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Naczepowe Top 20

Zespół magazynu „Global Trailer” po raz kolejny
we wrześniu 2020 r. opublikował ranking największych w skali globalnej producentów naczep. Pandemia COVID-19 wywołała spore zamieszanie. Prezentujemy światową czołówkę
w czasach zarazy.
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Kurtynowe wyzwania

Producenci naczep i przyczep wkraczają w okres
fundamentalnych zmian w dynamice innowacji, dostosowując swoje produkty do nowych
megatrendów, takich jak cyfryzacja, elektryfikacja i łączność.
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Elektryfikacja transportu?
Oby nie na skróty
Elektryfikacja średnich i ciężkich samochodów ciężarowych
postępuje w szybkim tempie, a nowe produkty są regularnie
wprowadzane na rynek. Analitycy rynkowi prognozują,
że w 2030 r. na całym świecie zostanie zarejestrowanych ponad
80 000 elektrycznych ciężkich ciężarówek dystrybucyjnych
z akumulatorami i ponad 50 000 akumulatorowych ciągników
do transportu długodystansowego.

U

ważam, że wśród całej ekscytacji na tym nowym
rynku obserwujemy kilka strategicznych błędów
w sposobie podejścia producentów.
Jednym z najważniejszych aspektów
przejścia na energię elektryczną jest zapewnienie ładowania i integracja pojazdów z istniejącą flotą. Ładowanie wymaga dodatkowego
sprzętu, ulepszenia połączeń sieciowych oraz,
w niektórych przypadkach, zakupu nieruchomości i/lub gruntu. Operacje flotowe często
wymagają kompleksowego planowania w celu
znalezienia najlepszych tras dla pojazdów elektrycznych, tak aby ładowanie można było skutecznie zintegrować z planowanymi postojami.
Na rynku autobusowym floty od kilku lat
korzystają z pojazdów elektrycznych, a ich
producenci oferują usługi doradcze mające
na celu pomoc flotom w integracji ładowania.
Obecnie to samo podejście wydaje się mało
ważne w przypadku elektrycznych ciężarówek.
Jeśli floty będą chciały zintegrować setki,
jeśli nie tysiące, elektrycznych ciężarówek, to
wsparcie w zakresie integracji floty, ładowania
i optymalizacji tras będzie niezbędne.
Na wielu rynkach całkowity koszt własności i użytkowania elektrycznych samochodów ciężarowych o średniej i dużej ładowności
nie jest korzystny i jest mało prawdopodobne,
aby to w najbliższym okresie zmieniło się na
korzyść. W rezultacie penetracja elektryków
we flotach będzie prawdopodobnie powolna,
chyba że pojawią się korzystne mechanizmy
wsparcia. Dostępność zachęt jest niepewna,
a w perspektywie długoterminowej nie jest
to zrównoważony sposób zachęcania
do przejścia na napęd elektryczny.
Chyba nadszedł też czas, aby zbadać różne
modele użytkowania pojazdów elektrycznych,
zakładając odejście od tradycyjnego modelu ich

własności. Myślę, że producenci samochodów
ciężarowych powinni szybko przyjrzeć się modelom wykorzystania e-pojazdów obejmującym
wszystkie aspekty infrastruktury,
dostaw energii elektrycznej, obsługi i napraw.
Nie tylko uprości to proces przejścia na napędy
elektryczne, ale także zmniejszy nakłady inwestycyjne, a w niektórych przypadkach da niższe
koszty operacyjne dla flot. Jeśli połączy się
to z usługami konsultacyjnymi, pojawi się
potężny sposób budowania lojalności klientów
już korzystających z pojazdów elektrycznych
i pozyskiwania nowych.
Biorąc pod uwagę wyzwania związane
z elektryfikacją średnich i ciężkich pojazdów
ciężarowych, jednym z głównych punktów
zainteresowania projektowego powinna być
ogólna wydajność systemu, maksymalizacja
zasięgu i osiągów. Przez ogólną „wydajność
systemu” rozumiem nie tylko ogólną sprawność układu napędowego, ale także całego
zestawu, w tym kabiny i naczepy.
Naczepy dają jeszcze więcej możliwości
ulepszeń, chociaż jest również więcej wyzwań.
Są bowiem zwykle budowane po najniższych
kosztach i oczekuje się, że mogą być eksploatowane przez długi czas przy jednoczesnym
narażeniu na spore obciążenia operacyjne
(uderzenia, ekstremalne warunki zewnętrzne,
niedbałe użytkowanie itp.). Producenci naczep
mają raczej niską motywację do inwestowania
w radykalne nowe projekty, zwłaszcza
przy tak niewielkich marżach.
Zrozumiałe, że istnieje presja, aby
wprowadzić na rynek elektryczne samochody
ciężarowe. Jednak producenci powinni oprzeć
się pokusie przyspieszania projektów i chodzenia na skróty. Elektryfikacja ciężarówek jest
wyzwaniem, konieczne jest szukanie rozwiązań, które dają szansę poprawy ogólnej wydajności – doprowadzi to do produkowania lepszych pojazdów i da bardziej zadowolonych
klientów lub bardziej skłonnych do przejścia
z silnika spalinowego na elektryczny.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
redaktor naczelny
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23 POJAZDY MAN TGE
DLA KOMENDY
STOŁECZNEJ POLICJI
od koniec sierpnia br. Komenda Stołeczna Policji odebrała 23 ambulanse pogotowia ruchu drogowego MAN TGE 3.180.
Odbyło się ono w Wydziale Transportu Komendy
Stołecznej Policji, gdzie grupa ok. 50 policjantów
brała udział w praktycznym szkoleniu dotyczącym
użytkowania nowych pojazdów. Przekazywane
pojazdy to samochody dostawcze MAN TGE przeznaczone do wykonywania przez Policję Ruchu
Drogowego zadań w zakresie obsługi zdarzeń
drogowych. Ich zabudowy przygotowała firma
AMZ Kutno.
We wnętrzu pojazdu wykonywane będą podstawowe czynności służbowe, takie jak sporządzanie dokumentacji służbowej czy sprawdzanie osób
i pojazdów. Konstrukcja pojazdu pozwala na bezpieczny przewóz wyposażenia specjalistycznego
czy też swobodne poruszanie się funkcjonariuszy
po przedziale pojazdu. „Jesteśmy bardzo dumni
z tego, że kolejna instytucja państwowa zdecydowała się na zakup furgonów marki MAN. Po dostawach pojazdów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie i Generalnej
Inspekcji Transportu Drogowego do grona naszych
partnerów dołącza Komenda Stołeczna Policji”
– powiedział Grzegorz Rogalewicz, dyrektor ds.
sprzedaży samochodów dostawczych w MAN
Truck & Bus Polska.
(RP)

© DAF Trucks
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DAF CF ELECTRIC
O ZWIĘKSZONYM
ZASIĘGU
zięki zastosowaniu technologii VDL
E-power firma DAF Trucks zwiększyła
dwukrotnie – do ponad 200 km – zasięg pojazdów DAF CF Electric. Ponadto wprowadzenie akumulatorów nowej generacji umożliwiło zmniejszenie masy pojazdu o 700 kg, co
bezpośrednio przekłada się na większą ładowność. DAF oferuje obecnie pojazd CF Electric
w postaci ciągnika siodłowego 4×2 (zestaw
37 t dmc.) oraz w postaci podwozia pod zabudowę 6×2 z wleczoną osią tylną zapewniającą
maksymalną zwrotność (pojazd 28 t dmc.).

D

Nowym elementem zastosowanym w drugiej
generacji elektrycznych DAF-ów jest akumulator litowo-jonowy o pojemności 350 kWh (pojemność użyteczna 315 kWh). Jest on również
znacznie lżejszy – waży ok. 700 kg. Akumulator jest kondycjonowany, co oznacza, że jego

Z

temperatura zawsze mieści się w zakresie od
25°C do 40°C, niezależnie od pogody. Zapewnia to trwałość i stałą wydajność zestawu akumulatorów. Pełne ładowanie akumulatora odbywa się zwykle w bazie pojazdu ciężarowego
i zajmuje około 75 minut przy zastosowaniu
stacji ładującej o mocy 300 kW. Ładowanie
akumulatora podczas załadunku/wyładunku
lub w czasie przerwy w pracy kierowcy umożliwia przejechanie pojazdem DAF CF Electric do
500 km wyłącznie na napędzie elektrycznym.
Korzystanie z pojazdów z napędem elektrycznym wymaga odpowiedniego podejścia ze
strony klienta. Dlatego też DAF oferuje klientom
wsparcie w postaci zaawansowanych symulacji
tras obejmujących porady dotyczące inteligentnego i wydajnego ładowania akumulatorów, aby
pomóc im w jak najbardziej efektywnym planowaniu eksploatacji pojazdu.
Sprzedaż pojazdów z gamy CF Electric o zwiększonym zasięgu rozpoczyna się we wrześniu
2020 r., a pierwsze dostawy planowane są na
początek 2021 r.
(RP)

djęcie na okładce przedstawia silos podnoszony Kässbohrer K.SSK 60 ADR o pojemności
60 m3. Jest to obecnie najlżejszy silos samowyładowczy w specyfikacji ADR dostępny
na rynku UE. Masa własna pojazdu w wersji standardowej to 6950 kg (±3%).

Pojazd ten został opracowany i przetestowany pod kątem bezkompromisowego bezpieczeństwa
w pełnej zgodności z zaleceniami ECTA/DOW i przepisami ADR. Dotyczy to również wszystkich
urządzeń na liniach powietrznych, napełniających i rozładowczych, które zostały zaprojektowane
z myślą o bezpieczeństwie i najwyższym komforcie obsługi. W standardzie wszystkie zawory i zawory zwrotne, złączki, a nawet urządzenia wentylacyjne w stożku wylotowym wykorzystywane
w silosie K.SSK są demontowalne, co umożliwia łatwe czyszczenie i przyczynia się tym samym
do obniżenia kosztów eksploatacji. Silos Kässbohrer K.SKK 60 ADR nadaje się do transportu niebezpiecznych proszków lub granulatów, takich jak metale twarde, węgiel, popiół, wióry.
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KÄSSBOHRER NA WIRTUALNYCH
TARGACH

Wśród nich znalazły się: najlżejsza i wytrzymała cysterna do przewozu materiałów chemicznych K.STC 30, cysterna bitumiczna K.STS oraz cysterna
K.STB do transportu paliw. Do obejrzenia przygotowano również stalową
wywrotkę z muldą półokrągłą (half-pipe) z 2 i 3 osiami K.SKS BS oraz najniższą naczepę niskopodwoziową o prześwicie 100 mm K.SLL 3 przeznaczoną do przewożenia maszyn budowlanych. Warto zwrócić uwagę również na najlżejszy silos z wywrotem K.SSK 60 ADR oraz silos bez wywrotu
K.SSL 35 o pojemności 35 m3, a także kontener silosowy K.CON przystosowany do przewozu 20- lub 40-stopowych jednostek ładunkowych. Klasą
samą w sobie są również wytrzymała naczepa kurtynowa K.SCS X+, a także
zdobywca nagrody Trailer Innovation 2019 w kategorii podwozie – wielofunkcyjne podwozie kontenerowe K.SHG AVMH.
Podczas targów Kässbohrer zaprezentował również ciekawe elementy uzupełniające bogatą ofertę produktową. Oprócz cyfrowej prezentacji, którą zrealizowano podczas targów online, zaplanowano również informacyjne webinaria w ramach nowej, szybkiej serii seminariów internetowych Kässbohrer
„K-Talks”, dostępnej poprzez stronę ktalks.kaessbohrer.com.

© Kässbohrer

W

ramach wirtualnych targów nfz-messe.com, które odbyły się
w dniach 24 września–8 października br. firma Kässbohrer zaprezentowała szerokie portfolio swoich produktów.

Wytrzymała naczepa kurtynowa K.SCS X+ cieszy się dużym
powodzeniem również wśród polskich przewoźników
Zorganizowano także wirtualną konferencję prasową, podczas której członek
zarządu Kässbohrer, pani Iffet Türken, przekazała szczegółowe informacje
o aktualizacjach Kässbohrer na rok 2020, rozszerzającym się portfolio pojazdów i premierach produktowych zaprojektowanych zgodnie z najnowszymi
technologiami oraz o szerokich usługach posprzedażnych oferowanych przez
ponad 580 serwisów Kässbohrer na terenie Europy i Rosji.
(DP)

© forbes.com

korporacyjną, rozwój nowych firm, globalne planowanie produktów i zarządzanie
programami, globalnych konsumentów w OnStar oraz GM Ventures LLC, globalne badania i rozwój oraz globalny łańcuch zakupów i dostaw.

ZAŁOŻYCIEL NIKOLA CORP.
ODCHODZI Z FIRMY
azywając to „zmianą przywództwa”, firma Nikola Corp. ogłosiła,
że założyciel firmy Trevor Milton zwrócił się do rady dyrektorów
firmy i zaproponował dobrowolne ustąpienie ze stanowiska prezesa wykonawczego oraz z zarządu.

N

Zarząd zaakceptował jego propozycję, a Stephen Girsky, były wiceprezes General Motors Co. i członek zarządu Nikoli, został mianowany prezesem zarządu ze skutkiem natychmiastowym. Stephen Girsky jest partnerem zarządzającym VectoIQ, LLC, niezależnej firmy doradczej z siedzibą w Nowym
Jorku. Girsky pełnił wiele funkcji w General Motors Co. od listopada 2009 r.
do lipca 2014 r., w tym wiceprezesa odpowiedzialnego za globalną strategię
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Magazyn Wall Street Journal (WSJ) i wiele innych źródeł donosi, że Milton
rezygnuje z piastowanych funkcji ze względu na zarzuty o oszustwa związane
z papierami wartościowymi i składanie inwestorom fałszywych oświadczeń.
WSJ donosi, że Nikola jest przedmiotem kontroli, odkąd firma badawcza Hindenburg Research opublikowała raport na początku tego miesiąca, w którym
oskarża firmę i Trevora Miltona o wygłaszanie przesadnych twierdzeń o gotowości technologii Nikoli i zakresie, w jakim jest zastrzeżona. W długim i bogato
udokumentowanym raporcie przedstawiono Nikolę jako wydmuszkę zbudowaną na „oceanie kłamstw”. Taki ciężki zarzut oszustwa padł zaledwie dwa
dni po podpisaniu przez Nikolę wartej 2 mld dol. umowy z General Motors.
Jak dowodzi Hindenburg Research, Milton od początku starał się naciągnąć
na współpracę wielkich producentów samochodów, którzy byli zdesperowani, by nadrobić zaległości wobec Tesli w dziedzinie produkcji samochodów elektrycznych. Ostatecznie miało mu się to udać w przypadku General
Motors – koncern miał liczyć na to, że z pomocą Nikoli pokona Teslę na polu
produkcji elektrycznych pick-upów.
W raporcie Hindenburg Research czytamy m.in. że Nicola kłamała, twierdząc,
że dysponuje „przełomową” technologią akumulatorów – w rzeczywistości
firma miała wykorzystywać akumulatory od zewnętrznego dostawcy. Podobnie
ma być w przypadku rzekomo własnych falowników, które – zgodnie z raportem – są zwykłymi produktami dostępnymi na rynku. Nikola miała również oszukiwać podczas pokazów prototypów swoich elektrycznych ciężarówek – pojazdy były zasilane z zewnątrz.
(DP)
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SCANIA NA DRODZE
ELEKTRYFIKACJI
cania wprowadza na rynek gamę elektrycznych pojazdów ciężarowych. Hybrydy plug-in oraz pojazdy w pełni elektryczne będą wykorzystywane przede wszystkim do pracy w mieście, m.in. w transporcie dystrybucyjnym. W nadchodzących latach Scania będzie rozwijać gamę
zelektryfikowanych pojazdów z myślą o wszystkich zastosowaniach, także
w transporcie dalekodystansowym i budownictwie.
W pełni elektryczny pojazd ciężarowy Scania jest dostępny z kabinami L i P.
Pojazd wyposażono w silnik elektryczny o mocy 230 kW (310 KM) i pakiety
baterii o pojemności 165–300 kWh. Klienci mogą wybierać zestawy wyposażone w pakiet 5 baterii o pojemności 165 kWh lub 9 baterii o pojemności
300 kWh. Większy z nich zapewnia zasięg do 250 km na jednym ładowaniu. Baterie można ładować prądem stałym 130 kW przez wtyczkę standardu
CCS (Combined Charging System). Naładowanie 5 baterii zajmuje mniej niż
55 minut, a pakietu 9 baterii mniej niż 100 minut. Ponadto baterie są ładowane
podczas jazdy w wyniku rekuperacji.
Hybryda plug-in Scania również jest dostępna z kabinami L i P. Pojazd umożliwia pokonywanie długich dystansów z wykorzystaniem silnika spalinowego
oraz do 60 km w oparciu o pracę silnika elektrycznego, tam gdzie to jest
wymagane. Ponieważ hybryda plug-in jest wyposażona w silnik spalinowy,
miejsca na akumulatory jest mniej. Pojazd ma 3 baterie o pojemności 90 kWh,
które są źródłem energii dla silnika elektrycznego o mocy 115 kW. Czas ładowania od zera do 80% wynosi około 35 minut. Odzyskiwana jest energia

© Scania

S

hamowania, a pojazd można również doładować przy każdym załadunku
i rozładunku. Wraz z silnikiem elektrycznym występuje silnik spalinowy
o mocy 280–360 KM (306–265 kW).
Oba typy napędu: elektryczny i hybrydowy wykorzystują system modułowy
Scania i liczne komponenty sprawdzone i z powodzeniem wykorzystywane
w całej gamie pojazdów tej marki. Zapewniają więc doskonale znaną klientom trwałość i niezawodność.
Elektryczne pojazdy mogą być wykorzystywane do transportu różnych ładunków,
także w temperaturze kontrolowanej. Mogą także służyć jako podwozia do
wykonania zabudowy do takich pojazdów jak hakowce, wywrotki, betonomieszarki, śmieciarki, a także pojazdy straży pożarnej i pomocy drogowej. (RP)

reklama

SAMOCHODY SPECJALNE | WRZESIEŃ 2020 | 9

| BIZNES |

hociaż w prezentowanym rankingu producentów naczep bazowano na całkowitej produkcji jako
kluczowym kryterium oceny, to na światowym rynku z sukcesem działa wielu
producentów, którzy oferują wysoce wyspecjalizowane pojazdy, a ich produkcja
może być sprzeczna z prostotą produkcji wielkoseryjnej z maksymalną wydajnością. Dlatego zestawienie nie porównuje przychodów ani rentowności firm,
ale powinno służyć jako obraz obecnej
sceny producentów naczep wyłącznie
z punktu widzenia skali produkcji.

Branża w czasie pandemii
Globalna społeczność ma wspólne
zagrożenie dla swojej żywotności ekonomicznej i zdrowia jej obywateli – jest to
COVID-19. Pandemia spowodowała, że
rządy i firmy zareagowały, wprowadzając
szereg nadzwyczajnych środków, wśród
których znalazły się krótkoterminowe
zamknięcia zakładów produkcyjnych,
biur i placówek edukacyjnych, egzekwowanie dystansu społecznego, odkażanie
rąk i powierzchni, a także wymóg noszenia masek i osłon twarzy, gdy nie można

właściwie zachować dystansu społecznego. Koronawirus jest najprawdopodobniej jednym z głównych czynników
zakłócających produkcję naczep, a także
ogólnie – produkcję przemysłową. Zagrożenie dla zdrowia trwa, a końca pandemii
wciąż nie widać. Cieszy jednak sposób
myślenia wiodących na świecie producentów naczep, którzy starają się jak najlepiej wykorzystać tę ponurą sytuację.
Teraz, bardziej niż kiedykolwiek,
w tych bezprecedensowych czasach firmy
transportowe i logistyczne zwracają się
do producentów OEM po nowy sprzęt,

Naczepowe Top 20

© CIMC Vehicles

Zespół magazynu „Global Trailer” po raz kolejny we
wrześniu 2020 r. opublikował ranking największych
w skali globalnej producentów naczep. Pandemia
COVID-19 wywołała spore zamieszanie. Prezentujemy
światową czołówkę w czasach zarazy.
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CIMC Vehicles
Po raz kolejny na czele zestawienia znalazło się CIMC Vehicles, czyli zajmująca
się produkcją naczep część chińskiej
Grupy CIMC (China International Marine
Container), z wynikiem 149 760 jednostek. Korporacja CIMC Vehicles produkuje swoje pojazdy lokalnie w zakładach
na terenie Chin, Australii, Ameryki Północnej, Belgii oraz Wielkiej Brytanii, w Polsce funkcjonuje montownia. Firma działa
bardzo agresywnie i dynamicznie w różnych regionach, uruchamiając swoje
miejsca produkcji w różnych częściach
świata.
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NOEM – nowy producent, poprzednio nie uwzględniany w rankingu
*** dane dotyczące produkcji Schmitz Cargobull w roku obrachunkowym 2019/2020, zaczerpnięte
z materiałów prasowych producenta z 09.2020, nie były uwzględnione w oryginalnym rankingu
„Global Trailer Magazine”, zostały dodane przez naszą redakcję
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walka o krytyczne linie zaopatrzenia,
które zapewniają dostawy żywności, farmaceutyków, materiałów i innych dóbr
tam, gdzie są potrzebne. Zachęty i pakiety bodźców w zakresie odpisów podatkowych na aktywa wspierające ambitne projekty infrastrukturalne również
odegrały rolę w poprawie prognoz dotyczących zamówień naczep w najbliższej
przyszłości. Realizowane zadania transportowe wymagają użycia podwozi kontenerowych lub naczep kurtynowych, samochodów dostawczych, cystern, chłodni,
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Naczepowa czołówka
Mimo szerokiego wpływu COVID-19
przemysł produkcji naczep i wspierany
przez niego sektor transportu drogowego ma się całkiem nieźle, choć większość producentów objętych rankingiem
odczuło spadki produkcji.
Znacznie wyprzedzając konkurencję,
China International Marine Containers
(CIMC) Vehicles Group nadal utrzymuje
się na czołowym miejscu. CIMC Vehicles
Group mimo pandemii zwiększyła produkcję o 9% rok do roku do 149 760 pojazdów. Grupa składa się ze 150 spółek
zależnych w Chinach, Ameryce Północnej,
Europie, Azji i Australii. Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo produkcyjne
firma dostrzegła zalety maksymalizacji
potencjału swojej globalnej sieci.

© Scania CV AB

Schmitz Cargobull
to oczywiście największy europejski producent naczep, zajmujący w rankingu globalnym 5. pozycję (spadek z miejsca 3.)
z produkcją 46 125 pojazdów. Schmitz Cargobull jest jedynym producentem mogącym konkurować pod względem
liczby miejsc produkcji z CIMC Vehicles. Firma ma 5 fabryk
na terenie Niemiec, a także fabryki w Hiszpanii, na Litwie
oraz w Rosji i Turcji. Działa również fabryka w chińskim
Wuhan (j.v. z Donfeng).
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© Wielton

Grupa Wielton
spadła w rankingu globalnym na 9. miejsce, produkując 17 492 pojazdy.
Obecnie w skład Grupy Wielton, oprócz Wielton SA, wchodzi 6 podmiotów: Fruehauf (Francja), spółka Italiana Rimorchi z markami Viberti oraz Cardi
(Włochy), Langendorf (Niemcy), Lawrence Dawid (Wielka Brytania) oraz
spółki córki: Wielton Rosja, Wielton Ukraina, Wielton Białoruś oraz Wielton
Logistic. Grupa Wielton dostarcza swoje produkty do 35 krajów w Europie,
Azji i Afryce, ma 3 zakłady produkcyjne: w Polsce oraz we Francji i w Niemczech,
a także 2 montownie: we Włoszech i w Rosji.

Po raz kolejny Hyundai Translead
zajmuje 2. miejsce, choć z minimalnym
wzrostem produkcji rok do roku. Założona w 1989 r. firma Hyundai Translead
(siedziba w San Diego, Kalifornia) produkuje w Ameryce Północnej naczepy furgonowe i chłodnicze, naczepy skrzyniowe,
a także podwozia i wózki jezdne (dolly).
Producent ten stale inwestuje w badania
i rozwój oraz technologię produkcji, aby
podnieść standardy branżowe dzięki najnowocześniejszym liniom produkcyjnym
i powstającym na nich pojazdom.
W zeszłym roku niemiecki Schmitz
Cargobull zajął 3. miejsce, jednak producent nie był w stanie potwierdzić danych w okresie przygotowywania raportu
przez zespół Global Trailer. Dane te udało
się uzupełnić dopiero we wrześniu – stąd,
bazując na materiałach oficjalnie publikowanych przez producenta, redakcja
„Samochodów Specjalnych” zdecydowała
o uzupełnieniu tabeli – w tegorocznej
edycji Schmitz Cargobull uplasował się
dopiero na 5. miejscu, odnotowując spadek produkcji o 27%.
Warto zwrócić uwagę na spory awans
w klasyfikacji dwóch producentów północnoamerykańskich. Firma Utility Trailer wskoczyła na 3. miejsce z 6-procentowym spadkiem produkcji z miejsca 7.
w ubiegłym roku. Firma Great Dane,
przy 3-procentowym wzroście produkcji awansowała z 6. na 4. pozycję rankingu. W czołówce producentów niezmiennie utrzymuje się również Wabash
National – 23-procentowy spadek produkcji spowodował jedynie przesunięcie
z 4. na 6. miejsce.

Krone, spadając na 7. pozycję, potwierdziło ogólne spowolnienie na rynkach, na
których działa, szczególnie w drugiej połowie 2019 r. ze względu na niepewność
w rozwoju handlu światowego, zwłaszcza
między USA a Chinami, zamknięcie rosyjskiego rynku używanych naczep do
pojazdów starszych niż 3-letnie i proces
transformacji branży motoryzacyjnej (co
jest szczególnie ważne w Niemczech). Na
początku roku pojawiła się nadzieja, że
wskaźniki odwrócą się w okresie styczeń–luty 2020 r. I rzeczywiście pojawiły
się oznaki odradzania się rynków, na
których Krone miało silną obecność, ale
wtedy COVID-19 odegrał swoją przełomową rolę.
Firma Randon z Ameryki Południowej
pojawiła się w rankingu po raz pierwszy
i od razu wylądowała na 8. pozycji. Randon produkuje swoje pojazdy w Brazylii
(4 zakłady), w Argentynie (1) i w Peru (1).
Opierając się na swojej strategii międzynarodowej wielomarkowości, Grupa
Wielton osiągnęła bardzo dobry wynik
dający jej 9. miejsce mimo 25-procentowego spadku produkcji rok do roku, związanego głównie z COVID-19. W Grupie
Wielton znajdują się obecnie firmy Wielton, Fruehauf, Lawrence-David, Langendorf i Viberti.
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Stoughton Trailers zamyka pierwszą
dziesiątkę, podczas gdy Kögel i Tirsan
Group zamykają grupę producentów,
którzy zdołali wyprodukować powyżej
10 tys. naczep. Warto zauważyć, że Tirsan odnotował największy spadek produkcji rok do roku (–29%) spośród firm
odnotowanych w rankingu.
W obliczu spowolnienia na rynkach
północnoamerykańskich i nieoczekiwanych skutków kryzysu COVID-19 produkcja Manac zmniejszyła się rok do roku
o 18%, co spowodowało spadek z 12. na
15. miejsce. Zapotrzebowanie na sprzęt
w zachodniokanadyjskim sektorze energetycznym zmalało – duży wpływ miał
gwałtowny spadek popytu na ropę, podczas gdy inne sektory, takie jak dystrybucja żywności i ładunków drobnicowych,
radzą sobie dobrze. Interesujące będzie
monitorowanie wyników producentów
OEM, takich jak Manac, w miarę normalizowania się sytuacji pandemicznej
i gospodarczej.
GORICA jest wiodącym producentem
naczep na Bliskim Wschodzie i w Afryce
i utrzymuje stałą produkcję na poziomie
ok. 6500 sztuk. Od trzech dekad firma
specjalizuje się w produkcji wywrotek –
naczep i zabudów na podwoziach samochodowych.

| BIZNES |
Hiszpańska firma Lecitrailer pojawia
się po raz pierwszy w klasyfikacji. Producent w maju br. wprowadził na rynek
Evolution – nową generację naczep chłodniczych. Ta zaktualizowana i nowoczesna
chłodnia jest dwukrotnie bardziej wytrzymała i trwała niż poprzednia jej wersja.
Lecitrailer wypuścił swoją pierwszą kompletną chłodnię (podwozie i nadwozie)
zaledwie 8 lat temu.
Europejska grupa producentów chłodni
(Grupa Reefer), zajmująca 21. pozycję,
obejmuje francuskie Chereau (produkcja
3714 szt.), które koncentruje się obecnie
na uzupełnieniu swojego portfolio o pojazdy zasilane wodorem, oraz SOR (1147
szt.) – firmę, która została założona przez
włoskich i hiszpańskich przedsiębiorców
w 1970 r. i nadal produkuje pojazdy
chłodnicze.
Ogólnie rzecz biorąc, dane dotyczące
wielkości produkcji ulegały znacznym wahaniom. Większość producentów OEM,
którzy znaleźli się w rankingu, odczuło
negatywnie zakłócenie wywołane przez
COVID-19 i bezpośredni hamujący wpływ
pandemii na stały i stabilny wzrost rynku.
Patrząc szerzej na produkcję, jest również

oczywiste, że przedsiębiorstwa odniosły
sukces, dostosowując procesy i nastawienie personelu, aby nadal dostarczać
pojazdy, których operatorzy transportowi
i logistyczni potrzebują do utrzymania
ruchu towarowego.

Jak przygotowano raport?
Chociaż tegoroczna edycja rankingu
magazynu „Global Trailer” została opracowana z najwyższym zaangażowaniem
w dokładność i profesjonalizm, nadal ranking ten ma charakter jedynie poglądowy.
Od czerwca 2020 r. autorzy raportu skontaktowali się z większością OEM na całym
świecie. Oficjalny termin przekazania danych upłynął 14 sierpnia 2020 r. Jeśli nie
można było uzyskać oficjalnych danych
dotyczących wielkości produkcji bezpośrednio od producenta, poszukiwano
danych w źródłach branżowych (oficjalnie publikowane dane statystyczne). Jeśli
dane szacunkowe nie były dostępne, marka
nie była brana pod uwagę. Prezentowany
raport dotyczy sprzedaży w ramach czasowych od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca
2020 r., chyba że wskazano inaczej.

reklama

Niektóre dane dotyczące produkcji
mogą być jednak niemiarodajne. Przygotowując raport, oczekiwano jedynie
wartości liczbowych określających wielkość produkcji naczep, jednak niektórzy
producenci dostarczyli informacje, które
obejmowały również produkcję innego
asortymentu, takiego jak nadwozia (zabudowy) samochodów ciężarowych i/lub
kontenery intermodalne. Ponieważ autorzy rankingu nie byli w stanie w miarodajny sposób zweryfikować otrzymanych
danych, zaufali informacjom od producentów. Inni producenci OEM zdecydowali się nie ujawniać wielkości produkcji z różnych powodów, w tym ze względu
na poufność czy zgodność z przepisami
giełdowymi lub po prostu nie odpowiedzieli przed upływem terminu.

Opracował Dariusz Piernikarski
Bibliografia
1. Top 20 Trailer OEM ranking, „Global
Trailer”, September 2020.
2. Top 20 Trailer OEM ranking, „Global
Trailer”, October 2019.
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Producenci naczep
i przyczep wkraczają
w okres fundamentalnych
zmian w dynamice
innowacji, dostosowując
swoje produkty do nowych
megatrendów, takich jak
cyfryzacja, elektryfikacja
i łączność.

Dariusz Piernikarski

iedy mówimy o innowacjach w kontekście transportu drogowego, zazwyczaj
skupiamy się na samochodach ciężarowych, a wśród nich ciągnikach siodłowych. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie zmiany społeczno-ekonomiczne, które
obecnie obserwujemy na całym świecie,
szybko zdamy sobie sprawę z faktu, iż
nie da się rozwiązać złożonego równania, skupiając się tylko na jednej zmiennej. Konieczne jest spojrzenie w szerszej
perspektywie transportowej, czyli na
całą kombinację, jaką tworzy ciężarówka
i przyczepa lub ciągnik z naczepą, a także
na otoczenie, w którym pracują.

Kurtynowe
wyzwania

Czas nadrobić zaległości
Świat produkcji ciężkich pojazdów
użytkowych się zmienia. Ponieważ megatrendy, takie jak cyfryzacja, elektryfikacja i łączność, zmieniają światowy przemysł motoryzacyjny, presja na innowacje,
niegdyś występująca wyłącznie w projektowaniu samochodów osobowych, w coraz
większym stopniu przenika do tradycyjnych systemów transportowych i zaczyna
podważać DNA komercyjnego transportu
drogowego, jakie znamy dotychczas.
Niestety producenci przyczep i naczep
dopiero zaczynają się otwierać na przełomowe trendy transportu przyszłości.
Ta nieco opóźniona reakcja na zmieniające się siły rynkowe nie jest jednak
wynikiem błędnych priorytetów, jest to
po prostu nieodłączny element samej
struktury tej branży. Producenci samochodów ciężarowych i naczep nigdy nie
poruszali się w tym samym tempie. Wynikiem tego jest mniej skonsolidowany
rynek producentów pojazdów ciągnionych, zdominowany przez małe i średnie
firmy rodzinne, wciąż zaskakująco rozdrobniony na poziomie globalnym. Ta
fragmentacja – w połączeniu z wyraźnym
brakiem uniwersalnych standardów i stosunkowo niskimi średnimi marżami –
wielu firmom praktycznie uniemożliwia
zwiększenie skali badań i rozwoju, mogą
sobie na to pozwolić jedynie najwięksi,
czołowi producenci OEM.

© Gniotpol

Dobrym przykładem udanej współpracy
z dostawcami OES jest firma Gniotpol Trailers,
która słucha swoich klientów, gwarantując
w swych zabudowach kubaturowych solidne
wykonanie, komponenty pochodzące wyłącznie
od renomowanych dostawców, a także
stosując w produktach autorskie rozwiązania
ułatwiające obsługę ładunku i zwiększające
bezpieczeństwo użytkowania
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Dostawcy kluczowych komponentów stosowanych w naczepach i przyczepach – jak np. firma Knorr-Bremse – wyspecjalizowali się
w swoich obszarach kompetencji i samodzielnie są w stanie rozwijać poszczególne rozwiązania w zakresie mobilności, stając się
światowej klasy dostawcami rozwiązań systemowych

© Knorr-Bremse AG

Zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym oraz rosnące wymagania klientów dotyczące nie tyle samego sprzętu,
ile również jego możliwości w obszarze
cyfryzacji i łączności spowodowały, że
producenci naczep i przyczep stanęli przed
punktem zwrotnym: konieczne stało się
skrócenie cykli innowacji. Klienci oczekują rozwiązań w zakresie np. bezpieczeństwa i łączności podobnych do tych
stosowanych w samochodach osobowych
oraz przejrzystych danych o bieżących parametrach eksploatacyjnych, które mogą
być wykorzystane do optymalizacji obsługi. Dlatego nawet dominujący producenci zabezpieczają swoją przyszłą pozycję na rynku również poprzez przemyślany
rozwój produktu w zakresie cyfryzacji
i łączności. Nie jest to proste, ponieważ
pandemia koronawirusa w znaczny sposób
wpłynęła negatywnie na koniunkturę.

Czas na współpracę
z dostawcami
Średni i mniejsi producenci mogą nie
być w stanie dalej wprowadzać innowacji we własnym zakresie i dostrzegają potencjał we współpracy z dostawcami oryginalnego wyposażenia OES (Original
Equipment Supplier): układów pneumatycznych, hamulcowych czy agregatów
jezdnych. Firmy te wyspecjalizowały się
w swoich obszarach kompetencji i samodzielnie są w stanie rozwijać poszczególne rozwiązania. Dostawcy OES zajęli
strategiczną pozycję, przejmując większą
odpowiedzialność i służąc rynkowi na bardziej systemowym poziomie. Oczywiście
ostateczne dopasowanie produktów do
konkretnych typów pojazdów nadal jest
wysoce spersonalizowaną pracą.

Z pewnością dotychczasowe relacje
między przedsiębiorstwami produkcyjnymi a dostawcami kluczowych komponentów ulegną radykalnej zmianie w ciągu nadchodzącej dekady. Działając jako
ośrodki badawczo-rozwojowe, dostawcy
OES pomogą zdecydowanej większości
małych i średnich producentów OEM
zlikwidować lukę innowacyjną między
nimi. To może stać się najbardziej fundamentalną zmianą w dynamice innowacji
w historii branży przyczepowo-naczepowej. Aby to stało się możliwe, konieczny
jest ciągły, intensywny dialog między producentami wyposażenia a ich klientami,
ale także większe skupienie na wykorzystaniu wewnętrznych synergii.
Co ciekawe, producenci komponentów, mimo potencjalnych możliwości,
wcale nie zamierzają infiltrować branży
produkcji naczep czy przyczep do poziomu, w którym mogliby samodzielnie
zbudować pojazd. Produkcja pojazdów
światowej klasy nadal wymaga dużego
doświadczenia i na pewno nie jest to
główna kompetencja żadnej z tych firm
– wolą skupiać się na dostarczaniu światowej klasy rozwiązań systemowych.

Pneumatyczny hamulec tarczowy nowej generacji Knorr-Bremse NEXTT
zaprezentowany na IAA 2018 to jednotłoczkowy hamulec zoptymalizowany
pod kątem lekkich i średnich zastosowań (koła 22,5”), przy momencie hamowania do 19 kNm zapewniający oszczędność wagi do 3 kg (waży tylko 29 kg)
na hamulec, a dzięki ACR (Active Calliper Release – aktywne centrowanie zacisku po zakończeniu hamowania) możliwe są oszczędności paliwa nawet o 1%

SAMOCHODY SPECJALNE | WRZESIEŃ 2020 | 15

| TECHNIKA |

Obniżenie oporów przepływu za naczepą:
• spoilery (skrzydła) tylne
• owiewki
• aktywna kontrola
przepływu powietrza
Obniżenie oporów przepływu pod naczepą:
• osłony boczne
• spoilery w obszarze
podwozia

© ICCT

Obniżenie oporów przepływu
między ciągnikiem a naczepą:
• spoilery za kabiną
• zmniejszenie szerokości szczeliny

Obniżenie oporów toczenia:
• opony o niskim oporze toczenia
• automatyczne systemy pompowania opon
• systemy monitoringu ciśnienia w ogumieniu

Rysunek 1. Kluczowe obszary strat energii w naczepie podczas
typowych operacji i rozwiązania zmniejszające te straty

© WABCO

WABCO ma wieloletnie doświadczenie
w obniżaniu oporów aerodynamicznych
pojazdów dzięki zestawowi rozwiązań
takich jak np. OptiFlow Tail (spoilery
tylne), TrailerSkirt (osłony dolne),
SideWings (osłony boczne) i OptiFlow
Nose Fairing (owiewki przednie).
Ponieważ istnieje wiele konfiguracji
naczep i przyczep, wszystkie produkty
WABCO można dostosować
do specyfikacji pojazdu

© D. Piernikarski

Monitoring ciśnienia w ogumieniu naczepy to za mało
– obecnie producenci proponują systemy pozwalające
na dopompowywanie kół w trasie

Obniżamy spalanie
Kluczowe obszary, w których występują straty energii na naczepie podczas
typowych operacji, a także rozwiązania,
które mogą zmniejszyć te straty, pokazano na rysunku 1. Zmniejszenie zużycia
paliwa spowodowane interwencjami technologicznymi w każdym z tych obszarów
zależy od wielu czynników, w tym średniej prędkości, topografii terenu, warunków klimatycznych, masy pojazdu i zachowania kierowcy. Oprócz potencjalnych
usprawnień aerodynamicznych i tych

związanych z oponami (wskazanych na
rysunku) ważnym sposobem na zmniejszenie strat wynikających z oporów bezwładności naczepy jest również zmniejszenie jej masy poprzez stosowanie lekkich
materiałów konstrukcyjnych.
Jeśli chodzi o aerodynamikę naczepy,
istnieje wiele technologii, które pozwalają na obniżenie oporów w każdym z trzech
głównych obszarów. Innowacje technologiczne opracowane indywidualnie dla
każdego z nich zwykle zapewniają oszczędności paliwa od 1% do 7% podczas jazdy
z prędkością autostradową. W odniesie-
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niu do bazowej naczepy kurtynowej bez
udoskonaleń aerodynamicznych obecnie
dostępne rozwiązania mogą zmniejszyć
zużycie paliwa o ok. 6,3% w cyklu jazdy
autostradowej i 3,6% w regionalnej.
Osłony boczne są najpopularniejszym dodatkiem poprawiającym aerodynamikę naczepy lub przyczepy. Wykorzystanie osłon bocznych w naczepach
eksploatowanych na rynku europejskim
jest stosunkowo niewielkie, obecnie przekracza zaledwie 10%, na rynku północnoamerykańskim jest to ponad 40%.
W Europie główną barierą utrudniającą
częstsze stosowanie urządzeń aerodynamicznych w naczepach wydaje się ograniczona wiedza flot na temat dostępnych
technologii i potencjalnych oszczędności
związanych ze zmniejszeniem zużycia
paliwa, stosunkowo niewielka podaż tego
typu rozwiązań w ofercie fabrycznej producentów pojazdów oraz ograniczenia
związane z kosztami kapitałowymi.
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Lekka naczepa o opływowym kształcie pozwala na zminimalizowanie całkowitego oporu aerodynamicznego zestawu – rozwiązanie to
napotyka jednak pewne ograniczenia wynikające z jej ładowności lub dopuszczalnej wysokości zestawu na kontynencie europejskim

Oprócz usprawnień aerodynamicznych
zmniejszenie oporów ruchu ciągnika z naczepą można uzyskać poprzez stosowanie
właściwie napompowanych opon o niskim
oporze toczenia. W tym przypadku oferta
producentów ogumienia jest dość bogata,
udoskonalają oni również stale swoje produkty, poprawiając najważniejsze parametry opon, takie jak przebieg, opór toczenia, przyczepność czy wytrzymałość.
Ogumienie o niskim oporze toczenia i właściwym ciśnieniu powietrza może przynieść oszczędności paliwa nawet do 4,4%
w cyklu długodystansowym i 2,6% w przypadku dostaw regionalnych.

Nadzieja w stali
Producenci coraz chętniej sięgają po
zaawansowane stale o podwyższonej wytrzymałości (AHSS), aby wytwarzać pojazdy, które są lekkie, wytrzymałe, konkurencyjne i wpisują się w koncepcję
czystszego transportu. Analizując korzyści
finansowe, dla producenta naczep ważne
jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie
aspekty wpływające na ogólną ekonomikę produkcji. Samo porównanie ceny
jednostkowej dla różnych gatunków stali
nie daje prawdziwego obrazu poziomu

kosztów produkcji. Zmniejszenie grubości
blachy w większości przypadków spowoduje znaczne obniżenie kosztów zarówno
przetwarzania, jak i kosztu samego materiału. Nawet jeśli cena jednostkowa
tony jest wyższa w przypadku zaawansowanych stali o podwyższonej wytrzymałości (AHSS), zużywa się mniej materiału ze względu na zmniejszenie ciężaru.
Stosowanie cieńszych blach pozwala obniżyć koszty cięcia, gięcia i spawania.
Cięcie laserowe stali o wysokiej wytrzymałości nie różni się od cięcia stali mięk-

reklama
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W dążeniu do najniższej masy własnej: ramy naczep
projektowane są za pomocą programów obliczeniowych
uwzględniających rzeczywiste warunki eksploatacji.
Wykorzystuje się materiały konstrukcyjne najnowszej
generacji, takie jak udoskonalone stale o podwyższonej
wytrzymałości AHSS

© D. Piernikarski

Lżejsza i bardziej wytrzymała naczepa
przynosi bezpośrednią i oczywistą korzyść
dla operatora logistycznego, ponieważ
maksymalna masa pojazdu jest ograniczona przepisami. Lżejsza konfiguracja
pozwala na zwiększenie ładowności podczas każdej podróży, a w wielu przypadkach można również zaobserwować mniejsze zużycie paliwa – chociażby podczas
przejazdów bez ładunku. Oszczędność pa-

© SSAB

Firmy specjalizujące się w produkcji stali, takie jak SSAB,
dostarczają rozwiązania dla firm logistycznych i operatorów flot
transportu drogowego poszukujących praktycznych rozwiązań
w zakresie zgodności z normami emisji, cyfryzacji i wysokiej
jakości sprzętu, który umożliwia znaczne zwiększenie ładowności
i wydajności. Wyroby ze stali SSAB Strenx są powszechnie stosowane w konstrukcji podłóg i boków pojazdów, w tylnych zabezpieczeniach przeciwnajazdowych, zespołach sworzni, sprzęgach
dyszlowych, kłonicach oraz w elementach głównej konstrukcji
nośnej – ramy, takich jak belki poprzeczne i podłużnice

© Schmitz Cargobull

Presja na redukcję
emisji CO2 w transporcie oraz rosnące
ceny paliw zmuszają
producentów, aby
w swoich produktach dążyli do uzyskania jak najniższej
masy własnej

kiej, a skraca się czas operacji dzięki
mniejszej grubości. Spawanie cieńszego
materiału daje w większości przypadków największą redukcję kosztów dzięki
mniejszemu zużyciu materiałów eksploatacyjnych i możliwości zwiększenia prędkości spawania. Wprowadzenie stali AHSS
o dobrej podatności na zginanie może

również pozwolić na zmniejszenie liczby
spoin. Gięcie profili wykonanych ze stali
AHSS nie wymaga większej siły niż gięcie profili o większej grubości wykonanych ze zwykłej stali, chociaż sprężynowanie AHSS jest większe w porównaniu
z konwencjonalną stalą i wymaga kompensacji w procesie.
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liwa można oszacować ostrożnie na około
0,55 l/100 km na każde 1000 kg redukcji
masy. Ma to bezpośredni wpływ na dane
operacyjne każdej firmy logistycznej.
W zależności od typu pojazdu i filozofii
modernizacji wprowadzenie w konstrukcji
naczepy stali AHSS pozwala na zmniejszenie jej masy od 500 kg do 2000 kg.

Klucz: niska masa własna
Masa pojazdu ma bezpośredni wpływ
na ładowność oraz wielkość oporów ruchu,
a tym samym na zużycie paliwa. Presja
społeczna na redukcję emisji CO2 w transporcie oraz rosnące ceny paliw zmusza
firmy transportowe, które intensywnie
korzystają z zestawów członowych ciągnik–naczepa lub samochód ciężarowy–
–przyczepa do minimalizowania zużycia
paliwa. W rezultacie pojawiły się naciski
na producentów, aby w swoich produktach dążyli do uzyskania jak najniższej
masy własnej.

Obszar technologii
Właściwości aerodynamiczne
Opony
Obniżenie masy
Łącznie

Potencjał obniżenia zużycia paliwa [%]
Transport dalekobieżny
6,3
4,4
1,6
12,3

W celu zmniejszenia masy własnej
– oprócz wysokowytrzymałych stali,
w konstrukcji pojazdu można zastosować
alternatywne materiały, takie jak kompozyty i aluminium. Obniżenie masy pojazdu zmniejsza siły potrzebne do jego
rozpędzania lub hamowania, a także siły
potrzebne do pokonania oporów toczenia, które są w przybliżeniu proporcjonalne do rzeczywistej masy pojazdu. Zarówno w samochodach ciężarowych, jak
i w pojazdach ciągnionych producenci
wprowadzają komponenty, w których wykorzystywane są alternatywne materiały,
takie jak aluminium i kompozyty obniżające masę własną. Jeśli przyjmiemy,

reklama

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

Wybierając najbardziej odpowiednie gatunki stali do zastosowania, można również zmniejszyć koszty związane z obsługą.
Połączenie wysokiej wytrzymałości z odpornością na ścieranie lub warunki atmosferyczne może zwiększyć trwałość
i niezawodność tych pojazdów. Oprócz
korzyści finansowych lżejszy pojazd będzie mieć mniej negatywny wpływ na środowisko, oszczędzając zasoby energii pierwotnej (wykorzystanej do jego produkcji)
i redukując emisję gazów cieplarnianych.

----------------------------------------
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Dostawy regionalne
3,6
2,6
2,4

Tabela. Potencjał
zmniejszenia zużycia
paliwa przez naczepę
kurtynową w 2030 r.
na trasach długodystansowych i w dostawach regionalnych [1].

8,6

że w przypadku typowej naczepy kurtynowej możliwa jest redukcja masy o niemal 15% (ok. 1000 kg) w perspektywie do
2030 r., to skutkuje to obniżeniem zużycia paliwa o 1,6% w cyklach dostaw długodystansowych i 2,4% w regionalnych.
Analizując połączony wpływ aerodynamiki, opon i redukcji masy na zmniejszenie
spalania, możliwe staje się oszacowanie potencjału technologicznego naczep w perspektywie do 2030 r. (patrz: tabela).
Bibliografia
[1] Sharpe B., Rodríguez F., Market analysis
of heavy-duty commercial trailers in Europe. ICCT – International Council on Clean
Transportation, Sept. 2018.
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W pełni wykorzystujemy
potencjał Grupy Wielton
Wielton wprowadza nową strukturę zarządzania
i nadzoru w Grupie Kapitałowej. O wprowadzanych
zmianach i bieżącej sytuacji w firmie rozmawiamy
z Mariuszem Golcem, pierwszym wiceprezesem
zarządu, CEO Grupy Wielton.

ak czytamy w lipcowym komunikacie prasowym, dotychczasowy
skład zarządu spółki Wielton został rozszerzony o osoby pełniące funkcje centralne. Funkcję prezesa zarządu
objął Paweł Szataniak – większościowy
współudziałowiec i dotychczasowy przewodniczący rady nadzorczej wieluńskiej
spółki. Obecny prezes zarządu Mariusz
Golec objął w nowej strukturze funkcję
pierwszego wiceprezesa zarządu i dyrektora wykonawczego (CEO) Grupy Wielton.
Ponadto wiceprezesem zarządu w funkcji dyrektora finansowego Grupy (CFO)
został Piotr Kamiński, były członek rady
nadzorczej Wielton SA.

Mariusz Golec

,
pierwszy wiceprezes
zarządu Wielton SA
i dyrektor wykonawczy
(CEO) Grupy Wielton
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Wydzielono także działalność zakładów produkcyjnych w Wieluniu, aby
docelowo stanowiły odrębną jednostkę
organizacyjną Wielton Wieluń. Jej dyrektorem zarządzającym jest Piotr Kuś,
który został również powołany na wiceprezesa zarządu Wielton SA. W obecnej
strukturze polska spółka zajmuje taką
samą pozycję jak pozostałe podmioty
wchodzące w skład Grupy Wielton.
Zmiany te wynikają bezpośrednio
z przyjętej Strategii Rozwoju Wielton
2020, a ich celem ma być bardziej efektywne zarządzanie aktywami i synergiami w Grupie oraz zwiększenie efektywności zarządzania i łatwiejsza adaptacja
Grupy do dynamicznych zmian rynkowych. W konsekwencji ma to przynieść
korzystną zmianę w kreowaniu wartości
dla akcjonariuszy Wielton SA.
„Samochody Specjalne”: Wprowadzacie istotne zmiany, które nie do końca
mogą być czytelne. O co w tym wszystkim chodzi?
Mariusz Golec: Nasza Grupa znajduje
się obecnie w etapie przejściowym, który
był zdefiniowany w Strategii Wielton
2020 wskazującej, że struktura organizacyjna Grupy w przyszłości będzie ulegała zmianom w zależności od jej wielkości i potrzeb. W obrębie jednego
7-osobowego zarządu Wielton SA stworzyliśmy zarząd dwupoziomowy. Pierwszy poziom to poziom grupowy, w którym są obecni Paweł Szataniak, ja oraz
Piotr Kamiński. Wielton w Wieluniu jest
zarządzany przez część zarządu Wielton SA i to jest drugi poziom. Są w nim:
dyrektor zarządzający Piotr Kuś w funkcji wiceprezesa zarządu, Tomasz Śniatała
jako członek zarządu i dyrektor finansowy Wielton, Włodzimierz Masłowski
jako członek zarządu i dyrektor sprzedaży
rynków wschodnich i Agro oraz Andrzej
Mowczan jako kolejny członek zarządu
i dyrektor sprzedaży.
Wielton w Wieluniu pod względem struktury zarządczej ma wyglądać podobnie
jak Fruehauf we Francji i Langendorf
w Niemczech. Gospodarzem tych spółek
jest dyrektor zarządzający mający do
pomocy odpowiednią grupę ekspertów
w swoich dziedzinach. Każdy międzynarodowy układ firm, w jakim my występujemy, ma dokładny rozdział zarządzania
grupowego i zarządzania poszczególnymi spółkami. Zarząd Wieltonu w Wieluniu nadzoruje więc wszystkie tematy

Naszym potencjałem jest
szerokie portfolio produktowe
oraz posiadane przez nas silne,
sprawdzone marki i zróżnicowane rynki, na których
jesteśmy obecni. Myślimy
o ekspansji poszczególnych
marek na rynkach, na których
mimo że są znane, to obecne
są w znikomym zakresie.
Na pewno mamy też sporo
do zrobienia w kwestii budowania nowych biznesów i nowych
produktów oraz specjalnych
rozwiązań dla wybranych
grup klientów.

związane z rynkami, które bezpośrednio
obsługuje i oczywiście związany jest bezpośrednio z marką Wielton. Zarządzający
Wieltonem w Wieluniu odpowiada tym samym za Ukrainę, Białoruś, Litwę, Łotwę,
Estonię, kraje Europy Centralnej i Wschodniej oraz Rosję. Notowania na giełdzie dotyczą cały czas całej spółki Wielton SA,
która jest właścicielem firm Fruehauf,
Lawrence-David, Langendorf i Viberti.
Docelowo ta struktura będzie jeszcze
bardziej sformalizowana.
Co ma to dać w sensie operacyjnym?
Przede wszystkim będzie możliwe uzyskanie jeszcze większych synergii – część
z nich już wypracowaliśmy i to jest duży
sukces. Dotyczy to przede wszystkim synergii zakupowych. Naszym potencjałem
jest szerokie portfolio produktowe oraz
posiadane przez nas silne, sprawdzone
marki i zróżnicowane rynki, na których
jesteśmy obecni. Myślimy o ekspansji
poszczególnych marek na rynkach, na
których mimo że są znane, to obecne są
w znikomym zakresie. Na pewno mamy

też sporo do zrobienia w kwestii budowania nowych biznesów i nowych produktów oraz specjalnych rozwiązań dla
wybranych grup klientów.
Wspomniany zarząd pierwszego poziomu,
będzie się koncentrować tylko na Grupie
– współpracy z poszczególnymi dyrektorami, jednak bez wchodzenia w kwestie operacyjne poszczególnych spółek.
Teraz jest idealny moment, aby wykorzystać potencjał całej naszej Grupy,
a jest on naprawdę bardzo duży.
Jak ma wyglądać w tym wszystkim rola
Pawła Szataniaka, głównego akcjonariusza spółki?
Paweł Szataniak jest silnie związany
z firmą, doskonale zna wszystkie jej procesy, szczególnie te produkcyjne i związane z produktem, a także poprawą efektywności i optymalizacją. Wejście Pawła
Szataniaka do zarządu Grupy wpłynie
pozytywnie na efektywność i szybkość
procesu decyzyjnego. Warto pamiętać, że
jest on większościowym współudziałowcem Wieltonu. Jest „szefem wszystkich
szefów”, ale, co jest warte podkreślenia,
sprawuje funkcję Chairmana Grupy odpowiadającego za kreowanie wizji i przyszłych strategii działania oraz nadzór nad
spójnością jej realizacji na poziomie Grupy.
To kluczowa rola.
Z kolei za pracę operacyjną w Grupie,
czyli działania rutynowe, spotkania, negocjacje i realizowanie celów grupowych
jestem odpowiedzialny ja. Wspólnie kontynuujemy rozwój Grupy Wielton, skupiając swoją uwagę już wyłącznie na poziomie centralnym. Dzięki wprowadzonym
zmianom szybciej podejmujemy decyzje.
Jesteśmy w komfortowej sytuacji, mając
głównego akcjonariusza na pozycji wykonawczej, a nie jak dotychczas – głównie doradczej. Ja, jako dyrektor wykonawczy, CEO, sprawuję nadzór nad spółkami,
a Paweł Szataniak pełni nadzór strategiczny i w ramach tego odpowiada również
za aspekt technologiczno-produkcyjny.
Czy te zmiany w zarządzie oznaczają, że
przestaje być Pan postacią pierwszoplanową, przysłowiowym frontmanem
Grupy Wielton?
Nasza struktura zarządzania jest dopasowana do obecnej sytuacji i etapu rozwoju Grupy. Postrzegam swoją rolę jako
kluczową dla realizacji najważniejszych,
strategicznych celów, a jednocześnie jestem przekonany, że dzięki odpowiedniemu
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podziałowi kompetencji w Zarządzie,
będę mógł z powodzeniem wyjść naprzeciw tym wyzwaniom. Musimy pamiętać,
że ostatnie zmiany nie są rewolucją – to
ewolucja, o której wspominaliśmy kilka
lat wcześniej, a jej ramy zdefiniowaliśmy w Strategii Wielton 2020. Jestem
przekonany, że było to niezbędne, aby
Grupa mogła sprawnie działać w przyszłości. Jesteśmy niezwykle ambitni,
dlatego nasz dalszy wzrost wymaga reorientacji nadzoru i zarządzania. Wprowadzenie poziomu centrali oraz rozdzielenie funkcji prezesa zarządu od CEO
doprowadzi do usprawnienia procesów,
a tym samym do aktywniejszego działania na wielu polach. Osiągniemy korzystną zmianę zarządzania wartością
kreowaną dla akcjonariuszy Spółki przez
optymalną działalność wszystkich składników Grupy Wielton.
Jak w czasie pandemii radzi sobie Grupa
Wielton?
W kwietniu odnotowano znaczny spadek przewożonej masy towarowej, zostały zamknięte granice, a my produkowaliśmy, dopóki były one otwarte. Po
zamknięciu granic podjęliśmy decyzję
o czasowym wstrzymaniu produkcji
w Wieluniu – przestój trwał 5 tygodni.
Obecnie (lipiec 2020 r. – przyp. red.), gdy
patrzymy na statystyki transportowe,
wygląda na to, że jest do przewiezienia
więcej ładunków niż rok wcześniej.
Mimo poprawy sytuacji w branży TSL nadal obserwujemy niepewność wśród firm
transportowych, które odkładają inwestycje w nowy tabor i zakup nowej naczepy przekładają w czasie. Ponadto
pozostają uwarunkowania zewnętrzne
wpływające na branżę, takie jak przyjęty
pakiet mobilności czy brexit, które zostały zdominowane przez pandemię. Pamiętajmy, że spadek koniunktury nie
nastąpił wraz z pojawieniem się pandemii, był on już odnotowywany znacznie
wcześniej.
Grupa Wielton odnajduje się w obecnej
sytuacji w miarę komfortowo, gdyż mamy
zdywersyfikowane rynki i klientów oczekujących na nasze produkty. W dobie
pandemii doskonale sobie radzą przede
wszystkim nasi brytyjscy koledzy. Rynek
rosyjski również wygląda teraz bardzo
dobrze, a sytuacja w Czechach, Serbii
i na Słowacji jest stabilna. Optymalnie
wykorzystujemy też nasze moce produkcyjne w fabryce w Wieluniu.

Grupa Wielton odnajduje się
w obecnej sytuacji w miarę
komfortowo, gdyż mamy
zdywersyfikowane rynki
i klientów oczekujących
na nasze produkty. W dobie
pandemii doskonale sobie
radzą przede wszystkim
nasi brytyjscy koledzy.
Rynek rosyjski również
wygląda teraz bardzo dobrze,
a sytuacja w Czechach, Serbii
i na Słowacji jest stabilna.
Optymalnie wykorzystujemy
też nasze moce produkcyjne
w fabryce w Wieluniu.

Ponadto uczymy się firmy Wielton na
nowo, ponieważ istotna jest waga poszczególnych rynków dla Grupy Wielton.
Chociaż rynek polski jest duży, nie jest
już na czołowym miejscu pod względem
generowania przychodów dla Grupy. Na
pierwszym miejscu znajduje się Francja,
drugie i trzecie miejsce ex aequo ma
Polska i Wielka Brytania, zaraz potem są
Rosja i Niemcy. Z mojego punktu widzenia skupiam się na Grupie jako na
całości, a Wielton jest teraz jej składową,
na równorzędnym poziomie co Fruehauf,
Lawrence David, Langendorf i Viberti.
Czy spadek koniunktury, który rozpoczął
się już ponad rok temu, a pandemia go
jedynie pogłębiła, wymusił modyfikację
Waszych planów rozwojowych?
Rozciągnęliśmy w czasie budowę fabryki
chłodni – włączając w to także zmiany
harmonogramu projektu w Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju. Spieszymy się
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z rozpoczęciem działalności naszej nowej
spółki Langendorf Polska. Spółka jest
już zarejestrowana i będzie mieć swój
punkt produkcyjny w Wieluniu, na terenie Łódzkiej Strefy Ekonomicznej. Na początek przygotowujemy jej powierzchnię
produkcyjną o wielkości 5–6 tys. m2,
gdzie będą powstawać naczepy niskopodwoziowe – będzie to część centrum
kompetencyjnego, które działa w głównym zakładzie Langendorf w Waltrop.
Docelowo przeniesiemy z Waltrop do
Wielunia całą produkcję naczep niskopodwoziowych, a do rozstrzygnięcia pozostaje jedynie kwestia lokalizacji ostatecznego montażu i kompletacji tych
pojazdów. Chcemy również, aby spółka
Langendorf Polska odpowiadała za produkcję ram do inloaderów – specjalistycznych naczep do przewozu prefabrykatów betonowych. Ogólnie Langendorf
Polska będzie specjalizować się w produkcji niszowych pojazdów niskoseryjnych – mówimy tu o ilościach na poziomie 100–200 szt.
Działania te są zgodne z naszą strategią,
w której wyodrębniliśmy 4 filary produkcji: naczepy kurtynowe, wywrotki,
chłodnie i pojazdy niszowe: naczepy niskopodwoziowe, inloadery, pojazdy do
przewozu drewna i wszystkie inne, które
możemy uznać za bardzo specjalistyczne.
Ten 4. filar w naszej Grupie dziś wypełnia właśnie Langendorf. Pamiętajmy,
że produkty niestandardowe mają wysokie marże handlowe, a każde dopasowanie produktu wynikające z różnych potrzeb na poszczególnych rynkach oznacza
wyższą marżę. Za kastomizację produktu
do szczegółowych wymagań klientów odpowiadać będzie Langendorf w Niemczech.
Warunkiem koniecznym jest nastawienie
organizacji właśnie na produkcję małoseryjną, a jednocześnie powtarzalną. Priorytetem jest dla nas personalizacja w uporządkowanym i sprecyzowanym wydaniu.
Zakładamy, że w Langendorf Polska pójdziemy o krok dalej, a modyfikacje produktów będą jeszcze większe i bardziej
zaawansowane. Chcemy, aby produkcja
w Langendorf Polska rozpoczęła się jeszcze w październiku tego roku.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Wielton SA
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Nie tylko na zimne dni
– ogrzewanie postojowe

Dariusz Piernikarski

a rynku spotykamy dwa rodzaje
systemów ogrzewania postojowego: na bazie powietrza oraz
wody (cieczy chłodzącej), przeznaczone
do szerokiego zakresu zastosowań i o różnych mocach grzewczych. Oba systemy
zapewniają wydajne środowisko pracy
nawet przy ekstremalnych temperaturach zewnętrznych, pomagając jednocześnie skrócić czas pracy silnika na
biegu jałowym. Największym powodzeniem cieszą się urządzenia zasilane olejem napędowym bezpośrednio z baku
pojazdu, rzadziej spotykane są ogrzewacze spalające benzynę lub biopaliwo
(etanol). Coraz częściej źródłem energii
staje się prąd elektryczny. Ogrzewanie
postojowe działa całkowicie niezależnie
od silnika pojazdu, wykorzystując ciepło
generowane we własnej komorze spalania lub korzystając z elektrycznej nagrzewnicy powietrza.

Jeden rozmiar nie do wszystkich
Decydując się na wyposażenie samochodu w układ ogrzewania postojowego, należy dość precyzyjnie dobrać
rodzaj urządzenia w zależności od rodzaju pojazdu (van dostawczy, ciężarówka
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Eberspächer, Webasto, Truma, DEFA to najpopularniejsze marki
ogrzewania postojowego na polskim rynku. Urządzenia te są powszechnie
stosowane w samochodach ciężarowych, pojazdach specjalnych, a także
w maszynach budowlanych, drogowych i rolniczych.

Nowa rodzina urządzeń Airtronic S2/M2 to dalszy rozwój sprawdzonych powietrznych układów
ogrzewania postojowego firmy Eberspächer, w których dzięki wytrzymałym komponentom
i najnowszemu systemowi sterowania wprowadzono nowe funkcje i wydłużono żywotność.
Nowy Airtronic ma w standardzie automatyczną funkcję wysokościową, bezszczotkowy silnik
zwiększył trwałość urządzenia do 5000 h pracy. Nowy silnik, nowoczesny sterownik i zastosowanie
pompy paliwa najnowszej generacji obniżyło poziom hałasu generowanego podczas pracy,
a sterowanie i diagnostykę układu ułatwia zastosowanie magistrali CAN

dystrybucyjna, pojazd budowlany, kamper, ciągnik siodłowy, samochód specjalny, np. karetka pogotowia, itp.) oraz
warunków, w jakich ma być on eksploatowany. Niestety tu nie ma uniwersalnego rozwiązania.
Jeśli chodzi o samochody dostawcze,
warto pamiętać o tym, że ogrzewanie postojowe jest w stanie zapewnić odpowiednio wysoką temperaturę nie tylko
w kabinie, ale również w przestrzeni ładunkowej. Ogrzewanie powietrzne, które
nie wykorzystuje ciepła silnika, może
działać niezależnie od silnika pracującego
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na biegu jałowym, zmniejszając koszty
paliwa i zużycie silnika. Miałoby to miejsce
w przypadku, gdy pojazd stoi z silnikiem
pracującym na biegu jałowym podczas
za- lub rozładunku w miejscu pracy. Co
ważniejsze, niski pobór prądu w układzie
elektrycznym utrzymuje naładowanie
akumulatorów nawet wtedy, gdy grzejnik pracuje cyklicznie.
Systemy ogrzewania postojowego
wykorzystywane w samochodach ciężarowych stosowanych w transporcie regionalnym czy budowlanym działają cyklicznie – kierowca używa ich wtedy,
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bezpośrednio powietrze w nagrzewnicy
i wprowadzają je do kabiny, co gwarantuje bardzo szybkie i wydajne ogrzewanie
wnętrza. Argumentem, jaki przemawia
również za zastosowaniem systemów
powietrznych jest to, że zużywają one
mniej oleju napędowego. Ponadto ogrzewanie powietrzne w mniejszym zakresie obciąża akumulator pojazdu – w ich
konstrukcji występuje mniej urządzeń
z napędem elektrycznym, takich jak np.
pompa cieczy chłodzącej czy wentylator
dmuchawy.
Systemy ogrzewania wodnego mają
również zalety – najważniejszą jest to,
że możliwe jest ogrzewanie nie tylko kabiny, ale również zwiększenie tempera-

Powietrzem czy wodą?
Decydując się na zamontowanie w samochodzie ogrzewania postojowego, zazwyczaj mamy możliwość wyboru jednego z dwóch podstawowych wariantów
w zakresie sposobu rozprowadzania ciepła
we wnętrzu kabiny: może to być system
ogrzewania powietrznego lub wodnego.
Więcej zwolenników mają te pierwsze.
Komfortowe ciepło w kabinie kierowcy
podczas przerw i noclegów, przytulne
wnętrze kabiny jeszcze przed rozpoczęciem pracy, dobra widoczność bez szronu
i lodu na szybach – to zalety wykorzystania systemów postojowego ogrzewania powietrznego. Systemy te ogrzewają
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tury silnika. Nierozgrzane, zimne silniki
pracują nieefektywnie, wzrasta zużycie
ich komponentów, skróceniu ulega ich
trwałość. W praktyce oznacza to również
większe zużycie paliwa i wyższe koszty
eksploatacji.
Układy ogrzewania wodnego są zintegrowane z obwodem chłodzenia silnika:
ogrzana ciecz chłodząca, przepływając
przez jego płaszcz wodny, zwiększa temperaturę bloku oraz oleju smarującego.
Tym samym można doprowadzić silnik
do temperatury bliskiej temperaturze
roboczej jeszcze przed jego uruchomieniem. Zapewnia to gotowość do rozruchu
nawet przy bardzo niskich temperaturach
zewnętrznych. Dodatkowo wnętrze jest
przyjemnie nagrzane, a paliwooszczędna
praca na biegu jałowym podczas postoju
i podczas przerw staje się zbędna.
Dzięki kompaktowemu modułowi ogrzewania
postojowego Eberspächer Titronic CHHV 50 G3
małe i średnie autobusy hybrydowe lub elektryczne mogą być niezawodnie ogrzewane
za pomocą technologii PTC

© Truma

gdy tego potrzebuje, np. czekając na
załadunek. Oprócz ogrzewania kabiny
warto w tym przypadku uwzględnić
możliwość podgrzania cieczy chłodzącej
silnik (ogrzewanie wodne), czego efektem będzie łatwiejszy rozruch silnika po
dłuższym postoju pojazdu oraz ciepło
we wnętrzu kabiny.
Z kolei samochody komunalne i specjalne pracują w bardzo specyficznych
warunkach: długie okresy bezczynności,
wezwania w najgorszych możliwych warunkach otoczenia, często z bezwzględnym wymogiem dyspozycyjności. W takich przypadkach konieczny staje się
sprzęt najwyższej jakości. Kiedy załoga
zabiera się do pracy, każdy pojazd może
być już rozgrzany i gotowy do wyruszenia w drogę.

© Webasto

Nowa generacja systemów wodnego ogrzewania postojowego
Webasto Thermo Top Pro 120 (moc 12 kW) i Thermo Top Pro 150
(moc 15 kW) to wydajność i innowacje w zakresie komfortu
i bezpieczeństwa klienta. Urządzenia zostały wyposażone w czujniki
monitorowania spalin i temperatury chłodziwa, system przekazywania wartości temperatury do urządzenia sterującego oraz w automatyczną regulację parametrów pracy w zależności od wysokości
n.p.m. Dostępne są w wersjach 12 i 24 V, idealnie nadają się
do użytku w minibusach i midibusach, ciężarówkach, pojazdach
budowlanych i sprzęcie rolniczym

Stosowane przede wszystkim w kamperach, przyczepach kempingowych
i samochodach dostawczych ogrzewacze Truma Combi łączą dwie funkcje
w jednym urządzeniu: ogrzewają część dzienną i podgrzewają wodę w zintegrowanym
zbiorniku ze stali nierdzewnej. W zależności od modelu ogrzewacze Combi mogą być zasilane
gazem, olejem napędowym, elektrycznie lub pracować w trybie mieszanym. Pokazany na zdjęciu
ogrzewacz Truma Combi D 6 E oprócz możliwości pracy przy zasilaniu olejem napędowym ma również zintegrowane elektryczne elementy grzejne – na kempingu wystarczy przełączyć się na tryb elektryczny i uruchomić ogrzewanie
za pomocą zasilacza 12 V, bez konieczności stosowania akumulatora samochodowego. W zależności od wymaganej
mocy można wybierać między trybem dieslowskim, elektrycznym lub mieszanym. Urządzenie ma również 10-litrowy
zbiornik na wodę, który jest podgrzewany w tym samym czasie, gdy w kamperze wymagana jest ciepła woda
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Systemy ogrzewania wodnego Eberspächer
serii Hydronic są zintegrowane z obiegiem
cieczy chłodzącej silnik. Energia grzewcza
jest odbierana przez wymiennik ciepła
w samochodzie i rozprowadzana jako ciepłe
powietrze kanałami powietrza po całym
wnętrzu, a ciepłem pozostającym w cieczy
chłodzącej podgrzewany jest silnik. Latem
układy Eberspächer Hydronic mogą pełnić
funkcję wentylacji postojowej. Układy wodnego ogrzewania postojowego Eberspächer
Hydronic S3 Economy (zakres mocy od 1,3
do 5 kW) i Hydronic S3 Commercial z wariantem mocy 5,6 kW są odpowiednie dla wielu
różnych pojazdów – od samochodów osobowych po ciężkie ciężarówki

© Eb

erspäc

her

© Webasto

Dzięki aplikacji Webasto ThermoConnect samochód
stanie się ciepłym, przytulnym domem, gotowym,
by wyruszyć nim w drogę. Aplikacja ma wszystkie
funkcje pilota do ogrzewania postojowego
(aktywacja, harmonogram ogrzewania, wybór
pomiędzy ogrzewaniem a automatycznym
przewietrzaniem), zawiera również dodatkowe
funkcje, takie jak usługa lokalizacji pojazdu łącząca
się z Google Maps oraz geofencing informujący,
gdy pojazd opuści zdefiniowany wcześniej obszar

W ekstremalnych przypadkach, gdy
samochód eksploatowany jest w bardzo
niskich temperaturach, stosuje się niekiedy systemy podwójne, tj. ogrzewanie
powietrzne do ogrzewania kabiny oraz
ogrzewanie wodne do zwiększenia temperatury zimnego silnika przed rozruchem.

coraz ważniejsze stają się innowacyjne
koncepcje ogrzewania dla wszystkich typów napędu i wszystkich wymagań.
Przy niższych temperaturach zewnętrznych pojazdy elektryczne lub hybrydowe mogą nie mieć wystarczającego
zasięgu, aby ukończyć zaplanowaną podróż. Gdy temperatura spada, spada też
wydajność akumulatora trakcyjnego. Równocześnie kierowca chciałby, aby we
wnętrzu było przyjemnie i ciepło. W przy-
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Elektryki na horyzoncie
Do tej pory w systemach ogrzewania
postojowego skupiano się przede wszystkim na komforcie: ważne było ciepłe
wnętrze pojazdu i odporne na mróz szyby,
gdy na zewnątrz jest zimno. W związku
z obecnym trendem w kierunku elektromobilności ogrzewanie pojazdu nabiera
nowej funkcji ekologicznej w ogólnym
zarządzaniu stanem termicznym samochodu. Aby przeciwdziałać m.in. malejącemu zasięgowi pojazdów elektrycznych
i hybrydowych w niskich temperaturach,

padku samochodów z napędem elektrycznym utrzymanie temperatury we wnętrzu odbywa się kosztem energii – zgromadzonej w akumulatorze. Oznacza to,
że zimą zasięg może spaść średnio o 25%
w porównaniu z miesiącami letnimi. Gdy
temperatura zewnętrzna spadnie bardzo
nisko, powiedzmy do –20°C, zasięg może
spaść nawet o 50%.
Niezależne od rodzaju napędu pokładowe systemy ogrzewania postojowego
powinny wykraczać poza funkcjonalności zorientowane tylko na komfort
i zmierzać w kierunku ekologicznie niezbędnego elementu systemu zarządzania temperaturą pojazdu.
Neutralne pod względem emisji CO2
rozwiązanie dla pojazdów napędzanych
wyłącznie energią elektryczną obejmuje
powietrzne i wodne systemy ogrzewania postojowego zasilane np. paliwami
alternatywnymi, takimi jak np. biodiesel
czy bioetanol. Produkty takie znajdziemy
w ofercie czołowych producentów. Nagrzewnice zasilane paliwami alternatywnymi zapewniają niezbędne ciepło
do ogrzania wnętrza pojazdu i akumulatora, dzięki czemu nie jest wymagana energia z akumulatora pojazdu. To
niewątpliwie ekologiczne rozwiązanie,
które nie wpływa na zasięg pojazdów
elektrycznych.

DEFA

Coraz większą popularnością w Polsce cieszy się niezależne ogrzewanie elektryczne norweskiej marki DEFA służące do podgrzewania silnika (na zdjęciu z lewej) i wnętrza samochodu
(na zdjęciu z prawej) zasilane standardowym napięciem 230 V (m.in. w ofercie Inter Cars).
Jest to produkt wybierany jako alternatywa dla droższych układów wodnych lub powietrznych.
Pakiet podstawowy obejmuje ogrzewanie silnika, aby ułatwić jego uruchomienie, w wersji
rozbudowanej jest ogrzewanie wnętrza pojazdu. System może być również doposażony
w układ automatycznego ładowania akumulatora oraz monitoringu jego stanu technicznego,
a także elektroniczny moduł programowania i sterowania
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Webasto ma w swej ofercie układy ogrzewania przeznaczone
do pojazdów hybrydowych i elektrycznych zasilanych wysokim
napięciem – High-Voltage Heater HVH – z płynnie regulowaną
mocą grzewczą od 0,2 do 10 kW. Urządzenia te pozwalają
na bardziej efektywne ogrzanie przestrzeni zarówno w pojazdach
dostawczych, jak i w dużych ciężarówkach oraz autobusach

Obsługa i konserwacja
Systemy ogrzewania postojowego są
stosunkowo proste w obsłudze – panele
sterujące znajdziemy w kabinie zazwyczaj na desce rozdzielczej czy w pobliżu
leżanek. Producenci oferują również możliwość zdalnego sterowania za pomocą
pilota lub aplikacji w telefonie komórkowym. Tym samym kierowca ma większą
swobodę w zakresie programowania
pracy układu, nastawiania temperatur czy

godzin pracy. Nie bez znaczenia jest również to, że po wcześniejszym zaprogramowaniu ogrzewania zajmujemy miejsce
w komfortowo ogrzanej kabinie.
Systemy ogrzewania postojowego,
podobnie jak inne układy pojazdu, wymagają regularnych czynności obsługowych – dobrą praktyką jest np. oczyszczanie komory spalania, w której gromadzą
się osady z niepełnego spalania i nagar
czy sprawdzanie szczelności przewodów
paliwowych i powietrznych oraz kon-

reklama

trola układu odprowadzania spalin. Niektórzy zalecają, aby co pewien czas włączyć ogrzewanie postojowe i pozwolić mu
pracować przez kilkanaście minut z pełną
mocą, co powinno pozwolić na skuteczne
usunięcie – wypalenie – osadów zgromadzonych w komorze spalania i układzie wylotowym.
Warto też sprawdzać stan wlotów
i wylotów powietrza – ich zanieczyszczenie może prowadzić do zwiększenia
oporów przepływu, co z kolei powoduje,
że urządzenie będzie się automatycznie
wyłączać ze względów bezpieczeństwa.
Nawet latem warto nie zapominać, że samochód jest wyposażony w ogrzewanie
postojowe – jego włączenie nawet na
krótko uruchamia elementy mechaniczne
(pompa, dmuchawa), co korzystnie wpływa na ich trwałość.
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Sprzęgło nie rozłącza po wymianie
w Sprinterze 903 2,2 CDI
Kacper Zabłocki, Schaeffler

Wymiana sprzęgła dla
warsztatu to rutynowa
czynność. Jest tak do
momentu, gdy pojawią
się problemy.

opisywanym przypadku mieliśmy
do czynienia z samochodem Mercedes-Benz Sprinter z silnikiem
OM 611.981 z 2005 r. wyposażonym w dwumasowe koło zamachowe, sprzęgło samonastawne
SAC oraz siłownik centralny (fot. 1).

Fot. 1.
Naprawiany
samochód
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Problem
Po wymianie sprzęgła i mechanizmu wybierania
biegów pojawił się problem wysprzęglania. Po
założeniu skrzyni biegów i odpowietrzeniu układu
nie było możliwości wrzucenia pierwszego i wstecznego biegu, co ewidentnie wskazuje na brak
rozłączenia sprzęgła. Towarzyszył temu znaczny
opór na pedale sprzęgła. Mogło to wynikać z kilku
powodów, takich jak:
• krzywa tarcza, bicie powyżej 0,5 mm,
• przestawiony mechanizm samoregulacji SAC,
• niewłaściwy dobór sprzęgła do głębokości
koła zamachowego,
• usterka w układzie wysprzęglania,
• nieodpowietrzony właściwie układ.
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Fot. 3.
Zestaw sprzęgła
na stole działa
poprawnie

Fot. 4.
Niewystarczający skok
siłownika

Fot. 5.
Płyn nie ścieka
z otwartego
przewodu

Fot. 6.
Powrót pedału
sprzęgła musi otwierać połączenie ze
zbiorniczkiem
Fot. 2.
Pomimo użycia
maszyny do odpowietrzania problem
nadal występował

Fot. 7.
Brak sprężyny
powrotnej jako
przyczyna braku
wysprzęglania

Rozwiązanie
Weryfikacja
Samochód miał bez skutku kilkakrotnie zdejmowaną skrzynię biegów. Użycie przyrządu do odpowietrzania nie przyniosło rezultatu (fot. 2), więc
sprawdziliśmy mechanizm samoregulacji, który,
jak się okazało, był we właściwej pozycji.
Aby mieć pewność, że problem nie pochodzi od
sprzęgła, należało sprawdzić jego działanie na
stole. Przy użyciu przyrządu do montażu sprzęgieł
LuK nr 400 0237 10 została wciśnięta sprężyna
talerzowa (fot. 3). Prześwit był wystarczający,
aby poruszyć tarczą. Wniosek – zestaw sprzęgła
624 3182 33 jest w pełni sprawny, a przyczyna
leży po stronie układu wysprzęglania. Poprzez
otwór rewizyjny widać, że skok siłownika jest
niewystarczający do przełamania sprężyny talerzowej (fot. 4). Ponowne odpowietrzanie i zalewanie siłownika płynem od odpowietrznika nie
przynosi rezultatu.

Dopiero po wyjęciu przewodu zasilającego siłownik zauważyliśmy, że płyn nie ściekał z przewodu
(fot. 5). Po cofnięciu pedału sprzęgła obwód łączył
się ze zbiorniczkiem, powodując wyciek płynu
z przewodu. To znaczy, że sekcja tłocząca nie
była zasilana przez płyn, powodując ograniczony
skok (fot. 6).
Opór na pedale sprzęgła wynikał z braku przełamania sprężyny talerzowej, co jest tego bezpośrednią konsekwencją. Wcześniej warsztat wymienił
pompkę sprzęgła, ale bezskutecznie, co było zatem przyczyną? Na pedale sprzęgła brakowało
sprężyny powrotnej, która jest istotna dla właściwego jego powrotu i zasilania układu hydraulicznego w płyn (fot. 7). Brak tego połączenia powodował problem z wrzuceniem biegów. W takich
sytuacjach, sugerując wadliwość zakupionego produktu, często zapominamy o szczegółach, które
mają kluczowy wpływ na działanie sprzęgła.

Więcej praktycznych
informacji dostępnych jest
na portalu dla mechaników:
WWW.REPXPERT.PL

Zdjęcia: © SCHAEFFLER
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Ciężarówki Volvo najnowszej
generacji: z myślą o kierowcy
Dariusz Piernikarski
Chociaż oficjalna premiera odbyła się w marcu,
to z powodu pandemii dopiero na początku września
Volvo Trucks Polska przygotowało dla przedstawicieli
mediów branżowych i klientów premierowe pokazy
najnowszej gamy pojazdów Volvo – były to modele
FH, FH16, FM i FMX.

© Volvo Trucks

Huczna premiera na rynku
polskim – 3 września, Tor
Jastrząb: 4 modele Volvo:
FH16, FH, FM i FMX zostały
zmodernizowane z myślą
o komforcie pracy
i bezpieczeństwie
kierowcy
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iejscem akcji był tor Jastrząb
koło Radomia – prezentację
pojazdów połączono z konferencją poświęconą akcji Profesjonalni
Kierowcy oraz kolejną edycją targów
branżowych 4Poland.
Modernizując modele FH, FH16, FM
i FMX, Volvo dokonało zmian przede
wszystkim w obrębie kabin, nieco z zewnątrz i w dużym zakresie wewnątrz.
Można powiedzieć, że klienci do dyspozycji mają obecnie 5 rodzajów kabin
z różnymi wersjami wykończenia – wychwycenie różnic i niuansów konfiguracyjnych z pewnością przekracza ramy
tego artykułu. Zajmiemy się zatem najciekawszymi czy też najbardziej zauważalnymi modyfikacjami.

Zmiany, zmiany, zmiany
Nowa gama Volvo w skrócie to nowe
wnętrza, nowe wskaźniki, nowa kolorystyka. Są również zauważalne zmiany
w wyglądzie zewnętrznym. Wprowadzono nowe reflektory przednie, dostępne w 3 wariantach: klasyczne – halogenowe (standard), z diodami LED (opcja)
oraz aktywne z diodami LED (również
opcja). Jest też nowa osłona wlotu powietrza do chłodnicy (grill), a także „urosło” firmowe logo. Warto zwrócić uwagę
na lepsze niż w poprzednich modelach
spasowanie poszczególnych blach –
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i lepiej rozlokowanych lusterek. Jest to
cecha nie do przecenienia, gdy poruszamy się w ruchu lokalnym lub miejskim,
gdzie często jest możliwość pojawienia
się w pobliżu samochodu rowerzystów
czy pieszych.
Nowa kabina FM ma wyższe słupki
A, utrzymano 2 stopnie wejściowe ułatwiające wsiadanie, mają one teraz nieco
zmieniony kształt – są bardziej przyczepne, wprowadzono w nich wystające
elementy, które skutecznie zapobiegają
poślizgowi. Naroża kabiny ukształtowa-

Volvo FM przeszło prawdziwą transformację
– ciągnik siodłowy z nową kabiną może być doskonałym rozwiązaniem w transporcie regionalnym

Volvo FMX to rasowy pojazd budowlany – jego możliwości poszerzono,
wprowadzając tylną oś zespoloną o nośności 38 t, dzięki czemu możliwe
jest uzyskanie maksymalnej masy technicznej 58 t
FH16 z nową kabiną XXL
o 250 mm dłuższą to propozycja
dla firm zajmujących się transportem
nienormatywnym lub przewoźników
wykorzystujących naczepy o długości
mniejszej niż 13,6 m

szczeliny na połączeniach są naprawdę
minimalne, a gumowe uszczelki wypełniły niektóre szpary pomiędzy drzwiami
a nadwoziem.
Ciekawa jest nowa kabina XXL dłuższa o 250 mm – najprawdopodobniej
będzie to rozwiązanie preferowane przez
firmy zajmujące się transportem nienormatywnym (poza limitem długości
maksymalnej zestawu) lub przewoźników wykorzystujących na co dzień naczepy o długości mniejszej niż 13,6 m
(np. silosy, cementowozy). Kabina ta ma
bardziej obszerne schowki – w sumie jest
to aż 660 l więcej miejsca.

Nowe kabiny modeli FM i FMX
Największe zmiany wprowadzono
w wyglądzie modeli Volvo FM i FMX.
Ciężarówki mają teraz nowe kabiny,
w których przestrzeń wewnętrzna jest nawet większa o 1 m3. Tym samym kierowcy
zyskali więcej swobody we wnętrzu, więcej miejsca do pracy i odpoczynku.
Konstruując kabinę nowego Volvo FM/
FMX, dołożono wiele starań, aby uzyskać większe pole widzenia otoczenia wokół pojazdu – dzieje się tak za sprawą
obniżonej linii drzwi, węższych słupków
narożnych, powiększonej szyby przedniej

ne zostały z większymi promieniami, co
poprawiło właściwości aerodynamiczne.
Ulepszona izolacja akustyczna skuteczniej chroni przed hałasem – w kabinie
nowego FM podczas jazdy jest zauważalnie ciszej niż w poprzednim modelu.
W FM/FMX znalazła się deska rozdzielcza identyczna jak stosowana w modelach FH – trzeba przyznać, że z punktu widzenia jakości wnętrza i ogólnego
komfortu pracy kierowcy jest to kolosalna
zmiana na plus. W kabinach sypialnych
modelu FM o 17 cm podwyższono położenie leżanki dolnej, dzięki czemu zajmowanie na niej miejsca przy wystającym
tunelu silnika nie wymaga już tak zaawansowanych zdolności gimnastycznych
jak poprzednio. Dzięki temu wygospodarowano również dodatkową przestrzeń
na schowki, tak że w kabinie dziennej
pojawił się nowy, podświetlany schowek
o pojemności 40 l.
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Transformacja miejsca pracy
W modelach FH i FH16 najwięcej modyfikacji wprowadzono w bezpośrednim
otoczeniu miejsca pracy kierowcy. Nowości to przede wszystkim 12-calowy
wyświetlacz tablicy wskaźników oraz
9-calowy wyświetlacz dodatkowy. Funkcjami zestawu wskaźników można sterować za pomocą nowych, intuicyjnie
pogrupowanych przycisków na kole kierownicy, a także elementów sterujących

Nowe kabiny to przestrzeń
wewnętrzna (oczywiście
w zależności od wersji)
większa nawet o 1 m3.
Tym samym kierowcy
zyskali więcej swobody
we wnętrzu, więcej
miejsca do pracy
i odpoczynku, są też
nowe, bardziej
pojemne schowki

Przykładowe funkcje dostępne za pośrednictwem dodatkowego wyświetlacza
to np. odtwarzacz multimedialny (Bluetooth lub USB), obsługa 2 telefonów komórkowych, monitorowanie czasu pracy
kierowcy, zdalne pobieranie danych z tachografu oraz nawigacja. Jest oczywiście
dostęp do funkcji obsługujących pojazd,
np. klimatyzacji parkingowej, wskaźnika

© Volvo Trucks

Nowa jakość w kabinie Volvo to
12-calowy wyświetlacz tablicy
wskaźników oraz 9-calowy wyświetlacz dodatkowy. Funkcjami zestawu
wskaźników można sterować za pomocą przycisków na kole kierownicy,
a także elementów sterujących
na desce rozdzielczej oraz głosowo
(na niektórych rynkach), funkcje
wyświetlacza bocznego można
również wybierać dotykowo

na desce rozdzielczej oraz głosowo (na
niektórych rynkach). Funkcje wyświetlacza bocznego można również wybierać
dotykowo, wprost na ekranie. System może
przechowywać wiele zestawów ustawień
indywidualnych, co jest przydatne w przypadku, gdy ten sam pojazd jest użytkowany przez wielu kierowców, także różnej narodowości.
Kierowca ma do wyboru 4 różne widoki zestawu wskaźników, a zawartość
i wygląd każdego z nich można dostosować w zależności od preferencji. Widok
The Load (obciążenie osi) pozwala kontrolować masę ładunku, masę całkowitą
pojazdu oraz naciski na osie. W pojazdach z systemem nawigacyjnym warto
wybrać widok Navigation (nawigacja),
udostępniający czytelne mapy. Kierowcy
oczekujący wyglądu klasycznego zestawu
wskaźników Volvo mogą skorzystać z widoku Home (główny), a dla preferujących
dostęp jedynie do najistotniejszych wska-

Zamontowana pod prawym lusterkiem szerokokątna kamera przekazuje obraz
na wyświetlacz w kabinie, co daje doskonały podgląd otoczenia z prawej strony
pojazdu – opcjonalnie samochody można wyposażyć nawet w 8 kamer
– instalacja do ich podłączenia jest montowana fabrycznie

zań przeznaczony jest widok Focus (koncentracja). Nowy system rozpoznawania znaków drogowych na wyświetlaczu zestawu wskaźników wyświetla znak
ograniczający możliwość wyprzedzania,
wskazujący na rodzaj drogi czy ograniczenie prędkości.
Umieszczony niemal centralnie na
desce rozdzielczej jest 9-calowy dotykowy
tablet (opcjonalny), którego oprogramowanie pracuje pod kontrolą systemu
Android. Przewidziano w nim możliwość
zainstalowania różnych aplikacji pomocniczych, przygotowanych np. przez producentów nadwozia. Z punktu widzenia
obsługi korzystną cechą jest stosunkowo
przejrzysta i płytka struktura menu.
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obciążenia osi, układu monitorowania
ciśnienia w ogumieniu oraz indywidualnych ustawień aktywnego układu kierowniczego. Na tablecie korzystamy także
z niektórych aplikacji Android Auto, można
udostępnić również aplikacje zainstalowane w telefonach.
Pod prawym lusterkiem może znajdować się szerokokątna kamera przekazująca obraz na wyświetlacz w kabinie,
daje ona doskonały podgląd otoczenia
z prawej strony pojazdu. Włącza się automatycznie, gdy sygnalizujemy kierunkowskazem skręt w prawo, można ją
także uruchomić manualnie odpowiednim przyciskiem na wyświetlaczu tabletu
pomocniczego.
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nic w piastach kół bez utraty właściwości
trakcyjnych, zyskuje się za to co najmniej
o 2% niższe spalanie.
Pod maską nowych modeli znajduje
się – doskonale znany już klientom –
ekonomiczny silnik D13TC z technologią Turbo Compound. Zużywa on nawet
o 7% paliwa mniej w przewozach długodystansowych niż silnik poprzedniej
generacji. Obecnie w sprzedaży nowych
samochodów udział silników wyposażonych w system Turbo Compound to ok.
20% – są to modele I-Save z silnikami
o mocy 460 oraz 500 KM. Handlowcy
Volvo chcieliby, aby pojazdy I-Save stanowiły co najmniej 70% sprzedaży.

Podsumowując

W transporcie długodystansowym Volvo FH z I-Save i nowym silnikiem D13TC
Euro VI D spala nawet o 7% mniej paliwa niż analogiczne pojazdy Volvo poprzedniej generacji z silnikami D13 eSCR Euro VI D bez tego pakietu

Opcjonalnie ciężarówki można wyposażyć w 8 kamer (okablowanie jest
instalowane fabrycznie) – przekazują
one na ekran pomocniczy widok pełnego
otoczenia pojazdu – nie jest to co prawda
pełna synteza obrazu w polu 360°, ale
poszczególne obrazy pojawiają się w oddzielnych oknach na wyświetlaczu (maksymalnie 4 kamery jednocześnie).

Komfort, bezpieczeństwo,
wydajność
Dźwignia wybieraka zakresów skrzyni
biegów Volvo I-Shift ma bardziej ergonomiczny kształt, co zwiększa swobodę
ruchów w kabinie – nadal opcjonalnie
można zamówić przyciski sterujące pracą
skrzyni umieszczone na desce rozdzielczej. Udoskonalono programy zmiany
biegów – obecnie dostępnych jest 5 wariantów sterowania: ekonomiczny, standardowy, dynamiczny, budowlany i program HD. Poprawiono również możliwość
regulacji kolumny kierownicy w trzech
płaszczyznach, co pozwala lepiej dostosować indywidualną pozycję kierowcy
podczas jazdy.
W samochodach zastosowano udoskonalony tempomat adaptacyjny działający przy każdej prędkości, z funkcją
start/stop. Z kolei tempomat sterujący

prędkością przy zjeździe ze wzniesienia
(tempomat zjazdowy) zapobiega niepożądanemu przyspieszeniu. Pozostałe
układy aktywnie wspomagające pracę
kierowcy znamy już z modeli Volvo poprzedniej generacji. Aby zapewnić niezawodny rozruch silnika w każdych warunkach i zasilanie licznych odbiorników
energii elektrycznej w nowych modelach Volvo zastosowano podwójny pakiet
akumulatorów.
Z kolei nowością w układzie jezdnym
modeli FM i FMX jest tylna oś zespolona
o nośności 38 t – zastosowano w niej m.in.
wzmocnione mocowania, resory i amortyzatory – z powodzeniem może być stosowana w zestawach do 150 t dmc.,
a w wywrotkach 4-osiowych możliwe
stało się uzyskanie maksymalnej masy
technicznej 58 t (osie przednie 2×10 t +
tylna oś zespolona 38 t).
Dystrybucyjne wersje Volvo FH/FM
w konfiguracji 6×2 można wyposażyć
w pchaną lub wleczoną oś skrętną, co
znacznie zmniejsza promień skrętu. Jeśli
do tego dodamy dynamiczny układ kierowniczy VDS (Volvo Dynamic Steering),
manewrowanie takim pojazdem jest rewelacyjnie łatwe.
Ciekawym rozwiązaniem wydaje się
również możliwość zastosowania napędowej osi zespolonej – w zestawach do
100 t dmc. można zrezygnować ze zwol-

Wrażeń z jazdy jako takich nie będzie.
Owszem, spędziłem nieco czasu za kierownicą Volvo FH, FM i FMX, jeżdżąc po
torze Jastrząb. Nie jest to z oczywistych
względów wystarczające, by ocenić zastosowane rozwiązania. Jednakże te krótkie przejażdżki wystarczyły, by nabrać
pewności, że Volvo Trucks wykonało pracę
domową w sposób wzorowy – szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę modele
FM i FMX.
Dokonując zmian, Volvo Trucks zbytnio nie ryzykowało, gdyż modernizacje
miały charakter ewolucyjny i zorientowane były przede wszystkim na poprawę warunków pracy kierowcy. Ponieważ
przejście na platformy cyfrowe i wyświetlacze dotykowe w kabinie najważniejsi
konkurenci wykonali wcześniej, to niejako stało się to dla szwedzkiego producenta koniecznością. Jednak tu nie liczy
się kiedy, ale jak: pierwsze wrażenia są
jak najbardziej pozytywne.
Volvo Trucks rozpoczęło sprzedaż nowych modeli 7 września, jednak pierwsze egzemplarze mają trafić do polskich
klientów dopiero na przełomie marca
i kwietnia 2021 r. Volvo zaplanowało
„twarde” przestawienie produkcji na modele nowej generacji, co oznacza, że nie
przewiduje się etapu pośredniego, w którym byłyby dostępne samochody zarówno
starej, jak i nowej generacji.
Jak deklarowali przedstawiciele Volvo
Trucks, ceny modeli FH najnowszej generacji będą ok. 3,5% wyższe, w przypadku FM będzie to ok. 6,5% więcej.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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H
VH

średni
długi
bardzo długi

ANG
low
medium
high
very high

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

M

krótki

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

L

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

większości przypadków powłoka
malarska składa się z więcej niż jednej warstwy farby, która w odpowiednim połączeniu tworzy system malarski.
Właściwy dobór systemu malarskiego nie jest zadaniem prostym, ponieważ zależy od wielu czynników. Zaliczyć do nich możemy m.in. kategorie
korozyjności środowiska, w którym pracuje detal,
rodzaj lakierowanego detalu (rodzaj metalu, charakterystyka konstrukcyjna), parametry estetyczne
(struktura powierzchni, połysk), warunki malowania, specjalne wymagania jakościowe (np. ogniochronność, odporność na wysokie temperatury)
oraz aspekty kosztowe dobieranego systemu.

PL

Trwałość
do 7 lat

C2
C3

od 7 do 15 lat

C4

od 15 do 25 lat

C5

powyżej 25 lat

CX

Podstawowym narzędziem pomocnym w wyborze
systemu jest norma PN-EN ISO 12944, która określa
środowiska atmosfery korozyjnej, okresy trwałości
oraz podaje schematy zastosowań systemów.
Na podstawie merytorycznego opisu poszczególnych środowisk dopasowuje się wybraną klasyfikację
do lakierowanego detalu. Warto jednak pamiętać,

Właściwy wybór
systemu malarskiego
W praktyce antykorozyjnej bardzo ważnym elementem jest
właściwy wybór systemu malarskiego. Obejmuje on proces
przygotowania powierzchni oraz zestaw farb, które mają
za zadanie zabezpieczyć antykorozyjnie lakierowany detal.
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C1

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

Kategorie korozyjności atmosfery

Klasyfikacja okresów trwałości

Bardzo mała
mała
średnia
duża
bardzo duża
ekstremalna

że klasyfikacja nie obejmuje szczególnych warunków, które mogą degradować powłokę, takich jak
agresywne środki myjące, kwaśne lub silnie zasadowe materiały, z którymi ma kontakt system malarski, oraz wszelkiego rodzaju paliwa i oleje.
Norma PN-EN ISO 12944 w dużej mierze wyręcza
nas i pomaga w doborze systemu malarskiego.
Znajdujemy w niej przykładowe tabele systemów
malarskich, które pozwalają właściwie wybrać
zestaw farb. Niestety norma ta nie uwzględnia specyficznych zastosowań systemów malarskich,
np. podłoża takiego jak żeliwo, aluminium, stal nierdzewna, stal galwanizowana, blachy o grubości
poniżej 3 mm. PN-EN ISO 12944 nie uwzględnia
też szczegółowych właściwości, które powinien
spełniać system, takich jak odporność chemiczna,
oddziaływanie temperatur, technologiczność procesu, estetyka oraz koszty.
Znakomitym uzupełnieniem właściwego wyboru
systemu malarskiego jest posiłkowanie się doświadczeniem firm produkujących farby lub ośrod-
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ków badawczych. Bardzo dobrym partnerem, który
może pomóc w tych kwestiach, jest firma NOVOL,
zwłaszcza jej dział Industrial. W jednym z najnowocześniejszych laboratoriów badawczo-rozwojowych w tej części Europy powstają specjalistyczne systemy malarskie, które bardzo często są
opracowywane indywidualnie w zależności od
potrzeb klientów.
Na stronie industrial.novol.pl znajdą Państwo
certyfikowane technologie uwzględniające specyfikę lakierowanego detalu, podłoże, środowisko
korozyjności, trwałość oraz koszty. Uwzględnienie tych wszystkich czynników połączone z długo-

letnim doświadczeniem firmy NOVOL powoduje,
że dobór systemu malarskiego przez klienta jest
bardzo prosty i efektywny.
Inny narzędziem pomocnym w konstruowaniu
technologii lakierowania jest „konfigurator technologii”, który krok po kroku prowadzi przez proces doboru systemu farb. W systemie wprowadzamy podstawowe dane na temat powierzchni,
stopnia przygotowania, klasy korozyjności, trwałości, rodzaju produktów (1K, 2K), stopnia połysku
itp. Po wybraniu wszystkich opcji otrzymujemy rekomendowaną technologię lakierowania certyfikowaną przez NOVOL Industrial.

reklama

Podsumowując: wyboru systemu malarskiego można
dokonać, korzystając ze wskazówek zawartych
w normie PN-EN ISO 12944, warto jednak skorzystać z doświadczenia producentów farb. Firma
NOVOL w zależności od rodzaju lakierowanego detalu i właściwości powłoki pomoże wybrać i przygotować optymalną technologię.
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Jednym ze sposobów
na wydłużenie okresu
użytkowania ciężarówki
jest zmniejszenie lub
całkowite wyeliminowanie
uszkodzeń nadwozia
i podwozia. Pozostawienie
pojazdu bez ochrony
przed oddziaływaniem
niszczących czynników
zewnętrznych to prosta
droga do utraty aktywów
produkcyjnych.

rzestrzeganie harmonogramów
obsługi zapobiegawczej oraz naprawa lub wymiana uszkodzonych
lub zużytych części przy pierwszych
oznakach problemów to oczywiste sposoby na przedłużenie żywotności ciężarówki. Działania te pomagają uniknąć
większych kłopotów w przyszłości i minimalizują ryzyko awarii na trasie. Działania zapobiegawcze zwiększające trwałość
pojazdu wymagają jednak czegoś więcej
niż rutynowych wymian oleju, filtrów
czy klocków hamulcowych. Stosowanie
odpowiednich powłok ochronnych może
dodatkowo je zabezpieczyć i wydłużyć
czas efektywnej eksploatacji ciężarówki.

Powłoki w służbie
trwałości
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Dariusz Piernikarski
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Nadwozia i podwozia samochodów
ciężarowych (ogólniej: wszystkich pojazdów użytkowych) są nieustannie narażone na kontakt z agresywnym otoczeniem zewnętrznym, uderzane przez
mniejsze i większe kamienie podrywane
spod kół, atakowane przez chemikalia
i sól na oblodzonych drogach, powlekane i ścierane przez kurz, brud i mniejsze kamienie. Jeśli pojazd nie będzie
odpowiednio zabezpieczony przed tymi
oddziaływaniami, to wgniecenia, rysy,
zadrapania, nagromadzony brud i uszkodzenia spowodowane wodą i chemią
mogą doprowadzić do korozji i ogólnego pogorszenia stanu technicznego. Na
szczęście istnieją sposoby na złagodzenie tego niszczącego wpływu otoczenia
na pojazd.

Zaawansowane powłoki ochronne
Ochrona pojazdu powinna rozpocząć
się już w trakcie jego montażu. Powłoki
ochronne najwyższej jakości – podkłady,
lakiery bazowe, lakiery nawierzchniowe
– stanowią podstawę odporności na korozję. Co więcej, wiele zaawansowanych
powłok może pomóc w przygotowaniu
ciężarówki do pracy w trudnych warunkach eksploatacji. Potwierdzeniem tego
jest fakt, iż większość producentów samochodów ciężarowych i nadwozi, którzy kładą nacisk na jakość, nakłada wytrzymałą powłokę ochronną w ramach
procesu montażu nadwozia. Ta główna
warstwa stanowi barierę przed kamieniami, materiałami ściernymi, chemikaliami i innymi substancjami powodującymi uszkodzenia.

Od powłok lakierniczych wymaga się nie tylko skutecznej
ochrony przed korozją, ale również trwałego przylegania
do różnych podłoży przy minimalnym przygotowaniu powierzchni, odporności na kwaśne deszcze, środki odladzające i ptasie odchody, a także trwałości koloru
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Ochrona nie kończy się na nadwoziu.
Równie ważne jest zabezpieczenie podwozia. Bardzo skuteczne pod tym względem są wytrzymałe powłoki lakiernicze
na bazie wody, o dużej odporności na odpryski. Powłoki te można nanosić różnymi
metodami w czasie montażu pojazdu
lub nawet w trakcie jego eksploatacji.
Grube powłoki chronią skutecznie przed
ciągłym zagrożeniem, jakim są uderzenia ramy i innych elementów podwozia
przez odpryski i gruz drogowy. Powodują
one zarysowania i zadrapania, które
mogą narazić stalowe części podwozia na
korozję i rdzewienie oraz prowadzić do
osłabienia wytrzymałości części i ich
stopniowej degradacji.
Gdy korozja elementów znajdzie się
w stadium zaawansowanym, w zasadzie
nie można jej wyeliminować inaczej niż
przez wymianę części, na które wpłynęła,
a to może być kosztowne. Oczywistą
konsekwencją jest też konieczność przekazania pojazdu do naprawy, co oznacza
kłopot dla firmy, ponieważ nie może on
realizować swoich typowych zadań transportowych. Aby powstrzymać rdzewienie lub przeciwdziałać mu w mniej zaawansowanym stadium, stosowane są
specjalne odporne na korozję powłoki
zabezpieczające.
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Optymalne zabezpieczenie przed korozją zapewniają
wszystkie procesy związane z ochroną powierzchniową
części pojazdów: warunkiem koniecznym jest odpowiednie
przygotowanie powierzchni do lakierowania, takie jak
śrutowanie (na zdjęciu) lub piaskowanie

Tego rodzaju powłoki są przeznaczone do stosowania w szerokim zakresie
w budowie nadwozi i podwozi, zwłaszcza w obszarach, gdzie spotykają się
różne metale – wokół spawów, szwów,
zawiasów i elementów mocujących itp.
Tam zwykle znajdują się ogniska korozji. Powłoki te są elektrochemicznymi
inhibitorami korozji, pełniąc rolę bariery
dla korozji galwanicznej między dwoma
metalami. Skutecznie zapobiegają wszelkim rodzajom korozji, w tym związanym z pozostałościami chlorku magnezu
i chlorku wapnia, a więc soli stosowanych w zimie na jezdniach.
Wszystkie wspomniane powłoki lakiernicze mają na celu ochronę podwozia i nadwozia. Ale pamiętajmy również,
że mają one nieco ułatwić życie kierowcy. Jeśli naniesiona powłoka ochronna

ma właściwości wygłuszające dźwięk,
może mieć duży wpływ na komfort w kabinie ciężarówki. Niezależnie od antykorozyjnych powłok ochronnych na określonych powierzchniach (np. zewnętrzne
lub wewnętrzne powierzchnie podłogi
kabiny) stosowane są wodorozcieńczalne
powłoki akustyczne. Obniżają one odczuwalny w kabinie hałas generowany
np. przez pracujący układ napędowy,
opony, wiatr czy drgania wywołane przez
drogę. Chociaż powłoki takie są mniej
skuteczne w zapobieganiu korozji, na
pewno ułatwią pracę kierowcy.
Koszt związany ze stosowaniem powłok ochronnych różni się w zależności
od wybranego produktu i wymaganej
ilości – zawsze jednak, bez względu na
cenę, są one o wiele tańsze niż wymiana
ciężarówki.
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Proces kataforetycznego
nanoszenia warstwy
podkładowej składa się
z kilkunastu następujących
po sobie etapów – każdy
z nich odgrywa bardzo
ważną rolę i tylko
prawidłowe ich przeprowadzenie gwarantuje
uzyskanie powłoki dającej
optymalne zabezpieczenie
antykorozyjne
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Wymagania branży
Popyt na powłoki ochronne stosowane w pojazdach użytkowych i ich częściach jest ściśle związany z koniunkturą
panującą na rynku transportowym. Szczególnie poszukiwane są powłoki, które
pomagają zwiększyć wydajność i produktywność, zapewniają lepszą trwałość
i spełniają zmieniające się wymagania
prawne dotyczące niższych emisji LZO
(lotne związki organiczne).
Właściwości wymagane w przypadku
powłok o dużej wytrzymałości zależą od
ich konkretnego zastosowania. Należy
najpierw odpowiedzieć na pytanie: w jaki
sposób używany jest pojazd i gdzie nakładana jest powłoka? Istnieje wiele
różnorodnych potrzeb i jest mało prawdopodobne, że jedna powłoka spełni je
wszystkie, nawet w tym samym pojeździe. Części narażone na korozyjne chemikalia lub nawozy wymagają jednej
powłoki, podczas gdy stale poruszające
się części mogą wymagać połączenia
elastyczności i trwałości. Zadaniem pro-

ducentów jest współpraca z formulatorami przygotowującymi powłoki w celu
ustalenia, co działa najlepiej i gdzie. Dążenie do uzyskania różnorodnych osiągów napędza rozwój nowych produktów,
w których możliwe jest uzyskanie połączenia wielorakich korzyści. Trzeba mieć
świadomość, że nie ma magicznej powłoki,
która spełniałaby w zadowalający sposób
wszystkie wymagania, ale dzięki współpracy producentów pojazdów i producentów powłok mogą powstawać produkty
spełniające określone potrzeby.
Formulatorzy przygotowujący powłoki ochronne muszą zapewnić rozwiązania
dostosowane do konkretnych aplikacji,
w jakich wykorzystywane są samochody
ciężarowe. Będą to inne produkty różniące się właściwościami w przypadku
np. ochrony podwozi, nadwozi wywrotek, kabin ciągników siodłowych. Stosowane są różne rozwiązania: od powłok
galwanicznych i systemy rozpuszczalnikowe i proszkowe o wysokiej zawartości części stałych po nowsze, wydajne
powłoki na bazie wody.

W ciągu ostatnich kilku lat pojawiły
się trzy kluczowe trendy w powłokach
ochronnych stosowanych w drogowych
środkach transportu towarowego: potrzeba bardziej zrównoważonego rozwoju,
aby spełnić zarówno wymagania prawne,
jak i oczekiwania klientów, zapotrzebowanie na wyższą wydajność w postaci
większej trwałości w wielu właściwościach
użytkowych oraz chęć dysponowania powłokami, które mają wiele zastosowań.
Branża lakiernicza odchodzi od systemów opartych na rozpuszczalnikach na
rzecz powłok wodorozcieńczalnych. Systemy na bazie wody są łatwiejsze do natryskiwania, zapewniają większe bezpieczeństwo pracowników, wytwarzając
mniej odpadów i ułatwiając czyszczenie.
Dają również możliwość uzyskania jaśniejszych, bardziej żywych niestandardowych opcji kolorów. O ile mniejsi producenci i użytkownicy (także niektóre
warsztaty lakiernicze) nadal preferują
powłoki na bazie rozpuszczalników, więksi producenci OEM są zazwyczaj proaktywni w przyjmowaniu bardziej zrównoważonych technologii.
Ponieważ przepisy dotyczące LZO
zaostrzają się na całym świecie, producenci powłok ściśle współpracują z producentami OEM, aby opracować systemy

Zabezpieczanie antykorozyjne
w procesie łukowej metalizacji
natryskowej polega na nanoszeniu ochronnych powłok metalicznych na bazie cynku i aluminium.
Stosowane jest np. do zabezpieczania ram naczep niskopodwoziowych wykonanych ze stali
drobnoziarnistej – uzyskują one
najlepszą odporność na korozję,
zwiększoną odporność
na działania czynników
zewnętrznych oraz
uderzenia wielokrotne
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Nowoczesne technologie lakierowania pozwalają na spełnienie wysokich wymagań odnośnie
do ochrony środowiska, np. coraz częściej
stosowane są lakiery wodorozcieńczalne
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Powłoki lakiernicze muszą
mieć formulację i sposób
nanoszenia dobrane
w zależności od przeznaczenia elementu i warunków pracy

powłok, które pozwolą fabrykom pojazdów zachować zgodność z przepisami bez
uszczerbku dla produktywności. Najpowszechniejszym podejściem jest przejście na powłoki o większej zawartości
części stałych i/lub użycie mniejszej ilości
powłoki na każdym pojeździe poprzez
poprawę wydajności aplikacji dzięki np.
niższej lepkości i szybszemu utwardzaniu.
Warunkiem koniecznym jest to, aby te
nowe systemy powłok miały wysoki poziom trwałości, ochrony przed warunkami
atmosferycznymi i korozją w terenie.

W poszukiwaniu powłoki idealnej
Tak istotne dla branży ciężarowej
obniżanie masy własnej pojazdów poprzez wprowadzenie lżejszych podłoży,
takich jak aluminium, magnez, tworzywa
sztuczne, kompozyty wzmocnione włóknami itp., w połączeniu z przejściem na
powłoki wodne i o wysokiej zawartości
części stałych, również stwarza zapotrzebowanie na nowe możliwości w odniesieniu zarówno do samych powłok, jak
i procesu ich nanoszenia.
Opracowywanie powłok, które mogą
przylegać do wielu różnych podłoży i chronić zewnętrzne powierzchnie nadwozi
i kabin przed korozją powodowaną przez
sól drogową i środki odladzające przez
dłuższy czas, pozostaje kluczowym obszarem zainteresowania formulatorów.
Zastosowania powłok galwanicznych i proszkowych są coraz częstsze, aby sprostać wewnętrznym i zewnętrznym wymaganiom środowiskowym, które producenci

OEM chcą spełnić. W rezultacie powłoki
galwaniczne i proszkowe zastępują coraz częściej stosowanie płynnych powłok
natryskowych, które są uważane za mniej
przyjazne dla środowiska.
Ogólnie rzecz biorąc, klienci oczekują zrównoważonych rozwiązań, które
pozwolą im zaoszczędzić czas, siłę roboczą, energię i zużycie materiałów. Pod
tym względem rozwój automatyzacji jest
ważnym trendem. Producenci OEM zawsze zwracają się do swoich dostawców,
aby pomogli im obniżyć koszty produkcji
lub zwiększyć wydajność. Dlatego ważne
jest, aby dostarczać rozwiązania techniczne, które zwiększają wydajność, wydłużają żywotność, obniżają masę własną
i zużycie paliwa lub obniżają koszty spełnienia wymagań środowiskowych. Globalizacja wydaje się najlepszą drogą do
sukcesu rynkowego: wraz z rozszerzaniem się globalnego zasięgu większych
producentów OEM i firm transportowych
dostawcy, którzy mogą zaspokoić lokalne
potrzeby na wielu rynkach i kontynentach, mają największy potencjał wzrostu.
Powłoki, które zapewniają wysoki połysk, odbijają światło i są bardzo odporne
na kwaśne deszcze, środki odladzające
i ptasie szczątki, to tylko niektóre z obecnie stosowanych technologii. Ponadto
wymagana jest silna przyczepność przy
minimalnym przygotowaniu powierzchni,
aby powłoki przylegały do podłoży takich
jak stal walcowana na zimno, stal walcowana na gorąco, powierzchnie galwanizowane i podłoża z tworzyw sztucznych,
zwiększając tym samym trwałość.

Powłoki, które nakłada się z kolei
grubą warstwą na sucho, również nie powinny pękać podczas nakładania. Klienci
wymagają dziś wysokiej estetycznej trwałości i długoterminowej ochrony pojazdów. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości estetyczne
wykończenia rosną oczekiwania również w zakresie większej różnorodności
kolorów. Kluczowego znaczenia nabiera
możliwość szybkiego i dokładnego opracowania koloru, zwłaszcza że producenci
OEM współpracują z dużą liczbą dostawców, a spójność koloru ma zasadnicze
znaczenie. Ważne, aby oferować zasoby
i narzędzia, które są łatwe w obsłudze, dokładnie mierzą i znajdują właściwy skład
kolorów z dużej bazy danych. Dostawcy
powłok lakierniczych polegają w tym
względzie na zestawieniach kolorystycznych specyficznych dla danego producenta, aby zapewnić identyfikowalność
dla każdego z nich i powiązanych podwykonawców oraz zapewnić niezawodność, jakiej oczekuje rynek.

Wyzwania do pokonania
Najtrudniejszym zadaniem dla dostawców składników i formulatorów powłok wydaje się zapewnienie wszystkich
pożądanych właściwości w jednym systemie powłokowym. Na przykład konieczne jest osiągnięcie tego samego wyglądu
i wydajności przy użyciu mniejszej liczby
warstw powłoki (krótszego czasu przetwarzania), aby zaoszczędzić energię i zwiększyć wydajność. Producenci pojazdów chcą
zwiększyć swoją produktywność poprzez
zastosowanie powłok o większej zawartości
części stałych i mniejszej liczbie warstw,
ale jednocześnie nie chcą rezygnować
z wyglądu lub wydajności i ryzykować
obniżenia jakości swojej marki.

SAMOCHODY SPECJALNE | WRZESIEŃ 2020 | 39

| TRANSPORT |

Nadchodzi nieuniknione:
coraz więcej ciężarówek
z napędem elektrycznym
pojawia się na naszych
drogach. Dominują
samochody dostawcze, ale
rośnie również liczba
pojazdów dystrybucyjnych
segmentu średniego
i ciężkiego.

ranża transportowa osiągnęła konsensus dotyczący tego, że przyszłość samochodów osobowych
związana będzie z napędem elektrycznym, nawet jeśli perspektywy czasowe
pozostają nie do końca zdefiniowane.
W przypadku pojazdów użytkowych nie
ma jednoznacznej odpowiedzi, jakie układy napędowe dominować będą w perspektywie średnio- i długoterminowej.
Na elektryfikację samochodów ciężarowych wpływają różne czynniki, w tym
efektywność zużycia paliwa i limity emisji
CO2, cele zrównoważonego rozwoju firm
i ich „zielony wizerunek”, ograniczenia

Elektryfikacja towarowego
transportu drogowego
Dariusz Piernikarski
Część 1. Uwarunkowania i perspektywy

wprowadzane w miastach dotyczące poruszania się pojazdów z silnikiem Diesla
i korzyści związane z całkowitym kosztem
własności i użytkowania (TCO).
W konsekwencji, mimo że pojawia się
coraz większa presja społeczna i legislacyjna zmuszająca producentów OEM
i dostawców komponentów działających
w branży ciężarowej do podjęcia bardziej
intensywnych działań, mamy do czynienia z pewnego rodzaju stanem niepewności dotyczącym tego, jak odpowiedzieć
na ogólnie zdefiniowane potrzeby rynku,
związane z ekologicznymi, niskoemisyjnymi i jednocześnie wydajnymi i opłacalnymi w kategoriach TCO środkami transportu. Choć wyzwania technologiczne
związane z powszechnym stosowaniem
elektryfikacji są dobrze znane, wyzwania strategiczne i handlowe dla wszystkich uczestników łańcucha wartości są
zdecydowanie bardziej złożone.
Rozpoczynamy cykl rozważań, w których przyjrzymy się nadchodzącej elektryfikacji towarowego transportu drogowego. W niniejszym artykule przeanalizujemy
najważniejsze uwarunkowania i perspektywy rynkowe związane z elektryfikacją
transportu towarowego.

© Daimler

W europejskich
flotach trwają
intensywne testy
dystrybucyjnych
podwozi z napędem elektrycznym
– są one już
oferowane
przez wszystkich
producentów
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Rysunek 1. Kluczowe trendy i implikacje dla europejskiego rynku ciężarówek i naczep [1]

Wpływ
na rentowność

W zależności od regionu, wczesne wprowadzenie prognozowane w USA

Samochody dostawcze z akumulatorowym napędem elektrycznym znajdują się
już w ofercie każdego liczącego się w tym
segmencie producenta

W raporcie agencji Roland Berger [1]
mówi się o 4 głównych trendach w branży
szeroko rozumianego towarowego transportu drogowego. Są to: nowa logistyka
(L), elektryfikacja i napędy alternatywne
(E), autonomiczne samochody ciężarowe
(A) oraz digitalizacja (D) – określono je
skrótem LEAD. W ciągu najbliższej dekady mają one w znaczący sposób kształtować branżę pojazdów użytkowych, przy
czym seryjnie produkowane pojazdy autonomiczne (poziom autonomii 4 lub 5)
miałyby się pojawić na drogach nie wcześniej niż po 2023 r. Oczekuje się, że te
cztery megatrendy, a także grupa czynników specyficznych dla danego regionu
doprowadzą do dalszego pozytywnego
rozwoju rynku samochodów ciężarowych i naczep w nadchodzących latach
(rysunek 1).

© D. Piernikarski

Trendy w branży transportowej

Uwarunkowania prawne
Pomimo imponującej poprawy emisji
z samochodów osobowych, szczególnie
w ciągu ostatnich dwóch dekad, Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) szacuje,
że roczna stopa wzrostu emisji toksycznych składników spalin z samochodów
ciężarowych i autobusów od 2000 r. pozostanie na poziomie 2,2% [2]. W związku z wprowadzaniem coraz bardziej rygorystycznych przepisów na głównych
rynkach samochodów ciężarowych zmiany

w sposobie zasilania pojazdów użytkowych
mogą być szybsze w ciągu następnych
dziesięcioleci niż w sektorze samochodów lekkich (osobowych i dostawczych).
Podobnie jak przepisy dotyczące pojazdów użytkowych, przepisy dotyczące
emisji i zużycia paliwa są specyficzne dla
regionu, co dodatkowo komplikuje ich
i tak już bardzo złożony charakter. Producenci samochodów, dostawcy i – co
zrozumiałe – floty, walczą o to, aby widzieć przejrzysty harmonogram czasowy
związany z elektryfikacją pojazdów przy
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obecnie bezwzględnej dominacji silników
wysokoprężnych jako źródeł napędu w całym spektrum pojazdów użytkowych.
W styczniu 2019 r. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczającej 7,5 t i wyprodukowane
na sprzedaż w Unii Europejskiej zostały
objęte obowiązkowym monitorowaniem
i sprawozdawczością zużycia paliwa i emisji CO2 za pomocą narzędzia do obliczania zużycia energii przez pojazd (VECTO
– Vehicle Energy consumption Calculation Tool). W lutym 2019 r. Parlament
Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w celu zmniejszenia średniego jednostkowego zużycia paliwa regulowanych klas nowych ciężarówek o 15%
w 2025 r. i 30% w 2030 r. (w porównaniu z okresem odniesienia lipiec 2019 r.
– czerwiec 2020 r.). Będzie to podstawa
do norm emisji CO2 dla samochodów
ciężarowych w Unii Europejskiej. Cel na
2030 r. jest wiążący, ale podlega przeglądowi w 2022 r.

Nikola Motor zamierza w 2021 r. wprowadzić na europejskie
drogi pierwsze zasilane bateryjnie modele Nikola TRE, pojazdy
z ogniwami paliwowymi pojawią się w 2023 r. – to wszystko
w ramach współpracy z Iveco

© Nikola Motor Company
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Jeszcze we wrześniu 2019 r. w codziennej eksploatacji na ulicach europejskich miast znajdowało się ok. 150 samochodów Fuso e-Canter
– sukcesywnie będą dołączały kolejne

© D. Piernikarski

nalnych silników spalinowych i pojazdów,
ale cele wyznaczone na 2030 r. wymagać
już będą znacznego udziału w rozwoju
konstrukcji alternatywnych układów napędowych, głównie akumulatorowych napędów elektrycznych (rysunek 2).
W segmencie ciężkim elektryfikacja
staje się znacznie bardziej złożonym i wrażliwym na koszty problemem, a alternatywne paliwa i alternatywne technologie napędowe wciąż wzbudzają dyskusje,
gdy rozważana jest ich rentowność.

W Europie, aby osiągnąć wymaganą
redukcję emisji CO2 o 15% do 2025 r.
i o 30% do 2030 r., muszą pojawić się pojazdy użytkowe o alternatywnych źródłach
napędu. Producenci ciężarówek zmuszeni
są do działania dwutorowego, rozwijając
technologię napędową opartą na silnikach
spalinowych na najbliższe lata i różne
formy elektryfikacji w dłuższej perspektywie. Wielu producentów OEM uważa,
że osiągnięcie celów emisyjnych wyznaczonych na 2025 r. jest możliwe w dużej
mierze dzięki doskonaleniu konwencjo-

30%
Obniżenie emisji CO2
Cel UE do 2030

Zmniejszenie masy
Opony

15%
Obniżenie emisji CO2
Cel UE do 2025

Rysunek 2. Potencjał obniżenia emisji
CO2 dla samochodów ciężarowych
z silnikami Diesla [7]
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Perspektywy rozwoju rynku
Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA)
98,3% wszystkich ciężkich i średnich
ciężarówek na europejskich drogach (powyżej 3,5 t dmc.) jest dzisiaj napędzanych silnikami Diesla. Pojazdy napędzane
elektrycznie mają znikomy udział (0,01%
lub jeden na 10 000 pojazdów), a około
0,4% wszystkich samochodów ciężarowych w UE napędzanych jest gazem
ziemnym. 99% zarejestrowanych do tej
pory elektrycznych samochodów dostawczych to pojazdy typu BEV (Battery Electric Vehicle) magazynujące energię elektryczną w akumulatorach. Zdecydowanie
największy i rosnący udział pojazdy elektryczne mają we flotach autobusów miejskich, a ich użycie na stałej trasie jest łatwym uzasadnieniem biznesowym.
Światowa flota elektrycznych samochodów dostawczych osiągnęła liczebność 250 000 szt. w 2018 r. – o 80 000
więcej niż w 2017 r. Sprzedaż elektrycznych samochodów ciężarowych segmentu
średniego wynosiła od 1000 do 2000 szt.
w 2018 r., przy czym większość sprze-

dawana była w Chinach. W raporcie Global EV Outlook 2019 [3] Międzynarodowa
Agencja Energetyczna IEA identyfikuje
Chiny jako wiodący na świecie rynek
lekkich samochodów dostawczych z napędem elektrycznym (138 000 pojazdów
w 2018 r., co stanowi 57% światowej
floty). Europa jest drugim co do wielkości rynkiem z flotą liczącą w 2018 r. ok.
92 000 pojazdów, co stanowi 38%. Amerykański rynek pojazdów użytkowych
z napędem elektrycznym stanowi niewielki procent globalnego rynku, przy
czym elektryczne ciężarówki stanowią
obecnie mniej niż 1% krajowego rynku
w USA. W raporcie [4] szacuje się, że wolumeny sprzedaży elektrycznych ciężarówek segmentu ciężkiego (klasy 8) osiągną wielkość 10–11 tys. szt. w Stanach
Zjednoczonych do 2025 r.
Dominujący pod względem liczby
sprzedawanych samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym rynek
chiński jest napędzany głównie potrzebą
rozwiązania lokalnego problemu emisji.
Z kolei głównymi aspektami rozwoju napędów elektrycznych w Europie są zarówno całkowity koszt posiadania, jak

reklama

i planowane ograniczenia wjazdu dla pojazdów użytkowych z silnikiem Diesla.
W USA kluczowym czynnikiem elektryfikacji ciężarówek są korzyści TCO wynikające z oszczędności kosztów paliwa.
Koszt paliwa na milę dla ciężarówki z silnikiem Diesla wynosi ok. 0,34 USD przy
dzisiejszym poziomie efektywności paliwowej i cenie oleju napędowego. Ciężarówka elektryczna może działać przy około
0,2 USD za milę przy obecnej cenie prądu,
czyli o 30% taniej niż ciężarówka z silnikiem Diesla. Ta korzyść kosztowa może
wzrosnąć do 40% w oparciu o prognozy
cen oleju napędowego i energii elektrycznej publikowane przez amerykańską
administrację.
W analizie przygotowanej przez IEA
[3] czytamy, że w Unii Europejskiej liczebność samochodów ciężarowych z napędem
elektrycznym może osiągnąć 0,9 mln szt.
w 2030 r. w tzw. Scenariuszu nowych
polityk i 3,3 mln w tzw. Scenariuszu
EV30@30, co stanowi odpowiednio 1%
i 3% całkowitej liczby pojazdów. W Scenariuszu nowych polityk udział sprzedaży
pojazdów elektrycznych w Europie osiąga 26% w 2030 r. (z wyłączeniem pojaz-
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Rysunek 3. Prognozy rocznego udziału w sprzedaży pojazdów elektrycznych
z podziałem na grupy produktowe; prognoza światowa dla samochodów
osobowych i autobusów, samochody ciężarowe – łącznie Chiny,
Unia Europejska, Stany Zjednoczone [6]

sprzedaży nowych samochodów ciężarowych. W kolejnych latach floty będą musiały sukcesywnie zwiększać udział e-ciężarówek, jeśli mają całkowicie lub niemal
całkowicie przejść na napęd elektryczny
do 2050 r.
Tak ustalona perspektywa czasowa
daje flotom i producentom ciężarówek
i dostawcom komponentów możliwość
planowania. Jednak, jak widzieliśmy po
kilku nieudanych próbach narzucenia poziomów czy terminów elektryfikacji lub
jej przyspieszenia (np. rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce), nie ma
nic gorszego, jak pospiesznie wymyślona polityka rządowa mająca na celu
wykolejenie planu.

dów 2- i 3-kołowych). Na rynku europejskim najwyższy udział w sprzedaży osiągną
autobusy elektryczne: 32% w 2030 r., co
jest zgodne z celami dyrektywy w sprawie
ekologicznie czystych pojazdów w transporcie miejskim.
W raporcie MarketsAndMarkets [5]
czytamy, że globalny rynek pojazdów
użytkowych z napędem elektrycznym
w 2020 r. osiągnie prawie 261 000 szt.,
a następnie przy stopie wzrostu 32,7%
w okresie 2020–2027 osiągnie 1 890 430
szt. Najszybciej ma rozwijać się segment
elektrycznych samochodów dostawczych,
napędzany wysokim popytem ze strony
sektora logistycznego, zwłaszcza w Europie. Według prognoz przedstawionych
w raporcie Electric Vehicle Outlook 2019
[6] do 2040 r. na drogach będzie jeździć
508 mln elektrycznych samochodów osobowych oraz ok. 41 mln elektrycznych pojazdów użytkowych. W omawianej perspektywie czasowej elektryfikacja napędu
obejmie 56% sprzedaży samochodów
dostawczych LCV (Light Commercial Vehicle) i 31% samochodów ciężarowych
klasy średniej w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Europie. Autorzy raportu [6]
są zdania, że samochody ciężarowe seg-

© Scania

Scania i norweska sieć supermarketów
ASKO wspólnie badają nowe technologie
elektryfikacji: w maju br. zawarto umowę,
na podstawie której w ciągu najbliższych
3 lat Scania dostarczy do ASKO do 75
dystrybucyjnych chłodni zbudowanych
na samochodach Scania z napędem
elektrycznym

mentu ciężkiego to najtrudniejszy segment do wprowadzania napędu elektrycznego – szacowana sprzedaż tego
typu pojazdów osiągnie poziom do 19%
w 2040 r. Przewidywane udziały w sprzedaży pojazdów użytkowych z napędem
elektrycznym z podziałem na grupy produktowe przestawiono na rysunku 3.

Podsumowanie
Mimo istniejących prognoz ustalanie
„sztywnej” perspektywy czasowej dotyczącej uzyskania przez pojazdy użytkowe z napędem elektrycznym znaczących
udziałów rynkowych jest obecnie zbyt
ambitne. Można jednak przyjąć, że już
w okolicach 2035 r. samochody elektryczne, w których źródłem energii będą
akumulatory lub wodorowe ogniwa paliwowe, powinny stanowić znaczną część
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Obecnie, gdy stawia się nacisk na wydajność elektrowni wiatrowych,
ważna jest nie tylko ich lokalizacja, ale i konstrukcja. Łopaty wirnika nowej
generacji „wiatraków” mogą mieć nawet 70 m długości. Jak je bezpiecznie
i ekonomicznie przetransportować? Faymonville proponuje model WingMAX
– nową naczepę z serii platform TeleMAX.

Faymonville
WingMAX do transportu
skrzydeł wiatraków XXL
owy pojazd do transportu ładunków o ekstremalnej długości dostępny jest w wersji 3- lub 4-osiowej. Istotne dane techniczne to: niezwykle
wysoki skok łabędziej szyi, najdłuższa dostępna powierzchnia załadunkowa w formie czterokrotnie rozsuwanego teleskopu, długość łabędziej szyi kompatybilna
z 5-osiowymi ciągnikami siodłowymi
oraz mocne 19,5-calowe osie wahliwe.
Sprawdzona technologia osi łamanych pozwala na kąt skrętu nawet do 60°
i maksymalne podniesienie do 600 mm.
W kombinacji z hydraulicznie podnoszoną i opuszczaną łabędzią szyją nowy
TeleMAX radzi sobie bez problemów
z przeszkodami na drogach, choćby ta-

kimi jak ronda, które tego rodzaju zespoły
pojazdów muszą przejechać w poprzek.
Dzięki temu możliwe jest pokonanie drogi
w trudnych warunkach terenowych o różnych profilach tras.
Hydraulicznie podnoszona łabędzia
szyja unosi się nawet o 1700 mm, zapewniając szczególnie duży prześwit. Naczepa platformowa, zaprojektowana do
zastosowania z ciągnikami siodłowymi
o 4 i 5 osiach, zawiera znacznie więcej
inteligentnie przemyślanych rozwiązań.
Przesuwne podkłady pod ładunek, umożliwiające utworzenie konstrukcji wspornikowej skrzydła, pozwalają na skrócenie naczepy nawet wtedy, gdy znajduje
się na niej ładunek. Są one niezwykle po-

mocne, ułatwiając pokonywanie krętych
odcinków drogi. Wsporniki hydrauliczne
ułatwiają rozsuwanie i zsuwanie teleskopowej powierzchni załadunkowej. Obustronna blokada sekcji teleskopowych zapewnia podwyższoną stabilność podczas
jazdy, a rozstaw wózków osiowych, wynoszący 2000 mm, szczególną stabilność
boczną. Wzmocnione pozycje blokady
zapewniają za to optymalne przeniesienie sił pociągowych i hamujących.
Praktyczna radiowa obsługa zdalna
wszystkich funkcji hydraulicznych stanowi dodatkowe wsparcie podczas pracy
użytkownika. Solidna konstrukcja naczepy
ze stali dużej wytrzymałości zapobiega ponadto powstawaniu sił łamiących, które
mogłyby zniszczyć kruchy ładunek. Wersja
WingMAX, będąca częścią serii TeleMAX,
pozostaje dzięki wymienionym właściwościom ekstremalnie stabilna i bezpieczna w obsłudze również wtedy, gdy
służy do przewozu najdłuższych skrzydeł
wiatraka elektrowni wiatrowych.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Faymonville
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było odpowiednie dla wszystkich sytuacji.
Spróbujemy przybliżyć przede wszystkim
cztery główne filozofie obsługi maszyn
i wyjaśnić, dlaczego coraz wyraźniej zaznacza się tendencja do stosowania obsługi predykcyjnej.
Najważniejsze podejścia w obsłudze
maszyn to:
• obsługa korekcyjna, którą przeprowadza się w razie awarii,
• obsługa zapobiegawcza – prewencyjna, którą przeprowadza się w przypadku maszyn sprawnych,
• obsługa predykcyjna,
• obsługa proaktywna.

Korekta
czy prewencja?
Dariusz Piernikarski
Część 1

Utrzymanie sprawności
technicznej, a więc
obsługa (konserwacja)
dowolnego urządzenia
mechanicznego, polega
na zapewnieniu, że
pozostaje ono w gotowości
do działania, ilekroć jest to
wymagane. Można w tym
celu wykorzystywać różne
strategie działania.

Naprawa
po uszkodzeniu

Strategie utrzymania
(strategie obsługowe)
stanu technicznego
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Poziom wydajności
Przed opisaniem procedur obsługi
warto zdefiniować pojęcie poziomu wydajności. Możemy go zdefiniować jako
stopień, w jakim maszyna lub komponent wykonuje swoją funkcję w porównaniu ze stanem „jak nowy” lub w momencie pierwszego uruchomienia. Poziom
wydajności można ocenić pod względem
prędkości działania, wydajności energetycznej (np. zużycia paliwa), dokładności, poziomu hałasu lub dowolnego
innego parametru istotnego dla prawidłowego działania.
W układzie mechanicznym poziom
wydajności poszczególnych komponentów maszyny stopniowo spada z czasem
z powodu takich czynników, jak zużycie,
korozja, starzenie, zmęczenie itp. Jest
również prawdopodobne, że w pewnym
momencie dojdzie do wyraźnego przyspieszenia tempa, w jakim poziom wydajności się obniża i ostatecznie nastąpi
całkowite (a czasem katastroficzne) uszkodzenie – dojdzie do awarii (rysunek 1).
Eliminacja defektów
we wczesnym stadium

OBSŁUGA
KOREKCYJNA

W pierwszej części artykułu przyjrzymy się ogólnym zasadom obsługi korekcyjnej i prewencyjnej, w drugiej zajmiemy
się obsługą predykcyjną i proaktywną.

OBSŁUGA
OBSŁUGA

PREDYKCYJNA

OBSŁUGA

PREWENCYJNA

PROAKTYWNA

Obsługa planowa

Wykorzystanie analizy danych
do predykcji usterek
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niektórych przypadkach maszyny mogą pracować przez
24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu. W innych sytuacjach sprzęt
może działać przez kilka lub kilkanaście
minut co kilka dni lub tygodni. Pojazdy
użytkowe i ich osprzęt, np. układy hydrauliczne wywrotu czy tylne podesty załadowcze, działają w stosunkowo czystym i stabilnym otoczeniu, innym razem
ich praca odbywa się w deszczu, śniegu,
upale lub przy wysokim zapyleniu. Jest
zatem mało prawdopodobne, aby jakiekolwiek podejście do obsługi serwisowej
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Początek uszkodzenia
A

Normalne zu życie

B

Trwałość użyteczna

C
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Rysunek 1.
Poziom wydajności
w funkcji czasu
dla typowej pompy
hydraulicznej

a degr adacja

Poziom wydajności

Pr zyspieszon

Czas

Awaria

Obsługa korekcyjna
Filozofia obsługi korekcyjnej polega
na naprawie urządzenia, gdy – i tylko
wtedy – ulegnie ono awarii (punkt C na
rysunku 1). Argumentem przemawiającym za tym sposobem myślenia jest to,
że czasami można wyrządzić więcej
szkody, wykonując prace obsługowe, niż
pozostawiając zadowalająco działające
urządzenie, zgodnie z dobrze znaną zasadą: jeśli nie jest zepsute, nie naprawiaj.
Zalety tego podejścia można podsumować następująco:

1) Jeśli żadne główne komponenty nie
ulegną awarii w trakcie eksploatacji
maszyny, jest to najtańsza forma obsługi. Wiele maszyn może być używanych tylko sezonowo lub sporadycznie
(np. posypywarki, żurawie załadowcze
itp.), zatem wiele ich komponentów
może znajdować się w dobrym stanie
technicznym, gdy maszyna przestanie
być używana. Samochody osobowe
czy pojazdy użytkowe są złomowane,
mimo że wiele ich oryginalnych części
jest nadal w dobrym stanie.
2) Obsługa korekcyjna po wystąpieniu
awarii może być również odpowiednia, jeśli konsekwencje awarii komponentu są trywialne. Można zatem
przyjąć, że w trakcie eksploatacji rezygnujemy z działań zapobiegawczych i dopuszczamy możliwość wystąpienia awarii w mniej kluczowych
komponentach, nie mających wpływu
np. na podstawowe funkcjonalności
maszyny czy bezpieczeństwo.
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Rysunek 1 ilustruje typową charakterystykę pompy hydraulicznej, w której
poziom wydajności można zdefiniować
jako ogólną wydajność pompy, tj. biorąc
pod uwagę wzrost zarówno przecieków
wewnętrznych, jak i tarcia. Podczas normalnego okresu eksploatacji, który można
mierzyć w miesiącach lub latach w zależności od zastosowania, poziom wydajności ma tendencję do stopniowego i dość
przewidywalnego obniżania się z ogólnego poziomu wydajności wynoszącego
od ok. 90% do ok. 80%. W punkcie B charakterystyka zaczyna spadać szybciej
w miarę zwiększania się zużycia i często,
w bardzo krótkim czasie, zostaje osiągnięty
punkt C, oznaczający awarię urządzenia.
Celem dobrego programu obsługi jest zatem to, aby punkt C nigdy nie został
osiągnięty przy jednoczesnym zapewnieniu opłacalności eksploatacji. Działania
obsługowe powinny być podejmowane
jak najbliżej punktu B, ale nie dalej. Krytyczne zastosowania mogą wymagać wymiany lub przeglądu przed osiągnięciem
punktu B, w zależności od dopuszczalnego
stopnia pogorszenia poziomu wydajności.
Pierwsze podejście do obsługi zaleca jednak wymianę części w punkcie C.
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Nieoczekiwane awarie mogą być niezwykle kosztowne:
to utrata zysków oraz dodatkowe koszty transportu
i robocizny związane z uzyskaniem i montażem części
zamiennych i dodatkowe koszty związane np.
z usuwaniem zewnętrznych skutków awarii

W codziennej eksploatacji to na kierowcy
spoczywa obowiązek regularnej kontroli stanu
technicznego pojazdu – przydatnym narzędziem
jest wtedy lista kontrolna
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Obsługa prewencyjna
pozwala na zaplanowanie wizyty pojazdu
w serwisie, wcześniejsze przygotowanie
niezbędnych części
zamiennych i dokładne
oszacowanie kosztów

Awarie mogą
być niebezpieczne
zarówno dla personelu obsługującego
(kierowcy), jak
i innych osób
w pobliżu
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3) W zależności od kompetencji personelu zajmującego się obsługą wymiana lub naprawa komponentów
zapobiegająca ich przedwczesnym
uszkodzeniom, wykonywana podczas
rutynowych przeglądów serwisowych,
może czasami powodować dodatkowe
usterki spowodowane złymi praktykami konserwacji. Przeprowadzanie
obsługi tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne, zmniejsza więc ryzyko wystąpienia usterek tam, gdzie
wcześniej nie istniały.
Zastosowanie obsługi korekcyjnej
w eksploatacji maszyn ma również kilka
istotnych wad:
1) Przyjęcie zasad obsługi korekcyjnej
(po wystąpieniu awarii) oznacza podjęcie ryzyka, że komponent będzie
sprawny przez cały okres eksploatacji i nie zawiedzie w pewnym niedogodnym momencie. Mimo że maszyna
może być używana rzadko i przez
krótki czas, pogorszenie stanu technicznego i starzenie się komponentów występuje również w okresach
bezczynności – dobrym przykładem
mogą być akumulatory lub opony.
2) Nieoczekiwane awarie mogą być niezwykle kosztowne. Utracone zyski
z produkcji czy usług mogą sięgać
dziesiątek tysięcy złotych, do tego należy doliczyć koszty transportu i robocizny związane z uzyskaniem i montażem części zamiennych i dodatkowe
koszty związane np. z usuwaniem zewnętrznych skutków awarii.
3) Awarie mogą być niebezpieczne zarówno dla personelu obsługującego
(kierowcy), jak i innych osób w pobliżu. Mogą również pojawić się trudne
w neutralizacji skażenia środowiska
naturalnego.

4) O ile wszystkie konsekwencje i pierwotne przyczyny awarii nie zostaną dokładnie rozwiązane (takie jak np. płukanie instalacji hydraulicznej po awarii
pompy), zwykła wymiana uszkodzonego elementu może wkrótce doprowadzić do podobnej awarii (rysunek 2).

Trwałość komponentów jest skracana przez nieusunięcie
pierwotnej przyczyny lub w wyniku pierwszej awarii

Poziom wydajności

Rysunek 2.
Niewłaściwa
likwidacja usterki
jako przyczyna
kolejnych częstszych awarii

Długi czas potrzebny
na usunięcie awarii
Czas
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Awaria #1

#2

48 | WRZESIEŃ 2020 | Transport – Technika – Biznes

#3

To, czy obsługa korekcyjna jest odpowiednią strategią postępowania, zależy od konsekwencji nieprzewidzianej
awarii komponentu. Większość z nas ma
tendencję do czekania, aż baterie pilota
telewizora przestaną działać przed ich
wymianą. W tym przypadku trywialne
konsekwencje wyczerpania baterii oznaczają, że obsługa korekcyjna jest właściwym sposobem postępowania. Jednak
rzadko tak będzie w przypadku czegoś
tak złożonego jak samochód ciężarowy,
żuraw hydrauliczny czy naczepa niskopodwoziowa z osiami wahliwymi i zawieszeniem hydraulicznym.
W niektórych przypadkach można
założyć, że trwałość niektórych komponentów może być dłuższa niż oczekiwana
trwałość eksploatowanego pojazdu (maszyny), w której one działają, np. w przypadku maszyn, które pracują stosunkowo
rzadko lub są używane tylko sezonowo.
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Obsługa prewencyjna polega na oszacowaniu, kiedy elementy maszyny mogą
się zużyć lub stać się niezdatne do użytku,
a następnie zaplanowaniu ich wymiany, zanim to nastąpi. Skuteczność tego podejścia zależy w dużej mierze od tego, jak
dokładnie można określić czas użytkowania elementu. W samochodach zalecane są np. okresy wymiany oleju silnikowego i napędu rozrządu, ponieważ
dostępnych jest wiele danych pozwalających przewidzieć ich okres użytkowania. Są jednak komponenty, w przypadku
których jest to wręcz niemożliwe: producent, sprzedając pompę hydrauliczną,
czasami nie ma pojęcia, w jaki sposób
i jak często będzie ona wykorzystywana
przez klienta końcowego. Zastosowanie
obsługi prewencyjnej w eksploatacji maszyn ma sporo zalet:

z poszczególnymi aplikacjami czy intensywnością użytkowania. O zakładanej trwałości decyduje nie tylko producent komponentu, ale także wiele
innych czynników, takich jak np. intensywność (warunki) eksploatacji,
działania bezpośredniego użytkownika czy mechaników w serwisie.
2) Jeśli zakładana trwałość jest niedoszacowana, komponenty mogą być
niepotrzebnie wymieniane na długo
przed końcem ich okresu użytkowania. W niektórych przypadkach może
być możliwa regeneracja wymienionej części, w innych zostanie ona
zezłomowana. Jeśli jednak trwałość
zostanie przekroczona, sytuacja nie
będzie lepsza niż opisana poprzednio
dla obsługi korekcyjnej (rysunek 3).
3) Programy wymiany komponentów
oparte na szacowaniu ich trwałości
są zbyt łatwe do zaniedbania, chyba
że sam program obsługi jest ściśle
przestrzegany. Gdy pojazdy/maszyny
są w pełni wykorzystywane, zarządzający czasami niechętnie godzą się
na wysłanie urządzenia do serwisu

Wymiana
zbyt wczesna
© WEBTEC

Obsługa prewencyjna

1) Wymiana elementu przed jego całkowitą awarią znacznie zmniejszy wynikające z tego problemy, co z kolei
oznacza, że można ponownie uruchomić urządzenie z minimalnym
opóźnieniem.
2) Wymiana podzespołów może być zaplanowana z pewnym wyprzedzeniem, co pozwala na lepsze zarządzanie flotą i nieprzewidziane wyłączanie
pojazdów z ruchu.
3) Nie jest potrzebny w zasadzie żaden
dodatkowy sprzęt lub oprzyrządowanie – wystarczy wizyta w serwisie, co
minimalizuje koszty.
4) Doświadczenie zdobyte na jednym
pojeździe (maszynie) lub elemencie
można włączyć do bazy danych w celu
uściślenia szacowanej trwałości podobnych komponentów.
Stosowanie zasad obsługi prewencyjnej ma również pewne wady:
1) Trwałość eksploatacyjna niektórych
komponentów jest często trudna do
oszacowania. Dane producenta dotyczące przewidywanej żywotności
mogą nie być precyzyjnie powiązane

Poziom wydajności

Można założyć, że w takich sytuacjach
obsługa korekcyjna po pojawieniu się
awarii byłaby całkowicie akceptowalna,
ponieważ prawdopodobieństwo przedwczesnego uszkodzenia komponentów
jest bardzo małe. Należy jednak wziąć
pod uwagę nie tylko prawdopodobieństwo awarii, ale także jej konsekwencje.
Jeśli awaria nastąpi w trakcie pracy np.
żurawia hydraulicznego, skutki mogą
być katastrofalne.

Wymiana
prawidłowa

Wymiana
zbyt późna
Trwałość
„zmarnowana”
Czas
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Rysunek 3.
Niedoszacowanie
i przeszacowanie
trwałości eksploatacyjnej komponentów

Obsługa prewencyjna
to eliminacja najdrobniejszych usterek, zapobiegająca powstawaniu
poważnych awarii

Awaria krytyczna

na rutynowy przegląd, który może
być wymagany lub nie. Gdy sytuacja
jest odwrotna, a intensywność eksploatacji jest niewielka, ograniczenia
budżetowe mogą opóźniać rutynową
wymianę komponentów.
Obsługa prewencyjna jest zatem użytecznym podejściem, gdy trwałość użytkowa podzespołów daje się przewidzieć
i jest ona względnie niewrażliwa na warunki pracy. Tam, gdzie żywotność jest
trudna do przewidzenia lub w znacznym
stopniu zależy od warunków pracy, inne
procedury obsługi mogą być bardziej
odpowiednie.
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amontowanie zbyt ciężkiej zabudowy i wyposażenia dodatkowego,
takiego jak popularny HDS, oznacza w praktyce, że ładowność 3,5-tonowego samochodu dostawczego ulega
znaczącej redukcji – nie przeładowując
go, zbyt wiele już nie przewieziemy.

Lżej znaczy więcej
Prosta wywrotka z podłogą wykonaną
z blachy stalowej oraz z aluminiowymi
burtami, zbudowana na typowym podwoziu samochodu dostawczego o 3,5 t dmc.
może legalnie przetransportować nie
więcej niż 1–1,2 t.

Jeśli konieczna jest ładowność większa o 100–120 kg, albo chcemy utrzymać
ładowność, dysponując cięższym podwoziem, opcją do rozważenia jest wybór
nadwozia ze stopów lekkich (aluminium)
ze spawaną aluminiową podłogą. Taka
podłoga powinna mieć wytrzymałość do
większości zastosowań. Nadwozie wykonane w całości ze stopów aluminium
będzie kosztować nawet o 20% więcej
niż jego odpowiedniki, w których równocześnie wykorzystano stal i stopy lekkie. Aluminiowe wywrotki są szczególnie atrakcyjne dla firm wykorzystujących
samochody 3,5-tonowe z kabinami typu
brygadowego.

Lekkie wywrotki
miejskie
Dariusz Piernikarski
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Samochody dostawcze działające w branży budowlanej
zazwyczaj jeżdżą bardzo obciążone ładunkiem. To stanowi
wyzwanie dla producentów zabudów i ich klientów.
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Użycie stali o wysokiej wytrzymałości zamiast aluminium to kolejna opcja
zmniejszenia masy własnej. W ten sposób uzyskujemy oszczędność masy zabudowy rzędu 100 kg. Podobnie jak w przypadku stopów aluminium wykorzystanie
stali o wysokiej wytrzymałości oznacza
wyższą cenę zabudowy w porównaniu
z analogiczną wykonaną z typowych stali
konstrukcyjnych. Korzystne własności
wytrzymałościowe stali o wysokiej wytrzymałości pozwalają na użycie cieńszych
i lżejszych elementów przy zachowaniu
identycznej wytrzymałości.

Detale mają znaczenie
Lekkie wywrotki prawie zawsze wymagają wzmocnienia ramą pomocniczą,
aby podwozie nie zaczęło się skręcać, gdy
nadwozie jest uniesione. Do montażu
ramy pomocniczej na ramie pojazdu wykorzystywane są konsole, ich kształt i położenie dostosowane są do konkretnego
modelu samochodu.
Mechanizmy wywrotu – z klasycznym
siłownikiem podskrzyniowym lub typu
nożycowego – napędzane są elektrohydraulicznie, za sterowanie odpowiada
skrzynka kontrolna umieszczona w kabinie, coraz częściej jest również obsługa
pilotem zdalnego sterowania.
Zmiana kierunku wywrotu odbywa się
zazwyczaj przez odpowiednie przestawienie sworzni blokujących. Producenci
stosują przy tym różne systemy zabezpieczeń, uniemożliwiające błędne ustawienie sworzni i nieprawidłowe działanie
wywrotu.
Skrzynię wywrotu tworzą typowo
burty z anodowanych profili aluminiowych o wysokości typowo 400 mm lub
stalowe o wysokości 500 mm z zamknięciami ryglowymi (kasetonowymi). Burty

W otwartej skrzyni ładunkowej (także
z wywrotem) zbudowanej na typowym
podwoziu samochodu dostawczego o 3,5 t
dmc. legalnie można przetransportować
nie więcej niż 1–1,2 t
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boczne otwierane są w osi dolnej (zazwyczaj opcjonalnie góra – dół), burta tylna
– w osi dolnej i górnej z samoczynnym
otwarciem podczas wywrotu. W zależności od długości skrzyni ładunkowej burty
mogą być dzielone w połowie długości,
dzielący je słupek może być wypinany.
Burty boczne mogą zostać podwyższone,
stosowane są również nadstawki zwiększające objętość skrzyni wykonane np.
z siatki stalowej, wyposażone w przegrody
czy drzwiczki.
Na ścianie przedniej montowana jest
osłona kabiny. Ponieważ wywrotki trójstronne z powodzeniem można wykorzystywać jako pojazdy skrzyniowe, w skrzyni ładunkowej montowane są chowane
pierścienie do mocowania ładunku (zgodne
z wymaganiami normy EN 12640).

© Auto-Nadwozia Bednarczyk

Klasyka konstrukcji: spawana skrzynia wywrotu
ze stali o podwyższonej wytrzymałości z podłogą
z blachy stalowej, burty aluminiowe 400 mm
anodowane z zamknięciami kasetonowymi,
na ścianie przedniej osłona kabiny
z ocynkowanej siatki stalowej

Jeden nie do wszystkiego
Chcąc przewozić wywrotkami na podwoziach samochodów dostawczych ładunki o masie przekraczającej 1–1,2 t, powinno się sięgnąć po cięższe podwozia
przekraczające 3,5 t dmc. Producenci mają
w swej ofercie warianty 5- i 6-tonowe,
a Iveco Daily występuje nawet w wersji
7,2 t dmc. Jeszcze wyższe ładowności są

możliwe do uzyskania, jeśli zabudowa zostanie wykonana na podwoziach samochodów ciężarowych segmentu lekkiego,
takich jak np. 7,5-tonowy Fuso Canter,
który zabudowany aluminiową wywrotką
jest w stanie przewozić ładunek o masie
zbliżonej do 4 t.
Niekiedy trzeba sięgnąć po lżejsze
podwozia, takie jak np. 3,2-tonowy Volkswagen Transporter T32. Samochód ten

reklama
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Niezależnie od koniunktury na rynku budowlanym każda firma działająca w sektorze
usług remontowo-budowlanych wie, że optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie
samochodu wywrotki na podwoziu dostawczym
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Iveco Daily uważane jest
za niezwykle wytrzymałe podwozie,
odporne na przeładowania – jest to
częsty wybór, gdy chcemy mieć
solidną wywrotkę
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Ramę pomocniczą przytwierdza się do ramy samochodu
za pośrednictwem konsoli
i bez jakichkolwiek modyfikacji
tej ostatniej

może zabrać nawet 1000 kg ładunku,
a jego lżejsze rodzeństwo T30, wersja
3-tonowa, da sobie radę z ładunkiem
o masie ok. 800 kg.

Zabudowa prosto z fabryki
Szybko zmieniające się warunki biznesowe popychają coraz większą liczbę
użytkowników w kierunku wykorzystania
samochodów dostawczych z zabudowami
oferowanymi fabrycznie przez producenta.
Niektóre pojazdy są dostępne natychmiast,

niektóre później, ale zazwyczaj termin dostawy nie przekracza 5–6 tygodni. Wykonywanie zabudowy we własnym zakresie
trwa zazwyczaj znacznie dłużej.
Okazuje się, że dla wielu klientów
standardowy produkt z pełnym wsparciem sieci dealerskiej producenta i gwarancją jest równie atrakcyjną propozycją
– otrzymują kompletny samochód bezpośrednio od producenta/importera, z minimalnymi opóźnieniami czasowymi na
montaż nadwozia i maksymalnym komfortem obsługi.
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Producenci dostawczaków mają już
świadomość tego, że dysponowanie ofertą
pojazdów z zabudowami fabrycznymi jest
koniecznością. Jest to różnica między zdobyciem zamówienia, a potencjalną stratą
na rzecz innego producenta. Ogólna fabryczna specyfikacja pasuje zazwyczaj do
zdecydowanej większości operacji.
W ofercie zabudów fabrycznych znajdują się najczęściej poszukiwane takie
zabudowy, jak skrzynie, plandeki, kontenery i – coraz częściej – wywrotki lub
chłodnie. Kompletny pojazd odebrany
z fabryki zapewnia nie tylko pojedynczy
punkt obsługi gwarancyjnej i wsparcia,
ale także wartość rezydualną dla całego
samochodu dostawczego. Taka oferta ułatwia również sfinansowanie całego pojazdu w ramach jednej umowy, obejmującej
takie akcesoria, jak tylny podest załadowczy, żuraw załadunkowy, regały, dodatkowe oświetlenie lub dowolny inny element wyposażenia.
Konwersje podwozi samochodów dostawczych w ofercie producentów tworzą
najczęściej specjalne linie ofertowe, można
tu wymienić np. Ready To Run Citroëna,
Daily Driveaway Iveco, linię One-Stop-Shop Forda, Built For Business Peugeota,
Vans To Go w ofercie MAN Truck & Bus,
Ready To Work w ofercie Mercedesa-Benz
Vans, Ready for Business Renault czy
Engineered To Go u Volkswagena.
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Jesteśmy członkiem jury

Jacek Górski

od 13 lipca br. pełni obowiązki dyrektora marki Opel w Polsce. Na nowym
stanowisku będzie odpowiedzialny za całość działań marki Opel na polskim
rynku, podlegając bezpośrednio Roberto Matteucciemu, dyrektorowi
generalnemu marek Peugeot, Citroën, DS, Opel i Free2Move w Polsce.
Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie. Ma ponad 30-letnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej.
Swoją karierę rozpoczynał w dziale obsługi posprzedażnej jednego
z wiodących producentów samochodów. Następnie pełnił różne funkcje
menedżerskie w koncernach motoryzacyjnych związane ze sprzedażą,
marketingiem i obsługą posprzedażną zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Ma szeroką znajomość marki Opel, nabytą podczas wieloletniej pracy na
różnych stanowiskach firmy General Motors. Od 2015 r. do chwili obecnej
pełnił funkcję regionalnego dyrektora ds. obsługi posprzedażnej na Europę
w firmie Jaguar Land Rover Europe w Niemczech.
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Dział Reklamy i Promocji
Katarzyna Biskupska
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została wybrana przewodniczącą Komitetu Wykonawczego Związku
Polskiego Leasingu. Po raz pierwszy w 26-letniej historii polskiej organizacji
leasingowej stanowisko to zostało powierzone kobiecie. Poza społeczną
działalnością w ZPL pełni funkcję prezesa zarządu ING Lease Polska. Z Grupą
ING jest związana od 29 lat. Na początku kariery zawodowej
odpowiadała za bankowość korporacyjną, finansowanie strukturyzowane
oraz dłużne rynki kapitałowe w oddziale ING Bank N.V. w Warszawie.
W 2001 r. została powołana na stanowisko dyrektora departamentu klientów
strategicznych w ING Banku Śląskim. Od 2006 r. jako dyrektor w pionie
korporacyjnej sieci sprzedaży odpowiadała za doskonalenie oferty produktów
bankowych dla klientów korporacyjnych, a także rozwój przeznaczonych
dla nich kanałów internetowych i mobilnych. Jest absolwentką Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie.

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

