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10 Technologie i innowacje w pojazdach
użytkowych
Ekologiczne, ciche, bezpieczne i połączone –
ciężarówki przyszłości mogą być nawet na tyle
inteligentne, by poruszać się samodzielnie,
bez udziału kierowcy. Ale na razie to tylko
koncepcje, w kolejce na odpowiedź bowiem
czeka bardzo wiele pytań.

16 Dwa światy innowacji
Kontynuujemy omawianie najciekawszych
wątków związanych z rozwojem branży pojazdów użytkowych, przedstawionych w raporcie przygotowanym wspólnie przez specjalistów z VDA oraz analitycznej agencji
A.T. Kearney. Tym razem uwagę skupiamy
na innowacjach i czynnikach je wymuszających.

28 Pierwsze półrocze – wyraźnie w górę
Połowa roku za nami, są już dostępne dane
statystyczne dotyczące sprzedaży nowych
pojazdów użytkowych. Proponujemy krótką
analizę bieżącej sytuacji rynkowej.
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48 Fabryka Iveco w Madrycie
Po zlikwidowaniu w 2012 r. fabryki w niemieckim Ulm Iveco produkuje swoje samochody gamy ciężkiej w Madrycie. Byliśmy
tam, by przyjrzeć się, jak powstają modele
Stralis i Trakker.

90 Hyundai H350 – oficjalna prezentacja
Hyundai H350 jest pierwszym od wielu lat
samochodem dostawczym, który został zaprojektowany od podstaw. Mało tego, jest
to w historii marki również pierwszy model
o dmc. 3,5 t. Szefowie projektu zapewniają
jednak, że spełni on wszystkie oczekiwania
europejskich klientów.
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Oj, działo się…
Połowa roku za nami. W ciągu tych sześciu miesięcy sporo się
w branży działo, o niektórych wydarzeniach pisaliśmy, inne być
może umknęły naszej i Czytelników uwadze. Czas zatem na
krótki przegląd najważniejszych wydarzeń biznesowych.

N

ajistotniejszym wydarzeniem na szczytach
władzy był oczywiście publiczny spór, jaki prowadzili między sobą panowie Martin Winterkorn
i Ferdynand Piech, który zakończył się raczej
szokującą rezygnacją Piecha – wieloletniego
prezesa koncernu Volkswagen. Aspirujący do
bycia światowym numerem jeden w motoryzacji
Volkswagen utworzył nową grupę holdingową:
VW Truck & Bus GmbH, łączącą ciężarowe
marki koncernu (VW Nutzfahrzeuge, MAN,
Scania). Na czele stanął Andreas Renschler,
dawniejszy szef Daimler Trucks. Doszło również
do niespodziewanej zmiany w Volvo Trucks,
gdy dyrektor naczelny Scanii, Martin Lundstedt,
zastąpił na analogicznym stanowisku
Per Olofssona w AB Volvo.
Rok 2015 był zapowiadany jako czas konsolidacji dostawców – i tak też się stało. Doszło
do kilku ciekawych przejęć w grupie producentów wyposażenia określanego jako infotainment
(czyli informacyjno-rozrywkowego), np. znany
z wyposażania luksusowych samochodów osobowych Harman przejął marki Red Bend, Symphony Teleca i Bang & Olufsen Automotive.
Swoich właścicieli zmieniały również klasyczne
marki, takie jak Pirelli, którego właścicielem
jest obecnie ChemChina, a 80,1% udziałów
w biznesie LED i oświetlenia samochodowego
marki Philips ma teraz chiński fundusz inwestycyjny GO Scale Capital. W poszukiwaniu
autonomicznych możliwości napędowych ZF
Friedrichshafen AG zakończyło przejęcie TRW,
a Continental AG ogłosił, że zamierza kupić
motoryzacyjny dział fińskiego producenta
oprogramowania – firmy Elektrobit.
Wśród nowych rozwiązań technologicznych
świata samochodów osobowych furorę zrobiła
koncepcja F 015 Luxury in Motion, przedstawiona przez koncern Daimler na targach CES

(Consumer Electronics Show) – największych
na świecie targach elektroniki oraz nowych
technologii w Las Vegas. Samochód ten wywołał ożywioną debatę na temat przyszłości
samochodów autonomicznych.
Coraz częściej zadawane są również pytania o cyfrowe bezpieczeństwo autonomicznych
pojazdów – jest to temat, który może stać się
w najbliższym czasie kwestią kluczową do rozwiązania. Jeśli producentom nie uda się zabezpieczyć swoich połączonych samochodów, to
ryzykują utratę wszystkich swych dotychczasowych osiągnięć w tym zakresie.
Technologia autonomicznej jazdy nie
ogranicza się do samochodów osobowych –
w maju Daimler odebrał tablice rejestracyjne
dopuszczające do jazdy dwa autonomiczne
modele Freightliner Inspiration Truck. Gigantyczna premiera tego modelu odbyła się na tamie
Hoovera dosłownie kilka tygodni po tym, jak na
targach MATS pokazano Freightliner SuperTruck
– ciężarówkę spalającą tylko 19,28 l/100 km
(12,2 mpg).
Nie wypada nie odnotować również
ważnych wydarzeń z polskiego podwórka –
Wielton SA po długich negocjacjach stał się
100-procentowym właścicielem francuskiej
marki Fruehauf SAS. Zakup otwiera Grupie
Wielton drogę do zdobycia pozycji trzeciego
największego europejskiego producenta naczep.
Prezesem zarządu jest obecnie Mariusz Golec.
W międzyczasie Wielton wydzierżawił od Compania Italiana Rimorchi (CIR) prawa do trzech
włoskich marek: Cardi, Viberti oraz Merker,
których sprzedaż poprowadzi spółka
zależna Italiana Rimorchi srl.
Czekamy na ciąg dalszy…

Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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Świętuj razem z Inter Cars SA

W finale wieczoru na scenie pojawi
się gwiazda światowego formatu – zespół
Roxette. Na zakończenie koncertu zaplanowano niesamowity pokaz świetlno-laserowy i zabawę do samego rana.
Zaproszenia i bilety na jubileuszowy koncert wieczorny są bezpłatne i będą dystrybuowane przez filie firmy, poza tym na
imprezę zaproszenia otrzymają wystawcy
z 15. Targów oraz ich goście, laureaci
Gali Mistrzów Warsztatu, a także przedstawiciele filii zagranicznych. W sumie
organizator spodziewa się kilkudziesięciu
tysięcy osób. Więcej informacji o wszystkich promocjach i akcjach jubileuszowych
znajduje się na stronach: www.ic25.pl
oraz www.targi.intercars.com.pl. (KB)

Pawtrans wymienia flotę
Pod koniec kwietnia br. w siedzibie
Pawtrans Holding w Poniatowej odbyło
się uroczyste przekazanie kluczyków do
13 nowych ciągników siodłowych Volvo
FH Euro 6. Samochody te to początek
wymiany floty przewoźnika specjalizującego się w międzynarodowym transporcie płynnych produktów spożywczych.
Aktualnie park samochodów liczy ponad 220 zestawów – docelowo flota ta
składać się ma wyłącznie z pojazdów
Euro VI najnowszej generacji. „Nasi odbiorcy to przede wszystkim największe
koncerny spożywcze działające na terenie Europy. Dlatego priorytetem w firmie
jest najwyższa jakość obsługi. Stawiamy

© Inter Cars

Rok 2015 upływa pod znakiem 25-lecia istnienia spółki Inter Cars. Zarząd
spółki zdecydował obchodzić ten jubileusz hucznie i z rozmachem. Dlatego zaprasza wszystkich swoich klientów, kontrahentów, współpracowników oraz ich
rodziny na niesamowitą imprezę, która odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie w dniach 18–20 września br.
Dla podkreślenia wagi wydarzenia
w ramach obchodów 25-lecia odbędą
się dwie sztandarowe imprezy Inter Cars
– znane i cenione przez całą branżę motoryzacyjną. Pierwsza z nich to 15. Targi
części zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów, druga to Gala Mistrzów
Warsztatu, czyli impreza-nagroda organizowana z myślą o najwierniejszych i najlepszych klientach firmy.
Targi zaprezentują się z ofertą targową na błoniach Stadionu Narodowego
już od piątku 18 września i potrwają przez
3 dni. Piątek – podobnie jak w latach
ubiegłych – zaplanowano jako dzień prasowy, skierowany do mediów i profesjonalistów z branży. Sobota i niedziela
to dni targowe otwarte dla wszystkich
chętnych odwiedzających. W programie
przewidziano prezentację oferty i nowości rynku motoryzacyjnego, różne
pokazy tematyczne, panele dyskusyjne,
szkolenia i konferencje. Na targach zaprezentują się bowiem wszyscy najważniejsi producenci oraz dostawcy z rynku

osobowego i ciężarowego. Poza tym odwiedzający powinni się spodziewać występów muzycznych, różnych pokazów
i wielu innych niespodzianek, m.in. pokazów walki i siły w wykonaniu strongmenów. Na niedzielę 20 września zaplanowano „Family day”, dzień dedykowany
rodzinom z dziećmi. Będzie mnóstwo
zabaw i specjalny program dla dzieci
wraz z koncertem Majki Jeżowskiej.
Zaproszenia na targi będą dystrybuowane w „Wiadomościach IC” oraz od
lipca będą dostępne we wszystkich filiach
firmy Inter Cars SA. Będzie można je
także odebrać u przedstawicieli handlowych. W tym roku zaproszenia są bezpłatne i nielimitowane, poza tym będą
uprawniały do swobodnego poruszania
się po targach, czyli między ekspozycjami
na błoniach i po samym stadionie.
Główne obchody jubileuszowe odbędą
się w sobotę 19 września o godz. 20:00.
Tego wieczoru podczas koncertu wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny
muzycznej, m.in. zespół Kombii, Kamil
Bednarek, Ewa Farna, Afromental, Mrozu,
Boys i Bajm. W trakcie tego pamiętnego
wieczoru zostaną wyłonieni laureaci Gali
Mistrzów Warsztatu. Dziesięciu z nich
odbierze nagrody pieniężne w wysokości 25 000 zł każda, co da okrągłą kwotę
250 000 zł. Ponadto klienci zakwalifikowani do finału Gali Mistrzów Warsztatu otrzymają aż 930 podwójnych zaproszeń na ekskluzywny weekend do
Warszawy oraz udział w koncercie Mega
Gwiazdy na Stadionie Narodowym.

www.lampyostrzegawcze.pl
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objęty jest Złotym kontraktem serwisowym z zapewnieniem 100% dyspozycyjności oraz usługą łączność, a całość
zamówienia została sfinansowana przez
VFS Usługi Finansowe Polska.
(KB)

Targi Comtrans już we wrześniu
Międzynarodowe targi pojazdów użytkowych Comtrans odbędą się w dniach
8–12 września br. w moskiewskim centrum wystawienniczym Crocus Expo. Są
to jedne z najważniejszych wydarzeń
branży motoryzacyjnej dla rynku B2B. Na
organizowanej co dwa lata wystawie będzie można zapoznać się m.in. z szerokim
wyborem pojazdów użytkowych, w tym
ciężarówek, vanów, autobusów, naczep
i przyczep, a także pojazdów specjalnych. Na odwiedzających czekać też będą
najnowsze produkty i oferty z branży
oponiarskiej, paliwowej, serwisowej,
części zamiennych i akcesoriów, usług
oraz telematyki.
Obecni więc będą wiodący producenci zarówno międzynarodowi, jak i lokalni, m.in. Kamaz, GAZ Group, Volvo
Trucks, Renault Trucks, Daimler, Scania,
© Lubitz PR

zawsze na najlepsze pojazdy, elementem
decydującym jest jakość i niezawodność.
Nasze najnowsze ciągniki są bardzo zaawansowane technologicznie, mają udokumentowaną renomę pojazdów paliwooszczędnych, potwierdzoną w naszych
testach. Liczymy na uzyskanie dzięki nim
dalszych oszczędności w zakresie zużycia
paliwa” – powiedział Marek Krochmal,
prezes zarządu Pawtrans Holding.
Przekazane ciągniki to modele Volvo
FH 500 Euro VI, z kabiną Globetrotter
przygotowaną do podwójnej obsady.
13-litrowe silniki D13K Euro VI rozwijają
moc maksymalną 500 KM (368 kW), maksymalny moment obrotowy to 2500 Nm.
Samochody wyposażone są w zautomatyzowaną skrzynię biegów I-Shift i współpracujący z nią paliwooszczędny układ
I-See z funkcją I-Cruise.
Prezes Marek Krochmal podkreślił
również fakt, iż o jakości oferty nie decyduje wyłącznie pojazd, ale także otoczenie okołoproduktowe. „Kompleksowe
rozwiązanie transportowe Volvo stanowi
konkretną propozycję – całość obsługi powierzamy Volvo Trucks. Aby wykorzystać maksymalnie możliwości naszych
nowych ciągników, zorganizujemy także
cykl szkoleń dla naszych kierowców.
Chcemy, żeby doskonalili się w oszczędnej jeździe. Jesteśmy profesjonalistami
i pracujemy z profesjonalistami” – dodał
prezes Marek Krochmal. Każdy samochód

© Volvo Trucks Poland

Ceremonia przekazania nowych samochodów.
Od lewej: Marek Maj – menedżer sprzedaży, Region
Centralny Volvo Trucks Poland, Paweł Węcłowski –
dyrektor sprzedaży, Volvo Trucks Poland, Ewa Jezierska
– dyrektor sprzedaży VFS Usługi Finansowe Polska,
Marek Krochmal – prezes zarządu Pawtrans Holding

MAN, DAF, Iveco, Ford, Volkswagen,
Chrysler-FIAT, Sollers-Isuzu, Hyundai
oraz Fuso. Warta podkreślenia jest również obecność polskich firm, m.in. firmy
Wielton SA.
Tegoroczny program targów Comtrans zawiera m.in. wręczenie nagród
w corocznym konkursie dziennikarzy na
najlepszy samochód ciężarowy i van roku
(International Truck of the Year, International Van of the Year), liczne konferencje, naukowe i praktyczne seminaria
oraz spotkania biznesowe.
Z edycji na edycję zwiększa się liczba
wystawców na tych targach, podczas
imprezy w 2013 r. swoje produkty zaprezentowało 450 firm (w tym prawie
200 spoza Rosji) – to aż 38% więcej w porównaniu z poprzednią edycją. Powierzchnia wystawiennicza natomiast wyniosła
ponad 70 tys. m2. W 2013 r. wystawę
obejrzało 25 tys. odwiedzających z 49
krajów, czyli o 28% więcej w porównaniu z rokiem 2011. Targi cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród inżynierów, menedżerów oraz licznych
specjalistów branży motoryzacyjnej. Wydarzenie jest objęte patronatem Międzynarodowej Organizacji Producentów
Pojazdów Silnikowych (OICA) oraz Ministerstwa Przemysłu i Handlu Federacji
Rosyjskiej. Więcej informacji www.comtransexpo.ru, a na relację z targów Comtrans zapraszamy do październikowego
wydania „Samochodów Specjalnych”. (KB)

Mariusz Golec nowym
prezesem Wieltonu
29 czerwca br. rada nadzorcza powołała Mariusza Golca na stanowisko prezesa zarządu spółki Wielton SA na trzyletnią kadencję. „Dogłębna znajomość
branży, wiedza dotycząca optymalizacji
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Ruszył program „My Inner Strenx”

© Wielton S.A.

Spółki KH-kipper oraz Feber jako
pierwsze na świecie przystąpiły do nowego programu produktowego firmy SSAB
„My Inner Strenx”, który zadebiutował
w kwietniu tego roku na targach Intermat w Paryżu. Program jest związany
z wprowadzeniem Strenx – najnowszej
marki SSAB dla stali konstrukcyjnych
o wysokiej wytrzymałości. „Idea programu Strenx zawiera się w haśle »Mniej
znaczy więcej. Cieńsza stal, większa moc«.
Innymi słowy, chodzi o jak najbliższą
procesów zarządzania i produkcji w spółce
oraz wieloletnie doświadczenie w obszarze rozwoju innowacyjności to kluczowe
kompetencje Mariusza Golca, które przyczynią się do dalszego budowania pozycji Wieltonu na rynku” – skomentował
tę decyzję Paweł Szataniak, przewodniczący rady nadzorczej Wielton SA.
Tym samym wygasa umowa o zarządzanie spółką z dotychczasowym prezesem Wieltonu, Andrzejem Szczepkiem, który kierował spółką od 2010 r.
„Doceniamy ogromny wkład prezesa
Andrzeja Szczepka w rozwój Wieltonu.
W ciągu ostatnich 5 lat pod jego kierownictwem Wielton stał się europejską
firmą z nowoczesnym podejściem do zarządzania oraz stabilnym zapleczem kadrowym i produkcyjnym potrzebnym do
dalszego rozwoju. Wielton dziś to spółka
gotowa do nowych wyzwań z potencjałem ekspansji na świecie” – dodał Paweł Szataniak.
Wielton staje dziś przed nowymi wyzwaniami. „Stawiamy na optymalizację
procesów zarządczych i wytwórczych
oraz innowacyjność rozwiązań w obszarze produkcji, co powinno przełożyć się
na jakość produktów i przewagę konkurencyjną w branży. W planach jest
dalsza ekspansja w kraju i za granicą.
Miejsce w pierwszej trójce europejskich
producentów to cel dla zarządu w najbliższych latach” – skomentował Mariusz
Golec, nowy prezes zarządu Wielton SA.
Mariusz Golec, od 16 lat związany
z Wieltonem jako wiceprezes zarządu,
ma dogłębną wiedzę na temat spółki, jej
produktów i obszarów działalności. Jest
ekspertem w dziedzinie procesów zarządzania i produkcji oraz innowacyjności,
co ma szczególne znaczenie dla dalszego
zwiększania konkurencyjności spółki. (KB)

współpracę z klientami na etapie projektowania ich wyrobów końcowych z użyciem naszej stali” – wyjaśnił Tobias Svensson, dyrektor zarządzający SSAB Polska.
Partnerstwo w ramach programu My
Inner Strenx obejmuje wsparcie techniczne w zakresie doboru stali i rozwiązań materiałowych, jak również wsparcia i praktyki w zakresie przetwarzania
stali Strenx o wysokiej wytrzymałości.
Członkowie programu mają pierwszeństwo dostępu do Centrum Wiedzy SSAB
w celu rozwijania nowych i innowacyjnych sposobów projektowania z użyciem
stali Strenx o wysokiej wytrzymałości.

reklama
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Program ten zapewnia też pierwszeństwo dostępu do usług i zasobów SSAB.
Obejmuje to m.in. infolinię wsparcia
technicznego, szkolenia, seminaria projektowe i techniczne, dokumentację,
spotkania w sprawie realizacji projektu,
rozwiązywanie nagłych problemów dotyczących materiałów i ich obróbki. Ponadto program certyfikuje zastosowania stali Strenx jako zatwierdzone przez
SSAB rozwiązania projektowe i produkcyjne. Każdy certyfikowany produkt
może być dostarczony ze znakiem My Inner Strenx. Oznacza to także możliwość
identyfikacji każdego z elementów konstrukcyjnych, np. naczepy wykonanej
z tej stali, a to przekłada się na pewność
co do najwyższej jakości wykonania
całości. „Dla użytkowników symbol My
Inner Strenx na produkcie jest potwierdzeniem, że produkt jest lekki, mocny
i nowoczesny” – podsumował Michał
Dubas, dyrektor handlowy Special Steels
w Polsce.
(KB)

Pojazdami testowymi były dwa egzemplarze Renault Trucks T 4×2 napędzane
silnikiem Euro VI DTI 11 o mocy 430 KM,
wyposażone w przekładnię główną o przełożeniu 2,64. Jeden z nich był modelem
„standardowym”, podczas gdy drugi został wyposażony w pakiet Optifuel.
Na potrzeby tego badania TÜV Rheinland wybrała dwóch doświadczonych
kierowców mających umiejętności typowe dla grupy kierujących długodystansowymi pojazdami ciężarowymi.
Swoje pomiary TÜV Rheinland prowadziła na typowej trasie międzyregionalnej o długości 200 km. Każdy pojazd był
obciążony łączną masą 32 t. Pierwszego
dnia obydwaj kierowcy dwukrotnie przebyli trasę testową, zamieniając się pojazdami przed drugim przejazdem. Dzięki
temu wyeliminowano wpływ indywidualnego stylu jazdy na wyniki. Następnego
dnia obydwaj przeszli szkolenia Optifuel Training pod okiem eksperta Renault
Trucks, by trzeciego dnia pokonać trasę
testową, wykorzystując nabyte podczas
szkolenia umiejętności.

Rygorystyczna procedura pozwoliła
ocenić wydajność poszczególnych pojazdów wynikającą z ich cech, a jednocześnie wyeliminować wpływ czynników
zewnętrznych na zużycie paliwa, takich
jak temperatura otoczenia, różnice w oporze toczenia obydwu zestawów czy aktualnie panujące warunki drogowe.
Po zakończeniu jazd testowych eksperci TÜV Rheinland stwierdzili i poświadczyli, że w Renault Trucks T Optifuel
zużycie paliwa było o 10,9% mniejsze niż
w standardowym Renault Trucks T. (KB)

Stacja Mercedes powraca
Podobnie jak w zeszłym roku również
przez całe tegoroczne lato, aż do 6 września br., Stacja Mercedes oferować będzie
ciekawe spotkania, koncerty, projekcje
filmowe, wydarzenia motoryzacyjne oraz
zajęcia sportowe. Inicjatorem projektu
jest Mercedes-Benz Polska, a współtwórcą programu i operatorem – Grupa
Warszawa.

Renault T Optifuel
z certyfikatem TÜV

© Renault Trucks

© P. Jakubowski

Niezależna jednostka certyfikacyjna
TÜV Rheinland poprzez serie testów
uwierzytelniła fakt osiągnięcia niższego
o 10,9% zużycia paliwa w pojeździe Renault Trucks T Optifuel, prowadzonym
przez kierowców, którzy odbyli szkolenie Optifuel Training. Wynik taki osiągnięto w porównaniu ze standardowym
modelem T.
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Tegoroczny pawilon, w którym odbywają się wydarzenia, jest połączeniem
elegancji, nowoczesnego designu i miejskiego stylu życia. Sezon pod znakiem
trójramiennej gwiazdy zapoczątkował
Dzień Pagody oraz spotkanie z Paulem
Bracqem, jednym z najważniejszych projektantów samochodów XX wieku. Intensywnym doświadczeniem dla fanów
mocnych wrażeń był Dzień AMG, a wakacje rozpoczęła wizyta kamperów w letnim pawilonie oraz spotkanie dotyczące
caravaningu. Ale to dopiero początek
ciekawych wydarzeń motoryzacyjnych
– jeszcze w lipcu w Stacji Mercedes
odbędzie się m.in. Dzień Samochodów

www.lampyostrzegawcze.pl
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z Fabryki Marzeń (30 lipca), a sierpień rozpocznie nie
lada gratka dla fanów zabytkowych samochodów,
czyli Dzień Klasyków (2 sierpnia). Specjalną atrakcją
dla pasjonatów sportowych rywalizacji są niedzielne
transmisje Formuły 1, a obejrzeć będzie można jeszcze
wyścigi o Grand Prix Belgii (22 sierpnia) oraz Grand
Prix Włoch (6 września). Środy w Stacji Mercedes są
filmowe i w tym sezonie goście zobaczą projekcje pod
hasłem „Filmowe podróże w czasie”, a w piątki, tradycyjnie już, Stacja zaprasza na koncerty artystów,
którzy świetnie wpisują się w najnowsze trendy w muzyce rozrywkowej. Ciekawą propozycją dla gości Stacji Mercedes są także warsztaty kulinarne oraz zajęcia sportowe, m.in. trening jogi, wspólne bieganie
czy wyprawy rowerowe. Na wszystkie wydarzenia
wstęp jest wolny.
Tegoroczna Stacja Mercedes – znajdująca się na
rogu ul. Kruczkowskiego i al. 3 Maja w Warszawie
– choć w nocy jest tajemniczą bryłą, to za dnia,
dzięki otwierającym się fasadom, zamienia się w nowoczesny garażowy pawilon. Nowa elewacja nawiązuje
do industrialnej przeszłości Powiśla – garaży maszynowych oraz parowych, które mieściły się w tej
lokalizacji w XIX wieku.
(KB)

TARCZE
I KLOCKI
HAMULCOWE
BERAL

Petrygo w nowej odsłonie
Orlen Oil, producent i dystrybutor środków smarnych oraz olejów do motoryzacji, wprowadził na
rynek Petrygo – nową, ulepszoną gamę płynów do
chłodnic przeznaczonych do samochodów osobowych i ciężarowych.
Bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz specjalistycznej wiedzy technologów, opracowane zostały
produkty o najnowocześniejszych parametrach, spełniające wymagania współczesnych silników. Oferta
zawiera 4 linie produktowe: Petrygo Q NEW – ekonomicznej klasy płyn do starszych samochodów, Petrygo
Plus – z szerokim zakresem aprobat w standardzie
G12+, przeznaczony do pojazdów VW płyn Petrygo
PRIME G 12++ oraz Petrygo Heavy – przeznaczony
do samochodów ciężarowych i ciężkiego sprzętu.
Gwarantem wysokiej jakości całej linii jest glikol
monoetylenowy, będący surowcem o wysokiej czystości. Ważne jest również, że do produkcji wszystkich czterech wariantów stosowane są certyfikowane
dodatki funkcyjne. Produkty przeszły testy w ekstremalnych warunkach użytkowych oraz są zgodne
z rygorystycznymi normami ochrony środowiska.
Petrygo zapewnia ochronę przed korozją i kawitacją dla całego układu chłodzącego, bezpieczeństwo
dla elementów gumowych i z tworzyw sztucznych
oraz gwarantowaną temperaturę krystalizacji. Jego
stosowanie zabezpiecza także przed powstawaniem
osadów i kamienia oraz zapewnia wzorcowe parametry wymiany ciepła. Warto podkreślić, że Petrygo
zawiera aprobaty producentów czołowych marek
samochodów osobowych i ciężarowych.
(KB)

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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Technologie i innowacje
w pojazdach użytkowych
Dariusz Piernikarski
Ekologiczne, ciche, bezpieczne i połączone – ciężarówki
przyszłości mogą być nawet na tyle inteligentne, by
poruszać się samodzielnie, bez udziału kierowcy. Ale na
razie to tylko koncepcje, w kolejce na odpowiedź
bowiem czeka bardzo wiele pytań.
©

Daim

ler

Truc

Wzajemna komunikacja to kluczowy element
samochodu ciężarowego przyszłości – dzięki temu
generowane jest szczegółowe otoczenie pojazdu

ks

aka przyszłość rysuje się dla branży
pojazdów użytkowych? Do czego
właściwie ciężarówka przyszłości
będzie wykorzystywana? Kto (lub co)
będzie ją prowadzić? I wreszcie – co ją
będzie napędzać? Spróbujemy poszukać chociażby przybliżonych odpowiedzi
na postawione pytania.

Na początku były normy…
Nieuchronnie próba odpowiedzi na
zadane we wstępie pytania prowadzi do
kwestii legislacyjnych. Ale czy w rzeczywistości to, jakie są obecnie i jakie będą
samochody ciężarowe, wynika z konieczności dostosowania się do obowiązujących przepisów? Norma Euro VI to już
stare dzieje i teraz specjaliści z branży
starają się odgadnąć, co będzie dalej.
Cokolwiek nastąpi, panuje zgoda, że

wprowadzona w 2014 r. norma Euro VI
była daleka od zakończenia procesu regulacji branży samochodów ciężarowych
w Europie. Komisja Europejska zdecydowanie podkreśla fakt, że przepisy te
przyczyniły się do obniżenia zużycia paliwa (i tym samym emisji CO2) i emisji
toksycznych składników spalin. W tym
kontekście wydaje się, że obniżanie emisji
CO2 jest właśnie najbliższym kierunkiem działań.
Przyjmując ten punkt widzenia oraz
akceptując fakt, iż wszystko zaczyna się
od norm, można zadać kolejne kluczowe
pytanie: Czy potencjalna norma Euro VI
wersja 2 lub Euro VII (czy jakkolwiek ją
nazwiemy) powinna wprowadzać ograniczenia w zużyciu paliwa? W przypadku
samochodów osobowych i dostawczych
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takie ograniczenia już są w postaci limitów emisji CO2 w przeliczeniu na kilometr. Przedstawiciele producentów –
chociażby zrzeszeni w ACEA – zdecydowanie i jednym głosem wyrażają swój
sprzeciw, uważając, że obniżanie zużycia
paliwa przez pojazd podlega znacznie
bardziej restrykcyjnym wymaganiom narzucanym przez rynek. Producenci chcą
sprzedawać ekonomiczne, oszczędne
ciężarówki, a floty chcą wydawać jak
najmniej na paliwo, które obecnie stanowi nawet do 30% całkowitych kosztów TCO. Tak więc mamy precyzyjnie
działający, samoregulujący się mechanizm rynkowy.

www.lampyostrzegawcze.pl

| TRANSPORT |
Amerykańska wersja Mercedes-Benz Future Truck 2025,
czyli Freightliner Inspiration Truck: od maja dwa takie
samochody krążą po drogach Nevady

© Daimler Trucks

Chodzi o pieniądze
Stwierdzenie to w zasadzie nie powinno dziwić, chociaż
w dyskusjach o tym, jak spełniać przepisy w branży regulowanej właśnie przepisami, łatwo stracić z oczu ten oczywisty fakt.
Czasem potrzebne jest zatem wyraźne przypomnienie: transport drogowy to biznes handlowy. Producenci finalni (OEM)
i dostawcy, floty, które kupują od nich produkty, są w nim,
aby zarabiać pieniądze. Jeśli floty nie będą zarabiać, przestaną
wozić ładunki. Ale wtedy zostaniemy pozbawieni większości
artykułów codziennej potrzeby, które do sklepów docierają
przecież w ładowni samochodu ciężarowego lub dostawczego
i nie zanosi się na to, by w przyszłości miało być inaczej.
Te samochody ciężarowe muszą być zaprojektowane i zbudowane i nie mogą – nie powinny – kosztować więcej niż ich
przyszli użytkownicy są w stanie za nie zapłacić. Rozwój technologiczny stojący za kolejnymi generacjami produktu (wymuszony przez kolejne normy) to wyższa cena, a odbiorcy chcą,
aby jej wzrost był jak najmniejszy – na tyle niski, by w ich przypadku możliwe było uzyskanie rzeczywistego i wymiernego
zwrotu z inwestycji.
Stwierdzenia te ponownie kierują nas do pytania o to, jak
będzie wyglądać branża ciężarowa za dziesięć lat. Czy producenci OEM, dostawcy i zarządzający flotami powinni rozważać wprowadzanie nowych, alternatywnych paliw i układów
napędowych? Duże floty mogą sobie na takie pojazdy pozwolić, wykorzystując technologie opracowane przez światowych producentów OEM, takich jak Daimler i Volvo, i inwestując w niezbędne doposażenie infrastrukturalne. Mniejsze floty
muszą precyzyjnie kontrolować koszty i oceniać ryzyko odejścia od doskonale znanych, wypróbowanych i już technologicznie
dojrzałych rozwiązań, jakimi są silniki Diesla. Niestety, to właśnie te mniejsze floty stanowią większość nabywców i użytkowników samochodów ciężarowych.
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Efektywne, połączone, niekoniecznie alternatywne
Wracając do przyszłości… Czy samochody ciężarowe produkowane za dziesięć lat będą bardziej efektywne niż stosowane współcześnie? Z pewnością tak. Połączone – zdecydowanie. Wzajemna łączność pociąga za sobą pozytywne skutki
w postaci większej efektywności przewozów i bezpieczeństwa.
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© ZF

Zestaw ZF Innovation Truck dzięki integracji hybrydowej skrzyni przekładniowej ZF TraXon
Hybrid, aktywnego układu kierowniczego ZF Lenksysteme oraz systemu telematycznego
Openmatics może być łatwo sterowany zdalnie za pośrednictwem tabletu – ułatwia to
manewrowanie i upraszcza procesy logistyczne

Sterownik
prototypu
Sterowany zewnętrznie
układ kierowniczy Servotwin CV

Panel sterujący
zintegrowany
z tabletem

Automatyczna skrzynia
biegów TraXon Hybrid

Telematyczny
moduł pokładowy
Openmatics

Inverter

którego tematem przewodnim była próba
zdefiniowania samochodu ciężarowego
przyszłości (The Truck of the Future).
Konkluzją było stwierdzenie, że będzie
to pojazd innowacyjny, efektywny paliwowo i bezpieczny. Zaledwie kilka miesięcy później ciężarówka przyszłości trafiła na pierwsze strony gazet – czołowi
producenci pojazdów, dostawcy syste-

mowi i nawet floty zasypały nas swoimi
wizjami samochodów następnej dekady.
Chyba najwięcej dyskusji wzbudziła jeżdżąca samodzielnie Future Truck 2025,
zaprezentowana przez Daimler Trucks,
warto też wspomnieć o koncepcji Innovation Truck pokazanej przez ZF czy Advanced Vehicle Experience – koncepcyjnej ciężarówce amerykańskiego giganta

© Walmart

Powszechne zasilanie paliwami alternatywnymi i napęd za pomocą alternatywnych źródeł? Mało prawdopodobne.
Pozostaną silniki Diesla, infrastruktura
oraz ogólna akceptacja społeczna tego
status quo. Być może trochę „demonizuję” rolę oleju napędowego, zwłaszcza
przy bezsprzecznych tendencjach wzrostu cen, ale w ciągu najbliższej dekady
to paliwo pozostanie dominującym źródłem energii.
Jeszcze w grudniu 2013 r. w Brukseli
odbyło się ciekawe seminarium zorganizowane przez Zrzeszenie Europejskich
Producentów Samochodowych ACEA,

Walmart Advanced Vehicle Experience – ten koncepcyjny samochód ciężarowy łączy innowacyjne rozwiązania w zakresie aerodynamiki, elektroniki,
ma mikroturbinowy napęd hybrydowy, zaawansowane systemy sterowania i wykonany jest z tak zaawansowanych materiałów jak włókna węglowe
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Diabeł tkwi w szczegółach

© Continental

Analiza trendów gospodarczych wskazuje na to, że w kolejnej dekadzie ciężarówka przyszłości będzie wykonywać
zadania w dużej mierze niezmienione
od dziś – ludzie nadal będą potrzebować
różnych rzeczy, które będą musiały być
do nich dowiezione. Aby to wykonać,

Choć może nie na tak wielką skalę jak
oczekują tego politycy i ekolodzy, przyszły samochód będzie mógł być zasilany
różnymi paliwami (CNG/LNG), towarzyszyć temu będzie szersze wykorzystanie
technologii elektroenergetycznych. Będzie lżejszy niż współczesne odpowiedniki, dłuższy, dzięki czemu uzyskamy
znaczne zwiększenie ładowności w porównaniu z aktualnymi możliwościami
różnych środków towarowego transportu
drogowego. W kabinie nadal będzie zasiadał człowiek, ale dokona się transformacja jego roli z kierowcy do operatora.
W wielu przypadkach nastąpi przekaza-
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handlowego Walmart, opracowana wspólnie z firmą Peterbilt. Były też mniej spektakularne, ale za to bliższe rzeczywistości
realizacje, takie jak chociażby wyciszony
DAF CF Silent.

W 2014 r. Continental zaprezentował platformę „eHorizon” – rozwiązanie, które łączy w sobie
zbierane z otoczenia dane nawigacyjne z bardzo dokładnymi danymi topograficznymi z map, aby
stworzyć „elektroniczny horyzont sieciowy” ułatwiający m.in. jazdę przewidującą. System analizuje
drogę przed pojazdem, w tym takie informacje, jak natężenie ruchu czy topografia drogi,
i dostosowuje działanie układu napędowego do bieżącej sytuacji

nie ma nic lepszego niż pojazd użytkowy.
Ten przyszły samochód będzie precyzyjnie dopasowany do wykonywanego
zadania zarówno pod względem konfiguracji podwozia, jak i przewożącego
towar nadwozia. Kolejne jego cechy to
maksymalna efektywność kosztowa, energetyczna oraz bezpieczeństwo.
Połączona mobilność (ang.: connected mobility), polegająca na inteligentnym łączeniu danych o ruchu ulicznym
i różnych środków (rodzajów) transportu,
stanie się elementem architektury informatycznej pojazdu. Pojazdy będą komunikować się ze światem zewnętrznym
za pośrednictwem telematyki w systemach „pojazd do pojazdu” (V2V) i „pojazd z infrastrukturą” (V2I).

nie zadań związanych z kierowaniem
pojazdem na rzecz autonomicznych systemów prowadzących, zwłaszcza w przypadku takich działań jak jazda w konwoju
(platooning) czy parkowanie.
Jeśli szybkie tempo rozwoju funkcji
wspomagających kierowcę, odpowiedniego oprogramowania i sprzętu utrzyma
się nadal zgodnie z oczekiwaniami, to seryjne ciężarówki wyposażone w całkowicie zautomatyzowane funkcje jazdy
będą już stałym elementem (choć może
jeszcze nie tak licznym) krajobrazu drogowego roku 2025. Już teraz (od maja br.)
po drogach amerykańskiego stanu Nevada poruszają się dwie autonomiczne
ciężarówki Freightliner Inspiration Truck.
Stopień autonomicznej jazdy będzie stale
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Platooning, czyli jazda w konwoju pojazdów
wzajemnie skomunikowanych, to obniżenie
zużycia paliwa do 20%, zachowanie większego bezpieczeństwa oraz większa
płynność ruchu dzięki mniejszym
wahaniom prędkości jazdy

Wahania prędkości
– jazda indywidualna

© Scania

Wahania prędkości
– jazda w konwoju
(platooning)

Wzrośnie również udział transportu intermodalnego w wymianie towarowej,
szerzej stosowane będą koncepcje intermodalne wykorzystujące więcej ciężarówek specjalnie zaprojektowanych dla
poszczególnych odcinków trasy, w wy-

© Scania

rosnąć. Doprowadzi to do powstania bezpieczniejszych i bardziej wydajnych samochodów ciężarowych, a także znacznej redukcji emisji CO2. Pozwoli na to
łączność, nowe systemy informacyjne
i zaawansowane systemy wspomagania
kierowcy. Pojazdy przyszłości będą w stanie „widzieć” drogę poza zasięgiem wzroku kierowcy, a tym samym przygotować się do warunków drogowych i ruchu
drogowego.
Ruch drogowy będzie znacznie lepiej zorganizowany, ciężarówki będą poruszać się w konwojach (platooning),
pojawią się wydzielone pasy ruchu dla
samochodów ciężarowych i dostawczych.

Przykładem elektryfikacji samochodów ciężarowych mogą być realizowane obecnie
przez Scanię próby związane z zasilaniem elektrycznym – prąd dostarczany jest
przez pantograf, jak w doskonale znanych trolejbusach

14 | LIPIEC – SIERPIEŃ 2015 | Transport – Technika – Biznes

niku czego poprawi się efektywność przepływu towarów z jednego samochodu
do drugiego.

Globalnie – platformowo
Nie wolno również zapominać o wpływie postępującej globalizacji. Szeroko
stosowane będzie podejście platformowe
w projektowaniu i produkcji pojazdów
i komponentów – analogicznie jak obecnie w samochodach osobowych. Te same
platformy projektowe będą mogły być
stosowane do tworzenia uproszczonych
systemów przeznaczonych na mniej zaawansowane technicznie rynki wschodzące. Przy niższym koszcie produkcji nie
muszą to być wcale rozwiązania gorsze
z technicznego punktu widzenia. Po prostu będą zapewniać odpowiedni dla danego rynku poziom wydajności przy użyciu
najlepszych technologii dostępnych na
całym świecie.
Kolejna dekada powinna zaowocować zdecydowanym obniżeniem kosztów
operacyjnych. Koniunktura w gospodarce
światowej wciąż pozostanie dość krucha,
a marże firm transportowych będą nadal

www.lampyostrzegawcze.pl
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bardzo niskie, więc pełne wykorzystanie
dostępnej technologii pozwalającej na
utrzymanie kosztów na niskim poziomie
będzie niezmiernie ważne. Obejmuje to
lekkie i bardziej wydajne silniki, a także
obowiązkowe w stosowaniu na coraz
większej liczbie rynków (w Europie już
od 2016 r.) zaawansowane systemy bezpieczeństwa czynnego.

Silnik Diesla pozostaje nadal
Wśród specjalistów z branży panuje
powszechna zgoda, że silnik wysokoprężny (o zapłonie samoczynnym, silnik
Diesla) nadal będzie dominującym źródłem napędu. Nie wyklucza to możliwości
coraz szerszego stosowania paliw alternatywnych (także odnawialnych biopaliw) i nowych alternatywnych układów
napędowych. Należy liczyć się z powoli
rosnącym wykorzystaniem takich paliw,
jak biogaz, biodiesel i bioetanol. Prognozy firmy Frost & Sullivan dotyczące

drogach. Hybrydowe układy napędowe,
w których wykorzystywane będą „konwencjonalne” akumulatory (czyli takie
jak stosowane obecnie), będą oczywiście na opcjonalnych listach wyposażenia, jednak zdecydowanie wyższy koszt
związany z zakupem ciężarowych hybryd (w cięższych segmentach masowych)
i ich niższa ładowność będą skutecznie
ograniczać penetrację rynku.
Dążenie do poprawy efektywności
silników wymusi dalsze udoskonalenia
tych konstrukcji w zakresie downsizingu
(zmniejszenia pojemności skokowej, rozmiarów i masy przy utrzymaniu dotychczasowych osiągów), opracowywania nowych strategii spalania i obniżania strat
wewnętrznych (straty tarcia, energia wydatkowana na napęd urządzeń pomocniczych). Część zadania związanego z poprawą efektywności napędu zostanie
wykonana dzięki zastosowaniu doskonalszych, sprawniejszych układów przeniesienia napędu – skrzyń biegów, osi

W przyszłości dominującą technologią będzie połączony układ napędowy.
Chodzi w tym przypadku o integrację
w strategii działania sterownika układu
napędowego wszystkich dostępnych informacji na temat otoczenia i danych,
takich jak topografia dróg, informacje
o innych pojazdach, warunki drogowe.
Prowadzić to będzie do optymalizacji
cyklu jazdy, strategii zmiany biegów lub
odzyskiwania energii na zjazdach.
Oczywiście doskonale jest znany
wpływ zbyt dobrze poinformowanych lub
całkowicie niedoinformowanych urzędników decydujących o obowiązujących
przepisach prawa. Jeśli należałoby się
spodziewać jakiegokolwiek zagrożenia,
to przyjść ono może właśnie z tej strony…

I jeszcze więcej…
Aby określić trochę lepiej kierunek,
w jakim podąża przemysł samochodów
ciężarowych, nie wystarczy jeden przeglądowy artykuł. Przede wszystkim na początku trzeba uświadomić sobie warunki,
w jakich przyszłym ciężarówkom przyjdzie działać. Tak więc nakreśliliśmy jedynie szkic przedmiotu dyskusji. Temat
jest na tyle ciekawy i wielowątkowy, że
na pewno jeszcze do niego wrócimy.

© DAF Trucks

Summary

DAF CF Silent to specjalnie wyciszona dystrybucyjna ciężarówka DAF – na desce rozdzielczej znajduje się przycisk „Silent”, który uruchamia oprogramowanie silnika w celu ograniczenia momentu
obrotowego i prędkości obrotowej silnika. Biegi zmieniane są przy niższych prędkościach obrotowych, a specjalne osłony skrzyni biegów pomagają zredukować hałas

sprzedaży w roku 2022 mówią o 81-procentowym udziale silników Diesla i 8-procentowym udziale pojazdów zasilanych
metanem w segmencie średnim i ciężkim.
Elektryfikacja będzie również odgrywać ważną rolę, samochody hybrydowe
w niektórych segmentach (np. komunalnym, dostawczym) staną się bardziej
powszechne, a niektóre zadania transportowe będą wykonywane przez ciężarówki działające na zelektryfikowanych

napędowych i uzyskaniu jeszcze ściślejszej współpracy między silnikiem a skrzynią biegów. Problem optymalnego dopasowania silnika i skrzyni biegów w danych
warunkach jazdy jest obecnie realizowany głównie dzięki odpowiedniemu
doborowi licznych przełożeń i różnym
strategiom przełączania biegów. Negatywnym wynikiem jest wysoki koszt,
masa i objętość opakowania, które nie
są idealne.

www.lampyostrzegawcze.pl

Euro VI standard has not completed
the regulation of the truck industry
in Europe. It seems that reducing
CO2 emissions is just the next course
of action. Meanwhile manufacturers
want to sell cost-effective, fuel efficient trucks and fleets want to spend
as little as possible on fuel, which
now constitutes up to 30% of total
TCO. So, in reality there exists a precisely working, self-regulating market mechanism.
According to trends analyses in the
next decade truckswill perform their
tasks largely unchanged from today
– there is no better way to deliver.
The future truck will be precisely
matched to the task at hand – both
in terms of chassis configuration, as
well as the body carrying the goods.
It will also be maximally efficient in
terms of cost, energy and security.
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Dwa światy
innowacji
© thestartupgarage.com

roducenci pojazdów użytkowych
działają w nieustannie zmieniającym się otoczeniu biznesowym,
w którym zapotrzebowanie na produkty
o nowych cechach wymuszane jest zarówno przez klientów, jak i obowiązujące
w danym regionie przepisy prawne.
Aby sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku, producenci muszą
inwestować w innowacje. W ciągu ostatniej dekady wydatki na prace badawczo-rozwojowe (R&D – Research and
Development) ujmowane jako część całkowitych przychodów stale wzrastały
u wszystkich producentów OEM (producenci końcowi – Original Equipment
Manufacturer). Oczywiście udział inwe-

Wydatki na badania i rozwój jako % sprzedaży [%]

Kontynuujemy omawianie najciekawszych wątków związanych z rozwojem branży
pojazdów użytkowych, przedstawionych w raporcie przygotowanym wspólnie przez
specjalistów z VDA oraz analitycznej agencji A.T. Kearney. Tym razem uwagę
skupiamy na innowacjach i czynnikach je wymuszających.
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Wykres 1. Porównanie nakładów badawczo-rozwojowych jako udziału
procentowego ze sprzedaży na rynkach wschodzących i w Triadzie [1]
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Potrzeba innowacji…
Firmy transportowe na rynkach wschodzących profesjonalizują się w dużym tempie, zaostrzeniu ulegają
również obowiązujące tam normy emisji spalin, zatem
różnica związana z nakładami R&D ponoszonymi przez
tamtejszych producentów w stosunku do OEM działających na rynkach rozwiniętych będzie się zmniejszać.
Potwierdzeniem tego są nakłady na badania i rozwój
poniesione w ostatnich latach. Głównym czynnikiem
sprawczym jest dążenie do obniżenia zużycia paliwa.
Nie bez znaczenia jest również wyraźnie zarysowujący
się trend coraz szerszego wykorzystania jako paliwa
gazu ziemnego (szczególnie w Chinach), zwłaszcza że
obecnie spadło nieco tempo wprowadzania innowacji
w konwencjonalnych układach napędowych po gwałtownym przyspieszeniu związanym z wprowadzaniem ostatnich norm emisyjnych (Euro VI, EPA 2013,
EPA GHG 14).
Producenci intensyfikują obecnie wysiłki związane
z wprowadzaniem udoskonaleń w obszarze aerodynamiki, redukcji oporów toczenia i zastosowaniem
lżejszych materiałów konstrukcyjnych. Dynamicznie
rozwijają się również technologie informatyczne – nowoczesne ciężarówki stają się coraz bardziej „inteligentne” i rosną możliwości wspomagania kierowcy
w prowadzeniu i obsłudze pojazdu. Na drogi wyjechały
już pierwsze autonomiczne pojazdy, mogące jechać
praktycznie bez udziału kierowcy. Rozpoczęty także
został dwukierunkowy proces łączenia ciężarówek ze
światem zewnętrznym. Wszystkie te obszary badań wyglądają bardzo obiecująco, należy również oczekiwać
innowacji w dziedzinach spokrewnionych, takich jak
zarządzanie flotą, obsługa lub sterowanie przepływem
ruchu (np. jazda w konwojach na autostradach).

Siła sprawcza
Mimo że zapotrzebowanie na innowacje technologiczne w samochodach ciężarowych znacznie różni
się w zależności od regionu geograficznego, to niezależnie od rynku można mówić o dwóch najważniejszych czynnikach wyznaczających kierunki prac R&D
i wielkość przeznaczanych na nie budżetów. Pierw-

reklama

stycji badawczo-rozwojowych w stosunku do uzyskiwanych przychodów w przypadku producentów
działających na rynkach rozwiniętych (Triada, czyli
Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Kanada i Japonia) jest różny w porównaniu z inwestycjami dokonywanymi przez producentów OEM, działającymi na
rynkach wschodzących, takich jak np. Chiny, Indie,
Brazylia czy Rosja (czyli grupa BRIC). Producenci
pojazdów ciężarowych działający na rynkach Triady
w ostatnich latach inwestowali niemal dwukrotnie
większe kwoty (w porównaniu z przychodami ze sprzedaży) niż firmy działające na rynkach wschodzących
(wykres 1). Wynika z tego prosty wniosek – te dwie
grupy działają w dwóch różnych światach innowacji.
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W przyszłości

----

W przyszłości

Redukcja kosztów w przypadku konwencjonalnych systemów oczyszczania
spalin i zgodność z nowymi normami
Obecnie

W przyszłości

Wprowadzenie kolejnych norm
Euro IV, Euro V

niewielkie znaczenie dla producenta
kluczowe znaczenie dla producenta
zorientowanie pozostanie na dotychczasowym poziomie
zorientowanie silnie wzrośnie

i ciężkiego (HD) oraz pomiędzy rynkami
Triady i rynkami wschodzącymi. Analiza
nie obejmuje lokalnych kosztów dodatkowych, takich jak podatki, cła i inne
opłaty dodatkowe – różnią się one znacznie pomiędzy rynkami.
Podsumowując – roczny całkowity
koszt własności dla właściciela pojazdu
działającego na rynku wschodzącym będzie o ok. 40–70% niższy niż w krajach

Triady – zarówno w przypadku samochodów segmentu średniego, jak i ciężkiego.
Jednakże nawet pobieżna analiza proporcji przedstawionych na wykresie pokazuje, że użytkownicy na rynkach wschodzących zaczną zwracać coraz większą
uwagę na efektywność paliwową kupowanych przez nich pojazdów, gdyż także
i tam następuje przesunięcie decyzyjnego środka ciężkości z ceny zakupu na
całkowity koszt własności i użytkowania,
czyli TCO.

Ekologia wymusza innowacje
Na rynkach Triady wprowadzane
normy, zwłaszcza te dotyczące emisji
składników toksycznych i gazów cieplarnianych (np. na rynku amerykańskim
EPA GHG 14), od lat – oprócz wspomnianego TCO – stanowią drugi z głównych czynników wymuszających innowacyjne zmiany w pojazdach użytkowych.
W ciągu ostatnich dwóch dekad mieliśmy do czynienia ze stopniowym zaostrzaniem norm ograniczających emisję
toksycznych składników spalin – i to
zarówno na tak rozwiniętych rynkach,
jak Unia Europejska, Stany Zjednoczone
i Japonia, jak i na rynkach wschodzących, które stopniowo adaptowały normy
europejskie.

Wykres 2. Porównanie całkowitego rocznego kosztu własności i użytkowania
samochodu ciężarowego dla rynków Triady i rynków wschodzących [1]

Rynki wschodzące, np. Chiny

szym z nich jest obniżanie całkowitego
kosztu własności i użytkowania (TCO – Total Cost of Ownership), drugim są obowiązujące przepisy prawne. Są oczywiście
inne czynniki, takie jak np. dążenie do podnoszenia komfortu, ale w wymiarze finansowym ich udział pozostaje marginalny
– ogólnie prezentujemy to w tabeli 1.
Całkowity koszt własności TCO jako
kryterium decyzyjne przeważa nad ceną
zakupu pojazdu na rynkach Triady i zyskuje coraz większe znaczenie na rynkach rozwijających się. TCO jako taki
jest bardzo ważnym czynnikiem wymuszającym innowacje w pojazdach użytkowych, obejmuje bowiem takie składniki kosztowe jak paliwo, płace kierowcy,
obsługę i naprawy oraz amortyzowaną
w całym okresie eksploatacji cenę zakupu
pojazdu. Klienci biorący pod uwagę TCO
poszukują zaawansowanych technologicznie pojazdów, które spalają mniej paliwa
i są bardziej odporne na trudy eksploatacji (czyli trwałe i niezawodne, co wpływa
na obniżenie kosztów obsługowo-naprawczych). Aby zminimalizować te powtarzające się koszty, kupujący są w stanie w pewnym zakresie zaakceptować
wyższy udział kosztów amortyzacji w ich
rocznym zestawieniu kosztów, o ile równocześnie ulega obniżeniu całkowity koszt
TCO. Takie podejście do TCO promuje
zatem innowacje uzasadnione ekonomicznie. Decyzje zakupowe, których podstawą jest wyłącznie jak najniższa cena
wejściowa, innowacjom zdecydowanie
nie sprzyjają.
Czynniki wpływające na TCO różnią
się w zależności od rynku i w zależności
od segmentu. Na wykresie 2 przedstawiono różnice występujące pomiędzy
samochodami segmentu średniego (MD)

MD

HD

podwozie dystrybucyjne

dalekobieżny ciągnik siodłowy

4%

9%

12%

3%

6%
9%

TCO
=
22 tys. €

TCO
=
47 tys. €

11%
52%

71%

23%

5% 2%

5% 2%

Triada, np. Niemcy

---

Rosnące znaczenie wraz
z postępującą profesjonalizacją flot

Obecnie

----

----

Stale wysokie znaczenie

Obecnie
Rynki wschodzące:
Brazylia, Rosja,
Chiny, Indie

W przyszłości

Przepisy prawne

---

Obecnie
Triada:
Unia Europejska,
Stany Zjednoczone,
Kanada, Japonia

----

TCO

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

Tabela 1. Innowacje w centrum uwagi producentów na rynkach Triady i rynków wschodzących [1]
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=
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Płace kierowców
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Opony

Amortyzacja

50%

Producenci OEM z Triady
dysponują doskonale
wyposażonym zapleczem
badawczym

W przeciwieństwie do flot samochodów osobowych emisja CO2 w przypadku
samochodów ciężarowych nie odgrywa
jeszcze tak istotnej roli w ograniczeniach
normatywnych, choć sytuacja ta zmienia się i w najbliższej przyszłości będzie
jednym z głównych kierunków działań
ustawodawców. Przegląd aktualnie obowiązujących norm emisyjnych przedstawiamy na wykresie 3.
Normy emisyjne dotyczące samochodów ciężarowych (MD + HD) tradycyjnie koncentrują się na 4 głównych toksycznych składnikach spalin: tlenkach
azotu NOx, cząstkach stałych PM, tlenku
węgla CO oraz nie spalonych węglowodorach THC. Ze względu na szkodliwość
oddziaływania na człowieka za najbar-

dziej niebezpieczne uważane są NOx i PM.
Warto przypomnieć, że pierwsza wprowadzona w 1991 r. na terenie Europy
norma Euro I ograniczała ilość emitowanych tlenków azotu do 8,0 g/kWh i cząstek
stałych 0,36 g/kWh. Obecnie obowiązuje
norma Euro VI, której limity dla tych dwóch
substancji wynoszą 0,4 g/kWh dla NOx
oraz 0,01 g/kWh dla PM. Tak więc dla
tlenków azotu mamy dwudziestokrotną,
a dla cząstek stałych trzydziestosześciokrotną redukcję emisji (wykres 4). Tak
znaczny postęp został dokonany w ciągu
zaledwie niecałego ćwierćwiecza. Podobną politykę ograniczania emisji toksycznych składników spalin realizują
również Stany Zjednoczone i Japonia –
w państwach tych obowiązują obecnie

Wykres 3. Przegląd aktualnie obowiązujących norm emisyjnych w różnych regionach świata

normy EPA’13 oraz JP09 – ustanowione
w tych normach limity dotyczą tych samych substancji toksycznych, a graniczne wartości są obecnie zbliżone we
wszystkich rynkach Triady.

U zbiegu dwóch światów
Całkowity koszt własności i użytkowania oraz przepisy normatywne, zwłaszcza dotyczące emisji toksycznych składników spalin, to dwa kluczowe czynniki
innowacyjności w przemyśle pojazdów
użytkowych. Państwa rozwinięte należące do Triady stosują u siebie znacznie
ostrzejsze normy emisji niż te, które obowiązują na rynkach wschodzących. Jednakże zauważalną tendencją jest zmniejszanie różnic normatywnych (i tym samym
technologicznych) istniejących między
tymi dwoma światami – w ciągu najRosja
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bliższych dwóch dziesięcioleci powinno
dojść do zrównania konwencjonalnych
norm emisyjnych. Jest to jedna z kluczowych przyczyn zwiększania nakładów
badawczo-rozwojowych przez lokalnych
producentów działających w krajach rozwijających się.
O ile na rynkach Triady nakłady na
inwestycje badawcze w ciągu ostatniej
dekady wzrastały w tempie wynoszącym
średnio 4% rocznie, o tyle producenci
działający na rynkach wschodzących
zwiększali nakłady średnio do 11% rocznie. Świadczy to o nieuchronnym wyrównywaniu się poziomów technologicznych pojazdów (wykres 1).
Różnica w znaczeniu, jakie ma TCO
dla użytkowników działających na rynkach Triady i na rynkach wschodzących,
także powoli się zmniejsza. W większości
państw rozwiniętych minimalizacja całkowitego kosztu własności ma kluczowe
znaczenie dla większości operujących tam
flot. Dla klientów działających w krajach rozwijających się TCO zaczyna mieć
coraz większe znaczenie, gdyż klienci
działający w poszczególnych segmentach stają się dojrzalsi, a ich działania są
coraz bardziej profesjonalne.
Mimo że nakłady na prace badawczo-rozwojowe na rynkach wschodzących są
większe, to wyrównanie poziomów technologicznych nie nastąpi natychmiast.
Biorąc pod uwagę istniejące różnice w fi-
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Wykres 4. Schematyczne przedstawienie
ewolucji norm Euro wprowadzanych na terenie Unii Europejskiej ograniczających emisję
toksycznych składników spalin w trakcyjnych
silnikach samochodów ciężarowych
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lozofii działania poszczególnych klientów
oraz różnice w ogólnym rozwoju gospodarczym, a szczególnie w infrastrukturze
drogowej, można śmiało założyć, że do
całkowitej globalizacji, ujednolicenia rynków transportowych musi upłynąć jeszcze bardzo dużo czasu.

Przekleństwo bycia liderem
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dzących (w ujęciu względnym, jako część
przychodów) w ciągu ostatniej dekady
wzrosły trzykrotnie w porównaniu z tym,
ile wydają producenci działający głównie
na obszarze Triady. Podobną zależność
można zaobserwować, analizując ponoszone nakłady w liczbach bezwzględnych – budżety badawcze producentów
działających w krajach BRIC wzrastały
w dwucyfrowym tempie (wykres 5), gdy
w krajach Triady utrzymywało się jednocyfrowe tempo wzrostu. Na wykresie
5 widać, jak znacząco indyjska Tata czy
chiński Dongfeng zwiększyły swoje wydatki na badania i rozwój. Całkowite nakłady były wyższe niż np. wydatki koncernu PACCAR działającego w Ameryce
Północnej (Kenworth i Peterbilt) i w Europie (DAF). Oczywiście jest to prawda
jedynie w wartościach bezwzględnych
i nie sprawdzi się po przeliczeniu na
nakłady jednostkowe, uwzględniające
wielkość produkcji.
Pomimo wzrostu nakładów na innowacje, ponoszonych przez lokalnych producentów działających w grupie BRIC,
górny pułap wydatków może być ograniczony, ponieważ w pewnym momencie
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Udane produkty dostępne na rynkach wschodzących zazwyczaj nie są tak
technologicznie zaawansowane jak te
w Europie czy USA. Ponieważ jednak
kraje wschodzące rozwijają się w szybkim
tempie, rosną również oczekiwania tamtejszych użytkowników. Dysponując zaawansowanymi technicznie pojazdami na
rynkach Triady, globalnie działający producenci muszą rozwiązać problem tego,
w jaki sposób należy przygotować zaawansowane produkty przeznaczone na
rynki wschodzące i jak dużo prac R&D
jest koniecznych w niekiedy końcowych
cyklach życia dojrzałych technologii.
Jak wspomniano, nakłady na badania
i rozwój ponoszone przez producentów
lokalnie działających na rynkach wscho-

6
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Mimo że różnice technologiczne między rynkami wschodzącymi a Triadą są wyraźnie widoczne, to ulegają one powolnemu, ale stałemu zmniejszaniu
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Producenci na rynkach wschodzących, nawiązując współpracę ze światowymi dostawcami
systemowymi, uzyskują dostęp do nowoczesnych
technologii na długo zanim będą one faktycznie
potrzebne na rynku lokalnym

© Continental

producenci ci mogą chcieć sięgnąć po
sprawdzone już rozwiązania technologiczne stosowane przez producentów
z rynku Triady.

Innowacje za darmo?
Standardy technologiczne i wymagania istniejące na rynkach wschodzących
często są analogiczne do tych, jakie obowiązują w krajach Triady, główną różnicą
jest opóźnienie czasowe wynoszące przeważnie 10–15 lat. Wspomniane i komentowane wcześniej przyspieszenie w zakresie rozwoju technologii stopniowo tę
różnicę zmniejsza. Gdy pojawia się zapotrzebowanie na nowe technologie, innowacje czy po prostu cechy produktu
zgłaszane przez klientów lub ustawodawców na rynkach wschodzących, często na
innych, bardziej rozwiniętych rynkach
rozwiązania te uważane są już za dojrzałe. Oznacza to, że producenci OEM
działający na rynkach wschodzących mogą

korzystać z wyników badań podstawowych, które stały się już w międzyczasie
ogólnie dostępne. W innych wypadkach
know-how nie musi być jeszcze własnością publiczną, ale nie jest też zastrzeżona i można ją uzyskać od zaawansowanych technicznie dostawców.
Ponieważ producenci wywodzący się
z Triady, poszukując możliwości rozwoju,
działają również na rynkach wschodzących, mogą sami zrzec się swoich praw
w zamian za korzyści wynikające z uzyskania dostępu do nowych, chłonnych rynków – np. zawiązując spółki joint venture.
Tym samym lokalni partnerzy otrzymują
dostęp do nowoczesnych technologii.
Oprócz tego dla producentów OEM z triady
jest to także możliwość przedłużenia żywotności rynkowej pewnych rozwiązań,
które na rynku macierzystym uważane
są już za przestarzałe z technicznego
czy też normatywnego punktu widzenia
i tym samym dalszego czerpania zysków
z ich produkcji i stosowania.
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Wykres 5.
Wydatki na badania i rozwój
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Producenci Triady

Współdzielenie dostawców jest innym sposobem na przekazanie innowacji na rynki rozwijające się. Producenci
chińscy, na przykład, za pośrednictwem
światowych dostawców uzyskują dostęp
do nowoczesnych technologii na długo
zanim będą one faktycznie potrzebne
na rynku lokalnym. Jak widać, istnieje
kilka możliwości uzyskania dostępu do
innowacji i to w wielu przypadkach zupełnie za darmo.

Opracował Dariusz Piernikarski
Bibliografia:
[1] An A.T. Kearney study: Global Truck Industry, Perspectives towards 2030, Materialien zur Automobilindustrie nr 47,
Wyd. VDA, czerwiec 2014.

Summary
To meet the changing demands of
the market, OEMs must invest in innovation. Over the last decade, spendings on research and development
steadily increased. Manufacturers of
trucks operating on the Triad markets invested almost twice as much
(as compared to sales revenues) than
companies operating in emerging
markets. It follows a simple conclusion – the two groups operate in two
different worlds of innovation.
Technological standards and requirements existing in emerging markets
are often similar to those that apply
in the Triad countries, the main difference is the time gap of 10–15
years. There is no need to reinvent
the wheel so they use the results of
basic research that have already become generally available. If the know-how is not in the public domain yet,
it is not proprietary and can be obtained from high-tech suppliers.

CAGR (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu)
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„Używki” – dobry biznes
Część I

Zakup używanego samochodu ciężarowego to duża inwestycja. Wielu uważa,
że zakup popularnej „używki” to znacznie lepsze wykorzystanie środków niż
nabycie nowego samochodu ciężarowego, dlatego warto upewnić się,
że przeznaczony na ten cel budżet zostanie najlepiej użyty.

a obecnym etapie rozwoju technicznego samochodów ciężarowych i przy bardzo zaostrzonej
konkurencji pomiędzy poszczególnymi
producentami różnica między markami
w kosztach eksploatacji (rozumianych
tu przede wszystkim jako koszty obsługi
serwisowej) w okresie gwarancyjnym,
czyli typowo do 3 lat, jest niewielka. Rozbieżności uwidoczniają się wyraźnie później. Na koszty eksploatacji samochodu
w okresie pogwarancyjnym mają wpływ:
trwałość, dostępność części (zamienników) oraz prostota konstrukcji.
Czy zatem zakup samochodu używanego ma sens? Odpowiedzią jest rynek
samochodów używanych, który ma się
całkiem dobrze. Wynika to przede wszystkim z wysokich cen nowych pojazdów
oraz z faktu, że w dalszym ciągu jednym

z decydujących kryteriów przy zakupie
jest cena pojazdu, a niekoniecznie koszty
ponoszone w całym okresie eksploatacji
związane ze zużyciem paliwa, opłatami
autostradowymi (powiązanymi ze spełnianą normą emisji) czy obsługi. Trzeba
jednak przyznać, że liczba firm korzystających z rozszerzonych programów
obsługi posprzedażowej (kontrakty serwisowe, ubezpieczenia, finansowanie
itp.) stale rośnie.

Nieco statystyki
Na polskim rynku sprzedaży samochodów ciężarowych od lat obserwujemy
większe zainteresowanie kupujących samochodami używanymi niż nowymi. Było
tak zarówno w czasie największej hossy
rynkowej w roku 2007, jak i podczas
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kryzysu lat 2008–2009, tendencję tę zauważamy również ostatnio. Oczywiście
wpływ na poziom sprzedaży ma nie tylko
aktualnie panująca koniunktura gospodarcza, ale również wprowadzane w poszczególnych latach przepisy związane
z ograniczaniem emisji toksycznych składników spalin. O ile w 2009 r., gdy zaczęła
obowiązywać norma Euro V, zmiana preferencji użytkowników nie była tak wyraźnie odczuwalna, o tyle już w końcówce
roku 2013, przed nadejściem w styczniu
2014 normy Euro VI, rynek silnie zareagował na tę „niewiadomą” w postaci
efektu wręcz masowego wykupu europiątek – zarówno nowych, jak i używanych. Pod koniec roku 2013 w dosłownym
znaczeniu komisy i stoki importerów opustoszały, towarem najbardziej poszukiwanym były oczywiście ciągniki siodłowe.
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Sprzedaż nowych i używanych samochodów ciężarowych o dmc. > 3,5 t w Polsce w latach 2013–2014 wraz ze wskaźnikami zmiany r/r

strzeni całego roku 2014 utrzymywała
się na znacznie wyższym poziomie niż
nowych (różnica 36,2%). Rynek nowych
pojazdów powoli nasycał się samochodami spełniającymi normę Euro VI – ich
sprzedaż w całym roku stanowiła już
ponad 81%, natomiast w grupie samochodów używanych w dalszym ciągu
trwało przede wszystkim poszukiwanie
modeli Euro V. Zarejestrowano 24 114
samochodów używanych – tylko o 2,2%
mniej niż przed rokiem.
Zbiorcze dane (źródło: PZPM) dotyczące sprzedaży nowych i używanych samochodów ciężarowych w Polsce w latach
2013–2014 wraz ze wskaźnikami zmian
rok do roku przedstawiono na rysunku.
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Przypomnijmy, że w całym roku 2013
zarejestrowano w Polsce 19 715 nowych
samochodów ciężarowych o dmc. > 3,5 t,
czyli więcej o 20% niż rok wcześniej.
Zakupy samochodów używanych cieszyły się dużym powodzeniem – PZPM
szacuje, że w 2013 r. sprzedaż „używek”
wyniosła 23 658 szt. – czyli ok. 53,3%
całkowitej sprzedaży. Odnotować jednak
warto, że dynamika sprzedaży samochodów używanych była niższa niż samochodów nowych – zwłaszcza w końcówce roku.
W 2014 r. w Polsce sprzedano 17 711
nowych ciężarówek – o 10,2% mniej niż
w 2013. Dynamika sprzedaży używanych samochodów ciężarowych na prze-

Kupując używany pojazd samodzielnie, zawsze warto dokładnie ocenić jego stan techniczny

Używany – tak, ale…
Nawet jeśli nie uda się spośród licznych ofert wyłonić używanego pojazdu
w stanie niemal idealnym, to warto odszukać taki, który jest optymalnie dopasowany do potrzeb. Zakup używanej
ciężarówki nie oznacza rezygnacji z jakości, osiągów i niezawodności. Zawsze
warto poszukać tej w najlepszym stanie
– i tak będzie mniej kosztowna niż jej fabrycznie nowy odpowiednik. Oprócz niższej ceny zakupu również niższe powinny
być koszty bieżące.
Składki ubezpieczeniowe dla pojazdów używanych są zwykle bardziej konkurencyjne niż dla ich nowych odpowiedników ze względu na ich mniejszą
wartość. Ponadto niższe będą (lub w ogóle
ich nie będzie) odliczenia amortyzacyjne.
Nowy samochód ciężarowy traci na wartości w momencie gdy zamontuje się jego
tablice rejestracyjne, nowy właściciel
odbierze kluczyki i wyjedzie poza bramy
salonu dealerskiego. Niektóre modele
mogą stracić nawet do 40% ich wartości
tylko w pierwszym roku eksploatacji.
Kupując samochód używany, unika się
tego początkowego, drastycznego spadku
jego wartości.
Przez wiele lat najwięksi europejscy
producenci samochodów ciężarowych,
wytwarzając pojazdy o najwyższej jakości, budowali reputację w zakresie ich
wydajności i niezawodności. Z punktu
widzenia użytkownika – nabywcy po-
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Oględziny podwozia –
ważny element kontroli
technicznej

Stan, w jakim znajduje się
podwozie pojazdu, mówi
wiele o dotychczasowej
eksploatacji i dbałości
o pojazd poprzedniego
właściciela
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jazdu używanego – ma zatem sens zainwestowanie w pojazd tej marki, na
której można polegać – tej, do której ma
się największe zaufanie, wynikające np.
z dotychczasowych doświadczeń eksploatacyjnych. Spore znaczenie mają
również kontakty z sieciami serwisowymi danej marki – używany samochód
o niemałym przebiegu może pojawiać
się w warsztatach nieco częściej niż jego
niemal nowy odpowiednik.

Kilka wskazówek dla kupującego
Poszukując używanego samochodu
ciężarowego, w obszarze zainteresowań
znajdą się zarówno mocno zużyte egzemplarze, w bardzo złym stanie technicznym, których jedynym rozsądnym przeznaczeniem byłaby utylizacja w zakładzie
recyklingu, jak i samochody, które w zasadzie mogłyby rozpocząć niezwłocznie
pracę. Oczywiście przed zakupem warto
dowiedzieć się nieco więcej o historii
pojazdu, zadając typowe pytania o dotychczasowy przebieg eksploatacji, obsługi technicznej (wykonanych przeglądów okresowych), ewentualne usuwane
w serwisach usterki czy naprawy powypadkowe. Jazda próbna i bezpośrednie
przekonanie się o aktualnych możliwościach samochodu jest również elementem niezbędnym.

Kupujący jest w korzystnej sytuacji,
gdy nabywa pojazd w dobrze działającym
i sprawdzonym komisie czy w jednym
z centrów sprzedaży pojazdów używanych działających w obrębie sieci któregoś z importerów – mamy pewność, że
obiekt zainteresowania pochodzi z wiarygodnego źródła i został przed skierowaniem do sprzedaży gruntownie sprawdzony pod względem technicznym. Jeśli
jednak zakup odbywa się z mniej pewnego
źródła, tym bardziej warto pamiętać o kilku
podstawowych zaleceniach.
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Oczywiście marka marce nierówna,
każdy model ma swoje wady i zalety,
a i sami użytkownicy także mają swoje
preferencje. W pewnym sensie wszystko
podsumowuje rynek wtórny. Analizując
popyt na modele poszczególnych producentów i ceny za samochody używane, najłatwiej jest ocenić, co się sprawdza, co się
tak naprawdę ceni (i co ma znaczenie)
i które pojazdy mają właśnie te cechy.

Oględziny podwozia. Jeśli wiemy, na
co zwrócić uwagę (jeśli nie – zawsze
można zwrócić się o pomoc do zaprzyjaźnionego warsztatu czy mechanika),
warto postarać się o oględziny spodu
pojazdu – stan, w jakim znajduje się jego
podwozie, mówi wiele o dotychczasowej
eksploatacji i dbałości o pojazd jego poprzedniego właściciela. Poszukujemy wyraźnych śladów uszkodzeń lub ich napraw, wycieków (miska olejowa, skrzynia
biegów, amortyzatory), sprawdzamy kluczowe komponenty takie jak np. hamulce,
połączenia przegubowe (wał napędowy)
i elementy układu kierowniczego. Zwracamy również uwagę na ślady głębokiej
korozji na ramie, osiach czy elementach

Samochody sprzedawane w centrach pojazdów używanych dowolnej sieci
dealerskiej są poddawane wnikliwej kontroli technicznej
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granicą. W drugiej grupie znajdują się samochody poleasingowe (lub odebrane
w wyniku windykacji) – umowy finansowane przez leasing fabryczny są zawierane typowo na okres od 3 do 5 lat
i po upływie tego okresu niektórzy użytkownicy decydują się na wykup pojazdów,

Używany samochód kupiony u dealera otrzymuje wsparcie techniczne całej organizacji

zawieszenia. Jeśli zachodzi taka potrzeba, można również określić zakres niezbędnych prac obsługowych lub napraw.
Inspekcja powierzchni zewnętrznej.
Samochód z pewnością został przygotowany do sprzedaży – został gruntownie
wysprzątany i umyty, jednak błyszczące
powierzchnie lakieru czy chrom na obręczach kół nie powinny zwieść kupującego. Nowa powłoka lakiernicza z pewnością „odmładza”, jednak jej obecność
może wynikać z innych przyczyn niż
tylko chęć przywrócenia dawnej świetności. Skutecznie maskuje ślady napraw
blacharsko-lakierniczych, zarysowania
lub korozję kabiny, nadwozia lub ramy.
Lista potrzeb. Warto przed zakupem
sporządzić listę wymagań i potrzeb (lub
przynajmniej dokładnie je sobie uświadomić). Wśród analizowanych zagadnień
powinny się znaleźć np. zużycie paliwa,
osiągi silnika, rodzaj skrzyni biegów,
ładowność (lub pojemność skrzyni ładunkowej), konfiguracja układu napędowego, konfiguracja kabiny czy też bardziej szczegółowe parametry techniczne
jak wysokość siodła czy pojemność zbiornika paliwa lub przygotowanie kabiny do
obsady dwuosobowej. Są to oczywiście
przykłady w żadnym wypadku niewyczerpujące tej obszernej listy. W zasadzie
można podejść do problemu w sposób
analogiczny jak przy zakupie fabrycznie
nowego pojazdu, gdy wspólnie z handlowcem przyszły właściciel szczegółowo
określa specyfikację techniczną.
Chcąc kupić „używkę”, warto poświęcić nieco czasu na poszukiwania tego
właściwego modelu – internetowe zasoby ogłoszeń wydają się nieprzebrane,
choć gdy dochodzi się do poziomu konkretów, często okazują się jednak dość
ograniczone. Nie wolno jednak decydo-

wać się na zakup samochodu, który nie
do końca spełnia wszystkie oczekiwania
lub jest w takim stanie, że przywrócenie go do stanu efektywnej używalności
wymaga dużych nakładów finansowych.
Dotyczy to rodzaju pojazdu, jego konfiguracji technicznej, spełnianej normy emisyjnej itp. Większość kierowców i właścicieli bardzo dba o swoje auta. „Używki”,
jakie znajdują się w większości komisów,
są przeważnie w dobrym lub bardzo dobrym stanie i mogą jeszcze długo służyć
nowym właścicielom.
Oczywiście za decyzją, oprócz profesjonalnych pobudek, którymi zawsze
powinno się kierować, mogą stać mniej
racjonalne powody, takie jak moda czy
płytka chęć zaimponowania konkurencji. Wydaje się również, że czasy, kiedy
przedsiębiorcy transportowi kupowali
ciężarówki „na wyrost”, licząc na dobrą
koniunkturę rynkową (jak np. w roku
2007) i mnogość łatwych do uzyskania
zleceń, odeszły bezpowrotnie.

Używka od dealera lub importera
Każdy z europejskich producentów
samochodów ciężarowych ma na terenie
naszego kraju specjalne programy sprzedaży samochodów używanych. Samochody przeznaczone do powtórnej sprzedaży znajdują się w gestii dealerów lub
są rozlokowane w obsługiwanych przez
importera punktach. Umownie można je
nazwać centrami pojazdów używanych,
choć z oczywistych względów w zależności od marki będą one funkcjonowały
po innymi nazwami.
Oferowane do sprzedaży pojazdy pochodzą z trzech źródeł. Pierwszą grupę
tworzą samochody kupowane od partnerów czy dystrybutorów danej marki za

„Używki”, jakie znajdują się w większości komisów lub na placach u dealerów, są przeważnie
w dobrym lub bardzo dobrym stanie i mogą
jeszcze długo służyć nowym właścicielom

jednak część z nich rezygnuje z wykupu
i takie auta trafiają zazwyczaj do importera do sprzedaży jako samochody używane. W trzeciej grupie znajdziemy samochody odkupowane od klientów, którzy
nabywają samochody nowe. Odkup dotychczas użytkowanego pojazdu nie jest
jednak regułą, zależy od wielu czynników, takich jak ich wiek, stan techniczny
czy wielkość nowo złożonego zamówienia lub znaczenie klienta dla importera
czy dealera. Warto zauważyć, że na rynku
polskim w trzeciej grupie dominują samochody sprowadzane z zagranicy.
W drugiej części artykułu przedstawimy informacje na temat programów
sprzedaży używanych samochodów ciężarowych prowadzonych w Polsce przez
poszczególnych importerów i ich sieci
dealerskie.
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Castrol Vecton – jeden
dla wszystkich
Firma Castrol wprowadziła jedną nazwę dla wszystkich olejów do samochodów
ciężarowych. Nowa nazwa Castrol Vecton zastąpiła wcześniejsze, takie jak Castrol
Enduron, Tection Global czy Vanellus.

najnowszej ofercie klienci znajdą
osiem produktów o klasach lepkości od 5W-30 do 15W-40, które
nadają się do stosowania zarówno w najnowocześniejszych silnikach, spełniających wymagania
normy Euro VI, jak i starszych jednostkach.
Nowe oleje Castrol Vecton przewyższają nawet
o 40% wymagania API i ACEA w zakresie ochrony
przed zużyciem, pozwalają także zmniejszyć zużycie
paliwa i wydłużyć przebiegi między wymianami.

Cechą charakterystyczną nowej linii olejów jest
technologia System5 Technology. Pozwala ona
zmaksymalizować osiągi w pięciu kluczowych
obszarach, takich jak zmniejszenie zużycia paliwa, zwiększenie mocy, wydłużenie żywotności,
zmniejszenie zużycia oleju i wydłużenie przebiegów
między wymianami. Dzięki tej unikatowej technologii oleje gamy Vecton utrzymują lepkość na niemal jednakowym poziomie w całym okresie eksploatacji, poprawione zostały również zdolności

do rozpraszania sadzy, ochrona przeciwzużyciowa
i antykorozyjna silnika, a ilość osadów gromadzących się na tłokach uległa ograniczeniu.
Stabilna lepkość ma kluczowe znaczenie dla zużycia
paliwa – wraz z przebiegiem lepkość oleju zwiększa się, przez co rosną opory wewnętrzne silnika
i wzrasta zużycie paliwa. W oleju Vecton wzrost
lepkości jest niewielki mimo wydłużenia przebiegów między wymianami. Dzięki temu zużycie paliwa jest mniejsze, niższe jest także zużycie samego oleju. W oczywisty sposób przyczynia się
to do obniżenia kosztów transportu, gdyż koszt paliwa stanowi największy wydatek w firmach transportowych. Zmniejszenie zużycia paliwa nawet

Paweł Mastalerek,
szef działu technicznego Castrol w Polsce

Rodzina olejów Vecton to efekt 20 000 testów
w laboratoriach, 2,5 mln km testów silnikowych
w 200 różnych cyklach oraz 1,2 mln km podczas
jazd drogowych, w których wały korbowe silników
testowych wykonały łącznie ponad 4 miliardy
obrotów. To pozwoliło nam dokładnie sprawdzić
właściwości olejów Vecton.
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o 1% (jak w przypadku olejów Vecton Fuel Saver
5W-30) w połączeniu z wydłużonymi przebiegami
między wymianami oleju może zmniejszyć wydatki
na przeglądy związane z wymianą oleju.

Bogata oferta
W nowej ofercie znajdzie się osiem olejów w trzech
lepkościach, wśród nich także produkty niskopopiołowe, do silników spełniających normę Euro VI, wyposażonych w systemy wtórnej obróbki spalin.
Najbardziej zaawansowanymi produktami są syntetyczne oleje o lepkości 5W-30, przeznaczone do
najnowocześniejszych silników. Vecton Fuel Saver
5W-30 produkowany jest w dwóch wersjach –
E6/E9 i E7. Pierwszy uzyskał rekomendację jednego z największych producentów ciężarówek –
firmy MAN i jest przeznaczony do silników Euro V
i Euro VI wyposażonych w systemy wtórnej obróbki
spalin, które wymagają stosowania olejów niskopopiołowych. Drugi z kolei bardzo dobrze sprawdzi
się w silnikach spełniających normy Euro IV i V,
które nie są wyposażone w filtry DPF. Nazwa Fuel
Saver, czyli oszczędzający paliwo, odzwierciedla
właściwości obu olejów, zmniejszają one bowiem
zużycie paliwa nawet o 1% w porównaniu z silnikami Euro V, pracującymi na nowoczesnym
oleju 15W-40.

Firma Lipiński odbiera kolejne
ciągniki Iveco

Castrol Vecton Long-Drain 10W-40
Vecton 10W-40 to półsyntetyczny olej przeznaczony do ciężarówek, autobusów i samochodów
dostawczych z silnikami Diesla, spełniających
normę Euro III lub starszą. Produkt ten zyskał m.in.
aprobaty Renault RLD-2 i MAN M 3275-1. Drugi
olej o tej lepkości jest przeznaczony do pojazdów,
których silniki spełniają normę ACEA E9 i są wyposażone w systemy wtórnej obróbki spalin. Takie
jednostki mogą pracować wyłącznie na oleju niskopopiołowym, a Vecton 10W-40 LS idealnie spełnia
te wymagania.

Firma Adama Lipińskiego z Sierpca może pochwalić się flotą 270 samochodów, w której
większość stanowią samochody marki Iveco.
Pierwsze pojazdy trafiły do Sierpca trzy lata temu.
Właściciel sukcesywnie powiększał park maszynowy, kupując kolejne partie nowych
ciągników. Pod koniec ub. roku
zakupiono pierwsze samochody z silnikami Euro VI.
„Jesteśmy zadowoleni
ze współpracy z Iveco
Poland oraz wysoko cenimy sobie ciągniki Iveco
Stralis Hi-Way. Nasi kontrahenci wymagają od nas
stałej gotowości do wykonywania zadań, a taką gwarancję
możemy im dać wówczas, gdy dysponujemy nowym niezawodnym taborem” – powiedział Adam
Lipiński, właściciel firmy.

news

Przekazana partia 40 nowych pojazdów to modele
Iveco Stralis Hi-Way wyposażone w oszczędne
11-litrowe 6-cylindrowe silniki o mocy 460 KM
(338 kW) osiągające maksymalny moment obrotowy 2150 Nm w zakresie 900 –1550 obr/min. Dodatkową moc uzyskuje się dzięki elektronicznie sterowanej turbosprężarce o zmiennej geometrii
(EVGT). Pojazdy zostały wyposażone w zautomatyzowaną 12-biegową skrzynię przekładniową
EuroTronic II.

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30
Castrol Vecton 15W-40
Kolejne cztery oleje charakteryzują się lepkością
klasy 10W-40. Olej Vecton Long Drain 10W-40
opracowano z myślą o wydłużonych przebiegach
między wymianami. W grupie tej klienci znajdą
oleje syntetyczne, czyli Vecton Long Drain 10W-40
LS i Vecton Long Drain 10W-40 E7. Pierwszy z nich
jest niskopopiołowy i można go stosować nawet
w najnowszych silnikach (ma rekomendację MAN),
drugi zaś idealnie sprawdzi się w starszych jednostkach napędowych, które spełniają normy Euro II, III
i IV. Oba są przystosowane do przebiegów między
wymianami sięgającymi nawet 100 000 km.

Gamę kończą produkty o lepkości 15W-40. Do tej
grupy produktów zalicza się Vecton 15W-40
(spełniający wymagania takich norm jak ACEA
E7 czy API CI-4) oraz Vecton 15W-40 CJ-4 – olej
niskopopiołowy, przeznaczony do najnowszych
samochodów europejskich i amerykańskich producentów, który spełnia wymogi norm ACEA
E7/E9 czy API CJ-4.

„Mamy nadzieję, że samochody te spełnią oczekiwania tak wymagającego klienta, jakim jest
firma Adama Lipińskiego. Coraz bardziej zacieśniająca się współpraca pomiędzy naszymi firmami świadczy o tym, że pojazdy Iveco cieszą się
dużym uznaniem wśród polskich przewoźników”
– podsumował podczas przekazywania kluczyków Massimiliano Perri, dyrektor generalny Iveco
Poland.
[KB]

Zdjęcia: © Castrol

Zdjęcie: © Iveco Poland
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Pierwsze półrocze
– wyraźnie w górę

Dariusz Piernikarski

Połowa roku za nami, są już dostępne dane statystyczne dotyczące sprzedaży nowych
pojazdów użytkowych. Proponujemy krótką analizę bieżącej sytuacji rynkowej.

© MAN Truck & Bus

rezentowane w dalszej części artykułu dane liczbowe w odniesieniu
do Unii Europejskiej pochodzą z publikacji ACEA, czyli Zrzeszenia Europejskich
Producentów Samochodowych. Wszystkie szczegółowe wyniki sprzedaży w Polsce zaczerpnięto z raportów publikowanych przez Polski Związek Przemysłu
Motoryzacyjnego PZPM. Względne dane
liczbowe odnoszone są do analogicznych
okresów w roku poprzedzającym.

Koniunktura gospodarcza
Rzeczywisty produkt krajowy brutto
uśredniony dla całej Unii Europejskiej,
zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej,
powinien w 2015 r. wzrosnąć z ubiegłorocznego poziomu 1,4% do 1,8%, a w 2016 r.
może to być już 2,1%. Sprzyja temu
połączenie kilku korzystnych czynników,
takich jak względnie niskie ceny ropy
naftowej i obniżenie wartości euro. Niespodziewane zakłócenie w postaci kryzysu greckiego w czasie, gdy powstaje
ten artykuł, w prognozach jeszcze nie
było uwzględnione – być może zatem będzie konieczna niewielka korekta w dół.
Dla strefy euro prognozowany na 2015 r.
poziom wzrostu pkb powinien wynieść
1,5% (2016 – 1,9%). Dość korzystnie na

MAN Truck & Bus po pierwszym półroczu
2015 jest liderem sprzedaży samochodów
ciężarowych

Pojazdy użytkowe
w Unii Europejskiej

unijnym tle wypada Polska – wzrost pkb
w 2014 r. wyniósł 3,4%, prognozy na
2015 r. mówią o wzroście na poziomie
3,3%, a w 2016 r. sytuacja ma utrzymać
się na stabilnym poziomie (3,4%). Dla porównania wzrost pkb w USA w 2015 r. ma
wynieść 3,1%, w Japonii – 1,1%, a w Chinach aż 7%. Dla całej gospodarki światowej ocenia się, że będzie to wzrost na
poziomie 3,5%.

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy
tego roku sprzedaż pojazdów użytkowych
w Unii Europejskiej wzrosła o 11,6% –
zarejestrowano 832 782 pojazdy. W tym
okresie największe rynki odnotowały wzrosty sprzedaży na zróżnicowanym poziomie: Hiszpania +34,1%, Wielka Brytania +22,6%, Włochy +7,5%, Niemcy
+3,4, natomiast we Francji nastąpił spadek o 1%.
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Sprzedaż
szt.

-------

Kraj

-------

-------

Tabela 1. Rejestracje pojazdów użytkowych
w Unii Europejskiej w okresie styczeń–maj 2015
Zmiana
r/r [%]

4
5
7

Francja
Niemcy
Hiszpania
Włochy
Polska
EU28

170 170
128 687
70 763
59 202
29 032
832 782

22,6
–1,0
3,4

© DAF Trucks

3

171 049

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

2

Wielka
Brytania

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

1

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

Pojazdy użytkowe
(dostawcze, ciężarowe, autobusy, autokary)

34,1
7,5
17,0
11,6

3
4
5
8

Wielka
Brytania
Niemcy
Hiszpania
Włochy
Polska
EU28

150 740
150 662
91 060
61 784
51 701
20 129
690 803

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

2

Francja

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

1

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

Samochody dostawcze (dmc. < 3,5 t)
–1,5
20,7
6,1
33,5
7,1
16,4
11,4

3
4
5

Francja
Wielka
Brytania
Polska
Hiszpania
EU28

35 370
17 158
16 784
8 175
7 819
126 876

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

2

Niemcy

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

1

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

Samochody ciężarowe (dmc. > 3,5 t)
–2,9
1,5
44,5
18,0
34,0
12,8

3
4
5

Niemcy
Francja
Wielka
Brytania
Polska
Hiszpania
EU28

25 416
14 618
12 537
7 393
6 578
102 682

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

2

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

1

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

Samochody ciężarowe
segmentu ciężkiego (dmc. > 16 t)
0,8

W segmencie ciężkim DAF Trucks powraca na pozycję lidera sprzedaży

W grupie samochodów dostawczych
(dmc. < 3,5 t) sprzedaż na terenie UE
wzrosła o 11,4%, największy wzrost popytu na dostawczaki odnotowano w Hiszpanii (+33,5%) i w Wielkiej Brytanii
(+20,7%). Na rynku niemieckim wzrost
wyniósł 6,1%, a we Francji odnotowano
spadek rejestracji o 1,5%.
W grupie samochodów ciężarowych
(dmc. > 3,5 t) pierwsze pięć miesięcy
tego roku to sumarycznie niższa sprzedaż
na terenie Niemiec (–2,9%), za to duży
wzrost w Wielkiej Brytanii (+44,5%),
Hiszpanii (+34%) i Włoszech (+10,7%).
W całej UE zarejestrowano w tym czasie
126 876 nowych ciężarówek – o 12,8%
więcej niż rok wcześniej. Segment ciężki
(dmc. > 16 t) wzrósł o 17,8% (102 682 szt.),
największy wzrost sprzedaży wystąpił

w Wielkiej Brytanii (+62,6%), Hiszpanii
(+37,2%), natomiast kluczowy rynek
niemiecki pozostał stabilny (+0,8%).
Od stycznia do maja sprzedaż nowych autobusów i autokarów w Unii Europejskiej wzrosła o 14,4% do poziomu
15 103 pojazdów. Popyt głównie był napędzany przez odbiorców z Hiszpanii
(+73,1%), Wielkiej Brytanii (+17,7%)
i Francji (+10,3%). Warto zwrócić uwagę
na duży przyrost sprzedaży w Szwecji:
+103,9%.
Ogólne zestawienie sprzedaży pojazdów użytkowych (samochody dostawcze,
ciężarowe z wyróżnieniem segmentu
ciężkiego, autobusy i autokary) na pięciu największych rynkach w Unii Europejskiej w okresie styczeń–maj 2015 r.
(16 t dmc.) przedstawia tabela 1.

4,4
62,6
22,5
37,2
17,8

3
4
5
6

Francja
Niemcy
Włochy
Hiszpania
Polska
EU28

3 603
2 272
2 257
1 200
1 160
728
15 103

EU28 – dane dla Malty i Bułgarii niedostępne

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

2

Wielka
Brytania

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

1

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

Autobusy i autokary (dmc. > 3,5 t)
17,7
10,3
2,8
© D.

10,5

Piernik

arski

73,1
22,1
14,4

Pozkrone jako wyłączny importer marki Krone radzi sobie dobrze
i utrzymuje się na pierwszej pozycji w sprzedaży naczep
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W Polsce – dwucyfrowo w górę

poziomie 16,8%. W segmencie ciężkim
(dmc. > 16 t) po półroczu najlepiej radzi
sobie DAF, sprzedając 1767 samochodów
– jest to wzrost o 40,3%. Na drugim
miejscu znajduje się Scania (1712 szt.,
+38,6%), trzeci na podium MAN sprzedał 1592 samochody ciężkie – o 45,2%
więcej niż rok wcześniej.

© PZPM

Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) wskazują na duży wzrost
rejestracji nowych pojazdów użytkowych
– w pierwszej połowie roku zarejestrowano bowiem 11 118 szt. – było to o 23%
więcej niż rok wcześniej, w tej grupie
było 10 189 samochodów ciężarowych
(+22,0%) oraz 929 autobusów (35,8%).
Zmiana poziomu sprzedaży
2014–2015, styczeń–czerwiec

50,0%

50%
38,1%

40%

niż w ciągu pierwszego półrocza 2014 r.,
wśród nich 559 to pojazdy ciężkie. W grupie najcięższych autobusów wzrost zbliżył się do 50% w skali roku. W rankingu
marek po sześciu miesiącach na pierwszym miejscu jest Mercedes-Benz (344;
+9,9%), na drugim – podobnie jak rok
wcześniej – Solaris (sprzedaż 112 auto-

38,6%

30%

26,5%
22,1%

20%
14,1%
10%

9,3%
6,5%

© Wielton
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Wykres 1. Sprzedaż nowych
samochodów ciężarowych
o dmc. > 3,5 t w Polsce
w pierwszej połowie 2015 r.
wraz ze wskaźnikami
zmiany r/r
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Wysoki dwucyfrowy wzrost sprzedaży
nowych samochodów ciężarowych utrzymywał się przez pięć miesięcy z rzędu
(po słabym styczniu), a wyniki z czerwca br. przekroczyły rekordowe rezultaty
z 2008 r.
W grupie samochodów ciężarowych
(wykres 1) liderem sprzedaży po pierwszym półroczu jest MAN Truck & Bus
ze sprzedażą 1814 szt. (17,8% udziału
w rynku). Tuż za nim, tracąc 11 szt. do
lidera, jest DAF Trucks (1803 szt., 17,7%
udziału). Trzecia na liście rankingowej
jest Scania, która wydała 1712 samochodów, wypracowując udział rynkowy na

Scania

Iveco

Renault
Trucks

busów, więcej o 34,9%), a na trzecim –
MAN (99 autobusów, tj. ponad trzy razy
więcej niż w pierwszym półroczu ub. r.
Wśród firm zabudowujących (łącznie dla
różnych rodzajów podwozi) najwięcej
zarejestrował Mercus (93 szt.), następnie Higer (39 szt.) oraz M&P Auto Cuby
(31 szt.) i CMS-Auto (30 szt.).
Szczegółowe wyniki sprzedaży samochodów ciężarowych w Polsce z podziałem
na marki przedstawiono w tabeli 2.

Pozostali

W grupie samochodów dostawczych
do 3,5 t również utrzymuje się wysoka
dynamika wzrostów – od początku roku
wydano 24 293 samochody dostawcze,
tj. o 17,6% więcej niż w pierwszej połowie ub. r. Pierwsza trójka po sześciu
miesiącach to Fiat (5516 szt.), Renault
(3415) oraz Ford (2489). Najpopularniejsze modele od początku roku to Fiat
Ducato (3740), Renault Master (2617),
Iveco Daily (1416), Peugeot Boxer (1272)
i Mercedes-Benz Sprinter (1179).
Od początku roku zarejestrowano
w Polsce 929 nowych autobusów o dmc.
> 3,5 t, czyli więcej o 245 szt. (35,8%)
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Wielton – głównie dzięki wywrotkom odnotował większe przyrosty sprzedaży i skutecznie
goni konkurentów

Naczepy i przyczepy
Od początku roku, licząc razem wszystkie rodzaje przyczep i naczep, przybyło
27 919 nowych pojazdów. Jest to więcej o 12,9% niż w analogicznym czasie
przed rokiem. Ogólnie przyczepy po pięciu miesiącach 2015 r. dominują (wzrost
sprzedaży o 17,5%), natomiast w grupie
naczep panuje stagnacja (+0,9%).
W podgrupie przyczep i naczep ciężarowych o dmc. > 3,5 t (wykres 2) zarejestrowano do końca maja br. łącznie
7535 szt., czyli mniej zaledwie o 13 szt.
(–0,2%) niż w takim samym okresie ub. r.
Rynek przyczep ciężarowych o tonażu

| BIZNES |
Zmiana poziomu sprzedaży 2014–2015 styczeń–maj

Autobusy
Pojazdy użytkowe
razem

10 189
929
11 118

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

Samochody
ciężarowe

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

2

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

1

Zmiana
r/r [%]
22,0
35,8

5

Ford
Peugeot
Volkswagen
Dostawcze
razem

5 516
3 415
2 489
2 312
2 287
24 293

5

DAF
Scania
Mercedes-Benz
Volvo
Ciężarowe
razem

1 814
1 803
1 712
1 675
1 523
10 189

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

4

MAN

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

3

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

2

5

MAN
Volvo
Mercedes-Benz
Razem ciężarowe
ciężkie

1767
1712
1592
1519
1483
9218

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

4

DAF
Scania

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

3

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

2

13,6
40,7
1,9
65,1
17,6

22,1
38,1
38,6
9,3
14,1
22,0

40,3
38,6
42,5
14,7
10,7
26,8

4
5

Solaris
MAN
Scania
Ford
Autobusy razem

344
112
99
61
53
929

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

3

Mercedes-Benz

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

2

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

Autobusy i autokary (dmc. > 3,5 t)
1

© PZPM

2,1%

Kögel
Wielton

–3,8%6000

Bodex Pozostali
–5,6%

5183

–12,1%

5000
4000
3000
1598

1455
1041
645

9,3

Samochody ciężarowe
segmentu ciężkiego (dmc. > 16 t)
1

–10,0%
–15,0%

Schmitz
Cargobull

1000

Samochody ciężarowe (dmc. > 3,5 t)
1

0,0%
–5,0%

Krone

2000

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

4

Renault

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

3

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

2

Fiat

10,0%
5,0%

19,0%

23,0

Samochody dostawcze (dmc. < 3,5 t)
1

20,3%

20,0%
15,0%

Pojazdy użytkowe o dmc. > 3,5 t
(dostawcze, ciężarowe, autobusy, autokary)
Sprzedaż
[szt.]

Wykres 2. Sprzedaż nowych
naczep i przyczep ciężarowych
o dmc. > 3,5 t w Polsce
w pierwszej połowie 2015 r.
wraz ze wskaźnikami
zmiany r/r

25,0%

Tabela 2. Rejestracje nowych pojazdów
użytkowych w Polsce w okresie
styczeń–czerwiec 2015

9,9
34,9
219,4
1425,0
5200,0
35,8

(Uwaga: ze względu na zmiany metodologiczne w prezentowaniu danych za lata 2014 i 2015 wyniki w grupie samochodów
dostawczych dla kilku marek, m.in. Fiat, Peugeot, Volkswagen,
w niewielkim stopniu nie są porównywalne)

182
0
Krone

Schmitz
Cargobull

pow. 3,5 t od stycznia do maja skurczył
się o 7% do 715 szt. Natomiast ciężkie
naczepy, których zarejestrowano w tym
czasie 6820, nieznacznie przekroczyły
poziom (+41 szt.) osiągnięty po pięciu
miesiącach w 2014 r. W grupie nowych
przyczep i naczep na szczycie rankingu
marek po pięciu miesiącach br. znajduje
się Krone ze sprzedażą 1615 szt. (spadek o 11,5%). Na drugiej pozycji jest
Schmitz-Cargobull (1456 nowych rejestracji i spadek sprzedaży o 4,4%). Trzecie
miejsce zajmuje Wielton, który wydał
1195 przyczep i naczep (wzrost o 14,1%).
Do końca maja 2015 r. z rejestracją czasową pozostało w polskich rejestrach 817
przyczep i naczep o dmc. pow. 3,5 t –
w przeważającej części pojazdy te zostały przeznaczone dla zagranicznych
odbiorców (np. Wielton – 551 szt., MEGA
– 57, Bodex – 39, Zasław – 31). W statystykach oznacza to, że liczba ostatecznie zarejestrowanych w Polsce na stałe
przyczep i naczep może być w omawianym okresie nieznacznie wyższa.
Od początku roku zarejestrowano
6820 (+0,6%) naczep. Największą grupę
wśród nich – 3901 szt. (spadek sprzedaży
o 4,3%) – stanowiły (zgodnie z nazewnictwem danych rejestracyjnych) platformy i skrzynie – w tym w przeważającej
części zabudowy kurtynowe i skrzyniowe
obejmujące również skrzyniowo-plandekowe. Zdecydowanie wzrosła sprzedaż
naczep samowyładowczych (+29,6%) –
zarejestrowano 1179 szt. Spadła o 12,8%
sprzedaż naczep furgonowych (823 szt.,
w tym 700 chłodni).

Wielton

Kögel

Bodex

Pozostali

Wśród przyczep ciężarowych pow.
3,5 t, których zarejestrowano od początku
roku 715 (mniej o 7%), 70% (500 szt.)
stanowiły przyczepy kurtynowe i skrzyniowe.

Summary
Economic indicators confirm that
Polish economy is doing well, GDP
growth rate for 2015 is expected to
reach 3,3%. New trucks sales in Poland after first six months of 2015
amounted to 10 1089 (increase by
22% in comparison to 2014). The
market leader is MAN with sales of
1814 vehicles (increase by 22,1%).
In heavy truck segment (GVW > 16 t)
9 218 new trucks were sold, 22,8%
more than in the first half of 2014.
The market leader is DAF selling
1767 heavies (+40,3%). In the LCV
segment 24 293 vans were sold,
(+17,6%), the leader remains Fiat
with its model Ducato. In semi-trailer segment the situation is less optimistic – 6 820 vehicles were sold,
which is only 0,6% more that in the
previous year. The market leader is
Krone with sales of 1615 (11,5% decrease). Tipper trailers are getting
more attention – 1179 vehicle sold
means 29,6% increase of sales.
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Kässbohrer Summerfest w Goch – spotkanie
branżowe, na którym zaprezentowano aktualną
ofertę produktową firmy oraz perspektywy
rozwoju na rynku europejskim

Kässbohrer promuje produkty
Po raz drugi firma Kässbohrer zorganizowała letnie spotkanie branżowe –
Kässbohrer Summerfest 2015, które odbyło się 18 czerwca w fabryce w Goch
z udziałem przedstawicieli lokalnej administracji i władz federalnych.

mprezę poprowadziła Iffet Türken,
członek zarządu, a Sebastian Gundermann z firmy konsultingowej Roland Berger przedstawił interesującą
prezentację na temat przyszłych trendów
na rynku naczep. Ponadto Pete Jendras,
prezes firmy idem Telematics, przedstawił najnowsze osiągnięcia w naczepowych systemach telematycznych. Kolejną atrakcją spotkania była praktyczna
prezentacja wielopunktowego systemu
mocowania ładunku Kässbohrer K-Fix.
Podczas przemówienia otwierającego
Iffet Türken wskazała na najnowsze osiągnięcia Kässbohrer w zakładzie Goch:
„Kässbohrer zwiększył sprzedaż o 34,5%
w Europie w pierwszych czterech mie-

siącach 2015 r., ponadto uzyskał najwyższą dynamikę sprzedaży, wynoszącą
do 14% na najważniejszych rynkach
zbytu”. Fabryka w Goch może produkować do 5 naczep kurtynowych dziennie,
ale planowane jest zwiększenie mocy
produkcyjnych do 10 pojazdów dziennie
w 2016 r. „Wynika to ze strategicznych
celów firmy Kässbohrer nakreślonych
na rok 2018. Do roku 2018 Kässbohrer
będzie produkował w Goch 4650 pojazdów i stanie się głównym miejscem produkcji dla odbiorców z Niemiec, Polski
i Holandii” – dodała Iffet Türken.

Fabryka w Goch
Niemiecka fabryka Kässbohrer w Goch znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi
E-31 oraz E-35, tworzących międzynarodowy
korytarz transportowy z Amsterdamu do
Rzymu. Tym samym Goch ma strategiczne
położenie w samym centrum logistycznym
niemieckiego eksportu.
Zakład produkcyjny Kässbohrer w Goch działa
przede wszystkim jako miejsce montażu finalnego naczep, główny punkt dystrybucji
kompletnych pojazdów i części zamiennych
na rynki europejskie. Jest to także główne
centrum serwisowe Kässbohrer w Niemczech i główny magazyn części zamiennych
w Europie.

Opracował Dariusz Piernikarski
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Żurawie pod napięciem
Marek Rutka
Prace związane z infrastrukturą energetyczną nieodłącznie kojarzą się
z wykorzystaniem żurawi samochodowych. Pod względem rodzajów
i konstrukcji tych pojazdów zachodzą znaczne zmiany.

ajważniejsza z tych zmian jest
efektem znacznego rozpowszechnienia żurawi przeładunkowych.
Ich rosnąca popularność wynika przede
wszystkim z wprowadzenia do produkcji
wielu nowych modeli, które parametrami
nie ustępują tradycyjnym żurawiom samochodowym (montowanym głównie na
wieloosiowych podwoziach samochodów ciężarowych). Najważniejszą zaletą
żurawi przeładunkowych jest ich zwarta
budowa, która – także w przypadku największych modeli – pozwala na wygospodarowanie na ramie pojazdu przestrzeni
na montaż skrzyni lub platformy ładunkowej. Wzrost zainteresowania żurawiami
przeładunkowymi nie oznacza oczywiście całkowitego wyeliminowania typowych żurawi samochodowych. Te ostatnie nadal są niezastąpione w pracach
wymagających wysięgu powyżej 20 m
i udźwigów przekraczających 20–30 t.
Zalety żurawi przeładunkowych nie sprowadzają się jedynie do ich kompaktowej
budowy – ich mocną stroną jest także
możliwość operowania na niewielkiej
przestrzeni, np. wąskiej ulicy czy we wnętrzu hali przemysłowej. Do zalet tych
urządzeń należy zaliczyć także możliwość „łamania” się ramienia w dwóch
lub trzech punktach, co znacznie zwiększa możliwości wykorzystania.

© Mercedes-Benz

Żuraw Fassi F22 o maksymalnym udźwigu 1 t
i wysięgu do 5,6 m

Waga najcięższa
Typowe żurawie samochodowe są
niezastąpione wszędzie tam, gdzie liczy
się znaczny wysięg i udźwig, stąd też
używane są najczęściej przy poważniejszych pracach budowlanych i remontowych. Przykładem jednego z mniejszych
modeli żurawi samochodowych wykorzystywanych przez kompanie energetyczne
w Polsce jest Mercedes-Benz Zetros 2733,
zabudowany czeskim żurawiem ČKD
AD 20, o maksymalnym wysięgu 28 m
i udźwigu do 20 t. Ze względu na dobre
właściwości terenowe i układ napędowy
6×6 żuraw ten jest używany przede
wszystkim do prac związanych z budową

i remontem sieci przesyłowych, jak montaż słupów i stacji transformatorowych.
Do prac związanych z budową sieci przesyłowych wysokich napięć wykorzystuje
się żurawie samochodowe na podwoziach
terenowych 6×6 lub 8×8. Tego rodzaju
żurawie budowane są na specjalnie do
tego celu skonstruowanych podwoziach,
które wyposażone są w koła o średnicy
25 cali, zapewniających dobrą trakcję
na drogach o gorszej nawierzchni. Standardowym rozwiązaniem stosowanym
w tego typu podwoziach są blokady mechanizmów różnicowych osi napędowych.
Te przeznaczone do pracy w szczególnie
trudnym terenie – zazwyczaj o układzie
napędowym 6×6 – mają także blokady
międzyosiowe.
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Żurawie zabudowywane na podwoziach samochodów ciężarowych wyraźnie tracą popularność na rzecz żurawi przeładunkowych i tych instalowanych na podwoziach specjalnych

© ČKD

© Scania

Przykładem jednego z największych
produkowanych na świecie żurawi terenowych jest Liebherr LTM 1200-5.1
o udźwigu 200 t. Ten pięcioosiowy żuraw
ma wszystkie osie napędzane i kierowane
(możliwe jest ustawienie kół w tzw. psi
chód, gdy lewe lub prawe koło osi tylnej
podąża pomiędzy śladami kół osi przedniej). Żuraw wyposażony jest w siedmiosekcyjne teleskopowe ramię osiągające
maksymalną wysokość 72 m, które może
być jednak przedłużone o kolejne 36 m
po zamontowaniu dodatkowych sekcji
kratownicowych. Ponad 100-metrowy
pionowy wysięg żurawia Liebherr LTM
1200-5.1 umożliwia pracę przy największych słupach przesyłowych wysokiego napięcia. Jego udźwig wynoszący
ok. 2 t przy maksymalnym wysięgu ok.

© Liebherr

Największe żurawie
samochodowe używane
są przy budowie turbin
wiatrowych

Żuraw terenowy Liebherr LTM 1060 6×6 dzięki teleskopowemu ramieniu o wysięgu 63 m wykorzystywany
jest do budowy słupów wysokiego napięcia

100 m nie pozwala jednak na montaż
największych gondoli turbin wiatrowych.
Do tego celu wykorzystywane są największe żurawie samochodowe zabudowywane na podwoziach szosowo-terenowych lub żurawie na podwoziach
gąsienicowych.
Aktualnie największymi produkowanymi na świecie żurawiami szosowo-terenowymi są Terex Demag AC 1000
i Liebherr LTM 11200-9.1, oba o maksymalnym udźwigu 1200 t. Żurawie zainstalowane są na dziewięcioosiowych
podwoziach o wszystkich kołach kierowanych (dzięki czemu mogą poruszać się
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Mercedes-Benz
Zetros 2733 6×6
z żurawiem ČKD
AD 20 znalazł odbiorców także wśród
polskich firm branży
energetycznej

reklama

tzw. psim chodem). Te największe na świecie żurawie
wyposażone są w teleskopowo rozsuwane ramiona,
które mogą zostać przedłużone kratownicowym wysięgnikiem montowanym z kilku sekcji. Dzięki temu
w przypadku maszyny Liebherr maksymalny pionowy
zasięg ramienia można wydłużyć do 126 m, a w żurawiu Terex Demag aż do 163 m. Ze względu na
rozmiary i masę kompletnego żurawia tego typu
maszyny na miejsce pracy muszą docierać w kilku
elementach. Liebherr LTM 11200-9.1 w stanie marszowym to w praktyce podwozie wraz z obrotnicą i kabiną operatora. Na osobnych siedmiu zestawach naczepowych (o ładowności od 23 do104 t) transportuje
się sekcje teleskopowego ramienia, a kolejne pojazdy (może ich być nawet ponad 10) przewożą balast
o łącznej wadze 202 t oraz elementy podpór i odciągów. Przemieszczanie i przygotowanie do pracy tej
wielkości żurawi jest sporym zadaniem logistycznym
(niezbędne są zezwolenia na przejazd ponadnormatywny). Żurawie najsprawniej poruszają się po autostradach, na których są w stanie rozwinąć maksymalną prędkość dochodzącą do 85 km/h – Terex Demag
AC 1000 i 75 km/h – Liebherr LTM 11200-9.1. Poza
tymi drogami prędkość transportowa nie przekracza
zazwyczaj 45 km/h. Żurawie tej wielkości nie są przeznaczone do poruszania się w trudnym terenie, a jedynie po odpowiednio przygotowanych i utwardzonych drogach. W branży energetycznej największe
żurawie wykorzystywane są przy budowie wież wiatrowych i instalacji technicznych w elektrowniach.

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

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

Za kabiną lub za skrzynią
O ile żurawie samochodowe używane są do najcięższych zadań, o tyle żurawie przeładunkowe są nieodzowne także w mniejszych pracach realizowanych
przez ekipy energetyków. Najmniejszą grupę żurawi
przeładunkowych użytkowanych przez te ekipy stanowią urządzenia instalowane na lekkich samochodach dostawczych. Najprostsze ich odmiany wyposażone są w układy hydrauliczne o ręcznym napędzie,
a te bardziej zaawansowane w układy zasilane elektrohydrauliczne. Żurawie takie montowane są często
w samochodach używanych przez pogotowie energetyczne. Dzięki nim łatwiejszy i bezpieczniejszy jest
załadunek np. agregatu prądotwórczego czy elementów uszkodzonej stacji transformatorowej.
Najbardziej popularnym rodzajem podwozi, na jakich firmy energetyczne instalują żurawie przeładunkowe, są ciężarówki skrzyniowe. W tych pojazdach
możliwe są dwa podstawowe warianty montażu urządzenia: bezpośrednio za kabiną kierowcy lub z tyłu
za skrzynią ładunkową na końcu ramy (sporadycznie
żurawie instalowane są także pośrodku długości na
skrzyni ładunkowej). Zaletą pierwszego wariantu jest
zapewnienie zbliżonego wysięgu ramion we wszystkich kierunkach – w tym także do przodu pojazdu.
Jako że taki montaż nie ogranicza dostępu z tyłu pojazdu, jest to jedyne możliwe rozwiązanie zainsta-

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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Żuraw pośrodku
Kiedy trzyosiowa ciężarówka z zamontowanym na niej ciężkim żurawiem
przeładunkowym ma być wykorzystywana w terenie, dobrym rozwiązaniem
jest montaż urządzenia w ok. 2/3 długości
ramy. Przykładem takiego rozwiązania
jest wykonana na zlecenie jednej z krajowych firm energetycznych Tatra Phoenix T158 6×6 z żurawiem HMF 6020-OK6.
Ta przeznaczona do pracy w trudnym
terenie Tatra wyposażona jest w żuraw
o maksymalnym udźwigu 11,5 t i wysięgu
22 m. Tak jak w wielu obecnie oferowanych żurawiach, w HMF 6020-OK6
jest możliwość przedłużenia wysięgu
górnego ramienia (do 33 m) i zamocowania kosza do transportu osób.

© HEWEA

Żuraw Fassi F420XP na podwoziu MAN TGS
26.400 wykorzystywany przez jedną z polskich
firm energetycznych

W obecnie produkowanych żurawiach
przeładunkowych standardowo stosowane
jest sterowanie bezprzewodowe

© Scania

lowania żurawia w ciężarówkach, które
wraz z przyczepą będą wykorzystywane
do przewozu słupów przesyłowych lub
oświetleniowych.
Miejsce montażu bezpośrednio za
kabiną kierowcy nie jest jednak pozbawione pewnych wad. W odniesieniu do
żurawi przeładunkowych o największym
udźwigu masa własna urządzenia jest tak
znaczna (np. Fassi F1950RA o udźwigu 26 t waży ponad 16 t), że przekracza dopuszczalny nacisk na przednią
pojedynczą oś pojazdu. Rozwiązaniem
tego problemu jest montaż dodatkowej
przedniej osi kierowanej lub w przypadku podwozi trzyosiowych – przesunięcie żurawia nad tylne osie.
Drugim najczęściej spotykanym sposobem montażu żurawia przeładunkowego jest umieszczenie go z tyłu pojazdu
na końcu ramy nośnej. W niektórych odmianach ciężarówek konieczne jest przedłużenie zwisu ramy lub jej wzmocnienie dodatkowymi stalowymi profilami
(podczas pracy żurawia – szczególnie
pod dużym obciążeniem i na nierównym podłożu – na ramę działają znaczne
obciążenia skrętne). Montaż żurawi z tyłu
ramy jest dość często stosowanym rozwiązaniem przez firmy branży energetycznej, ponieważ umożliwia pełne wykorzystanie zasięgu ramion żurawia, np.
podczas montażu słupów czy prac ziemnych w wykopie.
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Najsilniejsze żurawie przeładunkowe
instalowane są na wieloosiowych – nawet pięcioosiowych – podwoziach ciężarówek wyposażonych w skrzynie ładunkowe lub platformy. Tego typu pojazdy
łączą w sobie zalety żurawia i ciężarówki
o znacznej ładowności. Co prawda ze
względu na masę takie pojazdy nie mogą
poruszać się w trudnym terenie, ale doskonale sprawdzają się wszędzie tam,
gdzie jest ograniczona przestrzeń robocza, np. w centrach miast.

Kosz, wiertnica i nie tylko
Wzrost popularności żurawi przeładunkowych wykorzystywanych przez
firmy branży energetycznej wynika także
z szerokich możliwości instalacji dodatkowego osprzętu, jak głowica młota hydraulicznego, wiertnica, chwytak do palet
czy łyżka do ładunków sypkich. W niektórych wersjach żurawi jest możliwość
montażu kosza do prac na wysokości
(w zależności od modelu żurawia i jego
nośności może się w nim znajdować od
1 do 3 osób). Po zainstalowaniu odpowiedniej przystawki możliwe jest np.
cięcie starych lub uszkodzonych słupów
– zarówno drewnianych, stalowych, jak
i strunobetonowych. Jednym z najczęściej wykorzystywanych przystawek współpracujących z żurawiami przeładunkowymi są uchwyty do słupów, które
zapewniają precyzję i bezpieczeństwo
zarówno podczas ich montażu, jak i demontażu.
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Pojazdy pogotowia
energetycznego

Marek Rutka

ez odpowiedniego sprzętu nawet
najlepszy, wysłany w teren, fachowiec niewiele zdziała. Chodzi
zarówno o sam pojazd, jak i jego wyposażenie. Do roli pojazdów pogotowia
energetycznego najczęściej przystosowuje się samochody dostawcze, aby pomieścić ekipę wraz z niezbędnym wyposażeniem, a także zapewnić odpowiednie
warunki pracy. Objętość nadwozia takich
samochodów jest wystarczająca dla typowych ekip interwencyjnych. Istotną zaletą samochodów dostawczych jest mnogość wersji nadwoziowych i rodzajów
układów napędowych, a także możliwość montażu niemal dowolnej specjalistycznej zabudowy.
W celu ograniczenia kosztów adaptacji często do przebudowy wybierane
są odmiany typu mixt/kombi, tzn. takie
które mają częściowe przeszklenie ładowni i wyposażone są w drugi rząd siedzeń za fotelami kierowcy i pasażera. W zależności od życzenia odbiorcy przegroda
między częścią pasażerską a tą, w której znajduje się wyposażenie techniczne,
może być stała lub ruchoma. To drugie
rozwiązanie umożliwia przewóz długich

© Modul System

O tym, jak ważna jest energia elektryczna w naszym codziennym funkcjonowaniu,
przekonujemy się, gdy… jej zabraknie. Dlatego tak ważne w razie przerwy
w dostarczaniu energii jest szybkie i sprawne usunięcie awarii. Aby było to możliwe,
ekipy energetyków muszą dysponować odpowiednio wyposażonymi pojazdami.

Toyota Hilux z zabudową serwisową szwedzkiej firmy Modul System

przedmiotów, lecz minusem jest większy hałas i gorsze ogrzewanie części pasażerskiej.

Specjalizacja i bezpieczeństwo
O ile jeszcze kilkanaście lat temu
niektóre firmy branży energetycznej we
własnym zakresie dokonywały adaptacji
kupowanych pojazdów do roli samochodów warsztatowych, o tyle obecnie niemal
wszyscy zlecają taką usługę wyspecja-

lizowanym firmom. Powodów tej zmiany
jest kilka, ale do najważniejszych należy
chęć dysponowania pojazdami „szytymi
na miarę” – profesjonalnie i ergonomicznie przygotowanymi przez zajmujących
się tym na co dzień specjalistów.
Należy podkreślić, że w ostatnich latach – na co wskazują także przedstawiciele firm zajmujących się zabudowami – znacznie wzrosła świadomość
użytkowników odnośnie do bezpieczeństwa zarówno podczas pracy na miejscu,
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jak i podróżowania takimi pojazdami.
Specyfika wyposażenia tych pojazdów
sprawia, że bardzo ważną kwestią jest
takie jego zamocowanie i zabezpieczenie,
aby w przypadku nagłego hamowania czy
wypadku nie spowodowało ono obrażeń
osób znajdujących się w części pasażerskiej pojazdu. Ze względów bezpieczeństwa szczególnie ważne jest odpowiednie
zamocowanie najcięższych elementów
ruchomego wyposażenia, m.in. agregatu prądotwórczego, spawarki czy butli
z gazami technicznymi.
Co istotne, wszystkie zabudowy oferowane przez profesjonalnych producentów spełniają odpowiednie normy
bezpieczeństwa biernego. Na przykład
zabudowy warsztatowe systemu SIM,
oferowane przez SI Metalowiec, poddane
zostały próbie, w której po obu stronach
wnętrza nadwozia zamontowano zestawy
szafek i półek obciążonych 250-kilogramowym ładunkiem, a następnie wykonano symulację zderzenia czołowego przy
prędkości 56 km/h bez hamowania (test
przeprowadzono wg normy ECE R-17).
Mimo że powstałe podczas uderzenia
siły osiągały 25-krotność masy własnej,
elementy wyposażenia zostały powstrzymane zarówno przez samą zabudowę, jak
i elementy ją mocujące.
Kwestie bezpieczeństwa są ważne
nie tylko w odniesieniu do wyposażenia
wewnątrz pojazdu, ale także tego, które
znajduje się na dachu – trudno bowiem
wyobrazić sobie samochód pogotowia
energetycznego bez drabiny. Istotne jest
bezpieczne i pewne zamocowanie drabiny podczas transportu oraz zapewnienie łatwego zdejmowania jej z dachu.
Obecnie zamiast tradycyjnego zsuwania
drabiny z tylnej części dachu coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest montaż układu płóz umożliwiających zsunięcie drabiny z dachu na jeden z boków
nadwozia.

© Staiger

Połączenie zabudowy warsztatowej
i podnośnika koszowego przeznaczonego
do usuwania awarii instalacji oświetleniowej i sieci niskiego napięcia

sowana jest tzw. bezpieczna podłoga, do
której montowane są elementy wyposażenia. Dzięki temu, że podłoga zabudowy
jest niezależna od oryginalnej podłogi pojazdu, możliwe jest łatwe przełożenie
całej zabudowy do innego samochodu.
Szacuje się, że właściwie użytkowana zabudowa jest w stanie „przeżyć” trzy eksploatowane samochody.
Podobne rozwiązanie podłogi stosowane jest w zabudowach systemu SIM
produkcji SI Metalowiec, przy czym w tych
konstrukcjach elementy wyposażenia mocowane są do ścian bocznych wnętrza
nadwozia za pomocą specjalnych uchwytów montażowych. Tego rodzaju połączenie zapewnia odpowiednią wytrzymałość
i jednocześnie w minimalnym stopniu ingeruje w elementy nadwozia – co nie jest
bez znaczenia przy zmianie przeznaczenia samochodu czy jego odsprzedaży.
Wspólną cechą nowoczesnych zabudów wnętrza jest ich modułowa konstrukcja. Tego typu rozwiązania z jednej

Z agregatem czy bez?
W pojazdach pogotowia energetycznego zabudowywanych w nadwoziach
samochodów dostawczych nieodzownym
elementem wyposażenia są agregaty
prądotwórcze. Ich podstawowym zadaniem jest zaopatrzenie pracującej ekipy

Fiat Doblò z zamontowanym
na dachu systemem do bocznego zsuwania drabiny

Modułowa aranżacja
Producenci zabudów warsztatowych
stosują różne sposoby mocowania elementów zabudowy we wnętrzu nadwozia. Dla przykładu: w zabudowie Top
System firmy Sortimo International sto-

strony ułatwiają projektowanie zabudowy, z drugiej natomiast znacznie upraszczają ewentualną zmianę aranżacji zabudowy oraz obniżają koszty eksploatacji.
Zmiana przeznaczenia samochodu jest
dość częstą praktyką, gdyż np. samochody używane przez służby energetyczne po kilku latach intensywnej eksploatacji w roli pogotowia energetycznego
zostają przekazane w ramach jednej firmy
ekipie remontowo-budowlanej.
Na naszym rynku zabudowy przeznaczone dla służb energetycznych oferują m.in.: Modesto (StoreVan), Pronar
(Bott Vario), SI Metalowiec (SIM), MobilCar (Sortimo) i Modul-System.
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Przykład niewielkiej zabudowy warsztatowej
wyposażonej w agregat prądotwórczy

w energię elektryczną potrzebną do zasilania sprzętu elektromechanicznego:
pił, wiertarek, młotów elektropneumatycznych czy spawarek. W szczególnych
przypadkach agregat może być wykorzystywany np. do awaryjnego otwarcia
bramy elektrycznej czy napędu hydroforni. Coraz częściej jednak agregat prądotwórczy pełni rolę pomocniczą i jest
wykorzystywany okazjonalnie, ponieważ
popularność zyskują elektronarzędzia
wyposażone we własne zasilanie akumulatorowe.
Bardzo często bazą do zabudów pogotowia energetycznego są samochody
dostawcze z częścią załogową

O ile dotarcie na miejsce awarii sieci
energetycznej w obszarach zurbanizowanych nie nastręcza zbyt wielu trudności, o tyle jest to znacznie trudniejsze
w terenie. Należy pamiętać, że częstą
przyczyną uszkodzeń linii przesyłowych
są zjawiska naturalne, takie jak wichury,
silne oblodzenia sieci i wiatrołomy.
Do usuwania tego typu uszkodzeń,
które mogą obejmować nie tylko samą
sieć, ale i słupy nośne, konieczne są samochody z napędem wszystkich kół i znacznym prześwitem.
Pojazdy pogotowia energetycznego
zabudowywane na nadwoziach samochodów dostawczych i seryjnych układach
napędowych 4×2 w takich warunkach są
niemal całkowicie nieprzydatne. Stąd też
ekipy pogotowia energetycznego na terenach pozamiejskich wykorzystują samochody dostawcze i lekkie ciężarówki
o układach napędowych 4×4. Takie wersje samochodów są dostępne zarówno
w standardowej ofercie producentów pojazdów, jak i specjalizujących się w przebudowach układów napędowych firm
z nimi współpracujących, np. w przypadku Fiata i modelu Ducato jest to Dangel, a modelu Mercedes-Benz Sprinter
firma Oberaigner. W samochodach przeznaczonych do eksploatacji w terenie
oprócz wyposażenia w napęd wszystkich kół standardowo stosuje się nieza-
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Teren to wyzwanie

leżne ogrzewanie (często także klimatyzację), wyciągarkę i zewnętrzną roboczą
instalację oświetleniową.
Tej wielkości samochody są jednak
niewystarczające, gdy w grę wchodzi
naprawa lub ustawianie nowych słupów
przesyłowych. Do zadań tych potrzebne
są samochody ciężarowe wyposażone
w hydrauliczne żurawie przeładunkowe.
W zależności od konkretnych potrzeb
i warunków eksploatacji są to samochody
o układzie napędowym 4×4 lub 6×6. Gdy
pojazd nie będzie wykorzystywany do
przewozu ciężkich ładunków, np. stacji
transformatorowych czy betonowych prefabrykatów, zazwyczaj wybierane są osie
z pojedynczymi kołami i oponami o podwyższonym – w porównaniu z oponami
szosowymi – profilu. Takie rozwiązanie zapewnia lepszą trakcję w koleinach i większy prześwit podwozia.
Ciężarówki te wykorzystywane są do
współpracy ze specjalistycznymi przyczepami (często jednoosiowymi), np. z agregatami prądotwórczymi, kablowymi czy
do przewozu słupów przesyłowych i latarni oświetleniowych.
W przypadku ciężarówek przeznaczonych dla ekip energetycznych częstą
praktyką jest zamawianie odmian z wydłużonymi kabinami załogowymi. Obecnie rzadziej niż jeszcze kilka lat temu
klienci decydują się na wybór krótkiej kabiny dziennej i wykonanie – bezpośrednio za nią – specjalnej zabudowy do przewozu osób. Takie rozwiązanie stosowane
jest jedynie wówczas, gdy dodatkowa
zabudowa ma pełnić także rolę zaplecza
socjalnego dla ekipy.
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Bezpieczeństwo
w podnośnikach
koszowych

© Energa

Rosnąca popularność podnośników koszowych spowodowana jest przede wszystkim ich
uniwersalnością, praktycznością i możliwością szybkiego podjęcia pracy na wysokości.
Mimo wprowadzania w podnośnikach koszowych coraz doskonalszych systemów
bezpieczeństwa prace na wysokości nadal wiążą się ze znacznym ryzykiem.

godnie z obowiązującymi przepisami BHP za pracę na wysokości
uznaje się już sytuację, gdy prowadzone są one powyżej 1 metra od poziomu podłogi lub ziemi. W praktyce
oznacza to, że wejście na niewielką drabinę jest uznane za pracę na wysokości,
nie mówiąc już o podnośniku koszowym.
Według danych GUS około 30%
wszystkich wypadków przy pracy stanowią upadki z wysokości. Wielu z nich
udałoby się uniknąć, gdyby zamiast drabin lub nieprawidłowo wykonanych lub
użytkowanych rusztowań wykorzystać
podnośniki koszowe – pod warunkiem
jednak, że te ostatnie będą właściwie
eksploatowane. W tym wypadku chodzi

Jednym z warunków bezpiecznej pracy na wysokości jest wyposażenie
pracownika w specjalną uprząż asekuracyjną
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zarówno o bezpieczne posługiwanie się
sprzętem podczas pracy, jak i jego właściwą konserwację i serwisowanie.
Zaniedbanie czynności konserwacyjnych i wymiany wyeksploatowanych lub
uszkodzonych części może skutkować
nieprawidłowym działaniem układów zabezpieczających, np. wyłączników przeciążeniowych lub krańcowych. Z punktu
widzenia bezpieczeństwa groźne są także
zaniedbania w konserwacji instalacji hydraulicznej i elektrohydraulicznej.
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Bezpieczeństwo pracy w dużej
mierze zależy od odpowiedniej
nośności podłoża, na którym
spoczywają podpory
podnośnika

Do wypadków spowodowanych uszkodzeniami ramion roboczych podnośników
dochodzi przede wszystkim na skutek
błędów operatora – głównie są to następstwa uderzenia o przeszkodę, np.
konar drzewa, słup czy ścianę budynku.
Wówczas może dojść do odkształcenia
ramion podnośnika, co nie jest aż tak niebezpieczne jak siła bezwładności, która
może wyrzucić na zewnątrz ludzi znajdujących się w koszu. W tego typu wypadkach niebezpieczne jest również zachwianie stabilności pojazdu.
Do niebezpiecznych sytuacji może
dojść, gdy w elementy ruchome ramion
i układu odpowiedzialnego za pionowanie kosza dostanie się np. gruba gałąź lub
inny element mogący go uszkodzić. W tym
przypadku – o ile nie dojdzie do utraty

stabilności pojazdu i jego przewrócenia
– jedynym zabezpieczeniem dla osób
znajdujących się w koszu jest przypięcie się do niego za pośrednictwem specjalnej uprzęży.

Stabilna podstawa
Jednym z najważniejszych warunków
zapewnienia bezpiecznej pracy zarówno
operatorom podnośnika, jak i osobom
postronnym jest zadbanie o stabilność
pojazdu. Co prawda wszystkie obecnie
użytkowane i produkowane podnośniki
koszowe muszą być wyposażone w rozkładane podpory, jednak kluczową sprawą
jest zapewnienie podłoża o odpowiedniej
stabilności. O ile w początkowej fazie
pracy podnośnika nacisk wywierany na
podłoże przez podpory jest niewielki,
o tyle w miarę wychylania się ramienia
wartość ta może wzrosnąć nawet kilkakrotnie. Stąd też w przypadku rozstawienia podpór na podłożu o słabej nośności
konieczne jest użycie płyt zmniejszających jednostkowy nacisk podpór.
Należy pamiętać, że podwozie podnośników koszowych spełnia nie tylko
rolę transportową (zapewnia mobilność),
ale także stanowi strukturę nośną dla zamontowanej na nim obrotnicy i ramienia.
Rodzi to konieczność sprostania bardzo
specyficznym wymaganiom odnośnie do
wytrzymałości struktury ramy podwozia.
Ze względu na przenoszone przez ramę
statyczne i dynamiczne obciążenia powstające podczas pracy jej najbardziej
wytrzymałymi elementami są punkty
mocowania rozstawianych podpór oraz
obrotnicy (wzmocnienia ramy mają kształt
zbliżony do litery „x”). Wszystkie punkty
mocowania podpór i obrotnicy są ze sobą
trwale połączone i stanowią najsilniejszy
(i proporcjonalnie najcięższy) element
konstrukcji zabudowy. Szczegółowe wymogi techniczne i konstrukcyjne, jakim
muszą odpowiadać podnośniki koszowe,
zawarte są w normie PN-EN 280 w punkcie: „podesty ruchome przejezdne, obliczenia projektowe, kryteria stateczności,
budowa, bezpieczeństwo, badania i próby”.

Nowa dyrektywa maszynowa
Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadać koszowe podnośniki hydrauliczne instalowane na podwoziach pojazdów, zawarte są także w kilku innych
unijnych normach, jak ogólna tzw. dy-

TRW na targach ReMaTec 2015
Firma TRW Automotive Aftermarket zaprezentowała na targach ReMaTec 2015, największej w Europie imprezie poświęconej
częściom regenerowanym, nowoczesne produkty i technologie, jakie przygotowała na rok
2015, w tym najnowsze regenerowane zaciski i przekładnie kierownicze do ciężkich
samochodów użytkowych (HCV).
Targi te odbyły się w połowie czerwca br. w Centrum Wystawienniczym
RAI w Amsterdamie pod
patronatem stowarzyszeń: Automotive Parts
Rebuilders Association
(APRA) oraz International
Association of Engine Rebuilders and Remanufacturers (FIRM).

news

Spółka TRW pod hasłem Complete Remanufacturing Solution (Kompletne Rozwiązania Regeneracyjne) na stoisku o powierzchni 96 m przedstawiła więc zalety regenerowanych produktów,
począwszy od rygorystycznych wytycznych co do
rdzeni wykorzystywanych w procesie regeneracji, przez możliwości logistyczne, aż po identyczną jak w przypadku nowych produktów gwarancję. Zwiedzający mogli zapoznać się również
z prezentacją możliwości zakładów regeneracyjnych firmy, znajdujących się w miejscowości Frýdlant w Czechach i Wrexham na terenie Wielkiej
Brytanii.
„ReMaTec jest dla TRW najważniejszą tego typu
wystawą. Oferuje możliwość przedstawienia największych osiągnięć TRW oraz zaprezentowania
możliwości firmy jako ważnego gracza na rynku
regenerowanych części jakości OE” – podsumował
Ben Smart, marketing services manager w dziale
global Parts & Service TRW.
[KB]

Zdjęcie: © TRW
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szość podnośników zabudowywana jest
na podwoziach dwuosiowych ciężarówek.
Tej wielkości podwozia z powodzeniem
wystarczają do montażu najbardziej popularnych podnośników o wysięgu do
ok. 45–50 m. W przypadku podnośników
o wysokości podnoszenia do ok. 55 m konieczne jest wykorzystanie podwozia
trzyosiowego, a przy wyższych wysięgach co najmniej czteroosiowego. Ze
względu na rozmiary, masę i cenę największe podnośniki wykorzystywane są
dość rzadko, głównie w przemyśle i energetyce. Największe z nich, jak np. S 112

Obecnie stosowane układy zabezpieczające
automatycznie blokują ruchy robocze,
gdy zagrożona jest stabilność podwozia

rektywa maszynowa 2006/42/EN (EN 42),
dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EN 108, tzw. dyrektywa hałasowa EN 88 (Noise), dyrektywa EN 5
dotycząca telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych i urządzeń radiowych (R&TTE).
1 stycznia 2010 r. weszła w życie
nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
i odpowiadająca jej norma EN 12999 dotycząca głównie żurawi samochodowych,
dźwigów i zwyżek. Norma ma zapewnić
100% stateczności i bezpieczeństwa podczas pracy urządzeniami. Problem stateczności jest analizowany w fazie konstrukcyjnej, gdyż podczas projektowania
pojazdu z żurawiem obliczenia stateczności są prowadzone dla maksymalnie
rozsuniętych nóg podporowych. Niestety
w praktyce operatorzy często nie rozsuwają nóg podporowych do końca lub
czasem w ogóle ich nie rozkładają, co
przy nieumiejętnej pracy często kończyło
się uszkodzeniem pojazdu, jego wywróceniem lub nawet wypadkiem. Chcąc
uniknąć tego ryzyka, nowa dyrektywa
maszynowa mówi, że producent lub wykonawca ma zapewnić odpowiednią stateczność pojazdu niezależnie od rozstawu nóg podporowych.
Producenci urządzeń dźwigowych
w krótkim czasie musieli dostosować się
do tych warunków. Następstwem tego

jest pojawienie się czujników zbliżeniowych lub ewentualnie przetworników ciśnienia dostosowujących udźwig żurawi
w zależności od wywieranego nacisku na
podporę.
W obecnie produkowanych podnośnikach zaawansowane układy elektroniczne czuwają nad takimi parametrami
pracy, jak m.in. wypoziomowanie podwozia, szerokość i kąt rozstawienia podpór bocznych, długość wysunięcia i pochylenia ramienia, obciążenie kosza czy
siła wiatru. Automatyczna analiza wszystkich parametrów pracy podnośnika dokonywana przez komputer pokładowy pozwala nie tylko optymalnie wykorzystać
możliwości urządzenia, ale też ogranicza
ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych, jak np. utraty stabilności.
W praktyce oznacza to automatyczne
zablokowanie zakresu pracy urządzenia,
gdy wysięg kosza zbliża się do granicy
utraty stabilności przez pojazd. Ważnym
wymogiem wynikającym z nowej dyrektywy maszynowej jest konieczność
wyposażenia podnośnika w funkcję pozwalającą na awaryjne, manualne opuszczenie kosza w sytuacji, gdy dojdzie do
awarii układu zasilania urządzenia.

Im więcej osi, tym wyżej
Liczba osi podwozia, na którym zainstalowano podnośnik koszowy, jest
wprost proporcjonalna do jego maksymalnego wysięgu. Zdecydowana więk-
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20-metrowy pantografowy podnośnik Socage
na podwoziu Iveco Daily 4×4

HLA firmy Bronto Skylift o wysokości
podnoszenia 112 m, zabudowane są na
specjalnie zmodyfikowanych sześcioosiowych podwoziach samochodów ciężarowych. Podnośniki o takich parametrach coraz częściej są wykorzystywane
podczas budowy i obsługi wież turbin
wiatrowych. Najczęściej jednak nabywcami podnośników koszowych o wysokości powyżej 40 m są służby ratownicze
(straż pożarna). Tej wielkości podnośniki
– zarówno do dojazdu, jak i na miejscu
pracy – wymagają podłoża o odpowied-
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niej nośności. Podnośnik o wysokości
ok. 60 m ma dmc. wynoszącą co najmniej
32 t, a ten o wysięgu powyżej 100 m –
ponaddwukrotnie większą.

Żuraw z koszem
Alternatywą dla typowych hydraulicznych podnośników koszowych są zyskujące coraz bardziej na popularności
żurawie przeładunkowe (tzw. HDS), mające możliwość współpracy z koszem.
Warto podkreślić, że nie we wszystkich
rodzajach żurawi przeładunkowych jest

zbudowany na bazie żyroskopu, który
zamontowany jest na stałe przy podstawie żurawia. Jego zadaniem jest pomiar
kątów odchyłu od zadanego poziomu,
blokując ruchy żurawia przy przekroczeniu granicznych kątów, powyżej których
istnieje ryzyko utraty stateczności. System
EVS dokonuje obliczeń ogólnej stabilności pojazdu na bieżąco – z uwzględnieniem stopnia rozsunięcia nóg podporowych – oraz wykorzystuje ładunek
znajdujący się na samochodzie, mierząc
całkowitą masę pojazdu (im cięższy jest
przewożony ładunek, tym zwiększają się

udźwigu – czyli wszystkie ruchy niebezpieczne (w podobną funkcję ostrzegawczo-zabezpieczającą wyposażone są
żurawie przeładunkowe innych producentów, m.in. Fassi, Effera i Palfingera).
Warto podkreślić, że wszystkie obecnie oferowane układy sterowania zarówno
w typowych podnośnikach koszowych,
jak i żurawiach przeładunkowych współpracujących z koszami mają tzw. sterowanie proporcjonalne – czyli np. niewielki
ruch joystickiem na panelu sterowniczym
oznacza adekwatny ruch elementów
żurawia. Jednym z najbardziej zaawansowanych układów sterowania radiowego jest system RCH/RCS oferowany
przez Fassi. Operator żurawia Fassi wyposażonego w system RCH/RCS oprócz
dostępu do wszystkich funkcji urządzenia (m.in. rozstawiania podpór, wysuwania sekcji ramienia) ma także możliwość stałego monitorowania parametrów
pracy urządzenia. Wszystkie informacje, jak np. procentowa wartość wyko-

© M. Rutka

Duży wpływ na bezpieczeństwo osób
pracujących na wysokości ma zabezpieczenie
obszaru roboczego wysięgnika

możliwość podczepienia kosza, a jedynie w tych, które są wyposażone w zdublowany układ sterowania (z kosza) oraz
system monitorujący stabilność pracy
urządzenia. Żurawie spełniające warunki
nowej dyrektywy EN 280 oferują m.in.:
Fassi, Effer, HMF, Hiab i Palfinger.
W większości stosowanych rozwiązań
czujniki układu nadzorującego stabilność urządzenia umieszczone są w podporach – dotyczy to zarówno typowych
podnośników koszowych, jak i żurawi
przeładunkowych. Alternatywą dla tego
typu układów jest np. rozwiązanie zaproponowane przez producenta żurawi
przeładunkowych, firmę HMF – system
EVS (Electronic Vehicle Stability). To
systemem, który dynamicznie kontroluje stabilność pojazdu, przetwarzając informacje m.in. o aktualnym obciążeniu
i przechyle pojazdu, obciążeniu żurawia
i prędkości pracy urządzenia. EVS jest

© Renault

Nie wszystkie rodzaje żurawi przeładunkowych
mogą współpracować z koszami roboczymi

możliwości pracy żurawia, szczególnie
przy niewysuniętych podporach). W sytuacji gdy układ EVS zarejestruje przejście granicznego przechyłu, system automatycznie zmniejsza prędkość ramion
i aktywuje sygnał ostrzegający, a docelowo blokuje ruchy zwiększające moment

rzystania obciążenia, kąt pracy żurawia,
ciśnienie i temperatura oleju w układzie,
wyświetlane są na ciekłokrystalicznym
ekranie. Na ekranie wyświetlane są także
komunikaty alarmowe, np. informujące
o pełnym wykorzystaniu udźwigu lub
zbyt wysokiej temperaturze oleju.
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28. edycja targów Energetab
już we wrześniu
Katarzyna Biskupska

Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie Energetab to od wielu lat największe
w Polsce oraz Europie Środkowej targi branżowe skupiające wystawców z branży
energetycznej, elektrotechnicznej i automatyki energetycznej. Tegoroczna edycja tej
imprezy odbędzie się w dniach 15–17 września.

Edycja 2014
W ubiegłorocznej edycji tej imprezy
udział wzięło aż 749 wystawców z 20 krajów Europy i Azji, którzy na powierzchni
wystawienniczej ponad 5 ha – zarówno
w hali, pawilonach namiotowych, jak i na
terenie otwartym – prezentowali najnowocześniejszy sprzęt i technologie służące zwiększaniu niezawodności przesyłania energii elektrycznej oraz podniesieniu
efektywności jej wytwarzania i użytkowania. Wśród wystawców zagranicznych
tradycyjnie już dominowały firmy z Niemiec i Czech. Nie zabrakło aktywnie poszukujących nowych rynków firm z Chin
oraz z Indii.

© KH-kipper

argi Energetab – jedno z najważniejszych spotkań czołowych przedstawicieli sektora elektroenergetycznego – organizowane są co roku
przez firmę ZIAD Bielsko-Biała SA. Ekspozycja targowa obejmuje obszary tematyczne, takie jak przesył, dystrybucja
i rozdział energii elektrycznej i cieplnej,
wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej oraz elektrotechnika i elektronika przemysłowa. Sporą grupę wystawców tworzą
również producenci przygotowujący pojazdy specjalistyczne dla energetyki.
Na targach Energetab swoje produkty prezenGama prezentowanych urządzeń była
bardzo szeroka: od stacji transformato- tują firmy zabudowujące pojazdy specjalistyczne
dla sektora energetycznego, takie jak HEWEA
rowych, rozdzielnic, wyłączników, przei
KH-kipper.
W edycji 2014 targów na wspólnym
kładników, agregatów prądotwórczych
stoisku tych firm można było zobaczyć pojazd
i napędów, przez odnawialne źródła
do zastosowań w energetyce – MAN TGM 18.250
energii, aparaty i systemy pomiarowe auz zabudową aluminiową KH-kipper i żurawiem
tomatyki, przesyłania i obróbki inforFassi F215A.0.23 o wysięgu 10 m. Na stoisku
macji, po kable, przewody i urządzenia
znajdowała się również przyczepa P1K do przeUPS. Znaczący był udział firm oświetlewozu dłużycy, produkcji KH-kipper
niowych zarówno dostawców słupów czy
opraw, jak i lamp LED, przeznaczonych
dukty prezentowały firmy zabudowujące,
do oświetlenia dróg, obiektów przemyjak HEWEA, HMF, KH-kipper, a także
słowych itp.
wyposażające w mobilne pogotowia enerSporą grupę na terenach plenerogetyczne – Bemet, SIM Metalowiec, Mowych w ubiegłorocznej edycji tworzyli
bilcar, Modesto, Modul-System oraz dyswystawcy przygotowujący pojazdy spetrybutorzy podwozi ciężarowych – Iveco
cjalistyczne dla energetyki. Swoje proi Mercedes-Benz.
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Zainteresowani współpracą z zagranicą mieli okazję nawiązania ciekawych
kontaktów podczas seminarium poświęconego wytwarzaniu energii z zastosowaniem najnowszych technologii, zorganizowanego przez Polsko-Szwajcarską Izbę
Gospodarczą. Specjalnym gościem targów
był ambasador Konfederacji Szwajcarii
w Polsce – Lukas Beglinger, który przyjechał na targi na zaproszenie Izby.

© Mercedes-Benz

© Iveco

© KH-kipper

Ponieważ budowa i konserwacja instalacji energetycznej
odbywa się w trudnym, często niemal niedostępnym terenie
wymagającym użycia jednocześnie skomplikowanych wysięgników, na targach swe produkty prezentują również dystrybutorzy
podwozi ciężarowych – Iveco i Mercedes-Benz. Przeznaczone
dla branży energetycznej pojazdy tych producentów to zarówno
samochody dostawcze, jak i terenowe ciężarówki, przystosowane do jazdy off-road z dużym obciążeniem.

Atrakcje dla odwiedzających

© KH-kipper

Targi Energetab przyciągnęły w zeszłym roku ponad 20 tys. zwiedzających
z kraju i zagranicy. Chętni brali udział
w licznych konferencjach i seminariach
poruszających aktualne zagadnienia związane z produkcją energii elektrycznej, również tej z odnawialnych źródeł energii.
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału
Energii Elektrycznej zorganizowało warsztaty, w trakcie których przedyskutowane zostały kwestie nowoczesnych technologii wdrażanych aktualnie do praktyki
w energetyce.

Podczas targów odbyła się również
konferencja podsumowująca VI Krajowy
Konkurs Energetyczny „Inteligentne zarządzanie energią i środowiskiem”, na
który wpłynęło wiele interesujących opracowań napisanych przez młodzież szkół
średnich i studentów. Ponieważ targi
Energetab to bardzo dobre źródło fachowych informacji praktycznych dla
studentów i młodzieży szkół zawodowych, grupy młodych ludzi regularnie
odwiedzają tę imprezę i z ciekawością
przysłuchują się prezentacjom na stoiskach i dyskutują z wystawcami.
Targi Energetab to również miejsce,
gdzie nagradzane są wyróżniające się
produkty. W organizowanym podczas
imprezy konkursie targowym spośród
71 zgłoszonych produktów komisja konkursowa wyróżniła te najnowsze i najbardziej innowacyjne – rozdano w sumie
23 nagrody, medale i wyróżnienia.
Na tegoroczne targi Energetab wpłynęły zgłoszenia od prawie 700 wystawców z 17 krajów Europy i Azji, którzy zaprezentują swoje najnowsze produkty.
Strategicznym partnerem targów Energetab 2015 jest firma TAURON Polska
Energia SA.
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Największym i zdecydowanie niezaprzeczalnym atutem samojezdnych
żurawi samochodowych jest ich mobilność, umożliwiająca sprawne
przemieszczanie się pomiędzy miejscami pracy, nawet
na bardzo trudnych terenach.

© EWPA

Żurawie samojezdne
– mobilność i siła
Cechą charakterystyczną
żurawi samojezdnych
jest ich mobilność
godnie z definicją stosowaną przez Urząd
Dozoru Technicznego żuraw samojezdny
to dźwignica na podwoziu samochodu ciężarowego lub specjalnie skonstruowanym podwoziu samojezdnym, używana głównie do prac
przeładunkowych i montażowych. Dźwig samochodowy to potoczne określenie tego urządzenia.
Dźwigi używane do celów przeładunkowych i montażowych gwarantują sprawną realizację postawionych przed nimi zadań. Wybór dźwigu o odpowiednich parametrach umożliwia wykonanie
nawet bardzo specjalistycznych i nietypowych
prac, którym nie są w stanie sprostać dźwigi stacjonarne. W zależności od maksymalnego udźwigu,
długości wysięgnika i jego wysokości roboczej
dźwigi samochodowe potrafią poradzić sobie z ciężarem nawet 1200 t i przeładowywać materiały
oraz stawiać konstrukcje na najtrudniejszych terenach. Bez ich użycia wiele budowlanych wyzwań
nie miałoby szans na powodzenie. Ich walory doceniło nawet wojsko, które zwykle wykorzystuje
dźwigi do szybkiego stawiania mostów i przepraw dla konwojów. Warto przypomnieć, że jedną
z odmian żurawi są żurawie przenośne – popularnie
określane jako hydrauliczne dźwigi samochodowe
(HDS). Są one montowane na podwoziach samochodów ciężarowych najpopularniejszych marek,
a ich nośność wynosi do kilkudziesięciu ton.

Znane marki
Dźwigi samochodowe (żurawie samojezdne) produkuje wiele światowych i europejskich firm specjalizujących się w maszynach budowlanych. Do
jednych z najbardziej znanych i renomowanych należą m.in. dźwigi produkcji amerykańskiej firmy
Terex, czeskiego ČKD czy niemieckiego Atlasa.
W ofercie marki Atlas znajdziemy szeroką gamę
produktów, liczącą ponad 30 podstawowych typów
żurawi samochodowych. Warto też wspomnieć,
że maszyny tej firmy wyposażone są w kompleksowy system zarządzania ACM (Atlas Crane Management), którego głównym zadaniem jest zagwarantowanie stałej diagnostyki, bezpiecznej
eksploatacji urządzeń oraz płynności, precyzji i dużej
wydajności pracy. W ofercie firmy znajduje się rów-
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nież inteligentny system zarządzania maszyną,
który monitoruje kąt obrotu i amplitudę podparcia
zgodnie z nową dyrektywą maszynową.
Wyłącznym dealerem na rynek polski produktów
wymienionych wcześniej marek jest firma EWPA
Maszyny Budowlane, której wykwalifikowani specjaliści pomagają w doborze najbardziej odpowiedniego sprzętu. Oprócz dźwigów samochodowych
oferta EWPA Maszyny Budowlane obejmuje również inne rodzaje maszyn, w tym dwa typy żurawi
gąsienicowych: z wysięgnikiem kratowym oraz teleskopowym – oba produkcji firmy Terex. Wszystkie
dźwigi, które znajdują się w ofercie EWPA, są
zgodne z wymaganiami mających zastosowanie
dyrektyw Unii Europejskiej, uzyskały również dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego do eksploatacji w Polsce.

EWPA Maszyny Budowlane działa na polskim rynku prawie 25 lat.
Od samego początku działalności firma zajmowała się zarówno
sprzedażą maszyn budowlanych (w Polsce oraz innych krajach,
takich jak kraje Unii Europejskiej, Irak, Kazachstan, Rosja, Ukraina,
Białoruś, Rumunia, Turcja, USA, Meksyk, Wenezuela), jak i naprawami, remontami i sprzedażą części zamiennych.
W ofercie firmy można znaleźć wiele różnych maszyn budowlanych. Wśród nich są żurawie (dźwigi) samochodowe, koparkoładowarki, ładowarki czołowe, minikoparki, ładowarki teleskopowe i inne. Od początku działalności EWPA związana jest z marką
Honda Power oraz z firmą Bomag produkującą maszyny do zagęszczania gruntu. Na terenie zachodniej Polski jako autoryzowany dealer firma reprezentuje koncern Terex z zakresu Compact Equipment. Od lat EWPA współpracuje również z uznanymi
markami w zakresie produkcji dźwigów samochodowych. Są to
firmy Terex Demag, niemiecki producent dźwigów zakabinowych Atlas oraz czeski producent ČKD. EWPA reprezentuje również niemieckiego producenta walców Atlas Weyhausen oraz producenta ładowarek teleskopowych Merlo.

© EW

PA

Żurawie samojezdne Terex należą do najbardziej
znanych i renomowanych marek
Należy podkreślić, że EWPA Maszyny Budowlane dysponuje
także bardzo dobrym zapleczem technicznym umożliwiającym fachowy serwis maszyn różnego rodzaju. Doświadczeni i wykwalifikowani mechanicy zapewnią każdemu pomoc i szybką obsługę.
Firma oferuje również serwis mobilny, dzięki któremu można naprawić maszyny pracujące w terenie. W dobrze wyposażonym
magazynie znajduje się szeroki asortyment części zamiennych
oraz niezbędnych akcesoriów.

EWPA – Maszyny Budowlane sp. z o.o.
Siedziba główna:
ul. Poznańska 152, 62-052 Komorniki
tel. +48 61 810 75 13, faks +48 61 810 82 80, info@ewpa.pl
Oddziały:
Wrocław – ul. Bardzka 60, 53-110 Wrocław, tel. +48 695 744 888
Szczecin – ul. Gdańska 6, 70-660 Szczecin, tel. +48 601 770 626

reklama

O firmie
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Fabryka Iveco w Madrycie

Dariusz Piernikarski

Po zlikwidowaniu w 2012 r. fabryki w niemieckim Ulm Iveco produkuje
swoje samochody gamy ciężkiej w Madrycie. Byliśmy tam, by przyjrzeć się,
jak powstają modele Stralis i Trakker.
veco (skrót od Industrial Vehicles
Corporation) to włoska firma z siedzibą główną w Turynie, produkująca
pojazdy użytkowe, wchodząca obecnie
w skład CNH Industrial Group. Iveco konstruuje i produkuje samochody dostawcze, lekkie, średnie i ciężkie samochody
ciężarowe, ciężkie samochody budowlane, a także autobusy miejskie i międzymiastowe oraz pojazdy specjalne do
takich zastosowań jak pożarnictwo, misje
terenowe, potrzeby militarne.
Po raz pierwszy marka Iveco pojawiła
się na rynku w 1975 r. po połączeniu
włoskich, francuskich i niemieckich marek Fiat Veicoli Industriali, OM, Lancia
Veicoli Speciali (firmy włoskie), Unic (Francja) oraz Magirus-Deutz (Niemcy). Pierwszy samochód z logo Iveco na masce to
Daily – ten ciągle produkowany dostawczak pojawił się na drogach w 1978 r.

1 stycznia 2011 r. powstała spółka
Fiat Industrial, łącząca takich producentów, jak CNH, Iveco i FPT Industrial.
29 września 2013 r. nastąpiła fuzja CNH
Global (producenta maszyn rolniczych
i budowlanych) i Fiat Industrial – powstała spółka CNH Industrial. Na czele
firmy stoi Sergio Marchionne. Każda z 12
marek należących do CNH Industrial
jest ważnym międzynarodowym graczem w sektorze przemysłowym: firmy
Case IH, New Holland Agriculture i Steyr
produkują ciągniki i maszyny rolnicze,
CaseiNew Holland Construction – maszyny robocze do prac ziemnych, Iveco
– pojazdy użytkowe (pod kierownictwem
Pierre Lahutte), Iveco Bus i Heuliez Bus
– autobusy i autokary; Iveco Astra – ciężkie
samochody budowlane i kopalniane. Magirus produkuje pojazdy pożarnicze, Iveco
Defence – pojazdy militarne, a FPT In-
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dustrial to producent silników i skrzyń
biegów. Łącznie CNH Industrial zatrudnia na całym świecie ponad 69 200 osób.
W 2014 r. CNH Industrial uzyskało
przychody netto ze sprzedaży w wysokości 33 mld USD, zysk z działalności
operacyjnej spółki wyniósł 2,4 mld USD,
a marża operacyjna to 6,4%. W 2014 r.
wyprodukowano łącznie 128 163 pojazdy
użytkowe – samochody ciężarowe, autobusy i pojazdy specjalne. Według stanu
na 31 grudnia 2014 r. zysk netto ze
sprzedaży pojazdów użytkowych wyniósł
11,1 mln USD. Udział Iveco w europejskim rynku samochodów ciężarowych
(dmc. > 3,5 t) to 10,9%. W segmencie
lekkim jest to 0,7%, średnim 29,1%,
ciężkim 7,5%. W Polsce w 2014 r. Iveco
dostarczyło 2125 nowych samochodów
ciężarowych, co dało firmie 12% udziału
w rynku.
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Hiszpańskie fabryki Iveco
W lipcu 2012 r. Fiat Industrial zdecydował się na zamknięcie 5 fabryk Iveco,
w wyniku czego pracę straciło 1075
osób. Zamknięto zakłady w Chamberry
(Francja), Weiswell oraz Ulm (Niemcy)
oraz w Grazu i Görlitz (Austria). W Ulm
– gdzie produkowano model Stralis –
kontynuowana jest produkcja pojazdów
pożarniczych Magirus. Jednocześnie poinformowano o rozbudowie hiszpańskich
fabryk Iveco – w Madrycie, produkującej
modele Stralis i Trakker, oraz w Valladolid, gdzie powstają modele Daily. W związku z tym w hiszpańskich fabrykach Iveco
zwiększono zatrudnienie o 1200 osób.
Przyczyną tych działań była konieczność
optymalizacji struktury produkcyjnej i redukcji kosztów w związku z niezbyt korzystną wówczas koniunkturą na rynku
europejskim. Zgodnie z ówczesnymi informacjami Iveco do końca 2016 r. miało
zainwestować 500 mln euro w poszerzenie i unowocześnienie możliwości
produkcji samochodów gamy ciężkiej
w zakładzie w Madrycie. Działania Fiat
Industrial zostały wsparte przez rząd
Hiszpanii. Plany zakładały nie tylko unowocześnienie linii produkcyjnych, ale również zwiększenie możliwości badawczo-rozwojowych madryckiej fabryki.

dukcyjnych, zabezpieczenie miejsc pracy
oraz poprawa efektywności. Oba zakłady
należą do najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych miejsc produkcji w strukturach CNH Industrial, potwierdzeniem
są certyfikaty standardów operacyjnych
WCM, czyli World Class Manufacturing.
Oba zakłady otrzymały również certyfikat ISO 50001 potwierdzający wysoką
efektywność w zakresie gospodarowania
energią. Model WCM zakłada optymalizację wszystkich procesów produkcyjnych
i logistycznych, poprawę jakości produktów, obniżenie kosztów produkcji,
zwiększenie produktywności oraz osiągnięcie większej elastyczności pozwalającej szybko reagować na potrzeby rynku.
W 2014 r. Iveco zatrudniało w Hiszpanii
3600 osób, wygenerowany obrót wyniósł 2,1 mld euro.
Dotychczas w Madrycie oprócz modeli Stralis i Trakker powstawały również
ciężkie pojazdy specjalne. W Valladolid
budowano modele Daily jako podwozia
pod zabudowę. Zgodnie z najnowszymi
informacjami w stolicy Hiszpanii powstawać będą wyłącznie ciężarówki Stralis i Trakker. Jest to reakcja na wyraźnie
zarysowujący się trend wzrostu popytu
w segmencie ciężkim. Z kolei Valladolid
ma się stać centrum doskonałości w zakresie produkcji kabin do ciężkich po-

Fabryka w Madrycie
Pod olbrzymim logo IVECO na budynku głównym dumnie figuruje napis
Pegaso – nic dziwnego, gdyż jest to przypomnienie marki, która powstała w Hiszpanii po nacjonalizacji dawnego producenta motoryzacyjnego Hispano-Suiza
i właśnie w tym miejscu w 1947 r. zbudowano fabrykę. W Madrycie budowano
legendarne i piękne samochody sportowe, później także ciężarówki. W 1990 r.
zakład przejęło Iveco, pierwszym produkowanym od 1991 r. modelem było
Iveco EuroStar. W chwili przejęcia fabryki
pracowało w niej aż 12 000 osób, a produkcja wynosiła 5–6 tys. pojazdów rocznie – ale Pegaso była wówczas firmą
państwową, zatem przerost zatrudnie-
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Iveco przejęło fabrykę Pegaso
w 1990 r., pierwszym produkowanym od 1991 r. modelem
było Iveco EuroStar

jazdów użytkowych. Przeniesienie produkcji kabin z Madrytu do Valladolid ma
następować dwufazowo, rozpoczęcie całej operacji planowane jest na połowę
2015 r., zakończy się pod koniec 2016.
Reorganizacja ta ma również zapewnić
stałość zatrudnienia w obu zakładach.
Aby zapewnić dalszy wzrost liczby
produkowanych pojazdów, produkcja
ciężkich pojazdów specjalnych i podwozi
Daily zostanie przeniesiona do innych istniejących fabryk Iveco – zajmie się tym
włoska fabryka w Piacenza, gdzie powstają ciężkie modele Astra, natomiast
fabryka w Suzzara stanie się centrum
produkcji pełnej gamy modelu Daily.
Rozszerzenie produkcji tych zakładów
ma również nastąpić do końca 2016 r.

W madryckiej fabryce Pegaso produkowało
m.in. tak piękne samochody, jak sportowy
Pegaso Spider Z-104 z 1954 r.

© Iveco

Kontynuując działania rozpoczęte
przez FPT Industrial, działająca od września 2013 r. spółka CNH Industrial wiosną
br. poinformowała o zamiarze dalszej
specjalizacji w zakresie produkcji pojazdów użytkowych w hiszpańskich fabrykach Iveco w Valladolid i Madrycie.
Efektem ma być zwiększenie mocy pro-
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nia nie był niczym niezwykłym. Cała
fabryka rozlokowana jest na powierzchni
374 400 m2, natomiast hale produkcyjne zajmują 134 140 m2.
Dzisiaj z linii montażowej zjeżdżają
tu modele Stralis Hi-Way (od września
2012 r., gdy zamknięto fabrykę w Ulm),
Trakker, także te zasilane CNG, oraz
ciężkie pojazdy specjalne. W zakładzie
składane są nie tylko kompletne samochody, produkowane są również niektóre
komponenty wykorzystywane do montażu oraz części zamienne. Zrealizowane
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Kokpity, a później kabiny kompletowane są
w oddzielnej hali produkcyjnej, skąd trafiają
na główną linię montażową, gdzie są łączone
z podwoziem – jest to tzw. ślub

Obecnie na dwóch zmianach buduje się codziennie 112 ciężarówek, ale maksymalna wydajność
w systemie dwuzmianowym to 140 pojazdów
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w ostatnim okresie unowocześnianie fabryki polegało m.in. na zmniejszeniu zużycia energii. Tylko w latach 2012–2013
zużycie energii zmniejszono o 54,5%
dzięki wprowadzeniu m.in. systemów
izolacji cieplnej urządzeń produkcyjnych,
wymienników ciepła powietrze–woda na
wyjściach z pieców lakierniczych (odzyskane ciepło podgrzewa zbiornik uzdatniania wody wykorzystywanej w procesie
kataforezy), automatycznego sterowania
klimatyzacją oraz lepszego zagospodarowania odpadów. Kolejne działania polegały na reorganizacji ciągów technologicznych, zwłaszcza w zakresie montażu
wiązek elektrycznych, poprawiono również ergonomię pracy. Efektem było skrócenie czasu produkcji pojedynczego pojazdu o godzinę. Uzyskano też poziom
recyklingu wynoszący aż 85% i zmniejszono liczbę wypadków przy pracy o 78,6%.
W 2012 r. zatrudniono 430 nowych pracowników, w 2013 dołączyło kolejnych
130 – obecnie w zakładzie pracuje 2600
osób. W całej grupie CNH Industrial jest
to trzeci zakład produkcyjny pod względem efektywności.

Fabrykę w Madrycie można by określić jako zakład montażu – nie ma tu bowiem odlewni, kuźni i pras, na których
kształtowano by blachy nadwozia, nie
montuje się tu też silników ani skrzyń
biegów. Podstawowe działy produkcyjne
to: spawalnia, montaż, lakiernia, jest też
dział logistyczny (magazyny komponentów i produktów gotowych). Ponad
350 dostawców, głównie z Włoch, Hiszpanii i Francji, zaopatruje regularnie zakład w niezbędne komponenty – zapasy
bieżące wystarczają zaledwie na 3 dni
produkcji, a lista dostarczanych komponentów przekracza 22 tys. numerów re-

Stralis to ponad 3300 różnych opcji konfiguracyjnych – od samego początku każdy samochód
otrzymuje swój indywidualny numer wewnętrzny, który pozwala na dokładne zidentyfikowanie
konfiguracji podstawowej i opcji wybranych przez klienta; nadanie numeru VIN następuje
na nieco późniejszym etapie produkcji
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zgrzewane manualnie, a potem trafiają
na jedno z 3 stanowisk robotów zgrzewających, które precyzyjnie nanoszą kilkaset punktów zgrzewczych, zapewniając
tym samym odpowiednią sztywność i wytrzymałość szkieletu kabiny.
Podmontaż bardziej złożonych podzespołów odbywa się na odrębnych stanowiskach – z nich trafiają na główną
linię produkcyjną montażu podwozia.
Można by rzec, że klasycznie rama kom-

ferencyjnych. Codziennie na teren zakładu
wjeżdża ok. 100 samochodów ciężarowych zaopatrujących fabrykę w niezbędne do produkcji części. Jest też lokalny outsourcing produkcji – dotyczy to
np. wykonywania plastikowych paneli
desek rozdzielczych.
Obecnie produkcja realizowana jest
w systemie dwuzmianowym, dziennie
bramy fabryki opuszcza 112 nowych
ciężarówek. Maksymalnie na dwóch
zmianach można wyprodukować ok. 140
pojazdów, a maksymalna wydajność produkcyjna fabryki to 54 tys. samochodów rocznie. W 2014 r. wyprodukowano
tu 21 900 pojazdów, w tym 14 500 modeli Stralis, 7248 Trakker, resztę stanowiły pojazdy specjalne (głównie na potrzeby militarne). 90% produkcji trafia
poza Hiszpanię, samochody są również
przygotowywane do późniejszego montażu CKD (complete knock-down) w Rosji,
Libii, Maroku i RPA. Plany zakładają wyprodukowanie w 2015 r. 25 tys. modeli
Stralis i Trakker.

Rzut oka na produkcję
Patrząc na roboty transportowe, na
których znajdują się montowane podwozia, osie, skrzynie biegów z silnikami
czy kabiny, powoli przesuwające się po
jasnej i w sumie cichej hali produkcyjnej, odnosi się wrażenie całkowitego
braku pośpiechu czy nerwowości. Roboty
automatycznie przewożą fragmenty ciężarówek pomiędzy kolejnymi stanowiskami (wyspami), na których dobrze zgrane
ze sobą zespoły kompletują kolejne elementy. Liczebność tych grup zależy od
zakresu wykonywanych operacji, a czas
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Rama i podwozie
kompletowane są
w pozycji odwróconej,
dopiero w końcowej
fazie następuje obrócenie podwozia do
normalnego położenia
– wtedy to mocowany jest silnik ze
skrzynią biegów
i zakładane są koła

Iveco w Madrycie oprócz modelu Stralis produkuje także Trakkery – z całej produkcji
roku 2013 wynoszącej 15 230 pojazdów 90% wyeksportowano do odbiorców w Europie,
Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Południowej

przejazdu i pobytu samochodu (jego fragmentów) na każdym z gniazd jest taktowany tak, aby możliwe było precyzyjne wykonanie wszystkich niezbędnych
czynności.
Efektywność, profesjonalna obsługa,
bezpieczeństwo, jakość – to są podstawy,
na których zbudowano cały system produkcji, zgodnie z wytycznymi programu
WCM – World Class Manufacturing. Cały
proces produkcji prowadzony jest zgodnie z ideą zera usterek – sprzyja temu stały
dostęp pracowników do szczegółowej
dokumentacji technicznej i opisów procesów technologicznych realizowanych
w poszczególnych węzłach.
Montaż pojazdów przebiega początkowo na kilku liniach równoległych –
kabiny i ich kokpity montowane są w odrębnej hali, skąd po skompletowaniu
łącznikiem między budynkami w zautomatyzowany sposób trafiają w odpowiedniej sekwencji na główną linię montażu podwozia – ta zaś ma w sumie
długość ok. 1,7 km. Kabiny są wstępnie

pletowana jest w pozycji odwróconej –
ułatwia to czynności montażowe i poprawia ergonomię. Dopiero w końcowej
fazie następuje obrócenie podwozia do
normalnego położenia – wtedy to mocowany jest silnik ze skrzynią biegów i zakładane są koła.
Na linii produkcyjnej znajduje się 15
bramek kontroli jakości, gdzie sprawdzanych jest ponad 1200 punktów kontrolnych i usuwane są wszelkie niedociągnięcia. Raz dziennie zgrzewane z kilkunastu
wytłoczek kabiny przechodzą kontrolę laserową oceniającą dokładność wykonania. Także wnętrza kabin i ich kokpity
przechodzą przed ich zamontowaniem na
ramie pełne testy funkcjonalne, podczas
których uruchamiane są wszystkie możliwe funkcje i sprawdzana jest prawidłowość działania. Na specjalnym stanowisku
odbywa się optyczna kontrola jakości
powłoki lakierniczej – tu identyfikowane
są wszelkie niedoskonałości wykonania
lub uszkodzenia, które mogły powstać
w trakcie produkcji.
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Samochody ciężkiej
pomocy drogowej
Arkadiusz Gawron

W większości zdarzeń na drodze pomagają nam wyspecjalizowane służby,
dysponujące odpowiednimi pojazdami, jednak rzadko zastanawiamy się, jak takie
pojazdy są zbudowane i wyposażone, by w swojej „pomocy” były skuteczne.
W tym artykule przybliżymy ich budowę i sposób działania.

ojazdy pomocy drogowej to te,
które usuwają samochody będące
zagrożeniem lub utrudnieniem
dla innych uczestników ruchu, znajdujące
się na drodze lub w jej obrębie z powodu
wypadków, awarii lub innych zdarzeń.
Nie są nimi pojazdy, które dzięki swemu
wyposażeniu mogą dokonać naprawy
uszkodzonego pojazdu na drodze, takie
samochody bowiem należą do grupy pojazdów pogotowia/pomocy technicznych.
Pojazdy pomocy drogowych dzielimy
na dwie podstawowe grupy: platformy
transportowe i holowniki. Platformy transportowe służą do przewożenia całych
pojazdów lub ich członów, szczególnie
w sytuacji, kiedy uniemożliwione jest ich
ciągnięcie za uniesioną oś lub w jakikolwiek inny sposób, spowodowane przez

uszkodzenia podwozia podczas wypadku
(brak możliwości toczenia się „ratowanego” pojazdu, brak osi, odkształcenia
ramy itp.). Platformy transportowe często
są uzupełnione o podzespoły umożliwiające im także holowanie i realizację podstawowych działań związanych z przywróceniem lżejszych pojazdów na drogę.
Holowniki służą głównie do ciągnięcia za sobą uszkodzonych pojazdów, ale
zwykle są uzupełnione o wyposażenie
umożliwiające także wyciągnięcie uszkodzonych pojazdów spoza korony drogi,
a także postawienie przewróconych
ciężarówek i autobusów na koła.
W artykule tym przedstawimy tylko
te samochody, których nośności techniczne pozwalają „pomóc” pojazdom
ciężkim, czyli powyżej 12 t dmc.
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Platformy transportowe
Podwozia zabudowane jako platformy
transportowe mają 2 lub 3 osie, rzadko
4, w układach napędowych 4×2, 6×2,
6×2/2, 6×4, 8×2, 8×4. Najczęściej ostatnia oś jest wleczona i kierowana, ale stosuje się także osie poprzedzające (pchane).
Zwykle zawieszenia na wszystkich osiach
są pneumatyczne, co ułatwia za- i wyładunek. Ich nośność techniczna, pomniejszona o masę zabudowy, oscyluje
w granicach kilkunastu ton. Powyżej
tego ciężaru do transportu ciężarówek
i autobusów używa się przyczep lub naczep niskopodwoziowych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że nie opłaca
się budować cięższych platform transportowych na pojazdach. Pierwszym czyn-
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Typowa ciężka zabudowa
platformy transportowej
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Panel sterowania
ruchomej platformy
transportowej

W przypadku platform przesuwnych najazdów nie ma w ogóle lub są zminimalizowane do wysuwanych pojedynczych
elementów.
W każdym przypadku kąty najazdowe pozwalają na podejmowanie nisko
zawieszonych autobusów i ciężarówek.
Załadowanie uszkodzonych pojazdów odbywa się za pomocą wyciągarki, mocowanej przesuwnie na szerokości zabudowy. Lina może być wyprowadzona także
w bok przez zamontowaną na końcowej
krawędzi platformy rolkę kierunkową, co

Holowniki
Holowniki są zabudowywane na podwoziach 3-, 4-, a na niektórych rynkach
nawet 5-osiowych. Najczęstszymi konfiguracjami napędu jest 6×4, 8×4. Raczej
nie stosuje się pędnych przednich osi, za
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nikiem ograniczającym jest długość platform limitowana wymiarami podwozi, na
których są zabudowane. Chociaż najdłuższe z oferowanych platform mają
blisko 11 m długości, to zdarza się, że
przewożone na nich są nawet dłuższe.
Drugim powodem jest wysokość zabudowy platformy. Wysokość ciężarówek
czy autobusów może być bliska 4 m, co
przy zabudowie na standardowym podwoziu stwarzałoby ryzyko przekroczenia
dopuszczalnej wysokości pojazdu oraz
trudności przy przejazdach pod mostami
i wiaduktami. Sytuację nieco poprawia
wykonywanie platform o obniżonej płaszczyźnie, tzw. low line, ale problem ten
jest dopiero zminimalizowany w przypadku wspomnianych zestawów niskopodwoziowych.
Platformy są wykonywane ze stali
lub stopów aluminium jako stałe i przesuwne. Przesuwne są stosowane do
mniejszych obciążeń. Jest to związane
z wytrzymałością mechanizmu przesuwającego, którego obecność wymusza
również wyższą wysokość pokładu. Platformy stałe są przystosowane do znacznie większych obciążeń i mają niżej
umieszczony środek ciężkości, jednak
konieczne jest przy nich stosowanie rozbudowanych ruchomych najazdów, np.
w postaci ruchomej tylnej części podłogi
z wysuwanymi ze spodu segmentami.

pozwala na wyciągnięcie uszkodzonego
pojazdu z rowu, stojąc samochodem pomocy przy krawędzi drogi. Uzupełnieniem możliwości za- i rozładunkowych
dość często są HDS-y montowane za kabiną, które pełnią także rolę przeciwwagi
dla montowanych na tylnym zwisie trawersów holowniczych (wideł), które opiszemy dalej.
Trawersy umożliwiają holowanie i są
zabudowywane w stanie złożonym jako
poziome lub pionowe. Są dodatkowo
wyposażone w wyprowadzenie liny wyciągarki platformy lub mają własną wyciągarkę zabudowaną na ramieniu. W platformach trawersy oparte o podłoże pełnią
także rolę podpory w czasie operacji zai rozładunkowych. Uzupełnieniem zwiększającym funkcjonalność takich pojazdów
może być „uproszczony” żuraw, który ma
postać długiego, unoszonego z płaszczyzny platformy ramienia z wysuwanym
jednym segmentem, umożliwiającym
uniesienie w strefie za pojazdem pomocy
przodu holowanego pojazdu (w przypadku
np. uszkodzenia układu jezdnego) i przyciągnięcie go przy współpracy z wyciągarką do wideł trawersu.
Samochody pomocy drogowej mają
oczywiście oświetlenie ostrzegawcze,
robocze i holownicze.

Trawers umożliwia podejmowanie holowanego pojazdu za koła, ale także za oś,
punkty mocowania resorów oraz elementy konstrukcyjne takie jak rama
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Burtowe ramiona podporowe stabilizujące holownik. Widoczny jest zbiornik
paliwa, boczna wyciągarka
oraz wyciągarka ramienia
głównego

© Omars

© Eurolift

Możliwości ciężkich
holowników drogowych są naprawdę
imponujące

Wyciągarki ramienia głównego ciężkiego holownika drogowego, w zależności od wersji,
mogą mieć nawet 30 t uciągu każda

to z tyłu są zawsze montowane osie o podwyższonej nośności. Stosuje się zawieszenia stalowe i pneumatyczne, w zależności od życzeń klienta. Głównym
wyposażeniem współczesnych holowników jest wysięgnik, którego końcowy
odcinek jest zakrzywiony w dół i zakończony trawersem holowniczym. Trawers to
wielofunkcyjny widelec służący do podejmowania holowanego pojazdu w obszarze
pierwszej lub ostatniej osi poprzez jego
zaczepienie za koła, belkę osi, punkty
mocowania resorów lub elementy konstrukcyjne, np. ramę. Trawersy pozwalają
także ciągnąć przyczepy i naczepy za sworzeń królewski. W głównym ramieniu wysięgnika może być zabudowany kilkusegmentowy wysuwany dźwig, służący
do operowania w sytuacjach, kiedy ratowany samochód znajduje się poza koroną drogi.
Ze względu na ten właśnie dźwig pojazdy przeznaczone do ciągnięcia można
podzielić na holowniki i rotatory. Holownik jest w tym wypadku rozumiany
jako pojazd z zabudową umożliwiającą
operowanie głównie w tylnej strefie. Rotator to zabudowa, w której wysięgnik
z trawersem holowniczym i dźwig są
wykonane jako oddzielne urządzenia (zabudowa w tym przypadku ma dwa główne
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ramiona robocze). Dźwig zamontowany
jest na podwoziu obrotowo za kabiną kierowcy i pozwala na operowanie dookoła
pojazdu (360°), wysięgnik z trawersem
w takim przypadku jest nieco krótszy.
Możliwość przeprowadzenia akcji ratunkowej dookoła holownika jest szczególnie cenna w miejscach, gdzie ustawienie holownika dogodnie tyłem do miejsca
zdarzenia, a więc często w poprzek drogi,
jest niemożliwe ze względu np. na jej
szerokość (przykład: drogi górskie).
Holowanie na trawersie ma jedną
wielką zaletę, nie wymaga bowiem drugiego kierowcy i eliminuje trudności w kierowaniu bez wspomagania. Ma jednak
ogromną wadę: część masy holowanego
pojazdu przejmowana jest przez holownik, co w konsekwencji pociąga za sobą
skłonności do przeciążania tylnych osi
holownika (szczególnie ostatniej) i utraty
stabilności i kierowalności na przedniej
lub przednich osiach (które zostają zbyt
odciążone). Innymi słowy cały holownik
podczas holowania na trawersie staje się
dźwignią podpartą w geometrycznym
środku wózka tylnych osi, naciskaną przez
„ratowany” pojazd z tyłu, z tendencją do
unoszenia kierowanych osi z przodu.
Te niekorzystne zjawiska eliminuje
się na kilka sposobów, ale głównie chodzi
o takie rozmieszczenie wszystkich podzespołów zabudowy, aby rozkład mas
dociążał przednie osie, a tylny wózek
przenosił głównie obciążenia wynikające
z ciężaru holowanego samochodu. A więc
najcięższe podzespoły umieszcza się
możliwie najdalej od tylnych osi, tak by
ich ciężar działał na możliwie największym ramieniu. Przednią część pojazdu
dociąża się balastami montowanymi pod
zderzakiem oraz za kabiną, tam też montowane są zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego. Punkt obrotu głównego ramienia wysięgnika i punkt podparcia go
przez siłowniki unoszące także znajdują
się możliwie blisko przedniego zespołu
osi, tak by ciężar spoczywał w najgorszym
wypadku między przednimi a tylnymi
osiami. Ciężkimi podzespołami są także
wyciągarki, które montowane są na głównym ramieniu wysięgnika, w obszarze
jego punktu obrotu. Najczęściej są to
wyciągarki hydrauliczne o sile uciągu
nawet do 30 t każda.
W celu zwiększenia stabilności holownika w czasie przeprowadzania operacji wyciągnięcia zestawu drogowego
czy autobusu spoza korony drogi sto-
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uzupełnione o zmianę długości wysięgu
i wysokości trawersu lub dźwigu, a w przypadku rotatora dzięki obrotowi, jaki może
wykonać dźwig. Tym samym możliwe
staje się także przestawienie (nie tylko
wyciągnięcie) uniesionego pojazdu na
platformę transportową lub w miejsce,
gdzie holownik będzie mógł dalej ten
pojazd bezpiecznie podjąć.

lektywnej. Oświetlenie robocze zapewnia odpowiednią ilość światła w każdej
strefie pracy holownika, pozwalając na
prowadzenie akcji w nocy i przy złej pogodzie. Dodatkowo na trawersie wyprowadzone są końcówki do zasilania
układów pneumatycznych holowanych
pojazdów oraz gniazda elektryczne do
podłączenia oświetlenia, w tym także

© Omars

suje się tylne podpory zaporowo-stabilizujące i w najcięższych odmianach
holowników, a zawsze przy rotatorach,
burtowe podpory stabilizujące odchylane obrotowo na boki w okolicy zespołu
przednich osi. Mogą być one uzupełnione
o boczne wyciągarki montowane na ich
ramionach, co pozwala realizować ciągnięcie uszkodzonego pojazdu także bokiem holownika przy krawędzi drogi.
Podpory zaporowe z tyłu są umieszczane
pod kątem za ostatnią osią i to zarówno
w płaszczyźnie prostopadłej, jak i równoległej do podłużnej osi pojazdu, dzięki
czemu po wysunięciu holownik jest podparty szerzej niż wynosi jego szerokość
i możliwie najdalej od ostatniej osi, wydłużając „dźwignię”, na którą działa ciężar
wyciąganego pojazdu. Zaparcie na twardym lub miękkim podłożu jest możliwe
dzięki odpowiednim końcówkom podpór.

Rotator bez nadwozia zabudowy. Widać główną ramę, miejsce osadzenia obrotowego dźwigu oraz wysięgnik trawersu holowniczego.
Podpory burtowe i zaporowe zapewniają stabilność holownika

© Eurolift

Przykład oświetlenia
roboczego i ostrzegawczego holownika
drogowego

Dzięki rolkom przekierowującym liny
wyciągarek mogą być wyprowadzone
w kilku punktach i w różnych kierunkach,
w tym równolegle do trawersu holowniczego na jego wysokości, w zasadzie
we wszystkich kierunkach na końcówce
ramienia dźwigu oraz na skrajach bocznych podpór. Sterowanie każdą z wyciągarek jest niezależne, dlatego można
realizować podczas jednej operacji, przy
odpowiednim zapięciu (podwieszeniu),
unoszenie całego ratowanego pojazdu
z jednoczesnym obracaniem w osi podłużnej i poprzecznej, lub wyciąganie z asekuracją drugą liną.
Oczywiście na końcach tych lin można
założyć hak, zawiesie, szeklę lub miękki
pas, wszystko w zależności od potrzeb
w danym przypadku i możliwości podwieszenia konkretnego pojazdu. Możliwości realizacji tylu funkcji linami są

© Tevor

specjalnej listwy sygnalizacyjnej z oświetleniem drogowym, montowanej na tylnej
strefie holowanego pojazdu lub zespołu
pojazdów w przypadku, gdy oświetlenie oryginalne ciągnionego samochodu
lub naczepy jest niesprawne.
W skład wyposażenia holownika może
wchodzić także agregat prądotwórczy,
sprężarka powietrza, szlifierki do cięcia
metalu, pneumatyczny pistolet, wyprowadzenia do nożyc hydraulicznych, piła
spalinowa, zestaw ratowniczy R1, pachołki drogowe z oświetleniem ostrzegawczym, nosze, młotki, montówki, siekiery i wiele innych narzędzi.

Podsumowanie
Przykład wyposażenia szafek w pojazdach
pomocy drogowych i holownikach

Ważnym elementem wyposażenia
holownika jest oświetlenie ostrzegawcze
i robocze. Oświetlenie ostrzegawcze jest
najczęściej montowane w najwyższym
stałym miejscu zabudowy na wysuwanym
do góry pałąku oraz w kilku innych dobrze
z daleka widocznych miejscach w postaci
świateł pulsujących o barwie żółtej se-

Pojazdy zabudowane jako platformy
transportowe służą głównie do przewożenia lżejszych pojazdów ciężarowych
i autobusów, ale znakomicie uzupełniają
działania ciężkich holowników i zestawów niskopodwoziowych. Holowniki i rotatory są znakomitymi pojazdami ratownictwa drogowego, które w ekstremalnych
przypadkach mogą być zastąpione już
tylko kilkudziesięciotonowymi dźwigami
budowlanymi.
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SSAB: wytrzymałość konstrukcyjna
oraz redukcja masy
Firma SSAB, będąca globalnym dostawcą ulepszanych cieplnie i zaawansowanych
stali wysokowytrzymałych, wiosną tego roku wprowadziła na rynek nowy
gatunek stali – Strenx. O właściwościach tego produktu rozmawiamy
z Tobiasem Svenssonem, prezesem zarządu SSAB Poland.

rzypomnijmy, że spółka SSAB
Poland zatrudnia w Polsce ok. 140
wysoko wykwalifikowanych pracowników, jest firmą o ponad 20-letnim
doświadczeniu we wprowadzaniu wyższych gatunków stali w najbardziej wymagających branżach. Swoim klientom
w Polsce SSAB oferuje szeroki zakres
stali wysokowytrzymałych oraz odpornych na ścieranie, dostępnych z krajowych centrów serwisowych (Oborniki,
Żórawina). Firma angażuje się również
w projektowanie nowych konstrukcji,
współpracując z wiodącymi polskimi wytwórcami.
Konstrukcyjna stal Strenx została
opracowana z myślą o klientach stawiających wysokie wymagania co do wydajności, jakości i wytrzymałości produktów
ze stali. Wykorzystanie w konstrukcjach
stali Strenx to dla producenta uzyskanie
większej wydajności produktu końcowego: to dźwigi, które sięgają dalej, naczepy, które przewożą więcej ładunku,
czy ciężarówki, które zużywają mniej
paliwa. Stal Strenx wpisuje się doskonale
w obecnie zauważalną tendencję do konstruowania pojazdów użytkowych o jak
najniższej masie własnej i jednocześnie
wysokich własnościach wytrzymałościo-

Tobias Svensson

,
prezes zarządu SSAB Poland

wych pozwalających na uzyskanie doskonałych osiągów, wymaganej trwałości
i niezawodności. Mniejsza masa wymaga
zastosowania mocniejszej stali i przemyślanego projektu. Stal Strenx pozwala na
uzyskanie gwarantowanej jednolitości
produktu, znakomitych własności warsztatowych oraz szerokiego wyboru usług.

„Samochody Specjalne”: W ubiegłym
roku SSAB połączyło siły z Ruukki. Czy
proces fuzji został już zakończony? W jaki
sposób nowa struktura postrzegana jest
przez Waszych klientów?
Tobias Svensson: W Polsce proces połączenia trwa nadal. W początkowej fazie
skupiliśmy się na działaniach niezbędnych dla najwyższego poziomu obsługi
naszych klientów, co oznacza, że uczyliśmy się od siebie wzajemnie. Zajmowaliśmy się także identyfikacją najlepszych cech z obu firm oraz integracją
zespołów w celu zapewnienia, że nasza
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pozycja rynkowa jest jeszcze mocniejsza
niż wcześniej. Jest to dość obszerny proces i cały czas utrzymujemy bliski kontakt z naszymi klientami, by zapewnić
jego skuteczną realizację. Ogólne opinie
od klientów, które otrzymaliśmy do tej
pory, są bardzo pozytywne.
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Piękno Strenx
TM

SSAB wprowadziło niedawno nową
markę stali – Strenx. Jaki był główny powód, dla którego firma zdecydowała się
na tak innowacyjny krok?
Po połączeniu SSAB i Ruukki nowe SSAB
w swej ofercie wyrobów stalowych posiadało kilka różnych marek produktowych. Zaczęliśmy wówczas prace nad
oceną palety produktów, których celem
było sprawdzenie, czy są jakieś marki nakładające się na siebie lub uzupełniające
się wzajemnie. Strenx była drugą marką
produktową, którą SSAB wprowadziło
na rynek po wspomnianym procesie połączenia firm. Strenx jest faktycznie przykładem tego, co nazywamy „najlepsze
z obu firm”.
Czy Strenx to tylko udoskonalona, „zaktualizowana” stal, która otrzymała nową
nazwę, czy też jest to całkowicie nowa
koncepcja?
Strenx to kompletnie nowa marka produktowa stali konstrukcyjnej o wysokiej
wytrzymałości i występuje w najszerszej na rynku gamie. Stal Strenx łączy
w sobie własności trzech wielkich marek
produktowych (Optim, Weldox i Domex)
i powstała w wyniku ponad 50-letniego
doświadczenia w produkcji i stosowaniu
stali o wysokiej wytrzymałości. Dla SSAB
stanowić będzie ujednoliconą i silną
markę stali konstrukcyjnych. Produkty
należące do nowej marki będą odpo-

wiadać właściwościom poprzednich marek, a nawet je przekraczać. Dla klienta,
który kupuje nasze obecne produkty,
główną zaletą będą bardziej zaawansowane gwarancje. Nowa marka z szeroką
ofertą produktów i usług dostarczy naszym klientom więcej możliwości poprawy ich własnych produktów i procesów.

Jakie będą główne obszary zastosowań?
Stal Strenx została opracowana dla sektorów, w których kluczowym czynnikiem
konkurencyjności jest wytrzymałość konstrukcyjna oraz redukcja masy, co jest
szczególnie istotne w przypadku branży
transportowej, przeładunkowej i dźwigowej. Strenx jest też odpowiednia do zastosowań np. w rolnictwie, transporcie
ciężkim, taborze kolejowym, morskim
przemyśle wydobywczym i budownictwie.
Czy widzicie perspektywy szerokiego
zastosowania stali Strenx w sektorze
transportu drogowego?
Oczywiście. SSAB już dzisiaj jest obecna w segmencie transportu drogowego,
a dzięki stali Strenx dysponujemy jeszcze lepszą płaszczyzną dalszego rozwoju.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © SSAB

Strenx to nowa wspólna nazwa dla gatunków stali
konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości, wcześniej znanych jako Domex i Weldox (produkowanych przez SSAB) oraz Optim (produkowanych
przez Ruukki). Strenx łączy w sobie własności
wcześniej oferowanych stali Weldox – wysokowytrzymałych blach konstrukcyjnych, stali Domex
– taśm walcowanych na gorąco oraz stali Optim
– ultrawysokowytrzymałych taśm walcowanych
na gorąco. Te trzy gatunki stali zostały teraz zastąpione przez stal Strenx o granicy plastyczności
w przedziale od 600 do 1300 MPa. Stal ta oferowana jest w postaci blach, taśm i rur o grubości
w zakresie od 0,7 mm do 160 mm.
Stal Strenx może być spawana przy użyciu dowolnej metody spawania. Obecnie najczęściej
stosowane jest spawanie MAG, głównie ze
względu na to, że można je bardzo łatwo zautomatyzować, co prowadzi do wysokiej produktywności. Inne możliwe do zastosowania metody to spawanie MMA, TIG, plazmowe, łukiem
krytym i laserowe. Dobre wykończenie powierzchni
blach i taśm Strenx sprawia, że stal ta doskonale
nadaje się do cięcia laserowego bez dodatkowego
przygotowania powierzchni. Metody cięcia termicznego walcowanych na gorąco blach grubych i arkuszy Strenx obejmują cięcie płomieniowe, plazmowe i laserowe. Swobodne gięcie
i formowanie na rolkach czy walcach blach i taśm
Strenx może odbywać się przy użyciu standardowych maszyn. Jednolite własności, wąskie
tolerancje grubości oraz gładka powierzchnia
wpływają na przewidywalność procesu gięcia.
Obróbka maszynowa stali Strenx nie wymaga
specjalistycznego sprzętu. Do wiercenia, pogłębiania, gwintowania i frezowania zaleca się stabilne
maszyny z osprzętem ze stali węglikowej.

Dla stali Strenx wprowadzany jest też program
marki pod nazwą My Inner Strenx, który będzie
symbolem jakości dla użytkowników końcowych
z całego świata. Jego założeniem jest wsparcie
klientów poprzez promocję zalet Strenx wśród
użytkowników końcowych. Inne korzyści oferowane członkom programu My Inner Strenx to
m.in. priorytetowy dostęp do wsparcia technicznego, usługi obejmujące np. analizy środowiskowe i cyklu życia, większe wsparcie marketingowe oraz specjalistyczne szkolenia SSAB.
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Volvo FH z podwójnym sprzęgłem:
nowy punkt odniesienia
Dariusz Piernikarski

Pod koniec kwietnia na krótki test redakcyjny trafił demonstracyjny zestaw
składający się z ciągnika Volvo FH-500 Euro VI z dwusprzęgłową skrzynią
biegów I-Shift oraz naczepy furgonowej firmy Ekeri.

Dostępna jako opcja w modelach Volvo FH z 13-litrowymi
silnikami D13K Euro VI o mocy 460, 500 i 540 KM skrzynia
I-Shift Dual Clutch bazuje na zautomatyzowanej skrzyni I-Shift
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Podwójne sprzęgło – fakty
© Volvo Trucks

łówny bohater prezentacji to ciągnik siodłowy Volvo FH-500 4×2
(rozstaw osi 3700 mm) z kabiną
Globetrotter XL, napędzany silnikiem
Euro VI DC13K o mocy 500 KM/368 kW
(1400–1800 obr/min) i maksymalnym
momencie obrotowym 2500 Nm (1000–
1400 obr/min). Silnik współpracował ze
skrzynią I-Shift Dual Clutch SPO2812
o 12 przełożeniach (12+4), sterowaną
czterema przyciskami umieszczonymi na
desce rozdzielczej. W zestawie znajdowała
się jeszcze szwedzka naczepa furgonowa
Ekeri z otwieranym bokiem – załadowana
betonowymi blokami do uzyskania maksymalnej masy zestawu 40 t.

Skrzynia I-Shift Dual Clutch ma dwa
wałki sprzęgłowe, które są naprzemiennie łączone z silnikiem poprzez dwa suche
sprzęgła jednotarczowe. Podczas zmiany
biegu rozłączane jest sprzęgło aktywne
i równocześnie, w tej samej chwili, włączane jest drugie – dotychczas nieaktywne.
Nieprzerwany strumień mocy dociera na
koła podczas wszystkich zmian biegów,
z wyjątkiem zmiany zakresu pracy przekładni (przejście z dolnej na górną skrzynię – z biegu 6. na 7. i odwrotnie). Z eksploatacyjnego punktu widzenia ważne
jest to, że zastosowanie skrzyni I-Shift
Dual Clutch nie powoduje żadnej zmiany
w zużyciu paliwa w porównaniu z I-Shift.
Algorytm sterowania oprócz trybu podstawowego (standard) obejmuje takie warianty, jak jazda dalekobieżna w trybie
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ekonomicznym (minimalizacja zużycia paliwa), który dodatkowo może być wspomagany przez funkcje I-See oraz I-Cruise
(jeszcze większe oszczędności paliwa).
Wśród innych funkcji wspomagających
można wymienić funkcję I-Roll uruchamiającą swobodne toczenie na spadkach
czy Smart Cruise Control – inteligentną
kontrolę prędkości z maksymalnym wykorzystaniem zwalniaczy i minimalizującą
użycie hamulców zasadniczych. W algorytmach sterujących skrzyń I-Shift Dual
Clutch montowanych w ciągnikach dalekobieżnych znalazły się również funkcje
optymalizujące ruszanie z miejsca i jazdę
z niewielkimi prędkościami (Launch Control) czy też możliwość wykorzystania
pełnego wciśnięcia pedału przyspieszenia (kick-down) celem uzyskania maksymalnej dynamiki rozpędzania.

Za obsługę skrzyni biegów w testowanym
modelu odpowiadały 4 przyciski na desce
rozdzielczej

Moc pod kontrolą
Volvo Trucks zasłynęło ostatnio z wielu
kreatywnych filmów reklamowych. Na
jednym z nich ciągnik FH-500 wyposażony w skrzynię I-Shift z podwójnym
sprzęgłem mierzy się z wyścigowym bolidem Koenigsegg One:1. Osiągi 13-litrowego silnika D13K: moc 500 KM (368 kW)
oraz 2500 Nm momentu obrotowego są
jak najbardziej godne samochodu wyścigowego – jedyna i jakże oczywista przyczyna stawiająca FH na przegranej pozycji to masa ciągnika wynosząca ok.
7800 kg (w przypadku samochodu Koenigsegg One:1 stosunek mocy silnika do
masy własnej wynosił niemal 1:1). W rzeczywistości, tak jak na filmie reklamowym, podwójne sprzęgło (i w wyścigówce,

i w ciągniku) pozwala na przeniesienie
potężnego strumienia mocy na koła w sposób nieprzerwany i niezwykle płynny.
Wrażenia, jakie ma kierowca Volvo FH
podczas jazdy związane z tempem i jakością przełączania, są absolutnie godne
tych z samochodu sportowego – brakuje
chyba jedynie manetek do sterowania
biegami umieszczonych pod kierownicą.
500-konny silnik ma osiągi pozwalające na zastosowanie „szybkiego” przełożenia w moście napędowym – w tes-

Kabina – znana, ale…
Mimo że Volvo FH w swej najnowszej odsłonie gości już na drogach od
kilku lat i zdążyliśmy się przyzwyczaić
do tej, początkowo uważanej za bardzo
kontrowersyjną, stylistyki nadwozia, to
nadal samochód ten przyciąga wzrok
i wyłącznie ze względu na swój wygląd
może być przedmiotem pożądania niejednego z kierowców czy właścicieli firm
transportowych.
Kabina Globetrotter XL to komfortowe
i luksusowo wykończone miejsce pracy;
brak dźwigni zmiany biegów uwolnił
miejsce po prawej stronie kierowcy

towanym ciągniku było to 3,10. Podczas
jazdy z prędkością 80 km/h wskazówka
obrotomierza silnika zatrzymywała się na
1050 obr/min, była to dolna krawędź „zielonego pola”, przy 85 km/h prędkość
obrotowa silnika wynosiła 1100 obr/min.
Taki dobór zestopniowania układu przeniesienia napędu (bezpośrednie przełożenie biegu najwyższego i niskie przełożenie przekładni głównej) pozwalają na
utrzymanie silnika w ekonomicznym zakresie prędkości obrotowych podczas
autostradowej jazdy ze stałą prędkością.
Pewną jazdę wspomaga również bardzo korzystna charakterystyka przebiegu
momentu obrotowego, który maksymalną
wartość osiąga już przy 900 obr/min, czyli
praktycznie gdy pojazd po ruszeniu z miejsca rozpoczyna zwiększanie prędkości.
Wysoki moment przy niskich prędkościach obrotowych silnika pozwala na dłuższą i paliwooszczędną jazdę bez konieczności zmiany biegu – mowa oczywiście
o redukcji przy pokonywaniu wzniesień.

O wnętrzu nowej kabiny Globetrotter wielokrotnie już pisano niezwykle
pozytywnie. Kilku słów komentarza wymaga obsługa skrzyni biegów I-Shift.
Może to być sprawdzona dźwignia umieszczona obok siedzenia kierowcy lub – jak
w testowanym przez nas modelu – przyciski na desce rozdzielczej. Po pierwszym zaskoczeniu związanym z faktem,
że do obsługi skrzyni można użyć tylko
przycisków, zauważamy, że brak dźwigni
uwalnia dodatkowe miejsce i ułatwia
poruszanie się w kabinie – kierowca ma
pod ręką dodatkowy uchwyt na butelkę,
a lodówka znajduje się w bezpośrednim
sąsiedztwie fotela kierowcy. Poza tym –
w transporcie długodystansowym manualna ingerencja w pracę skrzyni nie zdarza się zbyt często, więc przełączniki
powinny być pierwszym wyborem.
W kabinie Volvo FH z silnikiem Euro VI jest ciszej w porównaniu z poprzednim modelem (też już z nową kabiną)
w wersji Euro V – według otrzymanych
od producenta informacji różnica wynosi aż 3 dB. Siedząc za kierownicą, zwracamy uwagę na niezwykle smukłe luster-
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ka boczne, które oczywiście spełniając
idealnie swoje podstawowe funkcje, w minimalnym zakresie ograniczają pole widzenia do przodu. Pomimo braku obudowy bardzo długo pozostają czyste i są
w minimalnym zakresie wrażliwe na
działanie deszczu.

Na trasie
Podczas jazdy o działających cudach
techniki dowiemy się bardzo niewiele.
Zmiany biegów są sygnalizowane jedynie przez niewielkie ruchy wskazówki
obrotomierza, który ślizga się po zielonej
– ekonomicznej strefie w zakresie 900–
1400 obrotów. O imponujących efektach
związanych z pracą podwójnego sprzęgła
przekonujemy się dopiero na większych
i dłuższych podjazdach – jeśli prędkość
obrotowa silnika spadnie poniżej 1000
obr/min, na wyświetlaczu zapali się liczba

z podwójnym sprzęgłem radzi sobie w czasie 0,1 s. Podczas jazdy różnica jest wyraźnie zauważalna. Konsekwencje są oczywiste – rośnie średnia prędkość jazdy,
zwłaszcza w terenie górzystym lub mocno
pofałdowanym, gdzie zmiany biegów
wykonywane są znacznie częściej niż
podczas jazdy po terenie płaskim. Na
dłuższych trasach wyraźnemu skróceniu
ulega również całkowity czas przejazdu.
Podwójne sprzęgło „punktuje” nie
tylko podczas rozpędzania. Chociaż testowany ciągnik miał „tylko” hamulec
silnikowy Volvo Engine Brake VEB+, to
od prędkości 2300 obr/min do dyspozycji pojawiało się maksymalnie 375 kW
mocy hamowania, co w większości przypadków – dzięki 5-stopniowej regulacji
– pozwalało na utrzymanie bezpiecznej
prędkości na zjazdach czy też przy zwalnianiu przed zakrętami – i to bez dotykania pedału hamulca. Znający arkana
obsługi zwalniacza kierowca może precyzyjnie dobrać siłę hamowania do aktualnej sytuacji na drodze, a tym samym
optymalnie wykorzystywać zasady jazdy
przewidującej i ekonomicznej.
Ważna rola podwójnego sprzęgła polegała na tym, że podczas hamowania
zwalniaczem następowała redukcja biegów bez rozdzielania połączenia ciernego
w zespole napędowym. Tak więc cały zestaw hamował w sposób ciągły, nawet

jeśli w międzyczasie skrzynia I-Shift z 12.
biegu dokonała redukcji na 11, 10 czy
nawet niższy. To ogromnie zwiększa bezpieczeństwo. Skoro już mowa o hamulcach: oprogramowanie stosowane przez
Volvo Trucks pozwala na zahamowanie
samochodu do zadanej prędkości bez
dezaktywacji działającego wcześniej
tempomatu.

Aktywne kierowanie
Jazda na wprost nie zawsze jest taka
prosta, jak mogłoby się wydawać. W rzeczywistości często trzeba korygować zakłócenia powodowane przez koleiny,
dziury i nierówności. Czasem trzeba poprawić kurs po hamowaniu w warunkach
tarcia mieszanego. Boczny wiatr również
może spowodować zmianę kierunku
jazdy. W testowanym Volvo FH pomocą
służył aktywny układ kierowniczy Volvo
(VDS – Volvo Dynamic Steering), łączący
w sobie konwencjonalny hydrauliczny
układ wspomagania z elektronicznie sterowanym silnikiem elektrycznym, zamontowanym na przekładni kierowniczej.
Podczas jazdy z dużymi prędkościami
układ VDS minimalizuje wpływ czynników zakłócających i w jak największym
zakresie utrzymuje niezmienny, zadany
przez kierowcę przez położenie koła kierownicy kierunek jazdy. Rozwiązanie to

11 i będziemy nadal kontynuowali podróż. Nie odczujemy żadnego szarpnięcia,
nie mówiąc już o spadku prędkości. Inteligentne sterowanie pracą skrzyni rozpoznaje, czy każdy z biegów ma być
włączony indywidualnie (po kolei), czy
też niektóre z biegów mogą być pominięte. W domyśle chodzi oczywiście o jak
najwyższą efektywność.
Czas zmiany biegów w przypadku
skrzyni I-Shift wynosi typowo ok. 0,5 s,
natomiast skrzynia I-Shift Dual Clutch

© Volvo Trucks

Od zewnątrz nic nie wskazuje, że specjalnością
testowanego FH-500 jest skrzynia z podwójnym
sprzęgłem – przypominał o tym jedynie umieszczony na boku kabiny stosowny napis

Skrzynia biegów I-Shift pracująca w trybie ekonomicznym wymusza wcześniejsze zmiany
biegów i utrzymanie prędkości obrotowej silnika w zakresie ekonomicznym, w trybie Power
biegi zmieniane są przy wyższych prędkościach obrotowych
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Decydując się na jazdę
w trybie Eco, warto pamiętać, że ma on 3 rodzaje konfiguracji (sygnalizowane przez
liczbę gwiazdek): 1 – jazda
w mieście, 2 – jazda po
drogach regionalnych oraz
3 – jazda po autostradzie

docenimy w pełni, poruszając się w terenie nieutwardzonym, po piachu czy
błocie podczas jazdy z małą prędkością.

Elektronika w służbie efektywności
Jeśli po pierwszych próbach można
było nie być przekonanym co do skuteczności działania tempomatu wspomaganego przez funkcję GPS – mowa oczywiście o systemie I-See, to obecnie całość
została bardzo gruntownie dopracowana.
I-See może działać w jednym z trzech

Volvo FH Euro VI z dwusprzęgłową skrzynią
biegów I-Shift wyznacza nowe standardy
w zakresie dynamiki rozpędzania i komfortu
jazdy: brak przerw w trakcji podczas jazdy pod
górę, brak utraty siły hamowania na zjazdach
– oto nowy punkt odniesienia

trybów „ekologiczności”. W każdym z trybów jest regulowana górna granica prędkości (przekroczenie od 4 do 10 km/h),
natomiast ograniczenie dolne zostało
ustalone na 3, 4 lub 5 km/h. Limity dolne
można przeprogramować w warsztacie
(maksymalnie do 10 km/h), aby jeszcze
bardziej zwiększyć skuteczność jazdy
w terenie górzystym.

Podczas jazdy uwagę zwracają długie
fazy wybiegu oznaczające działanie funkcji I-Roll, gdy Volvo FH toczy się w granicach ustawionych wcześniej prędkości.
Przy standardowo ustawionej maksymalnej prędkości jazdy 85 km/h zestaw może
toczyć się, zwalniając do 82 km/h, wtedy
następuje zamknięcie jednego z dwóch
sprzęgieł i płynny powrót do prędkości
zadanej.
Zarówno tryb Eco, jak i funkcja I-Roll
mogą być konfigurowane pod względem
szerokości pola tolerancji prędkości. Dzięki

temu możliwe jest jak najpełniejsze wykorzystanie głównej zasady jazdy ekonomicznej, czyli jazdy na jednym biegu.
Funkcje wspomagające I-See oraz
I-Roll doskonale współpracują z algorytmem sterowania pracą skrzyni biegów
I-Shift, dzięki czemu w każdych warunkach zestaw prowadzony jest tak, aby
spalał jak najmniej paliwa. Niestety wciąż
wielu kierowców nie wykorzystuje w pełni
możliwości, jakie daje im nowoczesna
technologia. Dopiero podczas szkoleń
w jeździe ekonomicznej okazuje się, że
pod czujnym okiem instruktorów Szkoły
Doskonalenia Jazdy Volvo Trucks poprawiają swój styl jazdy i są w stanie –

dzięki lepszemu wykorzystaniu systemów wspomagających – obniżyć zużycie
paliwa od kilku do kilkunastu procent.

Podsumowując
Powoli, ale skutecznie Volvo Trucks
awansuje do pozycji lidera technologicznego wśród największych producentów
pojazdów użytkowych. Dowodem na to
są kolejne innowacyjne rozwiązania wprowadzane do seryjnie produkowanych samochodów. Zautomatyzowana skrzynia
biegów I-Shift wyposażona w podwójne
sprzęgło montowana w dalekobieżnych
ciągnikach Volvo FH jest tego doskonałym przykładem. Samochód ten wyznacza niewątpliwie nowe standardy
w zakresie dynamiki rozpędzania i komfortu jazdy: brak przerw w trakcji podczas jazdy pod górę, brak utraty siły hamowania na zjazdach – oto nowy punkt
odniesienia.
Pokonując trasę testową, nie chcieliśmy uzyskać minimalnego zużycia paliwa. Głównym celem było zapoznanie
się z możliwościami ciągnika FH-500
i jego dwusprzęgłowej skrzyni biegów.
Podczas jazdy dochodziło do zmiany nastaw wielu funkcji wspomagających,
oceniane też były inne możliwości pojazdu (np. skuteczność pracy zwalniacza),
dynamika rozpędzania. Mimo tak wielu
nieekonomicznych zachowań zestaw testowy na trasie nie potrzebował więcej niż
28 l/100 km.
Oczywiście Volvo FH z silnikiem o mocy
500 KM i dwusprzęgłową skrzynią będzie droższym ciągnikiem niż analogiczny model wyposażony w silnik o mocy
460 KM i „zwykłą” skrzynię I-Shift, ale
okazuje się, że w codziennej eksploatacji,
zwłaszcza gdy operuje na trudniejszych,
górzystych trasach, mocniejsze i lepiej
wyposażone Volvo FH-500 jest bardziej
oszczędne. Klienci to wiedzą i często
wybierają ciągniki w mocniejszej konfiguracji.

Rysunki i zdjęcia: © D. Piernikarski

SAMOCHODY SPECJALNE | LIPIEC – SIERPIEŃ 2015 | 61

| PROMOCJA |

Połysk z felgami Alcoa
Dura-Bright EVO

Błyszczą po myciu
Felgi Dura-Bright nie wymagają również polerowania. Zachowują one połysk po umyciu ich wodą
z dodatkiem łagodnego detergentu. Blask kołom
można przywrócić w kilka minut. Najpierw należy
opłukać koło wodą, następnie wodą z dodanym
do niej łagodnym detergentem umyć felgi miękką
szczotą (np. Alcoa ALbrush). Na koniec wystarczy spłukać felgi czystą wodą i wytrzeć do sucha
miękką ściereczką.
Dura-Bright nie jest powłoką, lecz specjalną techniką obróbki powierzchniowej aluminium, dzięki
której zewnętrzne wykończenie staje się integralną częścią felgi. Powierzchnia felgi nie jest podatna na odpryskiwanie, pękanie, łuszczenie i korozję, jak w przypadku powłok standardowych.
Powłoka na zwykłych felgach aluminiowych to
zazwyczaj warstwa spiekanego proszku, którą
pokrywa się powierzchnię felg. W miejscu zadrapania takiej powłoki do metalu przenika woda

©

elgi Dura-Bright EVO to najbardziej lśniące
i najłatwiejsze w utrzymaniu felgi w ofercie
Alcoa. Felgi te są odporne na działanie nawet
najbardziej ekstremalnych czynników atmosferycznych, soli drogowej i kurzu. Felgi Dura-Bright
EVO są także odporne na agresywne środki czyszczące do samochodów ciężarowych (o pH 2–12),
które po zastosowaniu na stalowych felgach mogą
powodować korozję i utratę połysku.

Alc

oa

Firma Alcoa oferuje klientom
rozwiązanie, dzięki któremu koła
ich pojazdów będą lśnić i to bez
wydawania dodatkowych pieniędzy
na osłony poprawiające ich wygląd.

i sól, co prowadzi do korozji i w efekcie do zniszczenia felgi. Opatentowane wykończenie felg Alcoa
Dura-Bright wnika głęboko w aluminium, tworząc
warstwę ochronną będącą integralną częścią
felgi. Wykończenie jest odporne na spękania,
łuszczenie i korozję nitkowatą widoczną często na
felgach ze standardowymi powłokami.

Dodatkowe zalety
Dzięki kuciu ziarnista struktura aluminium dostosowuje się do kształtu felgi nawet w tak newralgicznych obszarach, jak miejsce styku kołnierza
z tarczą felgi. Wiążą się z tym pewne korzyści dla
użytkowników felg Alcoa.
Po pierwsze, obniżenie wagi pojazdu dzięki zastosowaniu felg aluminiowych Alcoa w miejsce
stalowych to z pewnością korzyść warta wzięcia
pod uwagę. Felga Alcoa z kutego aluminium jest
o 12–19 kg lżejsza od felgi stalowej w tym samym
rozmiarze. Montaż aluminiowych felg Alcoa w ciężarówce obniży wagę pojazdu o 93–100 kg w zależności od rozmiaru felg. Dla przyczep z felgami
Alcoa 22,5”×11,75” z offsetem 120 mm będzie
to nawet 112 kg. Przełoży się to na dodatkowy
zysk z prowadzenia działalności i szybszy zwrot
inwestycji.
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Po drugie, felgi Alcoa są wykuwane z jednego bloku
aluminium i poddawane pełnej obróbce na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Dzięki temu
ich zakup jest najbardziej opłacalny w porównaniu
z innymi produktami dostępnymi na rynku. Felgi
aluminiowe lepiej odprowadzają ciepło, chroniąc
opony, hamulce i elementy zawieszenia. Trwałość
felg Alcoa może sięgać nawet 20 lat.
I po trzecie, felgi Alcoa to również najmocniejsze
felgi na rynku. Wyniki testów dowiodły, że są one
pięciokrotnie wytrzymalsze od felg stalowych.
Podczas gdy krawędź felgi stalowej odkształca się
o 5 cm już przy obciążeniu 13 600 kg, krawędź
kutej felgi Alcoa odkształca się o 5 cm dopiero przy
obciążeniu 71 200 kg. Z powodu ich dużej wytrzymałości felgi Alcoa można montować w samochodach ciężarowych wszystkich typów eksploatowanych na krótkich i długich dystansach
i we wszystkich typach transportu, od drobnicy
po ciężki transport elementów konstrukcyjnych.
Większość felg Alcoa ma powłokę Dura-Bright.
Felgi Alcoa są dostępne w ofercie firmy Krysgum,
dystrybutora produktów Alcoa, pod numerem telefonu +48 512 72 56 86 lub adresem mailowym
k.piotrowska@krysgum.com.pl. Więcej informacji na stronach internetowych www.felgikrysgum.pl oraz www.alcoawheels.com.

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

| BIZNES |

Continental i jego biznes flotowy
Dariusz Piernikarski
Spółka Continental Opony Polska 10 czerwca zaprosiła dziennikarzy
na spotkanie poświęcone aktualnej sytuacji na rynku opon do pojazdów
użytkowych. W centrum omawianych tematów znalazła się obsługa flot jako
ważna część działalności Continental Opony Polska.

wystąpienia celnie komentował i odpowiadał na liczne pytania dziennikarzy
dr Piotr Zielak – dyrektor generalny Continental Opony Polska.

Bieżąca sytuacja rynkowa
W Europie od 2010 r. obserwowany
jest stały trend spadkowy – sprzedaż
opon w roku 2014 w porównaniu z rekordowym 2007 była o 20% niższa (jest
to niemal 2,5 mln mniej sprzedanych
opon). Po słabym początku roku 2015
sprzedaż zaczęła powoli wzrastać – po
5 miesiącach sprzedaż r/r jest większa
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pierwszej części spotkania,
które odbywało się w dość
nieformalnej konwencji dyskusji przy okrągłym stole, informacje
dotyczące sytuacji na europejskim i polskim rynku opon do pojazdów użytkowych
przekazał Grzegorz Jeziak – kierownik
działu opon ciężarowych. Następnie Łukasz
Puchała, zajmujący się siecią Conti360°,
omówił działalność warsztatów zrzeszonych w sieci, natomiast o sytuacji w biznesie flotowym Continental Opony Polska
mówił Jacek Młodawski, Fleet Business
Manager. Nad przebiegiem całości spotkania czuwał Marcin Cywiński, Marketing and PR Manager, a poszczególne
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o 1,3% niż w roku 2014. Wzrost sprzedaży opon związany jest z rosnącym popytem na samochody ciężarowe – po 4
miesiącach sprzedaż samochodów ciężarowych wzrosła o ponad 15%, w segmencie ciężkim 16%. Dane statystyczne potwierdzają – ten rok dla producentów
pojazdów zaczął się bardzo dobrze.
Import opon na rynek europejski stale
wzrasta, dostawcami są producenci wytwarzający swoje opony w fabrykach na
Dalekim Wschodzie i w Rosji. W skali rocznej odnotowano wzrost importu o ok. 30%.

10 najczęściej kupowanych rozmiarów
stanowi niemal 95% całkowitej sprzedaży w grupie polskich klientów
flotowych. Ponad 35% to opony
o rozmiarze 385/65 R22,5, drugi
rozmiar to 315/70 R22,5

| BIZNES |

Dr Piotr Zielak,
dyrektor
generalny
Continental
Opony Polska

W Polsce w porównaniu ze średnią
europejską względna sytuacja rynkowa
wygląda nieco lepiej. W porównaniu z sytuacją w 2007 r. sprzedaż opon w 2014 r.
była wciąż niższa o 8,1%. W roku 2014
w Polsce sprzedaż opon do pojazdów
użytkowych zmalała o 6,2%, mimo że odnotowano wzrost sprzedaży nowych samochodów ciężarowych o 16,1% (dmc.
> 3,5), a w segmencie ciężkim (dmc. >
16 t) był to wzrost o 19,7%. Tak duża rozbieżność pomiędzy sprzedażą opon a pojazdów wynika przede wszystkim z faktu,
iż część sprzedawanych w naszym kraju
opon stanowią opony bieżnikowane oraz
tanie opony importowane z Dalekiego
Wschodu, których sprzedaż „wymyka
się” wszelkim statystykom.
Dane statystyczne z pierwszych dwóch
kwartałów bieżącego roku pozwalają już
na pewne prognozowanie rozwoju rynku.
Po słabym początku roku (spadek sprzedaży o 27,7% w styczniu i o 7,8% w lutym) w kolejnych miesiącach odnotowano
już wzrosty (14,5% – marzec, 19,7% –
kwiecień, 18,7% – maj). Po pierwszych
5 miesiącach br. sprzedaż w Polsce jest
na niewielkim „minusie” i wynosi –1,5%
w porównaniu z tym samym okresem
w 2014 r. Panuje jednak silnie zarysowany
trend wzrostowy, co wskazuje, iż rynek
odrabia straty z początku roku i można
optymistycznie założyć, że cały rok 2015
zamknie się wynikiem pozytywnym.

Zmiany w sprzedaży opon w Polsce
dość ściśle odzwierciedlają tendencje
panujące na rynku sprzedaży nowych
pojazdów użytkowych (samochodów
ciężarowych, naczep i przyczep oraz autobusów), gdzie również po słabym początku roku zauważalny jest wzrost popytu na nowe pojazdy, zwłaszcza ciągniki
siodłowe. Rośnie również import opon do
Polski. Tylko w I kwartale import opon
wzrósł o 100%.

Rynek pod presją Azjatów
O coraz większym znaczeniu zjawiska napływu tanich opon azjatyckich
(jeszcze 5 lat temu wręcz ignorowanego)
świadczą dane statystyczne. Import na
teren Unii Europejskiej opon z takich krajów pochodzenia, jak Rosja, Tajlandia,
Korea, Indonezja, Indie i Chiny, w odniesieniu do roku 2010 wzrósł średnio
o 214%. Tylko w okresie 2014/2015 (styczeń–maj) jest to wzrost o 29,8% r/r.
W warunkach polskich skala tego zjawiska jest jeszcze większa – w okresie
2010–2015 import tanich opon zwiększył się o 403%, porównanie 5-miesięczne 2014–2015 to wzrost o 100%.
Największy wzrost względny dotyczy dostaw z Rosji i Chin.
Jeszcze kilka lat temu europejscy producenci opon podchodzili do kwestii importu opon azjatyckich jak do czegoś zu-

Niekorzystna sytuacja rynkowa związana
z obecnością tanich marek azjatyckich
wynika z faktu, iż dziś duża część firm
transportowych realizuje swoją działalność w bardzo krótkiej perspektywie
czasowej – otoczenie biznesowe zmienia
się bardzo szybko i nie ma czasu na planowanie inwestycji, a taką jest przecież
zakup nowych opon typu premium i ich
eksploatacja z myślą o możliwości bieżnikowania. Minimalną inwestycją okazuje
się zakup tanich opon. Oczywiście są także
firmy, które stawiają na jakość w transporcie, zwłaszcza te działające w przewozach międzynarodowych – dla nich nie
ma alternatywy, jedyną opcją minimalizacji kosztów jest postawienie na pewność
eksploatacji oraz możliwość uzyskania
wsparcia serwisowego w każdych warunkach w dowolnym miejscu Europy.
Kryzys związany z importem tanich opon
w mniejszym zakresie dotyczy tego rzeczywistego segmentu premium i kilku
marek, które znajdują się na tym rzeczywistym najwyższym poziomie jakościowym. Zagrożone są europejskie marki
drugiego rzędu, budżetowe. Rywalizują
z oponami importowanymi i często walkę
tę przegrywają.
Trzeba przyznać, że na przestrzeni kilku
ostatnich lat jakość opon azjatyckich
wzrosła bardzo istotnie. Niska cena tych
produktów wynika w dużej mierze z subwencji rządowych, które są oferowane
producentom, zatem z ich strony to nie
jest do końca czysta gra ekonomiczna.

pełnie marginalnego. Jednak ze względu
na pewne kłopoty ekonomiczne branży,
zauważalne od 2011 r., zjawisko to zaczęło bardzo przybierać na sile i teraz
problem importu jest postrzegany jako
coś, co dokucza wszystkim producentom europejskim i chyba jeszcze bardziej wszystkim firmom, które bieżnikują
opony. W Polsce udział rynkowy opon
bieżnikowanych w stosunku do nowych
jest dużo niższy niż w Europie Zachodniej: tam jest to niemal połowa, u nas zaledwie 25%, więc w naszym kraju jeszcze nie jest to tak odczuwalne. Niestety
wielu klientów wybiera tańsze opony
azjatyckie zamiast bieżnikowanych, co
skutecznie blokuje rozwój biznesu bieżnikowania opon.
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Program Conti360° Fleet
Services funkcjonuje
na rynku już od 5 lat.
Obecnie do programu
należy już ponad 200 flot
i liczba ta stale rośnie

Wielkiej Brytanii, Turcji, Irlandii i na
Węgrzech. Serwis awaryjny Continental
działa w 22 krajach Europy, a w kolejnych latach będzie rozszerzany. W Polsce w ramach programu Conti360° Fleet
Services działa ponad 100 warsztatów
oponiarskich.
W przypadku Continental Opony Polska dane statystyczne wskazują na stały
wzrost liczby corocznie podpisywanych
umów na kontrakty obsługowe ogumienia Conti360° Fleet Services. W okresie
2009–2015 liczba kontraktów i flot współpracujących podwoiła się, rośnie tym
samym liczba obsługiwanych pojazdów
(samochodów ciężarowych, w tym głównie ciągników siodłowych oraz naczep)
– w 2014 r. w porównaniu z rokiem
2009 obsłużono ich trzykrotnie więcej.
Floty mogą wybierać spośród 4 rodzajów
kontraktów o różnym zakresie realizowanych czynności obsługowych.

Podpisując umowę, klient sam decyduje, która
część systemu Conti360° Fleet Services jest dla
niego ważna. Zdarza się, że flota, która samodzielnie zarządza ogumieniem, korzysta tylko
z modułu ContiCasingManagement oraz w przypadku awarii – z ContiBreakdownService

Stała kontrola stanu ogumienia we
flocie jest czynnością kluczową. Jego
obsługa to kilka podstawowych obszarów działania. Pierwszym jest właściwy
dobór opon, w okresie eksploatacji niezbędna jest regularna kontrola m.in.
głębokości bieżnika i poziomu ciśnienia
(ciśnienie ma bezpośredni wpływ na
opór toczenia i ilość spalanego paliwa).
Ważna jest również szybka reakcja i przywrócenie mobilności pojazdu w przypadku
awarii ogumienia, niepowodująca przestoju w realizacji zleceń.
Propozycją Continental na rosnące
wymagania flot (zwłaszcza specjalizujących się w transporcie międzynarodowym) w zakresie obsługi ogumienia jest
modułowy program Conti360° Fleet Services, dzięki któremu możliwe jest zaproponowanie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego
klienta. Moduł ContiFitmentService to
doradztwo zakupowe oraz montaż opon,
ContiFleetCheck to okresowe przeglądy
ogumienia, ContiCasingManagement
umożliwia zarządzanie zużytymi opo-
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Conti360° Fleet Services

nami, ContiBreakdownService zapewnia obsługę w momencie awarii, a całość
dopełnia ContiFleetReporting, w ramach
którego oferowana jest kompleksowa
analiza danych dotyczących zakupionych
opon oraz wszystkich kosztów związanych z ich serwisem. Klient programu
Conti360° Fleet Services może dowolnie
skonfigurować zakres usług i dostosować
go w pełni do swoich potrzeb.
Obecnie pakiety Conti360° Fleet Services dostępne są w 15 krajach Europy:
w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Polsce, na Słowacji, w Hiszpanii, Szwecji,
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Floty wybierają opony
Proces doboru opon do pojazdu ciężarowego jest złożony. Ogumienie dobierane jest na podstawie wielu kryteriów,
m.in. typu transportu, rodzaju pojazdu,
pokonywanych dystansów, rodzaju nawierzchni czy rozmiaru opon. Należy
także uwzględnić warunki atmosferyczne,
w których będą użytkowane opony. Złożoność kryteriów wyboru sprawia, że
coraz częściej operatorzy flot powierzają
właściwy dobór i profesjonalny montaż
wyspecjalizowanym doradcom zewnętrznym. Przykładem jest ciesząca się naj-

.eu
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Corocznie Continental przeprowadza audyt wśród
klientów flotowych programu Conti360° Fleet
Services i na tej podstawie opracowywany jest
ranking najlepszych w Polsce serwisów oponiarskich. W 2014 r. najlepszymi serwisami w sieci
Conti360° Fleet Services były:
• w regionie centralnym Gas Truck z Łowicza,
• w regionie północno-wschodnim Motor Lenarciak z Białegostoku,
• w regionie południowo-zachodnim Sobczyk
z Ostrowa Wielkopolskiego,
• w regionie północno-zachodnim Elear z Gorzowa Wielkopolskiego,
• w regionie południowo-wschodnim Korzonek z Radzionkowa.
Podział na regiony odpowiada podziałowi sprzedażowemu obszarów, w których operują regionalni menedżerowie sprzedaży firmy Continental.

© Contiental

większą popularnością wśród klientów
Conti360° Fleet Services usługa ContiFitmentService.
Pozyskane podczas pomiaru informacje są archiwizowane w systemie,
który automatycznie generuje raporty
zarówno jednostkowe, jak i o całym zestawie opon pojazdu.
Na podstawie danych pozyskanych
podczas audytu ustalane są harmonogramy wymian i rotacji opon, będące
podstawą terminowej wymiany ogumienia w każdym z pojazdów. Montaż
i demontaż opon może być dokonywany
w dowolnym serwisie Conti360° lub po-

przez serwis mobilny w miejscu, gdzie
aktualnie znajdują się pojazdy. Wszystkie harmonogramy i dane dotyczące wymian ogumienia dostępne są na platformie Web Cesar, z której mogą korzystać
obsługiwane w programie floty, a także
warsztaty z sieci Conti360° Fleet Services.
Z usługi ContiFitmentService najczęściej korzystają firmy, które nie mają
własnego serwisu lub mają kilka oddziałów, oddalonych od siedziby. Na to rozwiązanie decydują się także przedsiębiorstwa, które chcą, aby cała obsługa
była udokumentowana w systemie jako
SelfServiceReport.

Floty sprawdzają opony
Coraz większą popularnością w programie Conti360° Fleet Services cieszy
się moduł ContiFleetCheck, dzięki któremu menedżerowie flot otrzymują pełną
informację na temat ogumienia floty.
ContiFleetCheck zapewnia okresowe
przeglądy ogumienia. Specjaliści sprawdzają stan bieżnika: jego przebieg, głębokość i zużycie, kontrolują wartość ciśnienia w oponach, a także naprawiają
ewentualne uszkodzenia. Terminy przeglądów ogumienia ustalane są indywidualnie i odbywają się cyklicznie według
zaleceń wskazanych przez flotę lub przez
Continental. Przegląd może być dokonany również na zlecenie kierowcy. Kontrole mogą się odbywać w serwisach
firm lub w lokalnych warsztatach sieci
Conti360°. Istnieje także możliwość weryfikacji stanu opon, kiedy pojazd jest
w trasie. Wówczas przeglądu dokonuje
serwis mobilny.

Eksperci Conti360° analizują i proponują
rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb oraz specyfiki pracy firmy
przewozowej. Przeprowadzany jest audyt
floty, którego celem jest wskazanie optymalnych rozwiązań dla każdego pojazdu
indywidualnie. Audyt ogumienia jest
przeprowadzany za pomocą urządzenia
pomiarowego Fleet Check Tool
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Hydrauliczny napęd
pomocniczy Mercedesa

Arkadiusz Gawron

© A. Ga

ydrauliczny napęd pomocniczy
(HAD) jest rozwiązaniem pośrednim między pojazdami bez napędu przedniej osi a układami napędowymi z osią napędzaną tradycyjnie, czyli
mechanicznie, i to zarówno z permanentnym, jak i z dołączanym napędem pierwszej osi kierowanej. HAD jest przeznaczony do pojazdów, które przez większą
część eksploatacji poruszają się po drogach, na których napęd jednej lub dwóch
tylnych osi w zupełności wystarcza. Jednakże samochody te są cyklicznie narażone na poruszanie się w trudnym terenie, po stromych podjazdach, obszarach
o gorszych drogach czy w strefach klimatycznych, gdzie np. opady śniegu są
bardzo obfite. W HAD można wyposażyć podwozia w różnych konfiguracjach,
także współpracujące z przyczepami, zabudowane np. jako wywrotki, do przewozu drewna, budowlane, pługi z posypywarkami czy pojazdy „energetyki”, ale
także ciągniki siodłowe. Zakres zastosowań jest bardzo szeroki, a „pomysły”
na to, gdzie jeszcze, w jakich miejscach
i których branżach gospodarki rozwiązanie to znajdzie zastosowanie, pokaże
nam życie.

wron

W drugiej połowie maja zostaliśmy zaproszeni na praktyczną prezentację
hydraulicznego napędu pomocniczego przedniej osi Hydraulic Auxiliary
Drive (HAD), przygotowaną przez firmę Mercedes-Benz.

Z zewnątrz Arocsa z napędem hydraulicznym można rozpoznać po piastach
przednich kół i module chłodzącym za układem oczyszczania spalin

Pomocniczy napęd hydrauliczny Mercedes-Benz został opracowany przy
współpracy z firmą Poclain, wiodącym
producentem hydraulicznych systemów
napędowych. Zaawansowane składniki
technologii tego napędu, zintegrowane
bezpośrednio z pojazdem, opracował we
własnym zakresie Mercedes-Benz.
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Konfiguracje systemu HAD i dostępność w modelach Mercedes-Benz
Mercedes-Benz przewiduje skonfigurowanie dodatkowego napędu hydraulicznego (HAD) w dwu- i trzyosiowych podwoziach w wielu wariantach

| TECHNIKA |
o różnych ciśnieniach i średnicach. Nad
całością „czuwa” moduł elektroniczny
w kabinie, a działanie systemu napędu
pomocniczego jest aktywowane przełącznikiem na desce rozdzielczej.
Pompa wysokiego ciśnienia jest sercem układu HAD. Umieszczono ją centralnie z tyłu na silniku i napędzana jest
bezpośrednio od niego przez przystawkę
odbioru mocy. Dzięki takiemu rozwiązaniu 112 kW mocy na wyjściu PTO zapewnia szybkość przepływu aż do 350 l/min
i maksymalne ciśnienie oleju 450 bar.

© Mercedes-
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osi, w tym 4×2, 6×2 z osią wleczoną i 6×4
z zawieszeniami stalowymi na przedniej
osi i pneumatycznymi na tylnej/tylnych.
Ponieważ zautomatyzowane przekładnie stanowią już 90% wszystkich sprzedawanych skrzyń biegów w pojazdach
budowlanych Mercedes-Benz, dlatego
„aplikacja” napędu hydraulicznego w konfiguracji ze wspomnianymi skrzyniami
nie stanowi problemu w transporcie
budowlanym, a korzyści wynikające ze
współpracy z takimi przekładniami są
niezaprzeczalne.

HAD przeznaczony jest do modelu
Arocs, ale rozwiązanie to dostępne jest
również do Actrosa i Antosa, choć przewiduje się zdecydowanie mniejszy popyt
w przypadku dwóch ostatnich modeli
z racji ich typowo szosowego charakteru.

Budowa i działanie
Zasadniczymi elementami hydraulicznymi systemu HAD są pompa wysokiego ciśnienia, silniki hydrauliczne
w piastach przednich kół, blok zaworów,
zbiornik oleju z wymiennikiem ciepła
i filtrem. Wszystkie elementy połączone
są ze sobą przewodami hydraulicznymi

Pompa wysokiego ciśnienia. Po obu stronach
od góry widać przewody
obwodu wysokiego ciśnienia, pośrodku przewód
przelewowy. Pozostałe
przewody należą do obwodu sterującego.
W tle po lewej zbiornik
wyrównawczy oleju
hydraulicznego
© Mercedes-Benz

Zbiornik oleju hydraulicznego z filtrem zamontowano przed pionową
chłodnicą. W tle widać
blok zaworów

© Mercedes-Benz

Widok całego napędu hydraulicznego. W piastach
kół silniki, za układem oczyszczania spalin moduł
chłodzący i blok zaworów, z tyłu na silniku pompa
wysokiego ciśnienia. Całość połączona trzema
obwodami przewodów

Przednią kierowaną oś z hamulcami tarczowymi z zewnątrz można zidentyfikować po zupełnie innej piaście
w porównaniu z osią tradycyjną, pchaną.
Właśnie ten element został na nowo przeprojektowany wraz ze zwrotnicą i dostosowany do zabudowania silników hydraulicznych. Osie są wykonywane w dwóch
wymiarach offsetu dostosowanego do
„rozmiaru” podwozia.
Silniki hydrauliczne to maszyny zamieniające ciśnienie oleju na pracę mechaniczną obracających się kół. Korpusy silników przytwierdzone do czopów
osi/zwrotnic mają 10 sekcji ułożonych
promieniowo, których rolki opierają się
o wewnętrzne wypukłości zewnętrznego
pierścienia krzywkowego. Napełniane naprzemiennie sprężonym olejem sekcje tłokowe wypychają rolki, które tocząc się
po wewnętrznych wypukłościach pierścienia krzywkowego, poruszają go, wywołując jego ruch obrotowy. Połączony
z piastą pierścień napędza w ten sposób
koło jezdne. Silniki napędowe w piastach
kół mają zdolność zasysania 934 cm3
oleju, moc 40 kW każdy i maksymalny
moment obrotowy 6250 Nm. Olej pod
ciśnieniem jest dostarczany przez specjalny obrotowy „dystrybutor”, który nie
zmienia swojego położenia względem
osi jezdnej pojazdu podczas skręcania
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Na dole centralnego
wyświetlacza po aktywacji napędu pomocniczego zapala się kontrolka z piktogramem
w białym kolorze.
Kiedy koła zaczynają
być napędzane, piktogram zmienia kolor
na niebieski
© Mercedes-Benz

Wewnątrz kabiny obecność napędu
hydraulicznego widać tylko po przełączniku. Czerwona kontrolka potwierdza
załączenie HAD

zwrotnicami kół. Dzięki takiemu rozwiązaniu wysokociśnieniowe przewody hydrauliczne nie są skręcane, co zapewnia
ich długą żywotność. „Dystrybutor” oleju
jest zabudowany na górnej części zwrotnicy tuż pod siłownikiem hamulcowym.
Dalej do samych silników olej jest dostarczany przez centralny otwór w czopie łożyskującym zwrotnicy.
Wszystkie elementy połączone są
układem hydraulicznym, który składa
się z trzech obwodów. Pierwszy to obwód wysokociśnieniowy dostarczający
olej pod ciśnieniem roboczym do 450 bar
do napędu silników w piastach przednich
kół. Drugi obwód to układ niskiego ciśnienia, który pracuje przy ciśnieniu do
30 bar i służy do sterowania całym sys-

temem, m.in. wysterowuje tłoki w silnikach trakcyjnych w pozycję spoczynkową, kiedy napęd nie jest potrzebny. Ponadto obwód niskiego ciśnienia jest
połączony z chłodnicą. Trzecim obwodem jest przewód powrotny, który zwraca
nadmiar płynu hydraulicznego do zbiornika. W sumie w układzie hydraulicznym
krążą 32 l oleju.
Mercedes-Benz wykorzystuje w tym
układzie syntetyczny olej przekładniowy,
znany z jego ciężarówek, którego zakres
obejmuje nawet ekstremalne warunki
pracy od –40 do +90°C. Gdy temperatura otoczenia jest niska, olej jest automatycznie podgrzewany do 15°C, wymaganych przez system, zapewniając
dostępność napędu HAD.

Moduł chłodzenia, podobnie jak zespół
zaworów, jest zamontowany na prawej
podłużnicy ramy. Składa się na niego pionowa chłodnica z wentylatorem, zbiornik
i filtr. Jego zdolność chłodzenia oscyluje
na poziomie 20 kW i zapewnia długotrwałe działanie HAD bez prawdopodobieństwa przegrzania. Blok sterowania
Widoczny pod zaciskiem hamulcowym „dystrybutor” oleju do silników hydraulicznych w piastach kół pozostaje nieruchomy względem
przedniej osi pojazdu i nie skręca się wraz
ze zwrotnicą koła. Zapobiega to uszkodzeniom
przewodów i wydłuża ich żywotność
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Kilkunastoprocentowy podjazd pod górkę. Dzięki napędowi HAD ruszenie w tych
warunkach, także do tyłu, pchając załadowaną naczepę, nie stanowiło problemu
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zaworami odgrywa kluczową rolę i integruje wszystkie zawory oraz czujniki
temperatury i ciśnienia w różnych obwodach potrzebne do sterownia napędem hydraulicznym. To właśnie ten element układu przenosi stałą ilość oleju
z obwodu wysokiego ciśnienia do obwodu niskiego ciśnienia w celu chłodzenia.
Elektroniczny moduł zabudowany
w kabinie kierowcy steruje pompą, blokiem zaworów, wentylatorem i wszystkimi funkcjami układu napędowego
w oparciu o sygnały z czujników całego
samochodu, dzięki temu można określić
takie parametry, jak poślizg kół, ciężar pojazdu, kąt nachylenia drogi itp. Zebrane
informacje pozwalają sterować napędem
hydraulicznym w zaawansowany sposób,
dostarczając tylko tyle momentu napędowego na koła, ile jest potrzebne w zależności od aktualnej sytuacji na drodze.
Taki sposób sterowania przynosi korzyści trakcyjne, jednocześnie nie obniżając
trwałości urządzeń napędowych, i obniża
zużycie paliwa i emisję CO2. Ciekawym
rozwiązaniem jest ochrona układu przy
jego uszkodzeniu. Blok zaworów odcina
uszkodzony obwód, zapobiegając nadmiernej utracie oleju, a moduł wysyła komunikat na wyświetlacz zestawu wskaźników, informując o tym kierowcę.

Wrażenia z jazdy
Aktywacja napędu hydraulicznego
następuje po wciśnięciu przycisku na
desce rozdzielczej, co wywołuje wytworzenie ciśnienia i gotowość do natychmiastowej pracy. Potwierdzone jest to
białym piktogramem na centralnym wyświetlaczu zestawu wskaźników, który
zmienia kolor na niebieski, kiedy system
zaczyna napędzać koła po naciśnięciu
pedału gazu. Napęd pomocniczy jest dostępny do 25 km/h, po przekroczeniu tej
prędkości uznano, że tradycyjny napęd
nie potrzebuje wsparcia. Napęd hydrauliczny przechodzi w stan pasywny, załączając się automatycznie przy ponownym
spadku prędkości. Po przekroczeniu prędkości 60 km/h HAD wyłącza się całkowicie, podobnie dzieje się po wyłączeniu
zapłonu. Zabezpiecza to cały układ przed
niepotrzebnym przeciążeniem i minima-
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To przykładowa sytuacja, w której
samochód bez pomocniczego napędu
mógłby już nie wyjechać

lizuje zużycie paliwa. Jak już wspomniano, system napędu pomocniczego jest
sterowany w zależności od bieżącego
zapotrzebowania na moment napędowy
– taka strategia redukuje poślizgi kół
i oszczędza paliwo, napęd nie obciąża silnika pojazdu, kiedy nie jest to konieczne.
Napęd pomocniczy dostarcza moment napędowy do kół nawet kiedy zautomatyzowana skrzynia zmienia aktualnie bieg.
Sama przekładnia przy załączonym HAD
przełącza biegi po kolei, nie pomijając
żadnego z przełożeń, co ma poprawić
trakcję. Układ działa z pełną siłą także
do tyłu, na obydwu dostępnych biegach.
Dużą zaletą HAD w porównaniu z tradycyjnym, mechanicznym napędem jest
zachowanie zwrotności pojazdu przez
brak ograniczeń przy skręcie kół. Różnica prędkości wewnętrznego i zewnętrznego koła przy jeździe po łuku drogi jest
automatycznie kompensowana ilością
dostarczanego oleju do każdego silnika,
a rozpoznawanie i przeciwdziałanie poślizgom można traktować jak automatyczną blokadę mechanizmu różnicowego. Automatyczne działanie HAD pozwala
kierowcy skoncentrować się na prowadzeniu pojazdu w trudnym terenie, pozostawiając jego uwadze tylko sterowanie
blokadami osi w tradycyjnym układzie
napędowym.
Przygotowane przez firmę Mercedes-Benz odcinki dróg z utrudnieniami
pozwoliły nam przekonać się o skuteczności tego napędu. Ciągniki sprawnie
przeciągały załadowane naczepy przez
grząskie podłoże, na którym bez włączonego napędu nie potrafiły już ruszyć.
Cofnięcie z naczepą pod kilkunastopro-

centowe wzniesienie zlanej deszczem
gruntowej drogi także byłoby niemożliwe
tylko przy napędzie tylnej osi.

Podsumowanie
Wszystkie „zabiegi” mające na celu
minimalizację zużycia paliwa dały bardzo dobry efekt. Samochód z pomocniczym napędem hydraulicznym bez
aktywnego HAD zużywa na drodze,
w porównaniu z pojazdem 4×2, tylko
1,5% do 3,5% paliwa więcej, w zależności od wersji skrzyni biegów i przełożenia
tylnej osi. Arocs z napędem dołączanym
4×4 w porównaniu z Arocsem z HAD
zużywa 9,5% paliwa więcej, a wersja
z permanentnym napędem 4×4 aż 11,5%
więcej. Jak widać, w zasadzie samochód
z HAD można traktować pod względem
zużycia paliwa prawie jak samochód bez
napędu przedniej osi, który zachowuje
trakcję z powodzeniem porównywalną
z napędami mechanicznymi.
Jeszcze ciekawiej wygląda konfrontacja w kategorii mas, czyli ilości możliwego do przewiezienia ładunku. W porównaniu z pojazdem „bazowym” Arocs
z HAD jest cięższy o 400 do 475 kg i jednocześnie lżejszy o 350 do nawet 500 kg
od pojazdów z napędami tradycyjnymi
(skrzynia rozdzielcza, wały napędowe,
osie). Jest to rozwiązanie w przybliżeniu
o połowę lżejsze od tradycyjnego.
System HAD jest bezobsługowy, w tradycyjnym napędzie należy dokonywać
chociażby wymian oleju w osiach i skrzyni rozdzielczej, co dodatkowo przemawia za nim i obniża całkowite koszty
eksploatacji.
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Octavian Velcan

,
dyrektor zarządzający
działu opon przemysłowych
Goodyear w Europie,
na Bliskim Wschodzie
i w Afryce (EMEA)

Opony prawdziwie globalne
O nowych produktach, odpowiednim doborze i właściwej eksploatacji opon
OTR (Off the Road) rozmawialiśmy w czasie targów Intermat z Octavianem
Velcanem, dyrektorem zarządzającym działu opon przemysłowych Goodyear
w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA).
„Samochody Specjalne”: Jakie produkty
Goodyear postanowił zaprezentować na
tegorocznych targach Intermat?
Octavian Velcan: W tym roku prezentujemy gamę dziesięciu nowych opon OTR,
które klienci mogą znaleźć w naszym
portfolio. Szczególnie skupiamy się jednak na przedstawieniu pięciu nowych
produktów. Pierwsze dwa z tej grupy to
opony EV-4C i EV-4R przeznaczone do
maszyn portowych dostępne w rozmiarze 18,00 R25. Kolejne trzy produkty to
nowe rozmiary opon klasy OTR RT-5D.
Opony te przeznaczone do zastosowania
w ładowarkach kołowych każdego typu
dostępne są teraz dodatkowo w następujących rozmiarach: 20,5 R25, 23,5 R25
i 26,5 R25. W centrum targowej ekspo-

zycji znajduje się również na nowo opracowany program do zarządzania oponami OTR. EM Truck III, bo tak nazywa
się to narzędzie, to już trzecia generacja tego programu. Powstał on po to, by
wspierać klientów w optymalizacji ich
kosztów operacyjnych poprzez obniżenie
całkowitego kosztu własności (TCO).

Wspomniał Pan o programie EM Truck III.
Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej
na temat usług dodatkowych oferowanych przez Goodyear?
EM Truck III jest komputerowym narzędziem, dzięki któremu dzielimy się
z klientem raportami na temat użytkowania opony, które oni mogą śledzić na
bieżąco.
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Dzięki programowi i przygotowywanym
przez niego raportom użytkownik końcowy wie, jakie koszty operacyjne generują używane przez niego opony. Jest to
dla nas niezmiernie ważne, bo my – firma
Goodyear – skupiamy się na obniżaniu
TCO, a nie tylko na sprzedaży opon. Nie
chcemy być wyłącznie producentem ogumienia, ale przede wszystkim chcemy
mieć pewność, że nasz produkt przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstwa
naszego klienta. Oczywiście nasza podstawowa uwaga kierowana jest na oponę,
jej jakość i osiągi, ale patrząc szerzej,
chcemy wiedzieć, że nasz produkt jest
właściwie zaprojektowany pod kątem
konkretnego zastosowania. Dlatego specjaliści Goodyear regularnie odwiedzają

| BIZNES |
klientów, kontrolują stan posiadanych
przez nich opon i pokazują im, w jaki sposób powinni używać danego produktu.
Takie działania przekładają się na optymalizację kosztów i obniżenie TCO.

Jakie cechy, właściwości są najważniejsze w przypadku opon OTR? Co trzeba
brać pod uwagę, projektując nowe produkty tego segmentu?
Projektując nowe opony, skupiamy się zawsze na osiągach i w tej dziedzinie nigdy
nie idziemy na kompromis. Brak kompromisu w zakresie osiągów przekłada
się na wydłużenie życia opony i obniżenie
kosztów jej eksploatacji. W branży opon
OTR najważniejszy jest koszt pracy na
godzinę, czyli liczy się to, ile godzin operator może przepracować przy optymalnym wykorzystaniu tej opony.
Jeśli chodzi o właściwości konstrukcyjne
opon OTR, to najważniejsze jest w tym
przypadku przenoszenie bardzo dużych sił.
Dlatego opony te muszą być przede wszystkim wytrzymałe, odporne na działanie
dużych sił bocznych i wzdłużnych, częste
przyspieszenia i hamowania, obciążenia
i odciążenia w czasie załadunku i rozładunku. Poza tym, w zależności od zastosowania, liczy się m.in. trakcja (np.
w przypadku opon do robót ziemnych),
czy odporność na wysoką temperaturę
(prace w pobliżu otwartego ognia).
Jakie są najważniejsze potrzeby klientów w tej branży? W jaki sposób Goodyear na nie odpowiada?
Jakość i osiągi – to najważniejsze potrzeby klientów. Wiemy o tym, bo jesteśmy w stałym kontakcie z klientami
oraz z naszymi specjalistami, którzy od-

ferencje, pojawiające się na najistotniejszych i najbardziej wymagających
pod względem osiągów i oferowanych
usług rynkach. Badania te pokazują nam,
jaki powinien być kierunek naszych
działań. Ankiety i sondaże prowadzone
rok do roku potwierdzają, że najważniejsze dla klientów są jakość i osiągi.

W jaki sposób klienci powinni dbać o opony
przemysłowe?
Przede wszystkim musimy mieć pewność,
niezależnie od gałęzi sektora przemysłowego, że użytkownik kupił opony odpowiednio dobrane do rodzaju pracy, którą

Czym Goodyear przekonuje do siebie
klientów OTR?
Najważniejsza informacja, jaką chciałbym przekazać użytkownikom końcowym,
jest taka, że naszym celem jest pomaganie klientom w tworzeniu i rozwijaniu
ich firm oraz optymalizowaniu ich kosz-

„Projektując nowe opony, skupiamy się zawsze na osiągach i w tej dziedzinie
nigdy nie idziemy na kompromis. Brak kompromisu w zakresie osiągów przekłada się
na wydłużenie życia opony i obniżenie kosztów jej eksploatacji”.
wykonują jego maszyny. Czasami bowiem
różnego rodzaju niepowodzenia biorą
swój początek w źle dobranej oponie.
Goodyear chce mieć pewność, że nie
sprzedaje jakiejkolwiek opony, ale dobrze
dopasowaną, odpowiednią do potrzeb
klienta. Z tego względu moja pierwsza
rada dla użytkowników jest taka: przed
kupnem opony najpierw zasięgnij rady
u specjalisty zajmującego się doborem
opon. Nasi specjaliści są zawsze gotowi
udzielić pomocy, niezbędnych wskazówek. Pomoc ta nie ogranicza się tylko do
przekazania krótkiej informacji przez telefon. Czasami trzeba odwiedzić klienta,
zobaczyć, w jaki sposób organizuje pracę,
jakie ładunki przewozi, żeby wskazać oponę

„Przede wszystkim musimy mieć pewność, niezależnie od gałęzi sektora
przemysłowego, że użytkownik kupił opony odpowiednio dobrane do rodzaju
pracy, którą wykonują jego maszyny”.
wiedzają użytkowników opon oraz właścicieli firm, rozmawiają z nimi i w ten
sposób poznają ich potrzeby. Dzięki temu
nasza wiedza na ten temat nie jest oderwana od rzeczywistości. O potrzebach
klientów dowiadujemy się również z badań rynkowych, które przeprowadzamy.
Na ich podstawie staramy się zidentyfikować tendencje oraz występujące pre-

Brak kontroli może spowodować, że dojdzie do jej przedwczesnego zużycia. Zalecam, żeby inspekcje przeprowadzane
były przez wykwalifikowanego specjalistę. Tylko w ten sposób możemy zapewnić oponie długie życie i przyczynimy się
do zmniejszenia kosztów operacyjnych.

wartą zakupu. Zakup opony to przecież
duża inwestycja, dlatego przed jej zakupem
zalecam konsultację ze specjalistą.
Inną, równie ważną, kwestią jest późniejsza dbałość o właściwe utrzymanie
opony. Po tym, jak się upewnimy, że
mamy dobrze dopasowaną oponę, musimy zadbać o odpowiednie ciśnienie,
właściwą rotację i regularną kontrolę.

tów operacyjnych. Skupiamy się, i to jest
dla nas naprawdę ważne, na zbudowaniu
zaufania, dostarczaniu produktu oraz wiedzy na jego temat, byciu dobrym partnerem. To dla nas zasadnicza kwestia.
Poza tym mamy gamę produktów, które
są prawdziwie globalne. Oznacza to, że
opony, które produkujemy w Europie,
mogą być z powodzeniem stosowane w Japonii, Afryce, Ameryce Północnej, Kanadzie czy Brazylii. To ciągle jest ten
sam produkt. Jeśli dobrze dobierzemy
oponę do zastosowania, to w każdych
warunkach geograficznych będzie generować takie same osiągi. Uważam, że
jest to coś unikatowego na rynku.
Nigdy również dość podkreślania wartości i zasług naszych pracowników. Z jednej strony ważne jest posiadanie dobrych
specjalistów, np. w zakresie doboru opony,
ludzi z rozległą wiedzą specjalistyczną,
chcących ciągle uczyć się czegoś nowego.
Z drugiej trzeba też zatrudniać dobrych
specjalistów zajmujących się produkcją
i rozwojem nowych produktów.
Te dwie gałęzie są równorzędne. Bez
dialogu między nimi, bez wzajemnej wymiany informacji nie bylibyśmy w stanie
tworzyć nowych, doskonalszych produktów. To niezaprzeczalna wartość, z której
jesteśmy dumni.

Rozmawiała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © R. Pawliszko
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Kieleckie targi A.D. 2015
Katarzyna Biskupska
W dniach 13–15 maja br. już po raz 21. odbyły się kieleckie Międzynarodowe
Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA. Towarzyszyły
im już tradycyjnie wystawy: MASZBUD, ROTRA, TRAFFIC-EXPO-TIL
oraz po raz pierwszy EUROPARKING.

UTOSTRADA-POLSKA to targi,
które przez lata były miejscem
spotkań liderów krajowych i światowych marek branży budowlanej i każdego roku przyciągały dziesiątki tysięcy
zwiedzających, przyjeżdżających do Kielc,
aby obejrzeć najnowszy sprzęt, rozwiązania technologiczne oraz nawiązać konkretne relacje biznesowe. Jednak w ostatnich latach w wyniku widocznego spadku
koniunktury w branży, rosnących cen za
powierzchnię wystawienniczą i większych, konkurencyjnych imprez dało się
zauważyć zdecydowany spadek zainteresowania targami. Jak podał organizator, swoje produkty zaprezentowało ponad 400 wystawców z 22 krajów. To
mniej niż w poprzedniej edycji – rok
temu w targach uczestniczyło 485 firm,
a np. jeszcze w edycji 2012 r. ponad
1000. Ponownie zauważalna była nieobecność głównych producentów sprzętu
budowlanego, dystrybutorów podwozi
ciężarowych prezentujących pełną ofertę
swoich pojazdów oraz wielu ważnych
firm zabudowujących, a także producentów pojazdów specjalistycznych, takich
jak pompy do betonu i betonomieszarki.
W tym roku ponownie zabrakło wozidła
Biełaz firmy Polmark, które od lat dum-

Część stoiska firmy KH-kipper z nagrodzoną wyróżnieniem Targów Kielce zabudową tylnozsypową
half-pipe W1U (z lewej) oraz systemem wymiennym – wywrotka lub betonomieszarka (z prawej).
Oba zamontowane na podwoziu Mercedes-Benz Arocs

nie prezentowało się przy wejściu do
jednej z hal wystawienniczych i niejako
na stałe wpisało w krajobraz targowy.
Nie zwiększa się również zainteresowanie imprezą ze strony odwiedzających – tegoroczną edycję odwiedziło ok.
15 tys. zwiedzających – czyli podobnie
jak rok wcześniej.
Rośnie za to liczba wystaw organizowanych w trakcie trwania targów AUTOSTRADA-POLSKA. Przypomnijmy, do
tej pory równolegle odbywały się rów-
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nież: MASZBUD, ROTRA i TRAFFIC-EXPO-TIL. W tym roku doszła kolejna
– zadebiutował EUROPARKING, a właściwie Międzynarodowy Salon Techniki
Parkingowej EUROPARKING. Podczas
tej imprezy zaprezentowane zostały m.in.
rozwiązania z zakresu systemów kierowania ruchem, monitoringu czy telewizji przemysłowej, była także okazja
do zapoznania się z tajnikami konstrukcji parkingów oraz kształtowania ich
nawierzchni.
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Wywrotka aluminiowa z dachem
przesuwnym Schmitz
Cargobull S.KI 24 SL
o pojemności 24 m3
i masie 4700 kg

Na stoisku spółki Volvo Maszyny Budowlane
Polska prezentowała się koparka gąsienicowa
EC 220E (na zdjęciu), a także rozściełacz gąsienicowy P6820C oraz nagrodzona Medalem Targów koparka kołowa EW160E

Mercedes-Benz Polska jako jedyny polski
dystrybutor podwozi ciężarowych miał
samodzielne stoisko

Konferencje i wydarzenia
Ponieważ zmniejsza się liczba firm
biorących udział w targach oraz zainteresowanie zwiedzających, organizator
niejako „ratując” imprezę, położył mocny
nacisk na wydarzenia towarzyszące oraz
konferencje i seminaria o tematyce związanej głównie z budownictwem dróg i autostrad. Można więc było wziąć udział
w Kongresie Innowacji Infrastrukturalnych, zorganizowanym w ramach cyklu
Konferencje specjalistyczne nauka-praktyka-biznes. Podczas kongresu zaprezentowano nowoczesne produkty i technologie stosowane w branżach drogowej,
mostowej i dziedzinach pokrewnych.
W tegorocznych targach wzięło też udział

Ministerstwo Gospodarki, które przygotowało projekt ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Założenia ustawy zostały oficjalnie
zaprezentowane i komentowane w czasie spotkania „Mediacje gospodarcze –
nowa jakość w biznesie”.
Targom towarzyszył również konkurs Big Bau Master, przeznaczony dla
operatorów koparek zmagających się na
co dzień z tonami przeładunku. Uczestnicy musieli wykazać się precyzją, zręcznością i dużym doświadczeniem w obsłudze sprzętu podczas przygotowanych
konkurencji. Jedną z nich był test sprawnościowy na nakładanie opon samochodowych na pal za pomocą łyżki koparki.
W zmaganiach udział wzięło kilkudziesięciu operatorów z całej Polski.
Podczas targów swoją premierę miała
też nowa marka Strenx – szwedzka stal
o wysokiej wytrzymałości. Na konferencji zorganizowanej przez firmę SSAB
Tobias Svensson, dyrektor zarządzający

SSAB Polska, zaprezentował zalety nowego produktu, a także możliwości jego
zastosowań w wytwarzaniu mocniejszych, lżejszych i trwalszych produktów. Wart podkreślenia jest fakt, że
Strenx obejmuje teraz trzy grupy wyrobów: Optim, Weldox i Domex, marki
SSAB i poprzednio Ruukki.

Ważne dla sieci dróg
Tegorocznym tematem poruszanym
podczas trwania Targów Autostrada były
rozwiązania betonowe dla drogownictwa.
Na konferencji pt. „Drogi betonowe – dokonania i wyzwania” wzięło udział ponad 200 specjalistów z branży. Według
planów budżetowych GDDKiA na lata
2014–2020 w Polsce ma zostać wybudowanych ok. 780 km autostrad i dróg
ekspresowych o nawierzchni betonowej.
Podczas konferencji przedstawiano
zalety tego surowca. Drogi wykonane
z betonu zyskują coraz większe poparcie, ponieważ cechuje je niższy koszt budowy i późniejszego utrzymania, większa trwałość (rzędu 30 lat) – przeciętnie
2,5–3,5 razy większa niż dróg asfaltowych, duża jasność nawierzchni, a więc
mniejsze koszty oświetlenia i większe bezpieczeństwo, a także większa odporność
na wysokie i niskie temperatury, ognioodporność oraz większa sztywność nawierzchni pod dużym obciążeniem, co
oznacza brak kolein. Coraz więcej samorządów decyduje się na budowę dróg
w tej technologii ze względu na ich zalety i korzyści w długiej perspektywie czasowej – obecnie łączna długość betono-
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wych dróg lokalnych wynosi ok. 600 km.
Surowiec ten jest również wykorzystywany m.in. przy budowie placów postojowych dla ciężarówek, gdyż asfalt powoduje koleiny, a kostka brukowa niszczy
opony. Obecnie w Polsce jeździmy już
po autostradach i drogach ekspresowych
z tą nawierzchnią o łącznej długości ok.
650 km, stanowiących ok. 18% całej sieci
dróg i autostrad w kraju. Jeśli plan GDDKiA
zostanie zrealizowany, wskaźnik ten do
2020 r. wzrośnie do ok. 26%.

czony kierowca i mistrz jazdy ekonomicznej Stanisław Mierzejewski. Zużycie
paliwa kontrolowane było przez system
telematyczny FleetBoard wspomagający
zarządzanie flotą, a pomiaru dokonano
w ciągu niespełna pięciu godzin w czasie
trwania targów, na 68-kilometrowym
odcinku trasy S7 w okolicach Kielc. Trasa
została pokonana całkowicie obciążonym
40-tonowym zestawem Mercedes-Benz
Actros 1845 LS z naczepą plandekową
firmy Schmitz Cargobull.

KH-kipper pokazał na targach aż 8 pojazdów
ciężarowych ze swoimi zabudowami. Na zdjęciu Renault K 8×4 oraz Volvo Tridem 8×4
– oba z zabudową tylnozsypową W1U
nowej konstrukcji

Ostatecznie – po doliczeniu kary za
przekroczenie prędkości – Stanisław Mierzejewski osiągnął spalanie na średnim
poziomie 33,2 l/100 km, co jest świetnym
wynikiem na tak zróżnicowanym terenie,
jakim są Góry Świętokrzyskie. To nie wystarczyło jednak, aby pokonać maszynę.
Po powtórzeniu tej samej trasy z włączonym PPC spalanie wyniosło 31,2 l/100 km,
czyli o 2 l/100 km mniej. Różnica na korzyść maszyny wyniosła zatem aż 6%.
Wyniki zmagań zostały przedstawione
i zatwierdzone na konferencji ZMPD, odbywającej się w trakcie targów.

Mocny akcent
W programie targów znalazła się również konferencja pt. „Elementy polityki
transportowej w Polsce i Unii Europejskiej”, której towarzyszyło widowiskowe
wydarzenie organizowane przez firmę
Mercedes-Benz Polska „Fuel Duel – wielki
pojedynek na zużycie paliwa”, czyli rywalizacja między maszyną a człowiekiem
dotycząca oszczędnej jazdy. Celem zmagań była identyfikacja umiejętności kierowców. Pojedynek miał wytypować, kto
potrafi lepiej dobrać biegi i w rezultacie
w jakim trybie ciągnik siodłowy Mercedes-Benz Actros z naczepą spali mniej paliwa – w trybie manualnym czy w trybie
automatycznym, z wykorzystaniem systemu Predictive Powertrain Control (PPC).
Stronę „ludzką” reprezentował doświad-

Co nowego u wystawców
Słaba frekwencja nie oznaczała jednak całkowitego braku nowych produktów
i technologii. Z racji naszych zainteresowań skupimy się głównie na sektorze
transportowym. I mimo iż nie było zbyt
wielu nowości, nie zawiódł tradycyjnie
KH-kipper, który na swoim stoisku – niezmiennie od lat w tym samym miejscu –
prezentował zabudowy samowyładowcze na podwoziach ciężarowych prawie
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wszystkich producentów (MAN, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, Iveco, Scania
i Ginaf) i dzięki temu zabudowy tej kieleckiej spółki zdominowały tegoroczną
wystawę. KH-kipper pokazał udoskonaloną zabudowę tylnozsypową half-pipe
W1U z pochyloną przednią ścianą, ułatwiającą wysyp bez zalegania lepkiego
materiału w skrzyni. Nowa konstrukcja
była zabudowana na pojazdach MAN,
Mercedes-Benz, Volvo, Renault i Scania.
Na stoisku można było również zobaczyć
system wymienny (wywrotka lub betonomieszarka) zamontowany na 4-osiowym
podwoziu Mercedes-Benz Arocs.
Spółka EWT Truck&Trailer Polska
zaprezentowała naczepę wywrotkę aluminiową z dachem przesuwnym Schmitz
Cargobull S.KI 24 SL o pojemności 24 m3
i masie 4700 kg.
Trzeba wymienić również firmę Aebi
Schmidt Polska, lidera w produkcji urządzeń do zimowego i letniego utrzymania
dróg, która podobnie jak KH-kipper od
wielu lat jest obecna na targach i przedstawiła ofertę swoich produktów. Spółka
zaprezentowała m.in. Unimoga U 527
wyposażonego w oprzyrządowanie firmy
Mulag, a mianowicie kosiarkę wysięgnikową tylną model MHU 800 oraz przednią MRM 300 wraz z wykaszarką trawy
wokół słupków, znaków drogowych i barier drogowych – model MLM 200.
Mercedes-Benz Polska – jedyny producent pojazdów ciężarowych, który miał
samodzielne stoisko – pokazał flagowe
ciągniki siodłowe – Actrosy, a na specjalnie przygotowanym placu odbywały
się zmagania w jeździe na precyzję.
Firma BPW Polska podczas targów
uruchomiła oficjalnie nową wersję swojego serwisu internetowego. W nowej odsłonie strony znajdują się wyczerpujące
informacje o produktach, katalogi części
zamiennych, instrukcje montażu oraz
naprawcze, aktualności dotyczące firmy
i jej oferty, wyszukiwarka pozwalająca
na znalezienie najbliższego autoryzowanego serwisu oraz bezpośredni dostęp
do MY BPW – katalogu części zamiennych on-line.
Swoje stoiska miały również firmy zabudowujące pojazdy w mobilne warsztaty. Obecne były firmy Modesto, przedstawiciel StoreVan oraz Pronar, oferująca
systemy Bott. Wśród wystawców znaleźli
się również przedstawiciele branży oponiarskiej, firma Solideal – producent opon
przemysłowych, Torus – dystrybutor opon
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Konkurs dla operatorów koparek zorganizowany został
wspólnie ze Stowarzyszeniem Operatorów Maszyn Roboczych OPERATOR

przemysłowych i wielkogabarytowych,
spółka Geyer & Hosaja – producent opon
i innych wyrobów gumowych.

Nagrodzeni
W Kielcach tradycyjnie rozdano też
Medale Targów Kielce dla wyróżniających się produktów i aranżacji stoisk.
Komisja przyznała sześć medali – wśród
laureatów znalazła się spółka Volvo Maszyny Budowlane Polska z Młochowa,
a nagrodzoną maszyną była koparka
kołowa Volvo EW160 E. Rozdano również dziewięć wyróżnień, w tym dla firmy
KH-kipper z Kajetanowa k. Kielc za zabudowę tylnozsypową half-pipe W1U,
osadzoną na podwoziu Mercedes-Benz
Arocs w wersji 8×8. Komisja doceniła nie
tylko specjalną konstrukcję zapobiegającą
zaleganiu lepkiego materiału w skrzyni
przy wyładunku, ale i bogate wyposażenie stanowiące gwarancję bezpiecznego użytkowania. Oficjalne wręczenie
medali i wyróżnień odbyło się podczas
uroczystej gali towarzyszącej wystawie
w Hotelu Kongresowym w Kielcach.

Targi handlowym okiem
Mimo słabej frekwencji odwiedzających niektórzy przedstawiciele firm
prezentujących swoje produkty finalnie
byli zadowoleni z własnego udziału. Jak
czytamy w materiałach informacyjnych
organizatora targów, wystawcy prezentujący sprzęt i maszyny budowlane chwalili zadowalającą frekwencję klientów
odwiedzających stoisko oraz podkreślali
zawarcie konkretnych umów i kontraktów.
Wśród wystawców sektora transportowego nie słychać było entuzjazmu
i zdania były podzielone. Według niektórych brak wiodących producentów
sprzętu budowlanego, dystrybutorów
podwozi ciężarowych oraz wielu ważnych

Unimog U 527
z oprzyrządowaniem
do letniego utrzymania
dróg zaprezentowany
przez firmę Aebi
Schmidt Polska

firm zabudowujących przy powiększającej się ofercie imprez towarzyszących
powoduje ewidentnie zanikanie ducha
targów…
Jak więc uratować targi AUTOSTRADA-POLSKA? Impreza jest organizowana co roku. Wystawcy otwarcie wypowiadali się o potrzebie zmiany formuły
i organizowania wystawy w cyklu dwuletnim, podobnie jak robią to największe europejskie targi pojazdów użytkowych IAA w Hanowerze, które – tak na
marginesie – odbędą się w przyszłym
roku we wrześniu. W przyszłym roku, na
początku kwietnia odbędzie się również
inna ważna, właściwie największa na
świecie impreza targowa organizowana
co 3 lata, a mianowicie targi maszyn
budowlanych Bauma w Monachium,
które skupiają wszystkich najważniejszych i liczących się na świecie producentów sektora transportowego i maszyn
budowlanych, a liczba odwiedzających
sięga niemal 530 tys.
Wiele firm podczas planowania budżetu
na wystawy i targi – często w sytuacji
ograniczonych funduszy – bierze pod
uwagę te imprezy, które przyniosą zysk
w postaci pokaźnych, często międzynarodowych kontraktów.
Stojąc przed takim wyborem, spora
część firm wybrała w tym roku odbywające się dokładnie tydzień wcześniej w Poznaniu konkurencyjne Między-

narodowe Targi Maszyn Budowlanych,
Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego
INTERMASZ 2015. Targi te, odbywające
się w cyklu dwuletnim, przyciągnęły 150
firm. Mniej niż w Kielcach, jednak wielu
z tych wystawców jeszcze rok temu ustawiało swoje stoiska na AUTOSTRADZIE.
Targi w Poznaniu odwiedziło łącznie
6204 gości i jak podaje organizator, najwyższa liczba gości przybyła w sobotę,
ostatniego dnia, który dedykowany był
operatorom maszyn budowlanych w ramach Dnia Operatora. Można śmiało napisać, że targi te odebrały sporą grupę
wystawców i odwiedzających budowlanym targom w Kielcach.
Warto dodać, że coraz częściej nasze
rodzime firmy również stawiają na współpracę zagraniczną i prezentację swoich
produktów na międzynarodowych wystawach, jak targi IAA czy Bauma. Tu
i ówdzie wśród wystawców dało się słyszeć opinie, że targi AUTOSTRADA „są
drogie”, co oznacza wygórowane ceny za
stoiska. Jak zdradzali, bardziej opłaca
im się zaprosić swoich kontrahentów na
targi IAA lub Bauma, niż wydać te fundusze na stoisku w Kielcach. Jak będzie
w przyszłym roku? Czas pokaże. Na razie
organizator targów kieleckich na stronie
internetowej potwierdził organizację wystawy w 2016 r.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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IKEA testuje
paliwo LNG

© Iveco Poland
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Dariusz Piernikarski

W czerwcu IKEA Distribution Services SA we współpracy z firmami Cryogas M&T
Poland oraz Iveco Poland rozpoczęła testy wykorzystania paliwa LNG w ciężarówkach
swojej sieci dystrybucyjnej. Celem jest sprawdzenie, czy stosowanie alternatywnego
paliwa pomoże IKEA w redukcji emisji dwutlenku węgla w transporcie produktów.

wanie 6 ciągników w ciągu 6 miesięcy.
Ciągniki te zostały odpłatnie wypożyczone przez Iveco Poland. W ramach testu
przewoźnicy otrzymali również bardzo
korzystne ceny zakupu paliwa. Jest to
pierwszy w Polsce projekt pilotażowy
na taką skalę dotyczący wykorzystania
paliwa LNG w transporcie drogowym.
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IKEA działa ekologicznie
Korzyści ekologiczne wynikające z gazowego zasilania samochodów (w tym
wypadku metan jest przewożony w postaci skroplonej) to główny powód, dla
którego IKEA zdecydowała się na jego
przetestowanie. W tej firmie zrównowaCiekły metan jest przechowywany w kriogenicznych zbiornikach o pojemności 510 l
w temperaturze około –
130°C pod ciśnieniem 10
bar. Jego tankowanie może
przeprowadzać wyłącznie
przeszkolony personel przy
zachowaniu odpowiednich
środków ostrożności
© D. Piernikarski

KEA Distribution Services, spółka
Cryogas M&T oraz Iveco Poland zawarły w październiku 2014 r. porozumienie o współpracy w zakresie testowania ciężarówek zasilanych skroplonym
gazem ziemnym LNG w sieci dystrybucyjnej IKEA. Zgodnie z porozumieniem
Iveco Poland dostarczyło do testów 3 ciągniki siodłowe zasilane LNG, które będą
przewozić produkty IKEA w ramach krajowej sieci dystrybucyjnej, a także transportować załadowane kontenery do i z terminali intermodalnych, z których IKEA
korzysta w transporcie morskim. Zadaniem Cryogas M&T jest zapewnienie
dostaw paliwa – na terenie Centrum Dystrybucyjnego IKEA w Jarostach k. Piotrkowa Trybunalskiego uruchomiono mobilny punkt zasilania LNG.
W teście biorą udział 3 firmy transportowe, w kolejnej fazie będą to następne 3 – łącznie przewidziano testo-
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Wspólny projekt IKEA Distribution Services,
spółki Cryogas M&T oraz Iveco Poland wkracza
w pierwszy, pilotażowy etap, polegający
na wzbudzeniu zainteresowania technologią
zasilania LNG na rynku krajowym oraz przeprowadzeniu miarodajnego testu praktycznego.
Etap 2 ma być doprecyzowany po przeprowadzeniu testów, zakłada się w nim przystosowanie maksymalnej liczby pojazdów do zasilania
gazowego w transporcie krajowym

żony rozwój jest integralną częścią działalności biznesowej – IKEA nieustannie
pracuje nad tym, aby wywierać pozytywny wpływ na ludzi i środowisko naturalne,

starczonych zostało do sklepów IKEA
w Polsce (19%), natomiast pozostała ilość
została wyeksportowana na rynki zagraniczne, głównie w Unii Europejskiej.
W 2015 r. ma nastąpić przejęcie całości
obsługi dostaw, także do fabryk produkujących dla IKEA. Zwiększenie volumenu przewozów otwiera drogę do inwestycji, także w zasilanie LNG.
Globalnym celem firmy IKEA do
2020 r. jest redukcja emisji CO2 w łańcuchu dostaw o 30% w odniesieniu do
roku 2011, w przeliczeniu na m3 transportowanego towaru. IKEA realizuje to
założenie, dążąc do osiągnięcia jak naj-
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Gaz skroplony jest przewożony w kriogenicznym
zbiorniku paliwa LNG
o pojemności 510 l,
ciągniki Iveco Stralis są
także wyposażone w 4
zbiorniki 70-litrowe gazu
sprężonego CNG (na zdjęciu), co łącznie zapewnia
zasięg operacyjny ponad
750 km

oraz odnawialnych – w ramach tych działań podjęta została właśnie współpraca
z firmami Iveco Poland oraz Cryogas M&T.

Sprzęt i logistyka tankowania
Testowane samochody to ciągniki
Iveco Stralis Natural Power LNG spełniające normę emisji Euro VI. Stralis Natural Power LNG zasila silnik Cursor 8
CNG o mocy 330 KM (243 kW). Gaz
skroplony jest przewożony w kriogenicznym zbiorniku paliwa LNG o pojemności 510 l, ciągniki są także wyposażone
w 4 zbiorniki 70-litrowe gazu sprężonego
CNG, co łącznie zapewnia zasięg operacyjny ponad 750 km. Dzięki temu pojazdy mogą być używane na średnich i długich dystansach.
Ciągniki Stralis uczestniczące w testach będą stale monitorowane – ponieważ znane są trasy przejazdu, możliwe
będzie precyzyjne określenie rzeczywistego zużycia paliwa (gazu) i kosztów eksploatacji. Raporty sporządzane kwartalnie umożliwiają porównanie kosztów

podejmując różne, długoterminowe inwestycje. Obejmują one również operacje
transportowe, czyli organizowanie sieci
dostaw i przewożenie produktów IKEA
do sklepów bezpośrednio od producentów lub poprzez Centrum Dystrybucji.
W Polsce za koordynację i realizację
tych działań odpowiada IKEA Distribution Services, spółka odpowiedzialna
za dostawę asortymentu IKEA od polskich producentów do klientów oraz sklepów na całym świecie. IKEA Distribution
Services działa w Jankach k. Warszawy
oraz w Jarostach k. Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie znajduje się również
centrum dystrybucyjne IKEA o powierzchni 145 tys. m2 i pojemności składowania 260 tys. m3. IKEA Distribution
Services w 2014 r. przetransportowała
od producentów do odbiorców ostatecznych w sumie 7,5 mln m3 produktów –
jest to w przybliżeniu 130 tys. ładunków
całopojazdowych, z tego ok. 25 tys. do-
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Stacja przenośna tankowania LNG
sprawdza się, gdy tankowana flota
liczy nie więcej niż 10 pojazdów, stacja
stała, wyposażona w zbiorniki do szybkiego tankowania i pompy kriogeniczne,
może obsługiwać duże floty

wyższego współczynnika wypełnienia
środków transportu, rozpoczynając już
na etapie projektowania produktów i pakowania ich w płaskie paczki, a kończąc
na optymalnym ich załadunku. Doskonalony jest również łańcuch dostaw poprzez
skracanie odległości między miejscem
produkcji a rynkiem docelowym, a także
zwiększany jest udział transportu intermodalnego. Do transportu produktów dopuszczane są wyłącznie pojazdy mające
nie więcej niż 10 lat ze względu na dużą
ilość zanieczyszczeń emitowanych przez
starsze ciężarówki. Podejmowane są również przedsięwzięcia dotyczące wykorzystania technologii paliw alternatywnych

z eksploatacji ciągników zasilanych LNG
z ich konwencjonalnymi odpowiednikami zasilanymi olejem napędowym.
Rozwiązanie problemu tankowania
pojazdów – przy niemal całkowitym braku
ogólnodostępnej infrastruktury zewnętrznej – zostało zaproponowane przez firmę
Cryogas, która jest wiodącym dostawcą
LNG w Polsce dla celów napędowych, jak
i przemysłowych. Instalacja zamontowana w Centrum Dystrybucyjnym IKEA
w Jarostach pozwoli na efektywne tankowanie pojazdów ciężarowych w czasie
testów, dzięki czemu możliwe będzie potwierdzenie ekonomicznych i ekologicznych aspektów wykorzystania LNG.
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Testujemy
Piotr Muskała

nowego Solarisa Urbino 18
W dniach 15–17 czerwca br. na torze testowym Vairano oraz na malowniczych
ulicach miasteczka Pavia w okolicach Mediolanu dziennikarze z całej Europy
mogli w praktyce zapoznać się z nowym Solarisem Urbino 18.

olaris Urbino 18 jest drugim z kolei,
obok wersji 12-metrowej, członkiem
rodziny nowego Urbino. Autobus
stylistycznie nie odbiega od wyglądu swojego krótszego brata, którego mieliśmy
okazję testować w październiku ubiegłego
roku i prezentować Czytelnikom w „Samochodach Specjalnych” nr 11/2014.

Co nowego?
Nowy przegubowiec zachował długość i szerokość poprzedniego, jest za to
od niego niższy o 12,5 cm i ma inną konfigurację rozstawu osi – wydłużono odległość między 1 a 2 osią i skrócono między
2 a 3. Obniżenie wysokości autobusu nie
tylko nie zmniejszyło wysokości wnętrza,
ale ją zwiększyło, bo wzrosła o 4 cm pośrodku autobusu i o prawie 3 cm w okolicach drzwi wejściowych. Masa autobusu
zmniejszyła się niemal o tonę (16 430 kg,
poprzedni 17 300). Znacznie obniżono
też emisję hałasu: z 78 do 74,8 dB(A).

Wnętrze nowego przegubowca jest jasne i przestronne

Pomimo obniżenia masy własnej nadwozie nowego Urbino 18 jest sztywniejsze niż poprzedniego, co uzyskano m.in.
dzięki całkowicie nowej konstrukcji szkieletu oraz zastosowaniu nowej technologii
łączenia elementów kratownicy np. nad
drzwiami wejściowymi. Konstrukcja, tra-
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dycyjnie już u Solarisa, została wykonana
ze stali nierdzewnej typu 1.4003. Nowością (podobnie jak w Urbino 12) jest konstrukcja poszycia bocznego w technologii
Skin-on-skin, czyli w postaci paneli kompozytowych przykręcanych do szkieletu
nadwozia, co pozwala na łatwą i szybką

| TECHNIKA |

© Solaris

wymianę elementów poszycia w razie ich
uszkodzenia, poprawia estetykę montażu i skraca czas produkcji. Na nowo zaplanowano rozkład masy. Z tego powodu
większość zbiorników sprężonego powietrza znalazła się w przedniej części autobusu, natomiast zbiorniki paliwa umieszczono nad środkową osią. W nowym
Urbino 18, podobnie jak w Urbino 12, zastosowano też nowe zawieszenie z niezależną osią portalową ZF z przodu w standardzie oraz progresywnymi miechami

i nowymi amortyzatorami. Nowością jest
też znacznie większa liczba miejsc siedzących dostępnych z niskiej podłogi
(23 przy 17 w poprzednim). Wnętrze
zostało oświetlone w energooszczędnej
technologii LED, a stanowisko pracy kierowcy zaprojektowane całkowicie od
nowa, z ogromną dbałością o ergonomię
i komfort pracy. Fotel kierowcy umieszczono wyżej niż w poprzednim, zastosowano też nową deskę rozdzielczą VDO.
Zwiększył się także komfort pracy obsługi
technicznej – mechanicy uzyskali lepszy
dostęp do silnika i jego osprzętu, a klapy
rewizyjne otwierają się pod kątem 170°
(przy 140° w poprzednim).

Andreas Strecker,
prezes zarządu Solaris Bus&Coach SA

„Samochody Specjalne”: Jakie są główne
wyzwania dla Solarisa w najbliższym
czasie?
Andreas Strecker: Przede wszystkim
wprowadzamy do sprzedaży nową linię
produktów (rodzina nowego Urbino) oraz
chcemy ukończyć rozbudowę fabryki.
W pierwszych miesiącach swojej pracy
nie chciałbym wyznaczać celów sprzedażowych, chociaż myślę, że możemy
sprzedawać i produkować jeszcze więcej. Będziemy z pewnością rozwijać także
dział tramwajowy, który już wzmacniamy i który osiąga sukcesy, liczymy na kolejne przetargi, szczególnie w Polsce, gdzie
rynek tramwajowy jest bardzo perspektywiczny. Jednym z moich wyzwań jest
też rynek autobusów międzymiastowych,
gdzie konkurencja jest niezwykle silna.
Jak zamierza pan rozwijać rodzinę nowego Urbino?
Zmienimy całą gamę na nową generację, włączając midibusa i wersję 15-metrową. Pracujemy też nad autobusem
dwuprzegubowym, jednak pierwszy seryjny egzemplarz zbudujemy dopiero,
kiedy pojawi się zainteresowany nim
klient.

A jak wyglądają plany rozwoju autobusów elektrycznych?
Rozwój autobusów elektrycznych jest
zależny od sytuacji rynkowej i politycznej. Jeśli politycy starają się o fundusze
na rozwój alternatywnych źródeł energii, to z pewnością jest to zastrzyk do rozwoju technologii elektrycznej. Wówczas
takie pojazdy zaczną sprzedawać się
jeszcze lepiej. Na pewno jednak jest to
proces długofalowy.
Które rynki uważa pan za najważniejsze
dla Solarisa?
Koncentracja tylko na Polsce i Niemczech
jako największych rynkach zbytu nie jest
dla nas właściwą drogą. Jeśli spojrzymy
na Bułgarię czy Litwę, tam również odnosimy ostatnio duże sukcesy, to są rynki,
których nie zwykło się uważać za duże
tak jak francuski, czy inne zachodnioeuropejskie. Staramy się zbudować najlepsze zespoły w poszczególnych krajach, tak aby mieć silną reprezentację
sprzedaży i serwisu na wszystkich rynkach, aby wykorzystać wszystkie okazje.
Czy uważa pan, że jest szansa na sprzedaż Solarisów na odległych od Europy
rynkach, np. w Azji czy Ameryce?
W Ameryce jest zbyt odmienna koncepcja pojazdu. Poza tym tamtejszy rynek
jest dość zamknięty, funkcjonują tam
liczne, doświadczone w tamtejszych realiach firmy, więc nikt nie czeka na pro-

Wrażenia z jazdy
Testy na torze oraz przejazd w rzeczywistych warunkach miejskich umożliwiły zapoznanie się z wszystkimi zmianami w praktyce. Pozycja za kierownicą
nowego Urbino 18 jest wygodna, widoczność we wszystkich kierunkach bardzo
dobra, a lusterka łatwe do ustawienia
i odpowiednio szerokie. Dużym plusem
jest podział lewego lusterka na dwie
(mniej więcej równej wielkości) części, co
znacznie eliminuje martwe pole po lewej
stronie pojazdu. Standardowa kierownica
VDO dobrze leży w dłoniach, a nowy
pulpit jest atrakcyjny wizualnie, nie tracąc przy tym ergonomii i czytelności.
Trzeba jednak w tym miejscu zauważyć,
że podstawa kokpitu (obudowa) to stary
dobry znajomy kierowców europejskich
autobusów miejskich: nieśmiertelny FAP

ducentów z Europy. Znacznie logiczniejszym kierunkiem dalszej ekspansji wydają się na przykład kraje dawnego ZSRR.

Czy mają państwo w planach współpracę
przy rozwoju systemów BRT, czy tylko
przy produkcji takich autobusów?
Możemy doradzać miastom, jak rozwijać sieci BRT. Ważne jest wyposażenie
pojazdów BRT w odpowiednie systemy
(np. umożliwiające stworzenie priorytetu na skrzyżowaniach) oraz ich atrakcyjna stylistyka, zachęcająca mieszkańców
do wykorzystania tego środka transportu.
I na koniec chciałbym jeszcze zapytać,
jak podoba się Panu praca w Polsce?
Bardzo. Pracuję tu od 11 tygodni, ludzie
są bardzo sympatyczni i pomocni.
A czy jest coś, co chciałby pan zmienić
w Solarisie?
Każda firma musi się rozwijać. Doskonałe metody stosowane 10 lat temu niekoniecznie muszą się sprawdzać obecnie,
więc musimy myśleć o nowych modelach
biznesowych, szczególnie związanych
z rozwojem pojazdów elektrycznych,
chodzi tu np. o kwestie dotyczące dostarczania i serwisowania (wymiany) baterii. Jest też nad nami presja obniżania
cen. Dlatego jesteśmy bardzo aktywni,
chcemy rozwijać swoją produktywność
i efektywność.
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firmy VDO. Nowy jest zestaw zegarów
(elektroniczny panel LCD), nowe są nawiewy, jednak pozostałe elementy przeniesiono bezpośrednio ze starego kokpitu,
co zdaniem autora jest strzałem w dziesiątkę: kierowcy nie będą musieli przyzwyczajać się do nowego układu przycisków. A ergonomia kokpitu FAP VDO
jest od lat wzorem w swojej dziedzinie.
Solaris przewidział też dla kierowcy wygodne schowki oraz uchwyt na napoje.
Silnik DAF/PACCAR MX 11 pracuje
cicho i równo. Równomiernie, dynamicznie rozpędza autobus, a skrzynia biegów bez szarpnięć przełącza przełożenia.
Autobus prowadzi się lekko i przyjemnie, siła wspomagania kierownicy jest
wystarczająco duża, żeby wygodnie manewrować w ciasnych uliczkach, nie powoduje jednak problemów ze sterownoś-

Dariusz Michalak,

© Solaris

wiceprezes zarządu Solaris Bus&Coach SA

W nowym autobusie 18-metrowym mamy
zwiększony rozstaw osi w pierwszym
członie, co skutkuje wydłużeniem pierwszego członu i poprawia rozkład nacisków
na osie i pozytywnie wpływa na warunki
trakcyjne oraz możliwości aranżacji wnętrza. Do napędu nowego przegubowca zastosowaliśmy silniki DAF MX 11 Euro VI
w trzech mocach, od 210 kW do 271 kW
(286–369 KM). Jednym z pozytywnych
efektów zastosowania nowych silników
jest znaczne obniżenie hałasu, co uzyskano
również dzięki dobrej izolacji i wytłumieniu obszarów, gdzie mamy newralgiczne
komponenty. Skupiliśmy się zarówno na
obniżeniu poziomu hałasu wewnątrz,
jak i na zewnątrz pojazdu.
Znacznie poprawiliśmy ergonomię pracy
kierowcy. Położenie fotela kierowcy jest
wyższe, dzięki czemu ma on lepszą widoczność. Ułatwiliśmy dostęp do wszystkich funkcji i przełączników, wyżej za-

montowaliśmy lusterka i usunęliśmy
w ten sposób tzw. martwe pola widzenia. Poprawiliśmy też komfort termiczny
kabiny kierowcy, mamy bardzo szczelną
ścianę przednią, nie ma miejsc, gdzie mogłyby występować przedmuchy, uzyskaliśmy dzięki temu możliwość utrzymania stałej, równej temperatury w całej
kabinie. Zastosowaliśmy nowe elementy
zawieszenia: progresywne miechy pneumatyczne (o zmiennej sztywności) przeciwdziałające przechyłom bocznym oraz
nowe amortyzatory.
Obydwa te rozwiązania zaprojektowano
wspólnie z dostawcami komponentów
specjalnie dla nowego Urbino. Opcjonalnie stosujemy stabilizatory osi przedniej
oraz tylnych. Autobus, którym jeździmy
podczas testów, to pierwszy wyprodukowany egzemplarz 18-metrowy. Pozytywnie przeszedł test miliona kilometrów
na torze testowym Tatry w Kopŕivnicach,
niemniej jednak po analizie wyników tego
testu przygotowaliśmy pewne zmiany.
Jeśli chodzi o kolejne wersje z rodziny
nowego Urbino, najpierw wprowadzamy
12-metrowy autobus elektryczny i low
entry. Chcemy rozwinąć także wersje
gazowe. W dalszym etapie dostępne będą
następne wersje, w kolejności zależnej
od zapotrzebowania na rynku.
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Autobus jest komfortowy, dobrze wyciszony
i zapewnia wygodny dostęp dla osób z dziećmi
i niepełnosprawnych

cią pojazdu przy większych prędkościach
(rzędu 70 km/h). Układ hamulcowy pracuje precyzyjnie, z odpowiednią siłą,
niemniej jednak subiektywnym zdaniem
autora lepiej byłoby zastosować podwieszany pedał hamulca. Sterowanie drzwiami rozwiązano bardzo wygodnie, jest
lubiana przez kierowców możliwość oddzielnego otwierania pierwszych i pozostałych drzwi.
W czasie szybkiej jazdy na zakrętach
autobus jest wyjątkowo sztywny, co zawdzięcza progresywnej charakterystyce
miechów. Ogólnie nowe zawieszenie jest
dość sztywne także na prostej, co może
nieco obniżać komfort jazdy przez nierówności, niemniej jednak widać, że bezpieczeństwo prowadzenia i brak przechyłów bocznych w zakrętach były priorytetem
inżynierów Solarisa. Klimatyzacja działa
sprawnie, nawet przy temperaturach
w okolicach 30°C i częstym otwieraniu
drzwi we wnętrzu panował przyjemny
chłód. Przestrzeń pasażerska jest bardzo
jasna i przestronna, w egzemplarzu testowym zastosowano dwa rodzaje foteli
tapicerowanych STER, z miękkim i twardym siedziskiem. Komfort jazdy na fotelach z miękkim siedziskiem jest nieporównanie wyższy niż w wersji z twardym
siedziskiem, niemniej jednak w okolicach
o dużym natężeniu wandalizmu warto
rozważyć zakup mniej wygodnych, ale
odporniejszych twardszych foteli.
Konstruktorzy Solarisa zadbali zarówno
o komfort pracy kierowców…
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Długość
Szerokość
Wysokość
Wysokość całkowita
(z klimatyzatorem)
…jak również
pracowników
obsługi technicznej

Plany i perspektywy
Solaris sukcesywnie wprowadza do
sprzedaży nową rodzinę Urbino, jednocześnie zastępując starsze pojazdy.
Pierwszy w sprzedaży pojawił się nowy
Urbino 12, wkrótce dołączył 18- i 12-metrowy Electric. Jak dotąd sprzedano
już łącznie 39 nowych Urbino, w tym 17
12-metrowych, 19 przegubowców i 3
elektryczne. Wśród nabywców znalazły
się firmy z Niemiec, Polski, Norwegii oraz
Włoch. Największe dotychczasowe zamówienie, na 14 nowych Urbino 18, złożył przewoźnik z niemieckiego Bochum.
Pierwsze trzy elektryczne nowe Urbino
zakupiła firma Üstra z Hanoweru.
Poprzednie Urbino (z kolejnymi faceliftingami) było produkowane przez ponad 15 lat i zdobyło sympatię przewoźników i pasażerów komunikacji miejskiej
w całej Europie. Zapewniło Solarisowi niespotykany sukces i pozwoliło zbudować
od zera jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w branży. Przed nowym
Urbino stoi wielkie wyzwanie: utrzymać
i rozwinąć sukces poprzednika.
Warto zwrócić uwagę, że w nowym
Urbino zastosowano cały szereg rozwiązań, które bardzo obniżają koszty obsługi

Rozstaw osi
Zwis przedni
Zwis tylny

Silnik

Skrzynia biegów
Zbiornik paliwa
Oś przednia
Oś centralna
Oś napędowa
Liczba miejsc siedzących
Liczba miejsc dostępnych
z niskiej podłogi
Klimatyzacja

autobusu, co czyni go konkurencyjnym
nie tylko pod względem jakości czy stylistyki, ale także ekonomicznie. Dodatkowo Solaris jako jeden z pionierów rozwoju napędów alternatywnych ma szansę
zdobyć wysoką pozycję rynkową dla nowego Urbino także dzięki jego wersji
elektrycznej, czego dowodzi fakt, że na
tak wczesnym etapie obecności nowego
Urbino na rynku już sprzedano pierwsze
egzemplarze w wersji Electric.

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

Podstawowe dane techniczne nowego Solarisa Urbino 18
18 000 mm
2550 mm
2750 mm
3100 mm
5900 + 600 mm
2700 mm
3400 mm
PACCAR/DAF MX-11 Euro VI
Pojemność skokowa: 10,8 l
Moc maksymalna: 240 kW
(326 KM) przy 1650 obr/min
Moment obrotowy: 1400 Nm
przy 1650 obr/min
Automatyczna ZF EcoLife 6AP
340 l
ZF RL 82 EC, zawieszenie niezależne
ZF AVN 132
ZF AV 132 przełożenie i = 5.77
44 + 1
20 + 1
2 × Spheros 450 ART

Nowy Urbino jest przemyślany w każdym detalu

Zdjęcia: © P. Muskała

Testy na torze
w Vairano
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VW Caddy: kwadratowy,
Dariusz Piernikarski

praktyczny, dobry

VW Caddy najnowszej generacji jest jeszcze bardziej praktyczny,
ekonomiczny, bezpieczny i przyjazny w eksploatacji niż jego poprzednik,
a pod względem komfortu prowadzenia zdecydowanie przypomina
samochód osobowy. Zaproszeni przez Volkswagen Polska Samochody Użytkowe
uczestniczyliśmy w pierwszych jazdach testowych.

o prawie 12-letnim okresie produkcji poprzedniej wersji Volkswagen w czerwcu 2015 r. wprowadził nowego Caddy na rynek. Czy jest
to po prostu obszerny face-lifting, czy zupełnie nowy model? Przedstawiciele producenta mówią o nowym Caddy 4. generacji, choć zewnętrzne podobieństwo
do poprzedniego jest olbrzymie. Proporcje i linia boczna nadwozia są niemal
identyczne, przód i tył samochodu mają
nowy wygląd. Volkswagen zapewnia
jednak, że w najnowszym Caddy nie ma
w zasadzie części, które nie zostały przeprojektowane. Dołożono także starań,
aby w jak największym zakresie zerwać
z wizerunkiem Caddy jako typowego
vana o charakterze pojazdu użytkowego.
Z przodu pojazd ma aktualną „twarz”
marki VW, przeprojektowano również
tył. Bez zmian zachowano praktyczne
drzwi przesuwne.
Nie rozpisując się zbytnio o wersjach
silnikowych (4 silniki Diesla o mocy od
75 do 140 KM + opcjonalnie technologia BlueMotion) czy wariantach wykończenia (Standard, Trendline & Highline),
warto zwrócić uwagę na te cechy, które

Caddy Furgon jest propozycją dla klientów oczekujących od swojego pojazdu
konkretnych wartości użytkowych i tych, którzy zwracają uwagę na koszty

czynią z Volkswagena Caddy w wersji typowo towarowej – czyli z modelu Caddy
Furgon – lidera w swoim segmencie.

We wnętrzu
Kokpit został przeprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami stylistycznymi: krawędzie są ostrzej zarysowane,
ale pod względem obsługowym wszyst-

84 | LIPIEC – SIERPIEŃ 2015 | Transport – Technika – Biznes

kie wskaźniki i przełączniki w dalszym
ciągu znajdują się tam, gdzie być powinny – tu nie ma żadnych zaskoczeń,
może jedynie z wyjątkiem ekranu nawigacji, który jest nieco zbyt głęboko osadzony w konsoli środkowej, co chwilami
utrudnia podglądanie mapy. Nawigacja
podąża za aktualnymi trendami – system
można połączyć z telefonem i ściągać
mapy oraz informacje drogowe online.

.eu
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Nowy Caddy pochodzi ze standaryzowanej
listy (matrycy) modułowej Volskwagena
– jest coraz bliżej swojego bliskiego krewnego, czyli modelu VW Golf

W towarowym Caddy elementy kokpitu wykonano z dość twardego tworzywa sztucznego, co w pewnym sensie
przypomina o tym, że korzenie tego samochodu wywodzą się z pojazdów użytkowych. Niemniej jednak wszystko wygląda bardzo schludnie, dobrze do siebie
pasuje, nic nie trzeszczy podczas jazdy.
Za kierownicą siedzi się dość wysoko, co
doceni każdy użytkownik samochodów

Bardzo pomocna jest
kamera cofania – na ekranie jest wyraźny podgląd
strefy za samochodem,
dodatkową pomocą w manewrach są linie pokazujące orientacyjny tor jazdy,
uzależniony od bieżącego
kąta skrętu kół

Caddy Furgon ma
ładownię o pojemności 3,2 m3,
w wersji z wydłużonym rozstawem osi jest to
4,2 m3, maksymalna ładowność
sięga 857 kg

ciężarowych. Oba fotele są wygodne
i mają dobre trzymanie boczne. Regulacja położenia siedziska i koła kierownicy jest łatwa, a zakres zmian położenia powinien wystarczać większości
osób do uzyskania najlepszych ustawień.
W polu widzenia nie ma też niepotrzebnych elementów, które odwracałyby uwagę kierującego od spraw istotnych, czyli
obserwacji drogi i bezpiecznego prowadzenia pojazdu.
Wykończenie zależy od wersji wyposażenia, np. pokrycie blach ładowni
otrzymamy dopiero w wersji Trendline.

Caddy Furgon jest oczywiście głośniejszy niż wersja osobowa – ściany ładowni
mają wygłuszenie jedynie w minimalnym
zakresie. Tył samochodu jest teraz bardziej wygładzony, nieco „staroświecki“
uchwyt do otwierania klapy tylnej został
schowany pod krawędzią wnęki na tablicę rejestracyjną.
Boczne drzwi przesuwne działają bardzo poprawnie, toczą się bez szarpania
po swoich prowadnicach. Zdaniem piszącego ich blokada przy pełnym otarciu jest nieco zbyt słaba, co powoduje,
że przy bardziej energicznym otwarciu

odbijają się i powracają w położenie pośrednie. Wyjęcie tylnych siedzeń jest
możliwe, wymaga to jednak sporej siły.

Na trasie
Pierwsze wrażenia z jazdy: może nie
jest to rewolucyjny skok, ale ulepszenia
są wszędzie. Wiele elementów i układów pochodzi ze standaryzowanej listy
(matrycy) modułowej, wykorzystywanej
przez Volkswagena w budowie samochodów. Czy są to silniki Diesla, systemy informacyjno-rozrywkowe (infotainment) i systemy wspomagające –
gdzie było to możliwe, skorzystano z modułowych zestawów VW. W związku
z tym Caddy w nowej wersji jest coraz
bliżej swojego bliskiego krewnego, czyli
modelu VW Golf. I trochę tak się też go
prowadzi.
Utrzymano tylną oś sztywną zawieszoną na resorach, zmieniono jednak
charakterystykę zawieszenia. Podobnie
jak w modelu poprzedniej generacji wykorzystano elektromechaniczny układ
kierowniczy. Został on dostrojony do nowego podwozia (zawieszenia) – początkowo wspomaganie kierownicy wydaje
się zbyt „miękkie”, ale po przyzwyczajeniu się należy stwierdzić, że całość
działa bardzo dokładnie. Sztywna oś i resory piórowe mają tę zaletę, że przy dużym obciążeniu (bliskim czy przekraczającym wartości maksymalne) tych kilka
kilogramów więcej nie wyrządzi dużej
krzywdy konstrukcji, odczuwalne będzie jednak pogorszenie komfortu jazdy.
Niezależnie od tego czy jeździmy furgonem, czy też mamy osobówkę w wersji
„maxi”, zauważamy, że samochód jest
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niezbyt wrażliwy na wpływ bocznego
wiatru i utrzymanie toru jazdy nie stanowi żadnego problemu.
Niedogodności wynikające z jazdy
np. po wyboistych drogach nie są niwelowane przez wygodne fotele. W grupie
miejskich vanów w kategoriach komfortu nie powinno się przecież oczekiwać
cudów, ale jeśli jednak spojrzymy na nowy
VW Caddy jako samochód użytkowy,
wszystko mieścić się będzie w normie.

Jako furgon Caddy może być wyposażony w różnorodny osprzęt ułatwiający wykorzystanie tego samochodu do specjalistycznych zadań transportowych –
na zdjęciach Caddy ze stelażem do przewozu szyb
i po konwersji na van chłodniczy

Użytkowe geny dominujące

Zarówno silniki, jak i podwozie zostały „przygotowane” do przemieszczania 1600 kg (przyczepa do 1500 kg),
oczywiście pokonywanie ciaśniejszych
zakrętów z większymi prędkościami wymusza zdecydowane przechyły nadwozia, ale jadąc na prostej, ma się wrażenie
prowadzenia samochodu osobowego.
Caddy ma wiele systemów wspomagających bezpieczeństwo aktywne,
wśród których można wymienić m.in.
funkcję awaryjnego hamowania w ruchu
miejskim, wykrywanie zmęczenia kierowcy i aktywny tempomat z kontrolą
odległości od pojazdu poprzedzającego.
Znakomicie ułatwiają one jazdę, podnoszą poziom bezpieczeństwa – oczywiście trzeba się przyzwyczaić do ich
działania i pewnej ingerencji w zachowanie pojazdu.
Oba samochody, którymi miałem okazję jeździć (Kombi oraz Furgon w wersji
Maxi), były napędzane przez silnik DieOpcjonalnie w wersjach osobowych
montowany jest asystent parkowania,
który samodzielnie potrafi zaparkować
samochód równolegle lub prostopadle –
kierowca obsługuje jedynie gaz i hamulec zgodnie z sugestiami systemu
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sla – taki wybór samochodu do jazdy wynikał z faktu, iż niemal 80% wszystkich
sprzedawanych Caddy (także w wersjach
osobowych) ma silniki wysokoprężne.
Silnik TDI Bluemotion o mocy 102 KM
(najczęstszy wybór kupujących) poradzi
sobie chyba w każdych warunkach. Moment obrotowy wynoszący 250 Nm dostępny jest już od 1500 obr/min, a deklarowane przez producenta zużycie
paliwa na poziomie 4,2 l/100 km wydaje
się całkiem realną wartością, która zadowoli przecież każdego kierowcę. W pięciobiegowej skrzyni przekładniowej zmiana przełożeń odbywa się bardzo łatwo
i precyzyjnie, a dzięki poprawionemu tłumieniu (zwłaszcza w kombi) i własnościach aerodynamicznych w kabinie podczas jazdy jest zauważalnie ciszej niż
w Caddy poprzedniej generacji.

O wyglądzie VW Caddy w zasadzie
nie powinno się dyskutować – konkursu
piękności na pewno nie wygra, ale przecież w pierwotnej koncepcji miał to być
samochód typowo użytkowy i w swych
kolejnych wcieleniach Caddy niezmiennie dziedziczył tę cechę. Caddy jest propozycją dla tych, którzy zwracają uwagę
na koszty, dla klientów oczekujących od
swojego pojazdu konkretnych wartości
użytkowych, a niekoniecznie przypisują
duże znaczenie modnym akcentom stylistycznym czy efektownym elementom
wyposażenia.
Wnętrze już w niewielkim zakresie
przypomina to, co napotkamy w typowym dostawczaku. Nowy Volkswagen
Caddy przypomina nieco Golfa, ale czy
pod względem użytkowym spełni pokładane w nim oczekiwania? W najnowszej
wersji bez zmian pozostały praktyczne
cechy Caddy – po podniesieniu olbrzymiej tylnej klapy na tył można wstawić
sporo bagażu czy ładunku. Tak jak w sa-
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Za niskie koszty trzeba zapłacić
Lekkie samochody dostawcze kupowane są w zasadzie przez dwa rodzaje
użytkowników. Dotyczy to zarówno typowych vanów, takich jak Toyota Hiace
czy VW Transporter, jak i małych furgonów jak Renault Kangoo, Mercedes
Citan czy – oczywiście – Volkswagen
Caddy. Pierwszy rodzaj kupujących to
użytkownicy wykorzystujący samochód
przede wszystkim do przewożenia różnego rodzaju towarów i tylko czasami pasażerów. Drugą grupę tworzą menedże© Volkswagen

mochodach Golf & Co. w kokpicie jest
mnóstwo różnego rodzaju schowków na
drobiazgi: półki pod siedzeniami, duże
kieszenie w drzwiach i ogólnie dużo miejsca w kabinie, ale tylko w Caddy znajduje
się półka nad krawędzią szyby przedniej, gdzie można schować mapy, drobne
przedmioty czy zabawki dla dzieci.
Jeśli – jak na prawdziwych transportowców przystało – zdecydujemy się na
wybór wersji towarowej, czyli Caddy
Furgon, to w pojeździe z krótszym rozstawem osi ładownia będzie mieć długość
1779 mm, wysokość 1244 mm, a próg

Volkswagen twierdzi, że nowy Caddy
i Caddy Maxi powinny zadowolić każdego
pod względem kosztów własności i użytkowania (TCO). Twierdzenie to uzasadnia chociażby 5-letnia gwarancja (lub
200 tys. km), przeglądy okresowe co
20 tys. km (to mniej więcej 8-miesięczny
przebieg dla przeciętnego pojazdu w tej
klasie). Nie bez znaczenia są również
niskie deklarowane poziomy zużycia paliwa silników TDI – dla wersji Caddy
Maxi ma to być tylko 5,7 l/100 km.
Do salonów nowy Caddy miał trafić
w czerwcu. Najtańsza wersja towarowo-osobowa Caddy Combi Mixt z homologacją ciężarową kosztuje netto 55 300 zł
(silnik benzynowy 1,2 TSI 62 kW/84 KM),
za ten sam model z silnikiem Diesla
(2,0 TDI 55 kW/75 KM) trzeba zapłacić 59 600 zł. Wydłużenie rozstawu osi
z 2682 mm do 3006 i wybór Caddy Maxi
Combi Mixt oznacza w przypadku wersji
z silnikiem Diesla (2,0 TDI 75 kW/102 KM)
Caddy ma wiele systemów wspomagających bezpieczeństwo aktywne,
m.in. funkcję awaryjnego hamowania
w ruchu miejskim, wykrywanie zmęczenia
kierowcy i aktywny tempomat z kontrolą
odległości od pojazdu poprzedzającego

do załadunku znajdzie się na wysokości
577 mm. Pojemność ładowni w tym wypadku to 3,2 m3. Z kolei pojemność ładowni wersji z wydłużonym rozstawem osi
to 4,2 m3, długość 2249 mm, wysokość
1259 mm, a wysokość progu 588 mm. Dodatkowo można zamówić pakiet Flexisitz
Plus (składane i demontowalne siedzenie pasażera) powiększający ładownię
wersji Maxi do 4,7 m3. Dla porównania
konkurent Mercedes-Benz Citan Mixto
zmieści 3,7 m3. Gdy uwzględnimy wiele
możliwości aranżacji wnętrza (składanie fotela pasażera ułatwiające przewożenie długich przedmiotów), to w tej
klasie pojazdów można uznać to za wielkość wystarczającą. W zależności od
wersji i wyposażenia zmienia się oczywiście ładowność – maksymalnie w nowym Caddy można przewieźć 857 kg.
Promień skrętu Caddy z krótkim rozstawem osi to ok. 5,6 m, Caddy Maxi
do zawrócenia potrzebować już będzie
promienia 6,1 m.

W kokpicie jest mnóstwo różnego rodzaju
schowków na drobiazgi, są półki pod
siedzeniami, duże kieszenie w drzwiach,
a także praktyczna
półka nad krawędzią
szyby przedniej

rowie flot, kupujący za sprawą jednego
podpisu znacznie więcej tych pojazdów
po to, by oddać je w użytkowanie swoim
pracownikom – najczęściej przedstawicielom handlowym. Obie grupy powinny
rozważyć całkowity koszt posiadania
(TCO), który obejmuje takie rzeczy jak
zużycie paliwa, koszty obsługi, warunki
gwarancji czy kontrakty serwisowo-naprawcze oraz warunki pomocy, gdy coś
na drodze pójdzie nie tak. Przestój pojazdu, zwłaszcza użytkowego, jest kosztowny, nawet jeśli to tylko van, a nie potężny ciągnik siodłowy.

wydatek 71 850 zł. Gdybyśmy się zdecydowali na wersję całkowicie ciężarową
napędzaną silnikiem wysokoprężnym, zapłacimy 57 250 zł (Caddy Furgon, rozstaw
osi 2682 mm, silnik 1,6 TDI 55 kW/75 KM),
najtańszy Caddy Maxi Furgon kosztowałby 68 400 zł (rozstaw osi 3006 mm,
1,6 TDI 75 kW/102 KM). Więcej informacji w zakresie dostępnych wersji i cen
znajdziemy oczywiście na polskich stronach internetowych i w salonach Volkswagen Samochody Użytkowe.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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150 lat firmy BASF
W tym roku BASF obchodzi jubileusz 150 lat istnienia. Główne uroczystości
w Polsce zorganizowano 12 maja br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
gdzie spółka BASF Polska gościła pracowników, dzieci i młodzież oraz
partnerów handlowych i dziennikarzy.

ematem przewodnim świętowania
w Polsce jest idea inteligentnej
energii. W trakcie roku jubileuszowego BASF Polska promuje to zagadnienie m.in. podczas licznych konferencji,
chcąc pokazać, w jaki sposób jednocześnie użytkować i oszczędzać energię –
nie tylko w przemyśle, ale również w codziennym życiu. Światowe zapotrzebowanie na energię rośnie z dnia na dzień.
Szacuje się, że do 2050 r. ludzkość bę-

BASF tworzy chemię od 150 lat. Oferta firmy obejmuje wyroby chemiczne, tworzywa sztuczne,
ulepszacze, środki ochrony roślin oraz ropę naftową i gaz. W 2014 r. spółka zatrudniała około
113 000 pracowników (stan na koniec roku), a jej sprzedaż przekroczyła wartość 74 mld euro.
Akcje firmy notowane są na giełdach we Frankfurcie , Londynie oraz Zurychu . W swoich zakładach produkcyjnych w Polsce firma produkuje m.in. katalizatory samochodowe (Środa Śląska
k. Wrocławia) oraz domieszki do betonu (Myślenice k. Krakowa). Centrala firmy mieści się w Warszawie. Obecnie BASF zatrudnia w Polsce ponad 540 pracowników, a sprzedaż grupy w 2014 r.
wyniosła 770 mln euro.

dzie zużywała od dwóch do trzech razy
więcej energii niż obecnie. Istotne jest
więc wprowadzenie rozwiązań, które pomogą w optymalizacji procesów produkcyjnych i ochronie zasobów naturalnych.
Na badania i rozwój tylko w ubiegłym
roku koncern przeznaczył blisko 2 miliardy euro.

Dirk Elvermann,
dyrektor zarządzający
BASF Polska

W BASF pamiętamy o tym, że współcześnie zapotrzebowanie na energię
dynamicznie wzrasta przy jednoczesnym kurczeniu się surowców. Nasze
innowacyjne rozwiązania koncentrujemy więc na inteligentnym wykorzystywaniu zasobów energetycznych.
Cel ten realizujemy zarówno przez
udoskonalanie procesów produkcyjnych, jak również przez zapewnianie
klientom energetycznych korzyści
z użytkowania naszych produktów.
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Zamknięta pętla
Przykładem innowacji produktowych
wdrażanych właśnie przez BASF jest ecovio – pierwsze całkowicie biodegradowalne tworzywo sztuczne, wytwarzane
na bazie surowców odnawialnych, które
spełnia międzynarodowe kryteria dopuszczenia do procesu kompostowania.
Proces produkcji ecovio oparty został
na innowacyjnej technologii stosowanej
z wykorzystaniem polimeru nadającego
się do kompostowania (ecoflex) oraz kwasu
polimlekowego (PLA), pozyskiwanego
z kukurydzy. Poprzez projekt „zamkniętej pętli” – również stanowiącego część
obchodów jubileuszowych – firma pokazuje, jak dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań można stworzyć
zamknięty system obiegu odpadów i zaoszczędzić w ten sposób surowce naturalne oraz energię wykorzystywaną w procesach utylizacji.

Świętowanie przez cały rok
Oprócz organizowanych na całym
świecie wydarzeń jubileuszowych oraz
retrospektywy historycznej BASF uruchomił platformę Creator Space, mającą
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Filtr oleju używany w maszynach Caterpillar.
Wykonane z tworzywa o nazwie Elastofoam I
zaślepki filtra idealnie nadają się do zastosowania w komponentach mających bezpośrednią
styczność z olejami smarującymi oraz olejem
napędowym. Poliuretanowe zaślepki wytrzymują długotrwałe działanie oleju o temp.
120°C – nawet chwilowe wzrosty temp.
do 140°C nie stanowią żadnego problemu.
Ponadto tworzywo Elastofoam I idealnie przylega do papierowego wkładu filtra,
uszczelniając go. Charakteryzuje się
wysoką stabilnością
wymiarową.

na celu znalezienie rozwiązań najtrudniejszych problemów społecznych: Jak
możemy zapewnić wystarczającą ilość
pożywienia dla dynamicznie rosnącej populacji? Jak będą wyglądały miasta przyszłości? Skąd będziemy czerpać energię?
W ramach obchodów jubileuszu BASF
Polska – razem z partnerami – rozwija
także działalność w obszarze edukacji chemicznej, wspierając w Polsce m.in. funkcjonowanie laboratoriów chemicznych,
a także nawiązując na 6 kolejnych lat
współpracę z Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie. Spółka współpracuje z wiodącymi uczelniami i ośrodkami badawczymi zarówno w Polsce, jak i za granicami kraju, uruchamiając laboratoria
chemiczne, organizując konferencje chemiczne, pikniki naukowe oraz rozwijając
relacje z kadrą i młodzieżą studiującą.

Wystawa
Podczas obchodów jubileuszowych
w Warszawie zaproszeni goście mieli
szansę wzięcia udziału także w wystawie innowacji BASF. Na terenie znajdu-

reklama

jącym się przy Centrum Nauki Kopernik
wystawione zostały trzy kontenery, podróżujące aktualnie pomiędzy różnymi
lokalizacjami BASF na świecie. Firma
zaprezentowała w nich m.in. swoje nowatorskie rozwiązania technologiczne
dla branży motoryzacyjnej i budowlanej. Ponadto w jednym z kontenerów
BASF przedstawił przełomowe wynalazki, które stworzył na przestrzeni lat
swojej działalności.
Działania i aktywności jubileuszowe,
w które angażuje się BASF Polska w trakcie całego roku 2015, pozostają spójne
z nową strategią firmy – „Tworzymy
chemię dla zrównoważonego rozwoju”
– w której BASF pragnie łączyć trzy wymiary swojej działalności: dostarczać innowacyjnych rozwiązań dla podnoszenia
jakości życia milionów ludzi na całym
świecie przy jak najefektywniejszym wykorzystaniu zasobów naturalnych i minimalizacji wpływu firmy na środowisko
naturalne.

Opracowanie i zdjęcia
Katarzyna Biskupska
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Hyundai H350

– oficjalna prezentacja
Hyundai H350 jest pierwszym od wielu lat samochodem dostawczym, który został
zaprojektowany od podstaw. Mało tego, jest to w historii marki również pierwszy
model o dmc. 3,5 t. Szefowie projektu zapewniają jednak, że spełni on wszystkie
oczekiwania europejskich klientów.

maju bieżącego roku w tureckiej Antalyi miała miejsce
oficjalna prezentacja nowego
produktu marki Hyundai. Modelem H350
koreański producent poszerza ofertę samochodów użytkowych, debiutując jednocześnie w klasie pojazdów dostawczych o dmc. 3,5 t. Samochód został
zaprojektowany z myślą o europejskim
rynku, a ten jak wiadomo jest bardzo wymagający i zdominowany przez europejskie marki. Jeśli jednak przyjrzymy się
bliżej konfiguracjom nowego Hyundaia,
od razu widać, że oczekiwania europejskich klientów zostały dokładnie przeanalizowane.

Klasyczny kształt nadwozia
integralnego ma korzystny
wpływ na widoczność
z miejsca kierowcy oraz
funkcjonalność ładowni
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Na pierwszy rzut oka
Założeniem projektantów Hyundaia
H350 było to, aby zarówno jego wygląd
zewnętrzny, jak i wewnętrzny były zgodne ze stylistyką samochodów osobowych
z tym samym logo na masce. Na zewnątrz
dominują regularne kształty. Boczna linia
nadwozia może przypominać nieco wygląd Mercedesa Sprintera lub VW Craftera, co potwierdza dążenie do realizacji
koncepcji europejskiego samochodu dostawczego. Charakteru dodają dostępne
opcjonalnie reflektory soczewkowe oraz
LED-owe światła do jazdy dziennej. H350
będzie dostępny w 4 stałych oraz 4 metalicznych kolorach nadwozia.
Wewnątrz samochodu panuje stateczny ład, charakterystyczny dla niemieckich konkurentów. Deska rozdzielcza ma prosty design i nie można zarzucić
jej braku funkcjonalności i ergonomii.
Wnętrze ożywia diodowe oświetlenie oraz
duża powierzchnia szyb. Do wyboru są
różne wzory oraz materiały tapicerek –
od standardowych tkanin po tworzywa
skóropodobne.

Na pokładzie można mieć kilka systemów elektronicznych, np. kamerę cofania, system Park Assist, czujnik deszczu
czy też podgrzewane wycieraczki przednie. Nowością jest stacja multimedialna
AVN (Audio-Video-Navigation) z systemem operacyjnym Android i wyświetlaczem o przekątnej 3,8 cala. Podstawowe
funkcje AVN to: bluetooth, obsługa wejścia USB/Aux oraz sterowanie za pomocą przycisków umieszczonych na wielofunkcyjnej kierownicy.

Walory użytkowe
Prosty kształt zewnętrzny nadwozia
to bardzo korzystny stosunek wymiarów zewnętrznych do wewnętrznych,
przez co przestrzeń ładunkowa jest większa niż w pojazdach konkurencji. H350
oferowany jest z dwoma rozstawami osi:
3435 mm oraz 3670 mm. Użyteczna
długość ładowni wynosi odpowiednio
2985 lub 3665 mm, a jej maksymalna
objętość 10,5 oraz 12,9 m3. Maksymalna
szerokość ładowni wynosi 1796 mm, a pomiędzy nadkolami aż 1380 mm. ZaładuUporządkowana deska
rozdzielcza nie rozprasza kierowcy. Widać
spore podobieństwo
do europejskich
pojazdów

nek standardowych europalet szerszym
bokiem jest więc możliwy i to ze sporym
zapasem. Ładownia wersji z krótszym rozstawem osi pomieści 5 europalet, a w wariancie dłuższym – 6. W obu przypadkach
oferowana jest tylko jedna wysokość dachu – 1956 mm.
Do ładowni można dostać się przez
tylne dwuskrzydłowe drzwi otwierane
pod kątem 270° z możliwością blokowania w pozycji 90° i 180° oraz przez
boczne odsuwane drzwi umieszczone po
prawej stronie, których szerokość również pozwala na załadunek europalety
dłuższym bokiem. Wysokość podłogi
ładowni nieobciążonego pojazdu wynosi
690 mm.
Poza wersją furgon dostępne jest również podwozie pod zabudowę. W pojeździe z dłuższym rozstawem osi użyteczna
długość ramy wynosi 3625 mm, co pozwala na montaż zabudowy o długości
4 m i maksymalnej szerokości 2,32 m.
Wysokość ramy w wersji z krótkim rozstawem osi jest równa 748 mm, a przy
dłuższym rozstawie osi 751 mm.
Uzupełnieniem gamy modelowej jest
wersja bus, którą może podróżować łącznie z kierowcą 14 osób. Wariant ten
występuje tylko z dłuższym rozstawem
osi równym 3670 mm. Do wyboru są
natomiast dwa różne układy siedzeń
pasażerów oraz różne pozycje drzwi
wejściowych. Dopuszczalna masa całkowita osobowego Hyundaia H350 wynosi 4000 kg.

Dostęp do ładowni jest
możliwy przez tylne drzwi
dwuskrzydłowe oraz boczne
przesuwne. Niestety na razie
boczne drzwi montowane
będą jedynie po jednej
stronie pojazdu
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Nowy H350 w wersji furgon oraz
jako podwozie może dodatkowo ciągnąć
przyczepę o dmc. 3000 kg, natomiast
w przypadku nadwozia bus przyczepa
może ważyć maksymalnie 2500 kg.

Układy napędowe i jezdne
Wszystkie wersje nowego Hyundaia
H350 napędzane są 4-cylindrowym wysokoprężnym silnikiem o objętości skokowej 2497 cm3. Silnik występuje w dwóch
wariantach mocy: 110 kW (150 KM) oraz
125 kW (170 KM). Słabsza wersja generuje maksymalny moment obrotowy
o wartości 373 Nm, a mocniejsza 422 Nm.
W obydwu przypadkach maksymalne wartości momentu dostępne są w przedziale
1500–2500 obr/min. Silniki montowane
w wariantach dostawczych spełniają
normę emisji spalin Euro 5, a w wersji
bus Euro 6.
Poprzez 6-biegową manualną skrzynię biegów napęd trafia na koła tylnej osi.
Celem minimalizacji zużycia paliwa szóste
przełożenie skrzyni biegów w każdym
przypadku jest nadbiegiem (0,679:1). Klienci mają do wyboru 2 przełożenia przekładni głównej (3.538:1 lub 3.917:1).
Zawieszenie pojazdu to w zasadzie
klasyka gatunku w tej klasie samochodów dostawczych. Z przodu zastosowano
wahacze poprzeczne połączone resorem
poprzecznym, amortyzatory gazowe oraz
stabilizator poprzeczny. Konstrukcja tylnego zawieszenia opiera się na resorach
parabolicznych, amortyzatorach gazowych oraz stabilizatorze poprzecznym.

Dostawcze wersje H350 oferowane są z dwoma rozstawami osi. Na podwoziu z dłuższym
rozstawem osi można zamontować zabudowę o wymiarach 4×2,32 m

Na wszystkich kołach zastosowano
ogumienie w jednakowym rozmiarze
235/65 R16.

Bezpieczeństwo
Podstawą systemów bezpieczeństwa
jest system VDC (Vehicle Dynamic Control) będący kombinacją kilku systemów
bezpieczeństwa czynnego, m.in. Roll
Over Mitigation (ROM) minimalizującego
prawdopodobieństwo wywrotu samochodu, Engine Drag Control (EDC) zapobiegającego blokowaniu kół osi napędowej w momencie hamowania silnikiem,
Hill-Start Assist Control (HAC) wspomagającego ruszanie na wzniesieniu oraz
Emergency Stop Signal ostrzegającego
o hamowaniu awaryjnym. Jako opcjonalne wyposażenie występuje także Lane
Departure Warning, czyli asystent zmiany
pasa ruchu.
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W sprzedaży
Jeszcze w tym roku Hyundai H350
trafi do dealerów w dziewięciu europejskich państwach. Sprzedaż w Turcji rozpoczęła się w maju, kolejnymi rynkami,
na których pojawi się H350, są Belgia,
Czechy, Niemcy, Austria, Włochy, Polska,
Hiszpania i Szwajcaria. Ceny pojazdów,
dostępność wyposażenia standardowego
oraz opcjonalnego będą odzwierciedlać
specyfikę rynku europejskiego.
Każdy egzemplarz H350 będzie objęty
trzyletnią gwarancją mechaniczną bez limitu kilometrów oraz dziesięcioletnią
gwarancją na perforację. Okresy międzyobsługowe wynoszą 30 000 km lub
dwa lata eksploatacji.

Opracował Mateusz Samulak
Zdjęcia: © Hyundai Motor

Do sprzedaży trafi również 14-osobowy bus, w którym
dostępne są dwie konfiguracje rozmieszczenia foteli
oraz umiejscowienia drzwi wejściowych
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Szkolenia Sachs
Race Cup
2015

Zakończyła się akcja szkoleniowa Sachs Race Cup 2015, zorganizowana przez
polskie przedstawicielstwo koncernu ZF Friedrichshafen AG. W dziesięciu
całodniowych spotkaniach, które odbyły się w maju i czerwcu br., wzięło udział
ponad 1200 pracowników branży warsztatowej.

achs Race Cup to trzecia edycja
prestiżowego cyklu spotkań i zarazem kontynuacja akcji Sachs
Roadshow 2013 i Sachs Race Challenge
2014 skierowanych do pracowników
branży warsztatowej, które mają na celu
poszerzenie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu obsługi i naprawy układów przeniesienia napędu, układów kierowniczych oraz zawieszeń samochodów
osobowych, ciężarowych i autobusów.
Warunkiem udziału w spotkaniach
było osiągnięcie przez warsztaty osobowe
i ciężarowe w okresie od 2 stycznia do
15 maja br. odpowiedniego poziomu
sprzedaży części zamiennych marek na-

leżących do koncernu ZF (Sachs, Lemförder, ZF Parts). Partnerami tegorocznej akcji Sachs Race Cup były firmy: Inter Cars, Inter Team, Moto-Profil, Auto
Partner, Gordon, Fota, AD Polska, Hart,
Martex, Motorol oraz Euromaster.

Praktyczna wiedza…
Całodniowe szkolenia techniczne
przeprowadzone zostały na torach w Radomiu, Szydłowcu i Bednarach, gdzie
na uczestników akcji czekały cztery bloki
szkoleniowe nazywane stacjami. Pierwsze dwie stacje to eksperckie szkolenia
techniczne, podczas których uczestnicy

otrzymali szczegółowe informacje techniczne i przeszli przez praktyczne zadania warsztatowe pod okiem szkoleniowców koncernu ZF. Pierwsze szkolenie
dotyczyło systemu CDC, czyli amortyzatorów z bezstopniową regulacją tłumienia. Drugie szkolenie, dotyczące wymiany
oleju w skrzyniach automatycznych, rozszerzone zostało o temat budowy układu
mechatronicznego skrzyń oraz jego demontażu na poszczególne elementy. W ramach tej stacji uczestnicy zapoznali się
z podstawami funkcjonowania skrzyń
serii 6 HP i przekładni hydrokinetycznej
oraz budowy elektronicznego modułu sterującego przekładniami automatycznymi.
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… i sportowe emocje

© ZF

Koncern ZF Friedrichshafen AG
to producent rozwiązań stosowanych w układach
napędowych i podwoziach, mający
w swej ofercie
komponenty takich
marek, jak Sachs,
Lemförder oraz
ZF Parts

Podczas szkoleń
technicznych
uczestnicy wykonywali praktyczne
zadania warsztatowe pod okiem
szkoleniowców
koncernu ZF

Ponieważ Sachs Race Cup to nie tylko
teoretyczne i praktyczne szkolenia warsztatowe, na uczestników czekały niezapomniane wrażenia i emocje związane
z prowadzeniem rasowych samochodów
wyścigowych. Na trzeciej stacji, tzw.
Fun Station, uczestnicy przeszli serię
testów sprawnościowych w specjalnie
przygotowanych pojazdach. Podzieleni
na czteroosobowe grupy pokonywali slalom w „podwójnym” Volkswagenie Golfie o podwójnym układzie kierowniczym.
W dalszej części atrakcji zadaniem uczestników było wychodzenie z poślizgu samochodami z zainstalowanymi trolejami oraz próba stewarda polegająca na
precyzyjnej jeździe z piłeczką tenisową
umieszczoną na stelażu zamocowanym
na masce pojazdu.
Ostatnia, czwarta stacja – chyba najbardziej wyczekiwana – to wyścigowe
emocje w najczystszej postaci. Uczestnicy
zasiadali w specjalnie przygotowanych
samochodach marki BMW E46 w specyfikacji wyścigowej. Podczas kwalifikacji każdy gość miał możliwość przejechania kilku okrążeń na torze pod bacznym

W „podwójnym” Volkswagenie Golfie prawidłowe wykonanie zadania zależało od współpracy wszystkich osób w samochodzie. Podczas jazdy kierowca z pierwszej pary operował
kierownicą, a pasażer pedałem gazu i hamulca. Ponieważ auto miało podwójny układ
kierowniczy, kierowca w drugiej parze, siedząc
tyłem do toru jazdy, również wykonywał ruchy kierownicą – jednak w przeciwnym kierunku. Zadaniem był przejazd slalomem, dzięki
temu każdy mógł sprawdzić się na poszczególnych pozycjach

okiem instruktora, który – gdy była taka
potrzeba – udzielał porad, jak szybciej
i skuteczniej pokonywać zakręty toru. Po
ok. 10 minutach jazdy zmierzony został
finałowy czas okrążenia. Pod koniec każdego dnia 50 najlepszych uczestników
walczyło o pierwsze miejsce na podium
i atrakcyjne nagrody.

Moc atrakcji

Inną atrakcją Fun Station było pokonanie slalomu samochodami z zainstalowanymi trolejami oraz
precyzyjna jazda z piłeczką tenisową umieszczoną na stelażu zamocowanym na masce pojazdu
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Dodatkową atrakcją – oprócz możliwości poprowadzenia samochodów wyścigowych – było spotkanie z gośćmi
specjalnymi. W wybranych dniach uczestnikom zmagań towarzyszył Jan Chmie-
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Najwięcej emocji budziła jazda samochodami wyścigowymi, profesjonalnie przygotowanymi
na bazie modelu BMW E46. Pojazdy te po wieloetapowej przebudowie ważą ponad 170 kg mniej.
Wszystkie były wyposażone w 3-litrowe silniki o mocy 230 KM z manualnymi skrzyniami biegów
i ze znacznie zmodyfikowanymi podzespołami zawieszenia i przeniesienia napędu. Pojazdy zbudowała na potrzeby akcji Sachs Race Cup 2015 firma Golec Kopanski Racing School&Events
Firma ZF jest dostawcą najwyższej jakości
komponentów do sportów motorowych.
Dlatego też w programie akcji już po raz drugi
udział wzięli przedstawiciele działu ZF Race
Engineering, którzy prezentowali części do pojazdów wykorzystywanych w profesjonalnych
sportach motorowych. Oprócz tego uczestnicy
mieli szansę przejechać się na prawym fotelu
dwiema Toyotami GT86, wykorzystanymi do
jazd porównawczych, ukazujących różnice
między seryjnym zawieszeniem i układem
przeniesienia napędu a wersją przygotowaną
przez dział ZF Race Engineering

Niewątpliwie wartością dodaną Sachs
Race Cup był udział przedstawicieli działu
ZF Race Engineering, którzy prezentowali
części do aut wykorzystywanych w profesjonalnych sportach motorowych.

Kolejna akcja za rok
lewski – rajdowy mistrz Polski grupy R
w latach 2011 i 2012 oraz lider klasyfikacji
2WD w latach 2013 i 2014. W dniach tematycznie przygotowanych dla warsztatów pojazdów ciężarowych udział brał
Grzegorz Baran – kierowca rajdowy,
siedmiokrotny uczestnik Rajdu Dakar.
Zainteresowani mogli z bliska przyjrzeć
się dakarowej ciężarówce oraz posłuchać
opowieści o specyfice najtrudniejszej na
świecie imprezy motorowej, jaką jest
Rajd Dakar.

Akcja Sachs Race Cup na stałe wpisała się do kalendarza imprez motoryzacyjnych w Polsce. Jak komentuje Peter
Rothenhöfer, dyrektor ZF Friedrichshafen AG SA w Polsce, z roku na rok rośnie
liczba zgłoszeń, a sama koncepcja tych
spotkań ewoluuje, dzięki czemu zapewnia odpowiednią praktykę i doskonałą rozrywkę uczestnikom. „W tym roku wprowadziliśmy do programu zupełnie nowe
atrakcje. Naszym głównym założeniem
było sprawienie, by każda ze stacji sta-

Organizatorzy Sachs Race Cup 2015 zaprosili
gości specjalnych, którzy wyjaśniali specyfikę
sportów motorowych, a chętnym opowiadali
o swoich dokonaniach rajdowych i prezentowali
maszyny rajdowe. Obecni byli Jan Chmielewski
(z prawej) oraz w dni przeznaczone dla warsztatów pojazdów ciężarowych – Grzegorz Baran
(z lewej) i jego 680-konny MAN
w specyfikacji dakarowej

wiała przed uczestnikami specjalne wyzwania. Dlatego przygotowaliśmy między innymi dodatkowe symulatory jazdy
oraz samochody do prób sprawnościowych. Co więcej, zmniejszyliśmy liczbę
prezentacji teoretycznych na rzecz zadań
praktycznych. Sądząc po opiniach uczestników wyrażonych w ankietach, pomysł
ten zdecydowanie się sprawdził” – komentuje Peter Rothenhöfer i dodaje:
„Dzięki starannie dobranemu programowi szkoleń chcieliśmy pokazać, jakie
znaczenie ma dla nas zapewnienie jak
najszerszej oferty naszym partnerom
biznesowym zarówno w ramach wsparcia sprzedaży, jak i wykonywanej przez
nich pracy. Liczę, że w kolejnych latach
uda nam się, z pomocą naszych partnerów dystrybucyjnych, kontynuować tego
typu akcje i że będą one z roku na rok
coraz większe i jeszcze bardziej atrakcyjne dla uczestników”.

Opracowanie i zdjęcia:
Katarzyna Biskupska
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od 1 lipca br. objął stanowisko członka zarządu Solaris Bus & Coach SA i jest
odpowiedzialny za dział sprzedaży, marketingu oraz after sales. Jest absolwentem Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Osnabrück w Niemczech, a także Uniwersytetu w San Sebastían
w Hiszpanii. Po ukończeniu studiów związał się z branżą motoryzacyjną, rozpoczynając pracę w firmie Robert
Bosch, gdzie zajmował różne stanowiska zarówno w niemieckim, jak i belgijskim oddziale przedsiębiorstwa.
Rozwijając swoją karierę zawodową, ukończył studia MBA w Mannheim Business School, a także w Warwick
Business School w Wielkiej Brytanii. Oprócz tego jest też absolwentem francuskiej ESSEC Business School. Pracował na wysokich stanowiskach menedżerskich nie tylko w spółce Robert Bosch, ale i w firmach Recaro, Heraeus oraz w Eberspächer, gdzie awansował na stanowisko dyrektora generalnego w departamencie odpowiadającym za klimatyzację. Wolny czas najchętniej spędza z rodziną. Ma żonę i dwójkę dzieci.

EBERHARD WOLTERS

od 15 lipca br. jest nowym dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży w DAF Trucks N.V.
Ukończył studia logistyczne ze stopniem licencjata, a w 2014 r. uczestniczył w programie dla osób zarządzających przedsiębiorstwami – Stanford University Executive Program. Karierę w firmie DAF
rozpoczął w 1999 r. i stopniowo awansował na coraz wyższe stanowiska menedżerskie. W grudniu 2005 r. został dyrektorem zarządzającym fabryki DAF Cab & Axle w Westerlo w Belgii, a w marcu 2010 r. – dyrektorem
ds. operacyjnych i członkiem zarządu. Przed objęciem nowego stanowiska był dyrektorem ds. sprzedaży na
obszar Europy.

RICHARD ZINK

w maju br. objął stanowisko dyrektora handlowego Grupy Michelin w Regionie
Europy Centralnej i Północnej i będzie kierował sprzedażą opon w Polsce, Czechach,
na Słowacji, a także na Litwie, Łotwie i w Estonii. Ukończył administrację i ekonomię ze specjalizacją finansową
na Uniwersytecie Deusto w Bilbao. Z Grupą Michelin związany jest od 25 lat. Na początku pracował w oddziale
firmy w Madrycie, gdzie odpowiadał m.in. za sprzedaż i marketing Michelin w Hiszpanii. Był także dyrektorem
odpowiedzialnym za sprzedaż opon motocyklowych w Hiszpanii i Portugalii. Następnie został dyrektorem handlowym odpowiedzialnym za sprzedaż opon do samochodów osobowych, autobusów i ciężarówek w Meksyku.
Na kontynencie amerykańskim spędził 5 lat. Po powrocie do Europy przez 2 lata zajmował się optymalizacją
warunków sprzedaży Grupy Michelin. Przed objęciem stanowiska dyrektora handlowego w Polsce był szefem
działu metod pracy sił sprzedaży i szkoleń na Europę. Jest fanem piłki nożnej, gra w golfa, jeździ na nartach.
Wolny czas najchętniej spędza z rodziną. Ma żonę i dwie córki.

TXOMIN CASTILLO

od 1 kwietnia br. jest nowym dyrektorem generalnym Porsche Design (Porsche
Lizenz- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG), objął także stanowisko prezesa
zarządu. Przed przystąpieniem do Porsche Design od 2008 r. był prezesem zarządu i dyrektorem kreatywnym
firmy Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH, a wcześniej pracował jako tymczasowy dyrektor zarządzający,
odpowiedzialny za restrukturyzację różnych małych i średnich przedsiębiorstw. Wcześniej, w latach 1998–2000,
był starszym menedżerem w międzynarodowej firmie konsultingowej The Boston Consulting Group. Na nowym
stanowisku będzie zajmować się dalszym rozwojem luksusowej marki Porsche Design, licencjonowaniem i działalnością handlową Porsche Driver's Selection oraz Porsche Design Studio w Zell am See.

CHRISTIAN KURTZKE
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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
Iveco Poland do odwiedzenia stoiska podczas 11. Międzynarodowego Zlotu Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych Master Truck
2015 w Opolu.
Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH na prezentację produktów firmy podczas Summerfest 2015 w Goch w Niemczech.
KH-kipper do odwiedzenia stoiska podczas 11.
Międzynarodowego Zlotu Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych Master Truck 2015
w Opolu.

oraz

MAN Truck & Bus Polska do odwiedzenia
stoiska podczas 11. Międzynarodowego Zlotu
Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych Master Truck 2015 w Opolu.
Mercedes-Benz Polska do Berlina na prezentację „Shaping Future Transportation”.
Volkswagen Group Polska na prezentację prasową nowego VW Caddy we Francji.
Wielton SA na konferencję prasową prezentującą perspektywy rozwoju grupy kapitałowej
na rynku europejskim oraz na otwarcie Biura
Konstrukcyjnego w Gliwicach.

zapraszają
na program

W SIERPNIU

W sierpniu program „Na osi” będzie obfitować w relacje ze zlotów. Zagościmy na spotkaniach
miłośników motoryzacji amerykańskiej, poznamy pasjonatów, rozkochanych w autach sprzed lat, ale
przede wszystkim pokażemy relacje z 11. zlotu Master Truck. Jednak imprezy nie przesłonią całkowicie
bieżących wydarzeń i problemów transportu, więc i dla takich zagadnień znajdzie się miejsce,
podobnie jak dla budzących skrajne uczucia sytuacji drogowych.
Przypominamy, że program „Na osi” dostępny jest na platformach Cyfrowy Polsat i NC+
oraz w wielu sieciach kablowych na kanałach: Motowizja i Tele5. Audycję prowadzi Piotr Zelt.
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 stronie internetowej www.naosi.pl

sponsorzy
programu

1.odcinek sierpniowy
pierwsza część relacji z wielkich targów
rolniczych Opolagra 2015; nowy serwis
Volvo i Renault w Pruszczu Gdańskim;
piknik miłośników amerykańskiej motoryzacji
w Oleśnie; porady specjalisty na temat
niemieckiej stawki płacy minimalnej;
Fire Truck Show, czyli strażacki zlot
w Główczycach; w cyklu „Jak to nazwać?”
– skok na główkę i skuteczny balast.

2. odcinek sierpniowy
drugą część relacji z największej
w południowej Polsce wystawy rolniczej
Opolagra 2015; Iveco LNG dla ikony
szwedzkiego przemysłu meblarskiego;
co było ciekawego na targach Auto Moto
Show; jak DAF przedstawiał swój sposób
na oszczędzanie; American Cars Mania,
czyli zlot aut amerykańskich w Miliczu;
w cyklu „Jak to nazwać” – koszący lot
i bolesne uwolnienie.
Jeżeli nie zdążysz obejrzeć programu w telewizji, archiwum odcinków dostępne jest na
oficjalnej stronie programu www.naosi.pl.
Od niedawna odcinki po emisji w telewizji
trafiają też do serwisu YouTube.
Więcej na www.naosi.pl oraz na
www.facebook.com/ProgramNaOsi

Zapraszamy do oglądania!

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
3. odcinek sierpniowy
zlot miłośników nieco odjechanej
motoryzacji w Koziegłowach; felieton
o karaniu przewoźników za wykroczenia
kierowców; relacja z wielkiego spotkania
pasjonatów pojazdów zabytkowych
w Oławie; 11. zlot „Master Truck”
– przygotowania do wielkiej imprezy;
w cyklu „Jak to nazwać?” – wyścig do
światła i nieplanowany rozładunek.

4. odcinek sierpniowy
sposób dużego przewoźnika na niełatwe
czasy; ciekawa metoda rozwoju floty;
nostalgiczny rajd, czyli Żuki znowu na trasie;
11. zlot Master Truck – najpiękniejsze
ciężarówki na imprezie; w cyklu „Jak to
nazwać?” – wyprawa z motyką na słońce
i niebezpieczne wysuwanie nosa.

5. odcinek sierpniowy
nowy Fiat Doblò w różnych wersjach; jak
zróżnicować źródła dochodów; autobusy
MAN zasilane gazem w Tychach; 11. zlot
Master Truck – najciekawsze pojazdy, które
gościły na zlocie; w cyklu „Jak to nazwać?”
– zaćmienie umysłu i cyrkowa akrobacja.
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Obecnie oferujemy Pañstwu nastêpuj¹ce sposoby dokonania prenumeraty:
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.

