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14 Oleje silnikowe a norma Euro VI
Od dnia 1 stycznia 2014 r. nowo rejestrowane
pojazdy samochodowe muszą spełniać wymagania normy Euro VI. Spełnienie tych wymagań przez silniki Diesla jest możliwe tylko
przy zastosowaniu wtórnej obróbki splin,
czyli katalizatorów oraz filtrów cząstek stałych.
Jednym z warunków zapewnienia wymaganej trwałości tych układów jest stosowanie
odpowiednich olejów silnikowych.

z olejem silnikowym
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30 2013: wskaźniki mocno w górę
Nadeszła pora, aby podsumować wyniki
sprzedaży samochodów ciężarowych w roku
2013. Od początku było wiadomo, że będzie
to specyficzny rok, w którym może dojść do
gwałtownego zwiększenia sprzedaży w związku
ze zbliżającym się terminem wejścia w życie
nowej normy Euro VI. I to właśnie nastąpiło.
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48 SLT – Mercedesy do ciężkiej roboty
Korzystając z zaproszenia Mercedes-Benz
Polska, w połowie lutego udaliśmy się do
Wörth, gdzie odbyła się spektakularna premiera ciągników siodłowych przeznaczonych
do transportu ciężkiego Actros SLT oraz
Arocs SLT.

67 Więcej, wydajniej, bezpieczniej
Mnogość zadań i wymagań w zakresie budownictwa i logistyki budowlanej odnośnie
do pojazdów samowyładowczych powoduje,
że jednoznaczne określenie istniejących trendów jest trudne. Bez wątpienia pod względem wydajności transportowej, rozumianej
jako objętość przewożonego ładunku i obciążenie użytkowe, przoduje ciągnik plus naczepa samowyładowcza.

76 Bieżnikowanie w cenie
Usługi bieżnikowania opon zyskują na znaczeniu. Wbrew obiegowej opinii sprzed lat
mówiącej o kiepskiej jakości „nalewek” polscy
przedsiębiorcy zaczęli doceniać zalety opon
bieżnikowanych.
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Dzieje się
i będzie się działo…
W bieżącym numerze „Samochodów Specjalnych” obszernie prezentujemy Państwu
wyniki sprzedaży pojazdów użytkowych w roku ubiegłym. Oczywiście dane statystyczne
uzupełnione są komentarzami specjalistów z branży.
Tymczasem – dosłownie tuż przed oddaniem numeru do druku – dowiedzieliśmy się
o bardzo ciekawym wydarzeniu na szczytach „władzy”. Oto Volkswagen kontynuuje swoją
ofensywę w branży pojazdów użytkowych. Producent ten w połowie lutego złożył publiczną ofertę kupna akcji Scanii. Ruch ten wpisuje się w deklarowaną od dawna chęć
Volkswagena do zmaksymalizowania efektów synergetycznych płynących z współistnienia
jego własnego biznesu ciężarówkowego oraz firm MAN i Scania. Potencjał tejże synergii
jest znaczny, szacuje się mianowicie, że pozyskanie przez VW pełnej kontroli nad Scanią
dałoby oszczędności średnio na poziomie 650 mln euro rocznie. W ofercie czytamy, że
VW proponuje kwotę 200 SEK (koron szwedzkich) za akcję, co odpowiada zyskowi na
poziomie 57% za akcje serii A oraz 53,3% za akcje serii B względem średniej ceny wyznaczonej w okresie 90 dni poprzedzających datę wydania komunikatu, czyli 21 lutego
2014 r. Oferta dotyczy w sumie 298 910 903 udziałów, których Volkswagen pośrednio
lub bezpośrednio nie jest właścicielem. Kwota do wydania to łącznie 6,7 mld euro.
VW inwestuje w Scanię od roku 2000 i do tej pory był właścicielem (pośrednio i bezpośrednio) 89,2% praw głosu oraz 62,6% wartości kapitału.
Wspólne operacje VW, MAN-a i Scanii rysują się w różowych barwach, a biorąc pod
uwagę perspektywy dalszego wzrostu, do kierowania tą całą organizacją potrzebny staje
się odpowiedni człowiek. Z tego to powodu Volkswagen zwrócił się o pomoc do Andreasa
Renschlera, który pełnił wysokie funkcje menedżerskie w koncernie Daimler. Kilka tygodni temu mogliśmy przeczytać, że nieoczekiwanie opuścił on Daimlera z powodów osobistych... Renschler zna branżę samochodów ciężarowych jak mało kto – spędził wiele
lat w Daimler Trucks Division, będąc ostatnio odpowiedzialnym za cały pion samochodów ciężarowych, czyli Daimler Trucks, był także przewodniczącym rady dyrektorów producentów pojazdów użytkowych w ACEA, czyli Europejskim Zrzeszeniu Producentów
Pojazdów. To, że Renschler przechodzi do VW, było tematem spekulacji od momentu,
gdy opuścił Daimlera. Można by powiedzieć, że oficjalna wiadomość była najmniej zaskakującą niespodzianką tego roku.
Obecnie niezmiernie ciekawy jest dalszy rozwój sytuacji – jak zareaguje Scania i jej
akcjonariusze na ofertę kupna akcji przez Volkswagena i to, jaką drogą Andreas Renschler
będzie chciał poprowadzić grupę pojazdów użytkowych VW. Reagując błyskawicznie,
szwedzki producent powołał niezależny komitet, którego zadaniem będzie wnikliwa
ocena oferty Volkswagena – ma on wyjawić swoją opinię w ciągu kilku tygodni. Z oczywistych względów Renschler nie zasiądzie u sterów tak szybko, będzie musiał z tym zaczekać znacznie dłużej, bo co najmniej do lutego 2015 r. Oj, będzie się działo…
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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Jesteśmy dumni z kolejnego, najlepszego
najlepszeg rezultatu ciężarówki MAN TGX EfﬁcientLine. Nasz mistrz oszczędnej jazdy
pozostawił innych daleko w tyle, tym razem w teście magazynu Trucker, gdzie spalając tylko 25,2 l na 100 km osiągnął
rekord zużycia paliwa. Stał się tym samym najbardziej efektywną ciężarówką w swojej klasie.
Skorzystaj z możliwości optymalizacji kosztów - z MAN TGX EfﬁcientLine to możliwe!

Engineering the Future - since 1758.

MAN Truck & Bus
MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. · Al. Katowicka 9, Wolica · 05-830 Nadarzyn · tel. 22 738 69 68 · www.mantruckandbus.pl
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Dobry rok dla MAN-a
MAN Truck & Bus Polska 12 lutego
zorganizował doroczną konferencję prasową. O najważniejszych wydarzeniach
dla firmy w Polsce opowiadali: prezes zarządu MAN Truck & Bus Polska Piotr
Stański oraz menedżer ds. sprzedaży
pojazdów ciężarowych na rynku polskim
Bernard Wieruszewski.

Menedżer ds. sprzedaży
pojazdów ciężarowych
na rynku polskim Bernard
Wieruszewski

Prezes zarządu MAN
Truck & Bus Polska
Piotr Stański
Linia montażu silników
okrętowych MAN
w Norymberdze

Rok 2013 firma MAN Truck & Bus
Polska zamknęła na pozycji wicelidera
sprzedaży pojazdów ciężarowych w Polsce
z liczbą 3633 dostarczonych klientom
pojazdów. Spółka sprzedała o 34% pojazdów więcej niż rok wcześniej – wynik
ten jest znacznie lepszy od średniej wynoszącej 20%. Udział w rynku pojazdów
ciężarowych wyniósł 18,4% i tym samym
udało się poprawić pozycję rynkową o 2%
w stosunku do roku 2012. W sektorze
autobusów spółka sprzedała 45 pojazdów,
uzyskując 5,6% udziałów w rynku.
Podobnie jak w przypadku pozostałych importerów w MAN Truck & Bus
Polska ubiegłoroczna sprzedaż została zdominowana przez ciągniki siodłowe. W tym
sektorze odnotowano wzrost sprzedaży
o 40,9% – do klientów trafiły 2204 pojazdy. Nadal MAN Truck & Bus Polska
ma silną pozycję w segmencie lekkim
6,1–10 t dmc. (2. miejsce, 335 szt.,
29,7% udziału w rynku, wzrost sprzedaży o 43,2%) i średnim 10,1–15,9 t
dmc. (1. miejsce, 518 szt., udział 36,3%,
wzrost 35,3%).

Omawiając wyniki, Piotr Stański zwrócił również uwagę na dobre wyniki sprzedaży samochodów używanych (łącznie
4800 pojazdów MAN) i rezultaty uzyskane przez MAN TopUsed (619 szt.), co
świadczy o atrakcyjnej ofercie i niezawodności pojazdów MAN. Sprzedaż serwisu wzrosła o 6%, a sprzedaż części zamiennych o 11%.
W roku 2013 firma MAN Truck & Bus
Polska wiele działań skierowała na promocję usług serwisowych. Przez minione
12 miesięcy oferowano pakiety serwisowe
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w atrakcyjnych cenach, dużym zainteresowaniem klientów cieszyła się oferta
na oryginalne części zamienne. W minionym roku firma MAN otworzyła 2 nowe
centra sprzedażowo-serwisowe MAN
Truck & Bus Center – w Małopolu koło
Radzymina i w Modlnicy koło Krakowa,
zainaugurowano również działalność
akademii serwisowej MAN Academy
w Wolicy.
Również fabryki MAN produkujące
w Polsce pojazdy użytkowe ubiegły rok
mogą uznać za udany. W fabryce MAN
Trucks w Niepołomicach wyprodukowano w ubiegłym roku 10 000 pojazdów.
W 2013 r. świętowano tam również wyprodukowanie pojazdu o numerze 50 000.
Jubileuszowy egzemplarz to pojazd TGS
18.440 4×2 BLS dla firmy WAK TRANS.
Z kolei zakłady MAN Bus w Starachowicach i w Poznaniu wyprodukowały
1512 autobusów kompletnych, 265
szkieletów autobusowych Neoplan oraz
458 podwozi autobusowych, które trafiły na różne rynki świata. Osiągając ten
wynik, spółka MAN Bus po raz kolejny
została w Polsce liderem produkcji i eksportu autobusów miejskich.

Spotkanie podsumowujące ubiegły
rok zorganizowano w Norymberdze –
wizyta w tym mieście stała się doskonałą okazją do zapoznania się z działaniami fabryki silników MAN i działającego
w obrębie zakładu centrum szkoleniowego MAN Engine Academy, w którym
odbywają się szkolenia w zakresie obsługi i napraw silników.
(DP)

Zdjęcia: © D. Piernikarski

www.lampyostrzegawcze.pl

Druga generacja silników
Scania Euro 6
Wybierz z gamy 15 silników
Scania Euro 6

Silniki Euro 6 w technologii EGR
z SCR lub tylko SCR

Dostarczyliśmy już ponad
5.000 pojazdów Scania Euro 6

Pierwszy silnik V8 Euro 6
na rynku

Dostępne moce silników Euro 6
od 250 do 730 KM

Sprawdzone rozwiązania Euro 6
SILNIKI SCANIA EURO 6 DRUGIEJ GENERACJI
Silniki Scania od zawsze charakteryzowała moc, oszczędność oraz wysoki stosunek momentu obrotowego do mocy. Kolejną
istotną cechą jest niezawodność będąca rezultatem setek godzin testów. W zakresie oczyszczania spalin Scania ma największe
doświadczenie zarówno jeśli chodzi o technologie recyrkulacji spalin (EGR), jak i selektywnej redukcji katalitycznej (SCR).
W ostatnich trzech latach dostarczyliśmy ponad 160.000 silników wyposażonych w jeden z tych układów. Suma zdobytych
doświadczeń składa się na najbardziej sprawdzone i niezawodne silniki spełniające normę Euro 6. Już dziś możesz wybrać
silniki Euro 6 drugiej generacji w technologii EGR z SCR lub wykorzystujące tylko SCR.
Zmaksymalizuj swoją produktywność poprzez obniżenie zużycia paliwa aż do 8%.
Zwiększ dyspozycyjność swojego pojazdu korzystając z planu serwisowego. Wykorzystaj
moc silników Scania Euro 6 drugiej generacji. Poznaj prawdziwie aerodynamiczną kabinę.
Niech podróż trwa www.scania.com/streamline.

Scania. Stworzona by przewodzić.
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Mercedes podsumowuje rok 2013

świadczenie w eksploatacji silników
Euro VI” – powiedział Przemysław Rajewski, szef działu samochodów ciężarowych Mercedes-Benz. W segmencie autobusów (Mercedes-Benz i Setra) w 2013 r.
Daimler Buses odnotował wzrost sprzedaży na poziomie 4,9%, sprzedając łącznie 215 sztuk.
Natomiast liczba zarejestrowanych
samochodów dostawczych Mercedes-Benz w roku ubiegłym wyniosła 4213.
W 2012 r. było to 3895 pojazdów. W dużym stopniu przyczynił się do tego Citan,
który w pierwszym pełnym roku obecności na rynku osiągnął liczbę rejestracji
495. Dużym zainteresowaniem klientów cieszył się też Sprinter – zarówno poprzedni model, jak i najnowszy (premierowy model z 2013 r. spełniający
normę emisji spalin Euro VI). Łącznie
w Polsce zarejestrowano 2843 pojazdy, co
oznacza wzrost w porównaniu z 2012 r.
niemal o 200 sztuk. W rezultacie udział
Mercedes-Benz na rynku samochodów
dostawczych zwiększył się o kolejne
0,1% i wyniósł 8,8%. W nowym roku
Mercedes-Benz oczekuje zwiększenia
sprzedaży we wszystkich trzech segmen-

dwóch latach premier nowych modeli
planujemy skoncentrować się na dalszym rozwoju usług telematycznych. Zależy nam zarówno na rozwoju samego
produktu, jak i na zainteresowaniu nim
większej liczby klientów. Priorytetem
będzie też utrzymanie zadowolenia klientów z obsługi serwisowej. Planujemy
zwiększenie udziału w segmencie podwozi, który w 2013 r. przejawiał trendy
wzrostowe. Liczymy również, że w całej
naszej ofercie ważnym atutem dla klientów będzie nasze ponad 2,5-roczne do-

tach aut dostawczych, od Citana, przez
Vito, do Sprintera. Ważnymi wydarzeniami 2014 r. będą wprowadzenie Klasy V
oraz nowego Vito pod koniec roku. Warto
dodać, że w 2013 r. sprzedano łącznie
667 umów serwisowych CharterWay Van.
Daje to penetrację rynku na poziomie
14,4%. W serwisie samochodów dostawczych wprowadzono też program pod
nazwą „Van Service Center”, który opiera
się przede wszystkim na podniesieniu jakości usług przy zachowaniu przystępnych cen.
(RP)

© Daimler AG

© R. Pawliszko

4 lutego podczas śniadania prasowego firma Mercedes-Benz Polska zaprezentowała wyniki sprzedaży swoich
pojazdów w roku ubiegłym oraz przedstawiła plany na najbliższe miesiące.
Niemiecki producent w 2013 r. sprzedał
2913 pojazdów ciężarowych o dmc. powyżej 6 t. Wynik ten uplasował Polskę
na czwartym miejscu w kategorii największy rynek pojazdów ciężarowych

Antos, Arocs, Atego). Ofertę samochodów
przystosowanych do spełniania normy
Euro VI uzupełnił też Unimog, Econic
i Fuso Canter. W zakresie serwisowania
w 2013 r. dla klientów pojazdów ciężarowych firma Mercedes-Benz przygotowała
ofertę produktów i usług serwisowych
„Pogwarancyjne pakiety serwisowe”,
obejmujące podstawowe czynności przeglądowe i eksploatacyjne (np. wymiana
oleju czy klocków hamulcowych).
Oczywiście po sukcesach w 2013 r.
Mercedes-Benz Polska nie spoczywa na
laurach. W bieżącym roku firma planuje
zwiększyć udziały rynkowe, rozwijać
produkty powiązane (finansowanie, kontrakty serwisowe, Fleetboard), w dalszym ciągu redukować całkowity koszt
utrzymania produktu (TCO), a także zadbać o utrzymanie wysokiego poziomu
zadowolenia klientów. Nie obędzie się też
bez premier nowych produktów. „Pierwszym ważnym wydarzeniem tego roku
było wejście na rynek nowego Actrosa
w wersji SLT – przystosowanego do
transportu ładunków o masie do 250 t.
Uzupełni to naszą ofertę w zakresie
samochodów do zadań specjalnych. Po

Przemysław Rajewski, szef działu samochodów ciężarowych Mercedes-Benz

Daimler AG w Europie. Rozpatrując tę
kategorię w ujęciu światowym, widzimy,
że Polska znalazła się na dziesiątym
miejscu. Największy wzrost sprzedaży
firma Mercedes-Benz odnotowała w sektorze ciągników siodłowych – tu liczba
rejestracji wzrosła z 1837 (w 2012 r.) do
2203, czyli niemal o 20%. Na wynik ten
wpływ miała głównie sprzedaż nowego
Actrosa – 1500 sztuk. Od daty premiery
polskim klientom przekazano już 2700
egzemplarzy nowego modelu. Warto dodać, że łączna sprzedaż nowych Actrosów w całym koncernie przekroczyła już
30 tys. sztuk.
Ważnymi wydarzeniami dla Daimler AG w 2013 r. było wprowadzenie na
rynek nowych modeli (budowlany Arocs
oraz dystrybucyjne Atego), a także rozszerzenie gamy pojazdów serii A (Actros,
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Wygraj samochód.
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5 lutego br. odbyła się w Warszawie
konferencja prasowa, podczas której
przedstawiciele Solaris Bus & Coach
podsumowali rok 2013 i przedstawili
swoje plany na 2014.
Największy polski producent sprzedał w 2013 r. łącznie 1302 autobusy
i trolejbusy, co oznacza kolejny rekord
w osiemnastoletniej historii firmy. W planach na 2014 r. znalazła się m.in. premiera nowej generacji bestsellerowego Urbino 12 oraz rozwój modeli z napędem
elektrycznym. Podczas konferencji Solarisa reprezentowali: Dariusz Michalak,
wiceprezes zarządu, Zbigniew Palenica
odpowiedzialny za finanse firmy, zakupy
i inwestycje oraz Wiesław Cieśla, pełnomocnik prezesa zarządu ds. kluczowych
klientów.
Poprzedni najlepszy wynik sprzedaży
firma z Bolechowa osiągnęła w roku
2011 (1205 szt.). Dobry wynik w 2013 r.
Solaris zawdzięcza licznym zamówieniom krajowym i zagranicznym. W kraju
firma sprzedała 292 pojazdy (w tym 36
trolejbusów), co po raz kolejny zagwarantowało jej pozycję lidera polskiego
rynku nowych autobusów o dmc. > 7 t
(ponad 50% udziału). Według danych
PZPM Solaris osiągnął nawet lepszy
wynik (318 nowych pojazdów). Rozbieżność ta wynika z różnic w metodologii
zbierania danych przez producenta i związek. Wśród zamawiających znaleźli się
zarówno dotychczasowi, jak i nowi klienci.
Do miast, w których użytkowane są autobusy Solarisa, dołączyły m.in. Kętrzyn,

Gorlice i Przemyśl. W imponującej liczbie
256 sprzedanych na polskim rynku autobusów obok bestsellerowego miejskiego
Urbino znalazło się też 5 międzymiastowych autobusów InterUrbino.
W 2013 roku sprzedaż eksportowa
Solarisa osiągnęła 1010 autobusów i trolejbusów. Największym odbiorcą polskich
autobusów podobnie jak w ubiegłych latach były Niemcy (210 szt.). Liczba ta pozwoliła Solarisowi uplasować się na 3.
miejscu pod względem sprzedaży na trudnym niemieckim rynku autobusów miejskich. Producent z Bolechowa ustąpił tylko
Mercedesowi i MAN-owi. We wrześniu
świętowano przekazanie 2-tysięcznego
autobusu na rynek niemiecki. Duże zamówienie Solaris zrealizował też w ubiegłym roku w Serbii – 200 autobusów dla
przewoźnika miejskiego z Belgradu. Po
wielu latach starań polskiemu producentowi udało się zdobyć zaufanie w Izraelu.
Firma United Bus Services z Nazaretu
zamówiła w Bolechowie 116 autobusów
miejskich Urbino i międzymiastowych InterUrbino. Sprzedano także pierwsze Solarisy na rynku tureckim, wyjątkowo trudnym ze względu na faworyzowanie przez
miejscowe władze produktów krajowych.
W ubiegłym roku Solaris wprowadził do swojej oferty autobusy spełniające
normę Euro VI. Największą nowością
roku 2013 jest z pewnością autobus
elektryczny z „pantografowym” systemem ładowania baterii, który zaprezentowano podczas Transexpo w Kielcach. Rozwiązanie wykorzystuje podobny
do pantografu, zamontowany na dachu,
odbierak prądu, który w połączeniu z zawieszoną nad jezdnią stacją ładowania

umożliwia szybkie, bezpieczne i bezobsługowe uzupełnianie energii elektrycznej w bateriach. Rozwiązanie zostało opatentowane. Firma pochwaliła się
również pierwszymi komercyjnymi sukcesami w dziedzinie autobusów elektrycznych. Pierwszy taki pojazd został
sprzedany do Klagenfurtu w Austrii. Natomiast w tym roku pięć elektrycznych
Solarisów zostanie dostarczonych do
Brunszwiku w Niemczech. Kolejne dwa
elektrobusy pojadą do Düsseldorfu i jeszcze jeden do Szwecji. Bardzo ciekawe
wydają się dwa przegubowce dla Hamburga. Firma Hochbahn Hamburg zamówiła autobusy elektryczne wyposażone w wodorowe ogniwa paliwowe.
Oprócz sukcesów z 2013 r. przedstawiciele Solarisa omówili plany na
bieżący rok. Do najważniejszych zaliczyli rozwój napędu elektrycznego oraz
premierę nowej generacji rodziny autobusów miejskich Urbino, która odbędzie się we wrześniu w Hanowerze. Ciekawym produktem w ofercie Solarisa
pozostanie tramwaj Tramino, w br. rozpoczną się dostawy do Olsztyna oraz finalizowany będzie (rozszerzony zresztą)
kontrakt z Jeną. W najbliższym czasie
wyjedzie 10-tysięczny Solaris z zielonym jamnikiem na masce. Sukces Solarisa można nazwać wyjątkowym, należy
on bowiem do nielicznych producentów
przemysłowych z polskim kapitałem,
którzy stale się rozwijają i zdobywają
coraz to nowe rynki eksportowe. Marka
Solaris od 18 już lat buduje swój sukces
na podstawie wysokiej jakości i indywidualnego podejścia do klienta, niezależnie
od wielkości i wartości zamówienia.(PM)

© Solaris Bus & Coach

Podsumowanie roku u Solarisa

© Volvo Trucks

Nowy punkt NordGlass we Wrocławiu
Renault Trucks T Ciężarówką Roku
2014 w Hiszpanii
Renault Trucks T, pojazd dalekobieżny
z nowej gamy producenta, otrzymał hiszpański tytuł Truck of the Year 2014
(Ciężarówka Roku 2014). Ten prestiżowy
plebiscyt jest organizowany corocznie
przez hiszpański magazyn branżowy
Transporte3. Wyboru dokonało jury złożone z 50 specjalistów reprezentujących
największe hiszpańskie firmy transportowe. W tym roku oceniane były 3 pojazdy ciężarowe. Swoją decyzję jury podjęło przeważającą większością głosów po
wcześniejszym przetestowaniu nowego
pojazdu w warunkach drogowych, podczas licznych prezentacji zorganizowanych

Kolejny punkt firmy NordGlass we
Wrocławiu, zajmujący się naprawą i wymianą szyb samochodowych, został otwarty. 2 grudnia 2013 r. do ogólnopolskiej sieci dołączył serwis mieszczący
się przy ul. Braterskiej 6. W nowym punkcie serwisowym klienci mogą m.in. naprawić szybę czołową, wymienić szyby
w samochodach osobowych, dostawczych,
© R. Pawliszko

Volvo Trucks przywiązuje wielką
wagę do kwestii ekonomiki paliwowej
jako sposobu na zapewnienie znacznych
oszczędności dla klientów i ochrony środowiska naturalnego. Dlatego specjaliści
z firmy nieustannie pracują nad rozwojem nowych produktów i usług ukierunkowanych na oszczędność paliwa. Jednym
z efektów tych działań jest kontynuacja
konkursu The Drivers’ Fuel Challenge.
– Koszty paliwa stanowią duże obciążenie
finansowe dla wielu firm transportowych.
Niemniej jednak koszty te można wydatnie zmniejszyć, stosując techniki ekonomicznej jazdy – powiedziała Vesna
Jovic, menedżer projektu ds. The Drivers’ Fuel Challenge 2014. – Za sprawą
naszego konkursu chcemy podkreślać
znaczenie tego faktu i zachęcać zawodowych kierowców na całym świecie do
doskonalenia stylu jazdy pod kątem ekonomiki paliwowej – dodała.
Z analiz Volvo Trucks wynika, że przez
skorzystanie z oferowanych przez firmę
usług, takich jak szkolenie i indywidualny
instruktaż kierowców, udaje się zmniejszyć zużycie paliwa o ok. 10%. Dlatego
też uczestnicy konkursu będą oceniani
nie tylko według rzeczywistego zużycia
paliwa, ale także pod kątem zachowań
oddziałujących na ekonomikę paliwową,
takich jak przewidywanie sytuacji drogowej, hamowanie oraz wykorzystanie
silnika i skrzyni biegów. Próby konkursowe będą się odbywały w realistycznych
warunkach, w których kierowcy muszą
utrzymać odpowiednią wydajność, a jednocześnie udowodnić, że potrafią użytkować samochód ciężarowy w sposób
właściwy: bezpieczny i odpowiedzialny.
Konkurs The Drivers’ Fuel Challenge
prowadzony jest w ramach rynku Europy
Centralno-Wschodniej (CEE). Udział w nim
może wziąć każdy kierowca zawodowy
bez względu na wiek i markę samochodu,
którym aktualnie wykonuje swoją pracę.

wien, że przekona kolejnych klientów, by
zaufali Renault Trucks – podsumował
Bruno Blin, prezes Renault Trucks. Nagroda została przekazana 23 stycznia
br. w hotelu Husa Princesa w Madrycie
w obecności ok. 400 zaproszonych gości,
biznesmenów i specjalistów rynku transportowego. Z rąk Marcosa Montero, przewodniczącego Hiszpańskiej Konfederacji
Transportu Towarowego (CETM), odebrał ją Philippe Gorjux, wiceprezes Renault Trucks Hiszpania−Portugalia (na
zdjęciu z lewej).
(KB)

© www.transporte3.com

Ruszyła nowa edycja
The Drivers’ Fuel Challenge

Eliminacje u lokalnych dealerów Volvo
Trucks, a następnie półfinały i finał wyłonią trzech krajowych uczestników finału
światowego, który odbędzie się 19 września br. w Goeteborgu w Szwecji.
Konkurs po raz pierwszy zorganizowany został w roku 2009. W zeszłorocznej edycji udział wzięło 3600 kierowców z 22 krajów. Dokładne informacje
dotyczące zasad konkursu, szczegółowego
programu, terminów i sposobu składania
zgłoszeń w Polsce zostaną wkrótce opublikowane na stronie www.volvotrucks.pl.
Rejestracja do konkursu w Polsce ruszyła
10 marca br.
(KB)

przez Renault Trucks Hiszpania−Portugalia na Półwyspie Iberyjskim ubiegłej
jesieni. – Wyróżnienie to jest szczególnie nobilitujące, ponieważ pochodzi od
profesjonalistów z branży transportowej.
W pełni odzwierciedla reakcje klientów,
którzy wypróbowali lub już kupili te pojazdy. Nagroda stanowi dowód uznania
dla cech Renault Trucks T i jestem pe-
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ciężarowych i pojazdach specjalnych
praktycznie wszystkich marek, modeli
i roczników oraz poddać ją zabiegowi
hydrofobizacji albo wymienić wycieraczki. Nowo otwarty obiekt zastąpi działający dotychczas punkt NordGlass, zlokalizowany przy ulicy Karkonoskiej we
Wrocławiu. Wyspecjalizowani pracownicy serwisu NordGlass gotowi są pomóc
kierowcom przez 5 dni w tygodniu: od
poniedziałku do piątku w godzinach od
8:00 do 16:00. Nowa wrocławska placówka naprawy i wymiany szyb samochodowych – jak każda filia NordGlass
– udziela bezterminowej gwarancji na
wszystkie wykonywane usługi. Oprócz
tego oferuje pełny zakres likwidacji szkód
szybowych zgłaszanych przez klientów
firm ubezpieczeniowych.
(RP)

www.lampyostrzegawcze.pl
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Oleje silnikowe
a norma Euro VI

Piotr Ignaciuk

Od dnia 1 stycznia 2014 r. nowo rejestrowane pojazdy samochodowe muszą
spełniać wymagania normy Euro VI. Spełnienie tych wymagań przez silniki Diesla
jest możliwe tylko przy zastosowaniu wtórnej obróbki splin, czyli katalizatorów
oraz filtrów cząstek stałych. Jednym z warunków zapewnienia wymaganej
trwałości tych układów jest stosowanie odpowiednich olejów silnikowych.

stycznia 2014 r. zaczęła obowiązywać wprowadzona zgodnie z dyrektywą WE 595/2009 nowa norma
ograniczenia emisji związków toksycznych przez silniki samochodowe Euro VI.
Norma ta to nie tylko obniżone limity emisji
wybranych związków, ale również dodatkowe wymagania dotyczące trwałości
silnika i układów wtórnej obróbki spalin,
kontroli emisji dwutlenku węgla (a co za
tym idzie i zużycia paliwa) oraz nowe wytyczne do działania sytemu OBD.
Wraz ze zmianą wymagań normatywnych opracowano nowe, lepiej odzwierciedlające rzeczywiste warunki
pracy silnika, testy homologacyjne. Zamiast stosowanych dotychczas testów
ESC (European Stationary Cycle) oraz
ETC (European Transient Cycle) wprowadzono WHSC (World Harmonized
Steady-state Cycle) oraz WHTC (World
Harmonized Transient Cycle). WHSC jest
testem statycznym, w którym występują
ustalone warunki pracy silnika. WHTC
to test dynamiczny. Składa się on z trzech
faz: rozruchu zimnego silnika, jego zatrzymania po nagrzaniu i ponownego
rozruchu nagrzanego silnika. Test WHSC
jest testem 13-fazowym. Pomiary ba-

dawcze emisji w obu testach obejmują
wszystkie fazy. Końcową emisję ujętych
w normie związków wyrażoną w g/kWh
otrzymuje się po przebadaniu spalin
zebranych w obydwu testach. Główne
różnice pomiędzy starymi i nowymi tesPM [g/kWh]
0,40

i liczba emitowanych cząstek stałych (PM),
całkowita emisja węglowodorów oraz
emisja metanu. Ograniczenie emisji NOx
poprzez stosowanie katalizatorów SCR
wymusiło także wprowadzenie ograniczeń i pomiarów emisji amoniaku. Norma
wymusza także wspomnianą kontrolę
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Zmiana poziomu emisji PM (cząstek stałych)
i NOx (tlenków azotu) dla silników Diesla
według norm Euro

tami homologacyjnymi dotyczą procedury
ustalania prędkości i momentu obrotowego silnika oraz zwiększenia ilości mierzonych zanieczyszczeń. W nowej normie
pomiarom podlega nie tylko masa, ale
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emisji CO2, a co za tym idzie dokładniejszy pomiar zużycia paliwa. Istotne są też
zwiększone wymagania dotyczące trwałości układów ograniczenia emisji. W tym
aspekcie przyjęto, aby układy ograniczenia emisji w silnikach z wysoką trwałością umożliwiały zachowanie odpo-

www.lampyostrzegawcze.pl
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wiednich parametrów aż do 700 000 km
przebiegu (wobec wcześniejszych
500 000 km). Rozszerzone zostały także
funkcje układu OBD. W związku ze wzrostem ograniczeń emisji NOx wprowadzono
konieczność pojawienia się wizualnego
sygnału ostrzegawczego w przypadku
zwiększonej do 5 g/kWh emisji NOx lub
przy braku płynu AdBlue. Dalszy wzrost
emisji NOx powyżej 7 g/kWg powinien
skutkować ograniczeniem momentu maksymalnego silnika do 60%, a następnie
redukcją prędkości pojazdu do 20 km/h.
Jak widać, nowa norma stawia też nowe
wymagania w stosunku do rozwiązań
konstrukcji i sterowania silnikiem.

Układy oczyszczania spalin
i zmniejszania emisji
Wprowadzone limity emisji powodują, że pojedyncze sposoby ograniczenia emisji wybranego typu związku skuteczne w poprzednich wydaniach norm
Euro obecnie stają się nieefektywne.
Konieczne jest kompleksowe podejście
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Tabela 1. Rozwój ograniczeń emisji wybranych
Związek
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w normach Euro
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do usuwania substancji toksycznych ze
spalin. We współczesnym silniku spełniającym wymogi normy Euro VI możemy
zaobserwować współdziałanie kilku
metod zmniejszania emisji wybranego
związku toksycznego. Wysokie ciśnienie
wtrysku sprzyjające bardzo dobremu
rozpyleniu paliwa w połączeniu z doładowaniem skutkującym wysoką temperaturą procesu spalania ogranicza proces
tworzenia cząstek stałych. Jednak do
spełnienia obecnych wymagań normy
konieczne jest dodatkowe użycie katalizatora utleniającego i filtru DPF. Część
rozwiązań proponowanych przez firmy
samochodowe zaleca nawet okresową wymianę filtra cząstek stałych (DPF) w ramach przeglądów okresowych w celu
efektywniejszego zmniejszenia (kontroli)
liczby emitowanych cząstek. Wprowadzane są też nowe typy filtrów o regeneracji pasywnej i wysokiej sprawności
rzędu nawet 99%. W celu uzyskania
takiej sprawności w trakcie pracy kontrolowana jest temperatura filtra (jest to
tzw. termozarządzanie).
Wysoka temperatura spalania sprzyja
powstawaniu tlenków azotu (NOx). W przypadku konstrukcji spełniających wprowadzone w 2004 r. wymagania norm

Euro IV do uzyskania odpowiedniego
poziomu emisji NOx wystarczało często
zastosowanie tylko układu recyrkulacji
salin z zaworem EGR. Tu należy zaznaczyć, że zawory EGR są bardzo wrażliwe
na obecność związków siarki w spalinach.
Tworząca się dzięki nim sadza może
skutecznie je unieruchomić. Dlatego już
wtedy niektórzy producenci, np. Volvo
czy Mercedes, uzyskali ograniczenie
emisji NOx za pomocą układu selektywnej katalitycznej redukcji SCR. Obecnie
system SCR stał się normą i bywa stosowany łącznie z układem recyrkulacji
spalin oraz wstępnym katalizatorem utleniającym (zapewnia to wysoka skuteczność w usuwaniu tlenków azotu). Pierwsze układy SCR mogły być źródłem emisji
powstającego z rozpadu mocznika amoniaku. Obecnie układy SCR wyposażone
są w czujniki kontrolujące emisję amoniaku. Jednak uzyskanie wprowadzonych
wymaganiami normy Euro VI limitów
emisji amoniaku wymaga zastosowania
dodatkowego katalizatora nieprzereagowanego amoniaku ASC (Ammonia Slip
Catalyst).
Jak można zauważyć, wszystkie wprowadzane obecnie do eksploatacji silniki
spełniające wymogi normy Euro VI wyposażane są we wszystkie występujące
we wcześniejszych rozwiązaniach systemy
wtórnej obróbki spalin, w tym katalizatory utleniające, filtry cząstek stałych i katalizatory redukujące. Systemy te jednak
poddano dodatkowej modyfikacji zwiększającej skuteczność ich działania. Podobnie jak w przypadku rozwiązań spełniających wymagania wcześniejszych
edycji norm Euro, tak i teraz występują
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Wtrysk roztworu
mocznika AdBlue
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NO x, PM

Dodatkowy
wtrysk paliwa

O 2, N 2
H2O, CO 2

NO,
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Katalizator utleniający
+ Filtr cząstek stałych

Katalizator SCR do redukcji NOx do N2
+ katalizator utleniający amoniak NH3

Chłodnica EGR

Układ oczyszczania spalin silnika spełniającego normę Euro VI
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pewne różnice w rozwiązaniach, np. Renault i Volvo stosują wszystkie wymienione układy łącznie z układem recyrkulacji spalin. Inne podejście proponuje
IVECO – jest to rozwiązanie nazywane
„tylko SCR” pozwalające na ominięcie
często kłopotliwego w eksploatacji zaworu
EGR. Jak można zauważyć na przykładzie zaworów EGR, długa i bezproblemowa eksploatacja wymaga ograniczenia
zawartości związków siarki w spalinach.
Podobne wymagania można określić
w stosunku do katalizatorów – w tym
przypadku szkodliwa jest nie tylko obecność siarki, ale też związków metalicznych. W przypadku silników głównym

sie spalania związków siarki i fosforu
szkliste sadze nie mogą być usuwane
poprzez wypalenie, co powoduje szybkie blokowanie filtrów. Podobnie działanie wykazują wspomniane związki
pierwiastków metalicznych, np. cynku
(związki przeciwzatarciowe) i wapnia
(decydującego o rezerwie alkalicznej
oleju TBN). Obecność tych związków
wpływa również na skrócenie trwałości filtrów DPF. Wymienione czynniki
powodują, że oleje przeznaczone do silników spełniających Euro VI mają zmniejszoną do 7 liczbę zasadową, wymaga tego bowiem konieczność zapewnienia

Oleje silnikowe do silników
spełniających normę Euro VI
Wytyczne do kompozycji olejów silnikowych przygotowanych do zastosowania w silnikach spełniających wymagania normy Euro VI zostały opracowane
w trakcie przygotowywania wprowadzonej w grudniu 2009 r. nowej klasyfikacji olejów ACEA. W klasyfikacji tej
olejami przeznaczonymi do zastosowania w tych silnikach są oleje klasy E6
i E9. Oleje klasy E9 to oleje Mid SAPS
o obniżonej zawartości siarki i fosforu,
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5
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Odpowiednio dobrane oleje silnikowe
zapewnią silnikom spełniającym normę
Euro VI właściwą pracę

źródłem obecności siarki i związków metali w spalinach są olej napędowy i olej
silnikowy. Jeśli w przypadku siarki można
zaryzykować twierdzenie, że jej głównym
źródłem jest paliwo, to związki metaliczne
obecne w spalinach pochodzą głównie
ze spalania oleju silnikowego. Związki
wapnia i sodu często stanowiły podstawę rezerwy alkalicznej oraz dodatków
myjących i modyfikujących tarcie. Uzyskanie wymaganej przez normę Euro VI
wysokiej trwałości eksploatacyjnej układów
oczyszczania spalin wymusza stosowanie
odpowiednio skomponowanych olejów.
Stosowane oleje muszą realizować nie
tylko klasyczne funkcje (obniżanie tarcia,
chłodzenie, uszczelnianie, ochrona przed
korozją, oczyszczanie i usuwanie zanieczyszczeń, tłumienie drgań i hałasu), ale
muszą również zapewnić ograniczenie
negatywnego wpływu związków powstających z ich spalania na układy wtórnej obróbki spalin stosowanych w silnikach Euro VI.

Odporność
na utlenianie
(wzrost lepkości)

Czystość
tłoka

ACEA E6

ACEA E4

Wzrost wymagań dla olejów do silników spełniających normę Euro VI

a oleje klasy E6 – Low SAPS to oleje
o niskiej zawartości tych pierwiastków.
Obie klasy olejów dostosowane są do smarowania silników wyposażonych w układy
EGR i SCR oraz w filtry cząstek stałych
DPF. Oleje takie mają zmniejszoną skłonność do tworzenia szlamów i zapewniają większą czystość smarowanym elementom silnika. Charakteryzuje je też
mniejsza wartość liczby zasadowej, tzw.
TBN (Total Base Number), co wiąże się
z obniżeniem zawartości związków pierwiastków metalicznych.
Ograniczenie zawartości związków
siarki i fosforu pozwala na stosowanie
filtrów cząstek stałych. Powstające w cza-
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wysokiej trwałości układom filtracji
spalin. Należy oczekiwać, że dalszy rozwój kompozycji olejów silnikowych doprowadzi do opracowania nowej gamy
dodatków uszlachetniających, których
składniki nie będą miały negatywnego
wpływu na trwałość układów filtracji.
Przykładem jest Castrol Elixion 5W-30
Low SAPS produkowany w technologii
„Clean Performance Technology”. Technologia dodatków „Clean Performance
Technology” pozwala m.in. na całkowitą eliminację związków siarki (jako podstawy do tworzenia dodatków zmniejszających tarcie i zużycie elementów
silnika).

www.lampyostrzegawcze.pl

Najnowszy model Urbino 12 electric posiada bezobsługowy
system ładowania. Pozwala on na zasilanie baterii w bardzo
krótkim czasie, np. podczas postoju na przystanku,
bez konieczności opuszczania pojazdu przez kierowcę.
Poznaj zalety innowacyjnych, elektrycznych pojazdów Solaris.

www.solarisbus.pl
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Oleje

na szóstkę

Z początkiem stycznia br. weszła w życie norma emisji spalin
Euro VI. W związku z tym poprosiliśmy producentów olejów
o zaprezentowanie swoich najnowszych produktów.

© BP

Vanellus Max ECO 5W-30 to syntetyczny niskopopiołowy olej silnikowy,
przeznaczony do silników wysokoprężnych wyposażonych w nowoczesne
układy katalityczne i spełniających normy
Euro IV i Euro V. Szczególnie zalecany
jest do silników generujących wydłużone
przebiegi w pojazdach takich producentów, jak Mercedes-Benz, Volvo i MAN.
Dzięki technologii CleanGuard pozwala
zredukować osady w silniku do 30%
lepiej niż oleje referencyjne.

Inny produkt BP to półsyntetyczny
niskopopiołowy olej silnikowy Vanellus
Max ECO 15W-40 przeznaczony do samochodów ciężarowych i autobusów, spełniających normy emisji Euro V i Euro VI.
Jest szczególnie polecany do silników
Volvo wymagających oleju o jakości Volvo
VDS-4, ale również do silników innych
europejskich producentów, jak np. MAN.

Castrol
Olej Enduron Low SAPS 5W-30 zapewnia utrzymanie najwyższych parametrów pracy silnika, skuteczną ochronę
w trudnych warunkach, a także niższe
koszty utrzymania pojazdów. Może być
używany we wszystkich typach europejskich ciężarówek Euro V i Euro VI, ale
również w starszych modelach i wersjach. Enduron Low SAPS 5W-30 zyskał
aprobatę MAN M3677 dla najnowszej
generacji silników spełniających normę
Euro VI.
Castrol Enduron Global 10W-40 to
półsyntetyczny olej silnikowy spełniający
najnowsze normy jakościowe ACEA E9
i API CJ-4. Normy te oznaczają spełnienie wymagań typu Low SAPS, wydłużenie przebiegów międzywymianowych
i zmniejszone zużycie paliwa, dzięki temu
produkt nadaje się do silników spełniających normy emisji spalin Euro VI. Castrol Enduron Global 10W-40 cechuje się
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BP

wysoką ochroną przeciwzużyciową, może
być również stosowany w silnikach wyposażonych w filtry cząstek stałych DPF.

Cepsa
Cepsa Eurotech LS 10W-40 Plus to
w pełni syntetyczny środek smarny do
silników Diesla spełniających normę
Euro VI. Odpowiedni także do stosowania we wcześniejszych wersjach silników
oraz w silnikach gazowych CNG. Cepsa
Eurotech LS 10W-40 Plus zalecany jest
w szczególności do pojazdów wyposażonych w systemy oczyszczania spalin,
takie jak filtry cząstek (DPF i CRT) oraz
systemy redukcji katalitycznej (SCR),
systemy selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) EcoBlue, które wymagają
stosowania olejów o niskiej zawartości
popiołu. Produkt ten zapewnia oszczędność eksploatacji oraz użytkowanie silnika
w optymalnych warunkach. Ze względu
na to, że spełnia wymogi specyfikacji

www.lampyostrzegawcze.pl

nia bardzo dobrą trwałość eksploatacyjną oraz mniejsze zużycie paliwa. Poza
tym dzięki dobrej płynności ułatwiającej
rozruch zimnego silnika zapobiega tworzeniu się wszelkiego rodzaju nagarów
oraz czarnych szlamów blokujących syntetyczny olej bazowy użyty do produkcji
oleju. Jest odporny na starzenie w wysokich temperaturach, ma dużą odporność
na pienienie i utlenianie.

LOTOS Oil

ACEA E4/E6/E7/E9 i API CJ-4, jest uniwersalnym środkiem smarnym przeznaczonym do stosowania w nowoczesnych
silnikach producentów europejskich i amerykańskich. Jest również zgodny ze specyfikacją Full SAPS oraz Low SAPS.

Iberia
Iberia Ultra Truck EXD 5W-30 to
syntetyczny olej silnikowy wyprodukowany z wysokiej jakości olejów bazowych i unikatowych dodatków. Produkt
przeznaczony jest do stosowania w wysokoobciążonych, wolnossących i turbo-

doładowanych silnikach Diesla spełniających normę Euro V i Euro VI lub
silnikach spełniających również wcześniejsze normy. Produkt polecany jest
także do silników zasilanych gazem CNG.
Iberia Ultra Truck EXD 5W-30 zapew-
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Olej TURDUS Powertec 1100 15W-40
to zaawansowany technologicznie produkt typu SHPD (Super High Performance Diesel) o obniżonej zawartości
siarki, fosforu i popiołów siarczanowych,
czyli tzw. Low SAPS. Przeznaczony jest
głównie do smarowania wysokoobciążonych silników Diesla wyposażonych
w układy oczyszczania spalin przystosowanych głównie do spełniania normy emisyjnej Euro V i nowszej, w których producent zaleca stosowanie oleju o jakości
opartej na wymaganiach klasy ACEA E9.

© LOTOS Oil

© Iberia

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do III
edycji Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników, jednego z największych krajowych
konkursów dla specjalistów z branży motoryzacyjnej, organizowanego przez agencję V8 Team. Uczestnikami zawodów mogą
być zarówno doświadczeni serwisanci,
jak i uczniowie szkół mechanicznych,
którzy wystartują w kategorii Młody Mechanik. Wystarczy zarejestrować się na
oficjalnej stronie konkursu www.mistrzostwamechanikow.pl oraz przejść eliminacje w formie testu internetowego.
Zadania, przygotowane przez ekspertów
ExxonMobil Poland, dotyczą budowy i serwisowania pojazdów, trendów na rynku
motoryzacyjnym oraz historii motoryzacji. Zawodnicy rywalizują w dwóch
kategoriach: Młody mechanik – dla dwuosobowych zespołów uczniowskich ze
szkół mechanicznych i elektromechanicznych (rejestracja do 5 marca br.)
oraz Mechanik zawodowy – dla doświadczonych mechaników, którzy spędzili tysiące godzin w warsztatach (rejestracja
do 14 marca br.). Finały odbędą się pod
koniec marca podczas Targów Techniki
Motoryzacyjnej TTM w Poznaniu, a konkurs poprowadzi Włodzimierz Zientarski.
Tegoroczna edycja daje zwycięzcom
większe szanse na znalezienie dobrej
pracy w renomowanych serwisach. –
Bardzo duże zainteresowanie młodych
mechaników Mistrzostwami może tylko
cieszyć. W ubiegłym roku o krajowy finał
rywalizowało aż kilkadziesiąt zespołów
szkolnych z całej Polski – podsumowała
Elżbieta Jaroszewska z ExxonMobil Poland. Producent olejów Mobil Delvac 1
jest partnerem merytorycznym Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników, ale
także wspiera inne projekty poprawiające konkurencyjność młodych osób na
rynku pracy.
(KB)

© Cepsa

Weź udział w Ogólnopolskich
Mistrzostwach Mechaników

TURDUS Powertec 1100 15W-40 zapewnia bardzo dobre smarowanie silnika
w każdych warunkach eksploatacyjnych
i bezpieczną pracę elementów układu
wydechowego oraz wpływa na czystość
współpracujących elementów.
TURDUS Powertec 5100 10W-40
natomiast to olej silnikowy typu UHPD
(Ultra High Performance Diesel) o obniżonej zawartości tzw. SAPS. Jest przeznaczony do smarowania wysokoobciążonych silników Diesla wyposażonych
w układy oczyszczania spalin przystosowane głównie do spełniania norm emi-

www.lampyostrzegawcze.pl

Total Rubia TIR 9900 FE

Statoil Maxway E9

Statoil Maxway Ultra E6

Shell Rimula R6 LM

Shell Rimula R6 LME

Petro-Canada Duron UHP

ORLEN Platinum Ultor Progress

ORLEN Platinum Ultor Perfect

Mobil Delvac MX ESP

Mobil Delvac 1 LE

LOTOS TURDUS Powertec 5100

LOTOS TURDUS Powertec 1100

Iberia Ultra Truck EXD

Cepsa Eurotech LS Plus

Castrol Enduron Global

Castrol Enduron Low SAPS

BP Vanellus Max ECO

BP Vanellus Max ECO

Marka

5W-30

10W-30

10W-40

10W-40

5W-30

10W-40

10W-40

5W-30

15W-40

5W-30

10W-40

15W-40

5W-30

10W-40

10W-40

5W-30

15W-40

5W-30

SAE

CI-4, CI-4 Plus, CJ-4

CJ-4, SM, SN

CI-4

CI-4, CH-4, CG-4, CF

b.d.

CI-4 Plus

CI-4

b.d

CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4,
SM, SL, CG-4, CF-4, CF-2, CF

CJ-4, SN

CI-4

CJ-4, SM

CJ-4, CI-4, CI-4 Plus, SN

CJ-4

CJ-4

CI-4

CJ-4

CI-4, SL

API

Klasyfikacja

E6, E9

E9-10

E6-10, E7-10 E9-10

E4-99, E6, E7

E6, E7

E6, E7, E9

E6, E7

b.d

E7, E9

E6, E7, E9

E6, E7

E9

E6, E7, E9

E4, E6, E7, E9

E9

E6, E7

E7, E9

E6, E7

ACEA

MB 228.51, M3677, 3477, VDS-4 , RVI RLD-3,
EO-O Premium Plus, CES 20081, DAF

VDS-4, MB 228.31, M3575, RVI RLD-3, EO-O Premium Plus, MTU Typ 2.1,
ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, DQC III-10LA, CES 20081

JASO DH-2 2008, RVI RLD-2, ECF-1-a, MB 228.51, VDS-3, M3477, Scania Low
Ash, MTU Typ 3.1, DQC IV-10LA, M3271-1, CES 20076, CES 20077, RVI RXD

ECF-1-A, CES 20077, 72, 71, DAF, DQC IV-10LA, EO-N, M3477, 3271-1, MB
228.51, MB 226.9, MTU Typ 3.1, RVI RLD-2, Volvo CNG, VDS-3, JASO DH-2

CES 20077, DQC IV 10-LA, EO-N, M3477, M3677, MB 228.51, RVI RLD-2, VDS-3

DAF standardowe przebiegi, DQC III-10 LA, EO-N, M3477, MB 228.51,
MTU 3.1, RVI RLD-2, Scania Low Ash, VDS-3

M3477, MB 228.51, VDS-3, RVI RLD-2, EO-N, MTU Typ 3.1, DQC-III-10 LA,
CES 20076/77, M3271-1, DAF standardowe przebiegi

M3477, CES 20078, CES 20081, MB228.31, MB228.51, Detroit Diesel DDC
93K218, DQC IV-10 LA Jaso DH-2, EO-O Premium Plus 07, MTU Typ 3.1,
RVI RLD-3, RXD, VDS-3, VDS-4

ECF-3, JASO DH-2, RVI RLD-3, CES 20081, Detroit Diesel DDC 93K218/
93K214, EO-N Premium Plus 03 / EO-O Premium Plus, M3575, DQC II-10 LA,
MB 228.31, VDS-4, VDS-3, VDS-2, M3275-1

JASO DH-2, ECF-3, CES 20081, DAF wydłużone przebiegi,
Ford WSS-M2C171-E , MB 235.28, MB 228.51, MB 228.31, M3477, VDS-4,
VDS-3, DQC IV-10 LA, Detroit Diesel DDC 93K218, EO-O Premium Plus,
MTU Typ 3.1, RVI RLD-3, RLD-2, RGD, RXD

MB 228.51, M3477, M3271-1, Deutz III-10 LA, VDS-3, EO-N,
RVI RLD-2, CES 20076/77, MTU Typ 3.1

MB 228.31, M3575, MTU Typ 2.1, VDS-4, EO-O Premium Plus, RVI RLD-3,
CES 20081, DQC III-10 LA, Detroit Diesel DDC 93K218, ECF-3

MB 228.51, MB 228.31, CAT ECF-3, M 3477,
Cummis 20081, Volvo CNG, VDS-4, RVI RXD

MB 228.51, M 3477/3575/3271-1, VDS-4/CNG, RLD-3/2,
EO-O Premium Plus, MTU Typ 3.1, Scania LA/LDF-3, ECF-3,
CES 20081, Detroit Diesel DDC 93K218, DQC IV-10LA

MB 228.31, M3275, VDS-4, RVI RLD-3, CES 20.081, ECF-3

DAF wydłużone okresy wymiany dla silników MX, M3677,
MB 228.51, RVI RLD-2, RXD, VDS-3

JASO DH-2, ECF-3, CES 20.081, DQC III-10LA,
EO-O Premium Plus, M3575, RVI RLD-3, VDS-4

DQC IV-10LA, M3477, MB 228.51, RVI RLD-2, VDS-3

Normy fabryczne producentów

b.d.

147

162

b.d.

b.d.

157

153

160

137

168

155

130

165

150

156

167

138

167

Wskaźnik
lepkości

–48

–42

–42

–39

–42

–39

–30

–45

–30

–45

–30

–30

–51

–35

–39

–51

–42

–51

Temperatura
płynięcia [°C]

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

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

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

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

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

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

10

9,2

10

9,5

10,4

9,5

9,6

10

10,4

10

b.d.

b.d.

b.d.

13

8,1

9,0

9,8

9,0

Liczba zasadowa
TBN [mg KOH/g]

syjnych Euro IV i Euro V, w których producent zaleca stosowanie oleju o jakości
opartej na wymaganiach klasy ACEA E6.
TURDUS Powertec 5100 10W-40 ogranicza do minimum emisję cząstek stałych
z silnika, zapewnia odpowiednie smarowanie w każdych warunkach eksploatacyjnych, a także standardowe lub wydłużone interwały wymiany w zależności od
zaleceń producenta samochodu.

Mobil

© Mobil

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 to w pełni
syntetyczny, bardzo wydajny olej do wysokoobciążonych silników Diesla, który
chroni silnik i system oczyszczania spalin,
przyczynia się do oszczędności paliwa,
a także zapewnia wydłużone okresy
między wymianami oleju. Zaawansowana technologicznie formulacja Mobil
Delvac 1 LE 5W-30 gwarantuje wydajność w ciężkich warunkach eksploatacyjnych, zapewniając jednocześnie dłuższe
przerwy między wymianami oleju, łatwiejszy rozruch w niskich temperaturach.
Produkt ten sprawdza się w pojazdach
użytkowych napędzanych silnikami
Diesla, wykorzystywanych w sektorze
drogowym i przemysłowym, np. w transporcie, kopalnictwie, branży budowlanej
i w rolnictwie. Mobil Delvac 1 LE 5W-30
spełnia lub przekracza bardzo szeroki
zakres specyfikacji branżowych.

Mobil Delvac MX ESP 15W-40 to
najwyższej jakości olej do silników
Diesla przeznaczony do pracy w nowoczesnych, wysokoobciążonych silnikach
o niskiej emisji spalin, w tym silnikach
wyposażonych w system recyrkulacji

spalin (EGR) oraz w systemy obróbki
spalin z filtrami cząsteczek stałych (DPF)
i z katalizatorami utleniającymi do silników Diesla (DOC). Olej Mobil Delvac
MX ESP 15W-40 jest w pełni kompatybilny z silnikami starszej generacji. Produkt ten powstał przy użyciu technologii dodatków uszlachetniających Trimer
i mieszanki detergentów w celu uzyskania jak najlepszych właściwości do
wykorzystania w silnikach nowej i starej
generacji. Mobil Delvac ESP 15W-40 zapewnia kontrolę gęstnienia oleju spowodowanego osadzaniem się sadzy oraz
odznacza się wysokim stopniem zachowania TBN, co pozwala na wydłużenie
okresu wymiany oleju. Należy dodać, że
niskopopiołowy Mobil Delvac MX ESP
jest dostępny także w lepkości 10W-30.

ORLEN OIL
Platinum Ultor Perfect 5W-30 to najwyższej jakości produkt typu Ultra High
Performance Diesel Oil powstały w wyniku połączenia syntetycznego oleju
bazowego oraz zaawansowanego technologicznie systemu dodatków uszlachetniających typu Low SAPS. Pozwoliło
to zarówno na osiągnięcie maksymalnej
ochrony jednostki napędowej, wykazanej w szeregu testów silnikowych, jak
i wydłużenie bezawaryjnej eksploatacji
nowoczesnych systemów obróbki spalin,
stosowanych w pojazdach spełniających
normy Euro V i Euro VI oraz EPA Tier 4.
Zastosowanie komponentów obniżających tarcie pomiędzy współpracującymi
elementami zapewnia spadek zużycia
paliwa oraz zwiększenie mocy jednostki
napędowej. Platinum Ultor Perfect 5W-30
przeznaczony jest do nowoczesnych konstrukcji silników pojazdów ciężarowych
wyposażonych w zaawansowane systemy obróbki spalin, takich jak recyrkulacja spalin EGR, filtry cząstek stałych
(DPF). Własności niskotemperaturowe
pozwalają na ochronę jednostki napędowej również podczas zimnego startu
silnika w warunkach zimowych, gdy jest
ona najbardziej narażona na awarie na
skutek niedostatecznego smarowania.
Platinum Ultor Progress 10W-40 najnowszej generacji, syntetyczny olej typu
UHPDO, opracowany specjalnie do
europejskich silników wysokoprężnych,
spełniających normy emisji zanieczyszczeń
Euro V i Euro VI. Platinum Ultor Progress
zalecany jest do silników Diesla zasila-

24 | MARZEC 2014 | Transport – Technika – Biznes

© ORLEN OIL

| TECHNIKA |

nych paliwem o niskiej zawartości siarki
(do 50 ppm), wyposażonych w układy recyrkulacji spalin, z filtrami cząstek stałych
i bez nich oraz do silników z selektywnym
katalizatorem redukującym tlenki azotu
w spalinach. Do zalet oleju należy zaliczyć: stabilność eksploatacyjną w ekstremalnych temperaturach, bardzo dobrą
ochronę silnika przed zużyciem i korozją, wydłużone okresy międzywymianowe. Platinum Ultor Progress 10W-40
jest także kompatybilny z urządzeniami
filtrującymi i katalizatorami spalin.

Petro-Canada
DURON UHP 10W-40 to najwyższej
jakości olej typu Low SAPS do silników
Diesla. Jak podaje producent, olej przewyższa wymagania ACEA E6 oraz API
CI-4 Plus. DURON UHP 10W-40 to olej

© Petro-Canada
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silnikowy pozwalający uzyskać wydłużone okresy między wymianami i zapewniający doskonałą pracę w każdych
warunkach pogodowych (zarówno w wysokich, jak i w niskich temperaturach
otoczenia). DURON UHP 10W-40 zyskał
aprobaty czołowych europejskich producentów samochodów ciężarowych i spełnia wymagania najnowszych europejskich norm emisji spalin Euro IV, Euro V
i Euro VI. Olej silnikowy DURON UHP
10W-40 wyprodukowany z olejów bazowych o 99,9-procentowej czystości
przewyższa wymagania ACEA i surowe
specyfikacje OEM (producentów oryginalnego wyposażenia), wpływając na
dłuższą żywotność silnika, wydłużone
okresy pomiędzy wymianami, lepszą
pompowalność w niskich temperaturach
i mniejsze zużycie paliwa.

pewnia również długie przebiegi między
wymianami oleju oraz w maksymalny
sposób chroni silnik.

Statoil
Maxway Ultra E6 10W-40 to w pełni
syntetyczny olej do silników wysokoprężnych o najwyższej jakości UHPD zapewniający skuteczną ochronę silnika
w każdych warunkach pracy. Maxway
Ultra E6 10W-40 jest zalecany do stosowania w pojazdach poddawanych
dużym obciążeniom i pracujących w najbardziej wymagających warunkach. Olej
spełnia wymagania dotyczące silników
najnowszej generacji, w których zaleca
się stosować oleje o niskiej zawartości
popiołu siarczanowego, fosforu i siarki
(Low SAPS). Produkt znajduje zastoso-

W ofercie firmy Shell znaleźć można
m.in. syntetyczny olej Shell Rimula R6
LME 5W-30 do silników dużej mocy.
Produkt spełnia wymagania stawiane
przez wiodących producentów pojazdów. Rimula R6 LME 5W-30 pomaga
w zmniejszeniu zużycia paliwa, wydłużeniu przebiegów i zadbaniu o najnowsze konstrukcje silników.

© Statoil

Shell

10W-30 dobrze sprawdza się również
w silnikach benzynowych. To olej o umiarkowanej zawartości popiołu siarczanowego, siarki i fosforu. Zapewnia ochronę,
skuteczne kontrolowanie ilości sadzy,
a jego właściwości czyszczące przyczyniają się do wydłużenia okresu eksploatacji silnika i ograniczenia jego zużycia.
Dobre właściwości rozruchu w niskich
temperaturach zapewniają skuteczną
ochronę silnika i ograniczenie zużycia nawet w niskich temperaturach. To uniwersalny olej do samochodów ciężarowych, autobusów i lekkich samochodów
dostawczych.

Total
Rubia TIR 9900 FE 5W-30 to najnowszej generacji syntetyczny, paliwooszczędny olej przeznaczony do najnowszych silników wysokoprężnych
montowanych w pojazdach ciężarowych,
autobusach, sprzęcie ciężkim i rolniczym. Jest to olej typu Low SAPS do
stosowania w silnikach Euro IV, V i niektórych typów Euro VI. Rubia TIR 9900
FE 5W-30 pozwala na osiąganie maksymalnych, dopuszczalnych przez kon-

© Total
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ell

Innym produktem w ofercie jest Shell
Rimula R6 LM 10W-40 – również syntetyczny olej przeznaczony do pracy w silnikach o dużej mocy. Produkt spełnia
wymagania stawiane przez wiodących
producentów pojazdów dla olejów o najdłuższych przebiegach i przeznaczonych
do najnowszych konstrukcji silników. Za-

wanie w silnikach, których producenci
zalecają olej wysokiej jakości do silników
wysokoprężnych w celu zmniejszenia
częstotliwości wymiany oleju. Maxway
Ultra E6 10W-40 jest odpowiedni do silników spełniających wymagania norm
emisji Euro V i Euro VI, które są wyposażone w filtry cząstek stałych (DPF)
i/lub katalizatory spalin (np. SCR).
Maxway E9 10W-30 z kolei to półsyntetyczny olej do silników wysokoprężnych o jakości SHPD do pojazdów pracujących w trudnych warunkach. Można
go stosować w celu zmniejszenia wymaganej częstotliwości wymiany oleju.
Produkt ten jest zalecany jako olej uniwersalny w przypadku dysponowania
wieloma silnikami wysokoprężnymi różnego typu, wymagającymi stosowania
olejów o różnej specyfikacji. Maxway E9

struktorów przebiegów pomiędzy wymianami oleju. Szczególnie polecany
jest do silników najnowszej generacji,
w których w systemach oczyszczania
spalin stosuje się połączenia układów
SCR lub D-Nox, DPF, EGR. Zastosowanie tego oleju w połączeniu z olejem
przekładniowych z gamy FE gwarantuje
średnią oszczędność paliwa na poziomie 3%, co oznacza średnio 1 l oszczędności na każde 100 km.

Opracowała Renata Pawliszko

SAMOCHODY SPECJALNE | MARZEC 2014 | 25

| TECHNIKA |

Problemy kierowców
z olejem silnikowym
Andrzej Tippe

odczas wymiany oleju silnikowego
w serwisie kierowcy mają czasem
okazję porównać barwę świeżego
oleju w butelce z barwą oleju wylewanego z różnych silników. Nasuwa się im
pytanie, czy zabarwienie przepracowanego oleju mówi o stopniu zużycia i dalszej przydatności oleju do eksploatacji.
Sprawa jest bardziej skomplikowana,
niż nam się wydaje, gdyż zależy to od
tego, jaki silnik mamy w pojeździe –
benzynowy czy Diesla.
W silniku Diesla olej staje się czarny
prawie natychmiast po pierwszym uruchomieniu. Jest to wynik dokładnego dyspergowania w nim sadzy, która zawsze
powstaje podczas spalania oleju napędowego. Zupełnie inaczej jest w przypadku
silników benzynowych (z wyjątkiem FSI).
Stosowane w nich oleje silnikowe mają
początkowo jasną lub ciemnożółtą barwę
zależną od oleju bazowego i składu pakietu dodatków uszlachetniających.
W czasie pracy silnika olej wystawiony na działanie tlenu z powietrza i wysokich temperatur ulega degradacji, czyli
procesowi starzenia, którego szybkość
uzależniona jest od jego jakości. Węglowodory zawarte w olejach podlegają
procesom rozkładu termicznego i utle-

niania, a powstałe produkty procesom
polikondensacji lub polimeryzacji, powodując znaczny wzrost.
Znając te mechanizmy, możemy być
pewni, że utrzymująca się jasna barwa
oleju silników benzynowych wskazuje
na jego przydatność do dalszej eksploatacji. Wyjątkiem są silniki FSI, w których uwarstwiona mieszanka, bardzo
bogata przy świecach, ulega rozkładowi
termicznemu (krakingowi) w czasie każdego zapłonu, a tworzący się z rozkładu paliwa koks zabarwia olej na czarno
(prawie tak samo szybko jak w silnikach Diesla).
Opisane fakty pozwalają wyciągnąć
wniosek, że w nieużywanym aucie reakcja z tlenem (zawartym w powietrzu)
praktycznie nie zachodzi, gdyż wymaga
wysokiej temperatury (znacznie powyżej 100°C, a taka przecież w czasie postoju auta nigdy nie występuje). W czasie
postoju samochodu kontakt z tlenem
występuje tylko na ograniczonej powierzchni, co przy niskiej temperaturze powoduje, że nie zachodzi zjawisko
starzenia oleju. Olejowi nie szkodzi również kondensacja pary wodnej, gdyż nadmiar wilgoci zbiera się (po wykropleniu)
w najniższym punkcie miski olejowej.
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Kierowcy samochodów osobowych w czasie codziennej eksploatacji swoich
pojazdów nie mają na ogół czasu na zastanawianie się nad olejem silnikowym.
W praktyce okazuje się, że wciąż istnieje sporo niejasności i niedomówień na temat
otrzymywania, sposobów działania i stosowania olejów silnikowych.

W zależności od rodzaju silnika w trakcie pracy
olej zmienia swoją barwę

Praktycznie stwierdzono, że oleje mineralne o wyższej klasie lepkości SAE
(np. 15W-40) na skutek tworzenia grubszego filmu olejowego, lepiej i przez
dłuższy czas chronią wewnętrzne części
silnika przed korozją niż oleje syntetyczne o niskich klasach lepkości SAE
(oleje 0W- czy 5W- dają cieńszy, szybciej spływający ochronny film olejowy).
Dla dobra stojącego auta należy pamiętać, żeby uruchamiać silnik co 4–6 tygodni w celu wewnętrznego przesmarowania i doładowania akumulatora.

Lepkość olejów a eksploatacja
Niektórzy kierowcy nie zgadzają się
z teorią, że oleje syntetyczne o niskiej
lepkości są lepsze, ponieważ podczas
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W skrajnych przypadkach kierowcy potrafią doprowadzić silnik i olej nawet do takiego stanu

uruchamiania silników docierają do dalekich punktów smarowania szybciej niż
oleje mineralne docierające tam dopiero
po kilku sekundach. Zjawisko to ma prowadzić rzekomo do niedostatecznego
smarowania i przyśpieszonego zużycia
współpracujących ze sobą części. Teorii
tej zaprzeczają jednak miliony ciężarówek przejeżdżające codziennie pod obciążeniem miliony kilometrów, a ich silniki zalane z powodów ekonomicznych
olejem mineralnym nie psują się i są
ciągle niezwykle trwałe.
Rzeczywiście oleje syntetyczne o niskich klasach SAE lepkości zimowej (0W-,
5W-) mają w niskich temperaturach bar-
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dzo wysoką płynność i błyskawicznie
docierają do najdalszych miejsc smarowania. Ale po kilku obrotach silnika, gdy
wzrośnie jego temperatura, cecha ta przestaje być istotna, a ważniejsza staje się
lepkość letnia bliższa rzeczywistych warunków pracy silnika.
Oleje mineralne o powszechnie stosowanej w Europie klasie lepkości SAE
15W-40 mają mniejszą płynność i rzeczywiście są dłużej pompowane, ale tylko
podczas pierwszego uruchomienia silnika. Następne uruchomienia nie są wcale
istotne dla silnika, gdyż olej w miejscach
smarowanych ciągle jest, bo przykleił
się wskutek swojej wyższej lepkości.
Ilość oleju jest tylko uzupełniana, a silniki są trwałe i niezawodne.
Również dyskusyjna może być informacja, że schłodzony do –40°C olej syntetyczny o klasie lepkości SAE 0W-40
zaczyna wypływać z naczynia o 5 minut
wcześniej niż olej mineralny o tej samej
lepkości. A przecież lepkość jest miarą
oporów płynięcia oleju w danej temperaturze. Tak jak bryłka żelaza i piórko o tej samej masie spadają w próżni
na ziemię równocześnie, tak oleje o tej
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samej lepkości muszą się zachowywać
identycznie w niskiej temperaturze, co
wynika z klasyfikacji lepkościowej SAE.

Rodzaje baz olejowych
Niektórzy kierowcy, słysząc takie informacje, zaczynają się zastanawiać, co
to są oleje mineralne i czym różnią się
od olejów syntetycznych? A wyjaśnienie
jest przecież bardzo proste.
Oleje mineralne, klasyfikowane jako
API grupa I, są to produkty otrzymywane podczas destylacji ropy naftowej.
Są mieszaniną wielu węglowodorów
zależną od źródła ropy i technologii przetwarzania. Oleje syntetyczne w przyrodzie nie występują i dlatego trzeba stworzyć je w procesie syntezy. Zawierają
w swoim składzie zawsze te same cząsteczki węglowodorów, zapewniające
powtarzalne parametry jakościowe końcowego produktu.
Produkcja syntetycznych olejów silnikowych stała się możliwa dopiero po
opracowaniu technologii otrzymywania
syntetycznych bazowych olejów estrowych. Dodatek oleju estrowego, klasyfi-
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oleju mineralnego szybciej odparowują,
powodując wzrost lepkości oleju, a wyprodukowane z nich oleje silnikowe
mogą tracić walor paliwooszczędności.
Problem ten nie dotyczy olejów syntetycznych składających się w większości
z węglowodorów o podobnej długości.
Ważną zaletą bazowych olejów syntetycznych jest łatwość produkowania olejów silnikowych o niskich klasach lepkości SAE, w pełni wykorzystujących
niskotemperaturową płynność syntetyka. Ułatwia to „zimny rozruch” w niskich temperaturach.

Zalety olejów w czasie eksploatacji
Trzeba pamiętać, że nieprawdziwa
jest informacja, iż oleje syntetyczne są
z natury paliwooszczędne, gdyż paliwooszczędność zależy od wielu czynników,
takich jak lepkość oleju i obecność modyfikatorów tarcia.
Oleje o niskich klasach lepkości SAE,
niezależnie od bazy, stosujemy celowo
dla poprawienia efektywności zużycia
paliwa. Wiadomo, że oleje SAE 5W-30
są bardziej paliwooszczędne niż 5W-40,
10W-40 czy 15W-40 i dlatego zostały
ostatnio szeroko rozpowszechnione pod
hasłem ochrony środowiska. Dostępne
obecnie nowoczesne mineralne i syntetyczne oleje silnikowe SAE 5W-30 o najwyższych klasach jakości (np. API SN)
stosowane są powszechnie, ale z tą różnicą, że przebiegi na olejach mineralnych w silnikach aut amerykańskich
ograniczone są od 4 do 6 tysięcy mil (ok.

9650 km), a syntetyki w silnikach europejskich wytrzymują przebiegi 20 do
30 tysięcy kilometrów.
Niektórzy kierowcy obserwują większe zużycie olejów syntetycznych o niskich klasach lepkości, nie wiedząc, że
ubytki oleju są spowodowane główną
zaletą syntetyków – dostępnością w niskich klasach lepkości SAE. Olej o niskiej lepkości znajdzie każdą szczelinę, każdą drogę ucieczki przez możliwe
nieszczelności, szczególnie w wysokiej
temperaturze. Dlatego należy je stosować do silników o bardzo ostrych tolerancjach pasowania.
Jeżeli chcemy stosować olej syntetyczny, a tolerancje pasowania są zbyt duże, musimy użyć olejów o wysokich klasach lepkości SAE 10W-60 lub 15W-50,
a silnik zostanie doskonale doszczelniony i zniknie konieczność dolewek.
W pewnych przypadkach nie ma wyboru i należy stosować tylko syntetyki,
niezależnie od ceny, gdyż tylko syntetyk
zapewnia właściwą pracę (np. nowoczesne oleje niskopopiołowe Low SAPS
muszą mieć bardzo niską zawartość siarki
we wszystkich składnikach, a tylko oleje
syntetyczne spełniają to wymaganie).

Jak dobrać olej silnikowy
Trzeba pamiętać, że głównym decydentem jest producent silnika, który najczęściej określa jakość wymaganego
oleju swoją normą fabryczną, a w Europie musi dodatkowo podać jakość oleju
silnikowego zgodnie z klasyfikacją ja-

Aktualne klasy jakościowe ACEA olejów silnikowych dla transportu
– dobór w zależności od przebiegu
Mo¿liwoœæ zastosowania odpowiednika wed³ug klasyfikacji amerykañskiej API

Rosn¹ca jakoœæ

kowanego jako API grupa V, powodował
rozpuszczanie się dodatków uszlachetniających, brudów, ale także niektórych farb i materiałów na uszczelnienia. Najgorszą wadą estrów była ich
bardzo wysoka cena, dlatego szukano
tańszych środków zastępczych. Dopiero opracowanie metody syntezy alkilonaftalenów (związków mających doskonałe własności rozpuszczania wielu
substancji), doprowadziło do powstania
ostatnich wersji syntetycznych olejów
silnikowych określanych marketingowo
jako „full syntetyki”.
Polialfaolefiny otrzymuje się w procesie polimeryzacji etylenu otrzymywanego z ropy naftowej, a produkcja PAO
jest droga i skomplikowana technologicznie. Dlatego koncerny naftowe opracowały tańsze metody produkcji syntetycznych węglowodorów o podobnej budowie
z wykorzystaniem jako surowców produktów odpadowych szeroko dostępnych
w rafineriach. Do produkcji syntetycznych olejów bazowych wykorzystuje się
wielkocząsteczkowe odpady takie jak
gacz parafinowy czy gudron (pozostałość
z procesów destylacji ropy naftowej).
Wprowadzone metody produkcji syntetyków polegają na rozbijaniu wielkich
cząsteczek nieprzydatnych do niczego
węglowodorów i łączeniu ich w nowe
o zadanej wielkości i strukturze. Wykorzystuje się do tego metodę termicznego hydrokrakingu wielkich cząsteczek
i następnej hydroizomeryzacji do wymaganych struktur. Syntetyki te sklasyfikowano jako API grupa III. Okazało się,
że te metody syntezy są znacznie tańsze,
a produkty dają syntetyczne oleje silnikowe o wyższej jakości. Najnowsze, najlepsze syntetyczne oleje bazowe, klasyfikowane również jako API grupa III,
produkuje się na wielką skalę w Katarze metodą syntezy GTL (Gas To Liquid)
z taniego i dostępnego na wielką skalę
surowca, jakim jest gaz ziemny.
Najważniejszą zaletą jest to, że oleje
syntetyczne są bardziej odporne na działanie wysokich temperatur dzięki swojej budowie chemicznej i dodatkowi termostabilnych inhibitorów utleniania,
dlatego o wiele trudniej ulegają degradacji niż oleje mineralne będące zbiorowiskiem różnych węglowodorów o różnej długości łańcuchów w zależności od
źródła ropy naftowej i metody rafinacji.
W warunkach wysokiej temperatury
lżejsze frakcje (o krótszych łańcuchach)
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~~ API CF
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oleje na maksymalne
przebiegi 100 tys. km
(silniki konstrukcji
europejskiej)

oleje Low SAPS na
maksymalne przebiegi
100 tys. km (g³ównie
silniki konstrukcji
europejskiej)

oleje na maksymalne
przebiegi 50 tys. km
(silniki konstrukcji
amerykañskiej, œrednie
przebiegi dla europejskich)

oleje Low SAPS na
maksymalne przebiegi
50 tys. km (silniki konstrukcji
amerykañskiej, œrednie
przebiegi dla europejskich)
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kościową ACEA (w USA jakość opisuje norma ILSAC,
obecnie GF-5, lub klasa oleju do obsługi serwisowej
API, obecnie najwyższa SN). Mało kto wie, że klasyfikacja jakościowa ACEA rozróżnia oleje pod względem jakości i jest najwyższa dla syntetyków, a najniższa dla olejów mineralnych. Natomiast klasyfikacja
API nie rozróżnia syntetyków od półsyntetyków czy
olejów mineralnych.
Dlatego kiedy nie wiemy, jaki olej jest dobry do
silnika, zrobimy najroztropniej, wybierając olej o klasie jakości ACEA A3/B4 (olej najwyższej jakości,
chroniący silnik). W przypadku olejów do samochodów ciężarowych dobór oleju uzależniony jest od
przebiegów, zamontowania filtrów DPF i konstrukcji silnika. Bardzo często przy mieszanych flotach ekonomiczny w stosowaniu jest mineralny olej ACEA E9,
ekwiwalent API CJ-4, mogący zastąpić olej ACEA E7
w starszych pojazdach.
Na zadawane często pytania, czy olej syntetyczny
można mieszać z olejem mineralnym, odpowiedź
jest prosta. Tak, gdyż syntetyczne węglowodory są
wytwarzane na wzór węglowodorów występujących
w ropie naftowej. Różnią się tylko strukturą i wielkością cząsteczek. Działanie takie nie ma jednak
sensu, gdyż właściwie obniżymy tylko parametry
syntetyku. Trzeba pamiętać, że dolewki oleju możemy
robić przy użyciu oleju o tej samej jakości i tej samej klasie lepkości SAE.

WCIĄGARKI
Kompaktowa budowa wciągarek hydraulicznych
Brevini umożliwia ich zastosowanie wszędzie tam, gdzie
potrzebne są duże siły uciągu przy ograniczonym
miejscu na montaż. Dostępność półokrągłej lub
prostokątnej obudowy wciągarki napędzanej
wielotłoczkowym lub gerotorowym (orbitalnym)
silnikiem hydraulicznym, umożliwia dobranie
optymalnego urządzenia zarówno pod względem
sposobu montażu jak i zasilania przez układ
hydrauliczny. Wciągarki idealne do zastosowania
w żurawiach przenośnych i samojezdnych.

NAPĘDY OBROTU
Szeroki zakres przenoszonych
momentów i przełożeń w przekładniach Brevini
dedykowanych do napędu obrotu z zębnikiem
i wieńcem zębatym powoduje, że sprawdzają
się one doskonale zarówno w ciężkich
koparkach czy żurawiach jak i w lekkich
podnośnikach koszowych montowanych
na podwoziach samochodów dostawczych.

Ograniczenia przebiegów
Niektórzy entuzjaści syntetyków często pytają, jak
bardzo można wydłużyć przebiegi, jeżeli syntetyk jest
taki niezniszczalny? I tu życie sprawia im zawód.
Nawet dla syntetycznego oleju groźne jest działanie tlenu i wysokiej temperatury, gdyż w dłuższym czasie ulega on wolniej (ale ulega) degradacji
i różnorodnym reakcjom utleniania szczególnie dzięki
katalitycznemu działaniu niektórych materiałów konstrukcyjnych silnika (miedź, żelazo).
Tworzące się podczas utleniania alkohole, aldehydy i kwasy podlegają dalszym reakcjom polimeryzacji i polikondensacji, tworząc gęste produkty
żywiczne rozpuszczające się w oleju. Olej zwiększa
swoją lepkość, ale możliwości rozpuszczania powstających brudów są ograniczone i zaczynają one oklejać powierzchnie metalowe. Powstające produkty
i ścier metalowy ze zużycia katalizują (czyli przyśpieszają) dalsze utlenianie oleju. Podobnie ograniczona jest ilość sadzy, którą bez zbyt dużego wzrostu
lepkości może zdyspergować olej. Groźne dla silnika (nie dla oleju) jest nadmierne rozcieńczenie oleju
paliwem, gdyż tworzony film smarny przestaje zabezpieczać współpracujące części.
Podsumowując, możemy stwierdzić, że jeżeli
przebiegi są takie same niezależnie od bazy produktu, tylko świadomi kierowcy, nie zwracając uwagi
na koszt, wybierają produkt syntetyczny wyższej
jakości zapewniający większą trwałość auta.

WYCIĄGARKI SAMOCHODOWE
Proste w obsłudze wyciągarki hydrauliczne
Brevini o zwartej budowie, przeznaczone do pojazdów
pomocy drogowej i ratownictwa drogowego.
Dzięki niezawodności, prostemu montażowi
i niewielkiej chłonności oleju hydraulicznego,
wyciągarki z serii „Raptor” są predestynowane
do montażu w samochodach dostawczych
i ciężarowych pracujących w trudnych
warunkach terenowych.

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA
Od ponad pół wieku przekładnie, wyciągarki i wciągarki produkowane przez Brevini Power
Transmission są synonimem niezawodności. Zebrane w tym czasie doświadczenia sprawiają,
że charakteryzują je najwyższe parametry techniczne.
Dbałość o najdrobniejsze szczegóły, wykorzystanie najnowocześniejszych technologii
i systematyczna kontrola jakości są genezą sukcesu na międzynarodowych rynkach.
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2013:
wskaźniki mocno w górę
Dariusz Piernikarski

Nadeszła pora, aby podsumować wyniki sprzedaży samochodów ciężarowych
w roku 2013. Od początku było wiadomo, że będzie to specyficzny rok, w którym
może dojść do gwałtownego zwiększenia sprzedaży w związku ze zbliżającym się
terminem wejścia w życie nowej normy Euro VI. I to właśnie nastąpiło.

kala zjawiska przekroczyła jednak najśmielsze oczekiwania. Wystarczy powiedzieć, że w grudniu
w Polsce, biorąc pod uwagę sprzedaż
rok do roku (r/r 2012–2013), do klientów trafiło 2958 samochodów ciężarowych o dmc. > 3,5 t – było to o 142,3%
więcej niż rok wcześniej i 46,9% więcej
niż w listopadzie 2013. Nie inaczej było

w całej Unii Europejskiej – sprzedaż
w grudniu wzrosła o 124,2% (r/r).
Prezentowane w dalszej części artykułu dane liczbowe w odniesieniu do
Europy pochodzą z raportu ACEA, wszystkie szczegółowe wyniki sprzedaży w Polsce zaczerpnięto z raportów publikowanych przez Polski Związek Przemysłu
Motoryzacyjnego PZPM.

Europa powoli ku plusom
W grudniu najsilniej wzrost popytu
na ciężarówki Euro V zaznaczył się
w Wielkiej Brytanii – tam sprzedano aż
11 50 szt. – był to wzrost r/r aż o 219,5%.
Dla porównania – na największym w Europie rynku niemieckim sprzedaż grudniowa wyniosła 9949 pojazdów (87,6%),

[Liczba szt.]

[Zmiana %]

Rysunek 1. Sprzedaż ciężkich samochodów ciężarowych o dmc. > 16 t
na terenie Unii Europejskiej i krajów zrzeszonych w EFTA
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Kiedy może pojawić się popyt odzwierciedlający rzeczywiste potrzeby rynku?
Samochody Euro V wkrótce się skończą…
W sprzedaży w pierwszym kwartale będą
jeszcze dominować europiątki. Kluczowe
będzie to, na ile w tym początkowym
okresie uda się zainteresować potencjalnych klientów pojazdami Euro VI. Klienci
jeszcze nie dowierzają temu, że producenci rzeczywiście muszą zrekompensować
nakłady poniesione na przygotowanie

wadzenia i wówczas wyznaczały standardy. Teraz jesteśmy pewni, że ten nowy
produkt jest absolutnie super. Spala mało
paliwa, jest niezawodny, co do nowego
produktu nie mamy żadnych obaw. Konsekwentnie utrzymaliśmy wersję TGX
EfficientLine. Zostały wprowadzone
wszystkie zmiany technologiczne, których wymagała norma, a jeśli chodzi
o niezawodność czy spalanie – w wersji
Euro VI jest lepiej, a w najgorszym wy-

rozwiązań Euro VI, czego odbiciem są
wyższe ceny. Wstrzymując się teraz z zakupami, część z nich liczy na to, że ceny
po jakimś czasie wrócą do poziomu odpowiadającego samochodom Euro V. Nie
spodziewam się, że tak się stanie.
W tym roku nadal w sprzedaży będą
królowały ciągniki siodłowe, bo mimo korzystnych wskaźników gospodarczych
na sektor budowlany jednak nie ma co
liczyć. Jeśli ktoś chce być mocny na polskim rynku, musi sprzedawać dużo ciągników. MAN ma bardzo dobry produkt
– sprawdzony i taki, który nie „ciągnie”
za sobą żadnej dozy niepewności.

padku tak samo jak do tej pory. Owszem,
moglibyśmy dyskutować o tym, że nasz
ciągnik mógłby być ładniejszy czy mieć
jeszcze to lub tamto, ale tak naprawdę
to nie to robi grę…

Piotr Stański
prezes zarządu MAN
Truck & Bus Polska

„Samochody Specjalne”: Dla firmy MAN
Truck & Bus Polska ubiegły rok był
chyba bardzo udany?
Piotr Stański: Jesteśmy bardzo zadowoleni z uzyskanych wyników, choć rok
temu, gdy rozmawialiśmy, to mówiłem,
że interesuje nas odzyskanie pierwszego
miejsca. Walczyliśmy do końca i byliśmy
naprawdę blisko, poszliśmy bardzo mocno do przodu, poprawiając nasze udziały
rynkowe. Jeśli mówimy o ilościowych
wynikach, to rok 2013 był bardzo dziwny,
śmiem powiedzieć, że „sztuczny”. Byliśmy przygotowani do tego wyścigu pod
koniec roku, wiedzieliśmy, że konkurencja będzie ostra, ale wszystko rozegrało
się zaskakująco szybko. Podobnie jak inni
producenci znaleźliśmy się w sytuacji, że
osiągnęliśmy limit mocy produkcyjnych.
Pamiętajmy, że do lipca zeszły rok wypadał gorzej niż 2012, dopiero w III
kwartale sprzedaż ruszyła, no a końcówka roku była ekstremalna.
Ci, którzy mieli możliwości finansowe
i mogli świadomie decydować o terminie
wymiany flot, analizując informacje docierające z otoczenia, na przykład o braku
różnic w niemieckim maucie, dokonali
szybkich obliczeń i zdecydowali się na zakupy w końcówce roku. Podejrzewam, że
nie tylko u nas tak to wyglądało.

Czy to, że „wizerunek” ciągnika MAN
Euro VI w porównaniu z poprzednim
modelem zbytnio się nie zmienił, jest zaletą czy wadą?
Tak, rzeczywiście, to co widać na zewnątrz,
nie wygląda za bardzo rewolucyjnie, ale
nam o to chodziło. Nasze modele TGX
czy TGS były rewolucyjne w chwili wpro-
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Czy w planach MAN Truck & Bus Polska
na najbliższy rok są jakieś specjalne
cele, ściśle określone zadania?
Są to bardziej kwestie rozwiązań systemowych, które spowodują, że będziemy jako marka i organizacja odbierani
przez klientów jeszcze lepiej. Systematycznie gromadzimy i analizujemy
opinie klientów na temat naszych punktów serwisowych i na tej podstawie korygujemy działania. Ciągnąc średnią całej naszej sieci w górę, jednocześnie
będziemy się bacznie przyglądać tym
punktom, które muszą być poprawione.
Wiedzieć, że coś nie gra, to za mało.
Trzeba się z tym zmierzyć i spowodować,
aby to się zmieniło. I tym będziemy się
zajmować.

| BIZNES |
oraz tego, że wprowadzono dyrektywę
ramową ds. homologacji (2007/46/WE).
Ewenementem samym w sobie są wyniki grudnia (+135,9%) – to oczywiście
przewidywany efekt wykupu (pre-buy)
pojazdów Euro V.

Ożywienie w Polsce
Biorąc pod uwagę nowe i używane
samochody ciężarowe o dmc. > 3,5 t,
według PZPM w ciągu całego roku 2013
zarejestrowano 44 389 szt., było to więcej o 14% niż w 2012. Po przyhamowaniu, które obserwowaliśmy w roku 2012,

najwyraźniej rynek transportowy wznowił odrabianie strat spowodowanych kryzysem lat 2008–2009. W całym roku 2013
zarejestrowano w Polsce 19 715 nowych
samochodów ciężarowych o dmc. > 3,5 t,
czyli więcej o 20% niż rok wcześniej.
W dalszym ciągu zakupy samochodów
używanych cieszyły się dużym powodzeniem – PZPM szacuje, że w roku 2013
sprzedaż „używek” wyniosła 23 658 szt.,
czyli ok. 53,3% całkowitej sprzedaży.
Odnotować jednak warto, że w ubiegłym roku dynamika sprzedaży samochodów używanych była niższa, zwłaszcza w końcówce roku, niż samochodów
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a we Francji 5130 (52,5%). Polska ze
sprzedażą 2958 szt. ulokowała się dopiero na piątym miejscu, za Holandią
(3183 szt.).
Jak już pisaliśmy, w całym roku 2013
na terenie Unii Europejskiej sprzedano
304 333 samochody ciężarowe o dmc.
> 3,5 t – 6,5% więcej niż w 2012. Na
tradycyjnie największym rynku niemieckim do odbiorców trafiły 86 772 pojazdy
– był to niewielki spadek o 0,2%. Również we Francji odnotowano niewielki
spadek sprzedaży (–1,6%, 44 965 szt.),
natomiast w Wielkiej Brytanii sprzedano
52 952 samochody ciężarowe (wzrost
o 25,2%), co pozwoliło tym samym Wyspiarzom na „wskoczenie” na drugą
pozycję w rankingu. W Polsce sprzedano 19 715 szt. (wzrost o 20%) – daje to
nam 4. pozycję w rankingu europejskim.
Ogólne zestawienie sprzedaży samochodów ciężarowych (> 3,5 dmc.) na 10
największych rynkach w Unii Europejskiej, z wyróżnieniem segmentu ciężkiego (> 16 t dmc.), przedstawia tabela 1.
W segmencie ciężkich samochodów
ciężarowych (dmc. > 16 t) również zauważalne jest lekkie ożywienie. Ogólnie
sprzedaż w Unii Europejskiej wzrosła
o 8,6% do poziomu 231 662 szt., jednak
na przewodzącym stawce rynku niemieckim sprzedaż samochodów nowych segmentu ciężkiego praktycznie utrzymała
się na tym samym poziomie (–0,2%), we
Francji odnotowano minimalny wzrost
(0,4%). W ubiegłym roku to Wielka Brytania stała się „oczkiem w głowie” wszystkich producentów i importerów samochodów ciężarowych – tam rynek wzrósł
aż o 31,1%, sprzedano bowiem aż 37 810
pojazdów. W segmencie ciężkim Polska
znalazła się także na 4. miejscu ze sprzedażą 16 733 szt. i sporym wzrostem na
poziomie 19,1%.
Patrząc na zmiany w popycie na samochody ciężarowe segmentu ciężkiego
(dmc. > 16 t) widoczne na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy (rysunek 1),
widzimy, że najgorszym miesiącem
ubiegłego roku był styczeń (spadek
sprzedaży liczony r/r –21,9%), jednak
potem sprzedaż powoli zaczęła rosnąć.
O ile w początkowych miesiącach wyniki
sprzedaży liczone rok do roku wciąż były
gorsze niż w 2012, o tyle od sierpnia
2013 pojawiły się wartości dodatnie,
mówiące o znacznie intensywniejszym
odrabianiu zaległości. Był to zapewne skutek poprawy nastrojów gospodarczych
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5. Holandia
6. Hiszpania
7. Włochy*
8. Czechy
9. Belgia
10. Austria
Unia Europejska***

52 952
44 965
19 715
13 523
13 136
12 596
8 643
7 655
7 443
304 333

–0,2
25,2
–1,6
20,0
13,9
2,4
–8,3
19,5
–9,7
13,0
6,5

2013

% zmiany
2012–2013

54 576
37 810
37 626
16 733
11 739
10 991
9 626
6 945
6 221
6 845
231 662

0,2
31,1
0,4
19,1

w ubiegłym roku pozycji lidera, znajdujący się na drugim miejscu w segmencie ciężkim MAN Truck & Bus odnotował wzrost sprzedaży o 33,5%
(2738 szt.). Warto zauważyć, że drugie
miejsce w grupie ciągników siodłowych
przypadło Volvo – Szwedzi sprzedali
2439 pojazdów – o 33% więcej niż rok
wcześniej. Grudniowy skok sprzedaży
ciągników (159,2% r/r i 29,8% w porównaniu z listopadem) wykorzystało
umiejętnie IVECO dysponując – w przeciwieństwie do konkurentów – wolnymi
mocami produkcyjnymi. Włoski producent poprawił grudniową sprzedaż ciągników o 574,5% r/r (317 szt. w grudniu
2013, i 47 w grudniu 2012 r.). Korzystnie odbiło się to również na całorocznych
wynikach: IVECO, sprzedając łącznie
2414 samochodów (dmc. > 3,5 t), poprawiło swój wynik o 53,2% w porów-

12,5
4,9
–3,0
24,4
–8,0
13,5
8,6

* dane orientacyjne; ** sprzedaż; *** EU27 – dane dla Malty i Bułgarii niedostępne

nowych. Zbiorcze dane dotyczące sprzedaży nowych i używanych samochodów
ciężarowych w Polsce wraz ze wskaźnikami zmian rok do roku przedstawiono
na rysunku 2.
W dalszym ciągu motorem rynku pozostaje segment ciężki – w 2013 r. sprzedaż nowych samochodów o dmc. > 16 t
stanowiła 85,3% całości (16 812 szt.,
wzrost o 19,1% r/r), a w nim oczywiście ciągniki siodłowe (14 253 szt.) – ich
udział w sprzedaży całkowitej to 72,3%
i 85,2% w segmencie ciężkim.

– mniej o 17,1% niż w poprzednim roku,
co dało mu udział rynkowy na poziomie
5,6% (w 2012 r. – 8,1%).
W segmencie ciężkim (dmc. > 16 t)
sprzedano ogółem 16 733 pojazdy – więcej o 19,1% niż w 2012 r. W dalszym
ciągu na pierwszym miejscu jest DAF
Trucks (3807 szt.), który zwiększył sprzedaż „tylko” o 10,5%. DAF tradycyjnie od
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Pozycję lidera rynku pod względem
całkowitej liczby sprzedanych samochodów ciężarowych (> 3,5 t dmc.)
utrzymała firma DAF Trucks: wydano
3983 samochody, jest to więcej o 12,4%
niż w 2012 r. – dało to firmie aż 20,2%
udziału w rynku. Drugie miejsce wywalczył MAN Truck & Bus, który odrabia straty ze sprzedażą 3633 ciężarówek (18,4% udziału w rynku, wzrost
sprzedaży o 34%). Spadek z drugiego
na trzecie miejsce odnotował Mercedes-Benz, sprzedając 3194 samochody (udział
w rynku 16,2%) – aż o 19,3% mniej niż
rok wcześniej. Wielkim ubiegłorocznym
przegranym jest niewątpliwie Renault
Trucks – zamieszanie związane z integracją z grupą Volvo Trucks, reorganizacją sieci dealerskiej i serwisowej
i wprowadzeniem nowej, pełnej gamy
produktowej odbiły się niekorzystnie na
sprzedaży. Francuski producent sprzedał tyko 1098 samochodów ciężarowych
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Rysunek 2. Sprzedaż nowych i używanych samochodów ciężarowych
o dmc. > 3,5 t w Polsce wraz ze wskaźnikami zmiany r/r

lat jest liderem sprzedaży ciągników
siodłowych – w 2013 r. jego udział rynkowy w tej grupie produktowej wyniósł
aż 23,8%, zainteresowanie ciągnikami
DAF wzrosło jednak tylko o 6,7% r/r –
tu znacznie lepsze rezultaty ma konkurencja. Walczący o odzyskanie utraconej

34 | MARZEC 2014 | Transport – Technika – Biznes

naniu ze sprzedażą w roku 2012 – jest
to największy wzrost spośród całej „wielkiej siódemki”.
Szczegółowe wyniki z podziałem
na marki i segmenty masowe oraz udziały w rynku przedstawiamy na rysunkach 3–6.

Zmiana %

4. Polska

86 772

% zmiany
2012–2013

Tabela 1. Rejestracje samochodów
ciężarowych (dmc. > 3,5 t) w 2013 r.
w Unii Europejskiej (10 najwiekszych
rynków)

Segment ciężki (dmc. > 16 t)

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

3. Francja

2013

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

2. Wielka Brytania

Samochody ciężarowe (dmc. > 3,5 t)

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

1. Niemcy

------------------------------------------------------------------------------------
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Małgorzata Kulis
dyrektor zarządzający
Volvo Group Trucks Poland

„Samochody Specjalne”: Grupa Volvo
na koniec roku wypadła nieźle – powyżej
średnich statystyk, jeśli chodzi o wzrost
sprzedaży. Sprzedaż ciągników Volvo też
może być powodem do zadowolenia.
Małgorzata Kulis: Liczyliśmy, że nowy
model będzie stanowić około 15% całej
naszej sprzedaży, a skończyło się na ponad 30%. Klienci wracają – ci, którzy
kiedyś kupili jeden pojazd na próbę, teraz
składają zamówienia na następne, już
w wersji Euro VI. Więc myślę, że można
mówić o sukcesie. To trochę nieskromnie
zabrzmi, ale taka jest przecież prawda.
Musimy pamiętać, że grudniowa wyprzedaż spowodowała, że ten rynek urósł
nam bardzo. My nie mieliśmy żadnych
stoków, nie zgromadziliśmy też samochodów zamówionych na sprzedaż w roku
2014. Przyjmujemy zamówienia na samochody Euro VI, realizujemy je. W styczniu tego roku wydaliśmy już ponad dwukrotnie więcej pojazdów niż w tym samym
miesiącu roku ubiegłego. Podobnie było
w lutym. Marzec zapowiada się jeszcze
lepiej, ale nie chcę na razie zapeszyć...
Natomiast wyraźnie widać, że duzi klienci
flotowi obecnie dłużej podejmują decyzje
o zakupach. Mówiąc „dłużej”, mam na
myśli to, że czekają na to, co się tak naprawdę będzie działo docelowo z cenami.
Uważam, że poziom sprzedaży w tym
roku będzie podobny jak w ubiegłym,
a grudniowa wyprzedaż nie wpłynie
zbytnio na popyt. Rok 2014 powinniśmy
zakończyć na podobnym poziomie. Być
może w połowie roku konieczna będzie
niewielka korekta.
Kiedy zaczną się prawdziwe zakupy?
W tym roku przewidujemy, że większe
zakupy będą dopiero w drugiej połowie
roku. Znajdą się również klienci, którzy
zechcą realizować zamówienia flotowe
o wielkości 20–30 samochodów jeszcze
w pierwszej połowie roku. Wszyscy ci,
którzy spekulują, że będzie zniżka cen,
będą czekać tak długo, jak będą mogli.
Co będzie się działo z drugą marką grupy
– z Renault Trucks? Wyniki sprzedaży
pozostawiają wiele do życzenia, ale

można to złożyć na karb restrukturyzacji i wymiany gamy modelowej.
To prawda, zainteresowanie nowymi samochodami jest duże, podobają się i zostały dobrze przyjęte. W Renault mieliśmy
mały falstart – odbyła się huczna premiera we wrześniu, pokazaliśmy samochody nowej gamy, był efekt „wow”, ale
nie było potem dostępnych samochodów.
Większa ilość pojazdów demo bowiem
pojawiła się u nas dopiero na początku
tego roku, trafiły one już do klientów na
testy. Kolejne testówki są w drodze.
Realizujemy już pierwsze dostawy, jednak terminy produkcyjne są stosunkowo
odległe. Trzeba trochę poczekać. Wynika to z konieczności przestawienia fabryk na produkcję nowej gamy.

To trudno sklasyfikować. Niewątpliwie
bardzo ważne było utworzenie jednej
spółki sprzedającej pojazdy dwóch marek.
Za sukcesem czy porażką zawsze stoją
ludzie. Jeśli organizacja jest jednorodna,
silna, dobrze zorientowana na osiąganie
celów, to problemy związane z wprowadzaniem nowego modelu czy nowych
norm emisji spalin są proste do rozwiązania. Zwłaszcza jeśli bazowo dysponuje
się dobrym produktem. Owszem, zawsze
jest jakaś niepewność co do przyjęcia na
rynku czy co do tego, że mogą wystąpić
tzw. choroby wieku dziecięcego. Ale to
jest chleb powszedni branży i wszyscy

Czyli nie jest to efekt odgórnej polityki
w grupie, mówiącej że to Volvo ma być
marką preferowaną?
Tak nie jest. Marka Renault ma olbrzymi
potencjał rynkowy i z pewnością zostanie on maksymalnie wykorzystany. Oczywiście klienci chcieliby najpierw pojazdy
przetestować.
Jak obecnie działa sieć serwisowa obu
marek? Czy po ubiegłorocznym zamieszaniu z połączeniem sieci Volvo Trucks
i Renault Trucks biznes wrócił już na
swoje utarte tory?
W ubiegłym roku i jeszcze wcześniej
otworzyliśmy sporo nowych placówek –
to jest duże obciążenie finansowe, ponieśliśmy spore nakłady, a zwrot z inwestycji
następuje powoli. To jest normalny proces, mamy też bardzo pozytywne sygnały
od naszych klientów, ceniących to, że
sieć placówek serwisowych jest dostępna
i w pełni profesjonalna.
Jak ostatecznie wyglądać będzie sieć
Volvo-Renault?
Mamy część stacji prywatnych, część własnych i taka konfiguracja pozostanie. Takie
rozwiązanie dobrze funkcjonuje i będziemy się tego trzymać. Gdybyśmy mieli
apetyt na to, aby mieć tylko własną sieć
serwisową, to myślę, że byłoby to wykonalne, ale wymagałoby olbrzymich
nakładów inwestycyjnych, po co zmieniać
coś, co dotychczas dobrze sie sprawdza.
Z punktu widzenia organizacji Volvo
Group Trucks, co w ubiegłym roku było
ważniejsze – wprowadzenie Euro VI czy
scalanie sieci?

stają przed takim samym problemem. To,
że dzisiaj mamy jedną firmę, to nie był
łatwy krok, ale też nie najtrudniejszy.
Jesteśmy wszyscy razem, mamy najszerszą na rynku gamę produktową, ale jest
jeszcze olbrzymia praca do wykonania,
aby rzeczywiście jak najlepiej spozycjonować obie marki, wykorzystać najlepsze
praktyki i efekt synergi z tego płynący.
Najważniejsze jest jednak to, aby nasi
klienci, wciąż postrzegali dwie silne marki:
niebieską (Volvo) i czerwoną (Renault).
Każda z tych marek jest inna i posiada
swoją tożsamość, nie chcemy być w ocenie naszych klientów szarzy i nijacy:
chcemy, aby oba brandy były mocno rozpoznawalne na rynku, a nasi klienci dumni
z ich użytkowania.
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„Samochody Specjalne”: IVECO Poland
ma chyba powody do zadowolenia – wyniki sprzedaży są bardzo dobre.
Massimiliano Perri: Dla IVECO Poland
był to dobry rok we wszystkich segmentach. W segmencie lekkim potwierdziliśmy naszą dobrą pozycję, wskakując na
podium w segmencie 3,5–6 t z modelem

Stralis zasadniczo nie odbiega od pozostałych modeli. Oczywiście działać
musimy stopniowo. Nie widzę szczególnych powodów, dla których rok 2014
miałby być słabszy niż 2013, zwłaszcza
że wskaźniki charakteryzujące sytuację
gospodarczą są korzystne. W pewnym
sensie nasz plan jest podzielony – re-

Massimiliano Perri
dyrektor generalny IVECO Poland

Daily. W segmencie średnim zawarliśmy
kilka udanych kontraktów, między innymi na dostawę samochodów dla Poczty
Polskiej. W segmencie ciężkim udało
nam się przekonać wielu klientów do
zakupu modelu Stralis Hi-Way, m.in.
dzięki naszej flocie samochodów demonstracyjnych, którą mogliśmy przekazać klientom na testy długoterminowe. Ogólnie pod względem końcowych
udziałów rynkowych osiągnęliśmy nasze
zamierzone cele, a nasz wzrost sprzedaży w segmencie ciężkim o niemal
70% znacznie przewyższał średnią wynoszącą 19%. To był najlepszy rezultat
wśród wszystkich siedmiu marek.
To są dobre rezultaty, które cieszą, ale
moim zdaniem to dopiero początek
drogi w górę w umacnianiu naszej pozycji w segmencie ciężkim. Pierwszy
krok na długiej drodze był trudniejszy,
gdyż rynek wzrastał i korzystali z tego
również nasi konkurenci.

Jak wyglądają zatem najważniejsze zamierzenia IVECO Polska na rok bieżący?
To musi być rok naszej koncentracji na
segmencie ciężkim, zwłaszcza że nowy

zultaty sprzedaży podwozi w segmencie
lekkim i średnim są satysfakcjonujące.
Chcemy utrzymać tam naszą czołową
pozycję, zwłaszcza że dysponujemy
bardzo wszechstronną i bogatą ofertą.
W segmencie furgonów musimy zwiększyć nasze udziały.

Czyli rozpoczniecie ostrą konkurencję
z Fiatem?
Fiat jest liderem rynku i to z dużą przewagą. Z naszego punktu widzenia chcemy
konkurować z ofertą takich marek, jak
Renault, Mercedes czy Volkswagen. Niejako sondując rynek, w ubiegłym roku
promowaliśmy furgon Daily z zawieszeniem pneumatycznym – samochód
ma wiele zalet: komfort, wygoda eksploatacji, bezpieczeństwo – i spotkał się
z bardzo dobrym przyjęciem. Dlatego liczymy, że w tym roku odniesie sukces.
Zamierzamy również aktywniej zaistnieć w segmencie minibusów – nasze
Daily ma tu duży potencjał, rozmawiamy
z polskimi producentami nadwozi, są to
bardzo dobre firmy.
W segmencie średnim mamy zmodernizowane Eurocargo w wersji Euro VI.
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Tak jak w segmencie ciężkim zastosowaliśmy tu technologię hi-SCR, dzięki
której nie jest konieczne stosowanie
recyrkulacji spalin. Jest to duża zaleta,
samochód bowiem spala mniej paliwa
i jest lżejszy, ma większą ładowność –
to w tym segmencie jest jeszcze ważniejsze niż w ciężkim. Chcemy wykorzystać te zalety Eurocargo, aby wzmocnić naszą obecność na rynku detalicznym,
ponieważ ubiegłoroczny wzrost sprzedaży i naszą silną pozycję w ostatnich
latach zawdzięczamy głównie dużym
klientom, takim jak wojsko czy poczta.
W segmencie ciężkim liczę na jeszcze
lepsze rezultaty niż w roku ubiegłym,
gdyż zalety modelu Stralis Hi-Way
w wersji Euro VI staną się jeszcze bardziej odczuwalne, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę możliwości obniżenia
całkowitego kosztu posiadania i użytkowania. Potwierdzają to już klienci,
którzy testowali te samochody.

e-hydraulika.eu

Jest to stosunkowo dobry wynik w porównaniu ze średnią UE czy strefy euro.
Publikowane wskaźniki makroekonomiczne potwierdzają, że polska gospodarka najgorsze ma już za sobą i od drugiej połowy tego roku powraca na ścieżkę
wzrostu, którą możemy zdefiniować jako ożywienie, ale jak na razie niestety
stopniowe i skromne. Kończy się okres
spowolnienia tak widoczny w 2012 r.

Komentarz
Produkt krajowy brutto (PKB) Polski
wzrósł w całym roku 2013 o 1,6% – takie dane opublikował pod koniec stycznia Główny Urząd Statystyczny. Do wzrostu PKB przyczynił się głównie pozytywny
wpływ eksportu netto i krajowego popytu
konsumpcyjnego przy bliskim neutralnemu wpływie popytu inwestycyjnego.

reklama
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Rysunek 4. Udziały rynkowe poszczególnych producentów (samochody o dmc. > 3,5 t)
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SAMOCHODY SPECJALNE | MARZEC 2014 | 37

| BIZNES |

80%

Zmiana poziomu sprzeda¿y
70%

2012−2013
70,8%

60%
50%
40%

Rysunek 5.
Sprzedaż samochodów
ciężarowych w segmencie ciężkim > 16 t dmc.

30%
33,5%

20%
20,4%

23,4%
18%

10%
10,5%

0%
−2,8%
−19,2%

−10%
−20%

4000
3500

3807

3000
2500

2738

2713

2703
2526

2000
1500
1000

1242
969

500

35
0
DAF

MAN Truck & Bus Mercedes−Benz

Volvo

Scania

IVECO

Renault Trucks

Pozostali

70%
60%

Zmiana poziomu sprzeda¿y
ci¹gników siod³owych 2012−2013

74,7%

50%

W ostatnich miesiącach roku 2013 mieliśmy po raz pierwszy od półtora roku
wzrost zatrudnienia, coraz szybciej rosła
produkcja, szacowane tempo wzrostu całej gospodarki krajowej w IV kwartale
wynosiło 2,9%. Na początku ubiegłego
roku, w związku z nadejściem w 2014 r.
Euro VI, większość producentów mniej
lub bardziej liczyła na wzrost sprzedaży
samochodów w konfiguracji Euro V, intensywność tego zjawiska przekroczyła
jednak najśmielsze oczekiwania i niektórzy w końcówce roku osiągnęli barierę
podaży i nie mogli zrealizować wszystkich zamówień. Wszyscy odrobili zadanie domowe, wprowadzając odnowione
gamy pojazdów z silnikami Euro VI. Na
razie jednak nie wiadomo jak nowości te
zostaną przyjęte przez firmy transportowe – Mercedes-Benz, Scania czy Volvo
oferują swoje ciężarówki Euro VI już od
ponad roku, klienci tych firm zdążyli się
oswoić z nowym pojazdem, natomiast
o przekazaniach nowych samochodów
DAF czy Renault w konfiguracji Euro VI
doniesienia prasowe dopiero zaczynają
się pojawiać.
Coraz większego znaczenia nabiera
właściwa ocena całkowitego kosztu własności pojazdu, zwłaszcza zużycie paliwa oraz jego niezawodność, cena jest
nadal czynnikiem bardzo ważnym podczas podejmowania decyzji o zakupie –
zwłaszcza że „euroszóstki” są droższe
o 8–10 tys. euro.
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IVECO

Renault Trucks

Pozostali

Published economic indicators confirm that for the Polish economy the
worst is behind and since the second half of this year the economy
is back on a growth path, which can
be defined as recovery, but alas gradual and modest. GDP growth rate
for 2013 was approx. 1,6%. New and
used trucks sales in Poland amounted to 44389, among which 19715
were new (increase by 20% in comparison to 2012). In heavy truck segment (GVW > 16 t) 16 733 new
trucks were sold – 19,1% more than
in 2012. The market leader is DAF
trucks with market share of 20,2%.
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Być może wynika to również z tego, że
duże floty bardziej są obecne w transporcie międzynarodowym, a mniejsze
firmy w krajowym.

„Samochody Specjalne”: Znamy już wyniki sprzedaży z roku ubiegłego, są powody do zadowolenia, przy czym najciekawiej wypadł grudzień, w którym
mieliśmy do czynienia z masowym wykupem samochodów Euro V.
Kjell Örtengren: Scania osiągnęła najlepsze rezultaty sprzedaży w całej swojej
historii. My w Polsce mimo 18-procentowego wzrostu sprzedaży straciliśmy
minimalnie udziały rynkowe, ale wynikało to z faktu, że już w sierpniu nasze
fabryki osiągnęły maksimum mocy produkcyjnych, w czwartym kwartale zatrudniono dodatkowo 500 osób i mimo
to sprzedaliśmy wszystkie samochody
Euro V, które mogliśmy wyprodukować.
Przyjęliśmy też dużo zamówień na samochody Euro VI. Najwyraźniej jednak
nasi konkurenci dysponowali większymi
możliwościami zwiększania produkcji.

pojazdów, a opinie klientów są bardzo
dobre – to przynosi już wymierne korzyści. Pozostali konkurenci (oprócz Mercedesa) dopiero zaczęli wprowadzać na
rynek samochody Euro VI, nie mają
z nimi wiele doświadczeń, nic więc dziwnego, że tak bardzo zależało im na maksymalnej sprzedaży starych modeli.

Czyli sukces, ale i niewielka przegrana
spowodowana brakami w podaży?
Właśnie tak. Oceniamy, że gdyby nie ograniczenia w dostawach, mogliśmy w Polsce
sprzedać o jakieś 500 pojazdów więcej.
Niestety, odprawiliśmy wielu klientów.
Liczę, że w bieżącym roku odzyskamy
utracone udziały, ponieważ sytuacja na
rynku będzie już bardziej normalna.
Cała organizacja Scania w ubiegłym roku koncentrowała się również na sprzedaży samochodów Euro VI. Uznaliśmy,
że dużo korzyści przyniesie nam przekonanie jak największej liczby klientów do nowych modeli Euro VI. Scania
ma największe na rynku doświadczenie
w eksploatacji samochodów Euro VI,
w Polsce jeździ już ponad 500 takich

W roku 2012 inwestowały głównie duże
floty. Czy sytuacja w ubiegłym roku
uległa zmianie?
Na początku roku jeszcze istniały wątpliwości na temat ogólnej sytuacji gospodarczej, niewielkie firmy wstrzymywały
się z inwestycjami. Duże floty natomiast
działają na innych zasadach i tu w wielu
wypadkach wymiana taboru była koniecznością. Myślę, że podobne zachowania zaobserwowali również pozostali
importerzy. Można by też się zastanawiać, czy wynikało to z tego, że duże floty
opanowały już większą część rynku, czy
po prostu mniejsi przewoźnicy są bardziej
ostrożni. Podobną sytuację obserwujemy
obecnie w przypadku samochodów Euro VI
– dominują zamówienia od dużych flot.

Jak zatem można prognozować sprzedaż
w bieżącym roku?
Z powodu efektu wykupu ten rok jest
bardzo trudny w prognozowaniu. Jestem
optymistą, w pierwszym kwartale nadal
będą wyprzedawane pojazdy Euro V,
jednak zapasy producentów nie są aż tak
duże. W drugim kwartale należy liczyć
się z wyraźnym spowolnieniem, oczywiście nie z powodu czynników ekonomicznych, ale ze względu na wysycenie rynku. Po wakacjach powinno znów
pojawić się ożywienie, tu zauważymy
wreszcie wpływ poprawiającej się sytuacji w polskiej gospodarce. Mam też nadzieję, że w końcówce roku powoli zacznie budzić się sektor budowlany – to
będzie czas rozstrzygania przetargów
i szykowania kolejnych inwestycji. To
będzie dobry rok, może nie tak dobry
jak ten miniony, ale na pewno nie gorszy
niż 2012.

Kjell Örtengren
dyrektor generalny
Scania Polska

Czy nie za słabo ocenia Pan możliwości
polskich firm transportowych? Perspektywy wzrostu gospodarczego są
bardzo obiecujące…
Myślę, że realnie polski ciężki sektor
transportowy jest przygotowany na
wchłonięcie rocznie około 14,5 do 15
tysięcy nowych pojazdów. Tak było dwa
lata temu, w ubiegłym roku te 2 tysiące
więcej sprzedanych ciężarówek to wyłącznie efekt wykupu i w pewnym sensie
„pożarcie” sprzedaży już z roku 2014.
W normalnej sytuacji, przy silnym i stabilnym wzroście ekonomicznym, który
mamy obecnie, rynek wchłonąłby około
16,5 tysięcy pojazdów. Niestety, możliwy
wzrost sprzedaży został właśnie skonsumowany w grudniu.
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dana, mieliśmy nawet uwagi od klientów, którzy nie mogli kupić naszych samochodów. Mogliśmy sprzedać więcej,
grudzień to był taki miesiąc ciężarówkowego szaleństwa.

Jak zatem będzie się kształtować popyt
na początku tego roku – czy zakupy
grudniowe wystudzą koniunkturę?
Nie wiem, jak to wygląda u naszych konkurentów, ale DAF Trucks Polska nie
ma zbyt wiele samochodów stokowych.
Myślę, że w pierwszych miesiącach wielu
klientów wstrzyma się z zakupami samochodów Euro VI, być może poszukując jeszcze pojazdów starszej generacji. Liczę się z tym, że pierwszy kwartał
wypadnie niżej od średniej całorocznej,
potem powinien być „biznes jak zwykle”,

„Samochody Specjalne”: Obroniliście
pozycję lidera, gratulacje.
Renaud Dehillotte: Udało nam się utrzymać pozycję lidera i po raz drugi z rzędu
być na czele stawki w grupie pojazdów
powyżej 6 t dmc. Spodziewaliśmy się
zaciętej rywalizacji. W końcu nasi rywale to bardzo znane marki i rzeczywiście
kontratakowali. Stoczyliśmy ciekawą
walkę, to bardzo mocna konkurencja.
Mam nadzieję, że zapoczątkowujemy
nową tradycję – każdy, kto był na szczycie, chce tam pozostać. Mówiąc już bardziej poważnie, jesteśmy zadowoleni
z uzyskanych wyników sprzedaży. Tradycyjnie bardzo chętnie kupowano nasze
ciągniki siodłowe, ale co ważne dla naszego rozwoju znacznie zwiększyliśmy
sprzedaż podwozi, zwłaszcza lekkich,
czyli modelu LF.
Był Pan jednym z tych, którzy zdecydowanie liczyli na efekt wykupu ciężarówek Euro V pod koniec roku. Oczekiwania się sprawdziły.
Byliśmy na to gotowi, przewidzieliśmy
znaczne zwiększenie popytu w grudniu
i jego zaspokojenie było częścią naszego
planu. W DAF Trucks spodziewaliśmy
się, że efekt wykupu pojawi się wcześniej,

Renaud Dehillotte
dyrektor zarządzający
DAF Trucks Polska

jeszcze pod koniec trzeciego kwartału,
a nastąpiło to dopiero pod koniec czwartego. Muszę też przyznać, że w pierwszej połowie roku klienci byli co do zakupów w większości niezdecydowani
i nic nie zapowiadało tak dużego skoku
w listopadzie i zwłaszcza w grudniu.
Musieliśmy przekonywać naszych dilerów,
aby nie tracili nadziei na dobre rezultaty.
Zatem jeśli dobrze się planuje, to gdy
oczekiwane wydarzenia mają miejsce,
jest się na nie przygotowanym.
Wzrost popytu był tak gwałtowny, że
w Eindhoven zwiększono maksymalnie
wydajność produkcji, ale przecież nie
można zwiększyć w ciągu miesiąca produkcji z 200 do 400 ciężarówek dziennie
i to w dodatku tylko na jeden miesiąc.
Niemal całość produkcji została sprze-
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zwłaszcza że perspektywy gospodarcze
dla Polski są korzystne. O ile w ubiegłym
roku głównym czynnikiem napędzającym
popyt było wprowadzenie Euro VI, o tyle
w tym roku powinna to być sytuacja gospodarcza. I to jest z pewnością o wiele
korzystniejsze dla całej branży i dla naszych klientów. Mówi się o wzroście pkb
na poziomie 2,5–3 procent, wiele też
się wyjaśniło w kwestii funduszy europejskich, powinny się rozpocząć kolejne
etapy inwestycji infrastrukturalnych. To
wszystko buduje dobry klimat. Gdy minie
już „kac” spowodowany szalonym wykupem samochodów Euro V, klienci zaczną
być zainteresowani kontynuacją inwestycji i odnawianiem flot. Jesteśmy na to gotowi, dysponujemy najlepszą ofertą samochodów ciężarowych w naszej historii.
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Najlepszy rok od lat

Renata Pawliszko

Jaki dla branży leasingowej był rok 2013? Jakie zmiany przyniesie 2014?
O odpowiedzi m.in. na te pytania poprosiliśmy kilku ekspertów.

„Samochody Specjalne”: Jaki był dla
branży leasingowej, zwłaszcza sektora
transportu ciężkiego, rok 2013?
Anna Marciniak-Kasza: Wyniki Związku
Polskiego Leasingu pokazują, że rok 2013
zakończył się dla całej branży leasingowej na sporym plusie, a firmy sfinansowały około 13% środków więcej niż w poprzednich 12 miesiącach. Ostatni okres
przyniósł znaczne ożywienie w sektorze
transportu ciężkiego, obejmującym samochody ciężarowe o dmc. powyżej 3,5 t,
ciągniki siodłowe, przyczepy i naczepy
oraz autobusy. Wyniki te okazały się najlepsze od kryzysowego roku 2008.

Wojciech Kazimierski,
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Wojciech Kazimierski: Cała branża leasingowa może mówić o pewnym odbiciu
i patrzeć w przyszłość z optymizmem.
Zwłaszcza druga połowa roku 2013 to
dość wyraźne ożywienie, którego kontynuacji spodziewamy się w 2014. W segmencie ciągników siodłowych i naczep
widać było wzrosty zakupowe i inwestycyjne – w związku z wejściem w życie
normy Euro VI duże firmy transportowe
przyspieszały decyzje o inwestowaniu
w tabor.
Agata Derlatka: Sektor transportu ciężkiego był jednym z motorów napędowych branży leasingowej w 2013 roku.
Przedsiębiorcy finansowali pojazdy ciężarowe zarówno za pomocą leasingu, jak
i pożyczki. W roku 2013 firmy zrzeszone
w Związku Polskiego Leasingu sfinansowały łącznie za pomocą pożyczki i leasingu pojazdy ciężarowe o dmc. powyżej

Anna Marciniak-Kasza

,
product manager w Departamencie
Transportu i Maszyn Budowlanych
VB Leasing Polska
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dyrektor sprzedaży
w Raiffeisen-Leasing Polska

3,5 t oraz naczepy i przyczepy za kwotę
8 346 mln zł. Oznacza to ponad 30%
wzrostu wyników całej branży.
Marcin Balicki: To był dobry rok. Wydaje
się, że stagnację w inwestycjach firm
mamy już za sobą, a rynek leasingu zaczął w końcu rosnąć w ślad za rosnącymi
inwestycjami w gospodarce. W branży
transportu ciężkiego był to rok bardzo
ciekawy. Przełom obowiązywania norm
Euro V i Euro VI sprawił, że duża część
firm transportowych podejmowała decyzje o zakupie sprzętu czy to w ramach
nowych inwestycji, czy przyspieszonego
odtworzenia taboru. Firmy leasingowe
(podobnie jak dealerzy) korzystali oczywiście krótkoterminowo na takich decyzjach. Dla Millennium Leasing był to
na pewno bardzo dobry okres, a transport ciężki był dla nas bardzo istotnym
czynnikiem wzrostu naszego biznesu
w tym roku.
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Łukasz Nowacki: Można śmiało powiedzieć, że rok 2013 był dla sektora transportu ciężkiego rokiem udanym. Wysoka
sprzedaż pojazdów dowodzi, że firmy
transportowe wyszły z kryzysu lat poprzednich i z coraz większą śmiałością
patrzą w przyszłość. Nacisk na obniżenie
kosztów poskutkował zwiększeniem wykorzystania potencjału firm i pozwolił
na wygenerowanie środków, które następnie posłużyły do wymiany i zwiększenia taboru. Oprócz tego czynnikiem
zachęcającym do inwestowania były
obniżające się stopy procentowe oraz
większe zainteresowanie i otwarcie firm
leasingowych na rynek transportowy.

dobra koniunktura w sektorze transportu
ciężkiego (finansowanie na poziomie ponad 7 mld zł) utrzyma się w kolejnym
roku. W związku z zakupami samochodów
z silnikami spełniającymi normę Euro V
w ubiegłym roku w I kwartale 2014
oczekiwany jest spadek obrotów.
Wojciech Kazimierski: Główne kierunki
rozwoju w sektorze to firmy spedycyjne
inwestujące w nowe maszyny oraz firmy
związane z transportem żywności –
wiąże się to ze stałym i stabilnym wzros-

głównie ze strony małych firm transportowych, np. z Litwy (może to oznaczać spadek cen usług nawet o 40%).
Według prognoz ekspertów rynku transportowego w roku 2014 rynek leasingu
(leasing plus pożyczka) wzrośnie około
10%. Należy spodziewać się nowych inwestycji finansowanych leasingiem lub
pożyczką w takich branżach, jak transport ponadgabarytowy, transport kruszyw
pod rozbudowę i modernizację infrastruktury kolejowej i lotniczej, pojazdów wykorzystywanych w rolnictwie,
jak również w leśnictwie oraz w branży
komunalnej.
Marcin Balicki: Wszyscy z niepokojem
obserwują oczywiście, jaki wpływ na sytuację w najbliższym czasie będzie miał
wspomniany wzrost sprzedaży pojazdów ciężarowych w 2013 r. W bieżącym
roku spodziewamy się nie tylko przejściowego zmniejszenia sprzedaży ciągni© Millennium Leasing

„Samochody Specjalne”: Jakie są perspektywy rozwoju, trendy dla tego sektora?
Anna Marciniak-Kasza: Obecnie trudno
przewidzieć, czy trwająca od trzech lat

• w 2013 r. polskie firmy leasingowe sfinansowały transakcje o wartości przeszło
35 mld zł. W segmencie pojazdów wartość
transakcji wyniosła 20,7 mld zł, co oznacza
prawie 23-procentowy wzrost,
• głównym motorem rozwoju w segmencie
pojazdów były samochody ciężarowe – ich
sprzedaż była największa w IV kwartale, a jej
wzrost wyniósł 64,4%,
• wyniki ostatniego kwartału ub. r. stanowiły
prawie 1/3 całego wyniku rocznego. Największe przyrosty odnotowano w autobusach
(416 mln zł, +324% r/r), pojazdach ciężarowych o dmc. powyżej 3,5 t (592 mln zł, +86%),
ciągnikach siodłowych (1,6 mld zł, +71%) i samochodach osobowych (2,8 mld zł, +36%),
• wysoka dynamika w segmencie pojazdów lekkich jest wynikiem rosnącej liczby nowych rejestracji – wiąże się to z odnawianiem masowych umów na leasing aut z „kratką”
kupionych w latach 2009–2010,
• w 2014 r. eksperci ZPL spodziewają się stopniowej poprawy koniunktury w Polsce, po
8,9-procentowym spadku w 2013 r. oczekuje
się odbicia w sektorze budowlanym,
• będziemy też świadkami dalszego wzrostu
udziału pożyczki w finansowaniu innych niż maszyny środków trwałych, głównie pojazdów,
• zakupione w II półroczu 2013 r. samochody
ciężarowe z normą Euro V spowodują obniżenie poziomu zakupów nowych aut, szczególnie w I połowie roku,
• w 2014 r. wzrośnie popyt na używane pojazdy
ciężarowe. W dłuższej perspektywie obowiązywanie normy Euro VI, po wyczerpaniu
zapasów samochodów Euro V, zmusi firmy
transportowe do odnawiania swoich taborów.
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Leasing w 2013 r. – fakty

Agata Derlatka,
menedżer rynku pojazdów ciężarowych
w Europejskim Funduszu Leasingowym

tem liczby dyskontów w Polsce. W Raiffeisen-Leasing Polska spodziewamy się
wzmożonego zainteresowania zakupem
pojazdów specjalistycznych, choćby w powiązaniu z Ustawą o Odpadach. Analizujemy też to, jaki wpływ na finansowanie transportu ciężkiego będą miały
zapowiedzi inwestycji w infrastrukturę
kolejową. Oczywiście nie patrzymy na ten
aspekt jak na zagrożenie, ale traktujemy
go zdecydowanie jak szansę dla całej
branży transportowej.
Agata Derlatka: Sektor transportu drogowego jest liczącym się pracodawcą –
pośrednio i bezpośrednio znajduje w nim
zatrudnienie milion osób, co stanowi 7,5%
wszystkich pracujących w Polsce osób.
Jako jedna z niewielu gałęzi usług transport drogowy wypracowuje nadwyżkę
w obrotach zagranicznych. Branża wytwarza ok. 10% PKB kraju, jednak mimo
dużego znaczenia dla gospodarki i rynku
pracy boryka się z licznymi trudnościami. Dodatkowo w 2014 r. należy spodziewać się wzrostu konkurencji na rynku,

Marcin Balicki,
dyrektor sprzedaży w Millennium Leasing

ków siodłowych, ale również obawiamy
się trochę nasilającej się presji związanej z wysokością stawek za przewozy,
wynikających z większej liczby dostępnego na rynku taboru. Niemniej jednak,
w naszej ocenie, zjawisko to będzie raczej przejściowe. W dłuższej perspektywie niezwykle ciekawe będzie również
obserwowanie tendencji w kształtowaniu się cen sprzętu używanego, spełniającego normy Euro V. Wydaje się nam,
że przewaga w zakresie kosztów eksploatacji tych ciągników powinna sprawić, że
nie będą zbyt szybko tracić na wartości.
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„Samochody Specjalne”: Czy w 2014 r.
pojawią się na rynku nowe produkty?
Czego oczekują i czego mogą się spodziewać klienci?
Anna Marciniak-Kasza: Klienci oczekują
niskiej oferty cenowej oraz produktów
dodatkowych, takich jak assistance,
ubezpieczenie GAP czy ubezpieczenie
ochrony prawnej. Z roku na rok alternatywnie w stosunku do leasingu coraz
chętniej wykorzystywana jest przez
klientów pożyczka.
Wojciech Kazimierski: W Raiffeisen-Leasing Polska staramy się elastycznie zmieniać naszą ofertę produktową tak, aby
była najbardziej dostosowana do potrzeb
klienta i wymagań rynku. Oprócz oczywiście bardzo atrakcyjnych form leasingu wprowadziliśmy w 2014 r. m.in.
pożyczkę transportową kierowaną przede
wszystkim do firm z sektora MSP. Finansujemy do 100% wartości inwestycji przy
zerowym wkładzie własnym. Okres finansowania to nawet 5 lat. Pożyczka transportowa to prostsze i szybsze finansowanie w porównaniu z kredytem.
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Czynnikiem wprowadzającym jednak
dużą niepewność w tym zakresie są przyszłe decyzje regulatorów.
Łukasz Nowacki: Nadal ważny będzie
czynnik kosztowy i tu pomocna może
być wymiana pojazdów na nowsze i bardziej ekologiczne z silnikami spełniającymi normę Euro VI. Należy się też spodziewać, że klienci w dalszym ciągu będą
oczekiwać niższego kosztu finansowania
oraz rozszerzenia zakresu produktów
oferowanych przez firmy leasingowe.
Myślę tu głównie o dodatkowych serwisach, jak ubezpieczenia komunikacyjne
czy życiowe, ale także kontrakty serwisowo-naprawcze.

Łukasz Nowacki,
dyrektor sprzedaży Scania Finance Polska

Agata Derlatka: EFL jako jeden z największych graczy na tym rynku będzie
kontynuował współpracę z IVECO w ramach projektu IVECO Capital. Pracujemy nad wdrożeniem kolejnej usługi,
ale jest za wcześnie, aby o tym mówić.
W moim przekonaniu w roku 2014 będzie
nadal rosło zainteresowanie finansowaniem zakupu pojazdów z wykorzystaniem pożyczki oferowanej przez firmy
leasingowe.
Marcin Balicki: Trzeba mieć oczywiście
dużo pokory, żeby prognozować oczekiwania klientów. Uważamy, że niezależnie
od prostej oceny parametrów finansowych oferty prawdziwą wartość dla
klientów w branży leasingowej można
budować poprzez sprawność operacyjną
obsługi, przejrzystość warunków współpracy i doradztwo okołotransakcyjne.
Pracujemy też przy kilku większych
projektach, gdzie wspólnie z firmami
spedycyjnymi budujemy specjalne, de-

„W 2013 r. polskie firmy leasingowe sfinansowały transakcje o wartości
przeszło 35 mld zł. W segmencie pojazdów wartość transakcji wyniosła
20,7 mld zł, co oznacza prawie 23-procentowy wzrost”
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dykowane programy, nakierowane na
rozbudowę floty lojalnych przewoźników współpracujących z takim spedytorem. Wydaje się nam, że dostarczanie
partnerom prawdziwego, realnego wsparcia w budowaniu ich strategii biznesowych
sprawia, że relacje biznesowe z takimi
klientami stają się trwałe, a korzyści ze
współpracy znacznie przekraczają oczywiste korzyści z leasingu aktywów. Takie
podejście stawia oczywiście ogromne
wyzwania przed ludźmi, którzy zajmują
się sprzedażą leasingu, ale – w dłuższej
perspektywie – może w wielu przypadkach decydować o sukcesie we współpracy z wymagającymi partnerami.
Łukasz Nowacki: Nie należy się spodziewać nowych produktów finansowych,
ale raczej rozszerzenia zakresu dotychczas oferowanych rozwiązań. Jak już
wspomniałem, ubezpieczenia, serwisy
dodatkowe oraz inne rozwiązania wpływające na ekonomikę transportu mogą
dać przewagę konkurencyjną na tym
rynku. Jest to związane głównie z tym, że
obecnie oferowane marże są na tak niskim
poziomie, iż nie należy się spodziewać
ich dalszych, głębszych spadków.

Summary
In 2013, Polish leasing companies
financed transactions of over 35 billion zł value. In the vehicles segment the value of the transaction
amounted to 20.7 billion zł, which is
nearly 23-percent increase in comparison to 2012. The main engine of
growth in the vehicle segment were
trucks – this was due to the introduction of Euro VI in January 2014. Their
sales were greatest in the fourth
quarter, and the increase was 64.4%.
The results of the last quarter of last
year accounted for almost one third
of the whole annual result. The largest increase was observed in buses
(416 million zł, +324% y / y), trucks
with GVW over 3.5 tonnes (592 million zł, 86%), tractor units (1.6 billion zł, +71%) and passenger cars
(2.8 billion zł, 36%).
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Dostawcze:
Jeszcze nie boom...

Tomasz Marszałek

Na rynku samochodowym od kilku lat mamy dziwną sytuację. Mimo
istniejącego dużego popytu na samochody użytkowe na decyzje zakupowe
firm wciąż największy wpływ ma cena auta, a dopiero w następnej
kolejności są jego przydatność i zalety wynikające z konstrukcji.
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Fiat Ducato
Renault Master
Peugeot Boxer
Peugeot Partner
Ford Transit/Transit Custom
Mercedes-Benz Sprinter
IVECO Daily
Citroën Berlingo
Dacia Dokker
Fiat Fiorino
Razem 1–10
Pozostałe
Ogółem

Źródło: PZPM na podstawie CEP (MSW)
*/włączono zabudowy

Na nowe pojazdy decydują się najczęściej firmy, które już okrzepły i ustabilizowały swoją pozycję na rynku
sprzedaży lub usług. Chcą mieć pewne
i niezawodne środki transportu, a te warunki najlepiej spełniają nowe pojazdy.
Wymagania te dostrzegli importerzy i od
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Rok narastająco styczeń – grudzień
2013
6022
3709
2734
2574
2396
2202
1854
1553
1401
1391
25836
16346
42182

2012
4995
3317
2258
1664
2173
2232
1787
1495
32
1352
21305
18078
39383
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Rejestracje nowych samochodów dostawczych o dmc. do 3,5 t

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

rezultacie wciąż więcej sprowadzamy pojazdów, które
swoje najlepsze, czyli pierwsze lata „życia” spędziły na drogach zachodniej Europy, niż kupujemy nowych
w krajowych salonach. Rok 2013 był dla
tych ostatnich co prawda nieco lepszy od
poprzednich, ale o wynikach z końca lat
90. minionego wieku wciąż można tylko
marzyć. Od dwóch lat utrzymuje się jednak trend wzrostowy w segmencie samochodów dostawczych o dopuszczalnej
masie całkowitej poniżej 3,5 t.
Dlaczego tak się dzieje? Takie samochody kupują nie tylko duże firmy, ale
także te niewielkie, nawet jednoosobowe.
Kryzys już na szczęście minął, a koniunktura gospodarcza pomału, ale jednak
poprawia się. W takich warunkach, aby
się rozwijać, potrzeba sprawnych narzędzi pracy, także samochodów. Samochód dostawczy jest takim uniwersalnym
narzędziem – nadaje się zarówno do wożenia bułek z piekarni do sklepu, pracy
w roli pomocnika brygady budowlano-remontowej, jak i po adaptacji – do roli
specjalistycznego mobilnego warsztatu,
laboratorium czy też pojazdu ratowniczego. Ta wszechstronność jest jeszcze
wsparta tym, że auta te może prowadzić
niemal każdy – wystarczy legitymowanie się prawem jazdy kategorii B.

Zmiana % r/r
20,56%
11,82%
21,08%
54,69%
10,26%
–1,34%
3,75%
3,88%
4278,13%
2,88%
21,27%
–9,58%
7,11%

kilku lat mocno starają się ułatwiać życie
użytkownikom aut dostawczych, tworząc
specjalne strefy obsługi w serwisach i oferując coraz atrakcyjniejsze warunki zakupu tego rodzaju sprzętu.
W segmencie aut użytkowych o dmc.
do 3,5 t chociaż rok 2013 nie obfitował
w nowości, to jednak zaznaczył się w historii. Pojawiły się: nowa Dacia Dokker,
która już namieszała na rynku niewiel-

kich furgonetek, walczący o klienta z nieco
zasobniejszym portfelem Mercedes Citan,
a także zmodernizowane wersje francuskich przebojów Renault Kangoo, Citroën
Berlingo i Peugeot Partner oraz Volkswagen Caddy Cross i pick-up Amarok Grand
Canyon. Wiosną zadebiutowała rodzina
pojazdów dostawczych Forda o średniej
wielkości i ładowności – Transit Custom
oraz nowa generacja maksifurgonu Mercedesa Sprintera, niekwestionowanego
prekursora nowoczesnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i jakości trakcji.
Ciekawiej zapowiada się rok 2014 – Ford
już pokazał nową furgonetkę o nazwie
Transit Connect, a pojawi się jeszcze
mniejszy Transit Courier oraz nowa generacja legendy – ciężki Transit. W połowie
roku Mercedes pokaże zapewne nowe
wcielenie Vito, a Renault swojego Trafica
i tylko patrzeć, kiedy VW odpowie na to
nowym Transporterem (T5 ma już 11 lat).

Nowe samochody
Według danych Centralnej Ewidencji
Pojazdów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (CEP) opublikowanych w raporcie
Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) rok 2013 zamknął się
liczbą 42 182 rejestracji nowych samochodów dostawczych o dopuszczalnej
masie całkowitej mniejszej lub równej
3,5 t. Rezultat ten jest wyższy o 7,1%
(o 2799 sztuk) niż osiągnięty w 2012 r.,
kiedy zarejestrowanych zostało 38 507
takich pojazdów, ale o 1,2% gorszy od
osiągniętego w 2011 r. – wtedy polscy
dealerzy sprzedali ich 42 694. Pierwsza
połowa roku 2013 nie zapowiadała jednak tak dobrych wyników. Od lutego do
maja miesięczne statystyki sprzedaży były słabsze niż w 2012. Dopiero w czerwcu nastąpiło przełamanie i miesięczne
wzrosty (liczone rok do roku) utrzymywały się konsekwentnie do końca 2013.
Rekordowy okazał się grudzień.
Czołówka producentów w tej klasyfikacji jest od lat niezmienna. W ciągu całego roku 2013 Fiat Professional zarejestrował 9897 samochodów dostawczych
i chociaż osiągnął wzrost w skali roku
o 4,1%, jego udział w rynku wynoszący
23,46% zmniejszył się (spadek z 24,15%
w 2012). Na następnych pozycjach nastąpiła zamiana – na drugiej uplasował się
Peugeot: sprzedał 5734 samochody, aż
o 33,7% więcej niż w 2012 r. Jego rynkowy udział to 13,59% (10,89% udziału

Atrakcje II edycji Wielkiego Rajdu
Wielki Rajd to promocja zorganizowana przez Inter Cars, w czasie której
klienci zbierają punkty za zakupy dokonywane w sieci sprzedaży organizatora.
Ci, którzy uzyskają największe obroty,
wezmą udział w Gali Mistrzów Warsztatu, która odbędzie się 13–15 czerwca br.
w hotelu Gołębiewski w Mikołajkach.
Każdy z uczestników Gali będzie miał
szansę wrócić z Mikołajek z nagrodą
główną, czyli walizką pełną gotówki
w formie bonów zakupowych o wartości
100 000 zł lub z jedną z nagród dodatkowych o wartości 50 000 zł i 10 000 zł.
To jednak nie wszystko, nagrody otrzyma
również 45 najlepszych klientów wszystkich kategorii (warsztat rynku osobowego,
sklep z warsztatem rynku osobowego
i rynek ciężarowy). Oprócz rywalizacji
o nagrodę główną klienci mogą też wziąć
udział w promocjach towarzyszących, tzw.
Odcinkach Specjalnych – dodatkowych
akcjach promocyjnych, premiowanych
podwójną liczbą punktów. Ci uczestnicy,
którzy w tych krótkich oesach zdobędą
jak największą liczbę punktów, otrzymają nagrody w trakcie trwania promocji
oraz będą mogli uczestniczyć w rajdowych
spotkaniach (w marcu, kwietniu i maju
br.) w towarzystwie znanych postaci polskiego sportu motorowego. Oprócz tego
punkty zebrane w oesach powiększają
dorobek punktowy w rankingu głównym
Wielkiego Rajdu.
Motoosobowości = motoemocje
Wszystkie trzy spotkania w ramach
Odcinków Specjalnych odbędą się na Autodromie Jastrząb k. Szydłowca. To jeden z najnowocześniejszych kompleksów
motoryzacyjnych w Polsce, składa się
z toru do szybkiej jazdy, toru kartingowego, prostej do wyścigów na 1/4 mili
oraz płyt poślizgowych. Laureaci Odcinków Specjalnych spędzą cały weekend
w doborowym towarzystwie, ścigając
się, driftując i ucząc jazdy sportowej.
Na uczestników czekać będzie Krzysztof Hołowczyc – jeden z najbardziej utytułowanych polskich kierowców rajdowych, wielokrotny mistrz Polski i Europy,
wysoko punktowany również w eliminacjach Mistrzostw Świata (WRC) i w legendarnym rajdzie Dakar. Zwycięzcy
Odcinków Specjalnych będą mieli okazję

zasiąść na fotelu obok Krzysztofa Hołowczyca podczas wyjątkowego co-drive’u.
Uczestnicy spotkań motoryzacyjnych
będą mogli również uczestniczyć w codrive z Karoliną Pilarczyk, jedyną polską
licencjonowaną zawodniczką biorącą
czynny udział w zawodach dryftowych.
Obecny będzie również Bartek Ostałowski, wyjątkowa postać motosportu nie
tylko w Polsce, ale też na skalę światową.
To zawodnik, który mimo iż w wypadku
samochodowym stracił obydwie ręce,
nadal całkowicie realizuje się w drifcie
samochodowym. Uczestnicy spotkań przekonają się o jego umiejętnościach, zasiadając w jego samochodzie Nissanie Skyline na fotelu pilota. Kolejną znaną osobą
polskiego motosportu obecną na spotkaniach będzie Grzegorz Staszewski,
wielokrotny mistrz Polski w wyścigach
na 1/4 mili. Podczas tegorocznych imprez
uczestnicy będą mogli brać udział w kolejnych próbach pobicia tego rekordu,
siedząc na fotelu pasażera.
Drift truck Volvo FM12
Dla klientów rynku ciężarowego organizatorzy przygotowali specjalną atrakcję, co-drive w drift ciężarówce Volvo
FM12, która po całkowitej specjalnej
przeróbce jest drift truckiem z prawdziwego zdarzenia. Ten wyjątkowy pojazd
należy do STW Drift Team, którego
twórcą i szefem jest Adam Fijał.
Spotkania motoryzacyjne w ramach
Odcinków Specjalnych to świetna zabawa połączona ze zdrową sportową rywalizacją i odpowiednią dawką emocji.
Klienci Inter Cars SA zetkną się z prawdziwym sportem motorowym w sposób
profesjonalny i bezpieczny. Więcej na
stronie www.galamistrzow.pl
(KB)
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Fiat Ducato –
od 6 lat najchętniej
kupowany w Polsce
samochód dostawczy,
w ubiegłym roku
sprzedano ich 6022
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Fiat jest bezdyskusyjnym królem na
polskim rynku nowych samochodów dostawczych, a Ducato najchętniej kupowanym modelem od sześciu lat. Włoska
marka ma nad drugim w statystykach
Peugeotem przewagę niemal 4200 sztuk!
To miażdżąca różnica. 6022 nowe Fiaty Ducato to 20,58% nowych aut dostawczych, jakie pojawiły się na polskich
drogach – to o ponad 1000 szt. więcej
niż w 2012 r. To nie jest żaden „wypadek przy pracy”, ale efekt dopracowanej
strategii sprzedaży włoskiej marki i skutek jakości jej oferty. Ducato, chociaż
nie jest pozbawione wad, zbiera od lat
dobre recenzje za cenę, warunki gwarancyjne i serwisowe, walory użytkowe,
a przede wszystkim za niskie zużycie
paliwa i to niezależnie od oferowanej
mocy. Co ciekawe, ta duża liczba pojazdów dotyczy największego auta w ofercie
firmy. I nie jest to tylko przypadek Fiata.
Podobnie jest u innych producentów.
Patrząc na dziesiątkę najchętniej kupowanych modeli aut użytkowych w seg-
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Volkswagen
Mercedes-Benz
Ford
Citroën
IVECO
Dacia
Toyota
Škoda
Opel
Nissan
Mitsubishi
Hyundai

Razem 1–20
Pozostałe
Ogółem / Total

439
592
411
317
322
286
390
166
74
196
101
96
76
42
4427
130
4557

9,63%
12,99%
9,02%
6,96%
7,07%
6,28%
8,56%
3,64%
1,62%
4,30%
2,22%
2,11%
1,67%
0,92%
97,15%
2,85%
100%

818
302
438
347
304
328
323
142
24
102
112
118
79
90
28
3555
112
3667

Udział %
22,31%
8,24%
11,94%
9,46%
8,29%
8,94%
8,81%
3,87%
0,65%
2,78%
3,05%
3,22%
2,15%
2,45%
0,76%
96,95%
3,05%
100%

Zmiana
% r/r
12,3%
45,4%
35,2%
18,4%
4,3%
–1,8%
–11,5%
174,6%
591,7%
–27,5%
75,0%
–14,4%
21,5%
–15,6%
50,0%
24,5%
16,1%
24,3%

* PZPM na podstawie CEP (MSW)
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Rynkowe lokomotywy

Renault
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Pierwsze rejestracje nowych samochodów dostawczych o dmc. <=3,5 t, udział w rynku %
------------------------------------------------------------------------------------------

w analogicznym okresie roku 2012). Na
trzecim miejscu znalazło się Renault,
które zarejestrowało 4892 auta (+5,1%,
udział 11,60%). Na czwartym miejscu był
Volkswagen z liczbą 3457 sprzedanych
pojazdów dostawczych (8,20%), a na piątym Mercedes-Benz – 3032 szt. (7,19%).
Szósty na tej liście Ford jako ostatni przekroczył liczbę 3 tysięcy z wynikiem 3013
aut i udziałem 7,14%. Kolejne lokaty zajęły Citroën – 2785 szt. (6,60%) i IVECO
– 1854 szt. (4,40%). Citroën „zaliczył” aż
10-procentowy spadek sprzedaży, a jego
hitem był model Berlingo – aż 1553 szt.
W przypadku IVECO sytuacja jest zgoła
inna, gdyż firma ta oferuje tylko jeden
model w gamie dostawczej – duże podwozia i furgony Daily, więc wynik ten
zasługuje na uznanie. Pozycje dziewiątą
i dziesiątą zajęli producenci, którzy wcześniej w tym segmencie rynku byli traktowani raczej z przymrużeniem oka,
wykonali jednak ogromną pracę – zaoferowali nowe modele i bardzo szybko
zaczęli zdobywać chętnych do zakupu.
Chodzi o Dacię, która sprzedała aż 1415
samochodów (udział w rynku 3,35%, ale
wzrost sprzedaży aż o 98,5%, głównie za
sprawą nowego modelu Dokker) i Toyotę, która sprzedała 1370 aut (3,25%,
wzrost o 65,7%).

IVECO Daily
działa na pograniczu
segmentu dostawczego i lekkiego
ciężarowego
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-Benz

575
600
288
280
336
231
150
163
57
119
123
36
66
38
3917
49
3966

7,5%
–23,7%
–1,3%
42,7%
13,2%
–4,2%
23,8%
160,0%
1,8%
29,8%
64,7%
–17,9%
166,7%
15,2%
10,5%
98,76%
165,3%
14,9%

2013
Ogółem
9897
5734
4892
3457
3032
3013
2785
1854
1415
1370
1299
1030
684
457
404
41323
859
42182

mencie do 3,5 t, można łatwo dojść do
wniosku, że w naszym kraju najlepiej
sprzedaje się te największe i najmniejsze.
Pierwsze oferują najlepszy stosunek ceny
do możliwości ładunkowych, drugie natomiast są najczęściej wykorzystywane
przez firmy jako wielozadaniowe pojazdy
do wszystkiego – zarówno do transportu
niewielkich ładunków, jak i do wożenia
przedstawicieli handlowych i serwisantów.
Na liście dostawczych przebojów drugie i trzecie miejsce zajmują także maksifurgony (lub podwozia) Renault Master
i Peugeot Boxer (bliźniak Fiata Ducato).
W 2013 r. polski rynek wchłonął 3707
Masterów i 2734 Boxery. Czwarty w ko-

Udział %
23,46%
13,59%
11,60%
8,20%
7,19%
7,14%
6,60%
4,40%
3,35%
3,25%
3,08%
2,44%
1,62%
1,08%
0,96%
97,96%
2,04%
100%

2012
Ogółem
9510
4290
4655
3391
2953
2914
3096
1787
713
827
1317
1048
913
443
256
38113
1270
39383

Udział %
24,15%
10,89%
11,82%
8,61%
7,50%
7,40%
7,86%
4,54%
1,81%
2,10%
3,34%
2,66%
2,32%
1,12%
0,65%
96,78%
3,22%
100%

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

855

Gru/Lis
Zmiana %

Rok narastająco styczeń – grudzień

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

2013
Ogółem

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

Listopad

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

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

Sprinter najnowszej generacji zebrał wysokie
oceny za bezpieczeństwo i jakość trakcji
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lejce jest przedstawiciel drugiego bieguna – furgonetka Peugeot Partner (2574
szt.). Piąte, szóste i siódme miejsca należą znów do przedstawicieli ciężkiego
sektora – Forda Transita (2396 szt.),
Mercedesa Sprintera (2202 szt.) i IVECO
Daily (1854 szt.). Ostatnie trzy lokaty
w tej swoistej Top Ten zajmują „maluchy” – Citroën Berlingo (1553 szt.),
Dacia Dokker (1401 szt.) i Fiat Fiorino
(1391 szt.). Podliczając tę dziesiątkę,
uzyskujemy wynik 25 836 szt., co oznacza, że stanowi to ponad 61% nowych
aut dostawczych sprzedanych na polskim rynku w roku 2013.

która obrosła niezliczoną liczbą legend
na samochodowych giełdach i w autokomisach. Volkswagen był najchętniej
sprowadzaną marką wśród dostawczaków (w sumie 10 775 szt.). Za nim uplasowało się Renault (7237 szt.), Mercedes (6957 szt.) i Fiat (5589 szt.). Potem
jest duża „przepaść” – w granicach od
ok. 3700 do 3300 szt. sprowadzono do
nas dostawczych Opli, Fordów, Citroënów
i Peugeotów. Na dziesiątym miejscu jest
Nissan (nieco ponad 1300 szt.). Poza
wspomnianym VW T4 najpopularniejsze
„używki” to Mercedes Sprinter (różne
generacje), Fiat Ducato, IVECO Daily,
Renault Master, Ford Transit, VW LT,
Renault Trafic i jego bliźniak Opel Vivaro
oraz Citroën Jumper.

Zmiana %
r/r
4,1%
33,7%
5,1%
1,9%

Summary

2,7%
3,4%
–10,0%
3,7%
98,5%
65,7%
–1,4%
–1,7%
–25,1%
3,2%
57,8%
8,4%
–32,4%
7,1%

Popularne „używki”
Ciekawy raport dotyczący liczby sprowadzonych do Polski i zarejestrowanych
używanych samochodów dostawczych
pod koniec listopada 2013 r. opublikował Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Według niego do końca
października trafiło do nas ponad 53 tysiące takich pojazdów. I w ich przypadku potencjalni użytkownicy stawiają
głównie na stosunek ceny do możliwości
przewozowych. Większość to duże auta,
jednak liderem jest pojazd średniej
wielkości – Volkswagen Transporter
(5634 szt.) i to głównie w wersji T4,

In 2013, there were 42 182 new light
commercial vehicles registered in Poland. This result is higher by 7.1%
(about 2,799 units) than achieved
in 2012. Leading manufacturers in
this classification do not change for
years. During the year 2013 Fiat
Professional registered 9897 LCVs
and managed to grow annually by
4.1%, its market share decreased to
23.46% though. As second ranked
Peugeot with sales of 5734 LCVs, up
by 33.7% more than in 2012, its market share is 13.59%. In third place comes Renault, which registered 4892
vehicles (+5.1%, 11.60% market
share). The fourth place took Volkswagen with 3457 vehicles (8.2%) followed by Mercedes-Benz – 3032
vehciles (7.19 %). Fiat is the undisputed king of the Polish market of
new LCVs and Ducato best-selling
model in six years. 6022 new Fiats
Ducato sold in 2013 makes 20.58%
of new vans that appeared on the Polish roads. On the list of commercial
hits, second and third place is occupied by maxi-vans (or chassis) Renault Master and Peugeot Boxer (Fiat
Ducato twin). In 2013, the Polish
market absorbed 3707 Masters and
the 2734 Boxers.
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SLT – Mercedesy
do ciężkiej roboty
Korzystając z zaproszenia Mercedes-Benz Polska, w połowie lutego udaliśmy się
do Wörth, gdzie odbyła się spektakularna premiera ciągników siodłowych
przeznaczonych do transportu ciężkiego Actros SLT oraz Arocs SLT.

Układ jezdny
6×4
8×4
8×4

Rozstaw osi [mm]
3400 lub 4000
4000
4000

* Eksportowe wersje Arocs SLT z napędem na wszystkie koła
w odmianach 6×6, 8×6 i 8×8 dostępne będą wiosną 2014 r.

Arocs SLT
Układ jezdny
6×4
8×4
8×6*
6×6*
8×8*

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

Actros SLT

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

Tabela 1. Dostępne warianty modeli Actros SLT oraz Arocs SLT

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

iągniki do transportu ciężkiego
noszące oznaczenie SLT (skrót
oznacza pojazd do transportu ponadnormatywnego, niem. Schwer-LastTransporter), wyposażone już w silniki
spełniające wymagania najnowszej normy
Euro VI, są ukoronowaniem gruntownej
modernizacji typoszeregów Actros, Arocs,
Antos i Atego. Ich produkcję rozpoczęto
w grudniu 2013 r.
Actros SLT to ciężki ciągnik o zastosowaniach typowo szosowych, Arocs
SLT da sobie radę w terenie nieutwar-

Rozstaw osi [mm]
3300 lub 3900
3900
4200
3900
4850

dzonym – oba modele mogą działać w zestawach o dmc. do 250 t, a w przypadku
zestawu powiązanego, złożonego z maksymalnie trzech ciągników, masa całkowita może wynosić nawet 750 t.
W centrum oferty pojazdów SLT znajdują się wersje czteroosiowe. W tej konfiguracji technicznie dopuszczalna masa
całkowita pojazdu wynosi 41 t, pojazdy
przeznaczone na rynki eksportowe mogą
mieć większe masy całkowite ciągnika
– do 48 t w przypadku Arocsa SLT 8×8.

SLT: specjalista
w transporcie ciężkim
Pojazdy Mercedes-Benz SLT dostępne są w licznych konfiguracjach z trzema
i czterema osiami na bazie typoszeregów Actros i Arocs
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Pojazd bazowy SLT powstaje w niemieckiej fabryce Mercedes-Benz w Wörth,
a następnie jest dostosowywany i wy-
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Actros SLT i Arcos SLT samodzielnie mogą działać w zestawach o dmc. do 250 t, w zestawie
złożonym z maksymalnie trzech ciągników masa całkowita kombinacji może wynosić nawet 750 t

kańczany we Francji, w zakładzie Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks
(CTT) w Molsheim. Doposażenie obejmuje m.in. montaż wieży chłodniczej za
kabiną kierowcy wraz z umieszczonymi
w niej komponentami, montaż kierowanej osi pchanej w przypadku czteroosiowych ciągników siodłowych lub
wsporników sprzęgu wraz ze sprzęgami
do transportu ciężkiego z przodu i z tyłu
oraz montaż przesuwnego sprzęgu siodłowego, płyty wsporczej z tyłu, pomostu
serwisowego za wieżą chłodniczą oraz
reflektorów roboczych.
Zarówno Actros SLT, jak i Arocs SLT
występują w różnych konfiguracjach
układu napędowego i jezdnego (ilustruje to tabela 1).

Kabina: siła, elegancja
i komfort w jednym
W oczywisty sposób modele SLT
bazują pod względem stylistycznym na
nowym Actrosie i Arocsie. Szczególną
wspólną cechą jest potężny zderzak
przedni ze wspornikiem montażowym

i sprzęgiem przednim do transportu
ciężkiego. Z boku, obok niego znajdują
się przyłącza hydrauliczne i hamulcowe.
Za kabiną kierowcy znajdują się osłony
boczne wieży chłodniczej z dużymi wlotami powietrza chłodzącego z prawej
strony. Stanowią one elegancką i harmonijną kontynuację linii kabiny kierowcy, wydłużając ją wizualnie.
Kierowca po szczególnie męczącej
pracy za kierownicą musi mieć zapewnione komfortowe warunki odpoczynku
podczas długich przestojów. Większość
przejazdów nienormatywnych realizo-

wana jest nocą, gdy natężenie ruchu
jest znacznie mniejsze. W modelach SLT
Mercedes-Benz oferuje kabiny GigaSpace
(wysokość wnętrza 2,13 m) lub BigSpace
(1,99 m) o szerokości 2,5 m, zapożyczone
z „normalnych” wersji nowego Actrosa
i Arocsa.
W obu kabinach miejsce pracy i przestrzeń mieszkalna są od siebie oddzielone.
Wysokogatunkowe, przyjazne w dotyku
i jasne materiały wykończeniowe potwierdzają, że mieszkalność i funkcjonalność nie muszą się wzajemnie wykluczać.
Leżanka ma szerokość 750 mm, a jej

Opcjonalnie w nowym
SLT można zamontować
chromowany pałąk
z obrotowymi lampami
ostrzegawczymi; lampy
te są montowane wraz
z czterema dodatkowymi reflektorami

długość może wynosić nawet 2200 mm,
opcjonalnie można zainstalować drugą
leżankę górną. Schowki pod łóżkiem mają
pojemność do 558 l, zamykane schowki
nad szybą przednią pomieszczą nawet
332 l bagażu. Wnętrze Arocsa jest szczególnie funkcjonalne i łatwe w utrzymaniu, dzięki czemu doskonale nadaje się
do zadań wykonywanych w bardzo nieprzyjaznych warunkach.

Zderzak przedni ma potężny wspornik montażowy,
na którym zamocowano sprzęg przedni do transportu ciężkiego. Obok wspornika znajdują się
przyłącza hydrauliczne i hamulcowe

SAMOCHODY SPECJALNE | MARZEC 2014 | 49

| TECHNIKA |

W modelach SLT Mercedes-Benz oferuje kabiny GigaSpace lub BigSpace o szerokości 2,5 m, zapożyczone z „normalnych” wersji nowego Actrosa
i Arocsa. Wnętrze zapewnia maksymalny komfort pracy i odpoczynku; z prawej – kokpit Arocsa SLT, z lewej – wnętrze kabiny Actrosa SLT

Nowy SLT oferowany jest z różnymi sprzęgami
siodłowymi, które na życzenie mogą być uzupełnione
o mechanizm przesuwny do optymalizacji nacisków
na osie w zależności od obciążenia. Ciągniki SLT
mogą zostać z przodu i z tyłu wyposażone we
wsporniki montażowe do mocowania sprzęgów do
transportu ciężkiego. W tym przypadku zastosowanie znajduje sprzęg Rockinger 56 E. Opcjonalnie pojazdy można wyposażyć w skrzynię balastową.

Rama: stabilny kręgosłup
Zarówno Actros, jak i Arocs SLT mają
wzmocnione ramy. Zależnie od wersji
szerokość ramy wynosi 834 mm przy podłużnicach o grubości 8 mm (Actros SLT)
lub 744 mm przy podłużnicach o grubości 9 mm (Arocs SLT). Podłużnice łączone są wzmocnieniami z formowanej
na zimno wysokowytrzymałej stali drobnoziarnistej, gwarantującej najwyższą
obciążalność, zaprojektowanymi specjalnie do pojazdów SLT. Z boku ramy
umieszczono zbiornik AdBlue o pojemności 60 l (Arocs) lub 75 l (Actros), a także
akumulatory oraz układ wydechowy.

Silnik Mercedes-Benz OM 473
Stosowany w modelach SLT sześciocylindrowy rzędowy silnik Mercedes-Benz
OM 473 ma pojemność skokową 15,6 dm3,
występuje w 3 wariantach mocy: 380,
425 i 460 kW (517, 578, 625 KM) rozwijanej już przy 1600 obr/min. Maksymalne
momenty obrotowe uzyskiwane przy
1100 obr/min wynoszą odpowiednio
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2600, 2800 i 3000 Nm. Co istotne, już
nieco powyżej obrotów biegu jałowego
(800 obr/min) we wszystkich wersjach dostępny jest moment obrotowy rzędu około
2500 Nm. Silnik cechuje się dużą elastycznością i potężną siłą ciągu, co w transporcie ciężkim jest nie do przecenienia.
W silniku OM 473 zastosowano turbocompound, czyli drugą turbinę umieszczoną za turbosprężarką. Turbina ta przekazuje energię spalin nadal obecną po
przepływie przez turbosprężarkę poprzez
wał i sprzęgło hydrodynamiczne na zespół
kół zębatych silnika, a tym samym bezpośrednio na wał korbowy, zwiększając
efektywność silnika. Turbocompound
poprawia osiągi silnika w niskim zakresie
prędkości, a przy dużych obciążeniach pozwala na obniżenie zużycia paliwa.
Podobnie jak w pozostałych silnikach
Mercedes-Benz spełniających wymagania normy Euro VI wtrysk paliwa realizowany jest w systemie Common Rail
z układem zwiększania ciśnienia wtrysku
X-Pulse. Maksymalne ciśnienie 900 bar
we wspólnej szynie paliwowej wzmacniane jest w poszczególnych wtryskiwaczach do poziomu 2100 bar.
Ponieważ okresy międzyprzeglądowe
i odstępy między wymianami oleju zależą od indywidualnego obciążenia pojazdu, odpowiednie informacje pojawiają
się na bieżąco na wyświetlaczu tablicy
wskaźników.

Solidna płyta wspornikowa na tylnym zwisie
pozwala na podparcie łabędziej szyi
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Spełniający normę
Euro VI 16-litrowy silnik OM473
w najmocniejszej wersji ma moc 460 kW
(625 KM) przy 1600 obr/min, a maksymalny
moment obrotowy wynosi 3000 Nm
przy 1100 obr/min

Turbosprzęgło z retarderem
Do cech szczególnych Mercedesa SLT
należy turbosprzęgło z retarderem. Element ten pracuje bez zużycia i umożliwia
zarówno precyzyjne ruszanie z miejsca,

Turbosprzęgło z retarderem
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W jednym zespole konstrukcyjnym połączono
funkcje hydrodynamicznego sprzęgła rozruchowego oraz retardera. Umieszczone naprzeciw siebie wirniki przekładni hydrokinetycznej (ruchoma pompa po stronie silnika
i nieruchoma turbina po stronie skrzyni biegów)
przekazują strumień mocy za pośrednictwem
oleju. Po ruszeniu z miejsca turbosprzęgło zostaje opróżnione, a połączenie silnika i skrzyni
biegów realizowane jest mechanicznie przez
zwykłe, jednotarczowe, suche sprzęgło cierne.
Podczas hamowania wirnik pompy w turbosprzęgle zostaje unieruchomiony i następuje
ponowne wpompowanie oleju – urządzenie
przejmuje funkcję wysokosprawnego retardera pierwotnego.

jak i manewrowanie z minimalnymi
prędkościami – obie te właściwości mają
kolosalne znaczenie w pojazdach do
transportu ciężkiego.
Ruszanie z pełnym tonażem wymaga
prędkości obrotowej w zakresie od około
1100 do 1300 obr/min. Wciśnięcie pedału gazu powoduje wpompowanie za
pomocą sprężonego powietrza oleju do
przekładni hydrokinetycznej, dzięki
czemu następuje zamknięcie siłowe
między silnikiem a wałem wejściowym
skrzyni biegów. Przekładnia pracuje z dużym poślizgiem, przenosząc pełny moment obrotowy silnika. Ilość wpompowywanego oleju jest regulowana, co
umożliwia dostosowywanie przekazywanego momentu obrotowego do indywidualnej sytuacji podczas jazdy oraz
zapotrzebowania na moc.

SLT służy do tego wysokosprawny, doładowywany hamulec dekompresyjny
High Performance Engine Brake silnika
OM 473 o dwóch stopniach regulacji.
Moc hamulca silnikowego osiąga wartość
475 kW (646 KM). Drugim urządzeniem
jest zintegrowany z turbosprzęgłem retarder pierwotny, zapewniający dodatkową moc hamowania na poziomie
maks. 350 kW (476 KM). W celu ochrony
skrzyni biegów suma mocy obu wysokosprawnych zwalniaczy została ograniczona do poziomu 720 kW (979 KM).
Jest ona dostępna w szerokim zakresie
obrotów, co gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas zjeżdżania
ze wzniesienia nawet z maksymalnym
tonażem.

Skrzynia biegów

Osie napędowe wyposażone w zwolnice planetarne mają technicznie dopuszczalny nacisk wynoszący 16 t na
każdą z nich. Standardowe przełożenie
wynosi i=5,333. W przypadku stosowanych na osiach napędowych opon o rozmiarze 315/80 R22,5 daje to prędkość
obrotową silnika 1490 obr/min przy
prędkości 80 km/h. Inne dostępne przełożenia osi wynoszą od i=4,833 do
i=6,0, co pozwala na precyzyjne dopasowanie pojazdu do specyfiki realizowanych przez niego zadań transportowych.
Osie tylne Actrosa SLT mają w standardzie zawieszenie pneumatyczne na 4
miechach. Arocs SLT ma standardowo
resory paraboliczne. W zależności od
specyfiki zastosowania są one wyposażone w różne konfiguracje możliwych
obciążeń.
W Actrosie SLT i Arocsie SLT (6×4
i 8×4) oś przednia jest wykonana identycznie i wyposażona w resory paraboliczne oraz hamulce tarczowe (z wyjątkiem wariantu z napędem na wszystkie
koła). W obu przypadkach oś ta może
mieć nośność 7,5, 8 lub 9 t. SLT można
wyposażyć w zawieszoną pneumatycznie i kierowaną elektrohydraulicznie oś
pchaną o nośności 8 t. Zarówno oś przednia, jak i oś pchana mogą być fabrycznie wyposażone w opony w rozmiarze
385/65 R22,5.

Napęd na koła przenoszony jest przez
16-biegową skrzynię przekładniową
G 280-16 z automatycznym systemem
przełączania biegów Mercedes PowerShift 3. Przełożenie na pierwszym biegu
wynosi 11,7, a na ostatnim 0,69, całkowita rozpiętość przełożeń skrzyni to
16,96. Z myślą o transporcie ciężkich
ładunków, oprócz standardowego, przygotowano specjalne algorytmy doboru
i przełączania biegów: „power” lub
„heavy”. Tryb jazdy „standard” pozwala
na ekonomiczną eksploatację pojazdu
(jazda z niewielkim obciążeniem lub bez
ładunku). W programie „power” operacje przełączania biegów wykonywane są
przy podwyższonych prędkościach obrotowych silnika. W przeznaczonym do
modelu SLT programie jazdy „heavy”
zmiany biegu następują przy jeszcze
wyższych prędkościach obrotowych,
przełączanie biegów realizowane jest
odpowiednio do zapotrzebowania na moment obrotowy, a pomijanie biegów z reguły nie występuje. Kierowca zawsze
może także skorzystać z możliwości manualnego doboru i zmiany przełożeń.

Hamowanie długotrwałe
W transporcie ciężkim kluczowe znaczenie ma możliwość długotrwałego hamowania (np. na długich zjazdach) bez
obawy o zniszczenie hamulców zasadniczych – stosowane są w tym celu hamulce silnikowe i retardery. W modelach

Zawieszenie i osie

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Mercedes-Benz
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Jak zapewnić długi okres
eksploatacji układu hydraulicznego
Układy i elementy hydrauliczne stają
się coraz bardziej zaawansowane
i kosztowne. Allan Cousins, menedżer
ds. sprzedaży na Wielką Brytanię
w dziale Hydraulic & Racor Filtration
w firmie Parker, wyjaśnia,
że zanieczyszczenie ich może
mieć duży wpływ na wydajność
i trwałość urządzeń.

Filtry powietrza Parker
kłady hydrauliczne są powszechnie stosowane, począwszy od wywrotek, przez
koparki i żurawie samojezdne, po maszyny
rolnicze, sprzęt używany w leśnictwie, agregaty
przemysłowe i wyposażenie tartaków. W każdym
z tych urządzeń układ hydrauliczny to podstawowy
element, który nierzadko decyduje o prawidłowym
działaniu całego pojazdu. Nieuzasadnione byłoby
zatem narażanie go na ryzyko przez nieprzestrzeganie zasad obsługi lub nieprawidłowy dobór parametrów technicznych odpowietrzników.
We wszystkich zbiornikach z odpowietrzeniem
wzrostowi i spadkowi poziomu płynu towarzyszy
pobór lub oddawanie odpowiedniej objętości powietrza. Utrzymanie czystości napływającego powietrza jest bardzo ważne w celu utrzymania niezawodności pracy układu hydraulicznego.
Zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu mogą
powodować korozję, przyspieszać zużycie urządzeń

tarciowych oraz pogarszać działanie płynu. I choć
można temu zapobiec przez odpowietrzanie, tradycyjne metody odpowietrzania nie sprawdzają
się tak dobrze w tym zakresie. Natomiast nowoczesne odpowietrzniki zapewniają skuteczną
ochronę układu hydraulicznego przez odfiltrowanie szkodliwych cząstek.

Mały, ale ważny
Choć odpwietrznik układu hydraulicznego można
pozornie uznać za mało istotną część, jest on jednym z bardzo ważnych elementów. Jeśli odpowietrznik zostanie zablokowany albo, co gorsza,
po konserwacji nie zostanie właściwie zamontowany, do układu hydraulicznego może przedostać
się ogromna ilość zanieczyszczeń. Niepożądanym
następstwem tego jest przedwczesna awaria
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elementów hydraulicznych i konieczność wymiany całkowicie zapchanych filtrów w układzie
hydraulicznym.
Jeśli filtr zostanie zablokowany, powietrze nie
będzie mogło się przez niego przedostawać, co
może prowadzić do powstania podciśnienia (częściowej próżni) w zbiorniku. To z kolei może spowodować kawitację w pompie. Podczas kawitacji
w kontakcie z wyższym ciśnieniem pęcherzyki
par płynu implodują (zapadają się). Wówczas dochodzić będzie do poważnej korozji wżerowej
ścian elementów, w których następuje kawitacja,
a także do przegrzania. Pompa hydrauliczna
działająca powyżej zalecanego zakresu temperatury wewnętrznej prawdopodobnie ulegnie przedwczesnej awarii.
Dowiedziono, że zanieczyszczenie płynu hydraulicznego jest główną przyczyną zużycia elemen-
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tów i skrócenia żywotności płynu w układach
hydraulicznych. Płyn hydrauliczny utrzymywany
w czystości będzie służył kilkakrotnie dłużej. Mimo
to jednak stan odpowietrzników rzadko jest sprawdzany, nie mówiąc już o ich wymianie. Poza tym
wiele tanich odpowietrzników zawiera zabudowane
i bez możliwości wymiany elementy z papieru lub
pianki (zatrzymują zanieczyszczenia o wielkości do
10–40 µm), przy czym nie są one wyposażone we
wskaźnik informujący o ich całkowitym zanieczyszczeniu, uniemożliwiającym skuteczne działanie. Decyzję o wymianie takiego urządzenia
technik obsługi może podjąć wyłącznie na podstawie przypuszczeń, a wtedy całe urządzenie
przekazywane jest do utylizacji.
Najnowsza technologia produkcji odpowietrzników
oferuje rozwiązanie znacznie wydajniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska. Wiele odpowietrzników ma np. wskaźniki wizualne informujące techników obsługi, kiedy należy wykonać
czynności konserwacyjne, co sprzyja zachowaniu
czystości i sprawności układu hydraulicznego.

Wydajny i ekologiczny
Wyeliminowanie niepewności z jakiejkolwiek procedury konserwacyjnej przekłada się bezpośrednio na mierzalny wzrost produktywności. Przeja-

wia się to np. w bardziej przewidywalnych czasach działania, mniejszym oporze, większej zgodności i lepszych wynikach. Ponadto wymiany wymaga tylko jeden element, co oznacza bardziej
ekonomiczną i ekologiczną technologię.
Nowoczesne odpowietrzniki, np. serie EAB lub ABL
firmy Parker, mogą zapewniać filtrację na poziomie
nawet 1 µm. Jednocześnie gwarantują niewielki
spadek ciśnienia i dużą zdolność utrzymywania zanieczyszczeń przy prędkości przepływu powietrza
do 1500 l/min. Warto pamiętać, że już cząstki
o rozmiarach 10 µm (ziarnko piasku jest rozmiaru
od 75 do 150 µm) mogą prowadzić do poważnych
uszkodzeń układu hydraulicznego.
Poza tym wymieniane elementy (z włókna poliestrowego lub szklanego) można utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Jest to szczególnie
ważne w czasach, kiedy coraz więcej klientów domaga się, by zakłady przemysłowe przedstawiały
dowody proekologicznych sposobów prowadzenia
działalności. Dzięki zastosowaniu tego typu odpowietrzników konstruktorzy układów hydraulicznych,
producenci sprzętu oryginalnego oraz użytkownicy
końcowi mogą mieć pewność, że cały asortyment
oferowanych systemów przenośnych i przemysłowych
przyczynia się do ochrony środowiska.
W przypadku rozwiązań technologicznych stosowanych w odpowietrznikach kompromis nie

jest uznawany. Urządzenia te są tanie i mają
ogromny wpływ na wydajność i trwałość układów
hydraulicznych
Wybór modelu wydajnego, łatwego w eksploatacji i przyjaznego dla środowiska naturalnego ma
ogromny sens pod względem komercyjnym. Układy
hydrauliczne są łatwe w obsłudze i konserwacji
i z pewnością mogą charakteryzować się większą
trwałością, jeśli ich konserwacja będzie odbywać
się w sposób prawidłowy, z zachowaniem wymogów w zakresie obsługi zapobiegawczej.
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Razem możemy
konstruować pojazdy,
dzięki którym Twój biznes
ruszy do przodu.

Technologie napędu i sterowania ﬁrmy Parker Hanniﬁn pomagają producentom pojazdów na budowanie bardziej
wydajnego, ciężkiego, specjalistycznego sprzętu po niższych kosztach. Począwszy od systemów odzyskiwania energii,
transportu cieczy, układów hamulcowych, czy systemów ﬁltracji, aż po systemy sterowania czynnikami komfortu
w kabinie – wszystko to pozwala producentom samochodów ciężarowych zmniejszyć koszty produkcji. Aby uzyskać
więcej informacji, wejdź na www.parker.com i zobacz jak Parker może pomóc Twojej ﬁrmie wcisnąć gaz do dechy.

Parker Hanniﬁn Sales Poland Sp. z o.o.
ul. Równoległa 8, 02-235 Warszawa, tel. 22 573 24 00, fax. 22 573 24 03
e-mail: warszawa@parker.com, www.parker.com , www.parker.pl
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Wozimy maszyny
budowlane

Dariusz Piernikarski

Na każdą większą budowę na którymś z etapów jej trwania konieczne staje się
dowiezienie maszyn do prac ziemnych: koparek, spychaczy, ładowarek. Środkami
do ich transportu są najczęściej naczepy lub przyczepy niskopokładowe.

adejście wiosny oznacza zazwyczaj nasilenie tempa prac budowlanych. Zazwyczaj, bo na rynku
polskim od kilku lat koniunktura w sektorze budowlanym jest bardzo kiepska.
Poprawę sytuacji przyniesie zapewne
dopiero końcówka roku – nowa transza
funduszy unijnych spowoduje, że rozpisane i rozstrzygnięte zostaną przetargi
na kontynuację wcześniej rozpoczętych
prac związanych z rozwojem infrastruktury drogowej. Oczywiście w mniejszym
zakresie prowadzone są prace remontowe
i budowlane finansowane przez samorządy lokalne lub prywatne firmy.

Mimo stagnacji w branży proponujemy przyjrzeć się typowym pojazdom
niskopodwoziowym (niskopokładowym)
wykorzystywanym głównie do transportu maszyn budowlanych – naczepom
i przyczepom. Długość naczep nie przekracza 13,6 m (licząc od sworznia królewskiego), a ich szerokość wynosi poniżej 2,55 m – pozwala to realizować
przewozy bez konieczności ubiegania się
o zezwolenie na przewozy nienormatywne. Oczywiście każdy z producentów
specjalizujących się w pojazdach do przewozów nienormatywnych ma w ofercie
pojazdy tego typu (chociażby alfabe-

© Goldhofer

tycznie: Broshuis, Cometto, Doll Fahrzeugbau, Faymonville, Goldhofer, Müller-Mitteltal, Nooteboom), produkują je
również firmy specjalizujące się np. w zabudowach samowyładowczych (KH-kipper, Meiller-Kipper) czy w naczepach
uniwersalnych (Fliegl, Wielton, Langendorf, Kässbohrer, Kögel).
Proponujemy prezentację kilku produktów dostępnych na rynku. Wybierając pojazdy, nie kierowaliśmy się żadnym konkretnym kryterium poza tym,
że miały to być 3-osiowe niskopodwoziowe przyczepy lub naczepy – te ostatnie z ramą schodkową, stałą łabędzią
szyją i pokładem o stałej długości. Podstawowe masy i wymiary omawianych
pojazdów zestawiono w tabelach, pamiętajmy jednak, że zawsze producent
zastrzega sobie prawo zmian parametrów technicznych – tym samym nie traktujmy zawartych tam danych liczbowych
za wiążące. W prezentacji pojawią się następujące marki (alfabetycznie): Goldhofer, MAX Trailer, Müller-Mitteltal,
Schwarzmüller i Broshuis.

Goldhofer
Uniwersalna naczepa niskopodwoziowa
Goldhofer STN-L 3 ma ładowność 38 t
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Wiodący producent pojazdów używanych w transporcie nienormatywnym
– niemiecki Goldhofer – ma w swojej

e-hydraulika.eu
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Dopuszczalna masa całkowita
Dopuszczalne obciążenie siodła
Dopuszczalne obciążenie osi
Masa własna w podstawowym wyposażeniu
Ładowność
Długość pokładu ładunkowego
Długość balkonu
Szerokość całkowita
Wysokość załadunkowa

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

Goldhofer STN-L 3
48 000 kg
18 000 kg
3 × 10 000 kg
9400 kg
38 000 kg
8400 mm
3500 mm
2550 mm
885 mm

pojętej logistyce transportu oraz w przemyśle budowlanym, stanowiąc ekonomiczną alternatywę wobec pojazdów
wyposażonych w osie wahadłowe z wymuszonym mechanizmem skrętu (rodzina STZ). Goldhofer oferuje naczepy
STN w wersjach wyposażonych w 2 do 5
osi. Ładowność może osiągać nawet 60 t,
zależnie od liczby osi i od lokalnie obowiązujących przepisów. Pokład ładunkowy jest zazwyczaj stały, ewentualnie
z pojedynczym wysuwem, szyja łabędzia może mieć hydrauliczną regulację
wysokości. Z tyłu stosuje się pojedyncze
lub dwuczęściowe rampy najazdowe lub

pojedynczy podest, krawędź tylna może
być zukosowana pod kątem 10°, co ułatwia załadunek.
Na ubiegłorocznych targach Bauma
Goldhofer zaprezentował zmodernizowane naczepy niskopodwoziowe z rodziny
STN-L w wersjach 3-, 4- oraz 5-osiowych.
Pojazdy te zostały specjalnie dostosowane do transportu różnej wielkości frezarek do asfaltu. Ich wspólną cechą
szczególną jest pakiet wyposażenia do
mocowania ładunku oraz blokady wjazdu
umieszczane na pokładzie naczepy pozwalające na precyzyjne umiejscowienie
przewożonych maszyn roboczych.

MAX Trailer

© Müller Dietikon

Naczepy Goldhofer serii
STN mają osie z tarciowym
mechanizmem skrętu,
w serii STZ zastosowano
skręt wymuszony

Faymonville to renomowany belgijski
producent przyczep i naczep specjalizujący
się w pojazdach wykorzystywanych do
przewozów ładunków w nienormatywnym transporcie specjalistycznym, transporcie prefabrykowanych elementów

Długość pokładu wynosząca 8400 mm oraz
podwójnie składane ramy najazdowe pozwalają
na przewożenie typowych maszyn budowlanych

ofercie produktowej pojazdy należące
do rodziny STN. Są to naczepy niskopodwoziowe wyposażone w osie z zawieszeniem pneumatycznym, w osiach
skrętnych stosowany jest tarciowy mechanizm skrętu. Naczepy te używane są
chętnie przez firmy działające w szeroko

reklama
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Müller Mitteltal

Naczepa MAX100-N-3: 3-osiowa naczepa niskopodwoziowa o ładowności 38 830 kg – podstawowy przedstawiciel rodziny MAX Trailer

Dopuszczalna masa całkowita

Dopuszczalne obciążenie osi
Masa własna w podstawowym wyposażeniu
Ładowność
Długość pokładu ładunkowego
Długość balkonu
Szerokość całkowita

48 000 kg
18 000 kg
3 ×10 000 kg
9170 kg
38 830 kg
8600 mm
3450 mm
2540 mm
860 mm

© D. Piernikarski

Wysokość załadunkowa

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

MAX Trailer MAX100-N-3-8.60-U

Dopuszczalne obciążenie siodła

Naczepa Müller Mitteltal
TS 3 RM – ładowność
36 600 kg

© D. Piernikarski

betonowych i szkła. Od marca 2012 r.
w fabryce należącej do Faymonville w podszczecińskim Goleniowie powstają naczepy marki MAX Trailer. Z założenia są
to pojazdy o dużym poziomie standaryzacji, przeznaczone typowo dla odbiorców
działających w segmencie określanym
jako lekkie przewozy specjalistyczne.
Rodzina naczep niskopodwoziowych
MAX100 to produkty zoptymalizowane
pod kątem transportu różnego typu
maszyn, takich jak drogowe maszyny
budowlane, maszyny do prac ziemnych,
leśnych, rolnych. Oczywiście można na

© Müller Mitteltal

Maszyny budowlane stają się coraz
cięższe, co stawia przed producentami
pojazdów wykorzystywanych do ich przewożenia coraz trudniejsze zadanie: naczepy i przyczepy do transportu maszyn
budowlanych muszą być coraz lżejsze.
Dobrym przykładem „odchudzonego” po-

Po wysunięciu wsporników
można wstawić dodatkowe
podesty boczne, poszerzające
pokład do 3000 mm

nich także przewozić inne ładunki, np.
elementy konstrukcji przemysłowych.
Wszystkie modele standardowo mają
szerokość 2540 mm i z ciągnikiem tworzą
zestaw o długości 16,5 m, w zależności
od konfiguracji można je wyposażyć
w 3 lub 4 osie. Pokład ładunkowy może

być rozciągany. Standardowy model ma
zawieszenie pneumatyczne oraz osie z tarciowym mechanizmem skrętu. Opcjonalnie pokład można wyposażyć w przykrywane wnęki na koła. Odmianę stanowi
rodzina MAX 110 – pojazdy te mają osie
z hydraulicznym mechanizmem skrętu.
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Müller Mitteltal TS 3 RM
Podwójnie składane
ramy najazdowe oraz
zukosowana tylna część
pokładu ułatwiają wjazd
maszyn na pokład, kąt
najazdu wynosi tylko 9°

45 000 kg
15 000 kg
3 × 10 000 kg
8400 kg
36 600 kg
8000 mm
3400 mm
2550 mm
860 mm
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nie przyczepę można wyposażyć w dwie
osie ze skrętem wymuszonym i dodatkowe kierowanie bezprzewodowe. W tej
kombinacji wychylenie kół skrętnych
wynosi do 45°. Zawieszenie pneumatyczne jest wyposażeniem opcjonalnym.

© D. Piernikarski

jazdu jest 3-osiowa naczepa niskopodwoziowa TS 3 RM firmy Müller Mitteltal.
Naczepa nadaje się szczególnie do przewożenia ciężkich ładowarek kołowych
lub wozideł o rozstawie osi wynoszącym ok. 3100 lub 3600 mm. Na pokła-

cysterny, podwozia podkontenerowe i do
transportu dłużycy. W ofercie produktowej znajdują się także niskopodwoziowe
naczepy i przyczepy do przewozu maszyn.
W ubiegłym roku na monachijskich
targach Bauma firma Schwarzmüller zaprezentowała zmodernizowaną przyczepę niskopodwoziową PA 3 pozwalającą na bezpieczny transport maszyn
budowlanych. W tej konstrukcji szczególną uwagę zwrócono na możliwości
pewnego mocowania kosztownych maszyn na czas przejazdu z budowy na budowę, nie zapominając o stabilności podczas jazdy i jakości wykonania.

Dopuszczalna masa całkowita
Dzięki dużym wnękom na koła naczepa nadaje się szczególnie
do przewożenia ciężkich ładowarek kołowych lub wozideł

Dopuszczalne obciążenie osi
Masa własna w podstawowym wyposażeniu

© D. Piernikarski

Ładowność
Długość pokładu ładunkowego
Długość balkonu
Szerokość całkowita
Wysokość załadunkowa
Rampy najazdowe są zabezpieczone w procesie cynkowania ogniowego, opcjonalnie można je wyposażyć
w hydrauliczny mechanizm
zmiany rozstawu, z zewnątrz
mogą zostać pokryte utwardzanym drewnem, rusztami
kratowymi, gumą lub
listwami schodkowymi

Schwarzmüller
Firma Wilhelm Schwarzmüller GmbH.
To największy austriacki producent naczep, przyczep i zabudów, z produkcją
roczną na poziomie 10 tys. pojazdów. Profil produkcji obejmuje większość typowych
naczep, m.in. kurtynowe, skrzyniowe, samowyładowcze (stalowe i aluminiowe),

24 000 kg
3 × 11 000 kg
5900 kg
24 000 kg
5200 mm
2100 mm
2550 mm
870 mm

Pokazany na targach 3-osiowy model
PA-3 z obrotnicą cechuje się doskonałą
dynamiką jazdy i pewnością prowadzenia w torze jazdy zestawu samochód–przyczepa. Uzyskano to, zwiększając rozstaw
kół i resorów zawieszenia. Poprawiono
wytrzymałość podłużnic i poprzeczek
ramy, zmodyfikowano również konstrukcję ramy zewnętrznej – modyfikacje te
wpłynęły korzystnie na wytrzymałość
przyczepy. Pokład ładunkowy wydłużono
o 20 cm, co ułatwia transport kontenerów
budowlanych. Dłuższa jest też wnęka
na łyżkę koparki.
Przyczepa 3-osiowa z obrotnicą Schwarzmüller PA 3
ma ładowność 24 000 kg – rozwiązanie idealne dla
firm prowadzących niewielkie prace budowlane
© Schwarzmüller

dzie z powodzeniem zmieszczą się także
inne maszyny budowlane: równiarki,
frezarki do asfaltu czy walce drogowe.
Cechą charakterystyczną pojazdu są
duże zasłaniane wnęki na koła (głębokość
390 mm z przodu, 290 mm z tyłu), które
w prosty sposób można przekształcić
w płaski pokład ładunkowy. Konstrukcję
wyposażono w podwójne składane rampy
z hydraulicznym mechanizmem opuszczania. Po ich opuszczeniu uzyskuje się
płaski kąt najazdu. Duża ilość punktów
mocowania gwarantuje możliwość bezpiecznego unieruchomienia ładunku. Pojazd dodatkowo można uzbroić w burty
boczne, które podczas za- i rozładunku
są opuszczane do dołu. Ramę nośną
tworzą wzdłużne profile z wysokowytrzymałej stali drobnoziarnistej o profilu
podwójnego T, wzmacniane gęsto rozmieszczonymi poprzeczkami. Opcjonal-

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

Schwarzmüller PA 3
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Rampy najazdowe
o długości 2800 mm
i szerokości 850 mm
ułatwiają załadunek
maszyn

© Faymonville

Faymonville Modulmax S
i 400 ton ładunku
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Zastosowanie osłon bocznych
z aluminium eliminuje korozję
tych elementów, instalacja
świetlna z diodami LED ma
dużą trwałość, a sprężynowy
mechanizm przestawiania
dyszla ułatwia obsługę
Broshuis SL-3
Dopuszczalna masa całkowita
Dopuszczalne obciążenie siodła
Dopuszczalne obciążenie osi
Masa własna w podstawowym wyposażeniu
Ładowność
Długość pokładu ładunkowego
Długość balkonu
Szerokość całkowita

Broshuis

Wysokość załadunkowa

Jednym z bardziej znanych produktów firmy Broshuis – holenderskiego
producenta pojazdów specjalistycznych
– są wprowadzone na rynek w 2011 r.
niskopodwoziowe naczepy serii SL, charakteryzujące się nisko położonym pokładem ładunkowym, mechanizmem wymuszonego skrętu osi oraz niezależnym
zawieszeniem o dużym skoku. Wśród
najważniejszych zalet naczep serii SL
producent wymienia ich niski ciężar
własny, niewielką wysokość łoża (do
załadunku 790 mm, do jazdy 850 mm),
łatwość w uzyskaniu równomiernego
rozkładu obciążeń i dużą stabilność dzięki
możliwości wypoziomowania pokładu.
Ponadto naczepy serii SL cechują się
Naczepy niskopodwoziowe Broshuis serii SL
wprowadzone w 2011 r.
mają nisko położony
pokład ładunkowy oraz
niezależnie zawieszone
osie ze skrętem
wymuszonym

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

Standardowe ramy najazdowe mają
długość 2800 mm i szerokość 850 mm
– ułatwia to samodzielny wjazd maszyn
na pokład. Do mocowania ładunku można
wykorzystać 7 par pierścieni o wytrzymałości 10 t, 6 par kieszeni na kłonice
(100 × 50 mm) lub 5 par stabilnych, 4-tonowych otworów mocujących w ramie
zewnętrznej. Ładowność przyczepy 3-osiowej to ok. 24 t, w wersji 4-osiowej wzrasta
do 32 t.

© Broshuis

Imponujący zestaw drogowy zestawiono w porcie koło belgijskiej miejscowości Genk, korzystając z 4-osiowego
ciężkiego ciągnika siodłowego Mercedes-Benz SLT oraz modułów transportowych Faymonville. Posłużył on do przewiezienia olbrzymich rozmiarów zbiornika
na gaz ciekły, którego lakierowanie ukończyła działająca w tej okolicy firma Ellimetal. Cylindryczny zbiornik należało
przetransportować na pobliskie nabrzeże
– zadanie było o tyle utrudnione, że
długość zbiornika wynosiła 74 m, średnica 8,4 m, a jego ciężar to 400 t. Transportu tego ładunku podjęła się belgijska
firma Maxtrans NV, a środkiem transportu były zestawione w konfiguracji
4+ 2 moduły transportowe Faymonville
Modulmax S – łącznie 18 linii osiowych.
Po załadunku na statek zbiornik został
przetransportowany Kanałem Alberta
do Antwerpii.
Elastyczność zastosowań oraz możliwość dostosowania modułów do każdego
– niezależnie jak wymagającego – zadania transportowego, to jedne z najważniejszych cech budujących przewagę
konkurencyjną modułów transportowych
Faymonville. Moduły tworzące rodzinę
Modumax mogą być łączone ze sobą
wzdłużnie i poprzecznie, do dyspozycji
znajdują się również najróżniejsze elementy mocujące oraz akcesoria. Moduły
Faymonville można również w prosty
sposób zestawiać z podobnymi pojazdami innych producentów.
Realizująca przewóz zbiornika firma
Maxtrans NV mogła z łatwością połączyć
ciężki ciągnik 8×4 z naczepą, korzystając z dopinanej łabędziej szyi. Wąskie
zakręty na trasie zostały gładko pokonane dzięki zastosowaniu dwóch obrotowych (samoskrętnych) wsporników
przystosowanych do transportu materiałów o dużej długości.
(DP)

© Schwarzmüller

57 500 kg
22 500 kg
3 × 12 000 kg
13 500 kg
44 000 kg
b.d.
b.d.
2530 mm
790 mm

niskimi kosztami eksploatacji i obsługi,
dużą łatwością wymiany opon, mogą
również zostać wyposażone we wnękę
na ramię koparki. Zastosowanie w naczepach serii SL zawieszenia niezależnego pozwoliło na podniesienie dopuszczalnej nośności osi do 12 t na linię
(przy prędkości 80 km/h) na terenie Unii
Europejskiej (oczywiście po uzyskaniu
odpowiedniego zezwolenia) – jest to
o 2 t więcej w porównaniu z typowymi
osiami sztywnymi (zależnymi). Kąt skrętu osi kierowanych w naczepach SL to
niemal 60° – identycznie jak w osiach
wahadłowych.
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KH-kipper zwiększył eksport
Dariusz Piernikarski
Ubiegły rok w firmie KH-kipper był udany – zakończono go z większą
sprzedażą i zyskiem niż w roku poprzednim. Przeważającą część
sprzedaży stanowił eksport – za granicę trafiło ok. 90% produkcji.

styczniu hucznie obchodzono
jubileusz 15-lecia działalności
KH-kipper, a przez cały rok
firma aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach branżowych, m.in. w targach:
Bauma w Monachium, Autostrada–Polska

Pojazdy KH-kipper cieszą się
zainteresowaniem klientów z zagranicy

w Kielcach (wyróżnienie za zabudowę
dwustronną ze sterowaniem radiowym),
moskiewskich Targach Comtrans, targach
sprzętu budowlanego i technologii CTT
oraz kilku innych wystawach w Europie
Zachodniej i Skandynawii.
W 2013 r. pomyślnie wprowadzono
wiele udoskonaleń do istniejących produktów, rozwijano sprzedaż oraz produkcję. Pojazdy wyposażone przez KH-kipper
cieszyły się sporym zainteresowaniem ze
strony firm działających w branży energetycznej oraz komunalnej. Nowością
roku 2013 była przyczepa do przewozu

małych kontenerów typu KP7 oraz mulda,
powstały również nowe modele zestawów do przewozu zboża z aluminiowymi
burtami.

Plany na rok 2014
Jak deklarują przedstawiciele firmy,
celem na rok 2014 jest utrzymanie i rozwój dotychczasowej pozycji w produkcji zabudów wywrotek budowlanych oraz
dalszy rozwój na rynkach zagranicznych.
Przygotowywane będą nowe rozwiązania i doskonalone istniejące już modele

najpopularniejszych produktów. KH-kipper będzie również kontynuować ścisłą
współpracę z największymi na świecie
producentami podwozi.
W zakładzie produkcyjnym w podkieleckim Kajetanowie planowana jest
budowa nowej lakierni i rozbudowa powierzchni produkcyjnej. Duża konkurencja na rynkach zachodnich oraz wysoka specjalizacja produktu przyczynia
się do stałego rozwoju biura konstrukcyjnego. Większa inwestycja w ten dział
przyspiesza terminy realizacji i dywersyfikuje produkty pod względem rynków
docelowych.
W kolejnym numerze „Samochodów
Specjalnych” opublikujemy krótką rozmowę z Konstantym Kamionką – prezesem firmy oraz Łukaszem Karczewskiem
– dyrektorem handlowym KH-kipper,
będącą m.in. komentarzem ubiegłorocznej działalności firmy.

Zdjęcia: © KH-kipper
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W poszukiwaniu nowości
rynkowych – zabudowy wywrotek
Arkadiusz Gawron

Od roku 1907, kiedy powstała pierwsza, jeszcze nie hydrauliczna wywrotka,
wymyślono w tym zakresie w zasadzie już wszystko i trudno jest się dziś
doszukać rewolucyjnych rozwiązań w nadwoziach samowyładowczych. Mimo to
sprawdzimy, co nowego mają do zaoferowania ich producenci.

nia ustawowych ograniczeń wysokości.
Skrzynia ładunkowa ma na całej długości
szerokość 2450 mm, burty są wykonane
dwuwarstwowo z wewnętrzną stroną ze
stali Hardox. Klient otrzymuje kompletny
pojazd z zabudową wykonaną przez Meiller-Kipper jako pojazd dwu-, trzy- albo

osłonięta dodatkową izolacją termiczną
GFK i zamknięta pokrywą hydrauliczną.
Dzięki temu materiał nie wychładza się
od wiatru powstającego podczas jazdy
i w niskich temperaturach może być dłużej
przetwarzany. Do nadzorowania temperatury asfaltu zainstalowano w korpusie
© Meiller-Kipper

zasy, kiedy produkowano wywrotki służące do wszystkiego,
bezpowrotnie minęły. Dziś każda
zabudowywana wywrotka na podwoziu
samochodu ciężarowego jest ściśle dopasowana do zadań, jakie ma wykonywać, a duża konkurencja i ostatnio słaba
koniunktura rynkowa w branży sprzyjają
utrzymaniu wysokiej jakości. W związku
z tym nowości, jakie się pojawiają w ostatnich latach, polegają głównie na skonfigurowaniu z tego co już dobrze znane
i sprawdzone zabudowy skrojonej na miarę
dla konkretnego klienta. Niezależnie od
tego stale dąży się do podniesienia wytrzymałości i obniżenia masy poprzez
zastosowanie coraz nowszych materiałów
i rozwiązań konstrukcyjnych.

Meiller-Kipper

W czasach wąskich specjalizacji uniwersalność wywrotki jest bardzo ważna

Przykładem nowej wywrotki wykorzystującej sprawdzone rozwiązania jest
wywrotka budowlana kombi z firmy
Meiller-Kipper. Jest to uniwersalna wywrotka, umożliwiająca transport materiałów sypkich, materiałów na paletach
oraz kontenerów budowlanych, które
można zabezpieczyć za pomocą różnych
systemów mocowania, bez przekrocze-

czteroosiowy, na życzenie także z zamontowanym dźwigiem. Wspomniana wywrotka może współpracować z przyczepą
centralnoosiową o podobnych możliwościach i konstrukcji.
Nowością firmy Meiller-Kipper są
także całkowicie izolowane muldy do
transportu asfaltu z monitorowaniem
temperatury. Gruszkowa obudowa jest
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muldy czujniki, a informacje z nich są
przekazywane na wyświetlacz w kabinie
kierowcy. Muldy do przewozu asfaltu są
w naszym kraju póki co mało popularne,
głównie z powodu cech konstrukcyjnych
określających wykorzystanie tak zabudowanego pojazdu w bardzo wąskiej
specjalizacji, w zasadzie tylko przy budowie dróg i placów.

| TECHNIKA |
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Funkcjonalność
przede wszystkim.
Nowy pilot jest teraz
zdecydowanie wygodniejszy w obsłudze
i ma większy zasięg

KH-kipper
Dowodem na to, że współczesne konstrukcje wywrotek zawsze uwzględniają
różnorakie aspekty konkretnego transportu, jest zestaw do przewozu zboża
i innych płodów rolnych wykonany przez
firmę KH-kipper. Już na etapie projektowania brane są pod uwagę optymalne
wymiary gabarytowe, stan dróg, po których ma się pojazd poruszać, wyposażenie, proces za- i wyładunku oraz dodatkowe opcje. Transport płodów rolnych

wymaga innego sprzętu niż transport
materiałów budowlanych lub odpadów
komunalnych, a wykonanie zabudowy
przystosowanej do konkretnego zadania
znacznie zwiększa jego funkcje użytkowe. W skład zestawu wchodzi wywrotka
trójstronna na podwoziu MAN 6×2 i centralnoosiowa przyczepa wywrotka także
z trójstronnym wywrotem. Burty skrzyń
o wysokości 1000 mm wykonane są
z aluminium anodowanego i podzielone na 3 części. Dzięki dodatkowym nadstawkom o wysokości 400 mm łączna
objętość zestawu wynosi ok. 40 m3 (po
ok. 20 m3 na każdy pojazd). Podłoga
skrzyni wykonana jest z trudnościeralnej
stali Domex lub Optim o grubości 5 mm.
Boczne burty zawieszone są na górnych
zawiasach, a tylne mogą się otwierać
zarówno na zawiasach dolnych, jak i górnych. Wszystkie burty i słupki można
zdemontować i zestaw może służyć jako
platforma.
Poprawa ekonomiczności i efektywności wykorzystania wywrotki nie polega
tylko na zmniejszeniu jej masy oraz dostosowaniu konstrukcji do jej funkcji,
konstruktorzy starają się także poszukiwać rozwiązań skracających czas poszczególnych operacji roboczych, co daje
przy kilku kursach dziennie wymierne
korzyści, dlatego coraz częściej konwencjonalne, manualnie zwijane i rozwijane
plandeki są zastępowane systemami
zautomatyzowanymi lub mechanizmami
przyspieszającymi tę operację. Niestety
mimo realnych oszczędności czasu, a co
za tym idzie także pieniędzy przy zastosowaniu opisanych systemów, w praktyce
dodatkowy koszt zakupu tak wyposażonej
zabudowy skutecznie zmniejsza zainteresowanie klientów tymi rozwiązaniami.
Jeden z dwóch takich systemów oferowanych w firmie KH-kipper nosi nazwę
Cramaro Cabriole i jest manualnym me-

© KH-kipper

Ostatnią innowacją w zakresie wywrotek u Meillera jest system zdalnego
sterowania i.s.a.r.-control, który po
trzech latach obecności na rynku doczekał się nowej wersji i został rozwinięty
w kierunku większej funkcjonalności.
Nowe funkcje zabudów, jak elektryczne
lub hydrauliczne plandeki, wymagałyby
instalacji w kabinie kierowcy każdorazowo osobnego elementu obsługowego.
Prościej jest zintegrować wszystkie funkcje w jedną sieć za pomocą nowego
i.s.a.r.-control. Ładowanie baterii nowego
pilota odbywa się teraz między kolejnymi rozładunkami, przewożony jest on
w kabinie w przewidzianym do tego celu
gnieździe wyposażonym w ładowarkę.
Zadbano o poprawienie zasięgu pilota
i zmniejszono wpływ zakłóceń radiowych.
Poza nowym kształtem większa funkcjonalność pilota przejawia się m.in. w innym umieszczeniu przycisków, w tym
tego do uruchamiania i gaszenia silnika,
który jest teraz na środku. Jak twierdzi
producent, jego konsekwentne wykorzystanie daje oszczędności paliwa nawet
do 800 l rocznie, a wykorzystanie funkcji „bezpiecznego opuszczania” pozwala
zaoszczędzić nawet 30 s przy każdorazowym wyładunku. Pilot nadaje się także
do pracy po zmroku, ma bowiem wszystkie przyciski podświetlane diodowo.

Zachowanie odpowiedniej temperatury asfaltu
podczas transportu jest
kluczowym parametrem
determinującym nową
kompozycję ociepliny
muldy i zastosowanie
czujników temperatury

eiller

iller-Kip

©M

© Me

Obsługa plandek zwijanych na prawych burtach odbywa się
z poziomu podestów składanych na tylnych klapach
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© KH-kipper

klap otwieranych na bocznych burtach.
Sama wywrotka wykonana jest w wersji
ze stałą prawą burtą zwiększającą sztywność nadwozia oraz z lewą burtą otwieraną hydraulicznie (tzw. hydroboard).
Przy wysokości burt 1200 mm uzyskano
pojemność 15,9 m3, a dzięki zastosowaniu wysokowytrzymałych materiałów,
m.in. stali Hardox (8 mm podłoga, 5 mm
burty), zabudowa będzie mogła pracować pod dużymi obciążeniami. Zarówno
trwałość wywrotki, jak i możliwości terenowe podwozia mają niebagatelne znaczenie dla klienta, który będzie eksploatował pojazd w transporcie budowlanym,
w tym głównie do umacniania wałów

z żadnymi manualnymi rozwiązaniami
(czas operacji to koło 20 s) przy około 5
minutach potrzebnych do obsługi plandek tradycyjnych.

Fliegl
Stosunkowo mało znanym rozwiązaniem są wywrotki, a w zasadzie nadwozia samowyładowcze, ze ścianą wypychającą podobną do tych w śmieciarkach,
ale w zastosowaniu budowlanym, takie
jak ASW/ATW firmy Fliegl. Otwarta od
góry mulda, umożliwiająca wygodny
załadunek np. za pomocą maszyn budowlanych czy taśmociągu, jest przykręcona na stałe do podwozia. Przednia
ściana nachylona pod niewielkim kątem
i uszczelniona między bocznymi ścianami i podłogą poruszana jest za pomocą hydraulicznego siłownika wzdłuż
zabudowy do samego końca skrzyni
ładunkowej, wypychając zawarty w niej

© Fliegl

Sztywne dachy są szczelniejsze od plandekowych i zapewniają lepszą izolację termiczną

© KH-kipper

chanizmem składającym się z półokrągłych pałąków, zamontowanych na szynach
wzdłuż bocznych burt skrzyni ładunkowej, na których jest rozpięta plandeka.
Pałąki są połączone linkami z mechanizmem zwijająco-rozwijającym obsługiwanym z poziomu ziemi, dzięki czemu
nie są wymagane dodatkowe uprawnienia do prac na wysokościach, mniejsze
jest też ryzyko ewentualnego wypadku.
Podawany orientacyjny czas obsługi wynosi ok. 30 s, co jest wynikiem zdecydowanie lepszym od czasu, jaki mógłby
osiągnąć najsprawniejszy kierowca, obsługując tradycyjną plandekę. Półokrągły kształt pałąków pozwala przykryć
ładunek wystający ponad burty, a w rozwiązaniu KH-kipper plandeka zwijana jest
w taki sposób, że nie wchodzi w światło
skrzyni wywrotki, co umożliwia bezproblemowy załadunek. Oprócz tego kształt
przedniej części skrzyni ładunkowej obniża opór powietrza nawet o 8% (wg danych Cramaro), redukując zużycie paliwa. System umożliwia wyładunek na
każdą ze stron bez zwijania plandeki i został zamontowany na 10 wywrotkach
trójstronnych W3C do zimowego utrzymania dróg, które będą pracować na
Łotwie, zabudowanych na podwoziach
Volvo FH 6×4.

Wyładunek materiału nawet przy tak dużym
wychyleniu od pionu nie jest problemem dla
„wywrotek” ASW/ATW firmy Fliegl

Obsługa składanego ręcznie dachu z poziomu ziemi jest wygodna i bezpieczna,
zajmuje także zdecydowanie mniej czasu niż tradycyjna

Drugi system to automatyczny, hydrauliczny dach aluminiowy obsługiwany
z kabiny kierowcy. Dach Multicap MK4,
składający się z dwóch klap połączonych
szczelnie razem wzdłuż dłuższego boku
i otwieranych na prawej burcie, zainstalowano na dwustronnej wywrotce W2H
do transportu materiałów ciężkich, zabudowanej na podwoziu Mercedes Zetros 2733 z napędem 6×6. Dostępny jest
jeszcze model dachu składający się z dwóch

nadmorskich. Napęd hydrauliczny dachu
składa się z siłowników dwustronnego
działania, mechanizmu zamieniającego
ruch posuwisty siłowników w obrotowy
klap dachu oraz rozdzielacza i sterowania. Dachy aluminiowe oferowane
w KH-kipper zapewniają szczelność nadwozia, dobrą izolację termiczną, możliwość przykrycia ładunku wystającego
ponad burty nawet o 40 cm, komfort i bezpieczeństwo obsługi nieporównywalne
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ładunek. Takie „wywrotki” umożliwiają
rozładunek w strefach, gdzie normalna
wywrotka mogłaby się nie zmieścić przez
ograniczenia wysokości, np. budowa tuneli czy chodniki/wyrobiska kopalniane
lub tam, gdzie bezpieczeństwo wyładunku przy konwencjonalnej wywrotce
mogłoby nie być zachowane, np. wyładunek przy znacznym wychyleniu od pionu
na nierównym lub niestabilnym podłożu
(nisko położony środek ciężkości nieprzenoszony do góry poprzez unoszenie
kipra jest w tym rozwiązaniu zaletą).
Ponadto taki system rozładunku umożliwia precyzyjniejsze dozowanie wyładowywanego towaru, co jest pożądane np.
przy budowie dróg.

© Ru
ukki

Stal w pojazdach
użytkowych
Arkadiusz Gawron

Właściwości eksploatacyjne i trwałość pojazdów użytkowych wypływa
z trzech aspektów: konstrukcji, zabezpieczenia przed niekorzystnymi
czynnikami oraz z materiału, jaki został użyty do wyprodukowania
poszczególnych elementów. Dobór właściwego materiału, w konkretnym
zastosowaniu, ma największy wpływ na dwa pozostałe aspekty
i determinuje wynik końcowy całego projektu, dlatego jest tak ważny.

roducenci samochodów ciężarowych coraz częściej sięgają po zaawansowane technologicznie gatunki stali o wysokiej wytrzymałości,
aby obniżyć ciężar pojazdu ciągnącego
i przyczepy, podnosząc bezpieczeństwo
i obniżając koszty eksploatacji. Takie
technologie jak wytłaczanie na gorąco
czy laserowo spawane wykroje, które
odgrywają istotną rolę w wysiłkach na
rzecz obniżenia ciężaru pojazdu podejmowanych przez producentów samochodów osobowych, zaczynają również
znajdować zastosowanie w najnowszych
projektach samochodów ciężarowych.
Procentowy udział stali w budowie
nowoczesnych pojazdów użytkowych
nieznacznie, ale systematycznie się
zmniejsza na rzecz tworzyw sztucznych

i kompozytów. Wzrasta za to jakość wykorzystywanej stali i ilość oferowanych
gatunków, a co za tym idzie polepszone
zostały parametry materiału używanego
w określonych zastosowaniach. Liczba
gatunków stali oraz rodzajów występujących w ich obrębie jest tak duża, że
przybliżenie ich w tym artykule znacznie
przekroczyłoby jego rozmiary, dlatego aby
usystematyzować ofertę stali dla przemysłu motoryzacyjnego, przyjmiemy kryteria podziału ze względu na technologię
ich produkcji i sklasyfikujemy je w następujących kategoriach: stale walcowane
na zimno, stale walcowane na gorąco
oraz stale powlekane metalicznie. Taka
klasyfikacja pozwoli najlepiej pogrupować stale według ich właściwości i zastosowań w samochodach użytkowych.
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Stale walcowane na zimno
Są to stale o wysokiej wytrzymałości
(HSS), ultrawysokiej wytrzymałości
(UHSS), zaawansowane stale wysokiej
wytrzymałości (AHSS) przeznaczone do
formowania oraz stale z dodatkiem boru.
Opracowane specjalnie dla przemysłu samochodowego wyróżniają się jako stale
o niezwykle wysokiej wytrzymałości,
przeznaczone do produkcji części samochodowych. Nadają się do produktów
wymagających formowalności w czasie
dostawy i wysokiej wytrzymałości jako
produkt finalny. Wytrzymałość i twardość stali uzyskuje się poprzez hartowanie po formowaniu. Stale te zapewniają wytrzymałość i formowalność tam,
gdzie wymagane jest uzyskanie lekkich

i sztywnych konstrukcji zapewniających
swobodę projektowania. Wysoki współczynnik wytrzymałości stali względem
masy oznacza, że można zastosować
cieńszy arkusz bez uszczerbku dla wytrzymałości, a to z kolei pozwala znacznie obniżyć masę produktów. Stanowią
one także dobrą bazę do produktów powlekanych metalicznie. Stale te występują w trzech gatunkach różniących się
strukturą i oznaczane są jako: DP, CP
oraz TRIP.

fazy wzmacniania. Dzięki strukturze tych
stali współczynnik granicy plastyczności
/wytrzymałości na rozciąganie (Rp/Rm)
jest znacznie wyższy niż w przypadku
stali DP. Stale CP najlepiej nadają się do
zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i małego promienia gięcia.
TRIP (ang. Transformation Induced
Plasticity) – cechują się doskonałą formowalnością. Dzięki temu nadają się
do komponentów o skomplikowanym
kształcie, wymagających wysokiej wytrzymałości oraz dobrej zdolności do pochłaniania energii. Doskonałe połączenie
wysokiej wytrzymałości i formowalności
stali TRIP jest wynikiem przemian fazowych pozostałego austenitu na martenzyt w procesie formowania.
Najczęściej używa się jej do produkcji ram i prowadnic siedzeń samochodowych, wzmocnień zderzaków, belek
wzmacniających drzwi boczne, łuki i szyny
dachowe, poprzecznice, strefy kontrolowanego zgniotu, wahacze, progi, wzmocnienia słupków A i B kabin kierowcy i innych elementów konstrukcyjnych.
Przykładowe nazwy handlowe takich
stali u ich producentów to: Docol w firmie
SSAB, Dual Phase w firmie Arcelor Mittal
oraz stal wzbogacana borem 22MnB5
w firmie Ruukki.

© Ruukki

Stale walcowane na gorąco

Spawanie laserowe blach ze stali specjalnych
pozwala na uzyskanie złożonych komponentów
ze spoinami o wysokiej jakości

DP – stale dwufazowe (ang. DualPhase – DP) to stale o mikrostrukturze,
składającej się z rozproszonych, twardych
martenzytowych wysepek. Cechą charakterystyczną tych gatunków jest niski
współczynnik granicy plastyczności/wytrzymałości na rozciąganie (Rp/Rm).
CP – stale wielofazowe (ang. Complex-Phase – CP) to stale z osnową ferrytyczną zawierającą bainit i martenzyt.
W razie potrzeby można zastosować utwardzanie wydzielinowe, aby uzupełnić te

Gama tych produktów obejmuje stale
trudnościeralne, konstrukcyjne oraz specjalnego przeznaczenia. Podobnie jak
blachy walcowane na zimno są to stale
HSS i UHSS. Opracowano je w celu
przedłużenia okresu eksploatacji produktów narażonych na stałe ścieranie
i nacisk powierzchniowy oraz co do których stawiane są szczególne wymagania
dotyczące wytrzymałości w połączeniu
z formowalnością i dobrymi właściwościami obróbki warsztatowej. Znajdują
one zastosowanie we wszystkich samochodowych aplikacjach wymagających
dużej wytrzymałości w połączeniu z lekkością konstrukcji. Produkuje się z nich
nadwozia samochodów ciężarowych,
w tym w szczególności wywrotki, ramy
pojazdów, wzmocnienia, poprzecznice
i podłużnice, ramy pomocnicze, kadłuby
śmieciarek, bębny betoniarek itp.
Przykładowe nazwy handlowe takich
stali u ich producentów to: Raex i Optim
w firmie Ruukki oraz Hardox, Domex
i Weldox w firmie SSAB.

© Renault Trucks

Stale walcowane na gorąco to stale
trudnościeralne, konstrukcyjne oraz
specjalnego przeznaczenia

Pierwsze T460 na Dolnym Śląsku
Na początku lutego w dolnośląskiej
siedzibie dealera Renault Trucks, firmie
Retos w Pietrzykowicach k. Wrocławia,
uroczyście przekazane zostały dwa ciągniki siodłowe T460. Te wyjątkowe – bo
pierwsze na Dolnym Śląsku – pojazdy
odebrała firma Transport & Logistik Management z Siechnic k. Wrocławia. Właściciel firmy zamówił te 460-konne pojazdy
bez wcześniejszego przetestowania. –
Do wyboru pojazdów nowej gamy przekonały mnie dobre osiągi gwarantowane
przez producenta i cena pojazdów, tak
kluczowa w transporcie – podkreślił
Jarosław Bednarczyk, właściciel firmy.
– Aktualnie eksploatujemy już od miesiąca testowy model T430, który bardzo
dobrze się sprawdza na trasach długodystansowych, spalając w zestawie z całkowicie załadowaną naczepą 25 l/100 km.
Dlatego mimo iż zamawiałem samochody
T460 jak z katalogu, to już teraz wiem,
że to była dobra decyzja – dodaje przedsiębiorca. Jak zaznacza właściciel, do
wyboru marki Renault Trucks oprócz
ekonomiki paliwowej skłoniła go również
wygoda i komfort w kabinie Sleeper Cab
oraz bliskość do stacji obsługi francuskiego producenta. Flota dolnośląskiej
firmy liczy aktualnie 7 pojazdów, w większości są to samochody marki Renault
Trucks. Nowo odebrane pojazdy są pierwszymi we flocie tego przewoźnika, spełniającymi ekologiczną normę czystości
spalin Euro VI. Jak deklaruje Jarosław
Bednarczyk, stopniowo będzie wymieniał
samochody starszych roczników i to również na modele nowej gamy francuskiego
producenta.
(KB)
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Są to stale walcowane na zimno i gorąco, powlekane powłokami metalicznymi. Powlekanie metaliczne zwiększa
odporność stali na korozję i wydłuża
okres eksploatacji produktu. Odpowiednia powłoka metaliczna pozwala także
na polepszenie właściwości formowania i spawania oporowego stali oraz jej
podatności na malowanie.
Opcje powłok u różnych producentów
są dość szerokie, ale najpopularniejsze
to zwykła powłoka cynkowa nakładana
ogniowo, powłoka cynkowo-aluminiowa
Galfan oraz powłoka Galvannealed ze
stopu cynku i żelaza. Firma SSAB oferuje
gorąco walcowaną stal powlekaną metalicznie o nazwie Dogal, a Arcelor Mittal
w swoim asortymencie ma jeszcze powłoki
o nazwach Zagnelis, Ultragal oraz Extragal, są to mieszanki wspomnianych powłok
uzupełnione o specjalne dodatki poprawiające ich właściwości antykorozyjne
w określonych aplikacjach. Przykładowo:
powłoka Zagnelis pozwala wydłużyć cykl
eksploatacji samochodu ciężarowego
dzięki zawartym w niej domieszkach
magnezu i aluminium (po 3%), które
powodują, że części narażone na korozję
chronione są znacznie dłużej, niż dzieje
się to np. w przypadku powłok nakładanych w procesie cynkowania ogniowego.

Ułatwienia technologiczne
Decydując się na stale o wyższej wytrzymałości, można zmniejszyć grubość
materiału o kilka milimetrów – czasem
nawet o połowę. W efekcie mniejsza
masa nadwozia oznacza większą masę
przewożonego ładunku i bardziej ekonomiczne zużycie paliwa. Cieńsze arkusze stali pozwalają także zmniejszyć
koszty spawania. Przykładowo: redukcja
grubości stali oznacza redukcję grubości
spoiny, dzięki czemu zużywa się mniej
spoiwa, a sam proces spawania staje się
bardziej wydajny. Podobnie rzecz ma się
przy operacjach gięcia (cieńszy arkusz
Kopalniana wywrotka KH-kipper ma podłogę
typu sandwich z 15-milimetrowej warstwy stali
trudnościeralnej Raex na wierzchu, warstwy
gumy amortyzacyjnej (20 mm), pod którą znajduje się podłoga ze stali St52 o grubości 8 mm.
Taka konstrukcja wytrzymuje uderzenia dużych
kawałków skalnych. Wzmocnione gęstą siecią
pionowych wzmocnień burty boczne wykonywane są ze stali Raex o grubości 8 mm
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łatwiej uformować) i innej obróbce powierzchniowej. Przykładowo: w przypadku stali Ruukki Optim 500 MC w porównaniu ze standardową S355 istnieje
możliwość ograniczenia masy do 10–15%.
Stal Optim 700 MC daje możliwość ograniczenia masy do 20–30%. Z kolei stale
Raex to możliwość ograniczenia masy
nawet do 50% przy 2 do 3 razy wyższej
twardości.
Redukcja masy to nie wszystko. Zaoszczędza się również ogromne ilości
energii, czasu pracy oraz materiałów
spawalniczych. Także stosując stale wysokowytrzymałe, nie tylko oszczędzamy
na ilości zakupionego materiału, ale na
kosztach produkcji.
Przykładem wykorzystania takich zabiegów jest firma Wielton, która zaczęła
stosować ciętą laserowo wysokowytrzymałą stal Ruukki do produkcji swoich wywrotek typu rynna. Wcześniej na płytach
podłogowych znajdowały się dwa złącza
spawane biegnące przez całą długość
płyty. W skrzyni stosuje się tylko 1 spoinę
przebiegającą przez długość podłogi na
jej środku. Zamiast 3 arkuszy blachy
Ruukki dostarcza teraz do firmy Wielton
zaledwie 2 części – lewą i prawą stronę
zabudowy. W efekcie produkcja wywrotki
zajmuje 1/3 czasu mniej.
Firma Arcelor Mittal podejmuje próby
opracowania konkretnych rozwiązań dla
sektora samochodów ciężarowych, polegające na określeniu możliwości obniżenia ciężaru lekkich i średnich kabin
samochodów ciężarowych przy wykorzystaniu stali HSS oraz AHSS. Celem
przedsięwzięcia CLIC (City Lightweight
and Innovative Cab) jest opracowanie
nowatorskich rozwiązań kabiny pojazdu umożliwiających obniżenie ciężaru
o 20% przy zachowaniu walorów gwarantujących spełnienie wymogów testów
zderzeniowych.
Aby lepiej uzmysłowić, ile można zaoszczędzić na masie przy zachowaniu
wytrzymałości na dotychczasowym poziomie, przedstawimy różnicę w masie

samych felg. Użycie stali HSS do ich
produkcji umożliwia obniżenie ciężaru
kół samochodu ciężarowego o 10 do 15%,
więc przy rozmiarze obręczy 22,5×9 cali
z 43 kg ciężar spada do 36 kg. Ciągnik
i naczepa mogą być wyposażone w 10 do
14 kół, obniżenie ciężaru obręczy może
sięgać 105 kg.
Wykorzystanie wysokowytrzymałych
stali wraz z nowym podejściem do samej
konstrukcji zaowocowało wyższą ładownością i niższymi kosztami operacyjnymi
w naczepie hiszpańskiej firmy LeciTrailer. Zaawansowana stal o wysokiej wytrzymałości w połączeniu z nowym podejściem do projektowania pozwoliły
projektantom zmniejszyć ciężar naczepy
o 15%, dzięki czemu ładowność naczepy
wzrosła o kolejne 1000 kg. Naczepa
firmy LeciTrailer została nominowana
do nagrody Swedish Steel Prize 2009.
Użycie stali o wysokiej wytrzymałości
okazało się kluczowe dla zmniejszenia
ciężaru naczepy. W nowym projekcie
wyeliminowano niektóre wzmocnienia
poprzeczne. Zostało to osiągnięte dzięki
nowemu sztywniejszemu podłożu złożonemu z trzech warstw. Spodnia warstwa
to arkusz z zaawansowanej stali o wysokiej wytrzymałości o grubości 1 mm i minimalnej granicy plastyczności 1000 MPa.
Kolejna warstwa to blacha falista ze stali
tego samego gatunku. Stalowa blacha
falista zapewnia podłodze sztywność
skrętną i wytrzymałość. Warstwa górna
składa się ze sklejki o grubości 9 mm.
Jak widać, przyjęcie przez producentów samochodów ciężarowych i naczep/przyczep na odpowiednio wczesnym
etapie projektowania założeń przewidujących wykorzystanie nowoczesnych
wysokowytrzymałych stali w połączeniu
z doświadczeniem specjalistów materiałoznawstwa i innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych może dać spektakularne efekty w zakresie obniżenia
masy, poprawy trwałości, bezpieczeństwa i niezawodności projektowanych
pojazdów.
© KH-kipper

Stale powlekane metalicznie
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Więcej, wydajniej,
bezpieczniej
Mnogość zadań i wymagań w zakresie budownictwa i logistyki budowlanej
odnośnie do pojazdów samowyładowczych powoduje, że jednoznaczne
określenie istniejących trendów jest trudne. Bez wątpienia pod względem
wydajności transportowej, rozumianej jako objętość przewożonego ładunku
i obciążenie użytkowe, przoduje ciągnik plus naczepa samowyładowcza.

iemal rok temu odbyły się na terenach targowych w Monachium
organizowane co 3 lata targi
Bauma. Jest to największa na świecie
międzynarodowa impreza poświęcona
maszynom roboczym i konstrukcyjnym,
materiałom i maszynom budowlanym
oraz branży wydobywczej. Wśród mnogości prezentowanych na Baumie pojazdów nie mogło zabraknąć naczep samowyładowczych – proponujemy krótkie
przypomnienie kilku ciekawych premier
targowych przygotowanych przez nie-

Schmitz Cargobull
Pojazdy stosowane w ciężkim transporcie budowlanym muszą charakteryzować się dużą ładownością i trwałością,
a jednocześnie powinny zapewniać prawidłowy rozkład obciążeń. Oprócz tego

oczekuje się, że zestawy będą bardzo
zwrotne, a skrzynie ładunkowe konstrukcjami na tyle elastycznymi, że możliwa będzie optymalna reakcja na obciążenia generowane podczas jazdy po
wertepach placu budowy.
W tak określonych warunkach eksploatacji stosowane są 2- lub 3-osiowe
naczepy samowyładowcze. Na ubiegłorocznej Baumie Schmitz Cargobull zaprezentował nową generację 2-osiowych
wywrotek budowlanych S.KI 18 z muldą
stalową. Najważniejsze zmiany wpro-

chmi
tz Car
gobu
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Konstrukcję zoptymalizowano pod kątem zapewnienia prawidłowego
rozkładu nacisków
na osie i siodło ciągnika

©S

Pojemność
skrzyni ładunkowej
wynosi 18 m3

mieckich (Schmitz Cargobull, Kögel,
Meiller-Kipper) i austriackich (Schwarzmüller) producentów, których nie mieliśmy jeszcze okazji szerzej zaprezentować na naszych łamach.
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wadzono w obszarze podwozia tak, aby
w maksymalnym zakresie uzyskać wyrównany rozkład obciążeń działających
na całą konstrukcję.
W przypadku eksploatacji 2-osiowych naczep samowyładowczych łączonych z 3-osiowymi ciągnikami siodłowymi niekorzystny rozkład obciążeń
występuje stosunkowo często. Osie naczepy są przeciążone, a nacisk na siodło
gwarantujący właściwe dociążenie osi
napędowej ciągnika zbyt niski. Konsekwencje mogą być znaczne i do tego kosztowne: przekroczenie nacisków kończy
się mandatem w przypadku kontroli drogowej, a zbyt niskie obciążenie siodła pogarsza warunki przenoszenia siły napędowej na koła, a więc i warunki pracy
układu napędowego ciągnika – wynikiem tego jest chociażby przyspieszone
zużycie ogumienia.

aspekt poprawiający bezpieczeństwo
eksploatacji pojazdu. Także i te dane
można obsługiwać za pośrednictwem
stosownej aplikacji telefonicznej – dane
zostają zapamiętane i są później do dyspozycji kierowcy lub spedytora. Możliwość
kontroli i korekty ciśnienia w ogumieniu
nie tylko zmniejsza ryzyko przewrócenia
naczepy przy rozładunku, ale również
pozwala na obniżenie oporów toczenia,
a tym samym i zużycia paliwa podczas
jazdy i wydłużenie trwałości opon.
Podczas jazdy kontrolowany jest również profil wysokości zestawu. Przy niecałkowicie opuszczonej skrzyni może
dojść do wypadku podczas przejeżdżania
pod wiaduktami lub nisko wiszącymi nad
drogą przewodami – aby tego uniknąć,
kierowca zostaje poinformowany o niedomknięciu skrzyni.

Kögel Trailer
Kögel ma w swojej ofercie naczepę
samowyładowczą z muldą półokrągłą,
która przekonuje klientów przez niskie
koszty konserwacji, dobre zachowanie
w trakcie jazdy oraz bardzo dobrą stabilność. Dzięki optymalnie lekkiej konstrukcji niewielka masa własna naczepy
© Kögel Trailer

© Schmitz Cargobull

Stanowisko do badań stabilności
w fabryce Schmitz Cargobull w Gotha

Klient ma również do wyboru różne warianty konstrukcyjne klapy tylnej – nowością w ofercie jest wahadłowa klapa
tylna wyposażona w siłownik, która doskonale sprawdzi się w transporcie masy
bitumicznej. Dzięki regulowanemu uchyleniu klapy dozowanie masy pod rozściełacz asfaltu jest precyzyjne. Klapa
również bardzo szybko się otwiera i zamyka. Pozwala to na skrócenie całej operacji rozładunku. Cała instalacja odpowiadająca za otwieranie klapy (cylinder
i przewody) została umieszczona poza
obszarem skrzyni, dzięki czemu nie
ulega zabrudzeniu i jest chroniona przed
uszkodzeniami.
Wywrotka S.KI 18 może zostać wyposażona w wiele opcjonalnych elementów poprawiających bezpieczeństwo kierowcy i pojazdu. Przykładem może być
instalacja alarmowa informująca o niebezpieczeństwie przewrócenia już na
samym początku operacji rozładunku.
Alarm pojawia się również, gdy przekroczony zostaje dopuszczalny kąt pochylenia zestawu. Obie wspomniane funkcje
bezpieczeństwa działają za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji instalowanej w smartfonie i pomagają uniknąć
krytycznych sytuacji podczas rozładunku

To właśnie te dwa niekorzystne rezultaty stanowiły punkt wyjścia do optymalizacji 2-osiowych wywrotek Schmitz
Cargobull. W praktyce w 40-tonowym
zestawie ze środkiem ciężkości położonym wewnątrz skrzyni ładunkowej naciski na osie nie są przekroczone. Efekt
ten uzyskano, zmniejszając kąt nachylenia skrzyni przy dużych wysokościach
sprzęgu.
W wywrotkach Schmitz Cargobull
S.KI stalowe podwozie obliczane jest metodą elementów skończonych FEM/MES,
skrzynie ładunkowe konstruuje się ze
stali lub aluminium w ogólnie uznanych
wielkościach, skrzynie mogą być prostokątne lub typu wanna (half-pipe).

Kombinacja podłogi ze stali Hardox 450 oraz ścian aluminiowych jest szczególnie
korzystna w transporcie materiałów budowlanych, takich jak np. żwir

naczepy. Kontrolowane jest również ciśnienie w instalacji pneumatycznej podwozia naczepy. Dodatkową opcją jest
system dopompowywania kół – daje to
możliwość uzupełniania lub wyrównywania ciśnienia w ogumieniu. Prawidłowe (zadane) wartości ciśnienia panującego w kołach podczas rozładunku lub
jazdy można konfigurować – jest to także
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oferuje maksimum obciążenia użytecznego. W nowej naczepie wannowej Kögel
zastosowano wiele innowacyjnych pomysłów z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii produkcyjnych.
Trwała stalowa skrzynia ładunkowa
dzięki zastosowanej technice połączeń
pozwala się łatwo wymienić – wywrotka
jest szybciej dostępna do nowych zadań.
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© Kögel Trailer

Elementy stalowe wywrotki zabezpieczono antykorozyjnie,
stosując proces KTL i powłoki nanoceramiczne – obecnie jest
to najnowocześniejszy i jakościowo najlepszy sposób przemysłowego zabezpieczania powierzchni. Doskonała trwałość
zabezpieczenia antykorozyjnego zwiększa wartość naczepy
przy jej odsprzedaży. Praktycznym rozwiązaniem jest listwa
przyłączeniowa dla układu pneumatycznego i elektrycznego,
– ułatwiony dostęp bowiem ułatwia zmianę ciągnika. 5-stopniowy siłownik hydrauliczny ma kąt nachylenia wynoszący 48°,
co pozwala na szybszy wyładunek transportowanego materiału.

Firma Kögel Trailer na ubiegłorocznej Baumie pokazała
2-osiową wersję swojej półokrągłej wywrotki przystosowanej
do współpracy z 3-osiowymi ciągnikami. Podobnie jak większy
3-osiowy model ta naczepa samowyładowcza także jest dostępna w dwóch wersjach ze skrzyniami o objętości 24 lub 27 m3.
Pojazd ten jest przystosowany zwłaszcza do najcięższych zastosowań budowlanych. Modułowość konstrukcji pozwala na
prostą, szybką i efektywną kosztowo wymianę komponentów. Podłogę skrzyni wykonano ze stali Hardox 450, ściany
boczne w wersji standardowej ze stali o podwyższonej wytrzymałości S700, opcją są ściany aluminiowe.
Obecnie 2- oraz 3-osiowe naczepy samowyładowcze Kögel
oferowane są nie tylko ze skrzyniami o różnych grubościach
ścianek. Pojawiła się także w ofercie skrzynia wykonana z aluminium. Oznacza to, że klienci firmy Kögel Trailer mogą niejako samodzielnie skonfigurować swoją naczepę samowyładowczą w zależności od profilu prowadzonej działalności.

reklama

Połączenie ścian z podłogą za pomocą śrub i sworzni ułatwia naprawy

5VCYKCOPC ȰɄȹɉȐɜȐȽȃȬȐ

© Kögel Trailer

Cała konstrukcja ma wysoką podatność obsługowo-naprawczą – przykładem mogą być odporne na zużycie łożyska
osi obrotu skrzyni, które nie wymagają częstej konserwacji
i są łatwe w naprawie. Z myślą o ułatwieniu codziennej obsługi
i ewentualnej wymianie uszkodzonych elementów zastosowane
tylne zabezpieczenie przeciwwjazdowe pozwala łatwo przesunąć się do góry i szybko dopasowuje się do zadań wykonywanych w drogownictwie. Z kolei trwały siłownik hydrauliczny
tylnej klapy został zabezpieczony przed ładunkiem i zapew-
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Zarówno wersje 2-osiowe, jak i 3-osiowe oferowane są
ze skrzyniami o objętości 24 lub 27 m3

nia precyzyjne jej otwieranie. Podłoga oraz ściany boczne
skrzyni ładunkowej są łączone ze sobą śrubami i sworzniami
w sposób ułatwiający naprawę uszkodzonych fragmentów.
Także z myślą o łatwości codziennej obsługi zoptymalizowano układ i rozmieszczenie modułu sterującego pracą zawieszenia pneumatycznego oraz hamulec postojowy.
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Meiller-Kipper

nią a muldą okrągłą oraz między materiałem: stal lub aluminium. Konstrukcja
podwozia jest obliczana metodą FEM/MES.
Na głowicy ramy, na rogach oraz na płycie
oporowej zaoszczędzono prawie 220 kg,
co daje większą ładowność. Klient nie
musi się obawiać żadnych niespodzianek
w codziennej eksploatacji: decydująca

Trzyczęściowa mulda jest spawana na
zakładkę, burty mają grubość co najmniej
4 mm, podłoga ma grubość co najmniej
5 mm. Wywrotki typu half-pipe są produkowane ze stali o dużej odporności na
ścieranie gatunku HB 450. W przypadku
muldy producent oszczędza teraz prawie
280 kg, nowy pojazd uniwersalny ze
stali jest więc o pół tony lżejszy.
Firma Meiller-Kipper wprowadziła
niedawno do swojego programu produkcyjnego 3-osiową naczepę samowyładowczą – wywrotkę nowej generacji.

W wywrotce Meiller
MHKA 43/3-S
podłogę wykonano
ze stali, a ściany
boczne z półprofili
aluminiowych

© Meiller Kipper

Chcąc zaoferować odpowiednie rozwiązania dla branży transportu budowlanego, firma Meiller-Kipper stosuje
w konstrukcji swoich pojazdów systemy
modułowe. Są one podstawą dla przemysłowej produkcji wszystkich wywrotek. Tak powstają rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów i rynku, od
uniwersalnych urządzeń potrafiących
wszystko aż po wywrotki specjalne do
wymagań specjalnych.

Samowyładowcze naczepy siodłowe Meiller to
konstrukcje modułowe, z opracowanym na
nowo podwoziem i skrzynią prostokątną lub
półokrągłą, ze stali lub aluminium

© Meiller Kipper

Kombinacja podłogi ze stali Hardox 450
oraz ścian aluminiowych jest szczególnie korzystna w transporcie materiałów
budowlanych takich jak np. żwir. Zastosowanie odpornej na ścieranie podłogi
zwiększa trwałość pojazdu – w wywrotkach całkowicie aluminiowych podłogę,
w zależności od intensywności eksploatacji, naprawia się zazwyczaj co 2–3 lata.
Ściany boczne są w mniejszym stopniu
narażone na zużycie – stąd też konstrukcja łączona stalowo-aluminiowa
może być interesującą propozycją transportową, a nieco wyższa cena zakupu
amortyzuje się szybko, ponieważ nie jest
konieczna naprawa podłogi. W porównaniu z wersją standardową, mającą
podłogę stalową o grubości 5 mm oraz
ściany boczne i ścianę przednią o grubości 4 mm, konstrukcja mieszana jest
lżejsza o ok. 290 kg.

© Meiller Kipper
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Optymalizacja konstrukcji wywrotki pozwoliła
na zmniejszenie ciężaru podwozia o 220 kg,
a muldy stalowej o 280 kg – daje to 500 kg
ładowności więcej

Samowyładowcze naczepy siodłowe
Meiller-Kipper nowej generacji jeżdżą
na nowo opracowanym stalowym podwoziu, klient ma też wybór między skrzy-

dla wytrzymałości podwozia jest liczba
i lokalizacja poprzecznic, a w tym zakresie producent nie uznaje żadnych kompromisów. Wałek łożyska muldy i łożysko
mają podwyższoną trwałość, instalacja
hydrauliczna Meiller należy do najlżejszych w branży. Skrzynia wywrotki jest
teraz osadzona 80 mm głębiej w ramie,
co obniża położenie środka ciężkości.
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Przy opracowywaniu konstrukcji istotne
było spełnienie życzeń klientów w zakresie większej produktywności. Dzięki
zredukowanej masie własnej naczepa
ta jest zoptymalizowana pod kątem
masy użytecznej, nie dzieje się to jednak
w żadnym wypadku kosztem sprawdzonej jakości. Wywrotka MHKA 43/3-S z zabudową z półprofili aluminiowych i podłogą ze stali odpornej na zużycie przekonuje
dużymi oszczędnościami masy i jest
optymalnie dostosowana do transportu
niewielkich ilości materiałów nasypowych. Wywrotka ma znakomitą manewrowość dzięki możliwości zastosowania dodatkowej osi skrętnej albo
podnoszonej. Odciąża to opony i zwiększa ich żywotność.

Opracował Dariusz Piernikarski

| TECHNIKA |

Kontenery (prawie)
do wszystkiego

Marek Rutka

Efektywność wykorzystania posiadanego taboru to jeden z najważniejszych
czynników wpływających na rentowność każdego przewoźnika. Konstruktorom,
którzy opracowali system wymiennych kontenerów transportowych, zależało
na zwiększeniu możliwości wykorzystania pojazdów.

© MAN

imo że pierwsze wymienne
kontenery transportowe wprowadzono do użytku ponad sto
lat temu, to na rozpowszechnienie tego
rozwiązania trzeba było poczekać kilka
dekad. Przeszkodą dla szerszego upowszechnienia kontenerów transportowych była konieczność używania urządzeń przeładunkowych (dźwigów, suwnic
czy wciągarek) zarówno do operacji za-,
jak i wyładunku. Z tego też względu
kontenery wykorzystywano jedynie do

Kontener o wzmocnionej konstrukcji
przeznaczony do przewozu złomu

transportu pomiędzy miejscami wyposażonymi w odpowiednie urządzenia przeładunkowe. Rozwiązaniem było wprowadzenie układów samozaładowczych
i wyładowczych, które znacznie zwiększyły możliwości wykorzystania kontenerów (określenie „kontener” powszechnie kojarzone jest z kontenerami morskimi
budowanymi wg standardu ISO TC104
przyjętego w 1968 r., jednak te konstrukcyjnie całkowicie różnią się od kontenerów transportowych). Przykładem
takiego rozwiązania był opatentowany
w 1947 r. przez fińskich braci Terho linowy

układ za- i wyładunku kontenerów o nazwie Cablelift (dwa lata później konstruktorzy założyli firmę Multilift – obecnie należącą do Hiab).
Przełomowym momentem w rozwoju
techniki transportu i przeładunku kontenerów transportowych stało się jednak
dopiero wprowadzenie układów hydraulicznych. Zastosowanie siłowników
hydraulicznych w miejsce skomplikowanych i dość zawodnych układów linowych
pozwoliło na jednoczesne zwiększenie wielkości kontenerów oraz obniżenie masy
całego urządzenia przeładunkowego.

Rosnące potrzeby
Od początku lat 60. ubiegłego wieku
silnym impulsem do upowszechnienia
stosowania kontenerów transportowych
był dynamiczny rozwój przemysłu. Z jednej strony przemysł potrzebował sprawnej realizacji dostaw surowców i komponentów, z drugiej generował coraz
większą ilość odpadów poprodukcyjnych.
Rozbudowa miast, rozwój budownictwa
wielorodzinnego, powstawanie dużych
osiedli mieszkaniowych spowodowały
wzrost oczekiwań służb komunalnych
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odnośnie do wydajności sprzętu do
zbiórki i transportu śmieci i odpadów.
Wszystkie te czynniki przyczyniły się
do rozpowszechnienia wykorzystania
kontenerów transportowych i zdynamizowały prace konstruktorów nad udoskonalaniem rozwiązań ich za- i wyładunku.
Od drugiej połowy lat 60. ubiegłego
wieku prace rozwojowe koncentrowały
się przede wszystkim na zwiększeniu
wielkości transportowanych kontenerów. Jednocześnie z projektami technicznymi starano się wprowadzić standardy wielkości i tak zunifikować sposób
załadunku, transportu i rozładunku, aby
była możliwa pełna kompatybilność
używanych kontenerów.
Ostatecznie udało się opracować i przyjąć standard określający wysokość haka
urządzenia załadunkowego i szerokość
płóz kontenera współpracujących z rozstawem rolek zamontowanych na pojeździe. Szczegóły dotyczące wymiarów
i wymagań konstrukcyjnych, jakim muszą
odpowiadać kontenery transportowe,
zawarte są m.in. w normie DIN 30722
i szwedzkiej normie SS3021. Obecnie
w powszechnym użyciu są kontenery
przeznaczone do współpracy z urządzeniami hakowymi o wysokości zainstalowania haka 1200, 1450 i 1570 mm.
Kontenery, w których ucho załadunkowe
zainstalowane jest na wysokości 1200 mm,
przeznaczone są do transportu pojazdami
o dmc. od 6 do ok. 16 t. W przypadku kontenerów o większej pojemności, w których
ucho zamocowane jest wyżej, dmc. pojazdu wynosi z reguły co najmniej 26 t.
Producenci hakowych urządzeń transportowych – szczególnie w przypadku
pojazdów o dmc. powyżej 16 t – coraz
częściej stosują haki o regulowanej wysokości, co pozwala na przewóz kontenerów dowolnej wielkości i rodzaju.

Warto podkreślić, że polscy producenci kontenerów transportowych należą
do największych w Europie, a takie firmy
jak np. JK Bysław, Skibicki, Byś, Pomot,
PPH AMG, Pol-Osteg, eksportują ponad
połowę swojej produkcji.

Uniwersalny transport
Na rynku dostępnych jest kilkadziesiąt wersji kontenerów transportowych,
a wliczając specjalistyczne odmiany, kilkaset. Mimo to nadal najbardziej popularne są uniwersalne kontenery z otwartą

© Ruukki

Zastosowanie wysokogatunkowej stali pozwala
na budowę wytrzymałych i lekkich kontenerów

związanej z recyklingiem odpadów – zarówno komunalnych, jak i przemysłowych. Pod względem praktycznym i ekonomicznym kontenery są idealnym
rozwiązaniem jeśli chodzi o zbiórkę, gromadzenie, jak również transport surowców wtórnych. Ich zastosowanie pozwala
na optymalne wykorzystanie pojazdów
oraz ogranicza konieczność czasochłonnych i pracochłonnych przeładunków.
W najtrudniejszych warunkach eksploatacji wykorzystywane są kontenery
do zbiórki i transportu złomu grubego
(dużych i jednostkowo ciężkich elementów stalowych). Z tego też względu kontenery takie produkowane są z bardziej
wytrzymałych niż tradycyjne gatunków
stali. Producenci kontenerów transportowych, jak np. JK Bysław, stosują trudnościeralną stal Raex 450 i wysokowytrzymałą stal Optim 700, których dostawcą
jest fiński koncern Ruukki. Z tych materiałów wykonywane są ściany boczne
o grubości 3 i 4 mm oraz podłogi o grubości 5 mm. Zastosowanie cienkich wysokowytrzymałych stali pozwala na jed-

Kontener wykonany z wysokowytrzymałej stali Ruukki Raex 450 i Optim 700

od góry przestrzenią ładowni, produkowane w wariantach pojemności od 5 do
40 m3 (wysokość ścian bocznych w największych modelach wynosi 2400 mm).
Tego typu kontenery wykorzystywane są
zarówno do celów komunalnych (wywóz
gruzu, śmieci), odpadów półpłynnych
(szlam), transportu ładunków sypkich
(piasku, ziemi), jak i płodów rolnych
(zbóż, ziemniaków, buraków itp.). Ostatnie dwie dekady przyniosły jednak największy wzrost zainteresowania kontenerami transportowymi ze strony branży

72 | MARZEC 2014 | Transport – Technika – Biznes

noczesną redukcję masy kontenera przy
zapewnieniu odpowiedniej wytrzymałości
i trwałości. Ważną korzyścią jest również
ograniczenie liczby wzmocnień i wręgów
usztywniających na rzecz odpowiednio
wyprofilowanych giętych arkuszy.
Producenci kontenerów zwracają
uwagę, że systematycznie rośnie zainteresowanie modelami o obniżonej masie
własnej (wykonywanych z wysokogatunkowych rodzajów stali). Dotyczy to
przede wszystkim największych kontenerów wykorzystywanych do transportu

e-hydraulika.eu

Stalowy dach podnoszony za pomocą ręcznej
pompy hydraulicznej to często stosowane
rozwiązanie w przypadku kontenerów
do odpadów przemysłowych

Samochody ciężarowe z urządzeniami hakowymi wykorzystywane do
zbiórki złomu wyposażane są w żurawie
przeładunkowe ze specjalnymi chwytakami. Do tego typu zadań produkowane są kontenery z częściowo obniżoną
przednią ścianą po to, aby ułatwić prace
operatorowi żurawia i zmniejszyć wysokość pojazdu w pozycji transportowej
(ramiona żurawia spoczywają wówczas
w ładowni kontenera).

Kontener z prasą i żurawiem
Kontenery transportowe z otwartą
od góry przestrzenią ładowni produkowane są także w odmianach przeznaczonych do przewozu ciężkich ładunków sypkich, np. żwiru, piasku, gruzu czy
kamieni. W tych modelach stosuje się
niskie (o wysokości ok. 750 mm) ściany
boczne, tylne drzwi dwuskrzydłowe lub
jednoczęściowe klapy uchylne. Gdy samo-

chód ciężarowy z układem hakowym nie
jest wyposażony we własny żuraw przeładunkowy, możliwe jest jego zainstalowanie na przedniej wydłużonej ramie
kontenera.
Producenci oferują także specjalne
wersje kontenerów transportowych wyposażonych w ażurową podłogę umieszczoną ok. 20–30 cm nad dnem kontenera. Tego typu pojemniki przeznaczone
są do gromadzenia i wywozu np. nasiąkniętej ziemi, ścinków drewna itp.
(dzięki ażurowej podłodze ładunek odcieka i obsycha).
Do gromadzenia śmieci i odpadów
nadających się do recyclingu coraz częściej wykorzystuje się kontenery wyposażone w zamykaną od góry ładownię.
W zależności od rodzaju i charakteru
gromadzonego ładunku może to być
jedno-, dwu- lub wielosegmentowy
dach stalowy, plandeka lub umieszczona
w ramie stalowa siatka. Powodem powszechniejszego stosowania dachów
w kontenerach są coraz bardziej restrykcyjne przepisy ochrony środowiska,
które wymagają zabezpieczenia gromadzonych i przewożonych śmieci i odpadów przed oddziaływaniem warunków
atmosferycznych. Nie bez znaczenia jest
również chęć zabezpieczenia ładunku
po to, aby nie stracił on na jakości lub
nawet nie został skradziony (np. odpady
stalowe, zużyte opony, tektura czy tworzywo sztuczne).

W przypadku zadań związanych z recyklingiem coraz większą popularnością
cieszą się kontenery wyposażone we
własny układ kompresji gromadzonych
odpadów (papieru, tektury i tworzyw
sztucznych). W zależności od przyjętego
rozwiązania pojemniki takie mają układ
kompresji z płytą zgniatającą, poruszaną
bezpośrednio przez siłownik hydrauliczny
napędzany pompą ręczną (dźwigniową)
lub elektryczną – w tym wypadku konieczne jest zapewnienie zewnętrznego
źródła zasilania. W najbardziej rozbudowanych wersjach kontenerów z układami
kompresji montowane są niewielkie silniki spalinowe napędzające pompę hydrauliczną, dzięki czemu układy kompresji są w pełni autonomiczne.
Producenci oferują także kontenery
w odmianach przeznaczonych do gromadzenia i transportu odpadów toksycznych (zużyte akumulatory, opakowania
po olejach itp.). Przykładem takiego rozwiązania jest kontener Marrku Juselius
Oy Ab wykonany z hartowanej wysokowytrzymałej stali Raex 400 o grubości
2 mm produkcji Ruukki. W kontenerze
zastosowano podwójne uszczelki tylnych
drzwi oraz dach z zamykanymi szczelnymi otworami wrzutowymi.

Kontener z ażurową podłogą
przeznaczony do przewozu trocin

© Biotransport
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ciężkich odpadów (złomu, zużytych akumulatorów itp.) nierzadko na znaczne odległości. Największe kontenery transportowe zgodne z normą DIN 30722
przystosowane są zarówno do przewozu
drogowego, jak i kolejowego, tzw. kombinowanego. Z ciężarówki z systemem
hakowym kontener może być przeładowany bezpośrednio na wagon kolejowy
wyposażony w specjalną obrotową prowadnicę. Rozwiązanie takie jest bardzo
popularne m.in. w Niemczech i Francji
w przypadku transportu złomu do hut
i portów morskich.

© Mercedes-Benz

Kontener wykorzystywany do odbioru odpadów
komunalnych z ładownią zasłanianą plandeką

| PROMOCJA |

Trwałość i czystość od Alcoa
Firma Alcoa, lider w dziedzinie felg
z kutego aluminium, zaprezentowała
najtrwalszą i najłatwiejszą
do utrzymania w czystości felgę
do samochodów ciężarowych.

owa felga Alcoa o nazwie Dura-Bright®
EVO ma wszystkie zalety swojej poprzedniczki, felgi Dura-Bright® z technologią
®
XBR . Felga Dura-Bright® EVO jest 10 razy bardziej odporna na korozję spowodowaną głównie
przez sól drogową i warunki atmosferyczne. Felga
jest ponadto nawet trzykrotnie bardziej odporna
na działanie chemikaliów, w tym kwasu fluorowodorowego zawartego w silnych środkach do mycia ciężarówek. Umożliwia to stosowanie szerszej
gamy środków czyszczących, dzięki czemu konserwacja pojazdów jest łatwiejsza, a powierzchnia
felg lepiej chroniona i lśniąca.
„Od czasu wynalezienia felg z kutego aluminium
Alcoa nieprzerwanie wprowadza innowacje w swoich coraz mocniejszych, lżejszych i bardziej wytrzymałych felgach celem zwiększenia nośności pojazdów i większej ochrony środowiska – mówi Tim
Myers, prezes Alcoa Wheel and Transportation
Products. – Felga Dura-Bright® EVO jest jak dotąd
naszym najłatwiejszym w utrzymaniu produktem,
co w praktyce oznacza, że nie straszne są jej nawet najtrudniejsze warunki pogodowe, sól drogowa, silne zabrudzenia i środki czyszczące, które
mogą powodować korozję i utratę połysku standardowych felg do samochodów ciężarowych”.
Na rynkach europejskich, na których dużą popularnością cieszą się już felgi Dura-Bright®, felgi
Alcoa Dura-Bright® EVO są dostępne od początku
roku 2014. Nowe felgi są produkowane w fabryce
Alcoa w Székesfehérvár na Węgrzech.
„Wprowadzane w Europie przepisy regulujące
emisję spalin i ciągłe zapotrzebowanie na obniżanie kosztów konserwacji są motorami popytu na
aluminiowe felgi Alcoa, które nie tylko są wytrzy-
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Najnowsza felga Alcoa Dura-Bright® EVO opracowana w celu zwiększenia
wytrzymałości i łatwiejszego utrzymania w czystości
malsze, lżejsze i łatwiejsze w utrzymaniu, ale jednocześnie oferują większą nośność, obniżenie kosztów i ochronę środowiska” – wyjaśnia Scott Kerns,
wiceprezes i dyrektor generalny Commercial Vehicle Wheels Europe, Japan and South Africa.

Blask bez polerowania
W przeciwieństwie do powłok na produktach konkurencyjnych firm, które mogą w krótkim czasie
pękać, łuszczyć się, korodować i tracić połysk, felgi
Dura-Bright® zachowują blask nawet po kilku latach użytkowania, bez konieczności polerowania. Dura-Bright® nie jest powłoką, lecz techniką
obróbki powierzchniowej aluminium, dzięki której
zewnętrzne wykończenie jest integralną częścią
felgi. Regularne mycie felg popularnymi środkami
do mycia samochodów ciężarowych czy nawet
wodą z mydłem pozwala zachować ich połysk na
długi czas. Felgi Alcoa wykuwa się z jednego bloku
aluminium, dzięki czemu są lżejsze i pięciokrotnie
wytrzymalsze od felg stalowych, oferując jednocześnie większą nośność pojazdów i gwarancję
obniżonego zużycia paliwa.
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Technologia obróbki powierzchni Dura-Bright®
jest wynikiem wspólnych prac specjalistów z Centrum Technicznego Alcoa koło Pittsburgha, największego na świecie centrum badawczo-rozwojowego metali lekkich, i inżynierów z działu Alcoa
Wheel and Transportation Products. Pierwszy produkt Alcoa z rodziny Dura-Bright® trafił na rynek
w 2003 r. Trzy lata później eksperci Alcoa przedstawili światu felgi Dura-Bright® z technologią
XBR® charakteryzujące się jaśniejszym odcieniem
stopu i większą odpornością na korozję. Nowe felgi
Dura-Bright® EVO bazują na udoskonalonej i opatentowanej technologii Dura-Bright®.
Nieprzerwanie od 40 lat Alcoa wprowadza innowacje w powłokach i technologiach obróbki powierzchni. Oprócz felg Dura-Bright® firma ma w swojej ofercie produkty mające zastosowanie w różnych
gałęziach przemysłu. Są wśród nich rozwiązania
obróbki powierzchniowej umożliwiające spajanie
komponentów w przemyśle lotniczym czy motoryzacyjnym, technologie nakładania powłok i anodyzacji zwiększające trwałość systemów budowlanych
i konstrukcyjnych czy elementy podnoszące walory estetyczne urządzeń elektroniki użytkowej.

| BIZNES |

Bieżnikowanie w cenie
Renata Pawliszko
Usługi bieżnikowania opon zyskują na znaczeniu. Wbrew obiegowej opinii
sprzed lat mówiącej o kiepskiej jakości „nalewek” polscy przedsiębiorcy
zaczęli doceniać zalety opon bieżnikowanych.

owodem zmieniającej się opinii na
temat opon bieżnikowanych jest
wzrost świadomości właścicieli
firm transportowych oraz rozwój technologiczny, który pozwolił na unowocześnienie i udoskonalenie procesu bieżnikowania. Obecnie opony bieżnikowane,
tak jak opony nowe, można uznać za
pełnowartościowy produkt. Są one bowiem produkowane zgodnie z unijną
homologacją ECE R109, a po zakończeniu procesu produkcyjnego otrzymują gwarancję producenta. Oczywiście
za pełnowartościowy produkt uznamy
opony zabieżnikowane na dobrych karkasach z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów.
Trzeba mieć jednak świadomość, że
jedna opona bieżnikowana drugiej oponie bieżnikowanej może nie być równa.
Stąd też w okresie eksploatacji mogą
się one między sobą nieco różnić generowanymi osiągami, np. przebiegiem czy
oporami toczenia. Wynika to z wykorzystania używanych wcześniej karkasów
opon – dlatego zachowanie bieżnikowanej opony na drodze trudno przewidzieć, można je zweryfikować dopiero
w trakcie użytkowania opony.
Myślenie o oponach bieżnikowanych
w kategoriach pełnowartościowych produktów otwiera także przedsiębiorcom
drogę do oszczędności. Dla wielu polskich przedsiębiorców transportowych

zakup opon bieżnikowanych stał się bowiem elementem polityki finansowej
firmy. Świadome dbanie o oponę w trakcie codziennej pracy powoduje, że wraz
z końcem jej „pierwszego życia” (czyli po
zużyciu bieżnika nowej opony), przedsiębiorca odzyskuje dobry karkas, który
można oddać do bieżnikowania albo
odsprzedać, odzyskując część nakładów
poniesionych wcześniej na zakup nowej
opony. „Priorytetem w działalności flot
jest obecnie obniżanie kosztów operacyjnych. Dzięki przedłużaniu żywotności
ogumienia, zgodnie z koncepcją wielokrotnego życia opony (nowa opona,
pogłębianie, bieżnikowanie, ponowne
pogłębianie), w skali roku można zaoszczędzić znaczne sumy. Dzięki temu,
że bieżnikowanie wykonywane jest na
własnym karkasie klienta, przewoźnik
płaci jedynie za bieżnik – stąd wynikają
oszczędności. Jest to także rozwiązanie
przyjazne dla środowiska naturalnego.
Warto pamiętać, że emisja dwutlenku
węgla w produkcji opon regenerowanych metodą na gorąco jest o 35% niższa
od procesu produkcji opon nowych” – powiedział Krzysztof Kozerski, menedżer
ds. opon bieżnikowanych Grupy Goodyear Polska.
Zmiany, które zaszły i zachodzą w podejściu firm przewozowych do opon bieżnikowanych, zdają się być stałym trendem.
Wszystko wskazuje na to, że najbliższe
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lata to intensywny rozwój usług bieżnikowania. Adam Kut, dyrektor ds. opon
osobowych i ciężarowych w firmie JMK,
nie ma co do tego wątpliwości. „Przemawiają za tym względy ekonomiczne
i ekologia. W najbliższych latach spodziewamy się dalszego doskonalenia
technologii w zakresie wzrostu niezawodności produktu oraz dalszej automatyzacji procesu pod kątem zwiększenia
wydajności, a w konsekwencji obniżania
kosztów produkcji” – dodaje.

Rynek
Brakuje dokładnych danych podsumowujących produkcję polskich bieżnikowni w 2013 r. Jednak według danych
ETRMA (nie uwzględniających producentów lokalnych) wynika, że sprzedaż
opon bieżnikowanych w Polsce w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła
o 6,8%, osiągając wynik 177 296 sztuk.
„Niestety nie wszystkie bieżnikownie zanotowały taki wzrost – wynika to z tego,
że część z nich w poprzednich latach
miała sporo zamówień z segmentu budowlanego, a ten jak wiadomo przeżywa
spowolnienie. Ożywienie i większe zainteresowanie bieżnikowaniem widać
za to w transporcie dalekobieżnym” – powiedział Marek Wrażeń, menedżer sprzedaży w firmie Marangoni Retreading
Systems Deutschland.

Przed zabieżnikowaniem karkasy
opon są starannie kontrolowane

Na prawie 7-procentowy wzrost sprzedaży wpłynęła głównie sprzedaż w drugiej połowie roku. Należy zaznaczyć, że
rynek usług bieżnikowania w Polsce ma
duży potencjał wzrostu – ciągle jednak
jest on niższy niż w rozwiniętych krajach
Europy Zachodniej. „Mimo rozwoju usług
bieżnikowania Polska jest nadal rynkiem
opon nowych, opony bieżnikowane stanowią mniejszość, zwłaszcza te bieżnikowanie na gorąco. W przyszłości Polska
powinna osiągnąć europejski poziom,
jednak żeby to nastąpiło, muszą zostać
poczynione pewne inwestycje. Mam na
myśli rozwój infrastruktury drogowej,
unowocześnienie używanego taboru oraz
wzrost świadomości właścicieli kolejnych
flot. Wiem, że w tych kwestiach wiele się
już zmieniło, niemniej jednak nie jest to
jeszcze taki poziom, który pozwoliłby
powiedzieć, że w najbliższych latach
Polska stanie się eksporterem karkasów.
Obecnie deficyt karkasów w Polsce jest
na tyle duży (opony nowe nie są w stanie
go pokryć), że potrzebne do bieżnikowania karkasy importuje się np. z Niemiec czy Holandii” – mówi Marcin Cywiński, odpowiadający za marketing i PR
w dziale opon użytkowych firmy Continental Opony Polska.

Widoczna jest również na polskim
rynku tendencja do rozwoju bieżnikowania „na gorąco”. W 2013 r. udział
rynkowy tego rodzaju bieżnikowania wyniósł prawie 40%. Z tego zapewnie powodu w ubiegłym roku odnotowano
wzmożone pozyskiwanie karkasów przez
producentów opon, co przyczyniło się
do wzrostu popytu na karkas, szczególnie marek premium.
W uprzywilejowanej sytuacji, nawet
w okresie osłabienia gospodarczego,
i bardziej spokojne o swoją przyszłość na
rynku są bieżnikownie prowadzące zdywersyfikowaną działalność, która opiera
się nie tylko na bieżnikowaniu opon.
W 2013 r. szansę na rozszerzenie zakresu wykonywanych usług wykorzystała
część firm zajmujących się dotąd wyłącznie serwisowaniem opon. Chcąc być
bardziej konkurencyjnymi na rynku, firmy te zdecydowały się na rozpoczęcie
produkcji opon bieżnikowanych. Możliwość uruchomienia inwestycji, w dużej
mierze dzięki środkom unijnym, sprawiła, że firmy te mogły zaoferować
obsługiwanym przez siebie flotom również opony bieżnikowane, zapewniając
im bardziej kompleksową obsługę. Stali
klienci korzystający z usług tych przedsiębiorstw liczyć też mogli na niższe ceny
bieżnikowanych produktów, wynikające
z braku marży pośrednika.

Opona w trakcie przygotowań do bieżnikowania – tu poddana procesowi szorstkowania,
czyli starcia starego bieżnika

Przyszłość opon
Wzrost produkcji opon bieżnikowanych to odpowiedź na potrzeby rynku.
Floty są coraz bardziej świadome tego,
w jaki sposób mogą generować dodatkowe oszczędności, oczekują oferty
handlowej, która przedstawi im jak najbardziej korzystny bilans kosztów zakupu i późniejszej eksploatacji opony.
„Już dzisiaj widać, że obsługa firm transportowych wymagać będzie coraz większej specjalizacji. Z pewnością nadal
będzie rosło zainteresowanie bieżniko-
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waniem, ale wymagać to będzie od bieżnikowni bardziej kompleksowej oferty,
zapewnienia nie tylko odpowiedniej
relacji ceny usługi do jakości, ale też
dodatkowych usług specjalistycznych
związanych z zarządzaniem ogumieniem.
Oznacza to również bardziej aktywny
udział producentów opon nowych” – powiedział Marek Wrażeń.
W najbliższych latach jeszcze bardziej
wzrośnie znaczenie i zainteresowanie
usługami bieżnikowania w technologii
„na gorąco”. „Usługi te rozwijane będą
jako oferta pozwalająca na: szersze możliwości naprawy karkasu, jeżeli zachodzi
taka potrzeba, włącznie z wymianą części
opasania, odnowienie boków opony, zastosowanie tej samej szerokości i głębokości bieżnika, co ma bezpośredni wpływ
na osiągi (przebieg)” – powiedział Arkadiusz Przydatek, szef działu marketingu
B2B Michelin Polska.

niu oszczędności. Dzięki analizie danych
na temat pracy opony będzie można zobaczyć, w którym miejscu się ona przegrzewa, jakie ma ciśnienie. Pozwoli to
na wykrycie różnych nieprawidłowości
mających np. wpływ na zużycie paliwa”
– mówi Marcin Cywiński. To, z czym
będą musiały zmierzyć się bieżnikowanie w tym zakresie, to trwałość czujników (czy będą działać także po bieżnikowaniu), ich umieszczenie (warstwa

Opony bieżnikowane
od opon nowych trudno
odróżnić – znakiem rozpoznawczym jest oznaczenie na ścianie bocznej opony

To co jeszcze czeka nas w najbliższej
przyszłości, to plany wprowadzenia etykiet dla opon bieżnikowanych w 2016 r.
oraz podjęcie wyzwania technologicznego
w kierunku bieżnikowania opon z czujnikami elektronicznymi, w które coraz
częściej wyposażane są opony. „Rozwój
technologii wskazuje na to, że w oponach
będzie umieszczanych coraz więcej czujników elektronicznych – m.in. do mierzenia ciśnienia i temperatury lub głębokości bieżnika. Monitorowanie opon
zwiększa bezpieczeństwo i służy szuka-

butylowa, inne części opony) oraz kompatybilność (różni producenci, różne
technologie zastosowania i w efekcie
różne sposoby bieżnikowania).

Szukaj, a znajdziesz
Jak wspomnieliśmy wcześniej, opony
bieżnikowane można uznać za pełnowartościowy produkt, jeśli został wykonany na dobrej jakości karkasie z wykorzystaniem dobrej jakości materiałów.
W jaki sposób wybrać dobry zakład
bieżnikujący? Na co zwrócić uwagę? Czy
można wizualnie ocenić jakość usługi
bieżnikowania?
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Wizualnie nie da się odróżnić opony
bieżnikowanej od nowej, zwłaszcza tej
bieżnikowanej „na gorąco”. Jest to możliwe tylko dzięki obejrzeniu zużycia wewnętrznej warstwy opony, tzw. warstwy
butylowej. Na tej samej zasadzie nie
da się wizualne rozpoznać, czy usługa
bieżnikowania została wykonana prawidłowo. Kwestie trwałości opony, generowanych osiągów i ewentualnych wad
wyjdą w trakcie użytkowania. „Jakość
wykonania usługi bieżnikowania zależy
przede wszystkim od jakości karkasu,
składu mieszanki nałożonego lub wytłoczonego bieżnika, stosowanych materiałów
naprawczych oraz jakości urządzeń używanych na etapie rekonstrukcji opony (jak
np. szerograf, szorstkownica, formy)” –
mówi Krzysztof Kozerski.
Bardzo ważne jest także, o ile nie
najważniejsze, sprawdzenie, czy opona
ma widoczny na boku znak homologacji
świadczący o tym, że została wyprodukowana zgodnie z regulaminem ECE 109.
„Kupując oponę bieżnikowaną, warto
również zajrzeć do jej wnętrza, aby zorientować się, w jaki sposób wykonane
zostały ewentualne naprawy, jaka jest ich
ilość i odległość od siebie. Warto też
obejrzeć stopkę, której stan jest bardzo
istotny dla późniejszej niezawodności.
Dla osiąganego przebiegu opony oraz
jej klasy energetycznej ważny jest też
zastosowany pas bieżnika” – dodaje
Adam Kut.
W poszukiwaniu dobrej bieżnikowni
pomocne okażą się też opinie dotychczasowych klientów danych bieżnikowni.
Dlatego przed podjęciem decyzji warto
zrobić rozeznanie, popytać, bo różnice
w jakości opon bieżnikowanych w Polsce
mogą być duże. W wyborze bieżnikowni
najważniejsze jest również zaufanie
sprawdzonym rozwiązaniom i nie uleganie promocyjnym ofertom. „Kluczowe
znaczenie ma też tutaj dobór serwisu
pomagającego w zarządzaniu oponami.
Poza tym ofertę bieżnikowania opon należy wprowadzać sukcesywnie, obserwując, jak zachowują się opony na poszczególnych pozycjach w pojeździe –
zaczynać należy od osi środkowej w naczepie lub osi napędowej. Trzeba też
pamiętać, że wszystkie opony, nie tylko
te bieżnikowane – powinny podlegać
ciągłemu procesowi monitorowania” –
podsumowuje Arkadiusz Przydatek.
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Żurawie przeładunkowe
Marek Rutka

uraw przeładunkowy, choć podnosi cenę pojazdu, to wyraźnie
zwiększa możliwości wykorzystania ciężarówki i w dłuższej perspektywie okazuje się opłacalną inwestycją.
Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie w przypadku samochodów przeznaczonych do uniwersalnych zastosowań:
budowlanych, komunalnych, remontowych i transportu lokalnego. Jeśli chodzi
o to ostatnie zastosowanie, najsilniejszym konkurentem żurawi przeładunkowych są hydrauliczne podesty załadunkowe. Montaż żurawia okazuje się jednak
najlepszym rozwiązaniem, gdy jest to samochód z otwartą skrzynią ładunkową
i wykorzystywany najczęściej do transportu jednostkowo ciężkich lub objętościowo dużych przedmiotów. W przypadku ciężarówek wykorzystywanych
w sektorze budowlanym żurawie przeładunkowe stały się jednym z najczęściej
wybieranych elementów z listy wyposażenia dodatkowego – chodzi przede
wszystkim o urządzenia o udźwigu do
10 t. Rosnąca popularność ciężarówek
wyposażonych w tego typu urządzenia
sprawia, że systematycznie wypierają
one z rynku klasyczne żurawie samochodowe o podobnym udźwigu. Trzeba
dodać, że współcześnie produkowane
żurawie przeładunkowe mają nie tylko
porównywalny z klasycznymi żurawiami samochodowymi udźwig, ale także
wysokość/zasięg podnoszenia, a dzięki
obecności przestrzeni ładunkowej są
przy tym znacznie bardziej uniwersalne
i praktyczne.

© HEWEA

Klienci coraz częściej poszukują pojazdów „szytych na miarę” – tzn. takich, które
są skompletowane ściśle pod ich wymagania i potrzeby. To jeden z powodów, dla
których coraz więcej z nich decyduje się na montaż żurawi przeładunkowych.

Dużym odbiorcą ciężarówek z żurawiami przeładunkowymi są firmy branży energetycznej

Trwałość żurawi przeładunkowych
jest na tyle duża, że gdy podwozie ciężarówki, na którym żuraw był zainstalowany, jest już wyeksploatowane, to
może być z powodzeniem zamontowany
na nowym. W praktyce przyjmuje się, że
odpowiednio eksploatowany żuraw przeładunkowy jest w stanie „przeżyć” dwa-trzy podwozia.

Za kabiną czy skrzynią?
Najbardziej popularnym rodzajem
podwozia, na jakim instaluje się żurawie
przeładunkowe, jest ciężarówka skrzyniowa. Możliwe są dwa podstawowe warianty montażu urządzenia: bezpośrednio za kabiną kierowcy lub z tyłu za

skrzynią ładunkową na końcu ramy (sporadycznie żurawie instalowane są także
pośrodku długości na skrzyni ładunkowej). Zaletą pierwszego wariantu jest
zapewnienie zbliżonego wysięgu ramion
we wszystkich kierunkach – w tym także
do przodu pojazdu. Jako że taki montaż
nie ogranicza dostępu z tyłu pojazdu,
jest to jedyne możliwe rozwiązanie zainstalowania żurawia w ciężarówkach
z zabudową hakową, bramową lub systemem wymiennych nadwozi.
Miejsce montażu za kabiną nie jest
jednak pozbawione pewnych wad. W przypadku mniejszych urządzeń zasięg ramion żurawia (lub udźwig) może okazać
się niewystarczający do tego, aby bez
rozsprzęgania zestawu objąć ładunek
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Żuraw przeładunkowy z zamontowanym koszem
wykorzystywany do obsługi trakcji kolejowej

Ciężki żuraw Fassi F1950 o maksymalnym udźwigu 26 t
zainstalowany na czteroosiowym podwoziu

rowanych żurawiach, w HMF 6020-OK6
jest możliwość przedłużenia wysięgu
górnego ramienia (do 33 m) i zamocowania kosza do transportu osób.
Najsilniejsze żurawie przeładunkowe
instalowane są na wieloosiowych – nawet pięcioosiowych – podwoziach ciężarówek wyposażonych w skrzynie ładunkowe lub platformy. Tego typu pojazdy
mogą być wykorzystywane m.in. do działań ratowniczych, transportu maszyn
budowlanych, kontenerów, urządzeń

żurawia wynoszącej 17,8 t maksymalny
wysięg pionowy wynosi 41,3 m, udźwig
zaś 26,7 t. W taki model żurawia Fassi wyposażony jest ciężki pojazd ratownictwa
technicznego na podwoziu Volvo FM 8×4,
znajdujący się w wyposażeniu stołecznej straży pożarnej.

Kosz, wiertnica i nie tylko

© HMF

umieszczony na przyczepie (a w przypadku ciągników siodłowych na naczepie). W odniesieniu do żurawi przeładunkowych o największym udźwigu masa
urządzenia jest tak znaczna (np. Hiab
XS 855 waży – ponad 9 t), że przekracza dopuszczalny nacisk na przednią pojedynczą oś pojazdu. Rozwiązaniem tego
problemu jest montaż dodatkowej przedniej osi kierowanej lub przesunięcie żurawia ku tyłowi.
Drugim sposobem montażu żurawia
przeładunkowego jest umieszczenie go
z tyłu pojazdu na końcu ramy nośnej.
W niektórych odmianach ciężarówek konieczne jest przedłużenie zwisu ramy
lub jej wzmocnienie dodatkowymi stalowymi profilami (podczas pracy żurawia
– szczególnie pod dużym obciążeniem
i na nierównym podłożu – na ramę pojazdu działają znaczne siły skrętne).
Do zalet takiego umiejscowienia żurawia zaliczyć należy możliwość pełnego
wykorzystania zasięgu ramion żurawia
w kierunku do tyłu, co może okazać się
bardzo przydatne nie tylko podczas pracy
w zestawie z przyczepą, ale także gdy
rozładunek jest możliwy tylko do tyłu pojazdu (np. w wąskiej bramie).
Montaż w kierunku środka ramy –
pomiędzy osiami – stosuje się w przypadku najcięższych i największych modeli żurawi przeładunkowych. Przykładem takiego rozwiązania jest żuraw HMF
6020-OK6, zainstalowany na podwoziu
Tatra Phoenix T158 6×6. Przeznaczony
dla służb energetycznych pracujących
w trudnym terenie żuraw dysponuje maksymalnym udźwigiem 11,5 t i wysięgiem 22 m. Tak jak w wielu obecnie ofe-

si

Niewielki żuraw HMF z dodatkową wciągarką
zamontowany na podwoziu Multicar

przemysłowych i prefabrykowanych elementów budowlanych. Do montażu na
krótkim podwoziu trzyosiowym lub standardowym czteroosiowym przeznaczony
jest największy w ofercie Fassi żuraw
F1950 RAL.2.28. Przy masie własnej
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Zakres zastosowań pojazdu wyposażonego w żuraw znacznie się zwiększa, gdy zamontowane zostaną dodatkowe przystawki, jak np. głowica młota
hydraulicznego, wiertnica, chwytak do
palet czy łyżka do ładunków sypkich.
W niektórych wersjach żurawi jest możliwość montażu kosza do prac na wysokości (w zależności od modelu żurawia
i wielkości może się w nim znajdować od
1 do 3 osób). Warto jednak wspomnieć,
że od czterech lat obowiązuje rygorystyczna dyrektywa EN280 (tzw. dyrektywa maszynowa), której jednym z istotnych wymogów jest zapewnienie pełnej
stateczności pojazdu niezależnie od stopnia rozsunięcia nóg podporowych żurawia. W praktyce oznacza to automatyczne blokowanie przez układ sterujący
dopuszczalnego zakresu pracy żurawia
z zamontowanym koszem, gdy urządzenie zbliża się do granicy utraty stabilności przez pojazd – nośnik żurawia (obecnie wszystkie żurawie współpracujące
z koszami osobowymi muszą być wyposażone w taki układ). W większości przypadków żurawie, w których jest możliwość
montażu kosza, wyposażone są – oprócz
standardowego manualnego – w sterowanie bezprzewodowe (radiowe). Dzięki
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Przykład modeli i wersji żurawi zainstalowanych
na pojeździe demonstracyjnym firmy Hyva

niemu sterowanie pracą żurawia może
odbywać się bezpośrednio z kosza. Ważnym wymogiem nowej normy jest konieczność wyposażenia żurawia w funkcję pozwalającą na awaryjne, manualne
opuszczenie kosza w sytuacji, gdy dojdzie
do awarii układu zasilania urządzenia.
Żurawie spełniające warunki nowej normy EN 280 to m.in. Fassi, Hyva, Effer,
HMF, Hiab i Palfinger.

Żuraw na naczepie
Co prawda żurawie przeładunkowe
typowo instalowane są na podwoziach
ciężarówek, jednak rośnie liczba montaży
na naczepach, ciągnikach siodłowych,
a także kontenerach przeznaczonych
do współpracy z systemami hakowymi.
W przypadku naczep oferowane są dwa
podstawowe warianty takich urządzeń:
montowane na stałe oraz ruchome –
przesuwne. Oba warianty żurawi przeładunkowych instalowane są najczęściej na naczepach z otwartą skrzynią
ładunkową wyposażoną w burty (otwierane lub stałe) oraz na naczepach platformowych z kłonicami. Żurawie instalowane na stałe montowane są przeważnie
w centralnym miejscu naczepy, co pozwala na objęcie zasięgiem ramion całej
jej ładowni (jest to także najbardziej korzystne miejsce z punktu widzenia zachowania stabilności naczepy podczas
pracy żurawia). Mankamentem tego rozwiązania jest ograniczenie długości przewożonych na naczepie ładunków. Tej
wady pozbawione są naczepy wyposażone w przesuwane żurawie, które mają
możliwość poruszania się w osi wzdłuż-

Zainstalowany na ciągniku siodłowym żuraw obejmuje
swym zasięgiem całą długość naczepy

nej naczepy. Zaletą takich żurawi jest nie
tylko możliwość ustawienia ich w dowolnym punkcie ładowni, ale także bardzo łatwe i szybkie przeniesienie na inną
naczepę. Żurawie tego typu bardzo często wykorzystywane są do za- i wyładunku materiałów budowlanych na paletach, stąd też typowym uzupełnieniem
ich wyposażenia są m.in. widły do palet
lub hydrauliczne chwytaki do palet.
Szczególnie trudne warunki pracy
mają żurawie – instalowane zarówno na
podwoziach ciężarówek, jak i naczep –
przeznaczone dla branży recyklingu.
W przypadku przeładunku złomu żurawie narażone są na uszkodzenia mechaniczne przez ostre krawędzie elementów
metalowych, stąd też instalacja hydrauliczna musi być wyposażona w specjalne
osłony. Agresywne substancje – przyspieszające korozje i zużycie – towarzyszą z kolei pracy żurawi wykorzystywanych do przeładunku odpadów
organicznych, śmieci komunalnych i odpadów produkcyjnych.

Elektroniczny nadzór
Warunki pracy operatora żurawia
przeładunkowego – zwłaszcza w ciasnych przestrzeniach, gdy znajduje się
w bezpośrednim zasięgu pracy urządzenia – mogą być dla niego potencjalnie niebezpieczne. Wyeliminowanie tego zagrożenia stało się możliwe dzięki
wprowadzeniu zdalnego sterowania –
początkowo przewodowego, a później
radiowego. Na przenośnym panelu sterowniczym zdublowane są wszystkie funkcje, które są obsługiwane z panelu głów-

nego umieszczonego bezpośrednio przy
żurawiu. Wszystkie obecnie oferowane
układy mają tzw. sterowanie proporcjonalne, czyli np. niewielki ruch joystickiem na panelu sterowniczym oznacza
adekwatny ruch elementów żurawia.
Jednym z najbardziej zaawansowanych
układów sterowania radiowego jest system RCH/RCS oferowany przez Fassi.
Operator żurawia Fassi wyposażonego
w system RCH/RCS oprócz dostępu do
wszystkich funkcji urządzenia (m.in.
rozstawiania podpór, wysuwania sekcji
ramienia) ma także możliwość stałego
monitorowania parametrów pracy urządzenia. Wszystkie informacje, jak np.
procentowa wartość wykorzystania obciążenia, kąt pracy żurawia, ciśnienie
i temperatura oleju w układzie, wyświetlane są na ekranie ciekłokrystalicznym.
Na ekranie wyświetlane są także komunikaty alarmowe, np.: informujące o pełnym wykorzystaniu udźwigu lub zbyt
wysokiej temperaturze oleju. Oprócz
firmy Fassi układy sterowania radiowego oferują także inni producenci żurawi przeładunkowych, m.in. HMF (system EVS), Palfinger (system Paltronic)
i Hiab (system XSDrive i CombiDrive).
Obecnie oferowane układy sterowania
i monitorowania pracy urządzenia –
oprócz centralnego modułu odpowiedzialnego za analizowanie informacji –
składają się z sieci czujników, których
zadaniem jest zbieranie danych dotyczących położenia i rozsunięcia ramion
żurawia, obciążenia haka (lub głowicy
przyłączeniowej), pozycji rozstawienia
podpór oraz nacisku wywieranego przez
podpory na podłoże.
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Nie tylko komunalne.
Bramowce i hakowce

Marek Rutka

Ciężarówki z zabudowami hakowymi i bramowymi to pojazdy, którym najbliżej
do określenia: jeden pojazd – wiele zastosowań. Mimo mnogości typów i rodzajów
kontenerów, jakie mogą być nimi przewożone, nadal najbardziej popularne są
kontenery transportowe wykorzystywane przez służby komunalne.

iniony rok przyniósł spore
zmiany na rynku usług komunalnych w Polsce. Były one
spowodowane wejściem w życie ustawy
z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2012 r. poz. 391). Nowe prawo to efekt
kolejnego etapu dostosowywania naszych
przepisów do standardów Unii Europejskiej. Na ich mocy obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejęły
gminy. W praktyce oznaczało to, że wiele
wyłonionych w drodze przetargów firm
musiało w krótkim czasie wymienić lub
uzupełnić swój tabor.
Mimo wielu prognoz ubiegłoroczne
ożywienie na rynku sprzętu przeznaczonego do gromadzenia i zbiórki odpadów nie było tak znaczne jak tego oczekiwano. Największy wzrost popytu – i to
o kilkaset procent – odnotowano w przypadku typowych (o pojemności od 120
do 1100 l) pojemników do zbiórki śmieci
przeznaczonych do współpracy ze śmieciarkami. W porównaniu z latami poprzednimi wzrosła także (choć już nie tak
znacznie) sprzedaż kontenerów transportowych współpracujących z systemami
hakowymi i bramowymi. Były to za-

równo kontenery przeznaczone do zbiórki selektywnej (z przegrodami na różne
rodzaje śmieci), jak i kontenery jednokomorowe do odpadów mieszanych o pojemności powyżej 5 m3. Większym powodzeniem cieszyły się również duże
kontenery transportowe o pojemności
powyżej 12 m3 przeznaczone do współpracy z systemami hakowymi. Tego rodzaju kontenery wykorzystywane są coraz częściej do przewozu surowców
wtórnych z sortowni do miejsc, gdzie
poddawane są recyklingowi. Ciężarówki
takie – szczególnie podczas dalszych tras
– coraz częściej są zestawiane z przyczepami do przewozu kontenerów transportowych. Wiele wskazuje na to, że tendencja wzrostowa w grupie największych
kontenerów transportowych utrzyma się
także i w tym roku.
Zdaniem wielu przedstawicieli branży
komunalnej sytuacja w ciągu najbliższych dwóch lat powinna się ustabilizować, co będzie sprzyjać zakupom nowego taboru. O ile w ubiegłym roku
wśród sprzętu komunalnego przybyło
najwięcej nowych śmieciarek, o tyle teraz powinna rosnąć sprzedaż pojazdów
z układami hakowymi i bramowymi.
Jest to bardzo prawdopodobny scena-
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riusz, ponieważ wiele z obecnie użytkowanych tego rodzaju pojazdów zostało zakupionych przed kryzysowym
rokiem 2008 (w kilku kolejnych latach
sprzedaż pojazdów komunalnych przeżyła załamanie). W wielu przypadkach
pochodzący sprzed tego okresu sprzęt
jest wyeksploatowany i niezbędna jest
jego rychła wymiana.
Jako że wzrosła liczba pojazdów
z urządzeniami hakowymi bramowymi
wykorzystywanymi do zbiórki odpadów
segregowanych, w ostatnim czasie zauważalne jest większe zainteresowanie
pojazdami wyposażonymi w hydrauliczne żurawie przeładunkowe. Taki zamontowany za kabiną ciężarówki żuraw
umożliwia szybkie opróżnienie pojemników zbiorczych (np. typu „igloo”)
wprost do kontenera transportowego.

Uniwersalność przede wszystkim
Na naszym rynku dostępna jest bardzo szeroka oferta urządzeń hakowych.
Są to zarówno urządzenia zagranicznych
producentów, takich jak m.in. Meiller-Kipper, Hiab (Multilift), Hyva (Hyvalift),
Palfinger (Palift), Laxo i Fornal, jak i rodzimych wytwórców, jak HEWEA, Skibi-
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HEWEA

Najnowszy model urządzenia
bramowego AK12 firmy
Meiller-Kipper o obniżonej
masie własnej

cki, KH-kipper, MWM Brzesko, Wuko
Łódź, King i Janco. Oferta tych firm obejmuje zarówno niewielkie urządzenia
przeznaczone do montażu na podwoziach
lekkich ciężarówek, jak i największych
czteroosiowych o dmc. powyżej 26 t.
Większość producentów akcentuje
w swoich konstrukcjach m.in. obniżenie
masy zabudowy przy jednoczesnym utrzymaniu (a niekiedy nawet podniesieniu)
wytrzymałości urządzenia, redukcję czynności obsługowych oraz zwiększenie
możliwości wykorzystania sprzętu. Ta
ostatnia cecha oznacza przede wszystkim większą uniwersalność, czyli możliwość obsługiwania różnych wersji i odmian kontenerów transportowych, w tym
także kompatybilnych z systemami specjalistycznych nadwozi wymiennych.
Co prawda nadal samochody wyposażone w urządzenia hakowe i bramowe
najczęściej współpracują z kontenerami
transportowymi wykorzystywanymi do
zbiórki i transportu śmieci oraz odpadów
przemysłowych, jednak popularność zyskują także bardziej zaawansowane konstrukcje. Należą do nich m.in. pompy do

© Hyva

Typowo komunalna
kompletacja: urządzenie
hakowe i hydrauliczny
żuraw przeładunkowy

betonu, hydrauliczne podnośniki koszowe, koparki i żurawie budowlane.
Oprócz odbiorców cywilnych zalety
ze stosowania pojazdów wyposażonych
w układy hakowe dostrzegły także służby
mundurowe. Zarówno dla wojska, jak
i służb ratowniczych (straży pożarnej
i służb obrony cywilnej) najważniejszą
zaletą tego rodzaju konstrukcji jest
możliwość bardzo szybkiej zmiany przeznaczenia i wykorzystania nośnika w zależności od chwilowych potrzeb. W wyposażeniu jednostek Państwowej Straży
Pożarnej znajdują się m.in. kontenery
sztabowe, socjalne, sanitarne, dekontaminacyjne, oświetleniowe, z aparaturą
powietrzną, przeciwpowodziowe, ratownictwa chemicznego, biologicznego, cysterny na wodę pitną, pompy szlamowe
dużej wydajności i agregaty do podawania środka pianotwórczego. Od kilku
lat straż pożarna postawiła na zakupy
ciężarówek wyposażonych w systemy
hakowe montowane na podwoziach czteroosiowych, jak m.in. Renault Kerax
420, MAN TGA 35.480, Mercedes-Benz
Actros 4144 i Volvo FM 440.

Jednym z najbardziej znanych i najstarszych w Polsce producentów urządzeń
hakowych i bramowych jest HEWEA
Centrum Techniki Cargo z podwrocławskiego Bykowa. Firma oferuje urządzenia hakowe o udźwigu od 3 do 30 t,
przeznaczonych do transportu kontenerów o objętości od 5 do 40 m3 i długości
od 3,5 do 7 m. Urządzenia hakowe o udźwigu od 5 do 10 t są przeznaczone do
współpracy z popularnymi w zastosowaniach komunalnych kontenerami typu
KP o pojemności od 5 do 14 m3. Zabudowy hakowe o udźwigu od 12 do 30 t
instalowane na podwoziach trzy- i czteroosiowych są przeznaczone do transportu większych kontenerów wykonanych
według normy DIN 30722. W przypadku
tych ostatnich urządzeń stosuje się haki
o regulowanej wysokości od 1200 do
1570 mm, umożliwiające współpracę
z kontenerami różnej wielkości – także
tymi najmniejszymi i najkrótszymi. Jak
podkreślają przedstawiciele firmy HEWEA, częstą praktyką w przypadku pojazdów z urządzeniami hakowymi, wykorzystywanych do zbiórki złomu, jest
montaż dodatkowych żurawi przeładunkowych. Przykładem specjalnej konstrukcji żurawia do zbiórki złomu są urządzenia firmy LIV (jej przedstawicielem
jest także HEWEA) serii K i N, których
maksymalny zasięg wynosi 14,5 m, co
pozwala na obsłużenie również – bez konieczności rozsprzęgania zestawu – kontenera umieszczonego na przyczepie.
HEWEA oferuje także zabudowy bramowe przeznaczone do współpracy z kontenerami transportowymi o pojemności
od 3 do 16 m3 i dmc. od 1 do 16 t. Urządzenia takie najczęściej zabudowywane
są na podwoziach dwuosiowych ciężarówek o dmc. do 12 t. Najczęstszymi odbiorcami tego rodzaju zabudów są firmy
branży komunalnej oraz przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem odpadów przemysłowych.

Meiller-Kipper
Ta monachijska firma ma 60% udziału
w niemieckim rynku urządzeń hakowych i bramowych. Oferta firmy obejmuje urządzenia hakowe o udźwigu od
6 do 30 t instalowane na podwoziach od
7,5 do 41 t dmc. W przypadku ciężarówek o co najmniej trzech osiach możliwy
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leskopowym typu T i TG oraz o składanych
hydraulicznie ramionach typu Z i ZA.
Te ostatnie przeznaczone są do pojazdów
operujących w ciasnych przestrzeniach
(np. halach fabrycznych, tunelach), gdzie
ważne jest ograniczenie wysokości pojazdu w pozycji transportowej.
Pod koniec stycznia tego roku monachijska firma zaprezentowała pierwszy model urządzenia hakowego nowej
generacji oznaczonego symbolem AK12.
W modelu, od którego rozpoczęto wymianę całej palety urządzeń bramowych,
zastosowano nowe gatunki stali w celu

© Renault

jest wybór pomiędzy wysięgnikami stałymi lub teleskopowymi. Te ostatnie pozwalają na współpracę z kontenerami
o różnej pojemności. W zależności od
konkretnych potrzeb odbiorcy urządzenie hakowe może być doposażone m.in.
o dodatkową wysuwaną hydraulicznie
blokadę rolkową, której zadaniem jest
ograniczenie przechyłu do tyłu pojazdu
podczas za- i wyładunku obciążonego
kontenera. Opcją są także dodatkowe
rygle blokujące kontener, który jest wyposażony we własny hydrauliczny żuraw
przeładunkowy. Standardowym wyposażeniem urządzeń hakowych jest układ
automatycznego dostosowywania prędkości obrotowej silnika do rzeczywistej
potrzeby wydajności pompy hydraulicznej wynikającej z masy za- lub wyładowywanego kontenera.
Meiller-Kipper ma w swojej ofercie
także urządzenia bramowe o udźwigu
od 10 do 17 t o dmc. od 6 do 33 t (te
ostatnie są przeznaczone do montażu
wyłącznie na pojazdach trzyosiowych).
Standardowo urządzenia bramowe wyposażone są w wysięgniki o nieregulowanych ramionach typ N, wysuwie te-

© Ruukki

W wielu nowych konstrukcjach urządzeń
bramowych stosuje się stal o podwyższonej
wytrzymałości, np. Ruukki Raex 400, która
pozwala na redukcję masy zabudowy

W przypadku lekkich ciężarówek z urządzeniami hakowymi często współpracują
kontenery ze skrzyniami ładunkowymi o otwieranych burtach
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obniżenia masy przy zachowaniu dotychczasowej wytrzymałości. Zastosowano
też nowy kształt podpór oraz bezobsługowe tylne lampy zespolone i robocze
wykonane z elementów LED. Nowy model wyposażony został również w układ
ryglowania kontenera w pozycji transportowej uruchamiany za pomocą jednego przycisku (nie ma już konieczności
ręcznego ryglowania). Ograniczono także
zakres i częstotliwość okresowych przeglądów i konserwacji całego urządzenia.

KH-kipper
Firma oferuje typoszereg własnych
urządzeń hakowych sprzedawanych pod
marką handlową KH-Lift. Urządzenia
przeznaczone są do zabudowy na podwoziach samochodów ciężarowych: od
lekkich dwuosiowych ciężarówek po
pojazdy o układach napędowych 8×4.
KH-kipper montuje urządzenia hakowe
także na naczepach oraz oferuje przyczepy do przewożenia kontenerów transportowych (przeładowywanych za pomocą
urządzenia hakowego zainstalowanego
na ciężarówce). W swoich zabudowach
firma wykorzystuje stal o podwyższonej
wytrzymałości Domex 690XP, z której
wykonywane są dźwignie hakowe, oraz
stal Weldox 700, z której wykonywany
jest sam hak. Na zamówienie klienta montowane są siłowniki blokujące zawieszenie lub tylna hydraulicznie opuszczana rolka podpierająca, których zadaniem
jest zapewnienie większej stabilności

© MAN
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podczas za- i wyładunku obciążonych
kontenerów. Układ blokujący kontener
w pozycji transportowej wyposażony jest
w sygnalizację załączenia, a siłowniki
wyposażone są w zawory zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem kontenera i uszkodzeniem urządzenia w przypadku rozerwania przewodów
hydraulicznych.

Skibicki
Jako jeden z niewielu producentów
firma Skibicki oferuje zabudowy hakowe
HKS-2 przeznaczone do montażu na samochodach o dmc. do 3,5 t, jak np. Mercedes-Benz Sprinter, czy Ford Transit.
W swojej ofercie Skibicki ma także model HKS-4, który przeznaczony jest do instalowania na podwoziach o dmc. do 7 t,
a także modele HKS-6.1 i HKS-8 o maksymalnych udźwigach do 8 t, przeznaczone do montażu na podwoziach o dmc.
do 8 t. Największym urządzeniem hakowym jest model HKS-20 o udźwigu 20 t,
który może być montowany na ciężarówkach o co najmniej trzech osiach i dmc.

Urządzenie hakowe o regulowanym wysięgu ramion dostosowane do kontenerów o różnej wielkości

do 32 t. W zależności od oczekiwań odbiorcy zabudowy hakowe mogą być wyposażone w układy odciążające zawieszenie i stabilizujące pojazd w czasie
za- i wyładunku kontenera (siłowniki
blokujące resory i rolki podpierające).

reklama

W przypadku większych urządzeń stosowane są haki o regulowanej wysokości i wysięgu umożliwiające współpracę z różnymi rodzajami kontenerów
transportowych i innych kompatybilnych nadwozi wymiennych.
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Rajd Dakar – najtrudniejszy,
ale i najdroższy
Katarzyna Biskupska

Rajd Dakar – najtrudniejszy sprawdzian off-roadowy
i jednocześnie najbardziej ekskluzywny rajd na świecie –
zorganizowany został w tym roku po raz 36. w dniach 5–18
stycznia. Organizatorzy wysoko podnieśli poprzeczkę: rajd
ukończyła mniej niż połowa startujących załóg.

ajd Dakar to masowa sportowa
impreza motoryzacyjna gromadząca zarówno zawodowców, jak
i amatorów oraz wielomilionową publiczność towarzyszącą zawodnikom na
poszczególnych odcinkach tras. Podawane
przez organizatorów dane liczbowe dotyczące tego wydarzenia są imponujące,
bo jak tu nie być pod wrażeniem oglądalności głównej strony internetowej rajdu
(7,8 mln wizyt), liczby fanów na portalach społecznościowych (820 tys. na
Facebooku, jeszcze przed startem rajdu),
liczby wykupionych licencji na transmisję
imprezy (70 stacji telewizyjnych przekazywało relacje dla 190 państw) czy
w końcu oglądalności na całym świecie
(miliard telewidzów, dane z 2013 r.).
Z racji rozmiarów imprezy bezpieczeństwo uczestników oraz gromadzących się na trasie rajdu widzów to sprawa
priorytetowa. Zadanie to w tym roku
wypełniało ok. 22 tys. funkcjonariuszy
służb bezpieczeństwa, którzy strzegli
porządku na trasie, nadzorowali przemieszczających się widzów między „strefami kibica” oraz patrolowali trasę etapów
każdego dnia. Na biwaku, który zawodnikom na czas rajdu zastępował dom,
a dla mechaników był miejscem pracy,

Zwycięzcy Rajdu
Dakar 2014
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Dakar to świetny biznes

przez firmę Volkswagen, teraz wspierają
go takie firmy jak Total, Michelin, Red
Bull, Mitsubishi Motors i Honda.
Aby poradzić sobie z trudami rajdu
i dojechać do mety, dziś już nie wystarczą
umiejętności i wytrzymałość organizmu,
trzeba mieć pokaźny budżet na solidny
sprzęt i niezawodną obsługę techniczną.
Jeśli chce się wygrać, stan konta w euro
musi być co najmniej sześciocyfrowy.
A jest o co walczyć. Prestiż ukończonego rajdu i do tego na dobrym, wysoko
punktowanym miejscu jest cenny i przynosi kolejne fundusze oraz sponsorów.

Nie jest tajemnicą, że najliczniejsze
zespoły przynoszą znaczne dochody organizatorom rajdu. Wielkość wpisowego za
1 członka zespołu to ok. 12 tys. euro. Na
przykład zespół Monster Energy X-raid
Team (jadący Mini) liczył w tym roku 147
osób obsługi, a ekipa Kamaz Master
Team ok. 60. Łatwo się domyślić, że zespoły mające ogromne budżety dyktują
warunki, oczywiście nie otwarcie. Przykładowo: od 3 lat mówi się o zmianie
przepisów odnośnie do silników w samochodach ciężarowych. Postulowane
jest ograniczenie ich pojemności do 13 l.

© Kamaz Master Team

przebywało w sumie niemal 3 tys. osób
dziennie: uczestników, organizatorów,
gości i akredytowanych dziennikarzy.
Każdego dnia, z biwaku na biwak, sprawnie przemieszczał się tabor pojazdów
obsługi technicznej zespołów i dziennikarzy oraz wozy transmisyjne i montażownie, dzięki którym gorące relacje
z rajdu rozsyłane były na cały świat. I gdy
pierwsi zawodnicy przyjeżdżali na metę,
całe zaplecze techniczne czekało już w gotowości do pracy. Działająca całą dobę
stołówka przygotowywała każdego dnia
prawie 3 tony jedzenia i obsługiwała
wszystkie przebywające na biwaku osoby.
W czasie całego rajdu wydano ok. 80 tys.
posiłków.

© Kamaz Master Team

Popularność imprezy przyciąga ważnych sponsorów oraz wielkie pieniądze.
Odkąd rajd organizowany jest w Ameryce Południowej, coraz więcej firm
europejskich chce tam się rozreklamować i zaistnieć, upatrując w tym dobre
miejsce do finalizacji interesów. Jeszcze
do 2011 r. rajd sponsorowany był m.in.

Walka w kategorii ciężarówek to starcie tytanów
– Kamaz i IVECO. W klasyfikacji generalnej liderzy
obu zespołów byli bardzo blisko siebie. Andriej
Karginow – podopieczny legendarnego Władimira
Czagina – jadący niebieskim Kamazem wygrał rajd.
Jednak nie prowadził od początku. Po I etapie uplasował się na 17. miejscu, jednak powoli piął się
do góry w rankingu. Po V etapie zajmował już
2. miejsce, ale dopiero po X etapie objął prowadzenie. Zwycięstwo Karginowa dało 12 zwycięstwo
drużynowe rosyjskiemu zespołowi Kamaz Master
Team z Tatarstanu. Na zdjęciu od lewej: Igor
Diewiatkin, Andriej Mokiejew i Andriej Karginow.

Zmianom przeciwny jest m.in. rosyjski
zespół niebieskich Kamazów, których
ciężarówki napędzane są 17-litrowymi
jednostkami i prawdopodobnie z tych
względów ostateczna decyzja komisji
technicznej jest przekładana.
Gdy w sportową rywalizację wkrada
się biznes, ważniejsze staje się dobro
zespołu niż pojedynczego zawodnika i ten
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© IVECO

Gerard de Rooy (pierwszy z prawej), jadący z polskim mechanikiem Dariuszem
Rodewaldem (w środku) i nawigatorem Tomem Colsoulem, objął prowadzenie
po II etapie. Nie ma wątpliwości, że ciężarówki jadące w czołówce były świetnie
przygotowane, zawodnicy jechali niemal identycznym tempem, a różnica między
Holendrem i utrzymującym się tuż za nim Karginowem po X etapie wynosiła jedynie
7 min 55 s. To czas, który można było stracić, np. zmieniając koło. Na XI etapie
Rosjanin wyprzedził De Rooy’a i nie oddał prowadzenia już do końca. Wygrał ostatecznie z przewagą 3 min i 11 s, a Gerard De Rooy zajął 2. miejsce w klasyfikacji
generalnej. To była najmniejsza różnica czasowa między pierwszym i drugim
zawodnikiem na tegorocznym Dakarze.

Dobrze przygotowany w tym roku był też Czech Aleš Loprais, zwycięzca dwóch
tegorocznych odcinków specjalnych, jadący Tatrą Jamal pieszczotliwie zwaną
Królową 69. Bratanek słynnego Karela Lopraisa, sześciokrotnego zwycięzcy Dakaru,
powoli piął się w górę i z 8. miejsca na początkowych etapach po XI etapie był już
na 4. miejscu. Niestety awaria węża sprężarki podczas przedostatniego odcinka
i związana z tym znaczna strata czasowa spowodowana przez naprawę zepchnęła
Czecha na 6. miejsce w klasyfikacji końcowej i przekreśliła jego marzenia
w walce o czołowe miejsce.

© Loprais Team

„Samochody Specjalne”
również pojawiły się
na Dakarze w towarzystwie Aleša Lopraisa

musi się podporządkować decyzjom szefostwa (to tzw. team orders). Tegoroczne
kontrowersyjne polecenie od dyrekcji
Monster Energy X-raid Team podające
zwycięstwo jak na tacy hiszpańskiemu
kierowcy Naniemu Roma, podczas gdy
faktycznie lepszy był Francuz Stephane
Peterhansel, to nic nowego w historii
rajdu. Jeszcze niedawno przez wiele lat
taką taktykę prowadziło kierownictwo
Kamaz Master Team. Wygrywał legendarny Władimir Czagin, gdy dobrze poinformowani ludzie w kuluarach mówili,
iż w zespole był lepszy kierowca – Firdaus
Kabirow. Ale potrzebny był jeden bohater, jedna gwiazda, dlatego podejmowane

były pewne decyzje wewnętrzne i cel ten
został osiągnięty. Władimir Czagin wygrał
w sumie siedmiokrotnie w kategorii ciężarówek, bijąc tym samym rekord sześciu
zwycięstw Czecha Karela Lopraisa.
Biznes rządzący na Dakarze i komercja imprezy nie zmienia faktu, że jest to
najtrudniejszy i najdłuższy offroadowy
maraton w sporcie motorowym i ukończyć go jest bardzo trudno. Każdy zawodnik dojeżdżający do mety – pokonując trudy rajdu i własne słabości –
może czuć się zwycięzcą. Jednak smutna
coraz bardziej zaczyna być przewidywalność miejsc na podium na długo
przed rozpoczęciem imprezy…
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© Buggyra

Załoga czeskiego zespołu Tatra Buggyra
Racing jadąca 900-konną Tatrą T815 „Fat
Boy” do V etapu utrzymywała się na 29.
miejscu. Zawodników nie opuszczał pech –
zmagali się np. z awarią kompresora, a pod
koniec VI etapu, na kilka kilometrów przed
metą, Tatra „zgubiła” jedno koło i linię mety
przejechała jako trójkołowa ciężarówka. Jednak
najtrudniejszą decyzję kierowca Martin Kolomy
musiał podjąć po VI etapie, gdy podczas
badania elementów przedniej osi mechanicy
wykryli szereg mikropęknięć, które – szczególnie w górzystym terenie – mogły spowodować poważną usterkę techniczną. Załoga
ze względów bezpieczeństwa wycofała
się z rywalizacji.

80%). W klasie samochodów ciężarowych najszybsza była rosyjska ekipa startująca w Kamazie 4326 w składzie: Andriej Karginow, Andriej Mokiejew i Igor
Diewiatkin.
W tegorocznej edycji udział wzięło 18
Polaków – nie sposób wymienić ich
wszystkich, skupimy się więc jedynie
na wadze ciężkiej. W klasie samochodów
ciężarowych Polskę reprezentowały dwie
ekipy: Dakar Polish Truck Team w składzie Grzegorz Baran, Paweł Grot i Robert
Jachacy jadący MAN-em TGA i zespół
Lotto Team z Jarosławem Kazberukiem,
Maciejem Martonem i czeskim mecha-

nikiem Filipem Skrobankiem w Tatrze
T815. Niestety obie nasze ekipy ciężarowe z powodu problemów technicznych rajdu nie ukończyły.
Warte podkreślenia jest 2. miejsce
quadowca Rafała Sonika oraz 2. miejsce
polskiego mechanika Darka Rodewalda,
jadącego w holenderskiej ekipie Petronas De Rooy IVECO w ciężarówce IVECO
Powerstar. Godne uwagi są też dobre
lokaty trzech polskich ekip samochodowych prowadzonych przez Krzysztofa
Hołowczyca, Marka Dąbrowskiego i Martina Kaczmarskiego, które uplasowały
się w pierwszej dziesiątce.

© Dakar Polish Truck Team

Grzegorz Baran, startujący w Dakarze już po raz 10., w tym roku jechał
MAN-em TGA razem z Pawłem Grotem i Robertem Jachacym. Załoga borykała
się z różnymi problemami: wymiana przeciętych na trasie opon, pokonywanie
wydm nocą, zgubienie tylnej klapy zabudowy, kół zapasowych i części zamiennych.
Niestety szczęścia wystarczyło do IV etapu, gdy załogę pokonały problemy
techniczne oraz pech. Po najechaniu na przykrytą piachem dziurę samochód
wybiło i przez uderzenie kierownicy Grzegorz Baran (kierowca) złamał kciuk
prawej ręki. Zaraz potem pękła śruba trzymająca podwójne amortyzatory, a po
dwugodzinnym postoju i naprawie, gdy załoga ruszyła dalej, urwało się mocowanie tych amortyzatorów od ramy samochodu. Tego już załoga nie była
w stanie naprawić i zmuszona była zakończyć rywalizację po IV etapie.

W tegorocznej edycji organizatorzy
postarali się, aby rajd ten był naprawdę
morderczy. Utrudnili bowiem zawodnikom rywalizację, wydłużając etapy i pozostawiając ich dłużej w pojazdach na
trasie. Uczestnicy pokonywali dziennie
setki kilometrów w ekstremalnym terenie, m.in. w otoczeniu wysokogórskich
przełęczy i piaszczystych wydm. Piątego
dnia np. zawodnicy mieli do pokonania
w sumie 911 km trasy (odcinek dojazdowy + odcinek specjalny).
Trasa rajdu poprowadzona została
przez Argentynę, Chile i po raz pierwszy
przez Boliwię. Z argentyńskiego miasta
Rosario wystartowało 174 motocyklistów,
40 zawodników na quadach, 147 załóg
samochodów osobowych i 70 ciężarowych.
Po przejechaniu 13 etapów o łącznej
długości 9188 km (z czego 5212 km stanowiły odcinki specjalne) zawodnicy dotarli na metę w Valparaiso w Chile. Rajd
ukończyło 205 załóg, czyli 46% motocyklistów (w 2013 – 68%), 38% zawodników na quadach (w 2013 – 68%), 42%
załóg samochodów osobowych (w 2013
– 60%) oraz 71% ciężarówek (w 2013 –

Polsko-czeska ekipa Lotto Team z Jarosławem
Kazberukiem, Maciejem Martonem i czeskim
mechanikiem Filipem Skrobankiem wystartowała Tatrą T815, wypożyczoną od czeskiej
ekipy Bonver Dakar Project. Pierwotnie w zespole miał wystartować Robin Szustkowski,
jednak po kontuzji kolana, jakiej doznał na kilka
dni przed rajdem, zastąpił go Maciej Marton.
Niestety ekipa swoje ściganie zakończyła pechowo
już w Argentynie po II etapie. Problemem, z którym
nie udało się poradzić załodze w warunkach
bojowych, była awaria elektroniki silnika,
który na trasie działał w trybie awaryjnym
i samochód tracił moc.

© J. Bonecki

Najtrudniejszy w historii
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Samochód Dostawczy
Roku 2013

Na starcie: flota
testowa gotowa
do wyruszenia
w trasę

Piotr Ignaciuk

Mercedes-Benz Vito

Renault Trafic

Fiat Doblò
XL 105 multijet

VW Transporter TDI

Fiat Scudo
130 multijet

Toyota
ProAce

Wzorem lat ubiegłych czasopisma branżowe zorganizowały wybór Samochodu
Dostawczego Roku 2013. Po trwających dwa dni jazdach testowych i próbach
stacjonarnych zwycięzcą okazał się Volkswagen Transporter.

o już czwarta edycja imprezy organizowanej przez zespół kilku redakcji czasopism i portali branżowych
(„VanExtra”, „Ciężarówki”, „Polski Traker”, „Samochody Specjalne” i 4Trucks.pl)
pod przewodnictwem redaktora naczelnego miesięcznika „VanExtra” Wojciecha Karwasa. Idea wyboru samochodu
dostawczego roku ma na celu wyłonienie najlepszego, zdaniem jurorów, pojazdu tej klasy. Pierwsza edycja wyboru
Samochodu Dostawczego Roku odbyła
się w 2010 r. W edycji roku 2013 do zmagań o tytuł Samochodu Dostawczego
Roku stanęło 6 pojazdów: Fiat Doblò XL

105 multijet, Fiat Scudo 130 multijet,
Toyota ProAce, Mercedes-Benz Vito, Renault Trafic. Firmom, które nieodpłatnie
udostępniły swoje pojazdy, należą się
gorące podziękowania.

Przebieg eliminacji
Wyboru samochodu dostawczego
roku 2013 dokonano w oparciu o kompleksową ocenę właściwości eksploatacyjnych pojazdu. W szczególności były to:
właściwości trakcyjne (zdolność przyspieszania na poszczególnych biegach,
łatwość manewrowania), łatwość prze-
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prowadzenia obsługi codziennej (sprawdzenie poziomu oleju i innych płynów),
zdolności przewozowe (w tym przestrzeń
ładunkowa). Ze względu na ekonomikę
transportu ważnym kryterium było zużycie
paliwa. Eliminacje do tytułu Samochodu
Dostawczego Roku 2014 rozpoczęto
21 listopada 2013 r. wyjazdem z podwarszawskiej Opaczy do Rydzewa nad jeziorem Niegocin. Dzięki uprzejmości wytwórni betonu towarowego do każdego
pojazdu załadowano betonowy odważnik
o masie 500 kg. W ciągu pierwszego dnia
eliminacji pojazdy pokonały trasę ponad
330 km. Podczas drogi każdy z uczest-

e-hydraulika.eu
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Wszystkie samochody przed wyjazdem
zostały załadowane blokami betonu
ważącymi 500 kg

ników (jurorów) przejechał ok. 50 km
każdym z pojazdów. Uśredniło to wpływ
techniki jazdy kierowcy na zużycie paliwa
przez poszczególne pojazdy. Po drodze
podczas postojów dokonywano wymiany
subiektywnych opinii na temat wrażeń
z jazdy samochodem danej marki. Dokonano też pomiarów geometrii przestrzeni ładunkowej pojazdów (wyniki
zestawiono w tabeli 3). Po dotarciu do
Rydzewa porównano już nocą oświetlenie wewnętrzne pojazdów. W ramach
testu sprawdzono możliwość odczyta-
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1200–2400
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VW Transporter
TDI

1995

70/95
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320

1500

Skrzynia

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

Renault Trafic

2143
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4000
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Prędkość
obrotowa momentu
maksymalnego
[obr/min]

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

Mercedes-Benz
Vito

1997

94/128

4000

Moment
maksymalny
[Nm]

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

Toyota ProAce

1997

77/105

Prędkość
obrotowa mocy
maksymalnej
[obr/min]

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

Fiat Scudo
130 multijet

1598

Moc
[kW/KM]

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

Fiat Doblò
XL 105 multijet

Objętość
skokowa
silnika
[cm3]

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

Samochód

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

Tabela 1. Silnik i układ napędowy

cykl
mieszany
6,0
7,1
7,1
7,3–7,6
6,9–7,9
7,6

nia mapy oraz ewentualnego sporządzania notatek przez kierowcę. Oceniono
też oświetlenie przedziału towarowego.
Oprócz przestrzeni ładunkowej zmierzono również przedział pasażerski – tu
szczególną uwagę zwracano na wygodę
kierowcy. W samochodzie użytkowym
kierowca musi mieć nie tylko dużą liczbę
łatwo dostępnych schowków, ale też
w sytuacji, gdy przewozi pasażerów (czyli
wykorzystana jest cała przestrzeń pasażerska), powinien mieć równie komfortowe warunki pracy jak wtedy, gdy
Obsługa codzienna to sprawdzanie stanu
płynów eksploatacyjnych – jak widać, nie
zawsze umieszczenie miarki oleju (zdjęcie
z lewej) jest najwygodniejsze, a nalewanie
płynu do spryskiwaczy wymaga sporej precyzji
lub wykorzystania lejka (zdjęcie z prawej)
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Mercedes-Benz
Vito
Renault Trafic
VW Transporter
TDI

2930
2800
3030
2970

1120
1120
1000
1158
1180

Pojemność
przestrzeni
ładunkowej [m3]
5,0
6,0
6,0
5,2
5,02
5,8

Przyczepa
bez hamulca
[kg]
500
750
750
750
750
750

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

Toyota ProAce

2930

1000

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

Fiat Scudo
130 multijet

2450

Ładowność
[kg]

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

Fiat Doblò
XL 105 multijet

Dmc.
[kg]

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

Samochód

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

Tabela 2. Ładowność pojazdów

Przyczepa
z hamulcem
[kg]
1300
2000
2000
2000
2000
2200

Dobry dostęp do przestrzeni ładunkowej,
jak np. w Mercedesie Vito, to podstawa
w dystrybucyjnym transporcie towarów

jedzie sam. Pasażerowie powinni czuć się
w miarę wygodnie. Ponad 280-kilometrowa droga kończyła się metą na stacji
paliwowej, gdzie dwa dni wcześniej tankowano pojazdy. Każdy testowany pojazd
został zatankowany „pod korek” i zanotowano wskazania liczników. Ze stacji samochody pojechały do wytwórni betonu,
gdzie zostały rozładowane. Rozładunek,
pomimo formalnego zakończenia testu,
pozwolił na uzyskanie kolejnych spostrzeżeń. Przy załadunku i wyładunku
towarów ważna okazuje się wysokość
„progu”, na jaki trzeba podnieść ładunek, aby załadować lub wyładować go
z pojazdu. Z powodu nocnej pory w pełni
doceniono też doświetlenie przestrzeni
ładunkowej i umieszczenie miejsc mocowania ładunku.

Jakość oświetlenia
wnętrza pojazdu
można zweryfikować
tylko nocą, zwłaszcza
gdy nie wiemy, gdzie
jesteśmy i musimy
skorzystać z mapy

VW Transporter TDI

264 – wnęka
o wysokości 20 cm
(218) x 170 (127)
281 (254)
x 164 (126,5)
251 x 170 (124)

1227 x 123

123 x 130

130 x 138
129 x 139

129 x 78
129 x 78

124 x 99

127,5 x 99 (98)
129 x 102

92 | MARZEC 2014 | Transport – Technika – Biznes

60/50
60/55
60/55

56/50

54/51
56/46

Liczba osób
z kierowcą

2
3
3

3

3
3

Szerokość
przestrzeni
pasażerskiej
na wysokości
łokci [cm]
151
156
156

163

156
160

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

Renault Trafic

257 (240)
x 159 (133)

1227 x 123

112 x 70 (64)

Wysokość
„progu” bez
ładunku i po
załadowaniu
500 kg [cm]

Przestrzeń pasażerska
------------------------------------------------------------------------------

Mercedes-Benz Vito

257 (240)
x 159 (133)

142 x 125

Drzwi boczne
wysokość
x szerokość
[cm]

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

Toyota ProAce

218 (188)
x 172 (122)

Drzwi tylne
wysokość
x szerokość
[cm]

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

Fiat Scudo
130 multijet

Długość
x szerokość
przestrzeni

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

Fiat Doblò
XL 105 multijet

Przestrzeń ładunkowa
------------------------------------------------------------------------------

Samochód

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

Tabela 3. Charakterystyka przestrzeni ładunkowej i pasażerskiej (w nawiasach podano wartości najmniejsze, np. szerokość między nadkolami)

Maksymalna
odległość krawędzi
fotela kierowcy
od pedału
hamulca [cm]
50
52
52

43

52
52
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Prezentacja pojazdów
Podstawowe dane techniczne samochodów uczestniczących w eliminacjach
zestawiono w tabeli 1. Z danych fabrycznych wynika, że najbardziej oszczędny
w zakresie zużycia paliwa jest Fiat Doblò
XL, a następnie Fiat Scudo i Toyota ProAce. Pomimo że Fiat Doblò należy do
małych samochodów dostawczych, to
jednak pojemność przestrzeni ładunkowej oraz maksymalna masa ładunku
pozwalają mu skutecznie konkurować
z większymi pojazdami.
Zużycie paliwa to ważny parametr,
decyduje bowiem o kosztach bezpośrednich przewozów. Tu bezsprzecznie
górował nad konkurencją Fiat Doblò XL:
najmniejszy silnik i najmniejsze zużycie
paliwa. Jednak oceniając dynamikę jazdy
– łatwość przyśpieszania na kolejnych

Sprawdzenie wygody
siedzeń dla 3 pasażerów
– szerokość przedziału
pasażerskiego na wysokości łokci okazuje się
bardzo istotna

Fiat Scudo 130 multijet
Toyota ProAce
Mercedes-Benz Vito
Renault Trafic

0,171
0,171
0,179
0,165
0,168

0,5
0,446
0,446
0,5
0,432
0,424

Średnie zużycie
paliwa w teście
[dm3/100 km]
6,6
7,2
7,2
8,1
8,5
8,2

© W. Karwas

VW Transporter TDI

0,204

Stosunek
masy ładunku
do maksymalnej
ładowności

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

Fiat Doblò XL 105 multijet

Stosunek masy
ładunku do dmc.

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

Samochód

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

Tabela 4. Zużycie paliwa w teście drogowym (masa ładunku 500 kg)

Jaśniejszy lakier, dwie lampki więcej
i oświetlenie ładowni jest znacznie lepsze

biegach – najmniejszy silnik nie zawsze
jest największą zaletą. Uwidacznia się to
wtedy, gdy należy kogoś szybko i sprawnie ominąć lub wyprzedzić.

Jak wspomniano, ostateczna ocena
samochodu ma charakter kompleksowy
i jest efektem sumowania ocen cząstkowych obejmujących oceny: kabiny kierowcy, przestrzeni ładunkowej, układu
napędowego i właściwości jezdnych.
Uwzględnia też dodatkowe kryteria,
takie jak łatwość obsługi i zużycie paliwa.
Część ocen ma charakter subiektywny,
inne mają swoje źródło w wynikach przeprowadzonych pomiarów (np. zużycie
paliwa i ocena funkcjonalności przestrzeni ładunkowej).

Ponieważ samochody dostawcze eksploatowane są w celach zarobkowych,
zatem jednym z ważniejszych kryteriów
jest zużycie paliwa decydujące o bezpośrednich kosztach eksploatacji. W tym
aspekcie najbardziej ekonomiczny okazał
się Fiat Doblò, a najsłabszy Renault
Trafic. Jednak po uwzględnieniu wszystkich aspektów eksploatacji zdaniem jurorów najlepszym z testowanych pojazdów okazał się Volkswagen Transporter
i to on otrzymał tytuł Samochodu Dostawczego Roku 2014.

Zdjęcia: © P. Ignaciuk

Tabela 5. Zestawienie ocen końcowych samochodów pretendujących do tytułu Samochód
Dostawczy Roku 2013
Samochód
VW Transporter TDI
Fiat Doblò XL 105 multijet
Renault Trafic
Fiat Scudo 130 multijet
Toyota ProAce
Mercedes-Benz Vito

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

Samochód Dostawczy Roku 2013

Suma punktów
51,4
50,1
49,7
49,4
49,2
47,7
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| PERSONALIA |

ALEKSANDRA ZIELIŃSKA

Marketing & PR Manager Volvo Group Trucks Poland. Od 29 listopada
2013 r. odpowiada za dwie marki wchodzące w skład grupy: Volvo Trucks
i Renault Trucks. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Uppsali oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę rozpoczynała od organizowania konferencji i prowadzenia projektów dotyczących
współpracy w rejonie Morza Bałtyckiego. W 1999 r. związała się ze szwedzkim wydawnictwem Fabas, dla którego w Polsce, jako dyrektor zarządzający, zrealizowała wiele projektów wydawniczych, m.in. wprowadzenie
Trailer Magazine na rynek polski. Do Volvo Truck Center Polska dołączyła w roku 2008, obejmując stanowisko Marketing Managera, a od marca 2013 r. również PR Managera. Aktualnie odpowiada za strategię komunikacji marketingowej oferty produktów i usług Volvo Trucks i Renault Trucks na rynku polskim. Czas wolny
spędza aktywnie biegając i jeżdżąc konno. Lubi eksperymentować w kuchni i chodzić na długie spacery.

JAKUB WESOŁOWSKI

od początku lutego br. jest nowym projekt managerem firmy Neptis SA. Ma wieloletnie doświadczenie w branży usług dla motoryzacji i transportu, m.in. odpowiadał za rozwój międzynarodowych usług FTL w Centrali firmy Fresh Logistics. W latach 2008–2012
związany był z firmą Starter Sp. z o.o., realizując projekty sprzedażowe B2B w zakresie usług assistance, a także
projekty badań tajemniczego klienta w salonach i serwisach samochodowych. Następnie pracował jako project
manager przy projekcie Inter Cars – Motointegrator Flota, gdzie tworzył dział ogólnopolskiej obsługi serwisowej
pojazdów użytkowych. Na nowym stanowisku będzie odpowiedzialny za rozwój projektu FlotisMobile na rynku
polskim i rynkach zagranicznych oraz za partnerstwa biznesowe w zakresie aplikacji Yanosik i FlotisMobile.

HO-YOUL PAE

(55 l.) na początku stycznia br. objął funkcję dyrektora ds. operacyjnych na obszar Europy
i WNP w firmie Hankook Tire Co, Ltd. Jest absolwentem Seulskiego Uniwersytetu Narodowego. Dysponuje bogatym doświadczeniem w dziedzinie biznesu międzynarodowego i marketingu zdobytym w ciągu ponad 28 lat kariery, w tym siedmiu lat na najwyższych stanowiskach kierowniczych. Do firmy
Hankook dołączył w 1986 r. W sumie spędził 15 lat w oddziałach zagranicznych firmy Hankook Tire, a szczególnie cennym okresem jego kariery była praca w największej europejskiej spółce zależnej Hankook w Niemczech
(lata 1989–1990). Dzięki doświadczeniu w dziedzinie marketingu i sprzedaży odegrał również niemałą rolę w tworzeniu wartości marki na terenie Ameryki dzięki podejmowaniu różnorodnych działań jako kierownik zespołu
ds. marketingu, a następnie dyrektor ds. produkcji w amerykańskim oddziale Hankook Tire w latach 2004–2009.
Na nowym stanowisku dążył do umocnienia wizerunku marki Hankook na kontynencie europejskim, aby marka
Hankook dołączyła do pięciu największych światowych producentów opon klasy premium w perspektywie
średnioterminowej.

MASAKI SUMIYA

od 7 października 2013 r. jest nowym dyrektorem zarządzającym NGK Spark Plug
Europe. Do NGK dołączył w roku 1985 i od tego czasu miał okazję pracować na wielu
stanowiskach menedżerskich. W latach 1998–2002 pracował w NGK Spark Plug Europe w Ratingen, skąd przeniesiono go do brytyjskiego oddziału NGK, a następnie do oddziału we Francji. W roku 2007 powrócił do Japonii,
gdzie objął stanowisko general managera OEM Sales & Marketing i pozostał na nim aż do mianowania na dyrektora zarządzającego NGK Spark Plug Europe. Na nowym stanowisku będzie odpowiadał za rozwój biznesu na
terenie 30 państw europejskich.
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DOŁĄCZ
do nas!
Jeśli chcesz zostać naszym prenumeratorem – zamów:
PRENUMERATĘ ROCZNĄ
[obejmującą 10 kolejnych numerów, w tym nr 1-2 i 7-8 łączone] dla:

• szkół, uczelni oraz firm transportowych
– proponujemy bezp łat ną prenumeratę Millenium
• uczniów i studentów oferujemy 50% zniżki (prenumerata w cenie 32,50 zł;
do zniżki upoważnia ksero ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej)
• pozostałych czytelników prenumerata w cenie 65 z ł, w tym 1 numer gratis

PRENUMERATĘ PÓŁROCZNĄ
[obejmującą 5 kolejnych numerów, w tym 1-2 i 7-8 łączone] dla:

• szkół, uczelni oraz firm transportowych – proponujemy
b ez płat ną prenumeratę Millenium
• uczniów i studentów oferujemy 50% zniżki (prenumerata w cenie 16,25 zł;
do zniżki upoważnia ksero ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej)
• pozostałych czytelników prenumerata w cenie 32,50 z ł, w tym 1 numer gratis

Zamówienia można składać:
• telefonicznie pod numerem 71 345 60 00
• dokonując przelewu na nr rachunku 21 1600 1156 0004 0602 2943 0001
• lub korzystając ze strony www.samochody-specjalne.com.pl
-

Zapraszamy do lektury!
Nr rachunku Odbiorcy

21 1600 1156 0004 0602
2943 0001

nazwa odbiorcy

"

nazwa odbiorcy cd.

S³ownie
Zleceniodawca

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

nr rachunku odbiorcy

2 1 1 6 0 0 1 1 5 6 0 0 0 4 0 6 0 2 2 9 4 3 0 0 0 1
waluta

W P

kwota

PLN

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

nazwa zleceniodawcy

nazwa zleceniodawcy cd.

tytu³em

tytu³em cd.

Proszê szczegó³owo wype³niæ na drugiej stronie

06
Op³ata:

Stempel
dzienny

pieczêæ, data i podpis(y) zleceniodawcy
Op³ata

odcinek dla zleceniodawcy

Kwota

Polecenie przelewu / wp³ata gotówkowa

Odbiorca Oficyna Wydawnicza

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

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

www.samochody-specjalne.com.pl

Zapraszamy do odwiedzenia
naszej witryny internetowej

Prenumerata mo¿e byæ rozpoczêta w dowolnym momencie. Proszê dok³adnie wype³niæ wszystkie odcinki blankietu i wp³aciæ odpowiedni¹
kwotê pieniê¿n¹ na podane konto. Wysy³ka bêdzie realizowana po otrzymaniu przez wydawnictwo wype³nionego kuponu i wp³aconej kwoty.

Dodatkowo mo¿na zamawiaæ numery archiwalne. Aktualnie w sprzeda¿y s¹:
1997 – numery od 2 do 4
1998 – numery od 1 do 4
1999 – numery od 1 do 4
2000 – numery od 1 do 6
2001 – numery od 1 do 6
2002 – numery od 1 do 6
14,99 z³/szt.;

2003 – numery od 1 do 6
2004 – numery od 1 do 6
2005 – numery od 1 do 6
2006 – numery od 1 do 6
2007 – numery od 1 do 12
2008 – numery od 1 do 12
10,99 z³/szt.;

2009 – numery od 1 do 12
2010 – numery od 1 do 12
2011 – numery od 1 do 12
2012 – numery od 1 do 12
2013 – numery od 1/2 do 12
2014 – numer 1/2
5,99 z³/szt.;

6,49 zł/szt.

SAMOCHODY SPECJALNE, ul. Przemysłowa 1, Byków, 55-095 Mirków; tel. 71 345 60 00, faks 71 345 82 13,
e−mail: prenumerata@samochody−specjalne.com.pl http://www.samochody−specjalne.com.pl

Uwaga! Prenumeratorzy!
Obecnie oferujemy Pañstwu nastêpuj¹ce sposoby dokonania prenumeraty:
1) Osoba prywatna powinna wype³niæ druk znajduj¹cy siê na odwrocie oraz op³aciæ go
na poczcie lub w banku, a potw ierd zen ie wp³aty przes³aæ na ad res red akcji.
2) Przelewem – numer rachunku: 21 1600 1156 0004 0602 2943 0001.
3) Firma, która chce otrzymaæ fakturê VAT, powinna z³o¿yæ zamówienie i przes³aæ je do redakcji faksem na nr 71 345 82 13
lub e−mailem: prenumerata@samochody−specjalne.com.pl. Termin p³atnoœci wynosi 14 dni od wystawienia faktury.
4) Zamówienia na prenumeratê przyjmuj¹ równie¿ urzêdy pocztowe na terenie ca³ego kraju oraz oddzia³y Ruchu.
5) Zapraszamy równie¿ do redakcji, gdzie osobiœcie mo¿na op³aciæ prenumeratê.
Adres: ul. Przemysłowa 1, Byków.

Zamawiam prenumeratê ...........
w cenie .......... zł od nr ..............
Zamawiam numery archiwalne
1999 1 2 3 4 o5 o6
2000 1 2 3 4
5
6
2001 1 2 3 4
5
6
2002 1 2 3 4
5
6
2003 1 2 3 4
5
6
2004 1 2 3 4
5
6
2005 1 2 3 4
5
6
2006 1 2 3 4
5
6
2007 1 2 3 4
5
6
2007 7/8
9 10 11 12
2008 1 2 3 4
5
6
2008 7/8
9 10 11 12
2009 1 2 3 4
5
6
2009 7/8
9 10 11 12
2010 1 2 3 4
5
6
2010 7/8
9 10 11 12
2011 1 2 3 4
5
6
2011 7/8
9 10 11 12
2012 1 2 3 4
5
6
2012 7/8
9 10 11 12
2013 1/2
3 4
5
6
2013 7/8
9 10 11 12
2014 1/2
3 4
5
6
Jestem p³atnikiem VAT.
Upowa¿niam do wystawienia faktury
VAT bez podpisu odbiorcy.

NIP _ _ _ − _ _ _ − _ _ − _ _
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie w celach marketingowych przez „Oficynê
Wydawnicz¹ MAZUR” sp. z o.o. moich
danych osobowych, które przekazujê
dobrowolnie, zastrzegaj¹c sobie prawo
do ich sprawdzenia i poprawienia.
Podpis ...............................................
Potwierdzenie wp³aty prosimy
przes³aæ na adres redakcji.

| ŻÓŁTE STRONY |

Naprawy
przek³adni kierowniczych
i pomp wspomagania
Wszystkie typy!

SZYBKO − TANIO − SOLIDNIE
87−100 Toruñ
tel. 056/ 655−96−37
ul. Kana³owa 38 fax 056/ 658−66−10

Dziennik konserwacji
urządzenia transportu bliskiego
Niezbędny dla wszystkich użytkowników żurawi,
tylnych burt załadunkowych, wciągników hakowych
i bramowych, suwnic oraz wózków widłowych
ZAMÓWIENIA DETALICZNE I HURTOWE
tel. 71 783 24 18, faks 71 794 49 53
e-mail: Katarzyna.Biskupska@mazur.eu
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Zaprosili nas:
• Continental Opony Polska Sp. z o.o.
na premierę nowej generacji opon
ciężarowych klasy Premium.
• Firma Ruukki na spotkanie prasowe
podczas Międzynarodowych Targów
Mechanizacji Rolnictwa Polagra
Premiery.
• Ford Motor Company do Barcelony
na prezentację oraz jazdy testowe
nowym Fordem Transit.
• GutPR na śniadanie prasowe do nowo
otwartej linii NordGlass we Wrocławiu.
• Komitet Wykonawczy Związku Polskiego Leasingu oraz Konfederacja
Lewiatan na konferencję prasową,
podczas której zaprezentowano wy-

•

•

•

•

niki branży leasingowej i rynku flotowego w 2013 r. oraz przedstawiono prognozy na 2014 r.
Mercedes-Benz Polska sp. z o.o. na
doroczną konferencję prasową podsumowującą 2013 r., przedstawiającą
wyniki firmy oraz plany na rok 2014.
Mercedes-Benz Polska sp. z o.o. na
jazdy testowe nową wersją Fuso Canter w Portugalii.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Transportu Nienormatywnego na walne zgromadzenie
członków stowarzyszenia do Łodzi.
Solaris Bus&Coach SA na konferencję prasową podsumowującą wyniki
roku 2013 oraz przedstawiającą plany
na rok kolejny.

sponsor

„NA OSI” W MARCU

programu

Program „NA OSI” od marca w nowej telewizji MOTOWIZJA!
Uwaga! Program „Na Osi”® od marca nadawany jest w nowej stacji telewizyjnej, dostępnej na platformie
cyfrowej NC+, na kanale 124 oraz u wiodących dystrybutorów sieci kablowych. Motowizja to całkowicie
nowa stacja, której program w całości poświęcony jest motoryzacji. Idealna zarówno dla pasjonatów,
jak i początkujących, rozpoczynających swoją przygodę z motoryzacją. Program „Na Osi” został wytypowany
do emisji na tym poświęconym motoryzacji kanale jako jedna z najlepszych polskich produkcji, tematycznie
związanych z branżą pojazdów użytkowych.
Poza zmianą kanału emisji program „Na Osi” pozostaje taki, jakim go znacie. Nadal jest jedynym w Polsce
programem poruszającym tematykę pojazdów ciężarowych i wszystkiego co z nimi związane. W marcu
zobaczyć będzie można między innymi: pojazdy oszczędne i ekologiczne, będą też auta mniejsze i ciężarowe
giganty. Postaramy się podpowiedzieć, jak unikać kłopotów z ITD, zajrzymy do huty, stalowni i na taśmę
produkcyjną, a branżowi dziennikarze okraszą każdy odcinek swoimi barwnymi opowieściami
o technice w pojazdach ciężarowych.

Daty i godziny emisji śledźcie na stronie internetowej programu WWW.NAOSI.PL,
na Facebooku oraz w prasie i portalach internetowych publikujących program TV.

Testy pojazdów i relacje:
hybryda w autobusie – MAN Lion's City
Hybrid; nowy DAF CF Euro VI już w Polsce;
monstrum 10X4 – Volvo FMX na 5 osiach;
firana na poduszkach – MB Antos; blaszak
z nową twarzą – nowy MB Sprinter furgon;
wyścig po bezdrożach – IVECO w Rajdzie
Dakar; najmniejszy z rodziny – Volvo FL
furgon; podpowiadamy, jak uniknąć
kłopotów z ITD; ciągniki do ponadgabarytów
– MB Actros i Arocs SLT; od stali
do ciężarówki – jak powstaje Volvo

Więcej na WWW.NAOSI.PL
oraz na oficjalnym profilu programu
FACEBOOK/PROGRAMNAOSI
oraz na WWW.MOTOWIZJA.PL

W marcu w programie „Na Osi”
na kanale Motowizji:
Dodatkowo
w cyklu „Używka XXL” pojawią się
prezentacje i oceny pojazdów używanych:
MB Actros 1841, Scania R hakowiec oraz
MAN 41.410 8x6. W serii „CV Truck”
branżowi dziennikarze opowiadają o Scanii R,
wyścigu mocy, zaawansowanej technice
w MAN-ach, co im się podoba w IVECO
oraz o tuningu Renault Magnum.
Natomiast w cyklu „Kierowca i jego auto”
wystąpią: dziarski staruszek i jego kierowca
– MAN 22.230 z firmy Auto-Czok oraz
kierowca z firmy Sachs-Trans i jego
DAF XF 105 Euro VI.
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