

Runner D3 315/80 R22,5

C
D

--------

Runner F2 315/80 R22,5

--------

Semperit
B
C

73 dB (1 fala)

DH 40 315/80 R22,5

C
D

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

FH 40 315/80 R22,5

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

Uniroyal

Opony Dayton D500S i D600D w rozmiarze 315/80 R22,5, a także opony do
naczep D400T w rozmiarze 385/65
R22,5 dostępne są na rynku od września bieżącego roku. Kolejne produkty
producent przewiduje wprowadzić na
rynek w lutym 2016 r. Mają to być opony
D500S i D600D w rozmiarach 295/80
R22,5 i 315/70 R22,5.

B
C

73 dB (1 fala)

Nowe opony F HR 4 na oś kierowaną
i D HR 4 montowane na osi napędowej
zwiększają efektywność ekonomiczną
floty – gwarantują dłuższy okres eksploatacji opon, mniejsze zużycie paliwa,
a także możliwość bieżnikowania. Zastosowanie nowej mieszanki gumowej wpłynęło na wydłużenie żywotności ogumienia, wzór bieżnika z kolei zapewnia dobrą

przyczepność na mokrej nawierzchni.
Oprócz tego wytrzymały i bardzo trwały
karkas, wzmocniony dodatkowo specjalnym stalowym opasaniem, może być
bieżnikowany zarówno na gorąco, jak i na
zimno. Żywotność opon można również
przedłużyć przez pogłębianie.
Opona na osie napędowe D HR 4
dzięki swoim właściwościom jezdnym
uzyskała symbol 3 szczytów górskich
wraz z symbolem płatka śniegu (3PMSF),
oba nowe modele opon Matador mają natomiast oznaczenie M+S.

Sava
Sava Tires, firma należąca do portfolio marek Grupy Goodyear, wprowadza
na rynek nowe rozmiary opon do samochodów ciężarowych. Na rynku zadebiutuje pięć nowych rozmiarów ogumienia Avant 4 na oś kierowaną, Orjak 4 na
oś napędową i Cargo 4 do naczep, odpowiadających na rosnące zainteresowanie produktami o obniżonym profilu.
Opony w rozmiarach 295/60 R22,5
i 315/60 R22,5 to najnowsza propozycja Savy w linii produktów Avant 4 na
oś kierowaną oraz Orjak 4 na oś napędową. O rozmiar 385/55 R22,5 został poszerzony także asortyment Cargo 4. Nowe
opony mają symbol M+S, co oznacza
lepsze osiągi w trakcie ruszania i podczas
jazdy w warunkach śniegowych. Produkty Avant 4, Orjak 4 i Cargo 4 powstały
z myślą o pojazdach obsługujących transport długodystansowy i regionalny, a także
dystrybucję lokalną.
Opona Avant 4 ma bieżnik, który zapewnia równomierny rozkład nacisków
na powierzchni opony w czasie jej styku
z podłożem, a także długą i równomierną
eksploatację. Poza tym dzięki wysokiej
zawartości gumy w bieżniku opona ta
umożliwia wykonywanie długich przebiegów, duże zagęszczenie blaszek bieżnika przekłada się natomiast na dobre
parametry hamowania na mokrej nawierzchni. Ponadto sztywne żebra w strefie barkowej opony zapewniają dobre
prowadzenie i stabilność w czasie pokonywania zakrętów, a większa odporność na nagrzewanie przekłada się na
wyższą trwałość. Opona wyróżnia się
także wysokimi parametrami trakcji oraz
niskim poziomem hałasu.
Dobra trakcja, skuteczne hamowanie
na mokrej nawierzchni i długie przebiegi to również zalety opon Orjak 4.
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Uniroyal
FH40
i DH40

Semperit
Runner
F2 i D2
Sava
Avant 4,
Orjak 4
i Cargo 4

Barum
BF 200 R
i BD 200 R

Poza tym produkty te charakteryzują się
wysoką trwałością, równomiernością
zużycia oraz wysoką odpornością na
uszkodzenia. Zapewniają także stabilność tylnej osi, dzięki czemu samochód
prowadzi się lepiej. Opony napędowe
Sava mają niskie opory toczenia i emitują mniej hałasu podczas jazdy.
Cargo 4 do naczep to najnowszy
członek tej rodziny opon. Te konkurencyjne cenowo opony cechują się zrównoważonymi parametrami, dobrą przyczepnością na mokrej nawierzchni, wysoką
trwałością, a także możliwością bieżnikowania. Wszystkie opony ciężarowe
Sava można nacinać i bieżnikować.

Matador
D HR 4
i F HR 4
Dayton
D600D
i D500S

Semperit
Swój debiut rynkowy świętowała
również niedawno nowa rodzina opon
ciężarowych Semperit (do wykorzystania również w autobusach) przeznaczona
do zastosowania w transporcie regionalnym i dalekobieżnym. Ofertę wzbogaciły dwa modele opon – Runner F2 na
oś kierowaną oraz Runner D2, obie dostępne w rozmiarze 315/80 R22,5. Opony
te, jak podaje producent (czyli firma
Continental – bo do niej należy marka
Semperit), zapewniają dłuższy okres eks-
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ploatacji i oszczędność paliwa, a także
wysoki poziom bezpieczeństwa jazdy,
nawet na mokrej nawierzchni.
Kompaktowy wzór bieżnika opony
na oś kierowaną Semperit Runner F2,
tzw. Void Optimized Pattern, przyczynia
się do wydłużenia okresu eksploatacji
i uzyskania przez oponę optymalnej wydajności paliwowej. Zewnętrzne rowki
bieżnika biegną prosto, znacznie poprawiając jego trwałość nawet w trudnych
warunkach drogowych. Z kolei zastosowana w nim mieszanka gumowa, zoptymalizowana pod kątem oporów toczenia,
zwiększa oszczędność paliwa.
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Dzięki dodatkowym głębszym lamelom bieżnika, które zapewniają lepsze
odprowadzanie wody, opona na oś kierowaną umożliwia bezpieczną jazdę na
mokrej nawierzchni. W rezultacie Semperit Runner F2 w porównaniu z poprzednim modelem cechuje duża przyczepność na mokrej nawierzchni. Opona
ma także homologację M+S.
Z kolei Semperit Runner D2 na oś napędową została opracowana z myślą o długim okresie eksploatacji i wysokiej trwałości. Nowy wzór bieżnika zawiera liczne
lamele, które sięgając niemal dwóch trzecich łącznej głębokości bieżnika, zapewniają wyższą stabilność bloków i znacznie ograniczają zużycie opony. Ponadto
jako krawędzie chwytne zapewniają oponie szczególnie dobrą trakcję przez cały
okres jej eksploatacji. Bieżnik opony napędowej Semperit Runner D2 ma również
wzór Void Optimized Pattern. Innym czynnikiem poprawiającym trwałość opony jest
nowo opracowana mieszanka gumowa,
która znacznie ogranicza zużycie paliwa.
Semperit Runner D2 ma zarówno homologację M+S, jak i oznaczenie 3PMSF
(trzech szczytów górskich i płatka śniegu).

Karkasy modeli Runner F2 i D2 mają
stopki o wzmocnionej konstrukcji, co
zapewnia im większą nośność. Karkasy
wszystkich opon z nowej rodziny Semperit Runner można bieżnikować.

Uniroyal
Portfolio opon Uniroyal (marka należąca do grupy Continental) powiększyło się o dwie nowe opony ciężarowe
do zastosowania w ruchu regionalnym
oraz długodystansowym. Są to FH40 na
oś prowadzącą oraz DH40 na oś napędową, obie w rozmiarze 315/80 R22,5.
Opony te mogą być używane w autobusach i samochodach ciężarowych.
Opona FH40 na oś kierowaną ma
nowy wzór bieżnika, co wpłynęło na poprawę jej przyczepności na mokrej nawierzchni (opona ma klasę B na etykiecie
unijnej). Było to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnego układu i kształtu lameli we wzorze bieżnika, które umożliwiają odprowadzanie wody i bezpieczne
prowadzenie samochodu w czasie deszczu.
Konstrukcję opony FH 40 zoptymalizowano pod kątem równomiernego zuży-

reklama

wania i niskich oporów toczenia. Nowa
mieszanka bieżnika zapewnia oponie duże
przebiegi. Opona ma oznaczenie M+S.
Z kolei opona napędowa DH40 zyskała bieżnik opracowany specjalnie z myślą o zapewnieniu wysokiego poziomu
trakcji. Nowy wzór bieżnika umożliwia
równomierne zużywanie się opony, co
z kolei wpływa na jej duże przebiegi.
Oprócz tego udoskonalony kord zapewnia oponie wytrzymałość i trwałość. Opona
napędowa DH40 ma zarówno oznaczenie M+S, jak i symbol 3PMSF (trzech
szczytów górskich i płatka śniegu).
Należy dodać, że opony z nowej serii
produktowej Uniroyal można bieżnikować. Stopka karkasu w obu modelach została wzmocniona w celu zwiększenia jej
trwałości. Dzięki optymalnej gęstości
kordu opony mogą wytrzymać zmienne
obciążenie, a specjalna warstwa wewnętrzna zapobiega stopniowej utracie
powietrza.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Producenci

Renata Pawliszko

Michelin wspiera mobilność
Czas to pieniądz – głosi znane przysłowie. W odniesieniu do branży
transportowej nabiera ono szczególnego znaczenia. W czasach rosnących
kosztów prowadzenia działalności swoje rozwiązania usprawniające
funkcjonowanie firm transportowych przedstawia Michelin.

o debiucie rynkowym w Stanach
Zjednoczonych na początku 2015 r.
firma Michelin zaprezentowała
europejskim dziennikarzom swoje nowe
rozwiązania cyfrowe, mające usprawnić
proces zarządzania ogumieniem. Przełożyć się to ma na wzrost efektywności
działania pracowników odpowiedzialnych
za zarządzanie flotą i zwiększenie oszczędności w postaci czasu i pieniędzy. Jak podaje producent, na rynku amerykańskim
program Michelin Tire Care spotkał się
z dużym zainteresowaniem klientów –
od chwili wprowadzenia go na tamtejszy rynek przeprowadzono ponad 11 tys.
inspekcji opon we flotach, które zdecydowały się na jego zakupienie.
Program Michelin Tire Care to zestaw
narzędzi, które umożliwiają łatwe, szybkie i – co najważniejsze – automatyczne
gromadzenie informacji o oponach w posiadanych flotach. Ma to pomóc w usprawnieniu pracy firmy. Nie trzeba już będzie
gromadzić zebranych informacji o opo-

nach w tradycyjny sposób (notatki papierowe, wprowadzanie do komputera),
co zajmuje zdecydowanie więcej czasu.
Obecnie dzięki dobranemu do potrzeb
programowi Michelin Tire Care operatorzy flot będą mieć dostęp do informacji o oponach za pomocą smartfonów,
komputerów czy urządzeń PDA.
Nowe usługi Michelin idealnie wpisują się we współczesny nurt prowadzenia działalności – widać tu dążenie
do automatyzacji, wykorzystania technologii cyfrowych, zwiększania szeroko
rozumianej efektywności oraz tworzenia
przyjaznych usług okołoproduktowych.

Po co i dlaczego?
Do stworzenia nowych produktów
skłoniły Michelin obserwacje dotyczące
warunków pracy firm transportowych
oraz zidentyfikowane na tej podstawie
ich potrzeby. Zauważono bowiem, że
zużyte opony demontuje się w Europie
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zbyt wcześnie, gdy bieżnik ma jeszcze
średnio 4,8 mm. Gdyby zatem demontować je, gdy bieżniki mają 1–2 mm głębokości (takie wartości określają przepisy
obowiązujące w poszczególnych krajach),
to można uzyskać dodatkowe przebiegi.
Jak obliczono, każdy milimetr bieżnika
to dodatkowe 15–20 tys. km. Michelin
oszacował, że w ten sposób firmy tracą
ok. 15% potencjalnego przebiegu.
Poza tym, jak wynika z danych (ADAC),
jedna trzecia przestojów pojazdów ciężarowych spowodowana jest problemami z ogumieniem, natomiast 90% tych
awarii można uniknąć przez skuteczne
monitorowanie ciśnienia w oponach (na
podstawie danych Traffic Message Channel). Dlatego tak ważny jest aspekt monitorowania stanu opon i przeciwdziałania
awariom na drodze.
To, w czym jeszcze mają pomóc pracownikom firm transportowych usługi
Michelin Tire Care, to automatyczne gromadzenie danych. Nadal w większości
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W czasie październikowego spotkania z dziennikarzami w Paryżu producent ogumienia – firma
Michelin zaprezentowała swoje nowe rozwiązania cyfrowe, które mają m.in. usprawnić proces
zarządzania ogumieniem. Program Michelin Tire
Care umożliwia łatwe i szybkie gromadzenie danych na temat opon w posiadanych flotach.
Oprócz usprawnienia pracy przekłada się to na
oszczędność czasu i pieniędzy, a także zwiększenie
bezpieczeństwa jazdy

firm opony sprawdza się w tradycyjny
sposób. Proces zbierania danych w ten
sposób nie przebiega sprawnie, nie jest
to też szybka i wygodna metoda. Cyfrowe
rozwiązania Michelin mogą skrócić czas
poświęcony na kontrolę opon w pojazdach. Na podstawie danych, do których
przewoźnicy mają dostęp w każdej chwili,
mogą określić potrzeby związane z ich
konserwacją, zaplanować serwisowanie
pojazdów czy przygotować zamówienia
na opony.
Program Michelin Tire Care składa
się z trzech rozwiązań dostosowanych do
konkretnych potrzeb:
• TireLog – to aplikacja na urządzenia
mobilne, można powiedzieć, że to
taki dziennik diagnostyczny, w którym można notować i zbierać informacje na temat opon,
• iCheck – przygotowana do kompleksowego zarządzania oponami, gromadzi dane na temat ciśnienia, głębokości bieżnika, oceny wizualnej,
• iManage – służy do zarządzania łącznymi kosztami opon.

Aplikacja TireLog jest całkowicie
bezpłatna, dwa pozostałe rozwiązania
w pełnej opcji subskrypcji kosztują od 1
do 9 euro miesięcznie za pojazd.

TireLog
Aplikacja ta (do pobrania w Google
Play i AppStore) na smartfon lub tablet
to praktyczny, cyfrowy notes zawierający
informacje o oponach. Narzędzie to polecane jest małym firmom (do 20 pojazdów), które zlecają zarządzanie oponami
zewnętrznym serwisom. Dzięki TireLog
w smartfonie lub tablecie można zapisywać i przechowywać dane na temat
przebiegu, pogłębiania, bieżnikowania
i magazynowania opon. Dzięki informacjom zgromadzonym przez TireLog osoby

zarządzające flotą mają stały dostęp do
informacji o oponach. To z kolei umożliwia
im sprawne monitorowanie ogumienia.
TireLog jest szczególnie polecany
małym firmom, gdyż – jak podaje Michelin – przedsiębiorstwa mające w swoich
flotach mniej niż 20 pojazdów stanowią
50% europejskich firm przewozowych.
W takich firmach opony monitoruje się
przeważnie w tradycyjny sposób. Dzięki
aplikacji klienci oszczędzają czas (bo
mają natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji o oponach floty, powiązane dane aktualizują się w tym samym
czasie, a wygenerowany pdf z danymi
można przesłać do wielu osób), optymalizują zarządzanie i planowanie serwisowania opon (łatwość wprowadzania
danych pomaga w planowaniu harmo-

Dzięki programowi iCheck (oraz zestawowi
dostarczanych do niego narzędzi) można
gromadzić i przetwarzać dane na temat
ciśnienia, głębokości bieżnika oraz
oceny wizualnej opony

nogramu pogłębiania, bieżnikowania
oraz wymiany i rotacji opon w samochodzie) oraz mogą porównywać osiągi
różnych marek opon zamontowanych
w pojeździe.

iCheck

Bezpłatna aplikacja TireLog do pobrania w Google Play i AppStore to nowoczesny, wirtualny
dziennik, w którym notuje się dane dotyczące posiadanych we flocie opon

Dzięki rozwiązaniu iCheck możliwe
jest monitorowanie ciśnienia, głębokości
bieżnika i ogólnego stanu opon. Aby
skorzystać z tej usługi, należy utworzyć
konto MyAccount, rejestrując się na stronie ciezarowki.michelin.pl.
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iManage to produkt opracowany z myślą
o dużych firmach liczących ponad 200 pojazdów, które mają własne warsztaty. Informacje,
które można przetwarzać na wiele sposobów,
dotyczą m.in. ciśnienia, stopnia zużycia bieżników, ogólnego stanu ogumienia oraz dostępnych zapasów magazynowych

Dzięki szybkiemu dostępowi do dokładnych informacji na temat stanu opon
i wygenerowanym raportom (w chwilę
po zmierzeniu ciśnienia czy głębokości
bieżnika za pomocą urządzania PDA, które
dostarczane jest klientowi wraz z niezbędnym zestawem narzędziowym, dane
te przesyłane są na konto klienta) możliwe
jest bardziej efektywne koordynowanie
czynności związanych z zarządzaniem
oponami. Raporty użytkownika dostępne
on-line zawierają niezbędne informacje
na temat czynności do wykonania na
oponach, takie jak regulacja ciśnienia,
pogłębianie, obrót na obręczy, zmiana
pozycji, a także zapotrzebowanie na
opony nowe lub bieżnikowane. W przypadku konieczności niezwłocznej interwencji związanej z pojazdem użytkownik programu otrzymuje specjalny alert,
dzięki któremu może podjąć odpowiednie działania. W ten sposób za pomocą
iCheck można minimalizować przestoje
pojazdu spowodowane awariami opon.
Otrzymując wszystkie informacje we
właściwym czasie, operator floty oszczędza czas oraz pieniądze – dzięki działaniu
prewencyjnemu opony ulegają mniejszej
liczbie awarii i można wykorzystać ich cały
potencjał. Przekłada się to na niższy koszt
przejechania jednego kilometra i wzrost
konkurencyjności firmy. Można zatem
powiedzieć, że prewencja stanowi podstawę efektywnego transportu.
Jak obliczył Michelin, dzięki iCheck
możliwa jest oszczędność ok. 780 zł na
rok w przeliczeniu na jeden pojazd (teoretyczna kalkulacja oparta na danych
z europejskich flot działających w segmencie transportu regionalnego dla floty
z 75% opon z właściwym ciśnieniem i 4
naprawami na rok, na milion kilometrów).
Poza tym, jak wynika z przeprowadzonych obserwacji, iCheck przyczynia się
do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze (dzięki zastosowaniu iCheck 95%
sprawdzanych opon miało prawidłowe
ciśnienie, w oponach nie objętych programem odsetek opon z dobrym ciśnieniem
wynosił 75%) oraz oszczędności czasu.

Dla chętnych, którzy chcieliby najpierw wypróbować to rozwiązanie, Michelin przygotował wersję testową z prostym narzędziem do przeprowadzenia
inspekcji, sporządzania raportów o stanie opon oraz przesyłania alertów w przypadku problemów wymagających szybkiej interwencji.

iManage
Trzecie rozwiązanie z pakietu Michelin Tire Care umożliwia śledzenie
stanu poszczególnych opon wyposa żonych w chip RFID od nowości do całkowitego zużycia. Produkt opracowany został z myślą o firmach dużych (ponad 200
pojazdów), które mają własne warsztaty.
Dzięki iManage operatorzy flot mogą
w łatwy i szybki sposób gromadzić dane
na temat opon na wszystkich etapach
eksploatacji – od rezerwacji w magazynie
dystrybutora, przez monitoring wszystkich czynności konserwacyjnych, pogłębianie, bieżnikowanie, aż po oddanie opony
do utylizacji.
W tym przypadku dane na temat
opon są również przechowywane i udostępniane na koncie użytkownika MyAccount na stronie ciezarowki.michelin.pl. Wśród informacji, które można
analizować pod dowolnym kątem, znajdują się m.in. dane dotyczące ciśnienia,
stopnia zużycia bieżników, ogólnego
stanu ogumienia i dostępnych zapasów.
Dysponując takimi danymi, można zaplanować pogłębianie, bieżnikowanie
opon czy rotowanie ich na osiach.
Oprócz oczywistych korzyści (zapobieganie awariom pojazdów) rozwiązanie to przekłada się też na oszczędności
paliwa i wydłużenia przebiegów opon.
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Wzrasta też możliwość minimalizowania
przestojów spowodowanych awarią opony,
co umacnia wizerunek firmy jako wiarygodnego i niezawodnego partnera
biznesowego.

Potrzeba mobilności
Pakiet cyfrowych rozwiązań Michelin
Tire Care, jak wiadomo, powstał w odpowiedzi na potrzeby klientów. Oprócz
bezpieczeństwa, oszczędności paliwa
oraz minimalizowania awarii na drodze
zaspokaja on jeszcze jedną, bardzo ważną
w obecnym świecie, potrzebę mobilności.
Zapewnia o tym Serge Lafon, dyrektor
generalny opon ciężarowych Michelin,
który powiedział: „Cechą, która wyróżnia
Grupę Michelin, jest rozwój poprzez opracowywanie usług związanych z mobilnością. Poza samymi oponami Michelin
zawsze służył wsparciem podróżującym.
Nasz nowy pakiet Michelin Tire Care
idealnie wpisuje się w tę strategię i jest
potwierdzeniem reguły. Michelin jest
prawdziwym partnerem biznesowym firm
transportowych, oferując im bogatą gamę
efektywnych rozwiązań ułatwiających
pracę i podnoszących zyski. Lepsza konserwacja, lepsze monitorowanie i lepsza
identyfikacja opon to lepsze zarządzanie
działalnością. Zarządzanie oponami we
flotach pojazdów ciężarowych z cyfrowym
pakietem Michelin Tire Care pozwoli na
wykorzystanie całego potencjału osiągów
opon. Dzięki cyfrowym innowacjom Michelin wkraczamy w nową erę, gdzie konserwacja zapobiegawcza w dużej mierze
wypiera wciąż mocno zakorzenioną bieżącą konserwację naprawczą opon”.

Zdjęcia: © D. Reygondeau

.eu

| PROMOCJA |

Nowe bieżniki Ringtread
Marek Wrażeń
Firma Marangoni Retreadings Systems Deutschland GmbH
wprowadziła na polski rynek nowe bieżniki
z grupy Premium Blackline.

Ringtread
Blackline
RDG 101

Całoroczny bieżnik napędowy przygotowany
specjalnie do transportu regionalnego. Mieszanka
gumowa zapewnia zarówno dobrą przyczepność
na drogach pokrytych śniegiem i błotem pośniegowym, jak i wysokie przebiegi. W celu osiągnięcia
maksymalnych przebiegów zalecany jest montaż
w miesiącach jesiennych. Bieżnik opracowano pod
kątem polskich warunków klimatycznych i drogowych. Ma oznaczenie M+S i 3PMSF.

Napędowy bieżnik zimowy przeznaczony do transportu regionalnego i dalekobieżnego w warunkach
zimowych, szczególnie do jazdy po drogach
pokrytych śniegiem, np. w krajach skandynawskich.
Specjalne lamele 3D, w technologii tzw. Twisterlock, o dwóch różnych głębokościach zapewniają
oponie bardzo dobrą przyczepność. Mieszanka
gumowa została specjalnie opracowana do zimowych warunków skandynawskich. Produkt ma
oznaczenie M+S oraz 3PMSF.

Ringtread
Blackline
WSS

Ringtread
Blackline
WS101

Bieżnik naczepowy przeznaczony do warunków zimowych. Specjalna mieszanka gumowa zapewnia zarówno
elastyczność w niskich temperaturach, jak i wysokie
przebiegi przy niskich oporach toczenia. Lamele 3D
w technologii tzw. Twisterlock zapewniają oponie
stabilność podczas hamowania. Specjalna konstrukcja
barków zwiększa stabilność opony podczas jazdy i hamowania oraz pomaga w samooczyszczaniu bieżnika
ze śniegu. Przeznaczony do transportu regionalnego
i dalekobieżnego. Dostępny w rozmiarach
385/65 R22,5 i 385/55 R22,5. Produkt ma
oznaczenie M+S i 3PMSF.

ostały one opracowane w odpowiedzi na
potrzeby polskich przewoźników, którzy coraz częściej wykonują swoje usługi w krajach skandynawskich oraz oczekują dobrego
produktu na oś napędową o optymalnych właściwościach do zastosowania w polskich zmiennych warunkach klimatycznych.
Bieżniki Premium Blackline stosowane są przez
firmy transportowe w różnych krajach.
W trakcie prac nad nowymi produktami wykorzystano zarówno ponad 25-letnie doświadczenie
firmy Marangoni Retreadings Systems Deutschland w produkcji bieżników do warunków zimowych,
jak i uwagi doświadczonych przewoźników niemieckich i skandynawskich. Opony bieżnikowane
w technologii Ringtread Blackline dostępne są
w Polsce w ofercie firmy ATB TRUCK.

Zdjęcia: © Marangoni
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Polskie premiery:

Marek Pisarek

nowe Eurocargo oraz Daily 4×4
W czasie odbywających się we wrześniu w Bielsku-Białej targów
Energetab firma Iveco Poland zorganizowała prezentację najnowszych
modeli Eurocargo oraz Daily 4×4.

bie prezentacje – nowe Eurocargo
na terenach targowych oraz jazdy
terenowe nowym Daily 4×4 na
bielskich błoniach – były też okazją do
świętowania 40. rocznicy powstania
marki Iveco oraz 20-lecia działalności
Iveco Poland.

Nowe Iveco Eurocargo zyskało nowy
wygląd, ale zachowało najważniejsze
cechy poprzednika. Samochód zmienił
się pod względem funkcjonalnym i stylistycznym. W pierwszej kolejności uwagę
zwraca odmieniona kabina. Na przedniej
atrapie pojawił się wlot koloru czarnego
wznoszący się na narożach do góry.
Kształt nowych owiewek, wyprofilowanych zgodnie ze stylistyką przodu pojazdu,
podkreśla duży, umieszczony centralnie
napis Iveco. Przednią szybę wyposażono
w filtr UV, który zapewnia bardzo dobrą
ochronę przed promieniowaniem słonecznym. Dodatkową ochronę przed
słońcem zapewnia aerodynamiczna zewnętrzna osłona. Nowym elementem
widocznym z przodu pojazdu jest również
zderzak z górnym stopniem ułatwiającym dostęp do przedniej szyby w celu jej
oczyszczenia. Nowe reflektory w wypo-

© D. Piernikarski

Nowy, ale z tradycjami

Pożarniczy samochód specjalny, kwatermistrzowski, zabudowany na nowym Iveco Eurocargo

sażeniu standardowym zawierają oświetlenie LED do jazdy dziennej, opcjonalnie
są również dostępne w wersji ksenonowej. Wszystkie detale kabiny zostały dopracowane ze szczególnym uwzględnieniem aerodynamiki. Dotyczy to na przykład
nowych owiewek, które tak kierują strumieniem powietrza, żeby klamki drzwi
zawsze były czyste.
Zmodernizowano również wyposażenie wnętrza kabiny. Przyciski na wielofunkcyjnej kierownicy umożliwiają kierowcy m.in. bezpieczną obsługę radia
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i telefonu. W pojeździe zastosowano także
nowe i bardziej ekonomiczne rozwiązania
w zakresie sterowania klimatyzacją, oświetleniem oraz automatyczną lub zautomatyzowaną skrzynią biegów. W wersji samochodu z jednym siedzeniem
pasażera w wyposażeniu znajduje się biurowa szafka o pojemności 20 dm3, w której zmieści się laptop lub tablet. Jest ona
wyposażona także w oświetlenie do czytania, boczne kieszenie i dwa gniazda
USB do ładowania urządzeń elektrycznych. Po otwarciu górnej pokrywy można
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© M. Pisarek

W czasie zjazdu ze wzniesienia nachylonego o prawie 50° ma się wrażenie, że
można wypaść z samochodu. Wrażenia
takie zapewnia duża, panoramiczna
szyba przednia

uzyskać miejsce do pracy. Wygodny fotel z pneumatycznym zawieszeniem jest
dostępny opcjonalnie na życzenie zamawiającego. Ma on regulowane oparcie,
regulację wysokości pasów bezpieczeństwa, tapicerkę o podwyższonej wytrzymałości materiału oraz system ogrzewania i wentylacji. Dzięki odpowiednio
wyprofilowanej, prostej desce rozdzielczej
i niewielkim rozmiarom tunelu silnika
kierowca może łatwo opuścić kabinę
prawymi lub lewymi drzwiami.
Nowe Eurocargo to nowy wymiar
bezpieczeństwa biernego i aktywnego.
Bezpieczeństwo bierne zapewnia nie
tylko solidna konstrukcja pojazdu, ale
także zupełnie nowy element wyposażenia, jakim jest poduszka powietrzna
w kierownicy. Również dzięki nowym
urządzeniom elektronicznym w wyposażeniu standardowym znacznie poprawiło się bezpieczeństwo aktywne. Wśród
nich znajduje się system ostrzegania
przed niezamierzonym opuszczeniem
pasa ruchu (LDWS). Oprócz elektronicznego systemu stabilizacji pojazdu (EVSC)
do zapobiegania wypadkom wynikającym z nieuwagi kierowcy wykorzystywany jest także zaawansowany system
hamowania awaryjnego (AEBS). Bezpieczeństwo zwiększa też tempomat
adaptacyjny (ACC), regulujący prędkość
i utrzymujący odpowiednią odległość od
pojazdu poprzedzającego.
Napęd nowego Eurocargo zapewniają
silniki Tector 5 z 4 cylindrami o pojemności 4,5 dm3oraz Tector 7 z 6 cylindrami o pojemności 6,7 dm3. Z silnikami Tector 5 samochód jest dostępny z dwoma

ich rodzajami o mocy 118 kW (160KM)
i 137 kW (190 KM). Do grupy silników Tector 5 należy także model o mocy 152 kW
(210 KM). W przypadku gamy silników
Tector 7 dostępne są 4 modele o mocach:
162 kW (220 KM), 185 kW (250 KM),
206 kW (280 KM) oraz 235 kW (320 KM).
Silniki te współpracują ze skrzyniami
manualnymi o 6 lub 9 biegach oraz
zautomatyzowanymi i automatycznymi
o 6 lub 12 biegach. Szczegółowo o nowym Iveco Eurocargo pisaliśmy w październikowym numerze „Samochodów
Specjalnych”.

Nowy Daily 4×4
Na bielskich błoniach w zróżnicowanych warunkach terenowych można
było zapoznać się z możliwościami jezdnymi nowej wersji Iveco Daily 4×4. Do
dyspozycji były modele z kabiną pojedynczą oraz podwójną. Najnowszy Daily
4×4 ma kabinę o doskonałej panoramicznej widoczności z przodu pojazdu.
Specjalna rama podwozia terenowego,
stalowy 3-częściowy zderzak przedni
oraz silnik FIC o pojemności 3 dm3, mocy
125 kW (170 KM) i maksymalnym momencie obrotowym 400 Nm sprawiają,
że pojazd ten spełnia wymagania klientów w zakresie solidności wykonania,
osiągów i niezawodności.
Napęd na obie osie jest stały. Sześciobiegowa skrzynia biegów jest połączona
ze skrzynią rozdzielczą z 2 przełożeniami
oraz multiplikatorem o przełożeniach
1,24:1 i 3,16:1. Steruje się nimi mechanicznie za pomocą dźwigni umieszczonych

w podłodze, uzyskując 24 przełożenia
do jazdy do przodu oraz 4 biegi wsteczne.
Blokady wszystkich mechanizmów różnicowych są włączane przyciskami na tablicy rozdzielczej.
Daily 4×4 jest oferowany w dwóch
wersjach. Pierwsza – z pojedynczą kabiną
dwudrzwiową i dwoma rozstawami osi
3050 mm i 3400 mm ma dmc. 3500 kg
lub 5500 kg. Druga wersja to samochód
z podwójną kabiną czterodrzwiową (mieści 7 osób), rozstawem osi 3400 mm
oraz dmc. 5500 kg. W obu wersjach zastosowano taki sam układ hamulcowy,
w którym na osi przedniej znajdują się
hamulce tarczowe, a na osi tylnej hamulce bębnowe.
Samochód może pokonywać wzniesienia o nachyleniu do 45° i zjeżdżać
z pochylonego o niemal 50° zbocza. Maksymalny przechył boczny to aż 48,9°.
Samochód może także pokonywać bez
przygotowania przeszkody wodne o głębokości do 660 mm, bowiem prześwit pod
obydwoma sztywnymi mostami wynosi
300 mm. Spód podwozia jest chroniony
przed uszkodzeniami ramą i dodatkowymi osłonami. Kąty natarcia w zależności od modelu mieszczą się zakresie
47–50°, natomiast kąty zejścia w granicach 30–33°. Dzięki możliwości wyboru
wielu przystawek odbioru mocy zarówno
ze skrzyni rozdzielczej, jak i skrzyni biegów użytkownik otrzymuje pojazd przygotowany do zróżnicowanych działań.
Można m.in. do przedniej stalowej belki
zamontować szeroką gamę akcesoriów,
takich jak wyciągarki elektryczne czy
pługi śnieżne.
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Energetab 2015
Aż 734 wystawców z branży energetycznej, elektrotechnicznej
oraz automatyki energetycznej zaprezentowało się na tegorocznych
28. Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich Energetab,
które odbyły się w dniach 16–18 września br. w Bielsku-Białej.

argi te, organizowane przez firmę
ZIAD Bielsko-Biała SA, zgromadziły wystawców z 17 krajów Europy i Azji, którzy na powierzchni ponad
35 tys. m2 prezentowali najnowocześniejszy sprzęt i technologie służące zwiększaniu niezawodności przesyłania energii
elektrycznej oraz podnoszeniu efektywności jej wytwarzania i użytkowania. Znalazły się tu zarówno międzynarodowe
korporacje dostarczające produkty na
globalne rynki, jak i większość liczących
się dostawców krajowych. Wśród 79 wystawców zagranicznych tradycyjnie już
dominowały firmy z Niemiec i Czech,

© Iveco

Firma Iveco zaprezentowała
dwa premierowe modele:
Daily 4×4 oraz Eurocargo

nie zabrakło aktywnie poszukujących
nowych rynków firm z Chin oraz z Indii.
Gama prezentowanych urządzeń była
bardzo szeroka, od stacji transformatorowych, rozdzielnic, wyłączników, przekładników, agregatów prądotwórczych
i napędów, przez odnawialne źródła
energii, aparaty i systemy pomiarowe,
automatyki, przesyłania i obróbki informacji, po kable, przewody i urządzenia
UPS. Znaczący był udział firm oświetleniowych zarówno dostawców słupów czy

© KH-kipper

Na stoisku firmy Hiab można było oglądać jednoosiową rozsuwaną przyczepę P1K z obrotnicą firmy
KH-kipper do przewozu dłużycy, współgrającą z samochodami ciężarowymi o napędzie 4×4 lub 6×6
lub maszynami budowlanymi
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© HMF Polska

Pierwszego dnia trwania targów spośród 57 produktów zgłoszonych do konkursu targowego komisja konkursowa
wyróżniła te najnowsze i najbardziej innowacyjne – rozdano w sumie 25 nagród,
medali i wyróżnień. Jedną z nich – wyróżnienie honorowe – otrzymały firmy HMF
Polska i Scania Polska za wielozadaniowy
podnośnik koszowy HMF 2620-K5 zamontowany na terenowym podwoziu ciężarowym Scanii P360 CB 4×4 HHZ.
opraw, jak i lamp LED przeznaczonych
do oświetlenia dróg, obiektów przemysłowych itp. Kolejna, 29. edycja tej imprezy
odbędzie się 13–15 września 2016 r.

Wyróżniony na targach
podnośnik koszowy HMF
2620-K5 zamontowany
na terenowym podwoziu
ciężarowym Scanii

Trzy dni pełne atrakcji
Jak co roku targom towarzyszyły
liczne konferencje i seminaria, na których poruszano aktualne zagadnienia
związane z produkcją energii elektrycznej, również tej z odnawialnych źródeł.
W trakcie warsztatów zorganizowanych
przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przedyskutowane zostały zagadnienia związane
z budową sieci kablowych 110 kV, monitoringiem obciążeń termicznych linii
napowietrznych 110 kV oraz automatyzacją eksploatacji sieci. Drugiego dnia
targów podczas panelu dyskusyjnego,
zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne, poruszane
były zagadnienia związane z inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi
Smart Grids. Tego dnia odbył się również panel dyskusyjny „Jak zbudować
markę przemysłu elektrotechnicznego
w Polsce?”, który zorganizowała Polska
Izba Gospodarcza Elektrotechniki. Zespół kancelarii Pietrzyk Wójtowicz Dubicki przybliżył natomiast tematykę pozyskania i zarządzania kontraktem na
realizację inwestycji elektroenergetycznych w ujęciu prawnym.
Targi Energetab to bardzo dobre źródło
fachowych informacji praktycznych dla
studentów i młodzieży szkół zawodowych,
dlatego nikogo nie dziwiły grupy młodych
ludzi z ciekawością przysłuchujących się
prezentacjom na stoiskach i dyskutujących z wystawcami.
Dużym zainteresowaniem cieszyło
się stoisko partnera strategicznego targów Energetab – firmy Tauron Polska
Energia SA.

Mercedes-Benz Polska
zaprezentował Unimoga
U5023 dla branży energetycznej z zamontowanym żurawiem i podnośnikiem koszowym
© Mercedes-Benz

W ostatnich latach rozpoczęto pierwsze poważne inwestycje w rozbudowę
nowych źródeł energii (Kozienice, Opole,
Jaworzno III). Jednak za budową nowych
źródeł mocy musi nadążać rozbudowa
i modernizacja sieci elektroenergetycznych. Jak się okazuje, ponad 250 tys. km
linii energetycznych w Polsce (ok. 1/3
sieci dystrybucyjnej) jest eksploatowanych powyżej 30 lat. Dlatego też Polskie
Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne oraz
pięć największych firm dystrybucyjnych
przewidują w najbliższych latach coroczne nakłady w wysokości ok. 7 mld zł
na budowę, rozbudowę, modernizację
i odtworzenie majątku sieciowego. Tylko
w grupie Tauron łączne nakłady inwestycyjne mają wynieść w latach 2014–
2023 aż 37 mld złotych, w tym ponad
21 mld zł w obszarze dystrybucji.
Podczas targów Energetab dyskutowano właśnie o tym rozpoczynającym się
boomie inwestycyjnym w energetyce oraz
o innowacyjnych rozwiązaniach, możliwych do sfinansowania ze środków nowej
perspektywy unijnej 2014–2020.

Sprzęt mobilny
Sporą grupę na terenach plenerowych tworzyli wystawcy przygotowujący
pojazdy specjalistyczne dla energetyki.
Swoje stoiska miały firmy zabudowujące,
jak EWPA Maszyny Budowlane, Graco,
HMF Polska, a także wyposażające w mobilne pogotowia energetyczne – Mobilcar,
Modesto, Modul-System, Pronar.
Ponieważ budowa i konserwacja instalacji energetycznej odbywa się w trudnym, często niemal niedostępnym terenie wymagającym użycia jednocześnie
skomplikowanych wysięgników, na targach swe produkty prezentowali również
dystrybutorzy podwozi ciężarowych –
Iveco Poland, Mercedes-Benz Polska i Scania Polska. Przeznaczone dla branży energetycznej pojazdy tych producentów to
zarówno samochody dostawcze, jak i terenowe ciężarówki, przystosowane do
jazdy off-road z dużym obciążeniem.

Opracowała Katarzyna Biskupska
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Gama T. Jedno podwozie,
dwie kabiny
Arkadiusz Gawron

Nowe ciągniki siodłowe Renault Trucks należące do gamy T
zastąpiły dalekodystansowe modele Premium Route oraz Magnum.
W ramach testu redakcyjnego mieliśmy okazję wypróbować dwa
ciągniki z różnymi kabinami i mocami silników.

amochody należące do gamy T to
ciężkie pojazdy dalekobieżne o dmc.
od 18 do 26 t, 2- lub 3-osiowe,
o układach napędowych 4×2, 6×2 z osią
pchaną lub wleczoną, przy czym w każdej
wersji oś wleczona może występować
jako skrętna. Zastosowano w nich dwa
silniki – DTI 11 oraz DTI 13, regulowane w zakresie mocy od 380 do 520 KM

(279–382 kW), o momencie obrotowym
odpowiednio 1800–2550 Nm. W standardzie montowane są zautomatyzowane
12-biegowe skrzynie biegów (3 wersje),
ale w opcji są także 4 wersje skrzyń manualnych 14-biegowych. Dostępne są
4 rodzaje kabin. Trzy z nich mają tunel
o wysokości 200 mm: niska krótka, tzw.
dzienna (Day Cab), przedłużana z leżanką
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(Night & Day Cab) oraz przedłużana z podwyższonym dachem (Sleeper Cab). Czwarta
jest wersją kabiny Sleeper Cab, montowaną wyżej nad silnikiem, z płaską podłogą (High Sleeper Cab).

Testowane auta
Do testów udostępniono nam dwa
modele ciągników siodłowych gamy T,
jeden z kabiną zawieszoną niżej (z tunelem silnika – Sleeper Cab), drugi z płaską
podłogą (High Sleeper Cab). W obu przypadkach ciągniki napędzał ten sam model silnika DTI 13, regulowany na różne
moce, w ciągniku z niżej zainstalowaną kabiną było to 440 KM (324 kW) i 2200 Nm,
a w „tetce” z płaską podłogą rozwijał moc
520 KM (382 kW) i 2550 Nm. Różnica
mocy wynosiła 80 KM, a momentu obrotowego 350 Nm. Ponieważ oba pojazdy
nazywają się tak samo, aby sprawnie je
odróżniać, ciągnik z niższą kabiną (Sleeper Cab) i jednocześnie słabszym silni-

miejsce na dodatkowy zewnętrzny schowek, którego w mniejszym ciągniku nie
ma. Wszystkie zewnętrzne schowki są
dostępne także po odchyleniu bocznej
osłony aerodynamicznej umożliwiającej
wejście za kabinę, co nie we wszystkich
ciężarówkach jest takie oczywiste. Przedłużenia drzwi w większym ciągniku
osłaniają dwa stopnie, w mniejszym
jeden, które po zamknięciu drzwi tworzą
schowek, np. na obuwie. Deski rozdzielcze, fotele, leżanki i reszta wyposażenia
kabiny (łącznie ze schowkami nad szybą
i po prawej stronie centralnej konsoli) są
identyczne. W testowanych samochodach
różne były pojemności lodówek – 40 l ma
lodówka w samochodzie z płaską podłogą,
a 24 l w kabinie z tunelem.
Biorąc pod uwagę wielkość i wyposażenie kabiny Sleeper Cab, następca
starego Premium znacznie na zastosowaniu nowych kabin skorzystał. W porównaniu z poprzednikiem jest tam po
prostu bardziej przestronnie i komfor-

towo. Kabina z płaską podłogą (High
Sleeper Cab) jest bezpośrednim sukcesorem kabiny Magnum. Jest równie przestronna, ma lepiej urządzone i rozplanowane miejsce na różnego rodzaju schowki
i wyposażenie, zdecydowanie lepiej jest
także oświetlona wewnątrz (trzy rodzaje
światła o różnej intensywności i w różnych kolorach). Przesunięcie miejsca pracy
kierowcy przed przednią oś (w Magnum
kierowca siedział dokładnie nad osią)
powoduje, że wejście oraz zajmowanie
miejsca za kierownicą jest zdecydowanie
łatwiejsze (do Magnum wchodziło się za
kołem jezdnym przedniej osi). Kabina
ma także mniejszy opór powietrza, m.in.
dzięki pochyleniu przedniej szyby o 12°
i trapezoidalnemu kształtowi w płaszczyźnie poprzecznej (kabina jest węższa
z przodu, a szersza z tyłu).
Obie leżanki wspomagane są przy
unoszeniu sprężynami gazowymi, co znakomicie ułatwia ich obsługę. Ponadto górna
leżanka może pełnić funkcję obszernej
półki dzięki możliwości złożenia jej w połowie szerokości do pionu. Tworzy się
w ten sposób wysoki próg zabezpieczający przed wypadaniem pozostawionych na leżance przedmiotów nawet
podczas gwałtownego hamowania. Fotele ze względu na swoją formę, fakturę
materiałów tapicerskich oraz kolorystykę
(w testowanych ciągnikach obszyte były
Testowane pojazdy Renault T – model „większy” z kabiną High Sleeper Cab i silnikiem DTI 13
o mocy 520 KM/382 kW (na stronie obok)
i „mniejszy” z kabiną Sleeper Cab i silnikiem
o mocy 440 KM/324 kW

kiem (choć może być także wyposażony
w silnik 480- lub 520-konny) umownie
nazwiemy „mniejszym”, a mocniejszy,
z wyżej zawieszoną kabiną (High Sleeper Cab), określać będziemy jako „większy”. Zaznaczam, że jest to określenie
umowne, gdyż w rzeczywistości oba samochody mają kabinę tej samej wielkości, nawet wysokość dachu w obu jest
identyczna, różnica tkwi tylko w wysokości zawieszenia jej nad silnikiem.
Do kabiny mniejszego ciągnika prowadzą 3 schodki, do większego 4. Dzięki
większej odległości kabiny od podwozia
nad kołem jezdnym wygospodarowano
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brązową skórą) wyglądają bardzo efektownie, a dzięki możliwościom regulacji
również dobrze się na nich siedzi. Jak się
okazało, czerwone pasy bezpieczeństwa
nie są jedynie elementem designu, mają
bowiem pomagać policji w egzekwowaniu ich zapinania, gdyż widziane są z daleka przez lornetki.
Tunel silnika ogranicza w pewnym
stopniu swobodę poruszania się w poprzek kabiny i siłą rzeczy zmniejsza jej
kubaturę (widać to choćby po wielkości
lodówek), ale ma też zalety – dzięki
niemu łatwiej jest się dostać na górną
leżankę.
Samochody testowaliśmy w pewnym
odstępie czasu, ale w obu zestawach naczepę stanowiła ta sama izoterma firmy
Frappa. Jak deklarują przedstawiciele
Renault Trucks, istnieją tylko 4 takie
egzemplarze na świecie. Zostały one wyprodukowane na zlecenie i według projektu firmy Renault Trucks, a ich wzór
jest zastrzeżony, więc nie można takiej
naczepy kupić na wolnym rynku. O tym,
jak bardzo oba pojazdy są do siebie dopasowane, świadczy chociażby zaledwie
kilkucentymetrowa szczelina między
tylną ścianą kabiny a czołem naczepy.

Górna leżanka
po złożeniu
do pionu w połowie szerokości
tworzy obszerny
schowek

Wrażenia z jazdy
Oba ciągniki były testowane dokładnie na tej samej trasie, z Pietrzykowic
pod Wrocławiem do Dusznik-Zdroju
(drogą DK8), o długości ponad 105 km
w jedną stronę. Trasa obejmowała krótki
odcinek autostradowy oraz drogę krajową z odcinkami długich prostych, ale
także dużą ilością zakrętów, podjazdów
i zjazdów, na której można było przetestować działanie takich podzespołów,
jak silnik, skrzynia biegów, hamulce
główne i długotrwałego działania czy
systemy asystenckie.
Mimo ponad 20-centymetrowej różnicy w wysokości, na jakiej siedzi kierowca, oba pojazdy prowadzi się bardzo
podobnie, czyli pewnie i precyzyjnie.
Spodziewałem się bowiem, że koło kierownicy bardziej oddalone od osi, którą
steruje (w wyżej zawieszonej kabinie),
będzie dostarczało mniej dokładne informacje o tym, co z tą osią się dzieje.
Jednocześnie izolacja kierowcy od pionowych wymuszeń drogi nie pozbawia
go dobrego „czucia”, co dzieje się z ciągnikiem i resztą zestawu. Nie można mieć
żadnych zastrzeżeń do układu kierow-

Ciekawie rozwiązano wzdłużną regulację fotela
za pomocą pomysłowej pętelki, przy siedzisku
z przodu. Dzięki temu nie trzeba się schylać,
by przesunąć fotel. W tle opcjonalny hamak
i wielofunkcyjny pilot. Tunel zmniejsza
m.in. pojemność lodówki

niczego ani zawieszenia, które jest zestrojone komfortowo, co nie może być
żadnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę
charakter starych modeli. Niestety przy
tak precyzyjnym układzie kierowniczym
i nastawieniu na komfort kierowcy zupełnie niezrozumiałe jest wykonanie kolumny kierowniczej z trzema przegubami,
której nie można ustawić pod preferowanym przez kierowcę kątem. Chodzi
o to, że koło kierownicy można ustawić
niemalże pionowo tylko wtedy, kiedy jest
„wepchnięte” najbliżej zestawu wskaźników, natomiast im dalej od niego, a bliżej
kierowcy, tym mocniej odchyla się ono
do poziomu. W efekcie rosły kierowca
z długimi kończynami ma niejako wymuszoną pozycję, którą trzeba dobrać do
raczej poziomo ustawionego koła kierownicy, a nie na odwrót. Sama wielo-
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funkcyjna kierownica jest za to wzorem
ergonomii i stylu. Pomysłowe sterowanie różnymi funkcjami, np. przewijaniem i potwierdzaniem wyboru w menu
wyświetlacza zestawu wskaźników od
spodniej strony koła kierownicy, jest bardzo wygodne, mimo że nie jest widoczne
przez kierowcę.
Długie zjazdy z pełnym ładunkiem
były znakomitym testem dla zwalniaczy,
które bardzo dobrze spisały się w tych
warunkach. Kiedy może dojść do przeciążenia termicznego hamulca długotrwałego działania lub silnika, na cyferblacie obrotomierza zapalane są diody
ostrzegające o takim stanie, początkowo
niebieskie, potem czerwone. Warunki,
w których może dojść do takiej sytuacji,
są w zasadzie zawsze takie same – jeśli
utrzymanie zadanej prędkości zjazdu
przez zwalniacz na długiej i o dużym
nachyleniu pochyłości jest niemożliwe,
a silnik zaczyna się niebezpiecznie rozbiegać (czyli jego prędkość obrotowa
wzrasta, co jest wynikiem niedostatecznej siły hamowania zwalniacza), zmiana
biegu na niższy tylko pogarsza „sytuację”
silnika (jego prędkość obrotowa jeszcze
się niebezpiecznie zwiększa), a zmiana
biegu na wyższy znacznie pogarsza efekt
hamowania (w silniku spadają obroty, ale
spada wraz z nimi także skuteczność
hamowania zwalniacza). Dlatego kiedy
moc hamowania zwalniacza jest wykorzystywana w pełni, a takie warunki zostały osiągnięte, automatyka sygnalizuje
na obrotomierzu o konieczności wspomagania się głównym układem hamulcowym. To bardzo ważne wskazanie,
szczególnie dla kierowców, którzy nie rozumieją zależności fizycznych działania
tych podzespołów i mogą doprowadzić
do bardzo groźnej sytuacji na drodze.
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Niezrozumiały sposób regulacji kolumny kierownicy. Im bliżej kierowcy, tym koło kierownicy bardziej nachylone jest do poziomu

Miejsce pracy kierowcy ergonomiczne,
intuicyjne i prawidłowo rozplanowane.
Tu w kabinie z płaską podłogą

Przyzwyczajenie się do działania systemów asystenckich wymaga czasu i wymusza obniżenie progu czujności, gdyż
utrzymują one mniejszy dystans od poprzedzających pojazdów niż przeciętny
kierowca w trakcie normalnej jazdy. Kierowca pozostawia sobie limit bezpieczeństwa w postaci większej odległości
lub mniejszej prędkości najeżdżania,
a w razie zagrożenia reaguje szybciej
na sytuację na drodze, np. w odniesieniu
do działania adaptacyjnego regulatora
prędkości przy najeżdżaniu na poprzedzający pojazd. Umiejętność korzystania
z takich asystentów pozwala jechać bezpieczniej, bo kierowca jest wspomagany,
nie jedzie sam, ale jednocześnie kiedy
poprzedzający pojazd znika z pola działania radaru, np. na łuku drogi, kierowca
ma mniej czasu na reakcję. Niemniej jednak systemy te w obu ciągnikach działały
bez zarzutu i uważam, że są pomocne.
Możliwość zapamiętania dwóch prędkości na tempomacie i wybrania jednego
z trzech trybów ekonomicznego regulatora prędkości, który umożliwia określenie dopuszczalnej zmiany prędkości na
podjazdach i zjazdach, owocuje obniżeniem zużycia paliwa.
Centralny wyświetlacz na zestawie
wskaźników o przekątnej 7˝ ma ciekawą,
czytelną grafikę. Podzielony jest na dwie
strefy. Górna pozioma wyświetla parametry pracy skrzyni biegów i retardera.
Dolna strefa podzielona została pionowo
na dwa równe pola, w których można
wyświetlić dowolne parametry z bogatego menu. Pozostałe podstawowe parametry jazdy na zestawie wskaźników
są wskazywane analogowo z wyłączeniem prędkościomierza, który jest cyf-

rowym wyświetlaczem. Na wyświetlaczu
prędkości jazdy podawane są także informacje dotyczące pracy tempomatu.
Widoczność z obu kabin jest wzorowa. Bardzo pomocne okazuje się lusterko dojazdowe umieszczone nieco po
prawej stronie nad szybą, a nie jak dawniej na środku. Dzięki temu lepiej widać
prawą strefę przed pojazdem, a samo lusterko pozostaje w polu pracy wycieraczek, przez co jest widoczne w każdych
warunkach atmosferycznych. Lusterka
główne są umieszczone dość nietypowo,
bo pod lusterkami pomocniczymi, do czego
trzeba się przyzwyczaić, ale widoczny
w nich obszar ogranicza tzw. martwe pole
do minimum. W obu kabinach jest także
bardzo cicho, choć to oczywiście odczucia subiektywne (nie prowadziliśmy pomiarów ciśnienia akustycznego).
Różnica 80 KM mocy i 350 Nm momentu obrotowego wynikająca z różnych
regulacji silnika jest odczuwalna, ale mimo
to w przypadku pojazdu ze słabszym silnikiem podczas jazdy w pofałdowanym
terenie i na krętych drogach właściwości
dynamiczne zestawu były zadowalające.
Mocniejszy ciągnik pozwolił utrzymać wyższą średnią prędkość przejazdową przy
zbliżonym zużyciu paliwa, czego można
było się spodziewać, ale kupowanie go
do eksploatacji w większości po płaskim
terenie mogłoby okazać się ekonomicznie nieuzasadnione. Mocniejsza jednostka
wymagała także mniejszej ilości zmian
biegów i zdecydowanie łatwiej radziła
sobie na podjazdach.

Podsumowanie
Ujednolicenie konstrukcyjne pojazdów długodystansowych, zastępując dwa
starsze modele jedną gamą T, przyniosło
bardzo dobre efekty. Poza tym, że pojazdy gamy T są tańsze w produkcji oraz
łatwiejsze w obsłudze i naprawie, gdyż
budowane są z wielu tych samych części
i podzespołów, to cechują się też przestronnością, komfortem jazdy i wygodą
użytkowania. Ponadto pojazdy te są przeznaczone do tych samych lub bardzo
zbliżonych zastosowań w transporcie
dalekobieżnym, więc ich unifikacja techniczna sprzyja wypełnianiu podobnych zadań. Pojazdy pewnie się prowadzą mimo
miękko zestrojonego podwozia i zawieszenia kabiny. Dynamika jazdy, jaką daje
13-litrowy silnik, jest w stanie zaspokoić
potrzeby długodystansowego transportu
nawet w najsłabszej 440-konnej wersji
przy niewielkim zużyciu paliwa. Jego
zużycie jest także minimalizowane przez
pakiet aerodynamiczny, zoptymalizowane
sterowanie zautomatyzowanych skrzyń
biegów, wyłączanie trybu Power i gaszenie silnika na biegu jałowym, optymalne
sterowanie sprężarką klimatyzacji oraz
pomysłowe rozwiązania aktywnego tempomatu, co daje dobry wynik. Gama T
to udane konstrukcje i tytuł Ciężarówki
Roku 2015 pojazdy te otrzymały jak najbardziej słusznie.

Zdjęcia: © A. Gawron
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Hucznie i z rozmachem
– 25-lecie Inter Cars
W tym roku firma Inter Cars SA świętuje ćwierćwiecze istnienia.
Główne obchody jubileuszu odbyły się 19 września br. na Stadionie Narodowym
w Warszawie razem z 15. Targami części zamiennych, narzędzi i wyposażenia
warsztatów oraz Wielką Galą Mistrzów Warsztatu.

półka Inter Cars – według niezależnych danych – zajmuje 5. miejsce
w Europie i 10. na świecie wśród
dystrybutorów sprzedających części zamienne. Sukces ten nie byłby możliwy bez
zaufania klientów, kontrahentów i współpracowników i dlatego z myślą o nich
firma Inter Cars przygotowała huczne
obchody swojego jubileuszu. Huczne,
gdyż dla podkreślenia wagi wydarzenia
w ramach uroczystości 25-lecia odbyły
się również dwie znane i cenione przez
całą branżę motoryzacyjną imprezy Inter
Cars, a mianowicie 15. Targi części zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów oraz Gala Mistrzów Warsztatu, czyli

impreza-nagroda organizowana z myślą
o najwierniejszych i najlepszych klientach firmy.
Jak na lidera rynku w Polsce przystało, spółka Inter Cars pobiła kolejny rekord, goszcząc łącznie blisko 100 000
osób przez wszystkie dni targów oraz
podczas obchodów swojego jubileuszu.
Poprzeczka postawiona była wysoko,
gdyż zeszłoroczną edycję targów odwiedziło 40 000 osób. Kluczowa okazała się
zapewne lokalizacja, czyli Stadion Narodowy, niemal w samym centrum miasta.
Oczywiste zalety tego miejsca, czyli
olbrzymia powierzchnia oraz doskonała
infrastruktura, przyciągnęły niemal 250
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wystawców. Ekspozycje targowe rozmieszczone były na błoniach stadionu na
powierzchni 40 000 m2, natomiast rozmaite atrakcje organizowane dla odwiedzających zostały umiejscowione na
płycie Stadionu Narodowego.

Kierunki rozwoju Inter Cars
Targi części zamiennych, narzędzi
i wyposażenia warsztatów rozpoczęły
się już w piątek 18 września i trwały przez
3 dni. Na piątek – podobnie jak w latach
ubiegłych – zaplanowano dzień prasowy,
skierowany do mediów i profesjonalistów z branży. W tym dniu tradycyjnie też
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Na konferencji, na której zaprezentowano
strategię spółki na lata 2016–2020, obecni byli
(od lewej): Wojciech Twaróg – członek zarządu,
Krzysztof Oleksowicz – założyciel i członek
zarządu, Krzysztof Soszyński – wiceprezes
zarządu, Robert Kierzek – prezes zarządu
oraz Witold Kmieciak – członek zarządu

© T. Wilczkiewicz

Marszałek województwa mazowieckiego przyznał
odznaczenie samorządowe Medal Pro Masovia
firmie Inter Cars SA, „doceniając zasługi i pozycję
firmy na rynku motoryzacyjnym oraz jej wkład
w rozwój gospodarczy Mazowsza”. Uroczyste
wręczenie medalu odbyło się podczas konferencji
zarządu z okazji 25-lecia Inter Cars, a odebrał go
Robert Kierzek – prezes zarządu Inter Cars SA

odbyła się konferencja prasowa zarządu
Inter Cars, na której zaprezentowano
strategię spółki na lata 2016–2020. Na
spotkanie przybyło aż 400 zainteresowanych osób, wypełniając tym samym
po brzegi salę konferencyjną. Plany firmy
zaprezentowali: Krzysztof Oleksowicz –
założyciel i członek zarządu, Robert Kierzek – prezes zarządu, Krzysztof Soszyński – wiceprezes zarządu oraz Witold
Kmieciak i Wojciech Twaróg – członkowie zarządu.
Jak przedstawiono, Inter Cars umocnił swoją pierwszą pozycję wśród dystrybutorów części zamiennych w Polsce
oraz Europie Środkowo-Wschodniej, utrzymując przy okazji 5. miejsce wśród firm
tego typu w Europie i 10. na świecie. Sukces taki był możliwy dzięki odpowiedniemu asortymentowi, jego dostępności,
logistyce i sieci dystrybucji. Zarząd za-

© T. Wilczkiewicz

Przedstawicielką grona pracodawców
była Krystyna Boczkowska – prezes
zarządu firmy Robert Bosch Sp. z o.o.

powiedział plan zmiany tej strategii przy
jednoczesnym utrzymaniu obranego przez
firmę kursu, jakim jest dalsza ekspansja
w Europie i rozwój organiczny. Ma on polegać na rozwijaniu sieci dystrybucji dzięki
przedstawicielom – filiantom i ich kooperacji z warsztatami samochodowymi.
Plany zakładają powstanie 300 nowych
filii spółki w ciągu najbliższych 5 lat.
Oprócz działalności w Polsce Inter
Cars rozwija sieć sprzedaży poprzez spółki
dystrybucyjne na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, a także we Włoszech.

Pod względem wypracowanych w I półroczu obrotów największymi rynkami poza
Polską były Rumunia i Litwa. Zdaniem
władz spółki polski rynek, ze względu
na ustabilizowanie pozycji konkurencyjnej Inter Cars, będzie się rozwijał
wolniej niż w poprzednich latach – jego
udział w łącznych przychodach ma spaść
do 45% w 2020 r. Dlatego też motorem
rozwoju grupy w kolejnych latach będą rynki zagraniczne, które mają przynieść spółce dalszy dynamiczny wzrost
sprzedaży. Istotna jest również obecność
w Internecie, m.in. poprzez platformę
Motointegrator.pl.
Ważnym krokiem w rozwoju Inter Cars
ma być uruchomienie kosztem niemal
150 mln zł nowego centrum logistycznego
w Zakroczymiu. Według planów inwestycja ta powinna ruszyć latem 2016 r.
i ma przede wszystkim zwiększyć wydajność przepływu towarów i umożliwić
świadczenie usług logistycznych, a ostatecznie przynieść obrót rzędu 10 mld zł
w roku 2020.
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Współpraca w różnych dziedzinach
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Podczas konferencji, oprócz planów
spółki Inter Cars, poruszono również wiele
innych tematów. Jednym z nich było podpisanie listów intencyjnych pomiędzy Inter Cars SA i firmami Robert Bosch oraz
Castrol. Ze spółką Robert Bosch zacieśnione zostało porozumienie w zakresie
koncepcji serwisowych oraz w ramach
platformy Motointegrator.pl, a z polskim

oddziałem Castrol w sprawie współpracy,
również poza granicami kraju. Od przyszłego roku Castrol będzie wiodącą marką
olejową w ofercie Inter Cars SA również
w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej.
Kolejnym tematem konferencyjnym
był program realizowany przez Inter Cars,
a skierowany do szkół zawodowych oraz
technikum – „Młode Kadry”, mający
na celu przygotowanie absolwentów do
aktualnych wymogów rynku pracy. Spółka
mocno angażuje się w ten projekt, m.in.
wyposażając szkoły w nowoczesny sprzęt
warsztatowy. Ta część konferencji miała
charakter debaty, w której udział wzięli
zarówno pracodawcy, pracownicy szkół,
jak i uczniowie. Ze strony pracodawców
obecni byli Krystyna Boczkowska – prezes zarządu firmy Robert Bosch Sp. z o.o.,
Paweł Mastalerek – szef działu technicznego Castrol oraz Robert Wójcik – właściciel warsztatu Auto-Robex z Piaseczna.
Ważnym punktem był temat szkolnictwa zawodowego, które przeżywa obecnie swój renesans. Według przytoczonych
danych już co drugi gimnazjalista chce
wybrać szkołę o profilu zawodowym.
Dodatkowo Unia Europejska przeznaczyła – zarówno dla szkół, jak i pracodawców – 1 mld euro na rozwój szkolnictwa zawodowego w Polsce w latach
2014–2020.
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Ekspozycje targowe rozmieszczone były na błoniach stadionu
– na powierzchni 40 000 m2 swoje produkty w halach oraz
na terenie otwartym pokazało niemal 250 wystawców

Potrzebne zmiany
Jednak tym, z czym trzeba się aktualnie zmierzyć, jest problem dostosowania
edukacji do realiów rynkowych oraz zmiany
wizerunku samych warsztatów i zawodu
mechanika. Podczas debaty zwrócono
również uwagę na aspekt przygotowania uczniów przez szkołę – aktualnie są
oni wyedukowani głównie teoretycznie.
Dlatego wskazane byłyby zmiany w programie nauczania i zwiększenie liczby zajęć praktycznych. Jak trafnie podsumował Krzysztof Król, wicedyrektor Zespołu
Szkół Samochodowych w Bydgoszczy:
„Problemem jest to, że technologia zmienia się częściej niż program nauczania”.
W drugiej części debaty wypowiedzieli się pracodawcy, podkreślając, że
i oni odczuwają brak dobrze wykwalifikowanych młodych pracowników. „Musimy dbać o nasze środowisko biznesowe,
nie tylko troszczyć się o siebie i cieszyć
z wysokich wyników finansowych. Ale
musimy też pamiętać, że my będziemy
dobrze funkcjonować, kiedy będą dobrze
funkcjonować warsztaty. A te będą dobrze
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działać, gdy będą miały wykwalifikowanych pracowników” – podkreślił Robert
Kierzek, prezes zarządu Inter Cars SA.
Bardzo istotnym głosem podczas dyskusji była wypowiedź Krystyny Boczkowskiej, prezesa zarządu firmy Robert
Bosch Sp. z o.o., która wymieniła oczekiwania pracodawców pod względem
szkolnictwa zawodowego. Według niej
powinno się dążyć do zmian systemowych i brać przykład chociażby z naszych sąsiadów – Niemców, Austriaków
czy Szwajcarów, gdzie szkolnictwo techniczne średnie jest objęte szczególną
opieką rządową. Podsumowując, Krystyna Boczkowska podała swoją receptę
na odbudowanie szkolnictwa zawodowego
w Polsce: „Po pierwsze – odbudowa prestiżu szkół, gdyż szkoły zawodowe muszą
przestać być traktowane jako szkoły ostatniego wyboru. Za tym musi iść akcja informacyjna do rodziców. Po drugie – doradztwo zawodowe. Po trzecie – trzeba
uaktywnić Ministerstwo Gospodarki i Pracy
oraz przede wszystkim przedsiębiorców.
Po czwarte – nauka”.

© T. Wilczkiewicz
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W halach wystawowych prezentowano m.in. komponenty i części do
pojazdów osobowych, ciężarowych, a także wyposażenie warsztatów

Duże zainteresowanie, szczególnie fanów
wagi ciężkiej, wzbudzała dakarowa
ciężarówka Grzegorza Barana

Na koncert jubileuszowy na Stadion Narodowy przybyło 44 tysiące ludzi –
zajmowali niemal całą powierzchnię w każdym z sektorów oraz na płycie
stadionu. Warto dodać, że z samych zagranicznych filii Inter Cars przyjechało ponad 3000 osób, wśród nich również właściciele warsztatów

Jak zapowiedziano na konferencji zarządu, począwszy od jubileuszowej edycji Targi Inter Cars będą się odbywały co
dwa lata. W programie sobotnich i niedzielnych dni targowych przewidziano
prezentację oferty i nowości firm rynku
motoryzacyjnego, różne pokazy tematyczne, panele dyskusyjne, szkolenia i konferencje. Na targach zaprezentowali się
wszyscy najważniejsi producenci oraz dostawcy z rynku osobowego i ciężarowego
– w sumie obecnych było 250 wystawców, włączając liczne projekty Inter Cars.
Dla odwiedzających przygotowano
atrakcyjne konkursy oraz promocje targowe. Atrakcje przygotowano nie tylko
dla osób zawodowo związanych z branżą
motoryzacyjną, ale także dla ich rodzin.
Płyta Stadionu Narodowego została podzielona na różne strefy, m.in. sportową
i moto, a w każdej z nich pojawiły się konkurencje i konkursy dla gości, przeprowadzane pod okiem znanych gwiazd ze
świata sportu i motoryzacji. W sobotę dominowały atrakcje sportowe, natomiast
na niedzielę zaplanowano „Family day”,
dzień dedykowany rodzinom z dziećmi.
Targi Inter Cars stają się już instytucją, która reprezentuje niezależny rynek warsztatowy oraz aftermarket w Polsce. Świadczyć o tym mogą chociażby
spotkania z polskimi parlamentarzystami oraz byłym ministrem gospodarki
Januszem Piechocińskim, które odbyły
podczas tego wydarzenia.

© K.Biskupska

Targi z rozmachem

Koncert jubileuszowy
Główne obchody jubileuszowe odbyły w sobotę 19 września podczas wieczornego koncertu. Wystąpili znani i lubiani artyści polskiej sceny muzycznej,
m.in. zespół Bajm, Kombi, Afromental
i Ewa Farna. W trakcie tego wieczoru zostali też wyłonieni laureaci Gali Mistrzów
Warsztatu – dziesięciu z nich odebrało
nagrody pieniężne w wysokości 25 000 zł
każda. Pomiędzy poszczególnymi występami prezentowane były filmy o początkach firmy Inter Cars z wplecionymi
wypowiedziami przyjaciół Krzysztofa Oleksowicza z lat 80., współpracowników
i pierwszych filiantów, którzy jako naoczni świadkowie obserwowali proces
przeistaczania się małej, rodzinnej firmy
w międzynarodowego giganta. Zaprezentowano również spółki ze wszystkich
krajów, w których obecny jest Inter Cars,
a mianowicie z Czech, Słowacji, Rumunii,
Bułgarii, Chorwacji, Słowenii, Włoch,
Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Węgier. Przedstawiciele wszystkich filii wkroczyli na scenę w towarzystwie swoich flag

„Wysokie standardy, wysokie obroty” – nowy
logotyp symbolizuje dynamiczny rozwój w kolejnym
25-leciu spółki Inter Cars, zarówno w kraju, jak i na
arenie międzynarodowej w oparciu właśnie o wysokie standardy w obsłudze klienta. Docelowo marka
będzie wyeksponowana w ponad 350 filiach, które
przejdą modernizację zarówno pod kątem standardów wizualnych, jak i standardów obsługi

narodowych, a na ekranach zaprezentowano nowe logo spółki Inter Cars. Jak podkreślił Krzysztof Soszyński, wiceprezes
zarządu, „nowy znak jest symbolem wysokich standardów i wysokich obrotów,
które Inter Cars zamierza kontynuować
w kolejnych latach swojej działalności”.
W finale wieczoru na scenie pojawiła
się gwiazda światowego formatu, a mianowicie zespół Roxette. Niezwykle energetyczny koncert, jaki dała grupa, poruszył cały stadion do wspólnego śpiewu,
tańca i zabawy. Na zakończenie niebo
rozjaśnił pokaz świetlno-laserowy.

Opracowała Katarzyna Biskupska
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Druga generacja silników
Arkadiusz Gawron

Mercedes-Benz w praktyce
W poprzednim numerze szczegółowo opisaliśmy
nowy silnik Mercedes-Benz OM 471. Na początku
października, jeżdżąc Actrosami po Słowenii,
mieliśmy okazję sprawdzić, jak druga generacja
tych jednostek radzi sobie w praktyce.

ynikiem prac rozwojowych nad
silnikiem OM 471 (12,8 dm3)
jest niewielki wzrost rozwijanej mocy (silnik jest regulowany na 5 zakresów) przy bardziej korzystnym przebiegu momentu obrotowego w dolnym
zakresie prędkości obrotowych. W silniku
o mocy 450 KM (330 kW) moment obrotowy osiąga wartość 1600 Nm już przy
600 obr/min i jest wyższy od tego w silniku pierwszej generacji, przy tej samej prędkości obrotowej, w przybliżeniu
o 250 Nm. Ponieważ krzywa narastającego momentu obrotowego jest równoległa do krzywej „starego” przebiegu, ma-

Silnik OM 471 drugiej generacji.
Na pierwszy rzut oka niczym
nie różni się od poprzednika

ksymalny moment obrotowy jest osiągany
dużo wcześniej, już przy około 780 obr/min,
podczas gdy silnik pierwszej generacji
osiągał maksimum przy 997 obr/min. Różnica wynosi zatem przeszło 200 obr/min,
co w realnych warunkach może oznaczać,
że osiągnięcie tej samej prędkości jazdy
jest możliwe z nowym silnikiem o kilka
sekund szybciej, a więc z wyczuwalnym
polepszeniem dynamiki jazdy.
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Zmniejszone zużycie paliwa
Ale to nie te parametry mogą być
najbardziej interesujące dla przedsiębiorców, tylko obniżone zużycie paliwa.
Mercedes deklaruje, że w ciągu ostatnich
4 lat zużycie oleju napędowego zostało
zmniejszone w przybliżeniu o 13% w odniesieniu do jednostek Euro V i przy za-
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Moc maksymalna przy 1600 obr/min
310 kW (421 KM)
330 kW (449 KM)
350 kW (476 KM)
375 kW (510 KM)
390 kW (530 KM)

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

Osiągi silnika OM 471 (12,8 dm3)

Maksymalny moment obrotowy przy 1100 obr/min

łożeniu, że ich zużycie było traktowane
jako 100%. Pierwszym krokiem obniżającym zużycie paliwa o 5% było wprowadzenie nowego Actrosa wraz z całą rodziną pojazdów wyposażonych w nowo
opracowany silnik rzędowy OM 471, spełniający normę czystości spalin Euro VI.
Drugim krokiem było zastosowanie aktywnego tempomatu PPC, działającego
w oparciu o informacje na temat topografii terenu i współdziałającego m.in.
ze skrzynią biegów. Pozwoliło to obniżyć
zużycie o kolejne 5%, a w sumie o 9,7%.
Trzecim krokiem obniżającym zapotrzebowanie na paliwo, a tym samym zwiększającym wydajność, jest właśnie wprowadzenie jednostek OM 471 drugiej
generacji. Actrosy wyposażone w te silniki spalają o kolejne 3% paliwa mniej,
a w sumie o 12,8% mniej w odniesieniu
do pojazdów Euro V.

Jak mierzono
„Apetyt” na paliwo mniejszy o 3%
to wartość, która mogłaby się mieścić
w granicy błędu pomiaru i to nie wynikającego z niedoskonałości przyrządów
pomiarowych, tylko z obecności czynników zewnętrznych mających wpływ na
zużycie paliwa. Jak więc ją zmierzono,
skoro ostateczny wynik jest sumą tak
wielu parametrów?
Po pierwsze – trasa. Mercedes testuje
swoje pojazdy użytkowe na tej samej
trasie już od 20 lat, a szlak jest wytyczony
między Stuttgartem a Hamburgiem, tam
i z powrotem (654 km w jedną stronę).
Profil drogi to 550 m różnicy wysokości
bezwzględnej, przy czym Stuttgart leży
na wysokości 247 m n.p.m., a Hamburg
6 m n.p.m. Trasa obejmuje tereny pagórkowate, trudne górskie etapy oraz
wypłaszczenia z odcinkami prostych i łagodnych łuków, tak więc jest to trasa reprezentatywna dla rzeczywistego użytkowania pojazdów.

2100 Nm
2200 Nm
2300 Nm
2500 Nm
2600 Nm

Drobiazgowe przygotowania do badań na trasie
Stuttgart−Hamburg−Stuttgart zapewniły wiarygodność wyników. Rozbudowana aparatura
pomiarowa uniemożliwiała pomyłkę i zmniejszała błędy pomiarowe do minimum

Po drugie – przygotowanie samego
samochodu. Drobiazgowe przygotowania do badań porównawczych są bardzo
ważne i mają zapewnić możliwie największą „neutralność” w testach. Zużycie
paliwa ciężarówki spadnie o około 2% po
okresie docierania, czyli w przybliżeniu
po pierwszych 80 000 km. Marka i typ
ogumienia mogą mieć wpływ na zużycie
paliwa w zakresie kolejnych 5%. O taką

100%

samą wartość mogą się różnić pomiary
zużycia paliwa zależnie od głębokości
bieżnika. Na kolejne 5% różnicy będzie
miało wpływ samo paliwo, którego jakość
i gęstość (ON letni lub zimowy) ma największy wpływ na ostateczny wynik badań. Ostatni czynnik to masa. Zestaw
lżejszy o jedną tonę spali 1,5% paliwa
mniej, co na rozpatrywanym dystansie
równe jest kilku litrom. Oczywiście mówimy o porównaniu samochodów w identycznej kompletacji, m.in. z takim samym
pakietem aerodynamicznym, różniących
się tylko generacją silników.
Redukcja zużycia paliwa
o 13% w ciągu 4 lat dała
średnio 1,5-procentowy
spadek zużycia oleju napędowego przez pojazdy
Mercedes-Benz rocznie

–5%

–5%

–5%

–9,7%

–3%
–12,8%

Q4/2011
Actros Euro V

Q4/2011
Nowy Actros
Euro VI

Q4/2012
Predictive
Powertrain Control

Q4/2015
OM 471 najnowszej
generacji
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Słoweńska trasa zapewniła
niepowtarzalną scenerię, ale
z zachowaniem merytorycznych aspektów testu

Aparatura pomiarowa kompensuje
także różnice, których nie da się uniknąć,
np. temperaturę tankowanego paliwa,
temperaturę powietrza czy sytuacje drogowe, które mogą wymusić zatrzymanie
jednego z zestawów, podczas gdy drugi
będzie kontynuować jazdę. Przy tak dokładnym przygotowaniu i przeprowadzeniu testów porównawczych stwierdzono,
że zmniejszenie zużycia paliwa jest mierzalne w sposób wiarygodny i dla zestawów z nowymi silnikami jest to mniej
o 3% w stosunku do porównywalnych
pojazdów, ale wyposażonych w silniki
OM 471 poprzedniej generacji.

Testy dziennikarskie na Słowenii
Do testów dla dziennikarzy przygotowano 11 zestawów składających się
z ciągników siodłowych Mercedes-Benz
Actros i naczep izoterm marki Krone.

Na trasie o długości 130 km poruszaliśmy się między dwiema
strefami klimatycznymi, umiarkowaną i śródziemnomorską

Zielony piktogram w dolnej części centralnego wyświetlacza informuje kierowcę
o aktywnym działaniu PPC
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Ciągniki były wyposażone w najnowsze
silniki OM 471 o różnej mocy. Przygotowane pojazdy różniły się także wielkościami kabin, wersjami wyposażenia
i modelami naczep, ale wszystkie były
całkowicie obciążone. Droga była zdecydowanie krótsza od fabrycznej testowej
trasy, ale nie mniej wymagająca. Wyruszaliśmy ze stolicy Słowenii Ljubljany
(mniej więcej w centralnej części kraju)
na południe, do miejscowości Portoroz
znajdującej się na wybrzeżu Adriatyku
(130 km w jedną stronę). Bezwzględna
różnica poziomów na słoweńskiej trasie
wynosiła 710 m. Chociaż krótsza, to przygotowana trasa wcale nie ustępowała pod
względem trudności fabrycznemu odcinkowi testowemu Stuttgart–Hamburg.
Znane z oszczędności Actrosy po prostu obeszły się z paliwem na słoweńskiej
trasie bardzo „skromnie”. Trudno podawać konkretne dane, w każdą stronę bowiem jechaliśmy innym pojazdem z silnikiem o innej mocy, jednak podczas
jazdy miałem wrażenie, że istotnie nowe
silniki są dynamiczniejsze w porównaniu
z poprzednikami, przyspieszając szybciej
i to od dolnych obrotów, nie zmieniając

biegu na niższy. Zalecano nam także,
aby nie przekraczać prędkości maksymalnej 85 km/h i taką prędkość utrzymywać jako przejazdową. Warto dodać,
że zużycie AdBlue jest w przybliżeniu na
poziomie silników pierwszej generacji.

Podsumowanie
Okazja do przetestowania możliwości nowych silników na wymagającej
trasie przebiegającej przez słoweńskie
góry i równiny pozwoliło empirycznie
(choć subiektywnie) przekonać się o ich
zaletach i charakterystyce. Silnik OM 471
bezsprzecznie należy obecnie do światowej czołówki nowoczesnych i wydajnych jednostek napędowych stosowanych w transporcie dalekobieżnym.
Jak wynika z danych przedstawionych
przez Mercedes-Benz, obniżenie zużycia
paliwa przez same silniki (nie bierzemy
pod uwagę innych rozwiązań, np. zmniejszenia oporu aerodynamicznego) w ostatnich latach jest na tyle duże (1,0–1,5%
w ciągu ostatnich 4 lat), że raczej nie
możemy się spodziewać rewolucji w tym
zakresie. Spełnienie „szóstej” europej-

skiej normy czystości spalin przez silniki
OM 471 drugiej generacji oraz uzyskiwane przez nie jednostkowe zużycie
paliwa oznacza osiągnięcie obecnych
technicznych granic rozwojowych dla
wysokoprężnych silników tłokowych stosowanych w samochodach ciężarowych
segmentu ciężkiego.
Dalsze obniżenie zużycia paliwa i spełnienie ewentualnych przyszłych (zapewne
ostrzejszych) norm czystości spalin musiałoby się wiązać prawdopodobnie z zupełnie innymi konstrukcjami silników
i/lub zmianą rodzaju samego paliwa.
Dobry układ napędowy musi składać
się m.in. z dobrego silnika, a OM 471 naprawdę nim jest. Uznanie, jakim cieszy
się nowy Actros, jest jak najbardziej zasłużone, ale nawet najlepszy sprzęt powinien być obsługiwany przez doświadczonego kierowcę – chociaż w Actrosie
częściowo zastępuje go system Predictive Powertrain Control (PPC), działający
naprawdę bardzo dobrze.

Zdjęcia: © Mercedes-Benz

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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Daniel Wolszczak
5 października br. objął stanowisko dyrektora generalnego Iveco
Poland. Jest absolwentem Akademii Zarządzania Sprzedażą na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie. Z firmą Iveco związany od 2001 r.,
kiedy to objął stanowisko regionalnego dyrektora sprzedaży. W latach
2004–2006 pełnił funkcję menedżera odpowiedzialnego za sprzedaż
pojazdów lekkich Iveco Daily w Polsce. Od 2006 r. do teraz był dyrektorem handlowym Iveco Poland, odpowiedzialnym za sprzedaż całej
gamy pojazdów. Jego pasją są ilustracje muzyczne do filmów, tenis
stołowy i narciarstwo.

Janusz Reiter
Od 1 października br. jest przewodniczącym rady nadzorczej firmy
Solaris Bus & Coach SA. Jest ekspertem do spraw stosunków międzynarodowych. W latach 1990−1995 piastował urząd ambasadora RP
w Niemczech, natomiast w latach 2005−2007 był ambasadorem RP
w Stanach Zjednoczonych. W latach 2008−2011 był specjalnym
pełnomocnikiem Polski do spraw klimatu. Jest założycielem i przewodniczącym rady fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych.
Był członkiem rad konsultacyjnych i nadzorczych firm polskich
i międzynarodowych. Został odznaczony Krzyżem Wielkim Zasługi
z Gwiazdą i Wstęgą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.
Jest żonaty, ma dwie córki.

Radosław Bółkowski

Antal Takacs

1 października br. objął stanowisko regional consumer business unit
director w Bridgestone East Europe. Jest absolwentem Akademii
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, a także Executive MBA na Akademii
Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ma wszechstronne doświadczenie
na kierowniczych stanowiskach w branży oponiarskiej, z którą jest
związany od 15 lat. Do jego zadań na nowym stanowisku będzie
należało zarządzanie sprzedażą i marketingiem opon osobowych
w regionie Bridgestone East Europe, jednym z sześciu regionów biznesowych firmy Bridgestone w Europie. W jego skład wchodzi siedem
państw: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia.

Od 1 lipca br. jest nowym dyrektorem ds. marketingu w firmie Hankook
Tire Europe. Ukończył studia inżynieryjne i ekonomiczne. W przemyśle
samochodowym i oponiarskim pracuje od ponad 20 lat. W tym czasie
odpowiadał m.in. za politykę cenową w firmie Porsche Hungaria
Kereskedelmi Kft w Budapeszcie oraz za marketing produktów w MFP
Michelin w Clermont-Ferrand i Paryżu. Ostatnie 3 lata spędził w sektorze usług finansowych B2B jako dyrektor ds. marketingu i wsparcia
sprzedaży w międzynarodowej firmie Alter Domus. Na nowym stanowisku w Hankook Tire odpowiedzialny będzie za politykę cenową,
marketing produktów i zarządzanie kanałami dystrybucji
producenta opon klasy premium w Europie.
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Naprawy
przek³adni kierowniczych
i pomp wspomagania
Wszystkie typy!

SZYBKO − TANIO − SOLIDNIE
87−100 Toruñ
tel. 056/ 655−96−37
ul. Kana³owa 38 fax 056/ 658−66−10
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zaprosili nas
Bridgestone na prezentację programu Total
Tyre Care i zwiedzanie fabryki opon ciężarowych w Stargardzie Szczecińskim.
Mercedes-Benz Polska na jazdy testowe
Actrosem z nowym silnikiem OM 471.
Michelin Polska na prezentację usługi Michelin Tyre Check.
Renault Trucks Poland na międzynarodowy
finał konkursu Optifuel Challenge 2015.
Solaris Bus&Coach SA na konferencję prasową
firmy podczas targów Busworld w Kortrijk.

W LISTOPADZIE NA ANTENACH

Scania Polska na spotkanie świąteczne, na którym firma podsumuje bieżący rok i przedstawi plany na kolejny.
SSAB Poland na Seminarium Techniczne, którego celem jest wymiana doświadczeń i wiedzy
w zakresie stali o wysokiej wytrzymałości.
ZF Friedrichshafen AG SA do odwiedzenia
stoiska podczas 15. Targów Inter Cars.
Würth Polska na dni otwarte pod hasłem „Przygotuj się na sezon jesienno-zimowy z Würth”.

ORAZ

Listopad w „Na osi” będzie stał pod znakiem zagadnień związanych z pomocą drogową. Jak zwykle
nie zabraknie również nowinek z branży, testów pojazdów i felietonów tematycznych. Znajdzie się więc
miejsce na technikę wojskową i rolniczą, ruszy też nowy cykl pt. „Tuning XXL”, pokazane również
zostaną dziwne, nietypowe, czasami nawet groźne sytuacje drogowe.
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 listopadowy
test nowego Fiata Doblò w wersji furgon;
o jakości współpracy pomocy drogowych
ze strażakami; Wielton Agro, czyli rolnicze
propozycje znanego producenta naczep;
relacja z kieleckiego Międzynarodowego
Salonu Przemysłu Obronnego; 70 000
MAN-ów z Niepołomic; Ford F 550 w roli
pomocy drogowej; w cyklu „Jak to
nazwać?” – całościowe kiprowanie
i praca w duecie

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
3. odcinek listopadowy
pasażerskie MAN-y Lion’s z przydomkiem
City; co uniemożliwia działanie pomocy
drogowej; traktor rozwijający autostradowe prędkości; metodę na przywrócenie
silnikowi wigoru; zaawansowane technologie wyczynowych silników Renault;
najnowszy serwis MAN-a w centrum kraju;
w cyklu „Jak to nazwać?” – wymuszony
off-road i brak wyobraźni

2. odcinek listopadowy
Nissan przebudowany w Polsce na
pomoc drogową; kto ustala rewiry
działania ratowników; duże i mniejsze
ciągniki McCormick; sposób na uniknięcie
wiezienia mostu; nowe Iveco Eurocargo
już w Polsce; przeprawa 7-metrowego
giganta; w cyklu „Jak to nazwać” –
ręczna katapulta i brawurowy trial

Jeżeli nie zdążysz obejrzeć programu
w telewizji, archiwum odcinków dostępne jest
na oficjalnej stronie programu www.naosi.pl
Więcej na www.naosi.pl oraz
na ww.facebook.com/ProgramNaOsi

4. odcinek listopadowy
jak się projektuje ciężarówki Volvo;
dlaczego wraki pojazdów są problemem;
co produkuje koncern CNH; laureat tytułu
„Master Truck of the Year 2015”; czemu
polscy przewoźnicy często wybierają
ciężarówki MAN; w cyklu „Tuning XXL”
– DAF „Hulk”; w cyklu „Jak to nazwać?”
– specyficzna ochrona przyrody
i chirurgiczna precyzja

Zapraszamy do oglądania!
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1) Przelewem – numer rachunku: 21 1600 1156 0004 0602 2943 0001.
2) Firma, która chce otrzymaæ fakturê VAT, powinna z³o¿yæ zamówienie i przes³aæ je do redakcji faksem na nr 71 345 82 13
lub e−mailem: prenumerata@samochody−specjalne.com.pl. Termin p³atnoœci wynosi 14 dni od wystawienia faktury.
3) Zamówienia na prenumeratê przyjmuj¹ równie¿ urzêdy pocztowe na terenie ca³ego kraju oraz oddzia³y Ruchu.
4) Zapraszamy równie¿ do redakcji, gdzie osobiœcie mo¿na op³aciæ prenumeratê. Adres: Byków, ul. Przemysłowa 1.

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.

