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14 Euro VI – i co dalej?
Pomimo niewątpliwych postępów, które pozwoliły na spełnienie wymagań normy Euro VI,
rozwój ciężkich silników trakcyjnych stosowanych w pojazdach użytkowych trwa nadal.
Nie ulega dyskusji, że dwa obecnie najważniejsze cele to podniesienie sprawności silników i obniżenie emisji dwutlenku węgla.

20 Euro VI warsztatowo
Ciężarówek wyposażonych w silniki Euro VI
na naszych drogach stale przybywa. Choć od
wprowadzenia nowej normy minęło już sporo
czasu, to wciąż pozostaje wiele znaków zapytania dotyczących ich eksploatacji i obsługi.

35 Oszczędności dzięki olejom
Montowane w nowoczesnych samochodach
ciężarowych wydajne silniki Diesla wymagają
stosowania wysokiej jakości olejów. Dzięki
temu użytkownik samochodu zyskuje wiele
korzyści. W niniejszym artykule prezentujemy
kilka przykładów tych zaawansowanych technologicznie środków smarnych.

54 Schmitz Cargobull przed IAA
W ostatnich dniach lipca na terenie fabryki
naczep Schmitz Cargobull w Altenberge odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca
tegoroczne, przygotowywane na targi IAA
w Hanowerze, nowości niemieckiego producenta naczep. Podczas imprezy odbyło się
również uroczyste uruchomienie nowej linii
montażowej naczep.

58 I półrocze: Nie jest źle…
Pierwsze półrocze 2014 r. zakończyło się
dla branży pojazdów użytkowych dobrze.
Wzrost sprzedaży samochodów widoczny jest
w większości krajów europejskich. W niektórych państwach wskaźniki zyskały wartości dwucyfrowe.
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2014 rokiem naczep?
W lipcu agencja CLEAR International opublikowała prognozy do roku 2018 dotyczące
popytu na naczepy wykorzystywane w ciężkim transporcie kołowym na terenie Europy
Zachodniej. To pierwszy raport od ponad dwóch lat, w którym nie ma mowy o spadku
koniunktury, a wręcz przeciwnie – prognozy dla siedmiu największych gospodarek europejskich są optymistyczne. Odnotowywany jest wzrost poziomu inwestycji, co pozytywnie
stymuluje rynek pojazdów użytkowych i sprzedaż naczep. Co ważne, popyt na transport
drogowy w Europie Zachodniej, mierzony w pracy przewozowej (tonokilometry), który
malał sukcesywnie od 2008 r., będzie się stabilizował.
W raporcie CLEAR czytamy, że zapotrzebowanie na naczepy w 2014 r. powinno
wzrosnąć o 15%. Prognoza zakłada znaczny wzrost sprzedaży w ostatnim kwartale, ale
nawet bez niego tegoroczny rynek powinien wzrosnąć o co najmniej 10% – w ciągu pierwszych 4 miesięcy br. wzrost sprzedaży wyniósł 17,5%. W przypadku największych sześciu
państw ujętych w raporcie mówi się o wzroście na poziomie 20%, natomiast w pięciu
z piętnastu przyrost sprzedaży powinien przekroczyć liczbę 1000 nowych naczep, a całkowity wzrost w porównaniu z wynikiem w 2013 r. powinien przekroczyć liczbę 20 000
pojazdów. Z danych liczbowych wynika, że popyt na nowe naczepy w 2016 r. zbliży się
do poziomu z roku 2006. Produkcja naczep, która spadła o 9,8% od 2011 r., w roku
bieżącym będzie mieć dwucyfrowy wzrost.
Opublikowany w kwietniu 2014 r. analogiczny raport dla Europy Wschodniej zakłada
wzrost popytu na naczepy w okresie 2015–2017. Dodatnie wyniki sprzedaży powinny
pojawić się także w roku bieżącym pomimo trudnej sytuacji wynikającej z konfliktu
między Rosją a Ukrainą i nałożonych przez UE i Rosję obustronnych sankcji i embarga
– na obu tych rynkach doszło bowiem do załamania importu naczep.
W przypadku Polski w analizowanym okresie prognozuje się wzrost sprzedaży na poziomie przekraczającym nawet wyniki z roku 2013. Transport drogowy we wschodniej
części Europy znacznie różni się od zachodnioeuropejskiego, dominują bowiem przewoźnicy
międzynarodowi – w niektórych krajach jest to nawet 90% przewozów – natomiast
w Europie Zachodniej większość przewozów to transport krajowy, realizowany w obrębie
jednego państwa. Dobra wiadomość to taka, że w naszej części Europy zarówno eksport, jak i import towarów osiągnął pod koniec 2013 r. rekordowe wartości. Także prognozy ekonomiczne dotyczące wzrostu gospodarczego i poziomu inwestycji są dobre,
co powinno skutkować dalszym wzrostem popytu na usługi transportowe.
W Polsce nie odnotowaliśmy recesji w ciągu ostatnich 20 lat. Jednakże nawet Polska
nie była uodporniona na skutki załamania gospodarczego z 2009 r. i eksport oraz import uległy załamaniu. Sprzedaż nowych naczep w okresie 2007–2009 zmalała z 26 000
do 6000 sztuk. Mimo to nasz krajowy rynek odzyskuje siły całkiem dobrze. Nawet jeśli
w bieżącym roku poziom sprzedaży będzie porównywalny do tego z 2013, oznacza to
intensywną rozbudowę flot chcących sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na transport
(głównie międzynarodowy).
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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połączeń nowych miast: Wilna, Szczecina
i Gorzowa Wielkopolskiego. Flota przewoźnika wzbogaciła się również o 20
nowoczesnych autokarów ADL Plaxton
„Elite i” na podwoziu Volvo B11R. We
wrześniu i październiku br. PolskiBus.com
wprowadzi do swojej sieci połączeń cztery
nowe linie, łączące kolejne miasta: Warszawa–Wilno, Szczecin–Berlin, Szczecin–Gorzów Wielkopolski–Poznań–Wrocław oraz Wrocław–Opole–Kraków. Oprócz
tego zwiększy się częstotliwość połączeń
na istniejących trasach: Wrocław–Kraków
do 33 kursów dziennie, Kraków–Rzeszów
do 11 kursów dziennie oraz Warszawa–
Białystok do 8 kursów dziennie.

PolskiBus.com rozbudowuje
siatkę połączeń

Ponad 2400 uczestników wzięło udział
w polskich eliminacjach tegorocznej edycji Young European Truck Driver 2014.
Ten organizowany przez szwedzką firmę
konkurs skierowany jest do kierowców
ciężarówek, którzy nie ukończyli 35. roku
życia. Do krajowego finału konkursu, który
odbył się 30 i 31 sierpnia br. w Gdańsku,
zakwalifikowało się dziesięciu zwycięzców regionalnych eliminacji. Po rozegraniu kilkunastu konkurencji z zakresu
oszczędnej i bezpiecznej jazdy samochodem ciężarowym ostatecznym zwycięzcą okazał się 24-letni Bartosz Zapart. Triumfator polskiej edycji konkursu
YETD 2014 r. wiosną przyszłego roku
weźmie udział w europejskim finale, który
© M. Rutka

© D. Piernikarski

© D. Piernikarski

PolskiBus.com rozwija się dynamicznie. Przez 3 lata swej działalności (od
czerwca 2011 r.) w Polsce przewiózł ponad 8 mln pasażerów, stworzył 730 nowych miejsc pracy, zwiększył flotę do
132 autokarów, które będą wykonywały
ponad 300 kursów dziennie, docierając
do 22 polskich miast oraz 5 europejskich

Najlepszy kierowca, najpiękniejsza
i najmocniejsza Scania

Sir Brian Souter, prezes PolskiBus.com:
„Z ogromną radością informujemy o wprowadzeniu nowego ekspresowego połączenia pomiędzy Warszawą a Wilnem, które przyciąga
wielu turystów chcących odwiedzić to atrakcyjne miasto. Do tej pory skorzystało z naszej
oferty połączeń ponad 8 milionów zadowolonych pasażerów. Ludzie kochają nasze
przystępne ceny”.

stolic. PolskiBus.com obsługuje aż 19
tras w Polsce, jeżdżąc do: Białegostoku,
Bydgoszczy, Częstochowy, Gdańska, Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi,
Olsztyna, Opola, Ostrowca Świętokrzyskiego, Ostródy, Poznania, Radomia, Rzeszowa, Szczecina, Torunia, Warszawy,
Gorzowa Wielkopolskiego, Wrocławia
i Zakopanego. Ponadto PolskiBus.com
obsługuje 6 europejskich lokalizacji: Berlin, Lotnisko Berlin Schönefeld, Bratysławę, Pragę, Wiedeń i Wilno.
Na konferencji prasowej zorganizowanej 20 czerwca br. przed Pałacem
Kultury i Nauki w Warszawie zarząd
firmy PolskiBus.com ogłosił uruchomienie nowych linii i wprowadzenie do siatki

Flota przewoźnika wzbogaciła się również o 20
nowoczesnych autokarów ADL Plaxton „Elite i”
na podwoziu Volvo B11R

Nowoczesne i komfortowe autokary
ADL Plaxton „Elite i” na podwoziu Volvo
B11R, o które PolskiBus.com rozszerzył
swoją flotę, są to wysokopokładowe pojazdy z miejscami dla 75 pasażerów, wyposażone w wydajne, paliwooszczędne
i przyjazne środowisku silniki Volvo.
Wszystkie autokary są wyposażone w bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz gniazdka elektryczne pod siedzeniami przystosowane do ładowania
laptopów i telefonów komórkowych, mają
skórzane, uchylne fotele, trzypunktowe
pasy bezpieczeństwa, klimatyzację oraz
toaletę. Pojazdy są przygotowane do przewozu osób z ograniczoną możliwością poruszania się czy niepełnosprawnością dzięki
niskiemu pokładowi i dogodnemu wjazdowi dla wózków inwalidzkich.
(DP)
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Bartosz Zapart, zwycięzca
polskiego finału YETD 2014

odbędzie się w Szwecji. Laureaci krajowych eliminacji z całej Europy będą walczyli o tytuł najlepszego młodego kierowcy
oraz nagrodę główną, jaką jest Scania
Streamline o wartości 100 tys. euro.
Tegoroczny finał polskiej edycji YETD
2014 towarzyszył organizowanemu już
po raz trzynasty konkursu Pomorska Miss
Scania. Na plac przed gdańską siedzibą
serwisu Scania zjechało ponad 20 najładniejszych ciężarówek tej szwedzkiej marki
z polski północnej. Nagrodę główną –
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Scania Chimera z silnikiem
o mocy 1460 KM

co
Pol
and

Iveco wprowadziło nowy Efficiency
Pack dodatkowo obniżający całkowite
koszty posiadania i użytkowania pojazdu
(TCO) ponoszone przez przewoźników.
Pakiet pozwala zaoszczędzić użytkownikowi na zużyciu paliwa i kosztach serwisu, a także daje dodatkowe możliwości w zakresie oferty produktów. Stralis
Hi-Way Euro VI jest oszczędniejszy od
swego poprzednika z 2007 r. i pozwala
zmniejszyć zużycie paliwa o 10% (według
pomiarów TÜV). Dzięki funkcji Eco-Roll
– pierwszej istotnej funkcji pakietu Efficiency – dostępnej w modelach z przekładnią automatyczną, a także za pomocą udoskonalonego systemu gospodarki
cieplnej w silniku i zastosowaniu oleju
o obniżonej lepkości – zużycie paliwa

Ive

Nowy Efficiency Pack by Iveco

©

tytuł Pomorskiej Miss Scania 2014 –
głosem jury złożonego z dziennikarzy
prasy motoryzacyjnej przyznano ciągnikowi siodłowemu Scania R560 z firmy
Trans-Powiśle ze Sztumu.
Najwięcej widzów gromadziła jednak
zaprezentowana po raz pierwszy w Polsce Scania Chimera – najnowsze dzieło
Svempy Bergendahla, słynnego Szweda
specjalizującego się w tuningu ciężarówek. Ta nietypowa, zbudowana od podstaw przez Svempę ciężarówka wyposażona jest w silnik V8 o pojemności 16,4 l
osiągający imponującą moc 1460 KM (duża
w tym zasługa sześciu potężnych turbosprężarek Holset). Warto przy tym wspomnieć, że docelowa moc, jaką ma osiągnąć
ten silnik po kolejnych modyfikacjach,
może wynieść blisko 2200 KM. (MR)

struktor jazdy, czyli przetwarza gromadzone dane i informuje o faktycznym
stylu jazdy (informacja wyświetlana jest
na ekranie w postaci przejrzystej i intuicyjnej grafiki) oraz przekazuje sugestie
sposobu ograniczenia zużycia paliwa.
System pomaga w oszczędzaniu paliwa
o 5% w przypadku doświadczonych kierowców i nawet do 12% w przypadku
kierowców z krótszym stażem. DSE jest
oferowany wraz z systemem oceny koncentracji kierowcy (DAS), który stale
monitoruje poziom koncentracji prowadzącego pojazd, analizując ruchy koła
kierownicy, a w razie wykrycia oznak
senności kierowcy emituje dźwiękowe
i wizualne ostrzeżenie.

w pojeździe zmniejszyło się o dalsze 2%.
Eco-Roll to funkcja pozwalająca wykorzystać siłę bezwładności przy zjazdach
ze wzniesień o łagodnym kącie nachylenia. System ocenia nachylenie drogi
i w razie potrzeby „odłącza” zespół napędowy, ustawiając przełożenie neutralne.
Przy końcu zbocza system wyznacza i wybiera optymalny bieg, umożliwiając dalszą
jazdę. Rozwiązania te są stosowane we
wszystkich wersjach modelu Stralis z silnikami Cursor 11 i 13. Producent rozbudował również systemy wpływające na
styl pracy kierowcy, prowadzące do
oszczędnej jazdy i ostatecznie wpływające
na obniżenie spalania. System oceny stylu
jazdy (DSE) stosowany był już w ciągnikach Stralis z silnikami Cursor 11 i 13,
teraz dostępny jest również w pojazdach
w konfiguracji 4×2 i 6×2, a wkrótce również w pojazdach z silnikami Cursor 9.
System DSE działa jak pokładowy in-
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W aspekcie kosztów serwisowania
w nowym Efficiency Packu, częstotliwość kontroli filtra cząstek stałych (DPF)
wydłużono z 450 000 do 600 000 km
w silnikach Cursor 11 i 13, co jest najlepszym wynikiem w tej klasie pojazdów Iveco. Oprócz poprawy stylu jazdy
wprowadzone innowacje mogą przynieść
oszczędności na kosztach eksploatacji
rzędu 4500 € w ciągu trzech lat, przy
założeniu średnich przebiegów rocznych
150 000 km.
Udoskonaleniem w obszarze szerszej oferty produktów jest wprowadzenie dodatkowego 260-litrowego tylnego
zbiornika paliwa do ciągników Stralis
z podwoziem 4×2 i 6×2, który umożliwia
stworzenie 8 nowych konfiguracji i zatankowanie łącznie nawet 1580 l. Dodatkowy
zbiornik ułatwia zmniejszenie postojów
na stacjach benzynowych i kupowanie
paliwa tam, gdzie jest ono tańsze. (KB)

| BIZNES |

Proces ten koncentruje się w szczególności na kwestiach jakości i compliance,
dzięki czemu certyfikat potwierdza nie
tylko wysoki standard producenta zabudowy, ale zapewnia także możliwość
korzystania w przyszłości z bezpośrednich wspólnych kanałów sprzedaży MAN
i certyfikowanego partnera. Pierwszą
firmą, która w marcu br. otrzymała od
MAN certyfikat „Certified Bodybuilder”,
jest polski producent zabudów, firma
KH-kipper z Kielc. Do tej pory firma MAN
wydała już 15 certyfikatów w Europie,
a w trakcie postępowania certyfikacyjnego znajduje się ponad 50 międzynarodowych producentów zabudów wywrotek, skrzyń do przewozu ładunków
suchych, skrzyń chłodniczych, betoniarek, żurawi, pojazdów cystern i pojazdów pożarniczych.
(KB)

MAN certyfikuje
producentów zabudów
Firma MAN wprowadziła nowy program certyfikacji „Certified Bodybuilder Program”, który zapewnia klientom
marki na całym świecie wysoką jakość
wykonania i dostawy kompletnych pojazdów tworzonych we współpracy z producentami zabudów. Program ten przyczynia się do uproszczenia procedur
w celu zapewnienia szybszej i bezpieczniejszej realizacji zleceń oraz skrócenia czasu dostawy. Szczegółowe informacje dotyczące „Programu certyfikacji
dla producentów zabudów” znajdują się
na nowym portalu internetowym MAN
(www.man.eu/aufbauhersteller). Proces
certyfikacji może być uruchomiony bezpośrednio z portalu dla producentów zabudów „ABBI” (www.abbi.man-mn.com).
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Kolejne Stralisy dla zespołu Formuły 1
Iveco dostarczyło trzy Stralisy Hi-Way
dla fabrycznego zespołu Scuderia Ferrari,
najbardziej doświadczonego i utytułowanego w całej historii Formuły 1 (16 tytułów w klasyfikacji konstruktorów oraz
15 w klasyfikacji kierowców). Pojazdy
dołączyły do dotychczasowej licznej floty
samochodów włoskiego producenta,
którą zespół kompletuje od lat. Współpraca Iveco ze Scuderia Ferrari trwa od
2000 r. i została przedłużona na rok
2015. Zakupione Stralisy Hi-Way są wykorzystywane przez zespół do transportu
naczep będących mobilnymi biurami
ekipy podczas poszczególnych europejskich rund mistrzostw. Wsparcie Iveco
dla Formuły 1 jest częścią strategii firmy
© Iveco

Firma Solaris Bus & Coach SA rozpoczęła w sierpniu rozbudowę fabryki
w Bolechowie k. Poznania. W ramach inwestycji, której przewidywana wartość
ma wynieść ponad 45 mln zł, do istniejącej
hali produkcyjnej zostanie dobudowana
nowa o powierzchni ponad 7,5 tys. m2.
Powstanie ponad 5 tys. m2 powierzchni
biurowych, a także przebudowana zostanie droga wjazdowa do głównej siedziby firmy oraz ciągi komunikacyjne
na terenie zakładu. „Dzięki tej inwestycji zwiększymy nasze moce produkcyjne
oraz poprawimy efektywność niektórych
procesów. W powstającej hali fabrycznej
będziemy ponadto wytwarzać zupełnie
nową generację naszych lekkich autobusów miejskich, których premiera przewidziana jest podczas targów IAA w Hanowerze” – powiedział dr inż. Dariusz
Michalak, wiceprezes zarządu Solaris Bus
& Coach SA, dodając – „Już obecnie fabrykę opuszcza 1300 pojazdów rocznie,
a w najbliższych latach planujemy zwiększyć tę liczbę”. Zakończenie inwestycji
planowane jest na drugą połowę 2015 r.
Projekt zostanie w części dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z PO IG
działanie 1.4-4.1 pt. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji lekkiego autobusu
miejskiego”.
(KB)

© MAN Truck&Buses

Solaris rozbudowuje fabrykę

| BIZNES |
i zaangażowania w świecie sportów motorowych. Ponadto Formuła 1 reprezentuje najwyższy poziom technicznych
innowacji, a to inspiruje Iveco do projektowania i wytwarzania produktów i usług
oferowanym klientom firmy. Przekazane
Stralisy są wyposażone w najnowsze
rozwiązania techniczne, jak Iveconnect,
czyli system Iveco łączący funkcje multimedialne, nawigację i systemy wspomagające kierowcę w jednym urządzeniu.
Mają również system podtrzymywania
uwagi kierowcy, który nieustannie monitoruje poziom koncentracji prowadzącego pojazd, analizując sposób operowania kierownicą – a w razie wykrycia
oznak senności kierowcy emituje dźwiękowe i wizualne ostrzeżenie.
(KB)

Uruchomienie produkcji nowego Vito

poprzeczkę w segmencie vanów wagi
średniej. To klasowy wzorzec w dziedzinie bezpieczeństwa, wydajności i jakości. Nasze tradycyjne rynki zbytu będziemy szturmować z nowymi, bazowymi
wersjami. Mamy też zamiar zdobyć nowe
rynki i eksportować najnowsze Vito do
obu Ameryk. To nasz drugi globalny model po Sprinterze” – powiedział Frank
Klein, szef produkcji Mercedes-Benz Vans,
przy okazji uruchomienia produkcji nowego Vito. W fabryce w hiszpańskiej

© Volvo Trucks

© Mercedes-Benz

W sierpniu br. z taśmy fabryki Mercedes-Benz w Vitorii zjechał pierwszy
egzemplarz nowego Vito. Od chwili premiery w 1995 r. do końca ubiegłego
roku pojazd ten znalazł ok. 1,2 mln nabywców. „Nasze nowe Vito podwyższa

Vitorii pracuje ok. 3500 osób. Aby przygotować zakład do produkcji nowej generacji tego auta, oddział Mercedes-Benz
Vans zainwestował 190 mln euro. Środki
te przeznaczono głównie na modernizację i reorganizację nadwoziowni, lakierni
oraz strefy montażowej. Przykładami
nowych inwestycji są: współrzędnościowa maszyna pomiarowa, mierząca
wymiary surowych nadwozi z milimetrową precyzją, a także nowy sprzęt do
optycznego sprawdzania elementów
nadwozia oraz ich konserwacji, specjalne
linie montażowe, procesy automatyzacji, kolejne systemy laserowe oraz nowe
roboty. Kolejne 8 mln euro zainwestowano w szkolenia pracowników fabryki,
trwające łącznie 300 tys. godzin. „Nasz
zespół wykonuje pierwszorzędną robotę.
Jesteśmy bardzo dumni, że produkujemy
nowe Vito w Vitorii – i jest to produkt
najwyższej jakości” – powiedział Emilio
Titos, szef zakładu, i dodał: „Vitoria niezmiennie pełni rolę centrum kompetencji w zakresie średniej wielkości vanów
w ramach naszej globalnej sieci produkcyjnej. Czekamy teraz na sukces
nowego Vito”.
(KB)
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Nowe Volvo FE na gaz
Volvo Trucks wprowadziło na rynek
europejski model Volvo FE napędzany
silnikiem zasilanym metanem, opracowanym głównie z myślą o zastosowaniach obejmujących krótkie cykle jazdy
z częstymi postojami, takich jak wywóz
odpadów czy lokalny transport dystrybucyjny. „Dzięki Volvo FE CNG możemy
zaoferować firmom użytkującym swoje
pojazdy głównie na obszarach miejskich
samochód ciężarowy odznaczający się
wyjątkowo małym oddziaływaniem na
środowisko naturalne. Wiele miast na
świecie poszukuje alternatyw dla pojazdów ciężarowych napędzanych silnikami zasilanymi olejem napędowym.
Zwłaszcza w branży zagospodarowania
odpadów możliwość korzystania z paliw alternatywnych często jest jednym
z warunków zakupu pojazdu” – skomentowała Christina Eriksson, dyrektor
handlowy ds. alternatywnych układów
napędowych w Volvo Trucks i dodała:
„Silniki o zapłonie iskrowym szczególnie
dobrze sprawdzają się w cyklach jazdy
obejmujących krótkie dystanse i częste
zatrzymania wymuszane intensywnością
ruchu drogowego”.
Volvo FE CNG jest napędzane nowym
9-litrowym silnikiem Euro VI o zapłonie
iskrowym, zasilanym sprężonym gazem
ziemnym, rozwijającym 320 KM mocy
i 1356 Nm momentu obrotowego. Spaliny
powstające w wyniku spalania metanu
są bezwonne i zawierają bardzo mało
szkodliwych substancji. Jeżeli stosuje się
metan w postaci biogazu, czyli pozyskiwany z surowców organicznych, ogólna
emisja dwutlenku węgla może być nawet
o 70% mniejsza w porównaniu z pojazdem wyposażonym w konwencjonalny
silnik wysokoprężny.
(KB)

© Mercedes-Benz
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Klienci testują nowe
Fuso Cantery E-Cell
Fuso Canter E-Cell to pierwsza elektryczna, lekka i bezemisyjna ciężarówka,
wyposażona w akumulatory zapewniające
ponad 100-kilometrowy zasięg. Pojazd
ten najlepiej sprawdza się do użytkowania na krótkich dystansach w obsza-

rach wrażliwych ekologicznie, takich jak
centra miast, strefy ekologiczne lub pasaże. „Fuso Canter E-Cell po raz kolejny
podkreśla nasze przewodnictwo na polu
alternatywnych układów napędów. Wprowadzając na rynek najnowszą innowację
Daimler Trucks, nasi koledzy z Portugalii
we współpracy z japońskimi inżynierami
dokonali kolejnego wielkiego kroku” –
podsumował dr Albert Kirchmann, prezes i dyrektor generalny Mitsubishi Fuso

reklama

Truck and Bus Corporation. Elektryczny
silnik nowego Cantera generuje moc
150 KM i aż 650 Nm momentu obrotowego, dostępnego niemal od zerowych
obrotów. Maksymalna prędkość wersji
E-Cell, podobnie jak wszystkich pojazdów
tej klasy, została ograniczona do 90 km/h.
Osiem takich pojazdów zostało przekazanych do testów konsumenckich, które
w warunkach rzeczywistej eksploatacji
mają trwać przez rok. Canter E-Cell ma
rozstaw osi 3400 mm, pojedynczą kabinę
z bogatym wyposażeniem. Testowane są
egzemplarze z nadwoziem skrzyniowym
i kontenerowym. Możliwości elektrycznych ciężarówek zostaną sprawdzone przez
klientów o zróżnicowanym profilu działalności, m.in. pojazd będzie wykorzystywany do celów ogrodniczych i usuwania
odpadów, jako środek transportu pomiędzy zakładami komunalnymi oraz jako pojazd do krótkodystansowego transportu
dystrybucyjnego. Produkcja ciężarówki
E-Cell na rynek europejski odbywa się
w portugalskiej fabryce w Tramagal.(KB)

| TECHNIKA |

Dariusz Piernikarski

© Volvo

Trucks

Euro VI – i co dalej?

Pomimo niewątpliwych postępów, które pozwoliły na spełnienie wymagań normy
Euro VI, rozwój ciężkich silników trakcyjnych stosowanych w pojazdach użytkowych
trwa nadal. Nie ulega dyskusji, że dwa obecnie najważniejsze cele to podniesienie
sprawności silników i obniżenie emisji dwutlenku węgla.

rowanych elektronicznie wysokociśnieniowych systemów, które w przypadku
tych najnowszych, przygotowanych na potrzeby Euro VI, generują ciśnienia wtrysku
rzędu 2500–2700 bar.

Ewolucyjne zmiany trwają
Wolnossące silniki Diesla o olbrzymich pojemnościach skokowych zniknęły
z rynku jeszcze w latach 90. i zostały zastąpione przez zdecydowanie mniejsze
(i lżejsze) silniki o znacznie wyższych
osiągach. Turbosprężarki o stałej geometrii regulowane typowo zaworem
upustu spalin są wypierane przez systemy doładowania o zmiennej geometrii
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0,35

Euro I

0,30

Schematyczne przedstawienie ewolucji norm ograniczających emisję toksycznych składników spalin
w trakcyjnych silnikach samochodów ciężarowych

0,25
–97%

© FEV Motorentechnik

0,40

0,20
0,15

Euro II

0,10
Euro III

0,05 Euro VI Euro V
0

1

2

Euro IV

3

4

5

6

–95%

14 | WRZESIEŃ 2014 | Transport – Technika – Biznes

7

8

9

10

NOx [g/kWh]

© Volvo Trucks

iężkie silniki wysokoprężne stosowane w pojazdach użytkowych,
czyli Heavy Duty Diesels (HDD),
przeszły w swym rozwoju daleką drogę
od czasu, gdy 21 lat temu Komisja Europejska wprowadziła przepisy ograniczające
dopuszczalne poziomy emisji toksycznych
składników spalin. Sukcesywne wprowadzanie kolejnych norm zaostrzających
obowiązujące limity wymusiło powstanie kilku istotnych trendów w konstrukcji
jednostek napędowych. Na przykład układy
wtrysku paliwa ewoluowały z mechanicznie sterowanych, czysto mechanicznych
układów niskociśnieniowych o ciśnieniu
wtrysku ok. 400 bar do całkowicie ste-

Zastosowana w silniku Volvo D16K Euro VI
turbosprężarka z turbiną o zmiennej geometrii
(VTG) zapewnia zawsze najlepsze parametry
w całym zakresie dostępnej prędkości
obrotowej silnika, a to pozwala
uzyskiwać najwyższe osiągi

– ułatwia to oczywiście obniżenie zawartości składników toksycznych w spalinach
opuszczających silnik (tzw. surowych, czyli
przed oczyszczeniem w układzie katalitycznym), ale pozwala również na uzyskanie wyższych osiągów jednostkowych
i korzystniejszej charakterystyki trakcyjnej pojazdu. Na horyzoncie pojawiają się
już systemy doładowania dwustopniowego.

| TECHNIKA |
Wzrosły również maksymalne ciśnienia uzyskiwane podczas spalania – w silnikach najnowszej generacji nierzadko
przekraczają 200 bar. W konsekwencji
wzrosły również obciążenia dynamiczne
silnika, co z kolei wymusiło wprowadzenie bardziej wytrzymałych materiałów
konstrukcyjnych oraz konieczność optymalizacji konstrukcji tak podstawowych
elementów, jak np. blok czy głowica
silnika.
Od czasu wprowadzenia w 2006 r.
normy Euro IV stało się konieczne zastosowanie bardzo złożonych układów
oczyszczania spalin. Limity określone
przez wcześniejsze normy możliwe były
do spełnienia w zasadzie dzięki poprawie jakości spalania w silniku, natomiast
od Euro IV do eliminacji tlenków azotu
stało się konieczne zastosowanie układu
selektywnej redukcji katalitycznej SCR
(początkowo – zamiennie – recyrkulacji
spalin EGR). W dzisiejszej erze Euro VI

Typowa architektura silnika HDD Euro VI
– najważniejsze komponenty silnika i układu
oczyszczania spalin silnika Volvo D13K

charakteryzują się w większości takim
samym, jeśli nie mniejszym, zużyciem
paliwa w porównaniu z Euro V.

Ewolucji ciąg dalszy
Panuje ogólne przekonanie, że dalsze
zaostrzanie wymagań normatywnych, jeśli
chodzi o emisję toksycznych składników
spalin, nie jest konieczne. W erze postEuro VI następuje przeniesienie środka
ciężkości w stronę obniżania zużycia paliwa i redukcji emisji dwutlenku węgla
CO2. Branża walczy zatem o obniżenie
kosztów (paliwo stanowi obecnie ok. 30%
kosztów użytkowania pojazdu) i bierze
udział w ogólnoświatowym obniżaniu antropogennej emisji gazów cieplarnianych,
których CO2 jest głównym składnikiem.
Podczas gdy inżynierowie odpowiedzialni za pojazd walczą o zminimalizowanie strat energii w całym pojeździe –
chodzi o obniżenie oporu aerodynamicznego i strat tarcia w układzie napędowym
– przed silnikowcami stoi jeszcze trudniejsze zadanie: co można zrobić, aby
wysłużony silnik Diesla stał się jeszcze
bardziej sprawny? W przypadku silników
trakcyjnych HDD ich sprawność ogólna

Katalizator
nieprzereagowanego
amoniaku

Mikser EGR

Katalizator SCR

© Volvo Trucks

Wtryskiwacz

Mniej tarcia
Rosnące temperatury i ciśnienia spalania w silnikach Euro VI postawiły przed
producentami tłoków nowe wymagania.
Producenci silników oczekują, że ich dostawcy będą w stanie zaoferować im
tłoki o niższych wysokościach sprężania
rozumianych jako odległość mierzona pomiędzy osią sworznia tłokowego a górną
krawędzią korony tłoka. Spełnienie takich
wymagań jest szczególnie trudne, ponieważ im krótszy tłok, tym trudniej jest
zachować jego wytrzymałość i zapewnić

© Federal Mogul

Tłoki stalowe stosowane są w silnikach trakcyjnych o średnicach cylindra 130 mm i więcej.
Poniżej 120 mm wciąż dominują tłoki wykonane ze stopów aluminium. Testowane pod
ciśnieniem szczytowym do 300 bar tłoki
Federal-Mogul Monosteel® korzystają z najnowszych osiągnięć firmy w zakresie techniki
zgrzewania tarciowego, która wpływa
na poprawę wydajności chłodzenia
i ograniczenie wagi

Przepustnica

Filtr cząstek
stałych DPF

Wtryskiwacz
AdBlue

Zawór EGR
Katalizator utleniający

w zasadzie oba rozwiązania stały się niezbędne. Dziś typowy układ oczyszczania
nowej ciężarówki ma obecnie katalizator utleniający, filtr cząstek stałych DPF,
układ SCR, a sam silnik korzysta z zaawansowanego układu EGR.
Niestety, wprowadzone rozwiązania
miały (i mają) niekorzystny efekt w postaci podwyższonego zużycia paliwa.
Chcąc temu przeciwdziałać, producenci
musieli poprawić sprawność układu napędowego i obniżyć współczynnik oporu
aerodynamicznego pojazdu. W efekcie samochody ciężarowe najnowszej generacji

dochodzi obecnie nawet do 50% – jest
to wspaniały wynik, ale przecież zawsze
można powiedzieć, że niemal połowa
energii uzyskanej ze spalanego paliwa zostaje bezpowrotnie stracona w układzie
chłodzenia, ucieka ze spalinami czy jest
rozpraszana w wyniku tarcia…
Zatem: zawsze jest jeszcze coś w silnikach do udoskonalenia, choć przyznać
należy, że z inżynierskiego punktu widzenia w przypadku konwencjonalnych
silników wysokoprężnych sprawność
ogólna bliska 50% jest bardzo dobrym
wynikiem.
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konieczne chłodzenie. Korzyść wynikająca
ze skrócenia wysokości sprężania jest
taka, że tłok jest lżejszy, a tym samym
mniejsza jest również masa biorąca udział
w ruchu posuwisto-zwrotnym, mniejsze
siły bezwładności i niższe tarcie pomiędzy tłokiem a cylindrem. Obniżenie wysokości tłoka pozwala na wydłużenie
korbowodu, co sprzyja obniżeniu tarcia,
inna możliwość to zmniejszenie wysokości bloku silnika. Ponadto w sześciocylindrowym silniku oznacza to również
zauważalne zmniejszenie jego ciężaru.
Pierścienie tłokowe uszczelniające
cylinder przed niepożądanym przedostawaniem się gazów pod tłok i oleju
smarującego nad tłok są także ważnym
elementem, jeśli chodzi o zmniejszenie

| TECHNIKA |
Produkowana przez Federal-Mogul powłoka DuroGlide® oferuje
doskonałe połączenie obniżonego tarcia i wyjątkowej trwałości,
nawet w najbardziej wymagających warunkach eksploatacji.
DuroGlide® bazuje na amorficznej powłoce na bazie węgla
o dużej twardości, która nie dopuszcza do smarowania
granicznego pomiędzy powierzchniami dzięki stworzeniu
fizycznej i chemicznej obojętnej bariery

Zewnętrzna powierzchnia
polerowana

Warstwa
adhezyjna

występującego tam tarcia, bez negatywnego wpływu na własności uszczelniające złożenia tłok–pierścienie–cylinder.
Zmniejszone tarcie pierścienia jest ważne
z punktu widzenia ograniczania zużycia
paliwa i emisji CO2. Szacuje się, że do
10% paliwa spalonego w wysokoprężnym
silniku samochodu ciężarowego przypada
na straty mechaniczne. Jednym z największych pojedynczych źródeł tego zjawiska jest tarcie pomiędzy pierścieniem
uszczelniającym a otworem cylindra.
Stanowi to 25% wszystkich strat mechanicznych, co odpowiada około 4%
zużycia paliwa.

© Federal Mogul

Bazowy materiał
pierścienia

Amorficzna
warstwa
węglowa

Obniżenie tarcia pierścieni jest dużym wyzwaniem dla producentów tłoków
i pierścieni tłokowych. Rozwijane są materiały stosowane na pokrycia płaszcza
tłoka o niskich współczynnikach tarcia.
W silnikach samochodów osobowych i dostawczych stosowane są już tłoki z powłokami diamentopodobnymi o bardzo
wysokiej twardości i dobrych właściwościach poślizgowych typu DLC (diamondlike coatings), trwają prace nad wdrożeniem tej technologii w silnikach HDD.
Zastosowanie bardziej wytrzymałych
krótszych tłoków wyposażonych w pierścienie o skutecznym działaniu uszczel-
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niającym, ale i niewielkim tarciu, pozwoliłoby na produkcję mniejszych silników
o osiągach porównywalnych z jednostkami o większych pojemnościach skokowych – tym samym zmalałyby jednocześnie ciężar i zużycie paliwa.

Efektywność wtrysku paliwa
Warto zauważyć, że uzyskanie maksymalnego ciśnienia wtrysku paliwa
rzędu 2700 bar odbywa się kosztem
energii dostarczonej przez silnik, zatem
udoskonalenie procesu wtrysku może
także przyczynić się do poprawy efektywności paliwowej silnika. Producenci
aparatury wtryskowej pracują już nad
nowymi i energooszczędnymi układami
wtryskowymi – w tym zakresie można
mówić o dwóch zasadniczych kierun-

W silniku OM 471 stosowanym m.in. w nowym
Actrosie każdy z wałków
rozrządu obsługuje po dwa
zawory dolotowe i wylotowe za pośrednictwem
dźwigienek popychaczy
wspartych na łożyskach
ślizgowych. Taka konfiguracja lub bardzo podobna
to typowe rozwiązanie sterowania pracą zaworów
w silnikach Euro VI

© Bosch

© Delphi

kach działania. Pierwszym problemem do
rozwiązania jest obniżenie przecieków
wewnętrznych występujących w takich
obszarach jak uszczelnienia, sekcje tłoczące czy zawory, eliminowane są „martwe” objętości, w których niepotrzebnie
panuje wysokie ciśnienie. Ważna jest
przy tym wspomniana poprawa sprawności działania. W efekcie powinien powstać układ wtryskowy zdolny do wytworzenia wysokiego ciśnienia i precyzyjnego
dostarczenia paliwa do cylindra z wysoką
sprawnością, czyli kosztem jak najmniejszej energii. Oczekuje się, że pozwoliłoby
to na obniżenie emisji CO2 i redukcję
zużycia paliwa o ok. 1–2%.

© Mercedes-Benz
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Odzysk ciepła traconego w kolektorze wydechowym realizowany
przez system Bosch WHR pozwala
na zamianę ciepła odpadowego spalin na energię elektryczną lub mechaniczną, która przekierowywana
jest z powrotem do układu napędowego; możliwości zmniejszenia
zużycia paliwa sięgają 5%. Centralnym komponentem jest maszyna
rozprężna, którą może być silnik
tłokowy (na górze) lub turbina (na
dole) zamieniająca energię cieplną
spalin na energię kinetyczną

Układ Delphi HDCR F2e to nowa koncepcja
w rodzinie układów wtryskowych typu common
rail stosowanych w silnikach HDD – jest to
pierwszy na świecie układ generujący bardzo
wysokie ciśnienia wtrysku (możliwości do
3000 bar), montowany w całości w obrębie
głowicy silnika. Ekstremalnie wysokie ciśnienia
wtrysku minimalizują zadania stojące przed
układem oczyszczania spalin

Drugim problemem związanym z rozwojem układów wtryskowych jest zapewnienie właściwej charakterystyki dawkowania paliwa. Chodzi w tym wypadku
o dobór ciśnienia, kształtowanie przebiegu dawkowania, realizację wtrysku
wielofazowego czy wreszcie konstrukcję
rozpylacza gwarantującą optymalne dla
danych warunków pracy silnika rozpylenie paliwa w cylindrze (kierunek strugi,
jej penetracja w głąb komory spalania czy
średnica kropel paliwa).

Przebieg wtrysku ma kluczowe znaczenie, jeśli bierzemy pod uwagę optymalizację procesu spalania paliwa –
„idealne” spalanie pozwala bowiem na
uzyskanie największej ilości energii wyrażonej chociażby przez taki parametr,
jak jednostkowe zużycie paliwa (g/kWh,
czyli gram na kilowatogodzinę), określające masę paliwa zużywaną przez silnik w jednostce czasu na wytworzenie
jednostki mocy. W pewnym uproszczeniu można wyjaśnić, że wysokie ciśnienia wtrysku pozwalają na podanie paliwa
do cylindra w jak najkrótszym czasie i precyzyjne dopasowanie wielkości dawki
do ilości (masy) powietrza dostarczonego do cylindra, a umożliwiającej jego
prawidłowe spalenie. Jeśli dostarczanie
paliwa odbywa się w najlepszy możliwy
sposób, można skoncentrować się na
problemie wytworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej o wymaganym składzie i strukturze. Głównym zagadnieniem
jest tu zapewnienie optymalnego przepływu mieszanki w komorze spalania,
który może być generowany na kilka
sposobów. Decydujące stają się rozmiary
i ukształtowanie kanałów dolotowych
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w głowicy, którymi powietrze napływa
do cylindra. Równie ważna jest praca
zaworów – zastosowane fazy rozrządu
oraz ukształtowanie denka tłoka.

Zmieniamy fazy rozrządu
Obecnie stosowane w silnikach HDD
fazy rozrządu są pewnego rodzaju kompromisem, ponieważ zazwyczaj zawory
dolotowe i wylotowe obsługiwane są
przez pojedyncze wałki rozrządu wyposażone w odpowiednio ukształtowane
krzywki. W większości konstrukcji w silnikach samochodów ciężarowych mamy
niezmienne punkty otwarcia i zamknięcia zaworów – zmiana faz rozrządu znana
doskonale już z silników samochodów
osobowych nie jest jeszcze rozwiązaniem powszechnym.
Potencjalnie w różnych punktach
mapy sterowania silnika pożądana byłaby
zmiana punktów otwarcia czy zamknię-

e-hydraulika.eu
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cia zaworów pozwalająca na uzyskanie maksymalnej sprawności spalania. Idealnym rozwiązaniem
wydaje się układ rozrządu z zaworami sterowanymi
elektromagnetycznie – w samochodach osobowych
pojawiają się już pierwsze tego typu rozwiązania. Jednak w przypadku silników HDD ograniczeniem staje
się pobór prądu niezbędnego do obsługi cewek elektromagnetycznych. Stosowane w ciężarówkach instalacje 24-voltowe są niewystarczające – pojawiają
się np. problemy z przewodami, których średnice musiałyby być znacznie większe, aby płynął nimi prąd
o dużym natężeniu – niezbędnym do zasilenia cewki
zdolnej do uniesienia zaworu. Wyjście to instalacje
o wyższym napięciu (np. 48 V) – taka technologia ma
ewidentne zalety, ale wszystko sprowadza się do
kwestii kosztów i korzyści.

Poluzowana
śruba?

Więcej pracy, mniej ciepła
Niniejsze rozważania nie wyczerpują oczywiście
tematu. Zasygnalizowane zostały jedynie najważniejsze zagadnienia związane bezpośrednio z silnikiem, problemy badawcze oraz aktualne działania
producentów zmierzające do zwiększenia ogólnej
sprawności jednostek napędowych.
Istotą jest tu zmniejszenie strat ciepła – czyli zamiana większej części generowanej z paliwa energii
na pracę efektywną odbieraną w postaci momentu
obrotowego na kole zamachowym silnika. Przyszłością są tzw. systemy odzysku ciepła traconego (odpadowego), które stwarzają szanse na odzysk części
energii, jaka jest tracona bezpowrotnie w postaci
ciepła powstającego podczas procesu spalania. Zakładając, że duże silniki Diesla osiągają sprawność
termodynamiczną na poziomie 46–47%, zastosowanie takich systemów pozwoliłoby na zwiększenie
tych wartości.

Summary
The development of heavy duty Diesels used
in commercial vehicles continues, despite
the undeniable progress that allowed for
meeting the requirements of the Euro VI
standard. Undoubtedly the two most important goals are to increase engine efficiency and
reduce carbon emissions. The most promising
and advanced solution are so-called waste heat
recovery systems. They offer opportunities for
the recovery of part of the energy dissipated
in the form of heat generated during the combustion process. Assuming that Diesel engines achieve thermodynamic efficiency of
46–47%, the application of these systems
would increase these already high values.

Proszę nie odbierać tego zbyt osobiście mamy na myśli oczywiście śrubę
na Państwa zabudowie MEILLER.
Dlatego do Państwa dyspozycji jest serwis
MEILLER, szybko, efektywnie i fachowo.
Bo w MEILLER „Serwis” to nie słowo,
a filozofia.
Zapraszamy na: IAA 2014
w Hanowerze, Pawilon P33

Tylko Oryginał!
MEILLER POLSKA SP. Z O.O. ul. Grabska 11 c
32-005 Niepołomice
Telefon + 48 12 6884 200

www.meillerpolska.pl
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Euro VI warsztatowo

Dariusz Piernikarski

Ciężarówek wyposażonych w silniki Euro VI na naszych drogach stale przybywa.
Choć od wprowadzenia nowej normy minęło już sporo czasu, to wciąż pozostaje
wiele znaków zapytania dotyczących ich eksploatacji i obsługi.

rgumenty odnośnie do rozwiązań technologicznych zastosowanych w silnikach Euro VI są
znane, główną niewiadomą są wciąż
kwestie związane z kosztami eksploatacji
oraz problemy techniczne, jakie możemy
napotkać, serwisując samochody wyposażone w silniki najnowszej generacji.
Wszyscy producenci samochodów ciężarowych w okresie obowiązywania normy
Euro V wykorzystywali jedno z dwóch
podstawowych rozwiązań pozwalających
na obniżenie emisji tlenków azotu – cho-

ks

Silniki Volvo Euro VI serii D5K, D8K, D16K wykorzystują chłodzony układ recyrkulacji
spalin, natomiast w silnikach D11K i D13K zastosowano niechłodzony EGR. W D13K,
jeśli temperatura w silniku jest zbyt niska, siódmy wtryskiwacz dostarczy porcję
paliwa, rozpoczynając aktywną regenerację filtra

Katalizator redukcji selektywnej SCR
NO + NO2 + NH3 –> N 2 + H2O

Napływające
spaliny

Katalizator utleniający DOC
NO −> NO2

Truc

Katalizator nieprzereago−
wanego amoniaku ASC
NH3 + O2 –> N 2 + H20

© MAN

„Mała fabryka chemiczna” –
schemat układu oczyszczania
spalin MAN SCRT

©

vo
Vol

Filtr cząstek stałych DPF
C + NO2 −> CO 2 + NO
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Wtrysk AdBlue i hydroliza
Powstanie amoniaku NH3
z wodnego roztworu mocznika

dzi oczywiście o recyrkulację spalin EGR
i selektywną redukcję katalityczną SCR.
Problem zejścia poniżej dopuszczalnego
poziomu emisji cząstek stałych udawało
się rozwiązać jeszcze bez użycia filtrów
DPF – wystarczało odpowiednie podniesienie maksymalnej temperatury spalania
w silniku. Nie wnikając na razie zbytnio
w szczegóły techniczne, można stwierdzić, że w przypadku normy Euro VI
okazało się niezbędne połączenie w zasadzie wszystkich technologii eliminujących szkodliwe składniki ze spalin, a więc
EGR, SCR i DPF. Dwaj producenci – Iveco
we wszystkich silnikach i Scania w swoich silnikach 9-litrowych (DC9) – zrezygnowali z EGR, stosując wyłącznie SCR.
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W swoich silnikach Euro VI Iveco zrezygnowało z recyrkulacji
spalin na rzecz wysokowydajnego układu Hi-eSCR
o zwiększonym dawkowaniu AdBlue

© Iveco

porównamy je z tymi, które obowiązywały przy przejściu z normy Euro IV na
Euro V w 2006 r. Obniżenie zawartości
składników toksycznych wymagało poważnej ingerencji w przebieg procesu
spalania w zależności od temperatury
i ciśnienia otoczenia, temperatury silnika
i aktualnego obciążenia. Konieczne było
również wprowadzenie zmian w konstrukcji samych silników i ich układów
wydechowych.

Wydaje się, że najwięcej niejasności
związanych z niezawodnością, trwałością i obsługą wzbudzają układy EGR i filtry cząstek stałych DPF.
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Obsługowy dylemat
Na pierwszy rzut oka nowe rodziny
ciężkich silników trakcyjnych spełniających wymagania normy Euro VI, choć
z technicznego punktu widzenia są o wiele
bardziej złożone niż ich odpowiedniki
Euro V, zgodnie z zapewnieniami producentów nie wymagają więcej czynności obsługowych niż jednostki, które
mają zastąpić. Patrząc na standardowe
programy obsługowe silników niemal
wszystkich marek, nie zauważymy praktycznie żadnej różnicy, jeśli chodzi o komponenty i układy podlegające sprawdzeniu, materiały eksploatacyjne czy
nawet interwały przeglądów okresowych. Jednak warto zwrócić uwagę, że
elektroniczne układy sterujące i zastosowane w nich algorytmy są jeszcze bardziej złożone niż w silnikach Euro V,
zwłaszcza dotyczy to oczyszczania spalin w układach selektywnej redukcji katalitycznej SCR. Zatem przed mechanikami stacji serwisowych pojawia się nie
lada wyzwanie: gdy na wyświetlaczu
tablicy wskaźników zaświeci się kontrolka informująca o wystąpieniu niesprawności silnika, identyfikacja uszkodzenia i naprawa mogą przebiegać inaczej
niż dotychczas.
Norma Euro VI wymaga, aby emitowane do atmosfery spaliny samochodów ciężarowych zarejestrowanych po
1 stycznia 2014 r. miały zawartość tlenków azotu NOx niższą o 77%, a cząstek
stałych o 50% w porównaniu z silnikami
Euro V. Są to znaczące ograniczenia, jeśli
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Układ oczyszczania spalin:
nowy początek starej znajomości

Na poziomie podstawowym większość producentów silników „uporała się”
z normą Euro VI, stosując połączenie
recyrkulacji spalin EGR (i powiązanych
z tym turbosprężarek o zmiennej geometrii i intercoolerów) i selektywnej redukcji katalitycznej SCR. To rozwiązało
problem emitowanych NOx. Układy EGR
i (lub) SCR zostały udoskonalone i zastosowane w dotychczas wykorzystywanych silnikach – w zależności od tego,
jakie rozwiązania stosowano na poziomie
Euro V. Niektórzy zdecydowali się na
wprowadzenie nowych, zbudowanych
od podstaw, jednostek napędowych.
W grupie głównych producentów znaj-

Mechanik obsługujący ciężarówkę
Euro VI będzie musiał przede wszystkim
„zmierzyć się” z układem oczyszczania
spalin. Jego sercem jest katalizator utleniający DOC, filtr cząstek stałych DPF,
moduł dawkujący AdBlue, za którym
znajduje się katalizator SCR, a na końcu
– katalizator nieprzereagowanego amoniaku ASC. Jest to całkiem spora „fabryka chemiczna”, której elementy składowe
zostały ciasno upakowane w obudowie
razem z tłumikiem wydechu. Poza tymi

© MAN
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Układ recyrkulacji spalin
EGR/AGR silnika MAN D26 Euro VI:
1 – pobór gorących spalin przed
turbosprężarką; 2 – sterowany
elektronicznie zawór recyrkulacji
o bezstopniowej regulacji;
3 – chłodzenie spalin przez ciecz
chłodząca silnika w wymienniku
ciepła; 4, 5 – schłodzone spaliny
mieszają się z powietrzem
zasysanym przez silnik

3

Równie ważnym komponentem funkcjonalnym jest instalacja odpowiedzialna
za doprowadzenie AdBlue przed katalizator SCR. W jej skład wchodzi zazwyczaj
izolowany, plastikowy zbiornik, w którym
umieszczono kilka czujników, izolowane
termicznie przewody, pompa dawkująca,
wtryskiwacz oraz układy elektroniczne
odpowiadające za sterowanie. Jest jeszcze kontroler odpowiadający za sterowanie pracą układu oczyszczania spalin
połączony za pośrednictwem magistrali
CAN z głównym sterownikiem silnika –
obie jednostki współpracują ze sobą tak,
aby uzyskać maksymalną sprawność pracy
katalizatorów, a jednocześnie utrzymać
osiągi silnika, w tym i zużycie paliwa, na
pożądanym poziomie.

Recyrkulować czy nie?
Brak w silniku układu EGR to zwiększone dawkowanie AdBlue – obecnie
w stanie zimnym, gdy oczyszczanie spalin w silnikach Euro VI bazuje wyłącznie
na SCR, jest to nawet do 9% zużycia paliwa. W przyszłości należy się spodziewać
dalszego podnoszenia ciśnienia wtrysku
i wzrostu maksymalnego ciśnienia spalania, co w połączeniu z bardziej precyzyjną kontrolą dawkowania mocznika

4

2

1

dziemy także wyjątki – np. Iveco w swoich silnikach Euro VI stosuje wyłącznie
SCR, z kolei Scania zrezygnowała z EGR
w silnikach 9-litrowych. Z perspektywy
warsztatowej oznacza to, że mechanicy,
którzy dotychczas mieli mało doświadczenia z obsługą układów SCR, potrzebują
intensywnego szkolenia w tym zakresie.
Nawet jeśli obsługiwali już wcześniej
pojazdy wyposażone w SCR (bo na poziomie Euro IV/Euro V były już stosowane),
to konieczne stało się solidne uzupełnienie ich wiedzy ze względu na znacznie
większą złożoność tych systemów, pojawiły się również nowe przyrządy diagnostyczne i narzędzia do ich obsługi.

Zastosowane w silnikach Euro VI modyfikacje i nowe
rozwiązania to dla warsztatów konieczność zdobycia
nowej wiedzy, umiejętności i narzędzi obsługowych –
na zdjęciu silnik Renault DTI11 wraz z układem
oczyszczania spalin

czysto mechanicznymi komponentami
o wyrafinowanym kształcie pozwalającym
na umieszczenie w jak najmniejszej obudowie tłumika mocowanego do ramy
podwozia mamy jeszcze wiele czujników
monitorujących parametry pracy układu
i pozwalających na optymalne sterowanie jego pracą. Są to m.in. czujniki określające zawartość NOx w spalinach, czujniki temperatury czy czujniki ciśnienia.
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i zarządzaniem stanem cieplnym układu
oczyszczania spalin może w efekcie doprowadzić do obniżenia wydatku AdBlue.
Z kolei nieznane jeszcze problemy związane z niezawodnością układów EGR
mogą doprowadzić do tego, że po pewnym
czasie producenci udoskonalą stosowane
przez siebie rozwiązania, zminimalizują
zakres ich użycia lub nawet wyeliminują
je zupełnie.

© Volvo Trucks

O ostatecznym zużyciu paliwa przez pojazd decyduje nie tylko układ
napędowy, ale również zastosowane w pojeździe rozwiązania obniżające
np. opory ruchu (opór aerodynamiczny czy opór toczenia)

Jednak nie wszyscy są zgodni, że brak EGR i zwiększone
dawkowanie AdBlue jest ceną wartą zapłacenia. Ze strony producentów wykorzystujących w swych rozwiązaniach EGR i SCR
pojawiają się opinie, że EGR nie powoduje żadnych problemów trwałościowych czy też obsługowych – dowodem tego
ma być np. utrzymanie kontraktów serwisowo-naprawczych
na dotychczasowym poziomie.
Wielu użytkowników poszukuje ukrytych kosztów dodatkowych, poza jawną wyższą ceną zakupu nowej ciężarówki.
Stąd argument związany z utrzymaniem cen kontraktów
obsługowo-naprawczych nie zawsze przekonuje. W tej ciekawej dyskusji pomiędzy producentami a użytkownikami kolejnym argumentem cenowym w związku z kontraktami jest to,
że w samochodach Euro VI uproszczono niektóre czynności
obsługowe, wydłużono okresy międzyobsługowe, a część
obsług całkowicie wyeliminowano. Te oszczędności wyrównują bilans kosztów obsługi układów EGR + SCR i tylko SCR
ze zwiększonym dawkowaniem AdBlue.

reklama
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Filtr DPF: regenerować czy wymieniać?
Najbardziej zauważalnym dodatkiem w układzie oczyszczania spalin Euro VI jest filtr cząstek stałych DPF i zdaniem
wielu jest to coś w rodzaju „serwisowej bomby z opóźnionym
zapłonem”. Największe zaniepokojenie wyrażają użytkownicy
pojazdów użytkowych eksploatowanych na krótkich trasach,
gdy silnik nie uzyskuje nominalnej temperatury pracy lub
brak jest wystarczającego czasu podczas jazdy na przeprowadzenie automatycznej regeneracji filtra DPF – tak jak to jest
w przypadku autobusów miejskich czy samochodów dostawczych. Nie zawsze wystarcza zapewnienie, że wymagania
normy nakładają na producentów silników obowiązek utrzymania tzw. trwałości emisyjnej w całym okresie eksploatacji
pojazdu, typowo do przebiegu 700 tys. km.
Zainstalowane w pojeździe systemy diagnostyki pokładowej OBD mają za zadanie informować użytkownika o wszelkich niesprawnościach związanych z funkcjonowaniem pojazdu,
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Gorący temat: paliwo
Zarówno wśród producentów, jak
i użytkowników panuje absolutna zgodność co do jednego: olbrzymi wpływ na
trwałość i niezawodność silników Euro VI
ma jakość stosowanego paliwa. W przypadku firm realizujących przewozy wyłącznie w obrębie Unii Europejskiej dobre
paliwo nie powinno być jakimkolwiek
problemem – w markowych sieciach jakość oleju napędowego podlega ścisłej kontroli (choć jak zawsze mogą być wyjątki).
Przewoźnicy operujący np. za wschodnimi granicami UE czy na Bliskim Wscho© Daimler

jego silnika i układu oczyszczania spalin.
Jeśli chodzi o działanie filtra DPF, może
pojawić się komunikat informujący o konieczności wykonania wymuszonej (inicjowanej manualnie) regeneracji – może
tak być zwłaszcza wtedy, gdy warunki
eksploatacji nie pozwalają na regenerację automatyczną.
W praktyce filtry muszą być oczyszczane podczas obsługi warsztatowej –
w zależności od marki, modelu samochodu i warunków eksploatacji odbywa
się to co 350–450 tys. km. Obecnie najważniejszy przekaz dotyczący filtrów DPF
jest prosty: nie wpadajmy w panikę. Wy-

innowacjom np. w zakresie aerodynamiki, może być o kilka procent niższe.
Jest to możliwe, jeśli użytkownik w pełni
wykorzysta możliwości pojazdu i będzie
umiejętnie korzystać z oddanych mu do
dyspozycji narzędzi takich jak np. zautomatyzowana skrzynia biegów, zwalniacze
czy telematyczne systemy zarządzania
flotą. Te ostatnie większość producentów
montuje już standardowo np. w ciągnikach
siodłowych. Bez wykorzystania telematyki i bez konsekwentnego doskonalenia
stylu jazdy kierowcy uzyskanie lepszej
ekonomiki paliwowej może być zadaniem
niemal nieosiągalnym. Systemy telematyczne przestały być wyposażeniem, które
„fajnie” jest mieć, a stały się nieodzownym narzędziem w pracy każdego menedżera zarządzającego flotą.

Zbieramy doświadczenia
Firmy, które podjęły ryzyko i jako
pierwsze zdecydowały się na zakup ciężarówek Euro VI, traktowane są przez
pozostałe podmioty gospodarcze jako
„poligon doświadczalny”, gdyż codzienna

© Scania

Współczesny samochód ciężarowy musi
być wyposażony w telematyczny system
zarządzania flotą – jego wykorzystanie
pozwala na uzyskanie maksymalnej
efektywności transportowej

miana filtra po przebiegu określonym
przez producenta będzie najprawdopodobniej zadaniem do wykonania przez
kolejnego użytkownika, a nie tego, który
kupił nowy pojazd. Jeśli w trakcie pierwszych miesięcy eksploatacji pojawią się
problemy, pamiętajmy o tym, że wsparciem dla właściciela pojazdu jest serwisowa sieć producenta i udzielona przez
niego gwarancja. O tym, że właściciele
flot myślą zapobiegawczo, świadczy chociażby rosnąca liczba zawieranych kontraktów obsługowo-naprawczych. W przypadku samochodów Euro VI oznacza to,
że jeśli pojawią się nieznane kłopoty
techniczne związane z nową technologią, za ich usuwanie odpowiadać będą
autoryzowane stacje obsługi.

Wprowadzony jeszcze w marcu 2011 r.
silnik Scania DC13 Euro VI doczekał się
już swojej drugiej generacji

dzie i w Afryce powinni jednak zwracać
uwagę na jakość tankowanego paliwa.
Paliwo złej jakości podane do silnika
Euro VI może spowodować jeszcze większe problemy niż w przypadku jednostek
Euro V. Wymiana uszkodzonych wtryskiwaczy czy filtrów DPF jest kosztowna.
Wiele dyskusji wciąż wzbudza zużycie paliwa w samochodach (ciągnikach) Euro VI, które – jak deklarują zgodnie wszyscy producenci – nie powinno
ulec zmianie w porównaniu z pojazdami
Euro V, a niekiedy, dzięki wprowadzonym
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eksploatacja najlepiej weryfikuje m.in.
niezawodność. Wielokrotnie to branżowa
opinia na temat poszczególnych marek
jest wiążąca oraz decyduje o ich sukcesie.
Dlatego też, aby ocenić jakość najnowszych propozycji, potrzebny jest czas niezbędny do zebrania doświadczeń z długotrwałej, realnej eksploatacji samochodów
i silników. Istotnym elementem w ocenie
użytkowników są takie cechy, jak zużycie
paliwa, trwałość, niezawodność. Te zaś
będzie można lepiej poznać po dłuższym czasie.
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Trzynastki w Euro VI

Dariusz Piernikarski
Część I

Nowe samochody ciężarowe spełniają wymagania normy Euro VI.
Proponujemy przyjrzeć się ich silnikom – producenci zastosowali w nich
wiele ciekawych rozwiązań. Na cel wzięliśmy jednostki napędowe
o pojemności skokowej zbliżonej do 13 litrów.

nalizując charakterystyki techniczne najnowszych silników
spełniających wymagania normy
Euro VI, a stosowanych w pojazdach
użytkowych, można łatwo zauważyć, iż
pomimo zapewnień producentów o indywidualnym oraz unikatowym charakterze
zastosowanych rozwiązań ogólna koncepcja silnika, struktura układów oczyszczania spalin, wykorzystywane technologie
oraz szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne są do siebie bardzo podobne. Różnice
wynikają m.in. z rodzaju i jakości materiałów użytych do budowy poszczególnych
podzespołów, rozmieszczenia elementów
czy też sposobu sterowania. Coraz częściej stosowane są nowoczesne tworzywa
sztuczne bądź kompozytowe. Osiągi poszczególnych jednostek lub całych typoszeregów silników nie uległy zbyt dużym
zmianom w stosunku do poprzednich generacji, które wielokrotnie stanowiły bazę
nowych konstrukcji.
Chciałoby się rzec: jak zwykle diabeł
tkwi w szczegółach. Proponujemy pewnego rodzaju analizę techniczną i porównanie silników Euro VI. Jeśli chcielibyśmy stworzyć reprezentatywny silnik
Euro VI montowany w ciągnikach siodłowych, to będzie to 6-cylindrowy, rzędowy
silnik wysokoprężny o pojemności skokowej ok. 13 dm3, regulowany na kilka
poziomów mocy – takie właśnie jednostki mają w swoim portfolio wszyscy
najważniejsi europejscy producenci pojazdów użytkowych.

Naszymi bohaterami będą następujące
silniki (a w zasadzie rodziny silników):
1. Paccar MX-13
2. Iveco Cursor 13
3. MAN D2676
4. Mercedes-Benz OM 471
5. Renault DTI 13
6. Scania DC13
7. Volvo D13K
W krótkich opisach poszczególnych
rodzin postaramy się wskazać na najważniejsze indywidualne cechy tych konstrukcji, natomiast najważniejsze parametry techniczne Czytelnik odnajdzie
w tabelach. W kolejnym wydaniu naszego
pisma pojawi się druga część artykułu,
w której zaprezentujemy najważniejsze
cechy konstrukcyjne oraz wybrane wskaźniki pozwalające na wzajemne porównanie silników o mocy zbliżonej do 500 KM
(368 KW).

Silnik reprezentatywny
W naszej rzędowej 13-litrowej szóstce
maksymalne ciśnienie wtrysku paliwa realizowane przez – typowo – układ common
rail osiąga poziom 2100–2500 bar, w dodatku sam wtrysk może być podzielony
na kilka faz. W niektórych przypadkach
może to być nawet do 7 sekwencji – zależnie od stanu cieplnego, zapotrzebowania na moc i prędkości obrotowej silnika.
W układzie dolotowym znajdować się
będzie turobsprężarka o zmiennej geometrii VGT (w silniku Mercedes-Benz

OM 471 jest to turbina o zmiennym
przekroju kanału dolotowego, a silnik
MAN D2676 ma doładowanie dwustopniowe z dwiema sprężarkami o stałej
geometrii). Oczywiście na każdy z cylindrów przypadają po 4 zawory. Sprężeniu
podlega nie tylko świeże powietrze zasysane przez silnik, ale również spaliny
doprowadzane tam przez układ EGR –
wcześniej zostały one schłodzone w wymienniku ciepła. Warto zwrócić w tym
miejscu uwagę na rozwiązanie zaproponowane przez Iveco – w silnikach Cursor napędzających pojazdy ciężkie zastosowano układ Hi-eSCR (czyli wysoko
efektywny SCR) i całkowicie zrezygnowano z recyrkulacji spalin – bez EGR
obywają się również 9-litrowe silniki
Scania DC9, jednak nie kwalifikują się
do naszego przeglądu.
Zadaniem recyrkulowanych spalin
jest obniżenie maksymalnej temperatury
spalania i tym samym – ilości NOx powstających podczas spalania mieszanki
paliwowo-powietrznej.
Warto wspomnieć o dodatkowych
komponentach, takich jak przepustnica
w układzie dolotowym regulująca ilość
zasysanego powietrza czy dekompresyjny hamulec silnikowy. W niektórych
silnikach za hamulcem wydechowym
zainstalowany jest dodatkowy, 7. wtryskiwacz – do niego doprowadzane jest
paliwo pod niskim ciśnieniem oraz powietrze. Tak przygotowana mieszanka
jest wtryskiwana do kolektora wyde-
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Silnik Paccar MX-13 Euro VI powstał
na bazie silnika MX o pojemności 12,9 l,
który spełnia amerykańskie wymagania
normy EPA 10 i jest montowany w samochodach marki Kenworth i Peterbilt. Blok
silnika jest wykonany z żeliwa z grafitem
wermikularnym. Zabudowanie w bloku
dwóch pomp wytwarzających ciśnienie
w układzie common rail podwyższa niezawodność i trwałość poszczególnych elementów. Pompy może uruchamiać ten
sam wał rozrządu – także zabudowany
w bloku silnika, który steruje zaworami.
Wentylator został przymocowany do
wału korbowego bez zbędnych przekładni. Wyeliminowanie mechanizmu
przekazania napędu pozwoliło obniżyć
koszty oraz masę całego silnika. Pompa
cieczy chłodzącej ma sprzęgło elektromagnetyczne i może pracować z dwiema
prędkościami, natomiast sprężarka podczas hamowania silnikiem napełnia układ
do maksimum, tak aby podczas jazdy
na płaskim terenie wyłączyć się.

1450–1750
2000
1000–1450

340/460
1450–1750
2300
1000–1450

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

Moment maks. [Nm]
przy obrotach [obr/min]

300/410

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

przy obrotach [obr/min]

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

Moc maks. [kW/KM]

375/510
1450–1750
2500
1000–1450

CRS 3.3, maksymalne ciśnienie wtrysku
sięga 2200 bar, a sam wtrysk może być
podzielony na siedem etapów (przedwtrysk pilotażowy, wtrysk pilotażowy,
dzielony wtrysk główny, dotrysk i późny
dotrysk).
Poprzez zoptymalizowane warunki
spalania oraz rezygnację z układu EGR
osiągnięto na tyle niską emisję składników toksycznych w spalinach nieoczyszczonych, iż aktywna regeneracja filtra
DPF, jednoznaczna ze wzrostem spalania,
okazała się zbędna. Ponadto silnik zasilany
czystym powietrzem ma wyższe wskaźniki
jednostkowe mocy i momentu obrotowego
oraz charakteryzuje się bardziej dynamiczną reakcją na wciśnięcie pedału przyspieszenia. Nie bez znaczenia pozostaje
mniejsza masa całkowita pojazdu.

© DAF Trucks

Wprowadzając silnik MX-13 do samochodów DAF XF,
wykorzystano doświadczenia zebrane w USA – tam
silnik ten przystosowano do wymagań normy EPA10.
Pojedynczy pasek wieloklinowy oraz wentylator, który
jest zamontowany bezpośrednio na wale korbowym
bez stosowania wału pośredniego, zapewniają niższe
koszty eksploatacji, większą niezawodność, a także
zmniejszenie masy pojazdu i zużycia paliwa

Cursor 13 ma turbosprężarkę o zmiennej geometrii łopatek, sterowanie elektroniczne pozwala lepiej dostosować poziom doładowania do warunków pracy
silnika. Aby ułatwić nagrzanie filtra
cząstek stałych, wprowadzono do układu
wydechowego sterowaną elektronicznie
przepustnicę, która w połączeniu z klapą
wydechową podnosi moc hamulca silnikowego o 30%.

Osiągi silników Cursor 13 Euro VI
Moc maks. [kW/KM]
przy obrotach [obr/min]
Moment maks. [Nm]
przy obrotach [obr/min]

Iveco Cursor 13
W silnikach Iveco Cursor 13 Euro VI
skupiono się na ograniczeniu emisji NOx
oraz obniżeniu zużycia paliwa. Aby sprostać tak postawionym założeniom, wykorzystano wyłącznie SCR z pominięciem
układu recyrkulacji spalin EGR. Silnik
Cursor 13 ma układ wtrysku common rail
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368/500
1500–1900
2300
900–1500

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

Paccar MX-13

Osiągi silników Paccar MX-13 Euro VI

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

chowego, aby po jej spaleniu – gdy jest
to konieczne – doszło do podniesienia
temperatury spalin napływających do
katalizatorów.
Struktura systemów oczyszczania
spalin w przypadku wszystkich producentów jest niemal taka sama. Podstawowymi elementami jest katalizator
utleniający, filtr cząstek stałych, reaktor
katalityczny SCR oraz katalizator nieprzereagowanego amoniaku. Istotne
różnice wpływające na wydajność systemu i jego trwałość mogą wynikać m.in.
z konstrukcji poszczególnych elementów, rodzaju materiałów użytych do ich
budowy, konfiguracji tłumika końcowego oraz zastosowanych algorytmów
sterowania. Nie mniej ważna jest tu prawidłowa eksploatacja pojazdu – chociażby pod względem jakości stosowanego paliwa i okresowej kontroli stanu
technicznego.

412/560
1600–1900
2500
1000–1600

Iveco opracowało swoje silniki Cursor 13
Euro VI wspólnie z FPT Industrial, skupiając się na ograniczeniu emisji NOx
oraz zmniejszeniu zużycia paliwa.
Układ oczyszczania Hi-eSCR spalin
firmy FTP Industrial stosowany
w silnikach Cursor 13 Euro VI
– całkowicie zrezygnowano
z recyrkulacji spalin

© Iveco
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2100
1050–1400

3

1600–1900
2300
1

1050–1400
2

Silnik MAN D2676 Euro VI
powstał na bazie sprawdzonych konstrukcji Euro V.
Dwustopniowe dołado3
wanie silnika D2676:
1 – mała turbosprężarka,
2 – duża turbosprężarka,
3 – intercooler
1

Obwód powietrza
Obwód spalin

wania, przez co uzyskiwany jest wysoki
moment rozruchu. Natomiast wysokosprawna duża turbosprężarka, działając
w górnym zakresie obciążenia i prędkości
obrotowej silnika, zapewnia konieczną
ilość powietrza, czego wynikiem są bardzo
korzystne wartości zużycia paliwa i spalanie o znikomej emisji cząstek stałych.

Osiągi silników Mercedes-Benz OM 471 Euro VI

przy obrotach [obr/min]
Moment maks. [Nm]
przy obrotach [obr/min]

310/420
1800
2100
1000–1100

330/450
1800
2200
1000–1100

350/480
1800
2300
1000–1100

375/510
1800
2500
1000–1100
© D. Piernikarski

Moc maks. [kW/KM]

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

Bazę dla nowych jednostek napędowych MAN stanowiły sprawdzone konstrukcje Euro V. Dopracowano takie elementy, jak układ wtryskowy common rail
(ciśnienie wtrysku do 1800 bar), układ
recyrkulacji spalin z chłodzeniem, dwustopniowe turbodoładowanie, reaktor katalityczny SCR ze zintegrowanym katalizatorem utleniającym oraz filtr cząstek
stałych o regeneracji ciągłej CRT.
W silniku D2676 turbosprężarki realizują doładowanie dwustopniowe, z pośrednim i głównym chłodzeniem powietrza. Oba stopnie mają oddzielne zawory
upustowe sterujące ciśnieniem doładowania, co pozwala w pełni wykorzystać
energię spalin. Urządzenie wysokociśnieniowe, czyli mała turbosprężarka, podczas pracy silnika z mniejszym obciążeniem i niewielką prędkością obrotową
wytwarza bardzo szybko ciśnienie dołado-
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MAN D2676

W silnikach Mercedes-Benz BlueEfficiency Power OM 471 zastosowano skrzynie korbowe wykonane ze specjalnego
opatentowanego stopu żeliwa, a sztywne
monolityczne głowice cylindrów odlano
z żeliwa szarego z dodatkiem grafitu.
Dwa wałki rozrządu zabudowane w głowicy mają budowę kompozytową o drążonym rdzeniu. Krzywki osadzane są tam
poprzez ciasne połączenia termiczne.
W silniku OM471 stosowany jest
system wtrysku common rail X-Pulse.
W szynie paliwowej maksymalne ciśnienie osiąga ok. 900 bar, a następnie jest
podnoszone we wtryskiwaczach za pomocą wzmacniaczy hydraulicznych nawet
do poziomu 2100 bar. X-Pulse dla każdego cylindra z osobna dostosowuje parametry wtrysku: sterowany jest moment
wtrysku, ciśnienie, wielkość dawki, ilość
wtrysków podczas jednego cyklu.
Turbosprężarka o stałej geometrii,
ale asymetrycznej obudowie, sterowana
jest zaworem upustowym. Trzy przednie cylindry są połączone z chłodzonym
układem EGR. Spaliny z pozostałych cylindrów są bezpośrednio kierowane na
łopatki turbiny. Podczas przyspieszania
zawór EGR jest na tyle przymknięty, że
część spalin trafia do turbiny, przez co
możliwa jest efektywna reakcja na wciśnięcie pedału gazu. Wraz ze wzrostem
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Mercedes-Benz OM 471

© MAN Truck & Bus

Osiągi silników MAN D2676 Euro VI

Mercedes-Benz OM 47x Blue Efficiency Power
to 3 rodziny silników 6-cylindrowych, rzędowych
o różnych pojemnościach skokowych: OM 470
(10,7 dm3), OM 471 (12,8 dm3) oraz OM 473
(15,6 dm3). W systemie X-PULSE dwutłoczkowa
pompa wysokiego ciśnienia wytwarza maksymalne ciśnienie na poziomie 900 bar, jest ono
utrzymywane w szynie paliwowej, wzmacniacze
hydrauliczne w każdym z wtryskiwaczy pozwalają na zwiększenie ciśnienia do ok. 2100 bar
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Nowe silniki Euro VI: DTI 11 i DTI 13, Renault Trucks opracowało na bazie
swoich, znanych z wysokiej sprawności i niskiego zużycia paliwa, jednostek Euro V, optymalizując technologię oczyszczania spalin SCR. Jeśli
warunki pracy silnika uniemożliwiają prawidłową pracę układu SCR oraz
pasywną regenerację filtra cząstek stałych, niezbędny jest kontrolowany
wzrost temperatury. Problem ten rozwiązuje siódmy wtryskiwacz
w kolektorze wydechowym i zawór klapkowy za turbiną

2400
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prędkości zawór EGR zwiększa stopień
otwarcia, niemniej ciśnienie i wydatek
spalin z cylindrów zasilających turbinę
pozwalają na właściwe doładowanie
silnika.
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Osiągi silników Volvo D13K Euro VI
Moc maks. [kW/KM]
przy obrotach [obr/min]
Moment maks. [Nm]

Renault DTI 13

przy obrotach [obr/min]

Renault Trucks do stworzenia silników DTI 13 Euro VI wykorzystało sprawdzone, cechujące się niskim zużyciem paliwa, jednostki Euro V, jednak w nowych
sinikach zmodernizowano ponad 50%
części i zastosowano całkowicie nowy
sterownik. Zrezygnowano z tradycyjnego chłodzonego układu EGR. Renault,
aby spełnić normę Euro VI – podobnie
jak Volvo Trucks – zastosowało niechłodzony układ recyrkulacji spalin, który kie-
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Osiągi silników Renault DTI 13 Euro VI
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W silniku D13K przepustnica
za turbosprężarką, dławiąc
przepływ spalin, reguluje
temperaturę, tak aby
możliwa była pasywna
regeneracja filtra DPF
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Druga generacja
silników Scania DC13
Euro VI o mocy 450
i 490 KM pozwala
zmniejszyć zużycie
paliwa do 2%

© Scania
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Osiągi silników Scania DC13 Euro VI
© Volvo Trucks
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ruje gorące spaliny wprost do kolektora
dolotowego. Pozwala to szybko osiągnąć
temperaturę roboczą silnika i katalizatorów. Innym sposobem podwyższania
temperatury jest krótkotrwałe przymykanie zaworu klapkowego, umieszczonego pomiędzy intercoolerem a kolektorem dolotowym.
Podobnie jak w jednostkach poprzedniej generacji, w silniku DTI 13 za wtrysk
paliwa odpowiedzialne są elektronicznie
sterowane pompowtryskiwacze.
Jeśli warunki pracy silnika uniemożliwiają prawidłową pracę układu SCR oraz
pasywną regenerację filtra cząstek stałych, niezbędny jest kontrolowany wzrost
temperatury. Problem ten rozwiązuje
siódmy wtryskiwacz w kolektorze wydechowym i zawór klapkowy za turbiną.

Scania DC13
WYCIĄGARKI ELEKTRYCZNE 12/24 VOLT
– proste w obsłudze wyciągarki elektryczne
przeznaczone do różnego typu pojazdów.
Cechuje je wytrzymałość i funkcjonalność.
Stosowane najczęściej w pojazdach:
• ATV (Quady),
• OFF-ROAD (dla średnich i małych
samochodów terenowych),
• POMOC DROGOWA (do 3,5 t).

reklama

Budowa nowych silników Scania Euro VI oparta
jest na modułowej platformie silnikowej, która wykorzystuje wiele tych samych komponentów w obrębie całej rodziny silników. Każdy z tych silników niezależnie od konstrukcji, mocy oraz rodzaju paliwa ma
stalowe tłoki o średnicy 130 mm, dzieloną głowicę
cylindrów pracującą w technice czterozaworowej,
miskę olejową wykonaną z tworzywa sztucznego,
niskoemisyjny układ odpowietrzenia skrzyni korbowej oraz żeliwny blok.
W silniku DC13 wielofazowy wtrysk paliwa realizuje system common rail Scania XPI, dawkujący
paliwo pod średnim ciśnieniem wtrysku 1800 bar,
a ośmiootworowe wtryskiwacze mogą zapewnić do
trzech dawek w jednym cyklu. W układzie dolotowym
poza turbosprężarką o zmiennej geometrii znajduje
się elektronicznie sterowana przepustnica, która
precyzyjnie reguluje ilość powietrza docierającego
do komory spalania. Chwilowe zdławienie przepływu
ogranicza napełnienie cylindra, podnosząc tym samym
temperaturę.
Scania swoim klientom zaleca wybór jednostek
o nieco mniejszej mocy niż w przypadku Euro V. Silnik
zmuszony do cięższej pracy będzie charakteryzował
się wyższą temperaturą spalin, a co za tym idzie paradoksalnie mniejszym spalaniem. W celu utrzymania właściwej temperatury układu oczyszczania spalin niewielka dawka paliwa może być wtryśnięta do
układu wylotowego za pośrednictwem siódmego wtryskiwacza bądź realizowany jest wtrysk dopalający.

WYCIĄGARKI HYDRAULICZNE
– profesjonalne wyciągarki
hydrauliczne przeznaczone do
różnego typu zastosowań. Cechuje
je duża siła uciągu niemożliwa
do uzyskania w wyciągarkach
elektrycznych. Stosowane
najczęściej w aplikacjach typu:
• POMOC DROGOWA (powyżej 3,5 t),
• DUŻE POJAZDY TERENOWE,
• POJAZDY WOJSKOWE,
• URZĄDZENIA STACJONARNE.

AKCESORIA DO WYCIĄGAREK
– w ofercie znajdują się liczne
uniwersalne akcesoria najwyższej
jakości, dedykowane do wyciągarek
Runva oraz innych producentów.
Oferowane akcesoria to m.in.:
ROLKI, NAPINACZE, HAKI, SZEKLE,
ZBLOCZA, PILOTY ZDALNEGO
STEROWANIA, LINY SYNTETYCZNE,
PŁYTY MONTAŻOWE, CZĘŚCI
ZAMIENNE, ŁAŃCUCHY.

Volvo D13K
Silnik D13K bazuje na swoim poprzedniku D13A
Euro V. Najciekawszym rozwiązaniem w nowym silniku jest zastosowanie układu niechłodzonej recyrkulacji spalin EGR. Jego głównym zadaniem jest
podnoszenie temperatury spalin opuszczających silnik w momencie, gdy proces spalania nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniej ilości ciepła niezbędnego do prawidłowego działania układu SCR. Podczas
jazdy z prędkością podróżną układ EGR praktycznie
nie działa i nie wpływa negatywnie na zużycie paliwa. Pracę silnika wspomaga turbosprężarka VGT,
dzięki czemu udało się znacznie rozszerzyć zakres
prędkości, w jakim uzyskiwany jest maksymalny moment obrotowy.
Napęd rozrządu umieszczono z tyłu silnika, co
zmniejszyło poziom drgań i pozwoliło na umieszczenie
tam przystawki odbioru mocy. W układzie wtrysku
paliwa zastosowano pompowtryskiwacze o maksymalnym ciśnieniu wtrysku do 2000 bar. Dodatkowy
wtryskiwacz w kolektorze wydechowym pozwala na
podniesienie temperatury spalin, gdy jest to niezbędne do regeneracji filtra cząstek stałych.

RUNVA – JUŻ W POLSCE
Wyciągarki chińskiego producenta Runva znalazły zastosowanie w różnego rodzaju aplikacjach.
Znajdują uznanie na wielu rynkach świata: Australia, USA, Kanada, Rosja, Korea Płd.
Teraz także w Polsce!

IMPORTER

HEWEA sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków (k. Wrocławia)
tel.: 71 345 60 00, 660 476 801, faks: 71 345 82 13
e-mail: info@hewea.com, www.hewea.com
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Integracja w rozwiązaniach układów
hydraulicznych zwiększa uniwersalność, podnosi
efektywność i usprawnia sterowanie Lars Nilsson
Napędy hydrauliczne odgrywają istotną rolę w procesie przekształcania nowoczesnych
samochodów ciężarowych z pasywnych pojazdów przewożących ładunki w urządzenia
aktywnie uczestniczące w łańcuchu dostaw.

apędy hydrauliczne wspomagają załadunek i rozładunek pojazdów, a ponadto
w pojazdach specjalizowanych realizują
wiele innych zadań, zależnych od przeznaczenia
pojazdu. W Europie niemal 50% dużych samochodów ciężarowych jest wyposażonych w urządzenia i układy hydrauliczne. Sercem każdego takiego
układu jest pompa zamieniająca energię mechaniczną, dostarczaną przez wysokoprężny silnik
pojazdu, zazwyczaj za pośrednictwem przystawki
odbioru mocy, na ciśnienie hydrauliczne. Moce
pomp stosowanych w zabudowach pojazdów

Pompy zębate, np. pompy serii GP
firmy Parker Hannifin, to najprostsze
i najtańsze rozwiązanie do wykorzystania
w układach hydraulicznych do pracy
w samochodach ciężarowych

specjalizowanych wahają się od kilku kilowatów
(kW) w przypadku prostych układów, np. napędu
platform załadunkowych, do ponad 100 kW – pobieranych przez urządzenia dużej mocy, takie jak
pompy stosowane w cysternach, silosach czy pojazdach pożarniczych. Pompy różnią się znacznie pod
względem rodzaju i stopnia złożoności konstrukcji,
niemniej jednak stają się coraz bardziej zaawansowane, wydajniejsze i bardziej zintegrowane.
Przyjęło się, że za dobór i montaż pompy hydraulicznej spełniającej wymagania gotowego pojazdu
danego typu odpowiedzialny jest producent nadwozia. Producentom tym potrzebne są pompy
proste w montażu, a jednocześnie gwarantujące
długotrwałą i niezawodną pracę w warunkach występujących podczas eksploatacji pojazdu.
Dawniej najczęściej instalowano pompę z dala od
przekładni głównej pojazdu, montując ją na oddzielnym wsporniku podwozia i łącząc pośrednim wałem napędowym z przystawką odbioru mocy
(PTO) znajdującą się w tejże przekładni głównej.
Pierwszym udoskonaleniem tego podejścia, a zarazem pierwszym znaczącym krokiem na drodze
integracji, było wprowadzenie układu z pompą
bezpośrednio montowaną na przystawce odbioru
mocy bez konieczności stosowania wału napędowego. W takim układzie zaoszczędzono miejsce,
o prawie dwie trzecie zmniejszono ciężar zespołu
pompy hydraulicznej i wyeliminowano przekładnię pośredniczącą między pompą a PTO.
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Najprostszą i najtańszą pompą przeznaczoną do
układów hydraulicznych samochodów ciężarowych jest pompa zębata. Typowym przykładem
takiej konstrukcji jest seria pomp GP firmy Parker
Hannifin z korpusami żeliwnymi lub aluminiowymi.
Pompy serii GP mogą pracować z prędkościami
obrotowymi do 2000 obr/min i przy ciśnieniach do
300 bar, a ich wydajności jednostkowe mieszczą
się w przedziale od 8 do 100 cm3/obrót.
Pompy zębate sprawdzają się w większości zastosowań lekkich i przy wyższych obciążeniach
o charakterze przerywanym, lecz ze względu na
relatywnie niską sprawność mniej odpowiednie
są do zastosowań ciężkich. W tym przypadku
sprawdzają się pompy tłokowe, z których najbardziej rozpowszechnione są pompy z osią łamaną.
Dzięki takim cechom, jak zwartość i odporność konstrukcji, mały ciężar, wysoka sprawność oraz niezawodność w najrozmaitszych warunkach i temperaturach pracy, pompy tłokowe z osią łamaną
idealnie nadają się do zastosowań w samochodach ciężarowych.
W pojazdach użytkowych można również stosować pompy łopatkowe, szczególnie przydatne do
pracy średniociężkiej i ciężkiej z niskim poziomem
hałasu i przy ciśnieniach do 275 bar. Szybkość
i prosta wymiana wewnętrznego wkładu pompy
ułatwia konserwację i umożliwia modernizację, pozwala też przestawić pompę na inną wydajność
jednostkową.
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Znaczenie sprawności
Sztywność pracy pomp o stałej wydajności stanowi
ich istotną wadę, jeśli pracują pod obciążeniami
mniejszymi od optymalnych obciążeń obliczeniowych. Wynikające stąd obniżenie sprawności nie
tylko ma niekorzystny wpływ na zużycie paliwa, ale
może też powodować akumulację ciepła w układzie
hydraulicznym, prowadzącą do dalszego obniżenia
sprawności. Na przykład pompa wytwarzająca
w normalnych warunkach przepływ 80 l/min przy
ciśnieniu 250 bar będzie pobierać około 33 kW
mocy z silnika pojazdu. Jednakże jeśli rzeczywiste
zapotrzebowanie na przepływ spadnie o połowę,
do 40 l/min, pompa o stałym wydatku będzie zamieniać ponad 15 kW mocy na straty w postaci generowanego ciepła. Ciepło to obniża osiągi układu,
przyspiesza zużycie części i podzespołów oraz znacznie skraca żywotność oleju hydraulicznego.

Przykład dwustrumieniowej
tłokowej pompy hydraulicznej
o osi łamanej

Prostym i pewnym rozwiązaniem w przypadku
zastosowań o zmiennym zapotrzebowaniu na
przepływ jest użycie dwustrumieniowej hydraulicznej pompy tłokowej o osi łamanej, np. Parker
serii F2 , lub dwusekcyjnej jednostki łopatkowej,
np. pompy Parker serii T6. Ponieważ pompy te mają
dwa oddzielne porty wylotowe, są w stanie generować dwa strumienie o różnych natężeniach
z tego samego korpusu; pozwala to dostosować
wydatek pompy do zapotrzebowania na przepływ
ze strony różnych odbiorców bez konieczności
stosowania złożonych technik regulacji.
Sprawność dwustrumieniowej hydraulicznej pompy
tłokowej o osi łamanej może osiągnąć poziom
98%. Tak wysoka sprawność może przynieść
znaczne oszczędności kosztów, zwłaszcza w bardziej wymagających zastosowaniach. Za przykład
można podać największą z pomp serii F2 firmy Parker Hannifin, która wytwarza dwa strumienie, każdy o jednostkowym wydatku geometrycznym
68 cm3/obrót przy mocy wejściowej do 130 kW
i jest powszechnie stosowana w maszynach
przeznaczonych dla leśnictwa i gospodarki leśnej,

Dwusekcyjna pompa łopatkowa Parker
serii T6 obsługuje odbiorniki o zmiennym
zapotrzebowaniu na przepływ
pracujących bez przerwy przez długi czas. Zbadano, że przyrost sprawności o jeden procent może
przynieść oszczędność do pół litra oleju napędowego dziennie.
Pompy dwustrumieniowe umożliwiają radykalne
zwiększenie sprawności hydraulicznej układów
przeznaczonych do trudnych zastosowań, bez konieczności użycia skomplikowanych systemów
regulacji lub złożonych rozwiązań technicznych.
Jednakże niektóre aplikacje wymagają bardziej zaawansowanych rozwiązań. Na przykład skomplikowane urządzenia transportu bliskiego wymagają
precyzyjnej regulacji ciśnienia hydraulicznego i natężenia przepływu, gdyż to warunkuje ich prawidłową i wydajną pracę. Do tych zastosowań niezbędne są pompy o zmiennym wydatku, w których
kąt wychylenia tarczy jest regulowany hydraulicznie, co pozwala na zmianę wydajności jednostkowej pompy i precyzyjne dostosowanie wydatku
do zapotrzebowania na przepływ. Zmiana natężenia przepływu generowanego przez pompę odbywa się w czasie krótszym niż jedna dziesiąta
sekundy, dzięki czemu redukujemy znacznie straty
przepływu – nawet w układach, w których zapotrzebowanie zmienia się gwałtownie.
Pompy o zmiennym wydatku muszą być odpowiednio dostosowane do układów hydraulicznych
wykorzystywanych w pojeździe, przez co ich konstrukcja i dobór jest zadaniem dość złożonym.
Ich instalacja jest jednak stosunkowo prosta i nieskomplikowana. Na przykład pompy o zmiennym
wydatku z serii Parker VP1 można instalować bezpośrednio na przystawce odbioru mocy przekładni
pojazdu. Niektóre modele z tej serii mają tzw.
wał przelotowy, umożliwiający przyłączenie z tyłu
drugiej pompy w układzie tandem.

Przyszłość integracji

doświadczenia rozwiązań technicznych związanych z wbudowaniem ich w układy hydrauliczne
samochodu ciężarowego w pewnym stopniu hamowała ich szersze zastosowanie. Jednak wraz
ze wzrostem zainteresowania producentów podwozi samochodowych budową kompletnych pojazdów angażują oni dodatkowy potencjał inżynierski w proces projektowania. Prawdą jest też, że
producenci nadwozi i wytwórcy sprzętu hydraulicznego podejmują ze sobą współpracę na szerszą
skalę, opracowując rozwiązania techniczne o wysokiej efektywności. Zintegrowane podejście do
hydrauliki w samochodach ciężarowych może
zaowocować większą sprawnością, lepszą regulacją i sterowaniem układami hydraulicznymi
pojazdów.

Pompy o zmiennej wydajności jednostkowej,
np. pompy serii VP1 firmy Parker, można w prosty
sposób instalować bezpośrednio na przystawce
odbioru mocy w przekładni głównej pojazdu
Wbudowanie funkcji sterowania i monitorowania
hydraulicznego w system pojazdu pozwoli na komunikowanie się układów hydraulicznych z układami
sterującymi pojazdu, np. na regulację pracy silnika
z prędkością obrotową najodpowiedniejszą dla
działania układów hydraulicznych podczas wykonywania pracy urządzeniami w trakcie postoju
pojazdu. W przyszłości systemy pojazdu będą
mogły monitorować temperaturę i status podzespołów hydraulicznych, co umożliwi dalszą optymalizację osiągów i niezawodności.
Zdjęcia: © Parker Hannifin

Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o.o.

Wyższe sprawności i osiągi pomp o zmiennym
wydatku mogą przynosić znaczne korzyści odbiorcom i końcowym użytkownikom. Jak dotąd konieczność opracowania wymagających stosownego

ul. Równoległa 8, 02-235 Warszawa
tel. 22 573 24 00, faks 22 573 24 03
e-mail: warszawa@parker.com
www.parker.com
www.parker.pl
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Trwałość oleju silnikowego
Piotr Ignaciuk
Najprostsze określenie trwałości to czas pracy do uszkodzenia. W przypadku oleju
silnikowego czas ten mierzony jest najczęściej przebiegiem kilometrowym lub
motogodzinami. „Uszkodzony” olej nie uniemożliwia pracy silnika, stąd warto
zapoznać się z zagadnieniem trwałości olejów.

od pojęciem trwałości obiektu technicznego rozumiemy czas pracy
do uszkodzenia podany z określonym prawdopodobieństwem, np. 0,95,
co oznacza, że czas ten jest osiągalny
przez określoną część populacji wybranych obiektów, w tym przypadku 95%.
Oprócz tego w trakcie badania trwałości
ściśle określane są warunki pracy. Odnosząc taką definicję do oleju silnikowego,
można powiedzieć, że jego trwałość to
czas pracy mierzony przebiegiem kilometrowym pojazdu (motogodzinami),
w którym parametry charakteryzujące
właściwości oleju znajdują się na akceptowalnym poziomie i umożliwiają bezawaryjną pracę silnika. Warunki pracy
oleju określane są przez silnik i są nimi:
prędkość obrotowa silnika, naciski w sma-

rowanych węzłach tarcia, metoda filtracji, temperatury i sposób chłodzenia.
Popularnie mówiąc o trwałości oleju,
mamy najczęściej na myśli czas pomiędzy
jego wymianami w silniku. Jednak wymiana oleju powinna być przeprowadzona,
gdy olej jest jeszcze dobry. Z punktu widzenia teorii eksploatacji jest to naprawa
zapobiegawcza. Wykonujemy ją, gdy olej
jest jeszcze dobry w celu zapobieżenia
jego eksploatacyjnemu uszkodzeniu. Zapas trwałości wymienianego oleju może
być różny i w dużej mierze zależy od
warunków pracy, które mogą ograniczać trwałość oleju.
Podczas eksploatacji silnika na olej
wpływają następujące czynniki: temperatura, ciśnienie, aktywne chemicznie
gazy (tlenek węgla, tlen), pozostałości

Wiskozytory
Depresatory
Inhibitory utleniania
Smarnościowe
Inhibitory korozji
Detergenty i dyspergatory
Rezerwa alkaliczna
Antypienne

Mechanizm działania
Modyfikują lepkość i wpływają na jej zależność od temperatury
Obniżają temperaturę krzepnięcia oleju
poprzez adsorpcję na zarodkach krystalizacji
Tworzą warstwy na powierzchni metali, hamując ich katalityczne
oddziaływanie na olej – spowalniają jego utlenianie
Tworzą na smarowanych powierzchniach warstwy graniczne
Pasywują powierzchnie metali
Zmywają osady z powierzchni i dyspergują je w objętości oleju
Neutralizują kwaśne produkty spalania paliwa i utleniania oleju
Zmniejszają napięcie powierzchniowe na granicy olej – powietrze
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-------------------------------------------------------------------------

Nazwa dodatku

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

Tabela 1. Klasyczne dodatki uszlachetniające olejów silnikowych

nieodparowanego paliwa, para wodna,
związki powstałe w wyniku spalania paliwa i oleju. Dodatkowo do oleju przedostają się zanieczyszczenia będące najczęściej produktami zużycia i korozji
elementów silnika oraz zanieczyszczenia
pochodzące z paliwa i powietrza. Efektem oddziaływań wymienionych czynników są: nagary i laki oraz zmiana barwy
i konsystencji oleju po jego długotrwałej
eksploatacji.

Przyczyny zużycia oleju
Zmiany, jakie zachodzą wewnątrz
oleju, powodowane są przez degradację
bazy olejowej i dodatków uszlachetniających. Degradacja bazy olejowej powodowana jest: a) odparowaniem lżejszych
frakcji węglowodorowych, b) procesami
krakingu termicznego, c) utlenianiem i koRodzaj związku chemicznego
Polimery wielkocząsteczkowe
Związki alkilowe naftalenu z chloroparafinami
Sole dwusterów kwasu fosforowego, siarczki,
dwusiarczki organiczne, alkifenole cynku
Związki o budowie polarnej zawierające siarkę,
cynk, kwasy tłuszczowe i ich estry
Organiczne związki siarki, kwasu fosforowego,
dwutiofosforany cynku, olefiny
Związki kwasu bursztynowego, wapnia i magnezu
Związki zasadowe, najczęściej są nimi
dyspergatory i inhibitory korozji
Polimery krzemowe
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ksowaniem węglowodorów. Skutkiem degradacji bazy olejowej są zmiany lepkości
oleju. Wymienione czynniki powodują
jej wzrost, natomiast rozcieńczanie paliwem jest przyczyną spadku lepkości
oleju. Mineralne bazy olejowe łatwiej
ulegają degradacji niż bazy syntetyczne.
Degradacja dodatków uszlachetniających to proces wyczerpywania się
zapasu związków przeciwdziałających
negatywnym skutkom oddziaływań fizyczno-chemicznych, jakim poddawany
jest olej. Dodatki hamują niekorzystne
procesy, takie jak zakwaszanie, utlenianie
czy zmiany lepkości oleju. Ich degradacja może być zintensyfikowana przez:
nadmierny wzrost temperatury oleju do
ok. 130–140°C, przedostawanie się do
oleju paliwa lub płynu chłodzącego, katalityczne oddziaływanie niektórych metali, np. miedzi. Zawartość związków
tworzących dodatki uszlachetniające jest
w oleju ograniczona i maleje wraz z czasem eksploatacji.
Komponowanie olejów wymaga dokonania odpowiedniego wyboru baz olejowych i pakietu dodatków (tabela 1)
w celu uzyskania odpowiednich właściwości oleju dostosowanych do wymagań
silnika, w którym ma być użyty (z uwzględnieniem rodzaju zapłonu, stosowanych
układów oczyszczania spalin). Obecnie
olej silnikowy oprócz spełniania swoich
podstawowych funkcji, takich jak smarowanie, mycie powierzchni, chłodzenie,
uszczelnianie czy tłumienie drgań, musi
też nie wpływać negatywnie na integralne
ze współczesnymi silnikami wspomniane
układy oczyszczania spalin. Przy czym
komponowanie oleju musi uwzględnić
również zakładany czas eksploatacji oleju
w silniku (czyli jego trwałość). W tym
aspekcie trwałość oleju określają jego
właściwości związane z koniecznością
spełnienia wymagań stawianym olejom.
Przykładowo w przypadku olejów do silników Diesla będzie to zdolność akumulacji sadzy i zobojętniania związków
kwaśnych powstających podczas spalania oleju napędowego. Tym właściwościom przyporządkowane są takie parametry, jak rezerwa alkaliczna (TBN) czy
zdolności myjące. Reasumując, można
powiedzieć, że olej osiąga swoją graniczną trwałość, gdy jeden z istotnych dla
pracy oleju silniku parametrów charakteryzujący wybraną właściwość oleju
osiągnie wartość krytyczną. Podanie konkretnej liczbowej wartości wybranego

Wzrost wymagań dla olejów do silników z układami EGR i SCR
Zapolerowanie
4,5
4
3,5
Działanie
antykorozyjne

Zużycie
silnika

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Współpraca
z układami
katalitycznymi

Kontrola
sadzy

Odporność
na utlenianie
(wzrost lepkości)

Czystość
tłoka

ACEA E7

ACEA E5

ACEA E3

Wzrost wymagań dla olejów do silników z układami EGR i filtrami DPF
Zapolerowanie cylindra

Działanie
antykorozyjne

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Zużycie
silnika

Współpraca
z układami
katalitycznymi

Kontrola
sadzy

Odporność
na utlenianie
(wzrost lepkości)

Czystość
tłoka
ACEA E6

ACEA E4

Rysunek 1. Wzrost wymagań dla olejów silnikowych
w klasyfikacji ACEA w zależności od sposobu oczyszczania spalin
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Lepkość
kinematyczna
mierzona
w temp. 100 [°C]

Temperatura
zapłonu [°C]

Liczba zasadowa
[mg KOH/g]

Zawartość wody
Zawartość paliwa
Smarność

Graniczna zmiana wartości
Spadek nie większy niż 25% wartości
dla oleju świeżego lub wzrost o 15–18 [mm2/s]
Dla oleju klasy SAE 40 11,5–16,5 [mm2/s]
Wzrost o 20%, spadek o 40%
Wzrost o 35%, spadek o 25%
Nie niższa niż 175 w tyglu zamkniętym
Nie niższa niż 170 w tyglu otwartym
Nie niższa niż 180 w tyglu otwartym
Zmniejszenie nie więcej niż o 70%
0,6 dla oleju napędowego z zawartością siarki do 0,2%
1,2 dla oleju napędowego z zawartością siarki do 0,5%
Zmniejszenie nie więcej niż o 70%
Min. 1–1,5 w zależności od rodzaju oleju
Poniżej 0,2%
Poniżej 0,05%
Max 5%
Spadek wartości parametrów o 25%

Rysunek 2. Zmiany wymagań w zakresie przeciwdziałania zużyciu elementów silnika dla olejów silnikowych w zależności od klasyfikacji ACEA

parametru jest utrudnione, wiele bowiem
dodatków uszlachetniających dodawanych do oleju spełnia kilka funkcji jednocześnie (np. rezerwę alkaliczną tworzą
związki będące jednocześnie dyspergatorami i inhibitorami korozji).
Stąd ubytek jednego rodzaju dodatku
może ograniczać kilka ważnych właściwości oleju. Szacunkowe graniczne zmiany
wybranych właściwości oleju, przy których można olej uznać za niezdatny do
dalszej pracy, zestawiono w tabeli 2.
Obecnie zawartość dodatków uszlachetniających jest podstawą klasyfikacji jakościowych olejów. To zastosowane pakiety dodatków decydują o możliwościach
spełnienia wymagań stawianych olejom.
Można zatem powiedzieć, że to głównie
dodatki (ich zawartość-rezerwa) decydują o trwałości oleju silnikowego.
W tym miejscu należy wspomnieć,
że wymagania stawiane olejom ulegają
ciągłym zmianom. Przykładowo: wprowadzona w 2009 r. klasyfikacja ACEA
zwiększyła wymagania wobec olejów silnikowych (rysunek 1). Wzrost ten dotyczył zwiększenia odporności olejów na
tworzenie szlamów, utrzymania czystości
tłoka, zmniejszenia tarcia (co pośrednio

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

Właściwość

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

Tabela 2. Graniczne wartości zmian wybranych właściwości olejów silnikowych

Olej silnikowy powinien być traktowany jako element konstrukcyjny, dlatego
jego podstawowe właściwości powinien
określić producent silnika. A konkretne
kryterium warunkujące jego trwałość musi
uwzględniać wymagania konstruktora
silnika. Dotyczy to zwłaszcza zmiany parametrów lepkościowych oraz tych, których utrzymanie wymaga obecności dodatków negatywnie wpływających na
układy obróbki spalin m.in. wspomnianej wcześniej liczby zasadowej (TBN).
Na zakończenie należy wspomnieć o zanieczyszczeniach, które również mogą
ograniczyć funkcjonalność oleju. W tym
aspekcie uzyskanie wysokiej trwałości
wymaga dokładnej filtracji oleju.
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Tworzenie osadów olejowych
5
Zużycie wałka
rozrządu

Zużycie gładzi
cylindra

4
3

Tworzenie
szlamów

2

Kontrola
sadzy

1
0

Tworzenie osadów
w turbosprężarce

Osady
na tłoku

Filtrowalność
oleju

ACEA E7
ACEA E5
ACEA E3

Zużycie pierścieni

powinno wpłynąć na zmniejszenie zużycia
paliwa i emisji CO2). Powszechne zastosowanie układów wtórnej obróbki spalin
wymusiło zmniejszenie liczby zasadowej
(TBN) przy jednoczesnym zachowaniu
wysokich zdolności myjących oleju.

34 | WRZESIEŃ 2014 | Transport – Technika – Biznes

[3] Krause H., Schmietz M., Thiede H.: Langzeit-Ölwechselintervolle bei Nutzfarhzeug
– Dieselmotoren [w:] Dokumentation zum
Forschungs- und Entwicklung programm
BMFT. Band 2. Tribologie, Berlin: Springer Yerlag, 1982.
[4] Nadolny K., red.: Podstawy modelowania
niezawodności materiałów eksploatacyjnych, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Poznań–Radom 1999.

| TECHNIKA |

Oszczędności dzięki olejom
Montowane w nowoczesnych samochodach ciężarowych wydajne silniki Diesla
wymagają stosowania wysokiej jakości olejów. Dzięki temu użytkownik samochodu
zyskuje wiele korzyści. W niniejszym artykule prezentujemy kilka przykładów tych
zaawansowanych technologicznie środków smarnych.

BP
Vanellus Max ECO 5W-30 to syntetyczny niskopopiołowy olej silnikowy
przeznaczony do silników wysokoprężnych wyposażonych w nowoczesne układy
katalityczne, spełniające normy Euro IV,
Euro V i Euro VI. Szczególnie zalecany
do używania w silnikach o wydłużonych
przebiegach w pojazdach takich producentów, jak Mercedes-Benz, Volvo i MAN.
Dzięki technologii CleanGuard pozwala
zredukować osady w silniku do 30% lepiej niż oleje konkurencyjne.
Z kolei półsyntetyczny Vanellus Max
ECO 15W-40 to niskopopiołowy olej silnikowy, przeznaczony do samochodów
ciężarowych i autobusów spełniających
normy emisji Euro V i Euro VI. Jest szcze-

BP Vanellus Max ECO 5W-30

gólnie polecany do silników Volvo wymagających oleju o jakości Volvo VDS-4,
ale również do silników innych europejskich producentów, np. MAN-a.

Castrol
Olej Enduron Low SAPS 5W-30 zapewnia utrzymanie najwyższych parametrów pracy silnika, skuteczną ochronę
w każdych warunkach, a także niższe
koszty utrzymania pojazdów. Może być
używany we wszystkich typach europejskich ciężarówek Euro IV, Euro V i Euro VI,
ale także w starszych modelach i wersjach. Enduron Low SAPS 5W-30 zdobył
aprobatę MAN M3677 dla silników najnowszej generacji spełniających normę
Euro VI.

BP Vanellus Max ECO 15W-40

Natomiast Castrol Enduron Global
10W-40 to wysoce zaawansowany półsyntetyczny olej silnikowy spełniający
najnowsze normy jakościowe ACEA E9
i API CJ-4. Świadczą one o tym, że olej
spełnia wymagania dotyczące Low SAPS,
wydłużonych przebiegów międzywymianowych i zmniejszenia zużycia paliwa. Dzięki temu produkt idealnie nadaje się do silników spełniających normy
emisji spalin Euro VI. Castrol Enduron
Global 10W-40 cechuje się podniesioną
ochroną przeciwzużyciową, znakomicie
nadaje się także do silników wyposażonych w filtry cząstek stałych DPF.

Castrol Enduron Low SAPS 5W-30

Castrol Enduron Global 10W-40

SAMOCHODY SPECJALNE | WRZESIEŃ 2014 | 35

Castrol Enduron Global
LOTOS TURDUS Powertec 1100
LOTOS TURDUS Powertec 5100

Mobil Delvac 1 LE

Mobil Delvac MX ESP

ORLEN Platinum Ultor Progress

ORLEN Platinum Ultor Perfect

Shell Rimula R6 LME

Shell Rimula R6 LM

15W-40
5W-30
10W-40
15W-40
10W-40

5W-30

15W-40

10W-40

5W-30

5W-30

10W-40

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

CJ-4, SN

b.d.
CI-4, CH-4,
CG-4, CF

ACEA
E6, E7
E7, E9
E6, E7
E9
E9
E6, E7

E6, E7, E9

E7, E9

E6, E7

E6, E7, E9

E6, E7

E4-99, E6, E7

Normy fabryczne producentów
DQC IV-10 LA, M3477, M3677, MB 228.51, RVI RLD-2, VDS-3
JASO DH-2, ECF-3, CES 20.081, DQC III-10 LA,
EO-O Premium Plus, M3575, RVI RLD-3, VDS-4
DAF wydłużone okresy wymiany dla silników MX,
M3677, MB 228.51, RVI RLD-2, RXD, VDS-3
MB 228.31, M3275, VDS-4, RVI RLD-3, CES 20.081, ECF-3
MB 228.31, VDS-4, RVI RLD-3, M3575, DQC III-10 LA, MTU Typ 2.1
MB 228,51, VDS-3, RVI RLD-2, M3477/3271-1, DQC III-10 LA, MTU Typ 3.1
JASO DH-2, CAT ECF-3, CES 20081, DAF wydłużone przebiegi, Ford
WSS-M2C171-E , MB 235.28, MB 228.51, MB 228.31, M3677,
M3477, VDS-4, VDS-3, DQC IV-10 LA, Detroit Diesel DDC 93K218, EO-O
Premium Plus, MTU Typ 3.1, RVI RLD-3, RVI RLD-2, RVI RGD, RVI RXD
CAT 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, Allison TES-439, C-4
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
M3477, CES 20078, CES 20081, MB 228.31, MB 228.51, Detroit Diesel
Extranet 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
CES 20077, DQC IV-10 LA, EO-N, M3477,
M3677, MB 228.51, RVI RLD-2, VDS-3
ECF-1-A, CES 20077, 72, 71, DAF w zakresie E6, DQC IV-10 LA,
EO-N, M3477, M3271-1, MB 228.51, MB 226.9, MTU Typ 3.1,
RVI RLD-2, Volvo CNG, VDS-3, JASO DH-2

LOTOS Oil
Olej TURDUS Powertec 1100 15W-40
to zaawansowany technologicznie produkt 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 do
spełniania norm emisyjnych Euro IV,
Euro V i Euro VI, w których producent
zaleca stosowanie oleju o jakości opartej na wymaganiach klasy ACEA E9.
TURDUS Powertec 1100 15W-40 zapewnia bardzo dobre smarowanie silnika
w każdych warunkach eksploatacyjnych,
zapobiega powstawaniu osadów i nagarów oraz zużyciu smarowanych elementów. Olej zapewnia również bezpieczną
pracę elementów układu wydechowego
oraz wpływa na czystość współpracujących
elementów.
TURDUS Powertec 5100 10W-40
o obniżonej zawartości tzw. Low SAPS
przeznaczony jest do smarowania wysokoobciążonych silników Diesla wypo-

LOTOS TURDUS Powertec 1100 15W-40

sażonych w układy oczyszczania spalin
przystosowanych głównie do spełniania
norm emisyjnych 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
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LOTOS TURDUS Powertec 5100 10W-40

cząstek stałych z silnika, zapewnia odpowiednie smarowanie w każdych warunkach eksploatacyjnych, a także standardowe lub wydłużone interwały wymiany
w zależności od zaleceń producenta samochodu. Produkt zapewnia sprawny
rozruch silnika w niskich temperaturach.

e-hydraulika.eu

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

Castrol Enduron Low SAPS

5W-30

API

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SAE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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167
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b.d.

b.d.

Temperatura
płynięcia [°C]
–51
–42
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–30
–30

–51

–30

–30

–45

–42

–39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ORLEN OIL

Liczba zasadowa
TBN [mg KOH/g]
9
9,8
9
8,1
b.d.
b.d.

10
Mobil Delvac 1 LE 5W-30

10,4

9,6

10

10,4

9,5

Mobil
Mobil Delvac 1 LE 5W-30 to całkowicie syntetyczny, wydajny olej do wysokoobciążonych silników Diesla, który zapewnia ochronę silnika w nowoczesnych
pojazdach niskoemisyjnych, a także przyczynia się do zwiększenia możliwości
w zakresie oszczędności paliwa oraz potęguje inne korzyści związane ze stabilnym funkcjonowaniem silnika, takie jak
trwałość, ochrona systemu emisji i wydłużone okresy między wymianami oleju.
Produkt sprawdza się w pojazdach użytkowych napędzanych silnikami Diesla,
wykorzystywanych w sektorze drogowym
i przemysłowym, np. w transporcie, kopalnictwie, branży budowlanej i rolnictwie. Zaawansowana technologicznie
formulacja Mobil Delvac 1 LE 5W-30 gwarantuje bardzo dobrą wydajność w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Produkt ułatwia również rozruch silnika
w niskich temperaturach.
Mobil Delvac MX ESP 15W-40 zapewnia wysokie osiągi w nowoczesnych
wysokoobciążonych silnikach o niskiej

Mobil Delvac MX ESP 15W-40

emisji spalin, w tym silnikach wyposażonych w system recyrkulacji spalin (EGR)
oraz w systemy oczyszczania spalin z filtrami cząstek 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 powstał przy
użyciu technologii dodatków uszlachetniających Trimer i mieszanki detergentów w celu uzyskania jak najlepszych
właściwości. Mobil Delvac ESP 15W-40
zapewnia doskonałą kontrolę gęstnienia
oleju spowodowanego osadzaniem się
sadzy oraz odznacza się wysokim stopniem zachowania TBN, co pozwala na
wydłużenie okresu wymiany oleju. Dzięki
zastosowaniu zaawansowanej technologii olej zapewnia wysoką odporność
na zużycie, utlenianie, korozję oraz tworzenie osadów spowodowane wysoką
temperaturą.

Platinum Ultor Progress 10W-40 to
najnowszej generacji syntetyczny olej
typu UHPDO (Ultra High Performance
Diesel Oil), opracowany specjalnie dla
europejskich silników wysokoprężnych
spełniających normy emisji zanieczyszczeń Euro V i Euro VI. Platinum Ultor
Progress zalecany jest do silników Diesla
zasilanych paliwem o niskiej zawartości
siarki (maks. 50 ppm), wyposażonych
w układy recyrkulacji spalin (z filtrami
cząstek stałych, jak i bez nich) oraz do
silników z selektywnym katalizatorem
redukującym tlenki azotu w spalinach.
Unikatowa receptura Low SAPS gwarantująca niski poziom zawartości siarki,
fosforu i popiołu siarczanowego – zgodnie z wymaganiami ACEA E6 – zapewnia spełnienie wymagań co do jakości
produktu bez jego negatywnego wpływu
na skuteczność systemów filtrujących
i katalizatorów. Olej może być także stosowany w silnikach spełniających wymagania starszych norm toksyczności,
w których producent pojazdu zaleca stosowanie oleju silnikowego tej klasy. W zakresie emisji NOx oraz PM (cząstki stałe)
Platinum Ultor Progress 10W-40 spełnia
także normy EPA Tier I i II.
Platinum Ultor Perfect 5W-30 to również najwyższej jakości produkt typu
UHPDO powstały z 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 bezawa-

ORLEN Platinum Ultor Progress 10W-40
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ryjnej eksploatacji nowoczesnych systemów oczyszczania 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 stosowania w nowoczesnych konstrukcjach silników pojazdów
ciężarowych, wyposażonych w zaawansowane systemy oczyszczania spalin, ta-

wują się do zmieniających się warunków
pracy silnika. Olej przyczynia się do optymalizacji kosztów transportu poprzez
ograniczanie emisji spalin, wydłużenie
okresów między wymianami oleju i obniżenie zużycia paliwa. Połączenie technologii produkcji syntetycznego oleju
bazowego i dodatków uszlachetniających
przeciwdziałających zużyciu pozwoliło
na uzyskanie wysokich osiągów, wydłużenie okresów między wymianami oleju
i zmniejszenie zużycia paliwa. Olej Shell
Rimula R6 LME zapewnia jeszcze większą
ochronę przed zużyciem i zanieczyszczeniem silnika niż oleje poprzedniej generacji (np. oleje klasy ACEA E4), natomiast
technologia Low SAPS (formuła nisko-

składającymi się z intensywnie eksploatowanych pojazdów ciężarowych i autobusów z silnikami Diesla zasilanymi
ON i/lub CNG. Shell Rimula R6 LM oprócz
zapewnienia wszechstronnej ochrony
silnika umożliwia również zoptymalizowanie kosztów operacyjnych dzięki
obniżeniu poziomu emisji spalin i oszczędności kosztów eksploatacji. Shell Rimula
R6 LM 10W-40 może być stosowany
w pojazdach z katalizatorem i filtrem
cząstek stałych, co zapewnia wydajność
i trwałość układu wydechowego pojazdu. Formuła niskopopiołowa (Low

ORLEN Platinum Ultor Perfect 5W-30

Shell Rimula R6 LM 10W-40

kich jak recyrkulacja spalin EGR, filtry
cząstek stałych (DPF). Świetne 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.

SAPS) zapewnia ochronę katalizatora
układu wydechowego i pomaga kontrolować gromadzenie się osadów w silniku.
Rozwiązanie to sprawia, że olej jest idealnym rozwiązaniem dla firm, których parki
maszyn składają się z pojazdów zasilanych różnymi rodzajami paliwa, a także
samochodów ciężarowych i autobusów
z silnikami niskoemisyjnymi. Produkt
gwarantuje najdłuższe przebiegi bez wymiany oraz wysoką trwałość silnika.

Shell
Olej Shell Rimula R6 LME 5W-30 to
syntetyczny olej smarny, którego właściwości fizyczne i chemiczne dostoso-

Shell Rimula R6 LME 5W-30

popiołowa) zapewnia ochronę katalizatorom i filtrom stosowanym w układach
wydechowych najnowszych pojazdów.
Produkt, jak podaje producent, gwarantuje także wysokie przebiegi między
wymianami.
Inny nowoczesny olej to Shell Rimula
R6 LM 10W-40. Ten w pełni syntetyczny
produkt pozwala spełnić wymogi techniczne i funkcjonalne firm transportowych
i budowlanych, dysponujących flotami

© Volvo Trucks
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Alcoa Wheel Products Europe
w segmencie samochodów
dostawczych
Alcoa Wheel Products Europe wchodzi do segmentu samochodów dostawczych,
wprowadzając na rynek lekkie obręcze o rozmiarze 16,0˝x5,5˝.

lcoa rozszerzyła portfolio produktów dostępnych na rynku europejskim o obręcze w rozmiarze 16,0˝x 5,5˝ – jest to
pierwsze koło oferowane przez tego renomowanego producenta w segmencie lekkich pojazdów
dostawczych. Nowe koło, które może być stosowane w minibusach, ma maksymalną nośność do
1060 kg i waży tylko 7,7 kg – jest to o 4,1 kg mniej
niż porównywalna obręcz stalowa. Obręcze dostępne są w wykończeniu Dura-Bright® XBR®. Jest
to kolejna obręcz Alcoa o wspaniałym wyglądzie
i łatwym utrzymaniu.
Obręcze aluminiowe Alcoa powstają z pojedynczego bloku wysokowytrzymałego i odpornego
na korozję stopu aluminium. Po odkuciu koła poddawane są obróbce cieplnej maksymalizującej
ogólną wytrzymałość mechaniczną. Proces kucia
Alcoa uporządkowuje strukturę ziarna stopu aluminium zgodnie z kształtem obręczy, nawet w tak
krytycznych obszarach jak styk tarczy i obręczy.
W wyniku tego procesu odkuwania powstają
obręcze o ponadprzeciętnej wytrzymałości, wytrzymujące z łatwością nawet najbardziej wymagające testy kontrolne (JWL-T, TÜV and LBF).
W porównaniu z kołami stalowymi felgi Alcoa
16,0˝x 5,5˝ są lżejsze o 35%. Dzięki niższemu
ciężarowi kół Alcoa firmy transportowe mogą
zwiększyć ładowność swoich pojazdów bez ryzyka

powstania pęknięć, a nawet zwiększyć swoją
rentowność, jako że więcej ładunku może być
przewożone w jednym kursie.
Korzyścią dla użytkowników jest nie tylko mniejszy ciężar kół Alcoa. Łatwość obsługi jest również
istotną zaletą, ponieważ obniża to znacznie koszty
utrzymania. Koła Alcoa DuraBright® są jedyne
w swoim rodzaju. Wykończenie DuraBright® nie
jest powłoką zewnętrzną, ale rodzajem obróbki powierzchniowej, penetrującej aluminium i formującej swego rodzaju tarczę ochronną, która
jest integralną częścią felgi. DuraBright® nie kruszy
się, nie pęka, nie ulega złuszczeniu lub korozji, tak
jak konwencjonalne powłoki ochronne. Nie ma też
potrzeby polerowania powierzchni – regularne
mycie z użyciem łagodnego detergentu i wody
zapewnia kołom należyty połysk. Myjąc koła
Dura-Bright® XBR®, należy pamiętać, że pH stosowanego do mycia detergentu (po rozcieńczeniu)
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powinno zawierać się w przedziale 5–9. Alcoa
oferuje pełną gamę akcesoriów zapewniających
dobry wygląd swoich kół. Począwszy od obręczy
o wysokiej jakości i osłon nakrętek, a na łatwych
w użyciu środkach myjących i konserwujących
skończywszy. W przypadku nowych kół Alcoa
16,0˝x 5,5˝ firma dostarcza kompletny pakiet do
konwersji pojazdu, w tym akcesoria. W jego skład
wchodzą 2 koła osi przedniej, 2 tylnej, komplet
przednich i tylnych osłon piasty i nakrętek.
Nowe koła można nabyć za pośrednictwem przedstawiciela Alcoa w Polsce – jest nim firma Krysgum,
tel. +48 512 72 56 86, mail: k.piotrowska@krysgum.com.pl, internet: www.krysgum.com.pl.
Więcej informacji o kołach Alcoa można znaleźć na
stronie internetowej: www.alcoawheels.com.
Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Alcoa Wheel Products Europe
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Maksymalna kubatura
Tomasz Marszałek
Naczepy typu mega, czyli o powiększonej kubaturze i wysokości wewnętrznej
sięgającej 3 m, ma w swojej ofercie większość producentów naczep. Tego typu
pojazdy wykorzystywane są najczęściej tam, gdzie przewoźnik potrzebuje
maksymalnej kubatury, a już nie zawsze bardzo dużej ładowności.

egi pracują najczęściej w łańcuchach logistycznych firm
produkcyjnych – są chętnie wykorzystywane w transporcie części i podzespołów motoryzacyjnych, opakowań,
a także produktów szybko rotujących,
niewymagających przewozów w kontrolowanych warunkach termicznych.

Schmitz Cargobull
Firma Schmitz Cargobull ma w ofercie rodzinę naczep kurtynowych X-Light
specjalizowanych do różnych zastosowań. Ich konstruktorom udało się obniżyć masę własną pojazdów od 500 do
1200 kg. Naczepy X-Light są oferowane
w dwóch standardach wysokości podłogi – Universal i Mega, które są kompromisowym rozwiązaniem między niską
konsumpcją paliwa przez silnik ciągnika
i maksymalną ładownością naczepy. Generacja zoptymalizowanych wagowo naczep S.CS Universal i S.CS Mega X-Light
jest proponowana w trzech wersjach –
Basic, Coil i Paper. Największą redukcję
masy własnej udało się niemieckiemu
producentowi uzyskać w przypadku naczepy S.CS Mega X-Light – jej tara to ok.
6100 kg, czyli o 1200 kg mniej niż poprzednio produkowane modele. Mniejszą
masę własną naczep uzyskano głównie
przez zastosowanie w ich konstrukcji

Naczepy typu mega wykorzystywane są najczęściej tam, gdzie bardziej niż ładowność
liczy się kubatura wnętrza (na zdjęciu naczepa Schmitz Cargobull)

wysokiej jakości materiałów. Podłużnice budowane są ze stali o wysokiej wytrzymałości (pozwala to na zastosowanie
mniejszych przekrojów kształtowników),
a przykręcane do nich poprzeczki ramy
powstają z aluminium. Zabezpieczenie
przed korozją jest dwojakie. Podłużnice są cynkowane, a poprzeczki malowane metodą KTL. Z aluminium powstaje
też wiele innych elementów. Naczepy
wyposażane są w nowej generacji osie
ROTOS+ o zoptymalizowanych mechanizmach oraz zawieszeniach. Zapewniają one mniejsze opory toczenia, są lżejsze,
a także są dostosowane do współpracy
zarówno z kołami o średnicy 19,5, jak
i 22,5 cala. Na przykład w naczepach
S.CS Mega z 19,5-calowymi obręczami
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pozwoliły na zaoszczędzenie aż 250 kg
na masie pojazdu. Dodatkowe obniżenie
masy własnej można uzyskać przez zastosowanie aluminiowych obręczy kół.
Wszystkie kurtynówki Schmitza produkowane są zgodnie z normą DIN EN
12642 Code XL i zapewniają bezpieczny
przewóz towarów. Operatorzy flot mają
do dyspozycji standardowo zestaw punktów mocowania ładunku na całej długości naczepy pozwalający na unieruchomienie go niemal w dowolnym miejscu.
Do tego w ofercie są specjalne, dodatkowe systemy mocowania odpowiednie
do przeznaczenia naczepy. Kurtyny wykonywane są z ekologicznego, a przede
wszystkim ognioodpornego materiału
o nazwie Tarpos. Zastosowano w nim
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nowy splot i materiały oparte na PCW
odporne na rozdarcie w każdym kierunku oraz bezpieczne dla środowiska naturalnego – plandekę można poddać recyklingowi. Spełnia ona normę REACH
(Registration, Authorization and Restriction of Chemicals). Materiał kurtyny jest
też bardziej gładki, co sprzyja nakładaniu na niego grafiki reklamowej, i odporny na zabrudzenia. Jest także dopuszczony do stosowania przy przewozach
podlegających konwencji ADR. Czynności przeładunkowe ułatwia i przyspiesza
przesuwany i podnoszony hydraulicznie
dach Schmitz Cargobull Safety Roof.
Umożliwia on też wykorzystanie pełnej
szerokości wnętrza aż do wysokości 3 m
i wstawienie trzech klatek kratownicowych (gitterboksów), często stosowanych
w przemyśle. Naczepy typu Mega są dostępne także w wersji VARIOS – z prze-

ECAS II. Dla poprawy opływu powietrza
i zmniejszenia konsumpcji paliwa przednia ściana ma aerodynamiczny kształt.

Krone
Krone nie tylko buduje dobre i pomysłowe pojazdy, ale stara się jak najlepiej
dostosować swoje naczepy do specjalistycznych i często zmieniających się potrzeb przewoźników. Nieustannie wprowadza nowe rozwiązania techniczne,
które nie tylko ułatwiają transport różnych ładunków, ale także czynią go bezpieczniejszym. Jako pierwszy producent
w Europie Krone zastosował technologię
„KTL plus powder” (KTL plus proszek).
Jest to metoda katodowego (zanurzeniowego) nakładania powłok antykorozyjnych połączona z lakierowaniem proszkowym, w którym farba jest wpalana

w wielu zastosowaniach nawet możliwości pojazdów typu mega. Mimo standardowych rozmiarów można nią przewieźć
aż 66 europalet. 33 mieszczą się na podłodze, a kolejne 33 ładuje się na górny
poziom, dzięki zastosowaniu oryginalnego systemu belek nośnych i gniazd do
ich mocowania znajdujących się w szynach biegnących wzdłuż bocznych ścian.
Ten Profi Liner często używany jest do
przewozu napojów, ponieważ skrzynki
i zgrzewki z butelkami można stawiać na
sobie w kilku warstwach. Profi Linery
mogą być przystosowywane do przewożenia bardzo specyficznych towarów,
które wymagają specjalnego mocowania.
Oczywiście wiele spraw załatwia tu doskonale opracowany układ ochrony ładunku Multilock/Multiblock, ale naczepy
te są też przystosowywane do przewożenia i łatwego przeładunku również

Krone Mega Liner

stawną wysokością zabudowy i mogą
zostać dostosowane do kombinowanego
transportu drogowo-kolejowego.
Naczepy wyposażane są też w pakiet rozwiązań poprawiających komfort
użytkowania i bezpieczeństwo. Są to np.
zintegrowany w podłodze 100-litrowy
schowek idealnie nadający się do przechowywania ekwipunku do mocowania
ładunku, immobiliser chroniący przed
złodziejami, światła informujące jadących
z tyłu o awaryjnym hamowaniu (Emergency Brake Alert), nowy system pomagający kierowcy podczas cofania pod rampę (Ramp Distance Control), elektroniczny
układ kontroli naczepy (Trailer Information System) i rozłożenia ładunku (Load
Spread Programme) i oczywiście system
elektronicznego nadzoru zawieszenia

na gorąco w malowaną powierzchnię.
Takie powłoki nie tylko doskonale przylegają do podłoża, ale są bardzo trwałe.
Pozwala to firmie na udzielanie gwarancji wynoszącej 6 lat lub milion kilometrów przebiegu. Wszystkie naczepy Krone
standardowo zaopatrzone są w elektroniczny system hamulcowy EBS oraz elektroniczną stabilizację toru jazdy chroniącą je przed wywróceniem – tu do wyboru
są systemy RSS z Wabco, ESP Knorra
i EB+ z Haldexu.
Podstawowym produktem Krone są
naczepy rodziny Profi Liner. To skrzyniowe lub platformowe naczepy plandekowe i kurtynowe. Jedna z nich – Profi
Liner Double Deck – to naczepa dająca
możliwość maksymalnego wykorzystania
przestrzeni ładunkowej, przekraczająca

kłopotliwych towarów, np. wielkich roli
z papierem gazetowym (Paper Liner) czy
zrolowanej blachy (Coil Liner). W ich
podłogach znajdują się zagłębienia (coil
muldy), w które wstawiane są rolki.
Mega Liner to głęboko zmodyfikowana naczepa wielkopojemna tocząca się
na niskim ogumieniu, z całkowicie płaską
podłogą. Jej pojemność to 100 m3 przy wysokości wnętrza wynoszącej 3000 mm.
Najciekawszym rozwiązaniem jest tu hydraulicznie podnoszony dach. W połączeniu z kurtynowymi bokami pozwala on
na szybki za- lub rozładunek za pomocą
wózka widłowego tylko części naczepy.
Dach można podnosić w interwałach 30-milimetrowych na maksymalnie 450 mm
powyżej normalnego położenia. Odbywa
się to za pomocą siłowników hydrau-
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licznych znajdujących się w narożnikach
naczepy. Każdy zaopatrzony jest w osobną pompę, a sterowanie nimi odbywa się
z dołu – kierowca nie musi wspinać się
na naczepę. Mega Linera zawieszono na
poduszkach pneumatycznych o skoku
200 mm z sześciostopniową regulacją
sztywności.

Kögel Trailer
Kögel Trailer należy do grupy największych europejskich producentów
naczep. Pojazdy tej firmy charakteryzują się dużą trwałością, co jest zasługą wykorzystywania w produkcji materiałów
najwyższej jakości oraz stosowania ochrony antykorozyjnej w systemie KTL. Firma
oferuje 10 lat gwarancji na korozję perforacyjną ram. Naczepy tej marki charakteryzują się również niską masą własną

wytrzymują nacisk 7200 kg/oś wózka
widłowego, co umożliwia wjeżdżanie nim
z pełnym obciążeniem do wnętrza. Przesuwny i podnoszony dach umożliwia
ładowanie towarów z góry suwnicą oraz
wózkiem widłowym z boku.
Oprócz serii Mega ciekawą alternatywą są tu naczepy Cargo – też wielkopojemnościowe – skrzyniowa i kurtynowa. Ich masy własne to odpowiednio
6330 i 6600 kg. Naczepa skrzyniowa
ma 2940 mm wysokości załadunkowej,
a kurtynowa 2880 mm. Skrzyniowa ma
ścianę przednią z narożnymi kłonicami
z aluminium, a ściana tylna to aluminiowa uchylna klapa zamykana za pomocą
trzech zawiasów oraz zamków ryglowanych typu T. Ściany boczne wyposażone
są w 3 pary odchylanych stalowych kłonic z sześcioma kieszeniami na łaty oraz
13 par pierścieni mocujących charakte-

Kögel oferuje kubaturowe naczepy mega także w wersji z zapięciem celnym TIR

i dużą ładownością. Wszystkie modele
już w wersji podstawowej są bogato wyposażone, co minimalizuje konieczność
uzupełniania przez użytkownika w dodatkowe, kosztowne elementy. Naczepy Kögel wyposażone są w systemy bezpiecznego mocowania różnych ładunków,
co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Są to uniwersalne naczepy skrzyniowe i kurtynowe (także typu mega), odpowiednie do transportu różnego typu
ładunków (spaletyzowanch, napojów, papieru, części samochodowych, artykułów
elektronicznych itp.), a także konstrukcje specjalistyczne do przewozu produktów w zwojach. W budowie ramy stosowana jest lekka, stalowa konstrukcja
kratownicowa z poprzecznicami. Podłogi

ryzujących się maksymalną wytrzymałością do 2 t (podobnie jest w kurtynowej). Naczepa ma 4 pary burt bocznych
o wysokości 600 mm wykonanych z aluminiowych profili zamkniętych z czterema zawiasami. Zamknięcie celne jest
zgodne z wymogami karnetu TIR. Naczepa kurtynowa też jest wyposażona
w aluminiowe kłonice narożne na ścianie przedniej, dwuskrzydłowe tylne drzwi
oraz 5 par gniazd do mocowania przesuwanych kłonic. Ma mechaniczno-hydrauliczny, bezstopniowo regulowany o maksymalnie 360 mm dach typu Kögel Easy
Move. Dach unoszony jest za pomocą 4
dźwigni umieszczonych w narożnych kłonicach. Wyposażeniem standardowym
jest Vario-Fix – stalowa rama zewnętrzna
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z otworami, do których mocowane są
pasy unieruchamiające ładunek.
Ciekawym konstrukcyjnie i uniwersalnym pojazdem jest naczepa z muldą
do transportu ciężkich ładunków w zwojach, występująca także w wersji skrzyniowej i kurtynowej oraz mega. Naczepy
te wyposażone są w muldę w podłodze,
gdzie mocuje się zwoje. Po jej zasłonięciu naczepa z powodzeniem przewiezie
i inne ładunki. Możliwy jest wtedy wjazd
wózka widłowego o nacisku na oś do
5,46 t. Pomimo solidnej konstrukcji wanny, wzmocnionej dodatkowo masywną
belką biegnącą pomiędzy podłużnicą, naczepa ma niską masę własną – 7150 kg.
Wzmocniona mulda o długości 7,2 m
pozwala na przewóz krótkich i ciężkich
walców ważących nawet do 25 t przy
długości zaledwie 1,5 m. Dzięki systemowi zabezpieczenia ładunku Coil Care
krótkie walce o dużych średnicach, które
mają tendencję do przesuwania się podczas transportu, zostają zamocowane za
pomocą specjalnych kłonic, gwarantujących bezpieczeństwo. Pojazd w standardzie wyposażony jest w 13 par pierścieni
mocujących, z których 11 ma wytrzymałość do 2 t, a pozostałe dwa do 4 t. Opcjonalnie można otrzymać ramę Vario-Fix.
Mechaniczno-hydraulicznie podnoszony
dach dostępny jest w standardowym wyposażeniu megi. Opcjonalne wyposażenie, np. pakiet Mega Rail, pozwala na
transport multimodalny dzięki wzmocnionej ramie podwozia oraz zabezpieczeniu plandeki przed uszkodzeniem chwytakiem (tkanina aramidowa). Naczepa
mega na zamówienie dostępna jest również z burtami lub wyposażeniem do
przewozu pojemników Oktabin: są wyposażone w listwy kierujące, ceowniki
i teleskopowane belki zabezpieczające
ładunek.

Wielton
Mocną stroną naczep z Wielunia jest
ich jakość i odporność na niekorzystne
warunki eksploatacji. Naczepa kurtynowa w wersji mega z niskim siodłem
(920 mm), porusza się na osiach z hamulcami tarczowymi i kołami 22,5 cala.
Kubatura tego pojazdu wynosi ok. 100 m3,
a wysokość wewnętrzna 2780/2850 mm.
Są to w obu przypadkach naczepy wykonywane specjalnie na potrzeby transportu międzynarodowego ze wzmocnieniami pod tzw. bezpieczny ładunek
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Naczepa kurtynowa Wielton w wersji
mega łączy się z ciągnikiem o wysokości
siodła 920 mm

(zgodnie z normą VDI 2700 EN12195-1).
Naczepa z solidną ramą ze stali o podwyższonej wytrzymałości ma masę własną
ok. 6700 kg i wewnętrzną wysokość załadunkową (boczną) 2555/2625 mm. Pojemność ładunkowa wynosi ok. 92 m3/34
europalety. Rama jest dwukrotnie śrutowana, a następnie lakierowana w komorach bezpyłowych – standardowo na
kolory szary lub czerwony. Podłoga skrzyni ładunkowej ze sklejki wodoodpornej
ma dopuszczalny nacisk osi wózka widłowego 5500 kg. Naczepa wyposażona
jest w przesuwne kłonice z górnym mocowaniem na rolkach, a pomiędzy nimi
przy podłodze instalowany jest jeden rząd
łat aluminiowych o wysokości 150 mm,
a powyżej 4 rzędy desek drewnianych.
Z aluminium wykonywane są ściana
przednia, pełne drzwi tylne i narożne
słupki, które są przykręcane do podwozia. Dwa boki plandeki oraz dach przesuwane są niezależnie. Osie o obciążeniu

technicznym do 9000 kg każda mogą
być wyposażone w hamulce bębnowe
lub tarczowe.

Berger
To, co opuszcza fabrykę pod marką
BERGER ecotrail, wyznacza najwyższe
standardy w zakresie masy własnej naczep, opierając się na precyzji wykonania,
doskonałych parametrach stosowanej stali
i innowacyjności w łączeniu materiałów,
nie wprowadzając przy tym żadnych
ograniczeń w zakresie wykorzystania pojazdów. Co ciekawe, mimo swojej lekkości konstrukcja naczepy jest wyłącznie
stalowa. Tyle że jest to drobnoziarnista
stal typu S700 o bardzo wysokiej wytrzymałości. Rama naczepy o specyficznym
przekroju – on też jest współodpowiedzialny za jej doskonałe parametry – jest
kształtowana w procesie gięcia na zimno,
a wszystkie spawy wykonywane są w ści-

śle określonych warunkach temperaturowych, w których stal w okolicy spawów
nie zmienia właściwości fizycznych.
Masa całkowicie wyposażonej naczepy Berger ecotrail typu SAPL 24LTMN
mega wynosi tylko 4990 kg! Dopuszczalna masa całkowita to 35 000 kg, co
oznacza, że jej teoretyczna ładowność
wynosi aż 30 010 kg. Wartości dopuszczalne technicznie są jeszcze o 4000 kg
wyższe! A to świadczy też o tym, jak duży
jest zapas jej wytrzymałości. Ze względu
na przepisy i certyfikat zgodny z DIN EN
12642 XL jej dopuszczalna ładowność to
29 000 kg. Naczepa typu 24LTMCN różni
się od standardowej megi dwoma parametrami. Jest wyposażona w znajdującą
się pod podłogą muldę i jest nieco cięższa
– pusta waży 5517 kg – a to i tak rekordowa wartość na rynku. Mulda o długości
8222 mm wykonana ze stali drobnoziarnistej S700 służy do transportu kręgów
stali o średnicy od 900 do 2000 mm. Jest
zamykana 16 pokryciami tworzącymi
jednolitą powierzchnię. Ta naczepa też
ma dopuszczenie do ładunku o masie do
29 000 kg. Obie megi Bergera mają wysokość wewnętrzną 3000 mm.
Podwozie obu naczep to przemyślana w najdrobniejszym szczególe stalowa
rama podłużnicowa połączona z podłogą
o specjalnej konstrukcji i ramą zewnętrzną ze 136 otworami umożliwiającymi niemal dowolne mocowanie haków pasów dla
obciążeń rozciągających do 2000 daN.
Oprócz nich mamy do dyspozycji 17 par
pierścieni mocujących zintegrowanych
z ramą zewnętrzną dla obciążeń rozcią-

reklama
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Naczepa mega
Berger ecotrail

gających do 2500 daN, a w coilmuldzie
jeszcze dwie pary wpuszczanych w podłogę pierścieni mocujących dla dużych
obciążeń – do 6000 daN na każdy pierścień. W przypadku transportowania stali
w zwojach takie wyposażenie jest niezbędne. Liczbę pierścieni mocujących
do dużych obciążeń i ich pozycje można
ustalić według indywidualnych potrzeb.
Sztywną podłogę ecotrail-hybridfloor wykonano z laminowanego drewna i wzmocniono od spodu tkaniną ze sztucznego
włókna. Wytrzymuje obciążenia spowodowane przez wózki widłowe i punktowo ułożone ładunki (dopuszczalny nacisk osi wózka widłowego 7000 kg –
DIN EN 283). Naczepa ma w wyposażeniu komponenty pochodzące od renomowanych dostawców, co powinno zapewnić jej bezawaryjną i wydajną pracę.
I tak: oświetlenie i instalacja elektryczna
to wyroby firmy Hella, przesuwny i podnoszony (50 mm) dach typu Ultraline
dostarcza Edscha (możliwość otwierania

z przodu i z tyłu, usztywnienie za pomocą
systemu 4-linowego), agregat osiowy
pochodzi od SAF-Holland i współpracuje
z pneumatycznym zawieszeniem z możliwością regulacji wysokości, układ hamulcowy dostarcza Knorr-Bremse (z hamulcami tarczowymi 370 mm, systemem
stabilizacji wychylenia Roll Stability Program, systemem EBS 2S/2M, postojowym układem hamulcowym z hamulcami sprężynowymi i podwójnym zaworem
zwalniającym, aluminiowym zbiornikiem
sprężonego powietrza i z możliwością diagnostyki przez gniazdo EBS), zawieszenie
pneumatyczne z systemem podnoszenia i opuszczania. Na stalowych kołach
standardowo zakładane jest ogumienie
Goodyear Marathon LHT II 435/50 R19,5.

Zasław
Zasław ma pełną ofertę w zakresie
naczep kurtynowych, czyli: firanki, skrzyniowe, burtofiranki, coilmuldy – w wersNaczepa mega firmy
Zasław – Polacy
nie gęsi...

jach standardowych oraz mega. Wszystkie już w standardzie wyposażone są
w certyfikat XL 15 t (certyfikat mocowania ładunku wydawany przez Instytut
Transportu Samochodowego. Naczepa
kurtynowa wyposażona została we wzmacnianą plandekę, deski aluminiowe oraz
specjalnie wzmacnianą ścianę przodu
(blacha). Przednia ściana ma dodatkowe
uchwyty dla lepszego mocowania ładunku. Bardzo ciekawe rozwiązanie zastosowano w dachu: użyto specjalnego
materiału Carapax o podwyższonej wytrzymałości z zatopionymi wewnątrz linkami. Dotychczas w dostępnych na rynku
rozwiązaniach przewoźnicy musieli borykać się z problemem zaplątanych linek.
Kierowcy na ich uporządkowanie tracili
czas i nerwy. W rozwiązaniu zastosowanym przez Zasław problem ten został wyeliminowany. Naczepy Zasław wyposażone są w komponenty renomowanych
producentów: osie BPW, SAF lub Mercedes, układ hydrauliczny Knorr-Bremse,
oświetlenie Hella lub Aspock. Rama produkowana jest z wysokogatunkowej stali,
dwukrotnie śrutowana oraz malowana
lakierami poliuretanowymi. To lekka konstrukcja wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości S355J.
Ściana przednia składa się ze słupów
stalowych (przykręcanych) i ma wypełnienie z anodowanych profili aluminiowych. Tylne drzwi do wysokości dachu z ryglami wewnętrznymi wykonane
są z anodowanych profili aluminiowych.
Na bokach zastosowano przesuwne kłonice Hestal (3 pary), 5 rzędów desek
drewnianych, a rozsuwany dach jest firmy
Versus z profilami aluminiowymi o przekroju L. Jest on podnoszony mechanicznie (na sprężynach gazowych) i blokowany do załadunku. Naciąg kurtyn
bocznych umieszczony został obustronnie w tylnej części naczepy. Podłoga wykonana jest z wodoodpornej sklejki antypoślizgowej o grubości 27 mm, a zaczepy
do pasów mocujących ładunek (13 par)
umieszczone są w bocznych obrzeżach.
Długość megi firmy z Andrychowa to
13 896 mm, a wysokość wnętrza 2920 mm.
Ta mega ma kubaturę 99 m3, masę własną
6740 kg i ładowność 2860 kg. Toczy się
na kołach o rozmiarze 19,5 cala z oponami 385/55.

Zdjęcia: © Producenci, T. Marszałek
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Krone KTX: zasadnicza
zmiana strategii

Bernard Krone – prezes
zarządu grupy Krone

Krone poszerza swoją ofertę o kompleksowe rozwiązanie składające się
z naczepy i układu jezdnego. Najważniejszym jego elementem jest wprowadzenie
na rynek nowej osi naczepowej KTX. Prezentujemy rozmowę z Bernardem Krone
– prezesem zarządu grupy Krone – na temat tej nowej strategii
rozwoju i portfolio produktowego firmy.

a wrześniowej Międzynarodowej
Wystawie Pojazdów Użytkowych
w Hanowerze (IAA) firma Krone
przedstawi strategiczne poszerzenie programu: naczepy Krone będą dostępne
także z osią KTX, czyli Krone Trailer aXle.
Oś KTX produkowana jest przez firmę
Trenkamp & Gehle z siedzibą w Dinklage.
Od stycznia 2013 r. firma ta należy do
grupy Krone. Równolegle do wprowadzenia osi znacznie rozbudowano także
ofertę usług. Bernard Krone komentuje
przyczyny takich decyzji oraz korzyści
płynące dla klientów, wynikające z tej nowej, strategicznej koncepcji.

Oś KTX bazuje na sprawdzonej osi
gigant do naczep standardowych, jednak
została opracowana w celu integracji z naczepami produkowanymi przez Krone.
Dzięki temu powstał nowoczesny, bezobsługowy i zoptymalizowany kosztowo
system osi z hamulcami tarczowymi.

„Samochody Specjalne”: Firma Krone
podjęła decyzję o wprowadzeniu na rynek własnej osi do naczep. Jakie są przyczyny podjęcia takiej decyzji?
Bernard Krone: Nowa oś jest elementem
zmiany naszej podstawowej strategii działania. Do niedawna przy produkcji po-
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jazdów użytkowych Krone koncentrowaliśmy się na montażu komponentów typu
premium. Jednak od dłuższego czasu obserwujemy wzrost oczekiwań klientów,
a w szczególności w zakresie jakości produktów, zaopatrzenia w części zamienne,
usług serwisowych i wartości pojazdu
przy odsprzedaży. Dlatego należało podjąć
odpowiednie decyzje strategiczne, a co
za tym idzie, przejąć również odpowiedzialność za kluczowy element pojazdu,
jakim jest agregat jezdny, czyli oś. Dzięki
temu możemy zaproponować kompleksowe rozwiązanie w segmencie premium,
poszerzone równocześnie o zupełnie nowy
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„Należało podjąć odpowiednie decyzje
strategiczne, a co za tym idzie, przejąć
również odpowiedzialność za kluczowy
element pojazdu, jakim jest agregat
jezdny, czyli oś”.
zakres usług. Aktualnie jesteśmy jedynym
partnerem kontaktowym dla naszych
klientów i odpowiadamy za wszystkie
ich zapotrzebowania. Naczepa, wyposażona w osie naszej własnej produkcji,
składa się obecnie wyłącznie z części
oznaczonych logo firmy Krone. Takie
pojazdy mają bardzo wysoką wartość
odsprzedaży. Nazwa Krone jest postrzegana w całej Europie jako synonim jakości i niezawodności.

„Dzięki osi KTX firmy Krone możemy zaproponować wysokiej jakości produkt
uzupełniający naszą ofertę i zwiększający jeszcze bardziej wartość naszych pojazdów”.

Oś produkowana jest przez firmę Trenkamp & Gehle GmbH, wytwarzającą
osie gigant. Dlaczego wybór padł właśnie na tego partnera?
Firma Trenkamp & Gehle ma know-how
i charakteryzuje się kulturą działania,
która pasuje do naszej firmy. Firma cieszy się doskonałą renomą w dziedzinie
produkcji osi specjalnych. Jest to przedsiębiorstwo, które od lat produkuje nowoczesne osie stosowane w pojazdach do
transportów nienormatywnych, a także
dysponuje odpowiednim doświadczeniem
w zakresie standardowych osi do naczep.
Poza tym współpraca naszych firm na
płaszczyźnie personalnej również bardzo

dobrze się układa: rodziny Gehle i Krone
dobrze się znają, ponieważ firma Trenkamp & Gehle jest naszym dostawcą już
od wielu dekad. Kierujemy się tymi samymi kluczowymi wartościami: nasze
działania ukierunkowane są na osiągnięcie korzyści przez klientów oraz doskonałą
jakość świadczonych usług serwisowych.
Poczuwamy się do odpowiedzialności
względem naszych klientów. W każdej
dziedzinie naszego działania dążymy do
jak najlepszej jakości aż po najdrobniejszy szczegół. Powiązanie naszych potencjałów było właściwą decyzją: dzięki osi
KTX firmy Krone możemy zaproponować

wysokiej jakości produkt uzupełniający
naszą ofertę i zwiększający jeszcze bardziej wartość naszych pojazdów.

Współpraca z firmą Trenkamp & Gehle
trwa od stycznia 2013 r. Czym charakteryzowały się Państwa działania od
tego czasu?
Zależało nam na tym, aby połączyć obie
firmy i wykorzystać efekt synergii. Dostosowaliśmy nasze procesy i zintegrowaliśmy nasze systemy planowania zasobów
przedsiębiorstwa ERP (ang. enterprise
resource planning). Po utworzeniu tych
elementarnych podstaw działania mog-
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liśmy przejść do konkretnego planu rozwoju osi naczepy Krone i wprowadzenia
jej na rynek. Istotne było dla nas, aby podczas każdego etapu procesu stale osiągać
postępy w dalszym rozwoju sprawdzonej osi, zachowując przy tym należytą
staranność i stosując dobrze przemyślane
rozwiązania.

korzyścią dla naszego klienta jest kontakt wyłącznie z jednym partnerem we
wszystkich kwestiach związanych z naczepami, osiami czy pozostałymi komponentami. Dzięki zasadzie „Wszystko od
Krone” klient może otrzymać od nas
wszystkie części zamienne. Takie rozwiązanie obniża koszty i umożliwia lep-

W fazie projektowania osi Krone KTX
przeprowadziliśmy szczegółowe obliczenia i testy porównawcze. Wykonaliśmy także czasochłonne badania we
współpracy z niemieckim Instytutem
Frauenhofer w charakterze niezależnego
eksperta. Dodatkowo przeprowadziliśmy
intensywne jazdy próbne na trasach testowych. Wszystkie testy oś zdała na ocenę
celującą. Jednakże w tym zakresie stawiamy również na doświadczenie: nasi
specjaliści produkują rocznie 90 000 osi.
Dlatego bardzo dobrze wiemy, jakie wymagania musi spełniać ten główny element konstrukcyjny – a nasza oś je
spełnia. Dowodem na to, jak bardzo jesteśmy przekonani do naszych osiągów,
może być sześcioletnia gwarancja na
łożysko i korpus osi – niezależnie od
przejechanych kilometrów.

Marka gigant zostaje zachowana, gdyż
firma Trenkamp & Gehle produkuje osie
nie tylko dla Krone. Co to oznacza dla
Państwa strategii?
Trenkamp & Gehle jest silnym parterem,
posiadającym wszechstronną paletę produktów i szeroką wiedzę specjalistyczną.
To otwiera przed Krone nowe, intere-

„Dodatkową korzyścią dla naszego klienta
jest kontakt wyłącznie z jednym partnerem
we wszystkich kwestiach związanych
z naczepami, osiami czy pozostałymi
komponentami”.
Jakie konkretne korzyści dla klienta
płyną z połączenia naczepy i nowej osi?
Nasi klienci odnoszą wiele korzyści dzięki
zastosowaniu nowego, kompleksowego
rozwiązania. Już w momencie zakupu
klient korzysta z trwałego produktu wysokiej jakości zakupionego przy doskonałym stosunku ceny do jakości. Klient
może również skorzystać z obszernej oferty
usług w zakresie osi i naczep. W ramach
naszego pakietu serwisowego Fair Care
proponujemy przykładowo kompletne
umowy serwisowe na całą naczepę wraz
z osią KTX. Umowy te obejmują również
inne rodzaje osi. Dodatkową, oczywistą

sze planowanie kosztów serwisu i części
zamiennych. A kiedy naczepa już wykona swoją pracę, klient skorzysta z pewnością z atrakcyjnej wartości pojazdu
przy odsprzedaży.

Od tak ważnej części konstrukcyjnej,
jaką jest oś, klient oczekuje całkowitej
niezawodności. W jaki sposób zapewniają Państwo, że oś jest stabilna i wytrzymuje duże obciążenia?
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sujące perspektywy. Oś KTX będzie najpierw montowana w naczepach marki
Krone. Kolejnym etapem może być jednak wykorzystanie wiedzy specjalistycznej naszego partnera przy produkcji osi
do naszych pojazdów rolniczych.

Dziękujemy za rozmowę.
Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Krone
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Silnik MAN D3876
– mocny, ekonomiczny i niezawodny
Flota samochodów ciężarowych MAN Euro VI ma od niedawna swój nowy okręt
flagowy: jest to model TGX D38. Pojazd ten jest napędzany przez nowo
opracowany silnik D3876 – rzędową szóstkę o pojemności skokowej 15,2 dm3.

samochodach MAN TGX z silnikiem D38 i pierwszych wrażeniach z jazd testowych pisaliśmy
w poprzednim numerze „Samochodów
Specjalnych”. Przypomnijmy, że MAN
TGX D38 to samochód ciężarowy o podwyższonych osiągach, przeznaczony do
realizacji najbardziej wymagających zadań transportowych. Oficjalna premiera
tego modelu odbędzie się we wrześniu na
tegorocznych targach IAA w Hanowerze.
Pora bliżej przyjrzeć się jego sercu,
czyli silnikowi D3876, ponieważ MAN,
podobnie jak inni producenci (z wyjątkiem
Scanii), w przypadku silników trakcyjnych Euro VI o największych pojemnościach skokowych i osiągach, zdecydował
się na odejście od układu widlastego. Dotychczas „topowym” modelem floty MAN
Euro V był TGX z silnikiem D2868 – widlastą ósemką o mocy 680 KM (500 kW),
rozwijającą moment obrotowy 3000 Nm.

Rzędowa szóstka na start
Nowy 15-litrowy silnik wysokoprężny
MAN D3876 występuje w 3 wariantach
osiągów. Wersje o momencie obrotowym
2500 i 2700 Nm i mocy maksymalnej odpowiednio 520 i 560 KM (382–412 kW)
sprawdzą się w samochodach transportu
dalekobieżnego i wieloosiowych podwo-

Silnik D3876 będzie montowany w ciężarówkach MAN TGX
i TGS wykorzystywanych do najbardziej
wymagających zadań transportowych

ziach, natomiast wersja o mocy 640 KM
(471 kW) i momencie 3000 Nm to rozwiązanie do zastosowań najcięższych.
Silnik D3876 wykorzystuje rozwiązania konstrukcyjne i wysokowytrzymałe materiały stosowane w dotychczas produkowanych silnikach z rodzin
D20/D26. Można tu wymienić takie komponenty, jak filtr paliwa, moduł filtracji
oleju wraz z separatorem, pompę cieczy
chłodzącej, zawór dławiący oraz zawór
recyrkulacji spalin, napęd wentylatora
chłodnicy, układ pasowy napędu urządzeń pomocniczych, alternator, rozrusznik i osuszacz powietrza.

D3876 jest silnikiem o dużej niezawodności i jednocześnie niskim zużyciu
paliwa. Testy porównawcze wykazały, że
wersja o mocy 560 KM zużywa o 3%
mniej paliwa niż porównywalny silnik
MAN D26 (12,4 dm3) Euro V o mocy
540 KM – i to przy momencie obrotowym
o 200 Nm większym. Zużycie AdBlue
jest o 65% niższe.

Doładowanie dwustopniowe
Duży moment obrotowy dostępny
już przy niskich prędkościach obrotowych oraz duża dynamika rozruchu uzys-
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ku od góry do dołu silnika (tzw. top-down
cooling). Koncepcja ta pozwala na skuteczne chłodzenie najbardziej obciążonych cieplnie obszarów głowicy silnika
i ochronę zaworów, gniazd zaworowych
i wtryskiwaczy przed nadmiernymi naprężeniami termicznymi.
Odpowiednio zaprojektowany przepływ czynnika chłodniczego pozwala na
uzyskanie wysokiej pojemności cieplnej
układu chłodzenia przy jednocześnie niewielkim jego natężeniu przepływu.

3
1

Dwustopniowe doładowanie z dwustopniowym
chłodzeniem powietrza:
1 – turbosprężarka niskociśnieniowa, 2 – międzystopniowa chłodnica
powietrza, 3 – sprężarka wysokociśnieniowa,
4 – główna chłodnica powietrza doładowującego

2

4

250 bar. Sam proces spalania przebiega
bardzo efektywnie – minimalne jednostkowe zużycie paliwa to tylko 180 g/kWh.

Materiały o wysokiej wytrzymałości

Miska olejowa
z tworzywa sztucznego o opatentowanej
strukturze pozwalającej
na obniżenie poziomu hałasu

kane zostały dzięki wprowadzeniu dwustopniowego doładowania z międzystopniowym chłodzeniem powietrza. Układ
doładowania składa się z dwóch turbosprężarek o różnych rozmiarach połączonych szeregowo. Maksymalny moment
obrotowy rozwijany jest w zakresie już
od 930 do 1350 obr/min. Przy prędkości
jazdy 89 km/h w zależności od przełożenia przekładni głównej i średnicy koła
prędkość obrotowa silnika zawiera się
w zakresie 1100–1200 obr/min.

Do budowy bloku i głowicy silnika
wykorzystano żeliwo wermikularne
GJCV450. W połączeniu z konstrukcją
zoptymalizowaną pod kątem minimum
masy, aluminiową obudową koła zamachowego i odlewanymi punktami mocowania udało się zmniejszyć ciężar
konstrukcji o 160 kg w porównaniu z dotychczas najmocniejszym w ofercie MAN
silnikiem D28 V8. Aby zmniejszyć ciężar,
zastosowano stalowe odkuwane tłoki,
a miskę olejową i pokrywę zaworów wykonano z tworzyw sztucznych.

W silniku MAN D3876 zastosowano
zawory o wypukłych grzybkach – rozwiązanie to pojawiło się po raz pierwszy
w silniku samochodu ciężarowego. Zapobiega to deformacjom w obszarze przylegania do gniazda zaworowego zaworów
dolotowych i wylotowych (4 na cylinder)
– wypukłe ukształtowanie grzybka zaworowego stanowi dodatkowe wzmocnienie. Rezultat to zwiększenie trwałości
gniazd i zaworów.
Ciekawym elementem konstrukcyjnym silnika D3876 zwiększającym trwałość silnika jest umieszczenie specjalnych
pierścieni ogniowych przy górnej krawędzi tulei cylindrowej. Te ochronne pierścienie zapobiegają wnikaniu gazów powstających podczas spalania w przestrzeń

Nowa idea chłodzenia
Po raz pierwszy w silniku samochodu
ciężarowego MAN zastosował układ chłodzenia o konfiguracji, w której ciecz chłodząca jest przepompowywana w kierun-

2

1

Wypukłe grzybki zaworów (1)
i gniazda zaworowe (2)

Maksymalne ciśnienie wtrysku
do 2500 bar
W silniku MAN D3876 zastosowano
układ wtryskowy typu common rail 3.
generacji o maksymalnym ciśnieniu wtrysku do 2500 bar, pozwalającym na uzyskanie bardzo dobrego rozpylenia wtryskiwanej dawki paliwa. Sam przebieg
wtrysku może być precyzyjnie kształtowany z wyodrębnieniem wtrysku wstępnego, głównego i dopalającego. Maksymalne ciśnienia spalania dochodzą do

Wypukłe zawory
i pierścienie ogniowe

1

2

Chłodzenie
typu top-down: priorytetowe chłodzenie wtryskiwaczy (1)
i gniazd zaworowych (2)
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pomiędzy tłokiem i tuleją cylindrową i tym
samym minimalizują powstawanie niepożądanych depozytów z oleju smarującego na krawędzi tłoka. Nagar z oleju ma
własności erozyjne, a dzięki pierścieniom ogniowym obniżono zużycie gładzi
tulei cylindrowej.
Wokół każdego z cylindrów rozmieszczono po 8 śrub mocujących głowicę do
bloku silnika. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że pod obciążeniem cylinder
zachowuje swój pierwotny kolisty kształt
i ulega minimalnym deformacjom.

| TECHNIKA |
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Stalowe tłoki, pierścień ogniowy na krawędzi cylindra (1), mocowanie głowicy 8 śrubami wokół każdego z cylindrów (2)

MAN Air Pressure Management
Chcąc obniżyć zużycie paliwa w ciągnikach siodłowych MAN EfficientLine,
wprowadzono sterowanie pracą urządzeń
pomocniczych. W najnowszym flagowym modelu TGX D38 także zastosowano to rozwiązanie i zoptymalizowano
pracę układu wytwarzania sprężonego
powietrza APM (Air Pressure Management) w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na sprężone powietrze.
W przypadku silnika D3876 stosowana
jest rozłączalna, 2-cylindrowa sprężarka o pojemności skokowej 476 cm3, co
stanowi wzrost o 40% w porównaniu
z 1-cylindrowym modułem APM (sprężarką) stosowanym w silnikach o mniejszej pojemności skokowej.

Turbo EVB. Jako pierwotne hamulce
długotrwałego działania oba urządzenia
gwarantują dużą moc hamowania nawet
przy niskich prędkościach jazdy. Hamulec EVB stosowany w silniku D3876
jest szczególnie wydajny przy prędkościach obrotowych silnika znajdujących
się w środkowym zakresie, osiągając
maksymalną moc hamowania 462 KM
(340 kW) przy 2400 obr/min.
Hamulec Turbo EVB ma maksymalną
moc hamowania wynoszącą 816 KM
(600 KM) przy 2400 obr/min – dzieje się
tak za sprawą kontrolowanego turbodoładowania. Hamulec Turbo EVB będzie
montowany w najmocniejszych wersjach silnikowych od początku roku 2015,
a następnie pojawi się we wszystkich
wersjach silnikowych.

Układ oczyszczania spalin
Spełnienie przez silnik MAN D3876
wymagań normy Euro VI jest możliwe
dzięki zastosowaniu kombinacji sprawdzonych rozwiązań, takich jak zewnętrzna, wysokociśnieniowa recyrkulacja
spalin EGR oraz system selektywnej
redukcji katalitycznej SCR działający
w połączeniu z zamkniętym układem filtracji cząstek stałych CRT. W odróżnie2-cylindrowa sprężarka
o pojemności skokowej
476 cm3, której napęd (1)
uruchamiany jest za pośrednictwem sprzęgła
wielopłytkowego (2) przez
moduł APM tylko wtedy,
gdy jest zapotrzebowanie
na sprężone powietrze

2
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System APM włącza sprężarkę tylko
wtedy, gdy pojawia się zapotrzebowanie
na sprężone powietrze – podczas jazdy
na długich dystansach kompresor pozostaje nieaktywny przez 90% czasu.
Zmniejsza to zapotrzebowanie na moc
wydatkowaną na napęd tego urządzenia
pomocniczego.

Hamulce długotrwałego działania
Silnik D3876 może być wyposażony w wydechowy hamulec silnikowy dużej mocy EVB lub jeszcze mocniejszy

niu od silników MAN o mniejszej pojemności skokowej recyrkulowane spaliny
chłodzone są dwustopniowo. W pierwszej
fazie gazy przechodzą przez chłodnicę
wysokotemperaturową, zintegrowaną
z układem chłodzenia silnika. Następnie
spaliny przepływają przez chłodnicę niskotemperaturową będącą częścią niskotemperaturowego układu chłodzenia powietrza doładowującego (intercoolera).
Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie bardzo niskiego poziomu tlenków
azotu NOx w spalinach opuszczających
silnik, dzięki czemu zużycie AdBlue jest

Silnik D3876 o pojemności skokowej 15,2 dm3
ma trzy warianty regulacji na moce: 520, 560
i 640 KM (382, 412 i 471 kW) i momenty obrotowe odpowiednio: 2500, 2700 i 3000 Nm

o 60% mniejsze niż w silnikach MAN
Euro V, a cały układ oczyszczania spalin udało się zabudować w tłumiku o stosunkowo niewielkich rozmiarach jak na
silnik tej wielkości – ma on te same gabaryty co tłumiki silników D20 czy D26.
Tym samym w samochodach TGX D38
możliwe było zastosowanie zbiorników
paliwa o tej samej pojemności.

4

1
2

W hamulcu
silnikowym Turbo
3
EVB o mocy 600 kW
umieszczone w kolektorze
wydechowym (1) zawory klapowe (2) sterowane przez siłownik (3)
ograniczają napływ spalin do turbiny turbosprężarki wysokociśnieniowej (4)

Aktywna regeneracja filtra cząstek
stałych CRT w normalnych warunkach
eksploatacji nie jest konieczna, nie było
zatem potrzeby montażu dodatkowego
wtryskiwacza paliwa w układzie wydechowym silnika. Dla celów obsługowych
filtr CRT jest łatwo dostępny po demontażu pokrywy serwisowej. Jego oczyszczanie zaplanowano co 500 tys. km.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © MAN
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Schmitz Cargobull
przed IAA

Piotr Muskała

W ostatnich dniach lipca na terenie fabryki naczep Schmitz Cargobull w Altenberge
odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca tegoroczne, przygotowywane na targi
IAA w Hanowerze, nowości niemieckiego producenta naczep. Podczas imprezy
odbyło się również uroczyste uruchomienie nowej linii montażowej naczep.

bliżają się targi IAA – najważniejsze wydarzenie w Europejskim świecie pojazdów użytkowych. Z tej okazji firma Schmitz Cargobull
zaprosiła dziennikarzy do swojej siedziby w Altenberge w Niemczech na prezentację swoich tegorocznych nowości
oraz najnowszych planów związanych
z rozwojem produkcji. Przy okazji prezentacji produktów i strategii mieliśmy również okazję zapoznać się z organizacją
produkcji naczep w zakładach w Altenberge oraz poznać plany rozwoju Schmitza
na rynku chińskim.

związanego z sytuacją na Ukrainie i możliwością zmniejszenia liczby zamówień
na rynek rosyjski.
Ważnym aspektem działalności jest
rozwój chińskiego przedstawicielstwa
firmy. Schmitz zakończył właśnie budowę fabryki naczep w Wuhan. Produkcja
rozpoczęła się w sierpniu. W zakładach
tych planuje się produkcję na poziomie
500 szt. w br., 7,5 tys. szt. w 2015 i odpowiednio: 12, 16 i 20 tys. naczep w kolejnych latach. Chiński rynek transportu
ciężarowego jest interesujący z wielu po-

wodów – przede wszystkim ze względu
na swoją chłonność i ogromny potencjał
oraz brak dostępu do nowoczesnych technologii. Jednocześnie ponad 90% chińskich firm transportowych jeżdżących
samochodami ciężarowymi to przedsiębiorstwa jednoosobowe z właścicielem
kierowcą nie dysponującym odpowiednimi środkami na zakup nowego pojazdu. W Chinach nie ma wiodącego producenta naczep, a 65% krajowej produkcji
odbywa się w niewielkich warsztatach
rzemieślniczych, często pracujących bez

Schmitz Cargobull
W sezonie 2013/2014 Schmitz zanotował obroty na poziomie 1 625 000
euro, co oznacza wzrost o 9% w stosunku do sezonu poprzedniego. Wyprodukowano 45 300 naczep, czyli o niemal
5 tys. więcej niż rok wcześniej. Zatrudnienie w firmie wzrosło o nieco ponad
6%. Schmitz Cargobull jest największym
europejskim producentem naczep z 28-procentowym udziałem na terenie Unii
Europejskiej i 34-procentowym w Niemczech. Firma ma swoje przedstawicielstwa w 18 państwach na terenie całej
Europy. Prognoza na sezon 2014/2015
mówi o wzroście produkcji do 47,5 tys.
naczep przy uwzględnieniu kryzysu

Impreza rozpoczęła się konferencją prasową podzieloną na kilka bloków tematycznych.
Podczas konferencji uroczyście otwarto nową linię produkcyjną
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Nowa generacja naczep
kurtynowych – Genios

Na konferencji przedstawiono również ofertę Schmitz Cargobull na rynku
europejskim oraz szczegóły dotyczące
konstrukcji i wyposażenia nowych produktów. Podkreślono ważną rolę usług
serwisowych i rozwoju systemów telematycznych oraz zarządzania flotą. Według filozofii Schmitza klient powinien
© Schmitz Cargobull

wymaganych licencji i homologacji. Stały
rozwój gospodarczy Chin, dogodna lokalizacja fabryki w Wuhan, obok istniejących fabryk światowych koncernów
z branży motoryzacyjnej (Nissan, Citroen, VW), daje szanse na duży potencjał popytowy. Tendencja do obniżania
kosztów logistyki (należących w Chinach
do najwyższych na świecie!) powoduje,
że rynek, na którym sprzedaje się co
roku 150–200 tys. nowych naczep, oczekuje na producentów zdolnych do produkcji seryjnej pojazdów o stosunkowo
niskiej cenie, dających jednak gwarancję niezawodności, powtarzalnych, trwałych, łatwych w serwisowaniu i niezawodnych. Spełniając te oczekiwania za
pomocą sprawdzonej i docenionej w Europie myśli technicznej w połączeniu
z lokalną siłą roboczą, Schmitz ma nadzieję na duży sukces.

Jedną z najważniejszych innowacji jest
nowa metoda produkcji Z-kształtnych profili
do konstrukcji podłużnic ramy – elementy
są gięte, co pozwala
uniknąć spawania

prawa efektywności logistki oznacza
duże zyski dla użytkowników naczep,
a to zdaniem specjalistów możliwe jest
dzięki zastosowaniu całego kompletu
ich usług, obejmującego systemy telematyczne oraz oprogramowanie do zarządzania flotą. Schmitz ma w swojej
ofercie kompletny system obejmujący
czujniki monitorujące ładunek, stan paliwa (w ciągniku, ale także np. chłodni)
oraz identyfikujących konkretne naczepy
w terenie. Na cały system składają się
trzy komponenty: zarządzanie flotą pojazdów, zarządzanie przewożonym ładunkiem oraz komponent IT, obejmujący
interfejs użytkownika oraz optymalizację całości procesu transportowego.

Nowości
Omówiona została również sytuacja
firmy na rynkach europejskich. Udział
naczep niemieckiego producenta wynosi 19% w krajach Europy południowo-zachodniej, 28 i 29% w Europie północnej
i zachodniej (w tym także w Niemczech)
i aż 35 i 37% w krajach Europy wschodniej i środkowej.
Ważnym wydarzeniem było uroczyste uruchomienie nowej linii produkcyjnej podwozi naczep nowej generacji
Genios. Są to podwozia wykonane w technologii skręcanej (bez spawania) przy
wykorzystaniu podłużnic ramy podwozia w kształcie litery Z, zaginanych na
specjalnym urządzeniu. Modułowa konstrukcja nowego podwozia pozwala na
bardzo elastyczne dopasowanie cech nadwozia naczepy do potrzeb klientów. Nowa technologia zastąpi wcześniej stosowane podwozia skręcane (od 2000 r.).
Zastosowanie nowej technologii wytwarzania profili Z-kształtnych pozwoliło na całkowite wyeliminowanie spawania z produkcji podwozi.

otrzymać od producenta naczep nie tylko
sam pojazd, ale cały zestaw usług związanych z optymalizacją jej wykorzystania. Na pierwszym miejscu jest oczywiście rozbudowana sieć serwisowa,
zapewniająca szybką i sprawną obsługę
gwarancyjną i pogwarancyjną. W omówieniu dużo uwagi poświęcono także
zestawowi usług wspomagających zarządzanie flotą i samymi naczepami. Po-

W nowych naczepach Schmitza zastosowano
nową konstrukcję mocowania zawieszenia – elementy są do nadwozia przykręcane, a nie spawane

W drugim dniu konferencji zaprezentowano trzy najważniejsze nowości
produktowe w ofercie Schmitza. Są to:
naczepa kurtynowa Genios, chłodnia
oraz wywrotka do przewożenia mas bitumicznych. Naczepa Genios wykorzystuje nowe, modułowe podwozie, co pozwala na osiągnięcie dużej elastyczności
w zagospodarowaniu nadwozia na potrzeby indywidualne klienta. Naczepy
Genios objęte są 10-letnią gwarancją na
blachę. Interesującą nowością w pojeździe jest antypoślizgowa podłoga w trzech
wariantach wytrzymałości. Dzięki jej zastosowaniu nie ma potrzeby stosowania
mat antypoślizgowych. Kolejną innowacją jest zawieszenie oraz wykorzystujący
technologię skręcania sposób jego montażu do podwozia. W nowym modelu
kurtyny zastosowano też nowy system
rozsuwania, pozwalający na dostęp do
przestrzeni ładunkowej zaledwie w 35
sekund. Przewóz nietypowych i różnorodnych ładunków ułatwia większa niż
dotychczas ilość dodatków do ich mocowania i zabezpieczania. Światowa pre-
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Zmodernizowana
chłodnia umożliwia
podział przestrzeni
ładunkowej na dwie
części o różnych
temperaturach

Nowy typ nadwozia kurtynowego wyposażono
w system pozwalający na rozsunięcie kurtyny
w zaledwie 35 sekund

miera naczep Schmitz Cargobull z serii
Genios odbędzie się oczywiście podczas
tegorocznych targów IAA w Hanowerze.
Ważną nowością prezentowaną w Altenberge była zmodyfikowana chłodnia
ze ścianami z paneli Ferroplast. Charakteryzuje się ona rozwiązaniem pozwalającym na podział naczepy na dwie
strefy o różnej temperaturze. Do nowości należy nowa podłoga, nowe systemy
mocowania ładunku oraz kilka drobiazgów ułatwiających pracę kierowcy, takich
jak czujniki cofania czy wzmocnione
osłony przeciw uszkodzeniu poszycia bocznego naczepy przez drzwi. Oświetlenie
wnętrza wykonano w technologii LED.
Do chłodzenia nowej naczepy Schmitz
wykorzystuje agregat własnej produkcji, z unikatowym systemem płynnej
regulacji obrotów silnika, co pozwala na
optymalizację wykorzystania jego mocy
i znaczną oszczędność paliwa. Jednostka waży 870 kg i charakteryzuje się
długim okresem pomiędzy wymianami
oleju (3000 godz.). Agregaty chłodnicze
Schmitza spełniają amerykańską normę
czystości spalin dla silników nietrakcyjnych Tier 3A.
W Altenberge pokazano również nową wywrotkę do przewozu mas bitumicznych wyposażoną w dodatkową izolację termiczną. Od 2016 r. wszystkie
nowe pojazdy tego typu na rynku niemieckim będą musiały mieć izolację termiczną oraz termometr do pomiaru temperatury przewożonego ładunku. Ma to
związek z koniecznością zapewnienia
wysokiej jakości materiału dostarczanego do budowy dróg, gdzie dla uzyskania

W wywrotkach
zastosowano wiele
drobnych, aczkolwiek bardzo
przydatnych
modernizacji

właściwej jakości i trwałości nawierzchni
niezbędne jest stosowanie w procesie technologicznym mieszanki o ściśle określonej temperaturze. Co ciekawe, termoizolację będzie można stosować również
do starszych, używanych modeli naczep
Schmitza. Producent wychodzi w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów posiadających kilkuletnie, sprawne
jeszcze naczepy. Prezentowana wywrotka wyposażona była również w nowy
system zdalnego sterowania niektórymi
funkcjami za pomocą tabletu/smartfona.
Korzystając z aplikacji na smartfona kierowca może sterować otwieraniem i zamykaniem osłony górnej części naczepy,
monitorować kąt przechyłu pojazdu, ciśnienie w oponach oraz temperaturę ładunku. Ze względów bezpieczeństwa
nie ma jednak możliwości uniesienia naczepy i jej wyładowania.

Produkcja
Jednym z elementów spotkania było
zwiedzanie fabryki naczep w Altenberge.
Cała produkcja planowana jest w systemie tzw. sekwencji. Na kilku liniach pro-
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dukcyjnych w tej samej kolejności powstają podzespoły do naczep według
konkretnej specyfikacji, aby następnie na
ostatniej linii produkcyjnej w odpowiedniej kolejności zostały połączone w gotowy pojazd. Schmitz produkuje naczepy
od podstaw aż do gotowego pojazdu,
wyjeżdżającego z fabryki z tablicami rejestracyjnymi i dokumentami, gotowego
do podjęcia pracy tuż za bramą, zaraz po
opuszczeniu fabryki. Cały proces produkcji od złożenia zamówienia na konkretną
naczepę do jej odbioru trwa zaledwie…
18 godzin. Zdolność produkcyjna zakładów w Altenberge to 10–15 gotowych
pojazdów dziennie.
W początkowej części linii produkcyjnej części od poddostawców (elementy podłogi, zbiorniki na sprężone powietrze, stal, przewody, elementy plastikowe
i gumowe itp.) ustawiane są w odpowiedniej sekwencji. Jedna z linii przygotowuje
osie występujące zasadniczo w trzech
typach, w zależności od nośności. Ciekawe, że oprócz osi własnej produkcji
(Rotos) na życzenie klienta Schmitz montuje również osie innych producentów,
np. Daimlera i SAF. Na drugiej linii po-
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Niemiecki producent oferuje swoim klientom nie
tylko same naczepy, ale także elektroniczne systemy monitoringu i zarządzania flotą, zaprojektowane z myślą o ułatwieniu eksploatacji naczep
oraz optymalizacji kosztów ich użytkowania

lejno pod coraz większym kątem (od 0
do 90°) w ciągu 2,5 minuty odpowiednich rozmiarów arkusz blachy jest zaginany do postaci Z-kształtnego profilu.
Arkusz blachy przesuwa się przez poszczególne koła, zaginając się. Pozwala
to na uzyskanie podłużnic bez stosowania spawania czy jakiejkolwiek innej
metody łączenia, co zwiększa ich wytrzymałość i trwałość. Podwozie jest
skręcane i gotowe łączone z kompletnymi osiami wyposażonymi już w ogumienie i przygotowanymi do eksploatacji. Podobnie jak w wielu fabrykach
ten etap produkcji nazywany jest „mał-

żeństwem”. Następnie montowane są
pozostałe elementy wyposażenia, instalacja pneumatyczna i elektryczna, tylny
panel oraz oświetlenie. Podczas całego
procesu produkcji naczepa porusza się
z niewielką prędkością, a pracownicy instalują poszczególne elementy „w biegu”.

rgobull

w technologii skręcania, bez stosowania
spawów.
Nowością (na nowej linii produkcyjnej) jest zastosowanie specjalnego urządzenia do zaginania profili. Zaprojektowanie systemu pozwa lającego na
produkcję profili Z-kształtnych do konstrukcji podłużnic nadwozia pochłonęło
10 mln euro, a jego wdrożenie w fabryce
w Altenberge kolejne 30 mln. Podobną
instalację Schmitz planuje wprowadzić
we wrześniu 2014 r. w swojej nowej chińskiej fabryce w Wuhan. Cały system jest
wyjątkowo prosty, niezawodny i pomysłowy. Za pomocą zestawu kilkunastu
kół ustawionych w linii i położonych ko-

© Schmitz Ca

wstaje podwozie, które montowane jest

Dzięki specjalnie
opracowanej aplikacji mobilnej kierowca
ma możliwość sterowania licznymi funkcjami (np. zamykaniem
osłony wierzchniej
części naczepy)
za pomocą
smartfona

Ze względu na zastosowanie „sekwencyjnego” trybu pracy już na etapie
produkcji (bądź odbioru od poddostawcy)
komponentów dokładnie wiadomo, który
komponent trafi do której naczepy. Pozwala to na łatwe i szybkie stosowanie
różnych komponentów na tej samej linii
produkcyjnej i montaż różnego typu
naczep na jednej linii produkcyjnej, nawet jedna po drugiej. Po połączeniu osi
z podwoziem naczepa wyposażana jest
w podłogę. Oczywiście w zależności od
rodzaju naczepy występują różne typy
podłóg, m.in. klasyczna (fioletowa), antypoślizgowa (niebieska) oraz stalowa (do
chłodni). Dalej następuje test układu
hamulcowego (wymagany niemieckimi
przepisami) i po pozytywnej weryfikacji
skuteczności hamulców naczepie nadaje
się numer seryjny. Na koniec do podwozia montowane są odpowiednie nadwozia; w przypadku linii, którą zaprezentowano w Altenberge, były to naczepy
kurtynowe.
Montaż nadwozia odbywa się podobnie jak połączenie podwozia z osiami.
Gotowe (przygotowane wcześniej oczywiście w odpowiedniej sekwencji) nadwozia przemieszczają się na suwnicy i są
niejako „nakładane” na podwozie, do
którego (w ciągłym ruchu linii) zespół
pracowników mocuje je, stosując odpowiednie dla właściwego rodzaju nadwozia metody. Co ciekawe, elementy konstrukcyjne niezbędne do zamocowania
konkretnego nadwozia naczepy na konkretnym podwoziu również przygoto-

wywane są w obowiązującej w całym
zakładzie sekwencji i trafiają w konkretne miejsca w specjalnych zestawach,
tak aby pracownik nie musiał niczego
szukać ani nie zaistniała możliwość wykorzystania nieodpowiednich bądź niezgodnych z technologią części. Ostatnim etapem produkcji jest szczegółowa
kontrola jakości. 83% naczep wyjeżdża
z fabryki bez konieczności dokonywania
jakichkolwiek poprawek.

Centrum kontroli jakości
Centrum kontroli jakości przy fabryce
Schmitza funkcjonuje od 2008 r. Zbudowano je kosztem 10,5 mln euro na
wzór podobnych instalacji funkcjonujących w fabrykach samochodów osobowych. Podstawowym celem centrum
jest przyspieszenie procesu testowania
jakości i trwałości nowych rozwiązań
konstrukcyjnych. Sercem centrum jest
stanowisko służące do symulacji testów
drogowych naczep noszące nazwę reference road (ang. trasa referencyjna).
Testuje się tam w pełni obciążone naczepy wszystkich rozmiarów. W ciągu
5–7 tygodni urządzenie wykonuje próbę porównywalną z przejechaniem dystansu 1,2 mln km po drogach Europy
Wschodniej.
Stanowisko zbudowane jest w oparciu o 8 specjalnych cylindrów (siłowników) hydraulicznych w układzie po 3 na
koła z każdej strony oraz 2 w miejscu zaczepu. Każdy z cylindrów generuje przeciążenia do 40 g, a cała instalacja ma moc
1 MW. Cylindry są chłodzone, żeby wytrzymały długotrwałą pracę pod ogromnym obciążeniem. Instalacja jest konfigurowalna i umożliwia prowadzenie
testów naczep każdej wielkości i rodzaju.
Przed rozpoczęciem testów całej naczepy na innych stanowiskach testowana jest jakość poszczególnych komponentów. Centrum kontroli jakości
zatrudnia 35 osób. Oczywiście testy na
stanowisku reference road nie zastępują
testów drogowych, a jedynie je uzupełniają. Przed wprowadzeniem do produkcji seryjnej każdy model naczepy przechodzi jeszcze testy drogowe o długości
600 tys. km w różnych warunkach atmosferycznych, z różnym obciążeniem
i na zróżnicowanych typach dróg i nawierzchni.

Zdjęcia: © P. Muskała
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I półrocze: Nie jest źle…
Pierwsze półrocze 2014 r. zakończyło się dla branży pojazdów użytkowych dobrze.
Wzrost sprzedaży samochodów widoczny jest w większości krajów europejskich.
W niektórych państwach wskaźniki zyskały wartości dwucyfrowe.

uż pod koniec ubiegłego roku na
europejskich rynkach pojawiły się
pierwsze oznaki stabilizacji. Wzrosty sprzedaży nowych samochodów –
zwłaszcza w ostatnim kwartale ub.r.
spowodowane były zakupami pojazdów
z silnikami Euro V, tuż przed wejściem
w życie nowej normy Euro VI. Zmiana ta
w oczywisty sposób wpłynęła na wzrost
produkcji fabryk, a także dostawców części
i komponentów. Sytuacja ta przełożyła
się właśnie na ogólnie dobre wyniki
pierwszej połowy 2014 r.

Świat
W czerwcu 2014 r. sytuacja na największych światowych rynkach motoryzacyjnych była w większości dobra. Ry-

notowały dodatni wskaźnik wzrostu, już
drugi miesiąc z rzędu. Ten wysoki wskaźnik wzrostu (218 800 sprzedanych samochodów, 11% wzrostu w czerwcu)
związany jest ze zmianami w prawie
podatkowym.
Rynki brazylijski i rosyjski miały w tym
roku znacznie gorsze wyniki w porównaniu z ubiegłorocznymi. W ciągu pierwszej połowy 2014 r. sprzedaż lekkich samochodów w Rosji zmalała o 1,2 mln
jednostek, co oznacza spadek rzędu 8%.
W Brazylii w pierwszej połowie roku odnotowano zmniejszenie rejestracji o 7%
(co oznacza o 1,6 mln mniej zarejestrowanych pojazdów). Żeby choć trochę
spowolnić kurczenie się rynku, rząd brazylijski wstrzymał od 1 lipca podwyżkę
akcyzy na produkty przemysłowe.

Rejestracje ciężkich samochodów użytkowych w UE
© ACEA
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nek chiński rozwija się nadal w szybkim
tempie. W pierwszym półroczu 2014 r.
Chiny osiągnęły 14-procentowy wzrost,
sprzedając 8,9 mln samochodów osobowych. Wskaźniki wzrostu dla Europy
Zachodniej (4%) i Stanów Zjednoczonych
(1%) w pierwszej połowie br. były bardziej umiarkowane. Ogólnie rynek samochodów osobowych i lekkich ciężarówek
w USA rozszerzył się o 4%, co przełożyło
się na sprzedaż 8,1 mln samochodów.
W Japonii popyt na samochody osobowe w I połowie roku wzrósł o 11% do
około 2,6 mln jednostek. Obserwowany
popyt był bardzo wysoki w ciągu pierwszych miesięcy roku. Od stycznia do
czerwca 2014 r. sprzedaż „osobówek” na
rynku indyjskim spadła o 3% do 1,3 mln
jednostek. Mimo to w czerwcu Indie od-
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Europa

Słowenii (–17%), wszystkie te rynki odnotowały większą sprzedaż w czerwcu
br. niż w analogicznym okresie w roku
2013. W pierwszej połowie roku popyt
w tych krajach wzrósł o dobre 17% do
457 800 jednostek. Żaden z rynków tych
krajów nie zmniejszył się.

W czerwcu w Europie Zachodniej
liczba rejestracji nowych samochodów
osobowych wzrosła prawie o 4% do 1,15
mln sztuk. Według danych był to dziesiąty z rzędu miesiąc wzrostów.
W pierwszym półroczu tego roku popyt na samochody w krajach Europy Zachodniej wyniósł 5%, osiągając wynik
6,4 mln sztuk. Wzrosty odnotowały wszystkie kluczowe rynki: Niemcy (2%), Francja (3%), Włochy (3%), Hiszpania (18%),
Wielka Brytania (11%). Bardziej dynamiczne wzrosty widoczne są z kolei na
mniejszych rynkach, tj. w Portugalii
(38%), Grecji i Irlandii (po 23% w każdym
kraju) oraz Szwecji (18%). Poza tym
oprócz Austrii (–3%), Szwajcarii (–4%),
Belgii (–1%) i Holandii (–5%), wszystkie
zachodnioeuropejskie kraje odnotowały
wzrosty.
W nowych państwach członkowskich
rejestracje nowych samochodów osobowych w czerwcu wzrosły o prawie 14%
do 79 600 nowych pojazdów. Dwucyfrowe wyniki odnotowano w Rumunii
(75%), Czechach (26%), na Węgrzech
(25%), Cyprze (20%), Słowacji (17%),
Łotwie (13%) i Estonii (12%). Oprócz

4000

W świecie użytkowych…
Według danych ACEA, które prezentują wyniki rejestracji pojazdów użytkowych, od stycznia do czerwca 2014 r.
zarejestrowano w Unii Europejskiej (dane
dla Malty niedostępne) 912 722 nowe
pojazdy użytkowe, co przekłada się na
9,3-procentowy wzrost w porównaniu
z analogicznym okresem roku ubiegłego.
Analizując wyniki największych europejskich rynków, trzeba wskazać na mniejsze wzrosty we Francji (0,4%) oraz Niemczech (8,3%) i zdecydowanie większe,
dwucyfrowe w Wielkiej Brytanii (11,1%),
Włoszech (13,6%) i Hiszpanii (38%).
W grupie lekkich pojazdów użytkowych o dmc. do 3,5 t pierwsze półrocze
br. zakończyło się 10,9-procentowym
wzrostem (w porównaniu z pierwszym
półroczem 2013 r.), na co przełożyło się
761 521 zarejestrowanych jednostek.

% zmiana rok do roku

Wszystkie główne europejskie rynki w tym
segmencie odnotowały wzrosty. Wśród
nich: Francja (1,5%), Niemcy (7,3%),
Włochy (15%), Wielka Brytania (16,8%)
i Hiszpania (39%).
Jeśli przyjrzymy się rejestracjom samochodów ciężarowych o dmc. > 16 t
w ostatnim półroczu (wyłączając autobusy i autokary) i tu zobaczymy wzrosty.
Chociaż końcowy wynik pierwszej połowy roku w tym segmencie znajduje
się na plusie (wzrost 5,7% w porównaniu z tym samym okresem w 2013 r., co
oznacza 105 405 zarejestrowanych jednostek) niektóre z najważniejszych rynków odnotowały spadki. Było tak w przypadku Francji (–6,7%) i Wielkiej Brytanii
(–26,5%). Jednak kraje takie jak Włochy,
Niemcy czy Hiszpania zakończyły pierwsze półrocze br. dwucyfrowymi wzrostami, które wyniosły odpowiednio: 15,4%,
19,4% i 41,4%.
W segmencie nowych pojazdów użytkowych o dmc. > 3,5 t (z wyłączeniem
autobusów i autokarów) w okresie od
stycznia do końca czerwca br. Francja
i Wielka Brytania odnotowały spadki
(–8,4% i –25,9%), podczas gdy wzrost popytu odnotowały: Włochy (4,5%), Niemcy
(10,4%) i Hiszpania (34,3%). Wyniki te
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% zmiana rok do roku
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Samochody ciężarowe o dmc. >3,5 t*
Samochody specjalne o dmc. >3,5 t
Ciągniki samochodowe*
Autobusy – Razem
Autobusy o dmc. >3,5 t
RAZEM Pojazdy użytkowe

9 577
2 445
150
6 982
862
862
10 439

2013
Styczeń–Lipiec
9 464
2 422
294
6 748
673
673
10 137

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

Samochody ciężarowe – Razem

2014
Styczeń–Lipiec

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

© PZPM

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

Pierwsze rejestracje nowych pojazdów użytkowych w Polsce o dmc. >3,5 t
%
zmiana r/r
1,2%
0,9%
–49,0%
3,5%
28,1%
28,1%
3,0%

* Nie uwzględniono rejestracji własnych marek krajowych producentów

w zestawieniu z danymi z pozostałych
krajów przełożyły się na łączny 1,6-procentowy wzrost w całym regionie. Łącznie
w pierwszej połowie 2014 r. zarejestrowano 135 358 nowych ciężarówek.
Od stycznia do czerwca 2014 r. w UE
zarejestrowano 15 843 nowe autobusy
i autokary o dmc. > 3,5 t, co oznacza 7,3%
wzrostu w porównaniu z I półroczem roku
ubiegłego. Wśród największych rynków
znajdują się następujące kraje: Wielka
Brytania (3,0%), Niemcy (11,5%) i Francja (–2,9%).

Polska
Według danych PZPM (analiza przeprowadzona w oparciu o dane Centralnej
Ewidencji Pojazdów) w pierwszym półroczu br. w porównaniu z pierwszą połową 2013 r. liczba rejestracji nowych samochodów osobowych wzrosła o 15,7%
i wyniosła 221 477 szt. Na taki wynik
wpłynęły przede wszystkim zwiększone
zakupy w I kwartale br. wynikające z wykorzystania tzw. okienka podatkowego
umożliwiającego przedsiębiorcom pełne
odliczenie podatku VAT od zakupu aut
z homologacją ciężarową o dmc. nieprzekraczającej 3,5 t. Po zmianie przepisów
dotyczących odliczania VAT, które weszły
w życie 1 kwietnia 2014 r., zakup samochodu z tzw. kratką znowu nie daje już
uprawnień przedsiębiorcom do pełnego
odliczenia kwoty podatku. W grupie nowych samochodów dostawczych o dmc.
poniżej 3,5 t zarejestrowano od początku
roku 28 049 szt., co oznacza wzrost o 8,1%
(2105 szt.) w porównaniu z rokiem
ubiegłym.
W grupie pojazdów ciężarowych po
okresie zwiększonych zakupów pod koniec 2013 r. i na początku 2014 r. (możli-

wość zakupienia tańszych pojazdów z silnikami spełniającymi Euro V), większość
segmentów rynku samochodów użytkowych wróciła do poziomu z lat 2011–2012
lub pierwszej połowy 2013 r. Dla pojazdów użytkowych o dmc. powyżej 3,5 t
pierwsze półrocze br. zakończyło się rejestracjami w wysokości 10 439 szt., co
daje 3-procentowy wzrost w porównaniu
z analogicznym okresem roku ubiegłego.
Według ekspertów PZPM można go
uznać za dobry w roku zmiany związanej z wejściem w życie nowej normy
Euro VI. Segment samochodów ciężarowych zwiększył się w I połowie roku
o 1,2%, do 9577 szt. (+113). W przypadku
autobusów było to 28,1% do 862 szt.
(+189). W obu grupach dużą rolę odegrały w tym okresie rejestracje limitowanych ilości pojazdów spełniających
jeszcze normę Euro V.
Bardzo dobrze prezentuje się też
wzrost liczby pojazdów spełniających
już normę Euro VI – od stycznia do lipca
stanowiły one 68,5%.
Popyt na samochody najcięższe o dmc.
> 16 t w pierwszych siedmiu miesiącach
2014 r. wyniósł 8325 nowych pojazdów,
co oznacza 3,4-procentowy wzrost r/r.
Ich udział w rynku utrzymuje się na poziomie 87%, czyli o 2% więcej niż przed
rokiem. Liczba ciągników samochodowych (dmc. > 16 t) w tym czasie zwiększyła się o 3,5% r/r, uzyskując poziom
6976 szt. W segmencie autobusów od
początku roku zarejestrowano 862 nowe
autobusy. Jest to więcej o 189 szt.
(28,1%) niż w analogicznym czasie w ub.r.
W grupie tej 477 szt. (+16%) to pojazdy
o dmc. powyżej 16 t.
Duże ożywienie na rynku samochodów
ciężarowych ogółem w końcu 2013 r.
oraz wzrost rejestracji ciągników drogo-
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wych w 2014 r. przełożyły się na bardzo
dobre wyniki segmentu przyczep i naczep zarówno w IV kwartale 2013 r.,
jak i I połowie 2014 r. Od początku roku
zarejestrowano 35 823 przyczepy i naczepy wszystkich rodzajów, co daje wynik o 24,2% mniejszy niż w analogicznym okresie 2013 r. W roku 2014 r.
grupa przyczep i naczep o dmc. powyżej
3,5 t utrzymała wzrost o 23,6% do poziomu 10 243 sztuk głównie dzięki bardzo wysokim rejestracjom naczep ciężarowych (+26,1%). Liczba nowych
rejestracji przyczep lekkich wyniosła
18 746 (–34,9%), a ciężarowych przyczep
rolniczych 3880 (–35,2%).

Materiał opracowano na podstawie
danych przedstawionych przez VDA
(Niemiecki Związek Przemysłu Motoryzacyjnego), ACEA (Zrzeszenie Europejskich Producentów Samochodowych)
i Polski Związek Przemysłu
Motoryzacyjnego.
Opracowała
Renata Pawliszko

Summary
According to ACEA, from January
to June 2014 there were 912 722
new commercial vehicles registered
in the European Union (data for Malta not available) which is 9,3% more
in comparison to the same period in
2013. Looking closer to the main
markets, there was a very slight increase of sales in France (0,4%) and
Germany (8,3%) and much higher in
Great Britain (11,1%), Italy (13,6%)
and Spain (38%). In Poland truck
segment increased by 1,2% in the
first half of 2014, reaching 9577 vehicles sold. In case of buses the increase was by 28,1% (862 buses
sold). In both groups sales of Euro V
vehicles played the major role in the
first quarter.
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Nie tylko Isuzu
© Q-service Truck

Spółka Q-service Truck po uroczystym otwarciu pierwszego w Polsce
autoryzowanego salonu i serwisu samochodów dostawczych i ciężarowych
marki Isuzu skupia się na realizacji kolejnych projektów.

ednym z ostatnich osiągnięć spółki
Q-service Truck jest uzyskanie autoryzacji kolejnego producenta pojazdów.
W lipcu br. firma podpisała umowę z SsangYong
Motors Polska dotyczącą obsługi, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz zaopatrzenia
w części zamienne do samochodów SsangYong.
Dodajmy, że SsangYong to firma z 60-letnią tradycją i czołowy producent samochodów w Korei.
Pojazdy tej marki odznaczają się nowoczesną stylistyką i wysokimi osiągami. Szacuje się, że w Polsce jeździ ok. 5 tys. samochodów SsangYong.

© Q-service Truck

Inter Cars pracuje
nad rozwojem Centrum
Kompetencji, w którym
powstaną nowoczesne
warsztaty służące m.in.
szkoleniu mechaników

Samochody ciężarowe
Isuzu dostępne są z silnikami spełniającymi Euro VI

Euro VI
w silnikach Isuzu
W ofercie Isuzu klienci znajdą pełną gamę pojazdów ciężarowych spełniających normę emisji spalin Euro VI, która obowiązuje w Unii Europejskiej
od początku tego roku. Spełnienie rygorystycznych
wymagań emisyjnych możliwe jest tylko dzięki zastosowaniu w silniku zaawansowanych rozwiązań
technologicznych. Do silników montowanych
w Isuzu technologię opracowała firma Bosch.
„Spełnienie tej normy jest ważne zwłaszcza dla

kierowców podróżujących np. po niemieckich drogach, gdzie cena za przejazd uzależniona jest od
normy Euro spełnionej przez pojazd” – powiedział
Michał Wiśniewski, dyrektor zarządzający salonem
Isuzu w Cząstkowie.
Normę Euro VI spełniają następujące modele
samochodów Isuzu z rocznika 2014: LS-35, L-35,
L-35 z niezależnym zawieszeniem przedniej osi,
N-35, M-50, P-60, P-50, P-75 z silnikami 3- i 5,2-litrowymi, P-75 z silnikiem o pojemności 5,2 l i kabiną brygadową (7-osobową) oraz cała gama
samochodów F-11 z mechanicznym zawieszeniem na resorach i pneumatycznym.

Kolejnym osiągnięciem spółki w ramach rozwoju
Centrum Kompetencji jest podpisanie umowy z turecką firmą Safkar, producentem agregatów klimatyzacyjnych i systemów klimatyzacji do samochodów dostawczych, ciężarowych i autobusów.
Tym samym Q-service Truck stał się dealerem
agregatów i autoryzowanym partnerem serwisującym urządzenia klimatyzacyjne Safkar.
W najbliższej przyszłości Q-service Truck zyska
autoryzację sprzedażowo-serwisową systemów
ogrzewania i klimatyzacji firmy Eberspächer. Stanie się również dealerem wind załadunkowych do
samochodów dostawczych Bär Cargolift i zajmie się
ich obsługą serwisową.
Pojazdy Isuzu są uniwersalne i stosunkowo niedrogie. Do ich największych zalet należy m.in.
prosta konstrukcja, niezawodność oraz szybkie
serwisowanie. Mniejsze modele kierowane są
głównie do drobnych przedsiębiorców z branży masarskiej, piekarskiej, kamieniarskiej oraz szeroko
rozumianych usług komunalnych. W ofercie salonu
Isuzu firmy Q-service Truck oferowane są ciężarówki
w trzech klasach tonażowych dmc.: do 3,5 t, od
3,5 do 7,5 t oraz od 7,5 do 12 t. Modele mają odchylaną kabinę (co ułatwia serwisowanie) oraz hamulec górski. Na ciężarówki Isuzu udzielana jest
2-letnia gwarancja bez limitu kilometrów.
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Mercedes-Benz Atego to ekologiczny i wydajny samochód dystrybucyjny,
jego najnowsza generacja ustanawia wartości referencyjne w dziedzinie
dynamiki jazdy, bezpiecznego prowadzenia i komfortu

Dariusz Piernikarski

Dystrybucja dla wymagających
Mercedes-Benz Atego w wersji Euro VI pojawił się na rynku jeszcze w ubiegłym
roku. O najnowszym wcieleniu tego klasyka dystrybucji pisaliśmy już kilkakrotnie
przy okazji różnych prezentacji organizowanych przez producenta. W lipcu
Mercedes-Benz Atego zawitał do nas na krótki test redakcyjny.

asz bohater to Atego 1221 –
12-tonowe (dmc. 11,99 t) podwozie dystrybucyjne o rozstawie osi 4820 mm z wydłużoną kabiną
dzienną typu S wyposażoną w leżankę.
Zabudowa to izoterma firmy Plandex
z tylnym podestem załadowczym Bär
Cargolift. Silnik OM 934 generował moc
211 KM (155 kW), którą na koła przenosiła zautomatyzowana skrzynia biegów
o 6 przełożeniach. Samochód był wyposażony w system zarządzania flotą FleetBoard – doskonałe narzędzie do optymalizacji działań floty, doskonalenia
ekonomicznego stylu jazdy kierowcy i bieżącej kontroli położenia i parametrów
pracy pojazdu.
Mercedes-Benz Atego 1221 – 12-tonowy
samochód dystrybucyjny z zabudową izotermiczną Plandex ma ładowność 5235 kg

62 | WRZESIEŃ 2014 | Transport – Technika – Biznes

| TECHNIKA |

Zderzak ze zintegrowanymi światłami do jazdy
dziennej nadaje Atego indywidualny charakter
i podkreśla jednocześnie przynależność
do rodziny ciężarówek Mercedes-Benz

Atego: cieżarówka, na którą
można liczyć
Przypomnijmy, że Mercedes-Benz
Atego to typowy samochód dystrybucyjny działający w segmencie masowym
od 6,5 do 16 t dmc., użytkowany w niemal równym zakresie w ruchu miejskim,
na autostradach, jak i drogach lokalnych.
Wśród najważniejszych konkurentów należy wymienić tak lubiane (czytaj: o dużym udziale rynkowym) modele, jak MAN
TGL czy Iveco Eurocargo, na horyzoncie
pojawiły się również wersje Euro VI takich ciężarówek, jak DAF LF i Volvo FL.
Być może „czarnym koniem” tegorocznej
sprzedaży wśród samochodów dystrybucyjnych okaże się Renault serii D.
Mercedes-Benz Atego w najnowszym swym wcieleniu oczywiście spełnia wymagania normy toksyczności spalin Euro VI. Obecna konstrukcja to efekt
ewolucji i przemyślanych zmian konstrukcyjnych – ma najlepsze i cenione przez
użytkowników cechy swego poprzednika
i wyposażono go również w niezbędne
rozwiązania konstrukcyjne związane
z najnowszą normą. Jeśli mielibyśmy
w skrócie wymienić najważniejsze argumenty przemawiające za Atego, to jest
to niezawodność, trwałość, zużycie paliwa stawiające ten pojazd w czołówce
klasy 6–16 t dmc. Biorąc pod uwagę takie parametry, jak koszty eksploatacji,
koszty serwisowania czy przebiegi do
naprawy głównej (100 tys. km), Mercedes-Benz Atego lokuje się w czołówce.
Z punktu widzenia użytkownika równie
ważne jest to, że Atego jest w grupie naj-

Kokpit stylistycznie przypomina
odpowiedniki z Actrosa, Antosa
i Arocsa, ergonomia wzorowa

chętniej poszukiwanych samochodów
używanych i zachowuje wysoką wartość
przy odsprzedaży. Nie zapominajmy również o wsparciu potężnej organizacji,
jaką jest sieć serwisów Mercedes-Benz
na terenie całej Europy.

Atego 1221
W testowanym przez nas Atego pracował 4-cylindrowy silnik OM 934 o pojemności skokowej 5,1 dm3 wyposażony
w układ wtryskowy common-rail (ciśnienie wtrysku do 2400 bar). Silnik miał
moc 211 KM (155 kW), a maksymalny
moment obrotowy wynosił 850 Nm w zakresie prędkości obrotowych 1200–1800

obr/min. Osiągi silnika OM 934 w zupełności wystarczają do tego, aby sprawnie poruszać się w mieście i na trasie –
przebieg momentu obrotowego został
zmodyfikowany tak, że maksymalne wartości są dostępne przy jak najniższych
prędkościach obrotowych – jest to cecha
szczególnie pożądana w warunkach jazdy
miejskiej.
Spełnienie wymagań Euro VI uzyskano dzięki zastosowaniu chłodzonego
układu recyrkulacji spalin EGR, selektywnej redukcji katalitycznej SCR oraz
filtra cząstek stałych DPF. W porównaniu z wersją Euro V zużycie czynnika
AdBlue jest mniejsze o połowę. Jak podaje producent, w porównaniu z jed-

Przedłużona kabina
ClassicSpace S
ma standardowo
2,3 m szerokości,
leżanka opuszczana
na złożone siedzenia
pozwala na krótki
odpoczynek
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nostkami wcześniej stosowanymi zużycie
paliwa – mimo że spełniają one normę
Euro VI – udało się obniżyć o 5%. Przebieg do naprawy głównej dla silnika 4-cylindrowego to ok. 750 tys. km.
Atego miał 6-stopniową zautomatyzowaną skrzynię biegów Mercedes PowerShift 3 – niestety na rynku polskim
jest to opcja wyposażenia (dopłata ok.
1500 euro), standardowo bowiem proponowana jest przekładnia manualna.
Dźwignię wyboru trybu jazdy (D-N-R, tryb

Warto zwrócić uwagę na nowe elementy wyposażenia wnętrza, takie jak
np. panel centralny z dużym, przejrzystym wyświetlaczem graficznym, kierownicę wielofunkcyjną o wręcz intuicyjnej
prostocie obsługi. Na górze kokpitu umieszczono duży wyświetlacz DispoPilot systemu FleetBoard.
Wszystkie przełączniki są tam, gdzie
kierowca chciałby je znaleźć – pod względem ergonomii Mercedes-Benz jak zawsze odrabia pracę domową znakomicie.
Jedynym zastrzeżeniem może być nieco
monotonna szarość wnętrza – zdaniem
piszącego przydałyby się jakieś elementy
wykończeniowe urozmaicające przestrzeń,
w której kierowca spędza cały dzień.
Schowki pod względem rozmieszczenia i wielkości zaspokajają podstawowe
potrzeby: jest gdzie odstawić butelkę z napojem, położyć telefon komórkowy czy
schować dokumenty, a tunel silnika pełni
rolę podręcznego ministolika. Na dłuższych trasach może pojawić się problem
z umieszczeniem torby z bagażem – zapewne znajdzie się ona na podłodze przed
siedzeniem pasażera.
Zajmowanie miejsca w kabinie nie
wymaga większego wysiłku, amortyzowany pneumatycznie fotel ma wystarczający zakres regulacji, można modyfikować m.in. siłę tłumienia drgań czy

podparcie w części lędźwiowej, w środku
pleców i po bokach. Słowem: pełna wygoda. Podczas jazdy wewnątrz jest bardzo
cicho – dobrze wytłumiono hałas pracującego silnika i pozostałe odgłosy dochodzące z zewnątrz.

Elektroniczny trener w akcji
Wszystkie samochody ciężarowe Mercedes-Benz najnowszej generacji – także
Atego Euro VI – są standardowo wyposażone w funkcję FleetBoard EcoSupport,
czyli elektronicznego „trenera”, który
w postaci informacji zwrotnej na bieżąco
podpowiada kierowcy, jak należy prowadzić pojazd, aby zminimalizować zużycie
paliwa. Uwagi te w bardzo przejrzysty,
graficzny sposób przekazywane są na
tablicy wskaźników. Ocena stylu jazdy
generowana jest w najbardziej istotnych
kategoriach: jazda równomierna, jazda
bezwładna i hamowanie, zatrzymywanie,
prędkość jazdy, korzystanie ze zwalniacza, zmiana biegów (istotne tylko, gdy
jeździmy w trybie manualnym), obsługa
pedału przyspieszenia, truck check, czyli
kontrola stanu technicznego. Oceny generowane są od ostatniego resetu systemu lub podawane w czasie rzeczywistym, po uśrednieniu w pewnym przedziale
czasowym.

Tylny podest załadowczy (Bär Cargolift) – nieoceniona pomoc w dystrybucji; wykończenie
zabudowy Plandex bardzo staranne

automatyczny lub manualny) umieszczono
w wygodnym miejscu, bezpośrednio pod
kierownicą, obsługuje ona również hamulec silnikowy.
Atego Euro VI przypomina swoich
większych braci – Actrosa, Antosa i Arocsa.
Mimo nowego wyglądu wiele elementów
zostało zachowanych z poprzedniego modelu lub przejętych z innych, dotychczas
produkowanych. Kabina przedłużona
ClassicSpace S ma szerokość 2,30 m,
na tylnej ścianie jest podwieszona leżanka,
którą po złożeniu siedzeń można opuścić i wykorzystać do odpoczynku. Z oczywistych względów jej komfort nie dorównuje temu, jaki spotkamy w kabinach
długodystansowych, ale przecież to „tylko”
samochód dystrybucyjny, choć zapewne
spotkamy „zabójców myta”, czyli 12-tonowe Atego mknące przez drogi Europy
– lekkie ładunki objętościowe to jedna
z polskich specjalności przewozowych.
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Funkcja EcoSupport
na bieżąco wspomagająca ekologiczny
styl jazdy kierowcy,
oceniająca m.in.
udział toczenia,
sposób hamowania,
prędkość jazdy
i użycie zwalniacza
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Podobnie jak w większych
modelach Atego ma funkcję
EcoRoll – podczas dłuższych
wybiegów silnik pracuje
na biegu jałowym, spalając
minimalne ilości paliwa –
informuje o tym litera E
na wyświetlaczu

Podczas jazdy można na bieżąco podglądać swoje „wyniki”, co daje szansę na
ewentualne korekty stylu jazdy. Ta „walka”
o punkty i jak najlepsze wyniki w poszczególnych kategoriach – a w domyśle
o jazdę jak najbardziej poprawną: przewidującą, a więc bezpieczną i ekologiczną
– to w sumie niezła zabawa, niezmiernie
ważne jest jednak, aby zamiast oglądać
poszczególne ekrany FleetBoard EcoSupport na tablicy wskaźników, obserwować uważnie sytuację na drodze.

FleetBoard wkracza do akcji
Znajdujący się na pokładzie testowanego Atego 1221 system zarządzania
flotą FleetBoard dostarcza wszystkie niezbędne dane, począwszy od planowania
trasy, nadzorowania jej, poprzez kontrolę pozycji przesyłki, zarządzanie zleceniami, dyspozycją na podstawie czasu
prowadzenia pojazdu. Mógłby też zarządzać danymi z chłodni – gdyby zabudowę wyposażyć w agregat chłodni-

czy i odpowiednie oczujnikowanie. Jeśli
jest stosowany prawidłowo, FleetBoard
pozwala na uzyskanie oszczędności w eksploatacji na poziomie 5–10%. Dodatkowo
system na bieżąco kontroluje styl jazdy
kierowcy i dokonuje jego oceny. Brane
są pod uwagę takie cechy, jak jazda przewidująca, zmiana szybkości, częstotliwość
hamowania i zmiany biegów. Dzięki tej
tak gruntownej analizie i punktowemu
systemowi ocen możliwe staje się wyłonienie we flocie najbardziej ekonomicznych
kierowców, natomiast sami kierowcy,
znając swoje wyniki, mogą doskonalić
technikę jazdy.
Dodatkową zaletą systemu FleetBoard jest przyjazność użytkowania.
Dyspozytor floty ma dostęp do wszystkich danych poprzez specjalny portal internetowy. Na bieżąco można monitorować położenie floty pojazdów i trasy
przejazdów, wysłać wiadomość do kierowcy, monitorować czas pracy kierowców i w czasie rzeczywistym ściągać dane
z tachografów cyfrowych – bez konieczności odstawiania pojazdu do bazy. Kierowca z kolei może korzystać m.in. z nawigacji dla samochodów ciężarowych,
kontrolować stan techniczny auta i np.
temperaturę w chłodni.

Zdjęcia: © D. Piernikarski

FleetBoard pozwala na gruntowną ocenę parametrów pracy
pojazdu i jego silnika, styl jazdy
kierowcy podlega wieloparametrycznej ocenie, a moduł nawigacyjny daje możliwość śledzenia
położenia samochodu praktycznie
w czasie rzeczywistym
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Zabudowy serwisowe
– odsłona druga

Arkadiusz Gawron

© Mobilcar

Samochody serwisowe zapewniają możliwość realizacji zadań obsługowo-naprawczych w terenie, w oddaleniu od siedziby serwisu, we wszystkich tych
branżach, gdzie obsługiwany lub naprawiany obiekt nie może być w tym celu
przetransportowany do serwisu lub byłoby to zbyt kosztowne i czasochłonne.

ojazdy przeznaczone do prowadzenia działań w miejscu pracy
maszyny, urządzenia czy obsługiwanej instalacji służą głównie do transportu ludzi i potrzebnego sprzętu. Systematyzowanie ułożenia przewożonego
sprzętu we wnętrzu pojazdu i zapewnienie wymaganych przez użytkowników
narzędzi pracy, takich jak stół warsztatowy, imadło czy oświetlenie, oraz w zależności od profilu działania stosownych
urządzeń umożliwiających m.in. spawanie, zasilanie narzędzi pneumatycznych,
elektrycznych, wykonywanie różnego rodzaju pomiarów, a także części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych itp.
to oczywiste warunki, jakie samochody
serwisowe muszą spełniać. Przyjrzymy
się, jak zabudowy poszczególnych producentów spełniają swoje podstawowe
zadania i co oferują oni ponad to, co
uznane jest już dziś za standard.

Sortimo
Mobilcar, wyłączny przedstawiciel
na polskim rynku m.in. produktów firmy
Sortimo, zaprezentował nowości na przełom lat 2014/2015 r., którymi są systemy
Simpleco 2.0 oraz WorkMo.
Simpleco 2.0 jest kontynuacją lekkich
zabudów podwieszanych na bokach wnętrza nadwozia, przeznaczonych do małych samochodów dostawczych (tzw.

Podwieszenie lekkich, wykonanych z tworzywa
regałów na ścianach dostawczego vana
umożliwia wykorzystanie pełnej wysokości
wnętrza, nie zajmując miejsca na dole, które
można przeznaczyć np. do przewiezienia
części zamiennych o dużych rozmiarach
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jednopaletowców). W systemie tym nie
przewidziano szuflad, za to są dostępne
wszystkie dotychczas stosowane półki
oraz pojemniki. Elementy boczne zabudowy pełniące rolę stelaża wykonano
z kompozytu, co pozwoliło znacznie zaoszczędzić na masie. Brak szuflad nie
zmniejsza funkcjonalności całej zabudowy, ponieważ w niewielkim wnętrzu
ich wysunięcie i korzystanie z zawartości
mogłoby być problematyczne. Rezygnacja z nich na rzecz półek i pojemników,
których w ofercie Sortimo akurat nie
brakuje, jest posunięciem jak najbardziej logicznym. Przestrzeń powstałą
pod zawieszonymi regałami można wykorzystać na duże skrzynie narzędziowe,
skrzynki transportowe, agregaty lub do
podniesienia płaszczyzny podłogi i wykonania zabudowy podpodłogowych
szuflad o dużej głębokości, wysuwanych
na zewnątrz poza obrys auta, przez otwór
tylnych drzwi.
Niewątpliwą zaletą Simpleco jest kompatybilność ze starszymi systemami Globelyst i Globelyst M, dzięki czemu można
go w każdej chwili doposażyć i przebudowywać bez narażenia na niedopasowanie wymiarowe. Jest to możliwe dzięki
zachowaniu wymiarów stelaża nośnego
w kolejnych wersjach systemu, co nie pozostaje bez znaczenia dla końcowego
odbiorcy, który u innych producentów
zmuszony jest płacić więcej za części do
starszego systemu zastąpionego nowym
z innymi wymiarami.
Systemy Globelyst są tak rozbudowane, że skonfigurowanie za ich pomocą
regałów Simpleco dostosowanych do indywidualnych potrzeb nie nastręcza trudności. Do wyboru są pojemniki i walizki
narzędziowe serii T-Boxx, L-Boxx, S-Boxx,
LS-Boxx, M-Boxx oraz niezliczone akcesoria oferowane przez Sortimo. System
jest nie tylko zoptymalizowany wagowo,
ale także cenowo i świetnie sprawdza się
w zabudowie niewielkich dostawczych
vanów, w których wykorzystanie kubatury przestrzeni ładunkowej ma niebagatelne znaczenie.
WorkMo to system niezależnych lekkich szafek kompatybilnych z komponentami Sortimo. Szafki te mają postać
„opakowania” w formie prostopadłoś-

cianu o kwadratowych lub prostokątnych
podstawach (w zależności od wersji szerokości) pozbawionego ściany frontowej. „Bloki” te wykonane są z tworzywa
sztucznego, odpornego na mechaniczne
obciążenia i agresywne chemicznie środowisko pracy. Można je z sobą łączyć
za pomocą systemu click, stawiając jeden
na drugim w przypadku takich samych
wymiarów szerokości, a także łączyć je
bokami w przypadku różnych wymiarów
podstawy. Tworzy się w ten sposób niemal dowolnie meble warsztatowe w konfiguracji najbardziej odpowiadającej potrzebom. Całość można uzupełnić blatem
z drewna lub aluminium montowanym
na bocznej lub górnej powierzchni i podstawą na kołach z hamulcami, tworząc
w ten sposób wózek narzędziowy.

© So

rtimo

Nie ma jeszcze oficjalnych zdjęć systemu WorkMo,
dlatego jest prezentowany osobno i tak właśnie
może wyglądać przykładowy zestaw, złożony z elementów różnej długości, które mogą funkcjonować także niezależnie od siebie

System może być montowany na samochodzie serwisowym, a jego niewątpliwą zaletą jest możliwość zmiany konfiguracji mebli czy wózka w dowolnym
momencie i zabranie w teren tylko tych
bloków, które są aktualnie potrzebne do
wykonania prac na miejscu awarii. Zawartość każdego bloku można dowolnie
skompletować z szerokiego asortymentu
komponentów Sortimo. Jako wypełnienie więc mogą się tam znaleźć: szuflady
o różnych wysokościach, stałe lub wysuwane półki, które można wypełnić, np.
S- lub T-Boxxami, czy wysuwane prowadnice umożliwiające zamontowanie Tlub L-Boxxów bezpośrednio w bloku bez
pomocy półek. O tym, jak uniwersalne
i wielozadaniowe potrafią być same
L-Boxxy, należałoby napisać osobny
artykuł, ale warto wspomnieć, że mogą
być walizkami narzędziowymi, transportowymi, ofertowymi, a nawet pojemnikami przeznaczonymi do elektronarzędzi i przyrządów naprawczych
renomowanych marek, takich jak: Bosch,
Fischer, Gedeore, Kukko, Sthill, Festo
i wielu innych. Uzupełnieniem WorkMo
jest wykorzystanie bocznych powierzchni,
na których mogą się znaleźć składane
uchwyty do przenoszenia bloku, schowki
na spraye, perforowane panele, na których można zainstalować takie akcesoria
jak haki, uchwyty na narzędzia czy wieszak na kable. Świetnym pomysłem jest
możliwość podłączenia zasilania elektrycznego w miejscu jednego z L-Boxxów.
Przestrzeń wypełniona jest wtedy przedłużaczem ze zwijadłem, a gniazdka wyprowadzone są na front jego obudowy,
której design jest zgodny z wizerunkiem
WorkMo.
© Sortimo

Elementy składowe „układanki” – efekt widzimy po prawej stronie
w postaci wózka narzędziowego. Dzięki możliwości rozebrania
wózka na elementy technik może go samodzielnie załadować
do pojazdu serwisowego i złożyć na miejscu naprawy
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Dissertori Group
Bardzo ciekawym i jakże prostym pomysłem są podpodłogowe agregaty prądotwórcze produkowane przez włoską firmę
Dissertori Group, a oferowane w naszym
kraju przez Mobilcar.
Mobilpower, bo taką handlową nazwę
noszą te urządzenia, to lekkie kompaktowe, podpodłogowe agregaty prądotwórcze. Składają się z generatora połączonego wałem napędowym z przystawką
odbioru mocy, napędzaną silnikiem trakcyjnym samochodu, na którym są zamontowane. Lekka bezszczotkowa prąd-

wynikające z braku konieczności uzupełniania paliwa we wnętrzu ładowni.
Rozwiązanie to ma prawdopodobnie
tylko dwie wady: większe zużycie paliwa
przez silnik pojazdu w porównaniu z tradycyjnym agregatem (choć jest to kwestia niezależna od producenta Mobilpower)
oraz możliwość zainstalowania go tylko
w pojazdach z klasycznym układem napędowym (brak przystawek odbioru mocy
w autach przednionapędowych). Niemniej jest to bardzo ciekawa alternatywa
i w wielu wypadkach może się okazać
bardziej praktyczna i mniej kłopotliwa
w eksploatacji niż tradycyjne agregaty.

© Mobilcar

Przykład zabudowy agregatu
prądotwórczego pod podwoziem tylnonapędowego samochodu dostawczego

takiego podstawowego „regału” polega
na dostawieniu kolejnego stelaża z poziomymi wzmocnieniami opartymi na
tym pierwszym, podobnie jak w regałach
magazynowych, i wypełnieniu wybranymi pakietami.
Czy rozwiązanie systemu SIM jest
lepsze od tego „regałowego” rozwiązania konkurencji? Na pewno system SIM
jest stabilniejszy i mocniejszy jako całość,
każdy moduł bowiem jest niezależnym
elementem mogącym „funkcjonować”
poza zabudową. Jego trwałość została
dowiedziona w testach zderzeniowych
i przez lata eksploatacji użytkowników,
jednak okupiona jest większą wagą. Nie
mamy możliwości dokonania bezpośredniego porównania, jednak na podstawie
danych katalogowych można z dużym
prawdopodobieństwem stwierdzić, że
system SIM jest cięższy niż konkuren-

© Mobilcar

nica o mocy 16 kVA nie wymaga obsługi
i utrzymywana jest w stabilnej temperaturze pracy przez zewnętrzny powietrzny
układ chłodzenia, współpracujący z filtrem. Odbiór prądu odbywa się przez
skrzynkę odbioru mocy zainstalowaną we
wnętrzu samochodu. Skrzynka ta umożliwia zasilanie zarówno trójfazowe (400 V),
jak i dwufazowe (230 V), jest wyposażona we wskaźniki napięcia i częstotliwości, wyłącznik bezpieczeństwa i przeciwprzepięciowy oraz licznik motogodzin.
Wszystkie zamontowane elementy wykonane są zgodnie z normą CE i mają klasę
ochronności IP56. Opcjonalnie doposażyć
ją można w zabezpieczenie termiczne.
Całość agregatu zainstalowana jest
pod podłogą pojazdu i waży 108 kg, co
– jak twierdzi producent – stanowi tylko
20% ciężaru w porównaniu z agregatem tradycyjnym o podobnej mocy. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest
oszczędność miejsca we wnętrzu pojazdu, mniejszy hałas, brak trudności
z odprowadzaniem spalin z wnętrza pojazdu i mniejsze zagrożenie pożarowe

SIM Metalowiec
Od wielu już lat oferowany przez
Spółdzielnię Metalowiec system zabudowy samochodów serwisowych o nazwie SIM zdołał ugruntować swoją pozycję i wykazać swe zalety. Jego ewolucję
śledziliśmy na łamach naszego czasopisma. Niemniej przypomnienie kilku
istotnych rozwiązań systemu SIM pozwoli zorientować się w możliwościach
jego dostosowania do konkretnych potrzeb użytkowników i lepszego porównania parametrów, które oferuje, z parametrami konkurencji.
SIM to system modułowy, czyli taki,
w którym zestawia się całość zabudowy
z modułów zawierających określone wyposażenie. Idea takiego sposobu tworzenia zabudowy jest zupełnie inna niż
te, które stosują konkurenci, gdzie zabudowa ma postać regału zbudowanego
z pionowych stelaży przewidzianych do
konkretnego systemu, zapewniającego
dopasowanie wymiarowe komponentów
wchodzących w ich skład. Rozbudowa
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Budowa agregatu podpodłogowego
Mobilpower. Po lewej stronie widać
Filtr powietrza, a po prawej wentylator,
które wchodzą w skład układu
chłodzenia generatora

cji, przy zmniejszonej ilości wiezionego
ładunku i zwiększonym zużyciu paliwa.
Powodem większej masy jest nie tylko
sama modułowa konstrukcja, ale także
materiały. SIM wykonany jest głównie ze
stalowej blachy z niewielkim wykorzystaniem tworzyw sztucznych. Jest to pochodną specjalizacji Metalowca, którego
głównym profilem jest obróbka metali na
zimno, a szersze wykorzystanie tworzyw
sztucznych wiązałoby się ze zmianą parku
maszynowego i profilu produkcji.
Biorąc pod uwagę najnowszą propozycję światowego lidera w zabudowach
pojazdów serwisowych – system WorkMo
firmy Sortimo, który jest także systemem
modułowym – można stwierdzić, że idea
zabudowy stosowana przez Metalowca
wyprzedziła swój czas, jednak WorkMo
wykonane jest z wysokogatunkowych
tworzyw sztucznych i jego masa będzie
na pewno niższa. Wniosek nasuwa się
sam: albo należy zwiększyć wykorzystanie plastików i kompozytów, albo sto-
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tami narzędzi ręcznych, elektronarzędzi,
narzędzi pneumatycznych czy innego
specjalistycznego wyposażenia, by oferować wkłady do szuflad dostosowane do
konkretnych kompletów narzędzi i przyrządów, znacznie podniosłoby komfort
pracy i poprawiło łatwość utrzymania
porządku. Ostatnią kwestią, na którą
zwróciłbym uwagę, jest design, który
mógłby być bardziej rozpoznawalny na
tle konkurencji, co poprawiłoby jednocześnie wizerunek firmy.

rowie z Metalowca „odrobią zadanie domowe” w zakresie wspomnianych wad
i wprowadzą poprawki w następcy czy
kolejnej wersji systemu SIM, będą wciąż
liczącym się graczem na rynku pojazdów
serwisowych.
Jak widać po Simpleco oferowanym
przez Sortimo, opracowanie kilku części
tworzących system zabudowy przeznaczony do małych pojazdów dostawczych,
kompatybilny z olbrzymią ilością komponentów ze starszych systemów, jest
© SIM Metalowiec

sować cieńsze blachy lepszego gatunku
i odpowiednio je formować, zapewniając
konieczną sztywność. W końcu producent specjalizujący się w obróbce blach
mógłby pokazać swój kunszt, wprowadzając swój system zabudowy na najwyższy technologiczny poziom kształtowania metalu.
Aby system SIM był wciąż konkurencyjny, musi stać się także bardziej
mobilny. W zasadzie poza metalowymi
kasetami OK i GK, które można wyjąć
z szafek z półkami LK, reszta jest stała
(dostępna tylko we wnętrzu pojazdu),
czyli bez możliwości szybkiego demontażu z zabudowy i przeniesienia wybranego kompletu narzędzi w bezpośredni
rejon działań, np. do obsługiwanej maszyny czy do wnętrza hali, biura czy konstrukcji, na której znajduje się naprawiany obiekt. W związku z tym brakuje

© SIM Metalowiec

Zabudowa małego dostawczaka przez SIM.
Szuflady podłogowe VLPP otrzymały nowe kulowe
prowadnice, które umożliwiają swobodny dostęp
do zawartości szuflad. Jedyne mobilne części to niebieskie kasety OK i GK oraz szare OKSP

Bardzo dobrze wykonany zestaw modułów
tworzących zabudowę SIM w samochodzie
dostawczym, którego jedynym mankamentem
jest brak możliwości skorzystania
z jego zawartości poza pojazdem

w tym systemie przenośnych walizek,
pojemników, skrzynek, w różnych wielkościach i najlepiej z ciekawymi funkcjami pozwalającymi wykorzystać je na
wiele sposobów. Brak jest także możliwości zmiany konfiguracji zabudowy
w zależności od charakteru i zakresu
prac prowadzonych w danym momencie,
czyli zawartości poszczególnych modułów.
Oczywiście nie wszystkim użytkownikom
akurat na takich możliwościach zależy,
ale czemu SIM miałby być ich pozbawiony? Ponieważ diabeł tkwi w szczegółach, podjęcie współpracy z producen-

Podsumowanie
O przydatności modułowego systemu
WorkMo będziemy mieli się okazję jeszcze przekonać, wchodzi on bowiem dopiero do produkcji i odpowiedź rynku
na taką propozycję nie jest jeszcze znana.
Niemniej, biorąc pod uwagę niewątpliwy
sukces systemu SIM produkowanego
przez Metalowiec, który jest na rynku już
od wielu lat i także jest systemem modułowym, należy przypuszczać, że WorkMo
zostanie dobrze przyjęty i będzie ewoluował podobnie jak SIM.
Myślę, że nie powinniśmy się bać
stwierdzenia, że Metalowiec jest prekursorem modułowych zabudów samochodów serwisowych, do czego niemiecki
producent dopiero dojrzał, i o ile inżynie-

bardzo interesującym pomysłem. Pozwala na najlepsze wykorzystanie miejsca
w niewielkiej ładowni, a przemyślany
rodzaj możliwych do zastosowania komponentów świetnie wpisuje się w charakter pracy serwisowej tych niewielkich
dostawczaków.
W odniesieniu do wszystkich przedstawionych w tym artykule zabudów
serwisowych należy wspomnieć o testach zderzeniowych według norm, jakie
z powodzeniem te zabudowy przeszły. To
znaczy, że nic z zawartości zabudowy nie
wydostało się na zewnątrz i pozostało
w tym zamkniętym obszarze, w którym
zostało zdeponowane, nie zagrażając kierowcy i pasażerom. Pocieszające jest to,
że producenci zabudów serwisowych nie
są zobligowani przez żadne ustawy czy
normy do przeprowadzania takich testów,
a mimo to w trosce o bezpieczeństwo
poddają nim swoje wyroby.
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Do zimowych
zadań

© Mercedes-Benz

Marek Rutka

Mercedes-Benz Zetros 1833
z pługiem wyposażonym
w segmentową regulowaną
odkładnicę

Po letnich miesiącach, podczas których służby zajmujące się utrzymaniem
dróg wykorzystywały zamiatarki i kosiarki do poboczy, wkrótce nadejdzie
okres, gdy przesiądą się na sprzęt do zimowego utrzymania dróg.

Pług wirnikowy
Boshung Snow
booster B6 napędzany
jest silnikiem o mocy
353 KM (260 kW)

© Boshung

ymagania stawiane przez
użytkowników wykorzystywanego w zimie sprzętu drogowego systematycznie rosną. Nabywcy
sprzętu używanego do zimowego utrzymania dróg oczekują przede wszystkim
jego uniwersalności oraz ekonomicznej
i niezawodnej eksploatacji. Coraz większego znaczenia nabierają także kwestie norm ochrony środowiska, które tego
rodzaju sprzęt musi spełniać. Specyfika
eksploatacji sprzętu do zimowego utrzymania dróg sprawia, że jest on efektywnie wykorzystywany zaledwie przez
kilka do kilkunastu tygodni w roku, jednak w naszej strefie klimatycznej w gotowości musi pozostawać przez około
pół roku.
Z punktu widzenia ekonomiki eksploatacji kluczową sprawą jest dysponowanie taką ilością sprzętu o pożądanych parametrach, która gwarantuje
szybkie i skuteczne uporanie się z opa-

dami śniegu i śliskością, a jednocześnie
nie generuje nadmiernych kosztów poza
sezonem zimowym.
Aby móc osiągnąć taki cel, praktycznie jedynym możliwym rozwiązaniem jest dysponowanie uniwersalnymi
nośnikami – pojazdami, które po odpowiednim przezbrojeniu mogą być wykorzystywane zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Większość zarówno
pługów, jak i posypywarek (z wyłącze-
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niem najcięższych pługów wirnikowych)
ma możliwość łatwego demontażu ze
swych nośników, którymi zazwyczaj są
ciężarówki.
Obecnie popularne są dwa podstawowe warianty montażu piaskarek i piaskarkosolarek na samochodach ciężarowych: z rozstawianymi podporami oraz
przeznaczone do współpracy z urządzeniami hakowymi lub bramowymi. Te
pierwsze przeznaczone są do zamoco-

e-hydraulika.eu
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wania na typowych skrzyniach ładunkowych – w tym także samowyładowczych – lub do montażu bezpośrednio do
ramy nośnej pojazdu. Dzięki rozstawianym podporom operacja montażu/demontażu może być wykonana bez pomocy urządzeń zewnętrznych: dźwigu,
suwnicy czy wózka widłowego. W zależności od konkretnego modelu zabudowy operacja przezbrojenia może zająć
od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. Duży wpływ na ten czas ma rodzaj
zastosowanych podpór, które mogą być
rozstawiane ręcznie, mechanicznie, elektromechanicznie, hydraulicznie lub elektrohydraulicznie.

dawkowania materiałów ograniczających
śliskość, a także przy uwzględnieniu panujących warunków atmosferycznych
(temperatura i wilgotność powietrza).
Szczegółowe wytyczne odnośnie do
parametrów pracy piaskarek i piaskarkosolarek określa właściciel lub zarządca
dróg, na których wykonywane jest zadanie, np. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wymaga, aby do rozsypywania środków chemicznych używać
posypywarek dających gwarancję rozsypywania środków chemicznych od 5 do
30 g/m2, a materiałów uszorstniających
lub ich mieszanin ze środkami chemicznymi – od 50 do 150 g/m2. Możliwość tak

Volkswagen Amarok
wyposażony w pług
i piaskarkosolarkę
Aebi Schmidt
serii Stratos

W zależności od przyjętego rozwiązania zwilżanie soli może odbywać się
podczas zsypywania na talerz, bezpośrednio na talerzu lub w obydwu tych
punktach.
W przypadku zabudów średniej wielkości o pojemności zasobnika ok. 5–6 m3
instalowanych na podwoziach o dmc.
ok. 16 t standardowa szerokość robocza
wynosi od jednego do dwóch pasów
ruchu. Szerszym zasięgiem wynoszącym
niekiedy aż 14 m (czyli ponad cztery
pasy ruchu) mogą pochwalić się największe piaskarkosolarki. Przykładem
takiego urządzenia jest model Stratos XL
firmy Aebi Schmidt, o pojemności zasobnika 14 m3, przeznaczony do montażu
na podwoziach 4-osiowych ciężarówek.
Tej wielkości pojazdy wykorzystywane
są przede wszystkim do zimowego utrzymania autostrad i obwodnic miast.

Pomocne piąte koło

© Volkswagen

© Mercedes-Benz

Specyficzne ukształtowanie terenu,
duże pochyłości, wąskie drogi i duża liczba
zakrętów sprawiają, że najtrudniejsze
warunki pracy dla piaskarek i piaskar-

Ostatnie lata przyniosły znaczny wzrost
popularności piaskarek i piaskarkosolarek
przystosowanych do współpracy z systemami hakowymi. Ze względu na niewielką popularność urządzeń bramowych
piaskarki i piaskarkosolarki są rzadko
na nich instalowane. Rosnąca popularność urządzeń do zimowego utrzymania
dróg przeznaczonych do współpracy z systemami hakowymi wynika z dużej liczby
„hakowców” używanych przez przedsiębiorstwa komunalne oraz łatwości i szybkości przezbrajania tego rodzaju pojazdów.

Liczy się skuteczność
W przypadku wystąpienia śliskości
jezdni najskuteczniejszą metodą jej zwalczania jest posypywanie materiałami
uszorstniającymi (jak piasek, kruszywo,
żużel) lub skrapianie nawierzchni środkami chemicznymi (sól kamienna, solanka,
chlorek wapnia). Aby zabiegi te były
skuteczne, muszą być realizowane przy
zachowaniu odpowiednich parametrów

Jedna z podstawowych odmian pługa
wirnikowego bez
czołowego frezu

dokładnego dawkowania środków wynika nie tylko z zapewnienia optymalnej
skuteczności i ekonomiki pracy, ale także
dbałości o środowisko naturalne.
Właśnie z tych względów urządzenia
dawkujące muszą mieć możliwość płynnej regulacji ilości rozsypywanych środków i zapewniać równomierny wydatek
jednostkowy (g/m2) uwzględniający prędkość poruszania się pojazdu. Stąd też
w obecnie oferowanych posypywarkach
jest możliwość zmiany szerokości rozsypywania: symetrycznie i asymetrycznie,
a także wyposażone są w zbiorniki na
solankę do zwilżania rozsypywanej soli.

kosolarek panują w górach. Stąd też dla
zapewnienia najwyższej przyczepności
na zlodowaciałych powierzchniach stosuje się urządzenia wyposażone w funkcję podgrzewania rozsypywanego piasku
wodą. Przykładem takiej maszyny jest
model Stratos Lava firmy Aebi Schmidt.
W piaskarkach i piaskarkosolarkach
instalowanych na podwoziach samochodów ciężarowych stosuje się kilka
rodzajów napędów układów roboczych
zabudowy: z instalacji hydraulicznej pojazdu, z przystawki odbioru mocy (PTO)
lub niezależnego silnika spalinowego.
Stosowane są także układy napędu za po-
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prawą lub lewą stronę. Obecnie w większości urządzeń standardem jest możliwość zdalnej – z kabiny kierowcy – zmiany
kąta ustawienia odkładnicy. Do odśnieżania szerszych dróg lub jednocześnie
jezdni i pobocza stosuje się pługi z rozkładanym bocznym poszerzeniem. Przykładem takiego pługu jest Boschung
MFS 52, którego całkowita szerokość
odśnieżania wraz z bocznym poszerzeniem o szerokości 1,2 m – wynosi 5,2 m.
Tego typu rozwiązanie najczęściej jest

© Fuso

mocą tzw. piątego koła, które podczas
pracy opuszczane jest na nawierzchnię
lub przystawki do piasty koła jezdnego
nośnika. Zarówno piąte koło, jak i przystawka do koła pojazdu wyposażone są
w pompę zasilającą układ hydrauliczny
zabudowy. Oba te ostatnie rozwiązania
są coraz bardziej popularne, ponieważ pozwalają na montaż zabudowy praktycznie na każdym rodzaju podwozia, w tym
także na tych, które nie mają możliwości
zasilania urządzeń zewnętrznych.

Fuso Canter 4×4
z pługiem o jednostronnej odkładnicy
i piaskarkosolarką
Aebi Schmidt

stosowane na pozamiejskich drogach
i autostradach. Jako że pługi wykorzystywane na tego typu drogach poruszają
się często ze znacznymi prędkościami
(nawet powyżej 70 km/h), ich odkładnice
są zazwyczaj wyższe niż te w maszynach
stosowanych w ruchu miejskim.
Konstrukcja pługów z odkładnicą jednostronną uniemożliwia ich wykorzystanie do usuwania większych ilości zalegającego na drodze – szczególnie zbitego
– śniegu. Do tego typu zadań używa się
dwulemieszowych pługów klinowych.
Charakterystyka tego rodzaju pługa wymaga zastosowania nośnika o odpowiedniej masie własnej i mocy silnika. Dla
pługa o szerokości roboczej ok. 3 m masa
nośnika powinna wynosić co najmniej 8 t,
a moc silnika 200–250 KM (wskazany
jest także napęd wszystkich osi pojazdu).
Oba rodzaje pługów odśnieżnych –
zarówno jedno-, jak i dwulemieszowe –
można zainstalować praktycznie do dowolnego rodzaju pojazdu wyposażonego

Renault Premium 6×4 wyposażone
w demontowaną piaskarkosolarkę

Lemieszowe i klinowe

© MAN

Piaskarkosolarka zamontowana
na skrzyni samowyładowczej
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Jako że używanie piaskarki lub piaskarkosolarki na zaśnieżonej nawierzchni
mija się z celem, dlatego tego rodzaju
sprzęt instalowany jest z reguły na nośnikach wyposażonych w pługi do odgarniania śniegu. Na większości ulic i dróg,
na których nie odłożyły się wysokie zaspy,
najczęściej wykorzystywane są lemieszowe pługi jednostronne o regulowanym kącie i możliwości zgarniania na

w ramę nośną. Warto wspomnieć, że od
kilku lat wyraźnie wzrosło zainteresowanie pługami instalowanymi do samochodów terenowych i dostawczych
z napędem obu osi. Przykładem takiej konstrukcji jest pług Aebi Schmidt SNK 24
o szerokości roboczej odkładnicy 2,1 m,
przeznaczony do montażu na podwoziu
Volkswagen Crafter 4Motion.
Najczęściej stosowanym sposobem
montażu pługa jest sprzęganie go z płytą
czołową (tzw. czołownicą), która jest zamocowana bezpośrednio do ramy nośnika. Ponieważ odkładnica przysłania
reflektory główne pojazdu, konieczne
jest instalowanie świateł dodatkowych:
mijania, drogowych i kierunkowskazów.

Wprawdzie odkładnice pługów wykonuje się z odpowiednio wyprofilowanych stalowych płyt, jednak coraz większą
popularnością cieszą się równie wytrzymałe, lecz znacznie lżejsze i odporne na
korozję wykonane z aluminium lub płyt
z polietylenu. W przypadku pługów montowanych na podwoziach samochodów
terenowych stosuje się także odkładnice
wykonane z przeźroczystego polietylenu.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa
eksploatacji odkładnice pługów są mocowane uchylnie, tak aby w momencie
najechania na przeszkodę, np. wystającą
studzienkę kanalizacyjną, nie doszło do
jej uszkodzenia.

Wirnik do najcięższych zadań
Gdy zalegająca na drodze pokrywa
śnieżna jest zbyt gruba, aby poradził
sobie z nią pług klinowy, konieczne jest
użycie pługa wirnikowego.
Urządzenia te dzielą się na dwa podstawowe rodzaje: doczepiane i samojezdne (zabudowane na podwoziu na
stałe). Pierwsze – znacznie bardziej popularne – przeznaczone są do montażu
na czołownicach nośników takich jak
ciągniki rolnicze, ładowarki i samochody
ciężarowe. W tej ostatniej grupie pojazdami, które najczęściej pełnią rolę nośnika pługów wirnikowych, jest rodzina
samochodów Mercedes-Benz Unimog.
W zależności od wersji urządzenia
układ roboczy pługa wirnikowego, czyli
wirnik frezujący i wentylator wyrzutu,
może być napędzany z instalacji hydraulicznej nośnika, przystawki odbioru mocy
(PTO) lub obu tych układów. W zależności
od wersji, rodzaju i parametrów nośnika
wydajność odśnieżania pługów wirnikowych wynosi od kilkudziesięciu do ponad tysiąca ton na godzinę. Przykładem
średniej wydajności pługa wirnikowego
(przeznaczonego do montażu na pojeździe Mercedes-Benz Unimog U4000) jest
Aebi Schmidt VF-Z 1, zdolny do usunięcia 1300 t śniegu w ciągu godziny.
Znacznie większą wydajnością charakteryzują się samojezdne pługi wirnikowe na stałe zabudowywane na podwoziach specjalnych. Przykładem takiej
konstrukcji jest maszyna Boshung Snow
booster B6 o wydajności 3500 t śniegu
na godzinę. Takie największe i najbardziej wydajne pługi wirnikowe można
spotkać przede wszystkim na górskich
odcinkach dróg oraz na lotniskach.
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Pierwsze Volvo FH16 z silnikiem Euro VI już w Polsce
Firma Transportowo-Spedycyjna Andrzej i Tomasz Piwowarczyk Sp. z o.o. z Legnicy to
rodzinne przedsiębiorstwo z 30-letnią tradycją, którego motto to: profesjonalizm, solidność
i terminowość. Właściciele zakupili flagowy model FH16 w konfiguracji 4×2 z silnikiem o mocy 550 KM,
będący przy okazji pierwszym przekazanym w Polsce modelem Volvo FH z 16-litrowym silnikiem D16K
spełniającym najnowszą normę emisji spalin Euro VI. Uroczyste przekazanie ciągnika nastąpiło 15 lipca br.
w dolnośląskiej siedzibie Volvo Truck Center w Pietrzykowicach k. Wrocławia. Z rąk Tomasza Walczaka,
reprezentanta handlowego Volvo Trucks Poland, kluczyki do pojazdu odebrali Andrzej i Tomasz Piwowarczyk. „To nie pierwsze modele Volvo odebrane przez klienta w tym roku. W lutym przekazaliśmy
dwa nowe modele Volvo FH13 z 500-konnymi silnikami Euro VI. Teraz mam przyjemność wręczyć
kluczyki do nowego Volvo FH16, spełniającego normę emisji spalin Euro VI, przy okazji
pierwszego przekazanego w Polsce. Cieszy nas zaufanie klienta i zadowolenie
z naszych usług, czego potwierdzeniem jest fakt zakupu kolejnego pojazdu wraz
z rozszerzonym kontraktem serwisowym” – podsumował Tomasz Walczak.
Pojazdy odebrane na początku roku zaopatrzone są w Niebieskie Kontrakty
Serwisowe, a nowe FH16 – w Nowy Złoty Kontrakt Serwisowy.

news

Firma panów Piwowarczyk zajmuje się transportem ciężarowym i świadczy usługi
w Polsce oraz Europie Zachodniej, głównie w Niemczech. Tabor pojazdów liczy
20 zestawów, w większości są to samochody ciężarowe Volvo. „Nie rozbudowujemy
floty, tylko ją modernizujemy. Aktualnie wymieniamy pojazdy z silnikami Euro V na Euro VI.
Teraz odbieramy flagowy model Volvo FH16 z zupełnie nowym silnikiem, a to już druga szesnastka
w naszej firmie” – powiedział Tomasz Piwowarczyk, syn i współwłaściciel firmy, i z uśmiechem dodał:
„To Volvo wzięliśmy bez przetestowania, ale tak działamy. Inwestujemy w jakość i kupujemy to, co
jest dobre. Co cenimy w marce Volvo? Niezawodność, niskie zużycie paliwa, układ napędowy, a także
skrzynię biegów Volvo I-Shift – najlepszą na rynku”.
Właściciele firmy od lat aktywnie korzystają z systemu Dynafleet, dzięki któremu bacznie kontrolują
zużycie paliwa. Kierowcy w firmie jeżdżą ekonomicznie, brali też udział w konkursie The Driver’s Fuel
Challenge, gdzie jeden z nich 3 lata temu zajął 2. miejsce w polskim finale. Właściciele już ponad
10 lat temu wdrożyli w firmie własny system motywacyjny, gdzie kierowcy sami kontrolują zużycie
paliwa, a najlepsi są nagradzani.
Zdaniem klienta poza czystością spalin nowe jednostki napędowe Volvo FH16 cechują się także zwiększonym momentem obrotowym, bardziej wydajnym hamulcem silnikowym oraz większą cichobieżnością.
Panowie Piwowarczyk dbają o bezpieczeństwo, wygodę i komfort pracy kierowców, co przekłada się
na terminowe i profesjonalne wywiązywanie się z powierzonych zleceń. „Solidność i terminowość to
nasza wizytówka, a dzięki niezawodnym pojazdom bezproblemowo spełniamy obietnice względem
naszych klientów” – dodał Andrzej Piwowarczyk.
Warto też wspomnieć, że przekazany samochód to pojazd sprzedany w limitowanej serii jubileuszowej
kampanii na 20-lecie firmy Volvo Trucks w Polsce – ma numer 63.
[KB]
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Leasing po półroczu
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31 lipca br. Związek Polskiego Leasingu ogłosił wyniki branży leasingowej za
I półrocze 2014 r. Z danych wynika, że rynek leasingu rozwija się dynamicznie.

ierwsze półrocze 2014 r. było dla
branży leasingowej bardzo udane.
Według przedsiębiorców leasing
w dalszym ciągu jest jednym z głównych
narzędzi finansowania inwestycji. W porównaniu z analogicznym okresem roku
ubiegłego rynek leasingu osiągnął wzrost
w wysokości 31,8%. „Na tak wysoką dynamikę wyników rynku leasingu ruchomości duży wpływ miało wzmożone zainteresowanie pozyskiwaniem pojazdów,
wynikające z tzw. okienka podatkowego
umożliwiającego przedsiębiorcom pełne
odliczenie podatku VAT od zakupu aut
z homologacją ciężarową o dmc. nieprzekraczającej 3,5 t. Polscy przedsiębiorcy wyleasingowali ponad 22 tys. takich pojazdów” – powiedziała Małgorzata
Terlecka-Urbanik, product manager Departamentu Transportu i Maszyn Budowlanych VB Leasing Polska. Oznacza
to prawie pięć razy więcej pojazdów oddanych w leasing po pierwszym kwartale
2014 r. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dzięki korzystnym
przepisom dotyczącym leasingu samochodów klasy premium prognozy sprzedaży w segmencie pojazdów lekkich są
nadal optymistyczne.
Na uwagę zasługuje również sektor
transportu ciężkiego. „Finansowanie transportu ciężkiego w pierwszym kwartale
2014 r. napędzane było jeszcze reali-

zacją zamówień pojazdów z normą emisji
Euro V, jak również rosnącym popytem
na usługi transportowe w związku z poprawą sytuacji w strefie euro. W efekcie wynik po pierwszym półroczu wyniósł
prawie 5,6 mld zł nowego finansowania”
– dodała Katarzyna Milej, dyrektor departamentu zarządzania produktami w Millennium Leasing.
W pierwszym półroczu 2014 r. firmy
leasingowe zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu wypracowały najwyższy
w historii wynik, finansując transakcje
o łącznej wartości 21,05 mld zł. „Dzięki
temu wartość sfinansowanych w 2014 r.
aktywów przekroczyła dotychczasowy rekord wypracowany w I półroczu 2008 r.,
który wynosił 17,9 mld zł. Aktywa sfinansowane leasingiem stanowią większość,
bo aż 85,9%, w ogólnej strukturze finansowania firm leasingowych. Udział pożyczki w finansowaniu aktywów ruchomych w I półroczu 2014 r. wyniósł 14,4%
i stopniowo rośnie” – zaznaczył Bartosz
Bakes, dyrektor departamentu sprzedaży EFL.
Ożywienie na rynku leasingu spowodowane było przez ubiegłoroczny rozwój polskiej gospodarki – m.in. wzrost
PKB na poziomie 1,6% i zwiększenie
nakładów inwestycyjnych głównie wśród
dużych i średnich firm. „Poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców oraz
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coraz lepsza sytuacja makroekonomiczna
gospodarki sprzyja inwestycjom, które finansowane są głównie leasingiem. Także
inne segmenty rynku zanotowały znaczące wzrosty w stosunku do 2013 r.” –
powiedział Arkadiusz Trzeciakiewicz,
dyrektor marketingu i PR w RaiffeisenLeasing Polska. Duże wzrosty odnotowano m.in. w pierwszej połowie 2014 r.
w segmencie maszyn i urządzeń. „Niemały wzrost w tym segmencie, bo aż
23,72% r/r, to efekt rosnącej dynamiki
w budownictwie, wysokiego wykorzystania zdolności produkcyjnych w firmach
i środków unijnych dla rolnictwa. Nadal
prognozuje się wzrosty sprzedaży leasingowej w branży budowlanej, która począwszy od IV kwartału br. wspierana
będzie środkami z nowej perspektywy
unijnej – podkreślił Krzysztof Palimonka,
dyrektor ds. rozwoju finansowania rynku
maszyn i urządzeń w Getin Leasing.
Na tle całej branży leasingu bardzo
dobrze również wyglądają dane dotyczące
produkcji przemysłowej w Polsce, która
odnotowała wzrost w pierwszych pięciu
miesiącach 2014 r. o 4,7%. W samym
marcu produkcja wzrosła o 5,4% r/r.
„Szacujemy, że coraz większą rolę we
wzroście aktywności sektora przemysłowego będzie odgrywał popyt na naszym
rynku krajowym jednocześnie przy zwiększonym wzroście zamówień eksportowych.
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Największy udział w sprzedaży leasingowej transportu ciężkiego miało finansowanie zakupu ciągników siodłowych
i naczep. „Transport ciężki stanowił
26,6% sfinansowanych przez branżę leasingową w I połowie 2014 r. ruchomości,
przy czym struktura łącznego rynku finansowania pozostaje zrównoważona i dotyczy pojazdów lekkich, maszyn i transportu
ciężkiego” – zaznaczył Bartosz Bakes.
Według danych ZPL w okresie od
stycznia do czerwca 2014 r. firmy leasingowe sfinansowały łącznie zakup pojazdów o wartości 13 333,1 mln zł, co
oznacza prawie 46,8-procentowy wzrost
w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wśród
nich największe przyrosty odnotowano
w segmencie pojazdów o dmc. do 3,5 t
(2 994,6 mln zł, 176,00%), pojazdach
ciężarowych o dmc. powyżej 3,5 t (919,4
mln zł, 53,4%) oraz autobusach (583,9
mln zł, 79,3%). „W I kwartale br. wzrostowi sektora transportu ciężkiego sprzyjał dostęp do pojazdów z normą spalania
Euro V z tzw. listy derogacyjnej. W dalszym okresie na popyt na usługi trans-

Ciężarowe pow. 3,5 t
Ciągniki siodłowe
Naczepy/przyczepy
Autobusy
Inne
Maszyny i urządzenia

511,5
1 652,1
235,9
825,1
437,6
153,5
55,3
2 335,9

2 258,3
2 380,2
394,5
1 119,5
608
258,2
63,4
2 913,5

9,1%
341,5%
44,1%
67,3%
35,7%
38,9%
68,2%
14,6%
24,7%

4 944,5
2 197,4
573,3
2 062,4
363,3
1 057,5
469,4
172,2
111,4
2 914,6

IV–VI
2014
6 536,3
3 005,9
736,3
2 683,4
524,9
1 244,2
588,6
325,7
110,7
3 582,6

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

Ciężarowe

2 094,8

64,2%

IV–VI
2013

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

Ciężarowe do 3,5 t*

1 920,9

6 796,8

I–III 2014/
I–III 2013

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

Osobowe

4 139,8

I–III
2014

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

Pojazdy

I–III
2013

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

© ZPL

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

Finansowanie rynku w I połowie 2014 r. (wartość netto w mln zł)

W ocenie ekspertów w II półroczu
2014 r. rynek leasingu odnotuje gorsze,
w porównaniu z pierwszą połową roku,
wyniki. W segmencie transportu ciężkiego
(wyhamowanie dynamiki finansowania
w III kwartale, prognozowana ujemna
dynamika w IV kwartale) w dalszym
ciągu wpływ na to będą miały masowe
zakupy samochodów z silnikami Euro V
w II półroczu 2013 r. Eksperci szacują
również, że wyższe ceny samochodów
spełniających normę Euro VI nie zachęcą
przedsiębiorców do większych zakupów.
Z tego powodu trudno oczekiwać, że sytuacja sprzed roku (wzrost zakupu nowych samochodów) powtórzy się. Niekorzystny wpływ na sytuację polskich
transportowców może mieć też sytuacja
na wschodzie Europy i rosyjskie embargo. Wielu przewoźników dostarcza
za wschodnią granicę różne artykuły,
m.in. przemysłowe i spożywcze. Obecnie jednak, dzięki nadwyżce eksportu
do krajów strefy euro, branża nie odczuwa tego aż tak bardzo.
Mimo tych niekorzystnych wiadomości prognozy dotyczące rozwoju sektora ciężarowego są raczej optymistyczne. „Sektor transportu ciężkiego jest
jednym z kluczowych czynników wzrostu
naszego biznesu. Po raz pierwszy w historii branży leasingowej przedstawiciele
firm leasingowych prognozowali, jak
zmieni się wartość finansowanych aktywów według grup środków trwałych.
Większość badanych firm oczekuje wzrostu
finansowań (nowe transakcje leasingowe)
transportu ciężkiego. Biorąc pod uwagę
wysoką sprawność polskich firm transportowych w pozyskiwaniu zleceń poza
Polską, mimo niepewnej sytuacji na Wscho-

IV–VI 2014/
IV–VI 2013
32,2%
36,8%
28,4%
30,1%
44,5%
17,7%
25,4%
89,1%
–0,6%
22,9%

I–VI
2013
9 084,4
4 118,3
1 084,9
3 714,5
599,2
1 882,6
907
325,7
166,7
5 250,5

I–VI
2014
13 333,1
5 100,7
2 994,6
5 063,6
919,4
2 363,7
1 196,7
583,9
174,1
6 496,0

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

Transport ciężki

Perspektywy rozwoju

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

portowe korzystnie wpłynęło ożywienie
gospodarcze i wzrost eksportu. W drugim kwartale zauważalne stało się jednak nasycenie rynku związane z wcześniejszymi masowymi zakupami pojazdów
przed wejściem w życie normy Euro VI
od stycznia br. Zmniejszenie popytu
potwierdzają dane Związku Przemysłu
Motoryzacyjnego – w lipcu zarejestrowano nieco ponad tysiąc zestawów powyżej 16 t, czyli o ponad 14% mniej niż
rok wcześniej. W ciągu 7 miesięcy zarejestrowano jednak 8325 takich pojazdów,
co oznacza dodatnią dynamikę na poziomie +3,4% r/r” – skomentowała Małgorzata Terlecka-Urbanik. Należy dodać, że
na rynku widać również rosnące zainteresowanie finansowaniem transportu
ciężkiego za pomocą pożyczki. W I połowie
2014 r. odnotowano prawie 44-procentowy wzrost obrotu w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Dużym zaskoczeniem na rynku finansowania jest wzrost leasingu autobusów.
„W coraz większym stopniu interesująca
staje się obserwacja dynamiki leasingu
autobusów w Polsce. Przewoźnicy coraz
częściej zdają sobie sprawę z tego, jakie
korzyści daje leasing jako forma finansowania taboru autokarowego. Odzwierciedlają to wyniki analizy przeprowadzonej
w oparciu o dane ZPL: w I półroczu br.
wartość oddanych w leasing autobusów
wyniosła 583,9 mln zł i była o blisko
80% większa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Warto zaznaczyć, że
perspektywy tego segmentu rynku budują nie tylko prywatne przedsiębiorstwa, ale także sektor publiczny” – powiedział Krzysztof Palimonka.

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

Tylko po I kwartale 2014 r. zdecydowanie lepsze wyniki osiągnięto w wymianie
z rynkami rozwiniętymi gospodarczo, gdzie
eksport wzrósł o 9,6%, do 33,4 mld euro.
Dzięki temu nadwyżka obrotów z tą grupą
krajów zwiększyła się o prawie 2,6 mld
euro, tj. do 8 mld euro. Takie trendy rynkowe pozwalają bardzo optymistycznie
patrzeć na naszą sprzedaż w kolejnych
miesiącach – uzupełnił Szymon Kamiński,
prezes zarządu BZ WBK Leasing.

I–VI 2014/
I–VI 2013
46,8%
23,9%
176,0%
36,3%
53,4%
25,6%
31,9%
79,3%
4,4%
23,7%

* w odniesieniu do samochodów z tzw. kratką
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Nieruchomości 2,40%
Inne 0,70%

Maszyny i urządzenia,
w tym IT 25%

Struktura
przedmiotów
finansowanych
leasingiem

Pojazdy osobowe,
dostawcze i ciężarowe*
do 3,5 t 43,00%

© ZPL
* w odniesieniu
do samochodów
z tzw. kratką

Transport ciężki 28,50%

dzie, można prognozować, że branża transportu ciężkiego ma szanse uzyskać wskaźniki zbliżone do wyników z 2013 r.” –
podkreśla Katarzyna Milej.
Prognozy przedstawicieli branży dotyczące wzrostów finansowanych aktywów są optymistyczne. „Według badań
koniunktury przeprowadzonej przez Związek Polskiego Leasingu większość branży,
bo aż 58%, przewiduje w transporcie
ciężkim wzrost lub istotny wzrost wartości sfinansowanych aktywów, a 42%
zachowania dotychczasowych wartości”
– powiedział Arkadiusz Trzeciakiewicz.

Wynajem samochodów
Z analiz Polskiego Związku Wynajmu
i Leasingu Pojazdów wynika, że od początku stycznia do końca czerwca 2014 r.
wynajem długoterminowy samochodów
w Polsce rozwijał się w tempie 5,1% w porównaniu z 3,3% osiągniętymi w I półroczu 2013 r. Drugi kwartał został zakończony wzrostem 12,8%, liczonym rok
do roku. Jest to już IV z kolei kwartał,
w którym rośnie roczna dynamika wzrostu
wynajmu w Polsce.
Łączna flota pojazdów finansowana
i zarządzana przez członków PZWLP po
pierwszej połowie roku wynosi prawie
120 tys. (119 817) samochodów osobowych i dostawczych. Największą grupę,
91 576 aut (76,4%), stanowią pojazdy
użytkowane przez firmy w ramach leasingu operacyjnego z pełną obsługą (FSL
– Full Service Leasing, oferujący przedsiębiorcy nie tylko zewnętrzne finansowanie, ale również pełną obsługę administracyjną i serwisową samochodów
służbowych). Roczne tempo wzrostu usługi
full service leasingu wynosi po II kwartale 2014 r. 9,2% i jest ok. dwukrotnie
większe niż rok wcześniej (5,3%).

Drugą co do wielkości grupą samochodów są auta w leasingu z serwisem
(LS – Leasing Service). Jest ich 16 236,
co stanowi 13,5%. Roczne tempo wzrostu leasingu z serwisem po II kwartale
2014 r. wynosi 18,4% i jest nieznacznie
mniejsze niż rok wcześniej, kiedy osiągnęło poziom 20,8%.
Najmniejszą, 10-procentową część
(12 005 pojazdów) łącznej floty firm skupionych w PZWLP stanowią auta w usłudze
wyłącznego zarządzania (FM – Fleet Management, która polega na pełnieniu
opieki administracyjnej i serwisowej nad
samochodami służbowymi, bez ich finansowania). Usługa wyłącznego zarządzania
flotą odnotowała po II kwartale 2014 r.
najbardziej dynamiczny wzrost w ujęciu
rocznym na poziomie 39%. W analogicznym okresie rok wcześniej w przypadku tej usługi występowała stagnacja
– dynamika wzrostu kształtowała się na
marginalnym poziomie 0,04%.
Drugi kwartał 2014 r. był dla branży
wynajmu długoterminowego aut w Polsce udany również pod względem liczby
nowych aut zakupionych w salonach.
Firmy należące do PZWLP zakupiły od początku kwietnia do końca czerwca 2014 r.
łącznie prawie 14 tys. (13 966) nowych
samochodów. Oznacza to, że branża CFM
skupiona w Polskim Związku Wynajmu
i Leasingu Pojazdów wygenerowała blisko
30% całkowitej sprzedaży aut do firm.
Zgodnie z danymi Instytutu Badań Rynku
Motoryzacyjnego Samar (na podstawie
informacji udostępnianych przez Centralną Ewidencję Pojazdów) w II kwartale bieżącego roku zostało zakupionych
w Polsce łącznie prawie 48 tys. (47 922)
nowych aut zarejestrowanych na firmy,
uwzględniając wszystkie podmioty posiadające REGON, od jednoosobowych
mikroprzedsiębiorstw po duże korpora-
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cje oraz wszelkie formy finansowania –
od zakupu za środki własne, przez leasing
finansowy, po kredyt i wynajem długoterminowy. „W pierwszym kwartale wygenerowaliśmy 22,5% łącznej sprzedaży
aut do firm w Polsce, w okresie kwiecień–czerwiec wynik ten wyniósł 29,1%.
Wynika to z jednej strony z większej o ok.
1,5 tys. liczby zakupionych przez nasze
firmy aut w drugim kwartale, a z drugiej
ze spadku całkowitej sprzedaży samochodów do firm w Polsce w tym okresie.
Należy bowiem pamiętać, że sprzedaż
aut na REGON w pierwszych trzech miesiącach tego roku była w naszym kraju
dodatkowo stymulowana tzw. okienkiem
derogacyjnym i możliwością zakupu samochodów z kratką, pozwalających przedsiębiorcom na pełne odliczenie podatku
VAT – powiedział Marek Małachowski,
prezes PZWLP, dyrektor zarządzający
ALD Automotive Polska.

Opracowała Renata Pawliszko

Summary
The first half of the year 2014 was
very successful for the leasing sector. Compared to the same period
last year, the leasing market has
grown by 31.8%. This was the result
of so-called tax pane, which allowed entrepreneurs for full deduction of VAT on the purchase of cars
with LCV homologation (GVW below
3.5 t), and heavy transport funding
in the first quarter of 2014, still driven by the orders for trucks with
Euro V emission standard. In the first
half of 2014 leasing companies associated in the Polish Leasing Association have achieved the highest score ever, financing transactions with
a total value of 21.05 billion PLN.
Good results were also achieved by
the long-term rental industry – the
market has grown at 5.1% compared to 3.3% achieved in the first half
of 2013.
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Nie tylko śmieci

Marek Rutka

© Wabco

Nowoczesna śmieciarka już nie tylko służy do odbioru śmieci, ale także jest
cennym źródłem informacji o tym, skąd i w jakiej ilości są przez nią odbierane.
Zamontowane systemy informatyczne i teleinformatyczne pozwalają ponadto
na efektywne zarządzanie flotą tego typu pojazdów.

od względem produkcji śmieci
przekroczyliśmy już barierę 300 kg
śmieci komunalnych rocznie na
jednego obywatela. Daleko nam jeszcze
do europejskich liderów w tym zakresie
– statystyczny obywatel Niemiec produkuje dwa razy więcej, a Duńczyk ponad
800 kg rocznie. Obecna wielkość „produkcji” śmieci daje nam szóste miejsce
w Unii Europejskiej.
Coraz bardziej rygorystyczne przepisy
odnośnie do konieczności recyklingu odpadów sprawiają, że firmy zajmujące się
ich odbiorem i przerobem poszukują takich rozwiązań, które ułatwiłyby realizację tych zadań. Istotnym ogniwem
łańcucha recyklingu odpadów są pojazdy
wykorzystywane do ich odbioru. W przypadku odpadów komunalnych w przeważającej większości są to śmieciarki.
Wymagania stawiane przez użytkowników producentom podwozi i zabudów
śmieciarek są coraz wyższe. Do najważniejszych własności, na które zwracają
uwagę odbiorcy, zaliczyć należy: parametry użytkowe zabudowy (pojemność,
stopień zagęszczania śmieci), koszty eksploatacji, poziom niezawodności, a także
wyposażenie w systemy monitorowania
pracy pojazdu i zabudowy (brana pod
uwagę jest także możliwość późniejszego rozbudowywania tego systemu).

Śmieciarka na podwoziu Mecedes-Benz Econic wyposażona w system Wabco
TailGUARD monitorujący obszar wokół pojazdu podczas cofania

Obecnie oferowane systemy rejestracji parametrów pracy podwozia (pojazdu) i zabudowy współpracują z układem GPS, który zapewnia lokalizację
pojazdu. Nie chodzi w tym przypadku jedynie o monitorowanie trasy przejazdu,
ale także dostarczanie informacji o miejscu, w którym odbywa się ładowanie
i opróżniane są pojemniki z dokładnością do kilku metrów, co umożliwia np.
identyfikację posesji. Takie rozbudowane
systemy pozwalają także na monitorowanie pracy kierowcy przez osobisty identyfikator, rejestrowanie: prędkości jazdy,
czasów postojów, poziomu paliwa w zbior-

niku oraz prędkości obrotowej silnika.
Dodatkowo systemy takie umożliwiają generowanie raportów dotyczących zużycia
paliwa, liczby i masy opróżnionych pojemników, czasu pracy kierowców itp.
W tak rozbudowane systemy wyposażonych jest coraz więcej nowo kupowanych śmieciarek, jednak, co warto
podkreślić, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Ochrony Środowiska z 11 stycznia ubiegłego roku wszystkie eksploatowane śmieciarki muszą być wyposażone
w układ: „monitoringu bazującego na
systemie pozycjonowania satelitarnego,
umożliwiający trwałe zapisywanie, prze-
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chowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz
czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów” (§ 5.1.2 rozporządzenia).

Śmieciarki „szyte na miarę”

Zwrotność i ładowność
Pod względem liczby nowoczesnych
śmieciarek sytuacja w ciągu ostatnich
lat w Polsce wyraźnie się polepszyła.
Duża w tym zasługa ustawy o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391), która weszła
© M. Rutka

O tym, że w dziedzinie rozbudowy
systemów monitorowania i wspomagania pracy pojazdów wykorzystywanych
do zbiórki odpadów nie powiedziano
jeszcze ostatniego słowa, najlepiej świadczy zaprezentowany niedawno przez firmę
Wabco system o nazwie TailGUARD. Zadaniem tego systemu, przeznaczonego
m.in. do śmieciarek, jest automatyczne
włączanie hamulców, gdy podczas cofania pojazd natrafi na jakąś przeszkodę:
ruchomą lub stałą. System składa się
z umieszczonych wokół pojazdu sześciu
czujników, które wykrywają przeszkody
znajdujące się w odległości od 50 do
200 cm. System TailGUARD przeszedł

Rosnąca grupa nabywców coraz większą uwagę zwraca na poziom emisji
spalin i generowanego hałasu – szczególnie dotyczy to pojazdów wykorzystywanych w ścisłych centrach miast i w nocy
(np. w Rzymie i Mediolanie śmieci wywożone są tylko w godzinach nocnych
i porannych). Stąd też rośnie liczba oferowanych śmieciarek zasilanych gazem
ziemnym (CNG) i wyposażonych w napęd hybrydowy. Śmieciarki zasilane CNG
można spotkać także na ulicach polskich
miast, m.in. Sopotu, Warszawy, Tarnowa i Radomia.

Śmieciarka Volvo FE
z zabudową Ekocel/Zoeller
z tylną osią skrętną

w życie przed rokiem i spowodowała konieczność znacznego odmłodzenia floty
użytkowanych śmieciarek.
Warto podkreślić, że Polska staje się
w Europie coraz bardziej liczącym producentem pojazdów wykorzystywanych
do zbiórki i transportu śmieci. Duża w tym
zasługa takich firm, jak: Ekocel, HEWEA,
Skibicki, MWM Brzesko, KH-kipper. Na
wyróżnienie zasługuje firma Ekocel –
największy w tej części Europy producent śmieciarek. Ta należąca do Grupy
Zoeller firma jest w trakcie uruchamiania nowej fabryki w Rekowie Górnym
k. Redy o rocznej zdolności produkcyjnej około 1500 pojazdów.
Przed kilkoma tygodniami na terenie
serwisu Volvo Trucks w Skawinie firma
zaprezentowała śmieciarkę typu Medium XL-S3 na podwoziu Volvo FE 6×2.
W przypadku podwozia wybrano coraz
bardziej popularny wariant z ostatnią
osią skrętną wleczoną ze sterowaniem
elektromechanicznym. Takie rozwiązanie pozwala ciężarówce o rozstawie osi
3700 mm uzyskać zwrotność lepszą niż
pojazdowi dwuosiowemu o zbliżonym rozstawie osi. Zastosowanie trzeciej osi jest
korzystne dla uzyskania większej ładowności pojazdu – dopuszczalne obciążenie
tylnego zawieszenia to 19 t (przedniej osi
wynosi 8 t). Odpowiednia nośność tylnego zawieszenia to ważny parametr,

w ubiegłym roku pomyślne testy, zamontowany na dziewięciu z liczącej 900
śmieciarek floty zakładu oczyszczania aglomeracji hanowerskiej. Wiele wskazuje na
to, że w ciągu najbliższych lat tego rodzaju rozwiązania mogą stać się standardem szczególnie w przypadku śmieciarek operujących w gęstej zabudowie,
dużym ruchu pieszym i rowerowym.
Obecnie większość produkowanych
śmieciarek to pojazdy budowane na konkretne zamówienie klienta. Warto podkreślić, że preferencje nabywców nie
sprowadzają się jedynie do wyboru marki
pojazdu, na jakim ma być zainstalowana
zabudowa, czy jej wielkość, ale także do
rodzaju układu jezdnego i wspomnianych
informatycznych i teleinformatycznych
systemów wspomagających pracę.

© M. Rutka

Ze względów bezpieczeństwa funkcja podnoszenia
i opuszczania urządzenia
zasypowego może zostać
uruchomiona wyłącznie
obiema rękoma

Aby obniżyć masę urządzenia zasypowego, zastosowano stal o podwyższonej wytrzymałości
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biorąc pod uwagę, że masa urządzenia
zasypowego (tzw. odwłoka) śmieciarki
to kilka ton. Volvo FE wyposażone jest
w silnik o pojemności 8 l i mocy 320 KM
(235 kW) z SCR i EGR spełniający wymagania normy Euro VI. Ciężarówkę
wyposażono w zautomatyzowaną skrzynię biegów I-Shift o 12 przełożeniach
z oprogramowaniem Distribution&Construction oraz przystawkę odbioru mocy
niezależną od sprzęgła. Volvo FE ma
3-miejscową klimatyzowaną kabinę komfort z dodatkowym oknem umieszczonym
w dolnej części prawych drzwi.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa
podczas cofania oraz pracowników obsługujących załadunek śmieciarka seryjnie
wyposażona jest w kamerę cofania z kolorowym 5-calowym monitorem umieszczonym w kabinie, a także system komunikacji akustycznej (interkom) pomiędzy
operatorem a kierowcą. Zgodnie z normą
EN1501-1 tylne rozkładane stopnie dla
osób obsługujących załadunek wyposażone są w czujniki obciążenia (jazda na
tylnych stopniach jest możliwa jedynie
do 30 km/h). Ponadto zabudowa wyposażona jest w wyłącznik awaryjny umiesz-

czony na urządzeniu zasypowym, którym
w razie niebezpieczeństwa można odłączyć zasilanie zabudowy.
Dla ograniczenia pracy pompy hydraulicznej i zużycia paliwa urządzenie
zagęszczające (prasa) wyposażone jest
w funkcję programowania cyklów zgniatania, stosownie do wielkości i zawartości
opróżnianych pojemników. Urządzenie
zasypowe przystosowane jest do montażu układu ważenia pojemników oraz
współpracy z czytnikiem identyfikującym opróżniane pojemniki. Takie rozwiązanie pozwala na szybką weryfikację,
czy śmietnik, który ma być opróżniony,
został opłacony, a także umożliwia generowanie jednostkowych i zbiorczych
raportów odnośnie do masy odbieranych
śmieci. Dzięki takiemu systemowi ułatwione jest dostosowywanie wielkości
pojazdów do specyfiki obsługiwanych
rejonów.

Uniwersalność i oszczędność
Standardowa i typowa śmieciarka
wyposażona jest w jedną wspólną komorę do gromadzenia odbieranych śmieci.
W zależności od potrzeb mogą w niej być
transportowane zarówno odpady zmieszane (różnych frakcji), jak i poddane
wcześniejszej segregacji (np. tworzywo
sztuczne). Obecnie, gdy większość gospodarstw domowych segreguje odpady,
konieczne jest wysyłanie kilku śmieciarek – każdej do odbioru jednego rodzaju
odpadów. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to zadanie najmniej korzystne na obszarach o małej gęstości zaludnienia, np. we wsiach.
Konstruktorzy pojazdów komunalnych znaleźli rozwiązanie tego problemu
i stworzyli tylnozasypową śmieciarkę
wielokomorową przeznaczoną do odbioru różnych rodzajów odpadów (zabudowy takie oferuje m.in. Ekocel/Zoeller – Medium XL Plus, Heil – model
DuraPack®, Faun – model Selectapress).
Przestrzeń ładowna śmieciarki podzielona jest wzdłużnie na dwie części, z których każda przeznaczona jest do innego
rodzaju odpadów, np. organicznych i papieru. W śmieciarce firmy Faun ładownia
podzielona jest w proporcji 1:2, a w zabudowie Heil 40:60. Śmieciarki wielokomorowe wyposażone są w odrębne
© Renault Trucks

© Scania

Scania P270
w barwach
stołecznego
MPO zasilana CNG

Niskowejściowe
kabiny stosowane są
najczęściej w dużych
śmieciarkach o pojemności ładowni
powyżej 15 m3

© MAN

Śmieciarki na podwoziach trzyosiowych z tylną osią skrętną
to obecnie najbardziej popularne rozwiązanie

układy zagęszczające i opróżniające. Mimo
wyższej ceny, wyższego poziomu skomplikowania i większej masy zabudowy
takie nie nadają się do zbiórki przedmiotów wielkogabarytowych. Do tego typu
zadań – w tym odbioru tak dużych przedmiotów, jak karoserie samochodów osobowych – nadają się największe śmieciarki wyposażone w zamontowane na
„odwłoku” urządzenia bramowe lub zainstalowane za kabiną ciężarówki żurawie załadowcze.
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Sprzęgi – konstrukcja
i eksploatacja

Arkadiusz Gawron
Część I

Mnogość modeli i typów zaczepów do przyczep rodzi pytanie, skąd się
bierze ich różnorodność. Niektóre z nich są przeznaczone tylko do jednej
aplikacji, a inne są bardziej uniwersalne. Spróbujemy odpowiedzieć, z czego
wynika ich konstrukcja i jak prawidłowo je eksploatować.

ybór zaczepu współpracującego z daną przyczepą zależy
od wielu czynników. Ich wypadkowa pozwoli ostatecznie dobrać go
prawidłowo ze względu na obowiązujące
dyrektywy oraz wymagania i potrzeby
klienta.

Zaczepy do przyczep
Aby określić, czy zaczep poradzi
sobie z daną przyczepą, należy dokonać
odpowiednich obliczeń i sprawdzić, czy
wartości podane na nim są większe od
wyliczonych. Parametrami charakterystycznymi są: siła pozioma D przy przyczepie z obrotnicą oraz Dc w przypadku
przyczepy centralnoosiowej, wynikające
z masy obu pojazdów; pionowa V (dynamiczna), zależna od geometrii przyczepy i charakterystyki zawieszenia osi
napędowej pojazdu ciągnącego (mechaniczne lub pneumatyczne) oraz siła statyczna S przy przyczepach centralnoosiowych, wynikająca z obciążenia przyczepy.

Sworznie zaczepów występują w dwóch
rozmiarach średnic: 40 i 50 mm. Dobór
rozmiaru sprzęgu jest zależny od wyznaczonych wcześniej parametrów obliczeniowych i to one określają, który z nich
będzie najodpowiedniejszy. Z wyliczeń
może wynikać, że należy zastosować
„50”, gdyż „40” będzie niewystarczająca,
jednak może się także okazać, że „40”
poradzi sobie w danej aplikacji, jednak
należy zastosować wersję z dużym rozstawem otworów mocujących (160×100,
a nie np. 120×55).
Oczywiście belka trawersowa, do
której mocowany jest zaczep, musi spełniać te same parametry co sprzęg (podlega pod ten sam przepis homologacyjny) i należy ją oraz jej zamocowanie
tak dobrać, aby geometrycznie znajdowała się w odpowiednim miejscu wobec
dyszla przyczepy, dopuszcza się bowiem
tylko 3° jego pochylenia. Nieprawidłowe
umiejscowienie końcówki dyszla przyczepy wobec zaczepu prowadzi do nieprawidłowego działania, szczególnie pod-
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czas sprzęgania i rozprzęgania zestawu,
a także ma niebagatelny wpływ na szybsze zużycie obu elementów. Istotne jest
również, aby końcówka dyszla „opierała”
się o pierścień oporowy zaczepu i go
zużywała, w przypadku przyczep centralnoosiowych jest to szczególnie istotne,
ponieważ zaczep jest tak zaprojektowany,
że ten element można potem w prosty
sposób wymienić.
Specjaliści na podstawie doświadczenia „na szybko” mogą stwierdzić, że np.
do przyczep centraloosiowych (szczególnie 2-osiowych) niezbędny będzie zaczep o średnicy 50 mm lub że do podwozi
o dmc. powyżej 12–14 t stosuje się zazwyczaj belki o rozstawie otworów 160×100.
Dobierając zaczep, nie można oczywiście zapomnieć o jego przeznaczeniu.
Jeśli wiemy, że będzie służyć do ciągnięcia przyczep przewożących płyny, to
warto zastanowić się nad zastosowaniem
zaczepu z automatyczną kasacją luzu
między sworzniem zaczepu a oczkiem
dyszla. W przypadku przewozu mate-
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© Rockinger

Mechanizm pneumatyczno-hydrauliczny w zaczepie do
automatycznego kasowania
luzu między sworzniem
zaczepu a oczkiem dyszla,
stosowany w cysternach.
Na zdjęciu: Rockinger
RO430/RO530

© Ringfeder

© Ringfeder

Standardowe sprzęgi
ze sworzniem 40 i 50 mm

© Rockinger

Zaczep przeznaczony do zestawów wywożących drzewo
z lasu, z elastyczną wkładką
łożyskującą go w gnieździe.
Tu: Rockinger RO50 flex

© VBG

Sprzęg w wykonaniu na rynek
skandynawski z pneumatycznym
siłownikiem unoszącym sworzeń
oraz z elastomerowym łożyskowaniem sprawdzi się podczas
jazdy w terenie

riałów płynnych taki zaczep jest szczególnie przydatny, ponieważ podczas jazdy
płyny w cysternie cały czas zmieniają
położenie – szczególnie podczas hamowania (i ruszania). W takim przypadku
luz pomiędzy sworzniem a tulejką oczka
dyszla wpływa na szybsze zużycie obu
tych elementów i jest negatywnie odczuwalny przez kierowcę, zmniejszając
komfort jazdy. Problem ten szczególnie
dotyczy przewozu mleka. O ile przy paliwach stosuje się ściany grodziowe niwelujące „przelewanie” się płynu, o tyle
w cysternach mlecznych jest to utrudnione
– zastosowanie przegród w cysternach
do przewozu mleka doprowadziłoby do
tego, że po dojechaniu do celu dostarczylibyśmy serwatkę bądź masło, a nie
mleko. Dlatego też w takich pojazdach
wskazane jest stosowanie zaczepów z automatyczną kasacją luzu, w przypadku
Rockingera, np. RO430/RO530, jest to
kasacja pneumatyczno-hydrauliczna. Po
zamknięciu zaczepu zawór pneumatyczny
uruchamia hydrauliczny element „dopychający” oczko dyszla do sworznia zaczepu. Oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań, aby inne zestawy niż cysterny
także były wyposażane w zaczepy z kasacją luzu, co bardzo korzystnie wpłynie
zarówno na komfort, jak i dłuższą trwałość
sworznia zaczepu czy oczka (tulejki) dyszla.
Kolejnym przykładem, w którym
może być przydatny inny zaczep niż „standardowy”, jest transport drewna. Zakładając, że zestaw wywozi drewno z głębi
lasu, pokonując strome wjazdy/zjazdy,
w dodatku po krętych drogach, dobrym
rozwiązaniem jest zaczep typu flex. Pozwala on na większe wychylenia we wszystkich kierunkach, zarówno góra/dół, jak
i na boki, dzięki elastycznej wkładce
łożyskującej zaczep w jego gnieździe.
W związku z jego charakterystyczną konstrukcją zaczep jest przeznaczony tylko
i wyłącznie do przyczep z obrotnicą.
Ostatnim niestandardowym typem
zaczepów są zaczepy kulowe. Charakteryzują się one największym komfortem
pracy, co jest ich niewątpliwą zaletą,
a wynika z niewielkiego technologicznego luzu, jaki jest wymagany do jego
należytej pracy. Należałoby zadać pytanie,
dlaczego tego rozwiązania nie stosuje się
wszędzie tam, gdzie nacisk na komfort
i minimalny luz jest największy, czyli np.
przy cysternach? Odpowiedź jest prosta.
Spięcie i rozpięcie zestawu przy tym zaczepie jest o wiele trudniejsze i bardziej
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Zaczep BNA, przewidziany
na rynek francuski, ze sworzniem o średnicy 68 mm

Końcówki dyszla
W przeważającej części Europy stosowane są standardowe końcówki dyszli
w dwóch wymiarach: 50 mm (DIN 74053)
i 40 mm (DIN 74054). Mimo to kilka
krajów ma własne normy i charakterystyczne dla nich końcówki dyszli. Szwajcaria stosuje końcówkę 40CH, jest ona
podobna do europejskiej „40”, ale nieco
grubsza. Kraje skandynawskie mają końcówkę o średnicy 57,5 mm, która często

Belka trawersowa i jej
prawidłowe umieszczenie
jest równie ważna jak
dobór sprzęgu. Na zdjęciu
belka z obniżeniem przeznaczona do przyczepy
tandemowej

© VBG

© VBG

Końcówka dyszla
zgodna ze skandynawskimi
normami ( ø 57,5 mm)

© Rockinger

Zaczep kulowy stosowany
w autotransporterach. Jego zaletą
jest wysoki komfort (minimalny luz
technologiczny), jednocześnie jest
jednym z najtrudniejszych w spinaniu zestawu (konieczność operowania w dwóch płaszczyznach)

© Rockinger

czasochłonne niż przy wszystkich pozostałych rozwiązaniach, co wynika m.in.
z konieczności regulacji luzu w zabezpieczeniu nad kulą i operowania pojazdem ciągnącym przy spinaniu w dwóch
płaszczyznach, pionowej i poziomej. Tak
więc mimo niewątpliwych zalet, jakie
ten sprzęg oferuje w zakresie komfortu
jazdy, jest on przeznaczony wybitnie do
łączenia zestawów, które podczas pracy
nie muszą być rozpinane, a te warunki
spełniają autotransportery. Ich konstrukcja wręcz wymusza załadunek i rozładunek bez rozpinania przyczepy, a więc
można tam sobie pozwolić na zastosowanie „prawie stałego” połączenia pojazdu ciągnącego z ciągnącym. W praktyce tak skojarzony zestaw nigdy nie
jest rozpinany.
Zaczepy różnią się także tarczami
naprowadzającymi końcówkę dyszla do
sworznia. Ich konstrukcja zależy od rodzaju końcówki, z jaką dany zaczep może
współpracować, o czym dalej, warunków,
w jakich spinanie zestawu ma być przeprowadzane, ale przede wszystkim od
częstotliwości, z jaką łączenie zestawu
będzie przeprowadzane. Inaczej będzie
wyprofilowana tarcza naprowadzająca
przy łączeniu zestawu na płaskim terenie przy stosunkowo niewielkich wychyleniach od równoległości ułożenia
obu pojazdów w płaszczyźnie pionowej
i poziomej, a inaczej, kiedy równoległość
nie będzie zachowana, w dodatku nie będzie można zapewnić ustawienia pojazdów w jednej linii. Podobnie rzecz się ma
ze sworzniami. Ich kształt, głównie zgrubienie, jest podyktowane rodzajem końcówki dyszla, z jakim współpracują. Przy
czym sworznie zupełnie proste nie zapewniają żadnego komfortu jazdy, jednak
umożliwiają rozpięcie i zapięcie przyczepy przy dużych wychyleniach kątowych w każdej płaszczyźnie, przez co są
często stosowane w rolnictwie.

© Ringfeder
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W pełni automatyczny sprzęg przyczepowy
umożliwia spinanie przyczepy z pojazdem
w krótkim czasie i sprawdzi się tam,
gdzie operacja ta jest wykonywana kilka
razy dziennie (sprzęg integruje w sobie
także podłączenia pneumatyczne
i elektryczne przyczepy)
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jest także stosowana w Rosji. Wygląda
jak spłaszczona końcówka europejska,
ale jest o wiele cieńsza. Inną końcówkę
ma Francja – 68 mm, oznaczana jest
ona jako BNA.
Należy zwrócić uwagę, aby zaczep był
dostosowany (homologowany) do współpracy z daną końcówką dyszla. Na tabliczce znamionowej zaczepu powinna
znajdować się informacja, z jakimi końcówkami dyszla dany zaczep jest homologowany.

Eksploatacja sprzęgów do przyczep
Duża różnica między sworzniem a końcówką „francuską” nie daje w warunkach
użytkowania aż takiego luzu, gdyż zaczep
jest wyposażony w kasację luzu (nieco
inne rozwiązanie niż w przypadku zaczepu RO430/RO530). O ile średnice wewnętrzne oczek dyszla (tulejek) są zawsze takie same i wynoszą odpowiednio
50 lub 40 mm, o tyle średnice sworzni
z nimi współpracujących mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta czy rodzaju zaczepu. Luz w przypadku zaczepu i końcówki dyszla musi

zawsze występować i jest on niezbędny
w celu poprawnego działania takiego
rodzaju połączenia pojazdu z przyczepą.
Po pierwsze, w połączeniu takim (metalmetal) niezbędne jest smarowanie i to
właśnie luz nam to zapewnia. Po drugie,
gdyby nie luz, to nie bylibyśmy w stanie
sprzęgnąć zestawu, a na pewno nie
byłoby możliwe jego rozprzęgnięcie. Aby
otworzyć zaczep, oczko dyszla nie może
„prężyć” na sworzeń zaczepu. Jeśli końcówka dyszla „pręży” na sworzeń, nie
będzie możliwe podniesienie dźwigni
i otwarcie zaczepu, a siłowe próby otwarcia w takim przypadku mogą zakończyć
się uszkodzeniem mechanizmu. Po trzecie, gdyby nie luz i baryłkowaty kształt
sworznia, nie byłoby możliwe „łamanie”
się zestawu (przód/tył). Podczas eksploatacji luz powiększa się, co jest absolutnie normalne (jak zużywanie okładzin
hamulcowych czy bieżnika opon). Do
pewnego momentu średnica wewnętrzna
tulejki oczka dyszla może się powiększać,
tak jak średnica zewnętrzna sworznia
zaczepu może się zmniejszać. Jeśli producent nie mówi inaczej, to obowiązują
wartości podane w ISO/TS 20825:2003.

reklama

Dla przykładu: sworzeń zaczepu o średnicy 40 mm może zużyć się do 36,5 mm,
a tulejka oczka dyszla może „rozbić” się
do 41,5 mm.

Podsumowanie
Jak się okazuje, mnogość rozwiązań
zaczepów wynika głównie z charakteru
pracy, w jakiej biorą udział, materiałów,
jakie wożą, oraz częstotliwości, z jaką zestaw jest rozpinany. Konieczność ciągnięcia różnych przyczep przez ten sam pojazd ciągnący także wymusza odmienną
konstrukcję od standardowej. Różnice
techniczne wynikające z różnych obciążeń są na tyle oczywiste, że nie poświęciliśmy tu im większej uwagi. Natomiast
wiedza na temat tego, z czego wynikają
odmienności w konstrukcji elementów
sprzęgających, oraz sposób ich działania
powinny pomóc w prawidłowej eksploatacji i obsłudze, zapewniając bezawaryjną jazdę przez wiele lat. Ponieważ do
elementów sprzęgających zaliczają się
także siodła do naczep, ich konstrukcję
przybliżymy w kolejnym numerze naszego czasopisma.
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Oświetlenie w samochodach
użytkowych i specjalnych
Piotr Muskała
Oświetlenie należy do ważnych elementów wyposażenia współczesnych
samochodów użytkowych. Oprócz świateł wymaganych we właściwych przepisach,
niezbędnych do uczestnictwa w ruchu drogowym, pojazdy użytkowe wyposaża się
często w dodatkowe oświetlenie sygnalizacyjne czy oświetlenie wnętrza.

©

Elfir

© Hella

świetlenie należy do elementów
wyposażenia bezpośrednio wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ponadto pełni też istotną rolę w kształtowaniu komfortu pracy
kierowcy i innych użytkowników zarówno pojazdu, jak i drogi. Każdy dopuszczony do ruchu pojazd powinien być wyposażony w oświetlenie zewnętrzne,
które jest wymienione w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 32 poz.
262 z dnia 26.02.2003 r. z późniejszymi
zmianami). W stosownych przepisach
określono również szczegółowe wymagania dotyczące oświetlenia zewnętrznego pojazdu, takie jak rozmieszczenie,
barwy i zasięgi poszczególnych świateł,
których spełnienie jest niezbędne do otrzymania homologacji i uzyskania pozytywnego wyniku badania technicznego.
Dodatkowo w pojazdach specjalnych,
w zależności od przeznaczenia, stosuje
się oświetlenie sygnalizacyjne. Najbardziej powszeche są pulsujące światła
barwy pomarańczowej ostrzegające użytkowników o pracach odbywających się
na drodze lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. W takie światła wyposaża się

Oświetlenie sygnalizacyjne
musi być widoczne z każdej
strony pojazdu

Warto również wspomnieć o oświetleniu
wnętrza pojazdu, które ma znaczenie
np. w przypadku autobusów.

Oświetlenie zewnętrzne

Współcześnie oświetleniem pojazdu
steruje skomplikowana elektronika

pojazdy wszelkiego rodzaju służb drogowych i komunalnych. Drugą kategorię
oświetlenia sygnalizacyjnego stanowią
światła pojazdów uprzywilejowanych.
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W obowiązkowym wyposażeniu
wszystkich pojazdów samochodowych
muszą znaleźć się światła mijania, drogowe, hamowania, kierunkowskazy, pozycyjne przednie i tylne, odblaskowe
tylne, odblaskowe boczne (w pojazdach
o długości >6 m), awaryjne, przeciwmgłowe tylne, obrysowe przednie i tylne
w pojazdach o szerokości >2,1 m oraz
oświetlające tablicę rejestracyjną. Wszystkie światła powinny być odpowiedniej
barwy oraz natężenia. W światłach mijania powszechnie wykorzystuje się
żarówki halogenowe (H1, H3, H4 i najpopularniejsze obecnie H7), często też
palniki ksenonowe. Żarówki typu H7 są
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bardzo efektywne i zapewniają dobre
oświetlenie, niestety ich wadą jest krótka
żywotność. Do najpowszechniej wykorzystywanych żarówek należą produkty
firm Philips, Osram, Tungsram i Bosch.
Coraz częściej pojawiają się na rynku
żarówki reklamowane jako dające „100%
więcej światła” itp. Jeśli tylko pochodzą
z fabryki renomowanego producenta,
można liczyć na kilku-kilkunastoprocentową poprawę jasności strumienia
światła przy jednoczesnym znaczącym
obniżeniu żywotności. Z kolei zakup tego
typu żarówek z logo nieznanego producenta bez homologacji wiąże się ze sporym ryzykiem. Jeszcze gorszym pomysłem jest instalacja „pseudoksenonów”,
czyli żarówek imitujących barwę świateł ksenonowych. Ich jakość jest najczęściej tragiczna, a montaż naraża kierowcę na konflikt z prawem (parametry
poniżej wymagań określonych w prze-

© Hella

Do niedawna
kompletny schemat
ewolucji zespolonych lamp tylnych.
Obecnie na kartach
historii motoryzacji
zapisuje się kolejny
etap – lampy LED

do żarówek wolframowych. Bardzo popularne ostatnio oświetlenie w technologii LED coraz odważniej wchodzi również do świateł mijania oraz drogowych.
Zespoloną lampę przednią wykorzystującą wyłącznie diody LED zaprezentowała już m.in. Hella. Coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem, choć

© HP fonica

powej halogenowej. W przypadku świateł mijania bardzo istotna jest konstrukcja lampy pozwalająca na łatwą, samodzielną wymianę żarówki na drodze.
W ostatnich latach, szczególnie w samochodach osobowych, wymiana żarówek
jest często bardzo utrudniona i wymaga
interwencji serwisu.

Oświetlenie sygnalizacyjne
pojazdów uprzywilejowanych
© HP fo

nica

© HP fonica

pisach) i niebezpieczeństwo wynikające
ze zbyt słabego strumienia światła. Z kolei palniki (żarówki) ksenonowe stosowane są najczęściej w autokarach i ciężarówkach pokonujących dalekie odległości.
Zapewniają najlepsze oświetlenie drogi,
jednak ich wymiana wymaga każdorazowego ustawienia świateł, a koszt samej
„żarówki” jest kilkakrotnie wyższy od ty-

W pojazdach użytkowych sytuacja
jest nieco lepsza. W wielu przypadkach
stosuje się rozwiązanie polegające na
mocowaniu całych kloszy lamp na zawiasach, co pozwala na wymianę żarówki
w kilka minut. W światłach pozycyjnych,
kierunkowskazach, stopu i obrysowych
od niedawna dominuje oświetlenie LED,
choć jeszcze kilka lat temu używane były
w tym celu zwykłe żarówki wolframowe.
Na rynku dostępne są żarówki LED przystosowane do montażu w klasycznych
lampach z oprawkami przeznaczonymi

Moda na LED-y

© Hella

© Hella

Technologia LED objęła już
światła mijania i drogowe

wciąż jeszcze tylko w droższych modelach ciężarówek i autobusów, są światła
skrętne, doświetlające zakręty.
Użytkownicy nowoczesnych europejskich ciężarówek i autobusów mogą
liczyć na najwyższą jakość oświetlenia
zewnętrznego gwarantowaną przez renomowanych dostawców lamp. Rynek
oświetlenia zewnętrznego wykorzystywanego na tzw. pierwszy montaż został
zdominowany przez kilku producentów,
m.in. Boscha, Hellę czy Valeo.

Łatwa wymiana żarówek możliwa do samodzielnego wykonania na drodze to dziś podstawa

Coraz częściej stosowanym źródłem
światła zarówno w przypadku oświetlenia podstawowego, jak i ostrzegawczego
są diody LED umożliwiające znaczne obniżenie poboru energii. Skrót LED pochodzi od angielskiej nazwy light-emitting
diode, a więc oznacza diodę emitującą
światło. W okresie przed LED-owym
boomem elektronicy powszechnie uży-
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Współczesne autokary
i ciężarówki coraz
częściej wyposażone
są w system doświetlania zakrętów zbudowany w oparciu
o skrętne reflektory
© Hella

wali również najwłaściwszej chyba polskiej nazwy dioda elektroluminescencyjna. LED to przyrząd optoelektroniczny,
zdolny do emisji promieniowania w zakresie światła widzialnego, podczerwieni
i ultrafioletu. Diody elektroluminescencyjne montuje się w obudowach o różnych wielkościach i kształtach. Zwykle
kolor obudowy odpowiada barwie emitowanego światła. Wyjątek stanowią
obudowy bezbarwne używane do diod
emitujących światło białe oraz wielokolorowych. Elektroluminescencja umożliwia uzyskanie światła o ściśle określonej
barwie, co daje jej ogromne możliwości
zastosowania w motoryzacji.
Technologia LED została przeniesiona do samochodów użytkowych z wyższej klasy osobówek i zadomowiła się już
w naszej branży na dobre. Zapewnia ona
użytkownikom cechy bezpośrednio przekładające się na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdu, a więc kilkakrotnie
niższy pobór energii oraz znacznie dłuższą żywotność oświetlenia – w niektórych przypadkach okres eksploatacji lamp
diodowych dorównuje okresowi eksploatacji całego pojazdu. Oświetlenie LED
montowane jest nie tylko w nowych pojazdach użytkowych. Na rynku pojawiły się liczne lampy LED pasujące do popularnych starszych modeli ciężarówek
i autobusów, a nawet urządzenia uniwersalne. Wytwarzają je m.in. firmy znane z produkcji zamienników lamp samochodowych, takie jak TYC, WAS czy
Depo. Oczywiście lampy tego typu znajdziemy również w ofercie wytwórców
dostarczających lampy na tzw. pierwszy
montaż, a więc Boscha czy Helli. Problem
stanowią natomiast dostępne na przysłowiowym targu czy w hipermarkecie

lampy niewiadomego pochodzenia, produkowane najprawdopodobniej w Chinach, niemające żadnej homologacji
europejskiej i niedające gwarancji ani jakości, ani bezpieczeństwa, przy czym jako bezpieczeństwo należy rozumieć nie
tylko bezpieczeństwo na drodze związane z natężeniem światła, ale także ryzyko
zwarcia w układzie elektrycznym pojazdu czy nawet samozapłonu lamp. Poprawny montaż urządzenia mającego
homologację i pozytywną ocenę po przeglądzie technicznym sprawia, że nawet
właściciele starszych pojazdów mogą
cieszyć się niższymi kosztami eksploatacji swoich pojazdów.

Światła do jazdy dziennej
Nieco uwagi warto poświęcić problemowi świateł do jazdy dziennej. Światła te zaczęto stosować w Polsce w drugiej połowie pierwszej dekady XXI w.
Polski kodeks drogowy nakazuje jazdę na
światłach przez całą dobę i przez cały rok,
co wciąż wzbudza wśród kierowców
spore kontrowersje. Wciąż prowadzi się
dyskusje na temat znikomego wpływu
jazdy na światłach na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, powołując
się często na wątpliwej jakości badania.

© HP fonica
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Lampy LED umożliwiają uzyskanie
właściwej barwy i natężenia światła
przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu poboru prądu

Właściwa regulacja świateł zapewnia dobrą widoczność i eliminuje oślepianie kierowców pojazdów jadących z przeciwka
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Tymczasem statystyka jest nieubłagana
i w krajach, w których od lat obowiązuje
całoroczny nakaz jazdy na światłach przez
całą dobę, liczba wypadków jest niższa
niż tam, gdzie takiego nakazu nie ma.
Przeciwnicy całorocznej jazdy na światłach podają także argumenty czysto ekonomiczne. Chodzi oczywiście o oszczędność energii elektrycznej, a co za tym
idzie paliwa. Rozwiązaniem kompromisowym wydaje się pomysł wykorzystania świateł do jazdy dziennej. Są to dwie
lampy o niewielkiej mocy (dwa razy kilkanaście W), co w porównaniu ze światłami mijania, których użycie wiąże się
z poborem mocy rzędu 150 W, daje
znaczące oszczędności. W przypadku pojedynczych użytkowników samochodów osobowych oszczędność wynikająca z używania świateł do jazdy dziennej
(i idącego za tym mniejszego zużycia
paliwa) można szacować na kilkanaście-kilkadziesiąt złotych w skali roku, to
w przypadku dużej floty pojazdów użytkowych korzystanie z nich może przynieść firmie całkiem spore oszczędności.
Dlatego też wielu przewoźników decyduje się na montaż świateł LED do jazdy
dziennej nawet w starych, wysłużonych
pojazdach. Ze względu na te argumenty
ideę świateł do jazdy dziennej należy uznać za doskonały kompromis pomiędzy
bezpieczeństwem a oszczędnościami.
Niestety w praktyce (szczególnie w polskich realiach) jakość świateł do jazdy
dziennej pozostawia wiele do życzenia.
Okazuje się bowiem, że wiele samodzielnie instalowanych lamp do jazdy
dziennej w starszych pojazdach nie zapewnia właściwego natężenia światła.
W konsekwencji takie lampy są po prostu niewidoczne. W teorii taki problem
nie istnieje, bowiem kwestię jakości świateł do jazdy dziennej rozwiązują przepisy
wymagające homologacji; niestety w praktyce często wykorzystuje się tanie urządzenia niewiadomego pochodzenia, niespełniające żadnych norm.
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Światła ostrzegawcze najczęściej montuje się w postaci panelu mocowanego
na dachu pojazdu
P fon

ica

Kolejny problem związany ze światłami do jazdy dziennej leży w samych
kierowcach. Nagminnym zjawiskiem na
polskich drogach są samochody jadące
na światłach do jazdy dziennej w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (np. podczas deszczu, mgły itp.)
bądź o świcie lub zmierzchu, gdy widoczność jest słaba i dla bezpieczeństwa niezbędne jest także oświetlenie tyłu pojazdu. Niestety zmiana zachowań kierowców
wymaga przede wszystkim poszerzania
ich wiedzy i świadomości (np. podczas
okresowych szkoleń kierowców zawodowych czy odpowiednio przeprowadzanych kampanii społecznych). Tymczasem
szkolenia okresowe kierowców zawodowych to zwykle fikcja, gdyż prowadzone
są przez legitymujących się doskonałymi
papierami amatorów, a kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu
drogowym skupiają się głównie na bardzo istotnych, lecz niestety nie jedynych
zagadnieniach prędkości i właściwych
zachowaniach na przejazdach kolejowych.
Ostatnią kwestią związaną z jakością świateł do jazdy dziennej jest ich
właściwy montaż i podłączenie. Nawet homologowane lampy renomowanego producenta nie będą dobrze świeciły, jeśli
zostaną niewłaściwie podłączone. Należy pamiętać, że diody LED wymagają
stabilizowanego napięcia i wszelkie wahania napięcia, występujące przecież
powszechnie w instalacjach starszych
pojazdów, mogą powodować ich wadliwe
działanie. Montaż świateł do jazdy dziennej najlepiej zlecić wykwalifikowanym
elektrykom samochodowym.

Oświetlenie sygnalizacyjne
Pojazdy uprzywilejowane oraz wykonujące czynności służbowe na drogach
publicznych (m.in. służba drogowa, pojazdy komunalne, maszyny drogowe,
niektóre pojazdy rolnicze, pojazdy pogotowia technicznego, pomocy drogowej,
gimbusy, transport ponadgabarytowy)
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Lampa sygnalizacyjna przeznaczona do pojazdów komunalnych
lub wykonujących
prace drogowe

to uczestnicy ruchu drogowego charakteryzujący się specyficznymi cechami.
Ze względu na rolę, jaką pełnią, mogą
być zwolnione z wybranych przepisów
ruchu drogowego bądź (jak w przypadku
pojazdów uprzywilejowanych) mają bezwzględne pierwszeństwo przejazdu niezależnie od innych przepisów, znaków
i sygnałów drogowych. Dlatego niezbędne jest, by sygnalizowały innym uczestnikom ruchu drogowego swoją rolę na
drodze. W tym celu stosuje się ich szczególne oznakowanie. Musi ono być doskonale widoczne w każdych warunkach
atmosferycznych, w ciągu dnia i po
zmierzchu oraz z odpowiednio dużej
odległości. Dlatego podstawowym elementem tego oznakowania są lampy
sygnalizacyjne emitujące światło o odpowiednim natężeniu i barwie. W przypadku pojazdów uprzywilejowanych są
to lampy niebieskie, w przypadku pozostałych żółte. Na rynku funkcjonuje
wielu producentów lamp sygnalizacyjnych. W Polsce wykorzystywane są
głównie urządzenia produkowane lokalnie. Do najbardziej znanych krajowych
producentów i dystrybutorów lamp sygnalizacyjnych należą m.in. HP fonica,
Conrad czy Strobos.
Właściwy dobór, montaż i umieszczenie oświetlenia sygnalizacyjnego w pojeździe oraz odpowiednie parametry emitowanych przez nie sygnałów świetlnych
są gwarancją bezpieczeństwa i porządku

na drodze. W myśl przepisów pojazd powinien być wyposażony w co najmniej
jedno lecz nie więcej niż sześć świateł
umieszczonych na dachu bądź w innym
miejscu w taki sposób, aby były widoczne
z każdej strony pojazdu. Powinny być też
widoczne z odległości co najmniej 150 m
w świetle słonecznym, nie mogą jednak
oślepiać innych użytkowników drogi.
Obecnie najczęściej lampy ostrzegawcze
montuje się na dachach pojazdów w specjalnych listwach z dwoma lampami
o kącie świecenia 180° oraz opisem rodzaju pojazdu (np. „Policja”, „Służba drogowa”, „Pilot” itp.). Rozwiązanie takie
jest praktyczne i stosowane zarówno
przez użytkowników pojazdów uprzywilejowanych, jak i szeroko pojętej służby drogowej. Coraz częściej stosuje się
też lampy montowane na ścianie czołowej i tylnej oraz na każdym z boków pojazdu. Są one powszechne w ambulansach i samochodach straży pożarnej.
W segmencie lamp ostrzegawczych coraz
powszechniej stosuje się także diody LED.

Podsumowanie
Rozwój oświetlenia samochodów
użytkowych podąża drogą wyznaczoną
przez rozwój technologii i inżynierii materiałowej. Obecnie za sprawą technologii LED oświetlenie wkroczyło w nową
epokę. Jest to zjawisko tym bardziej ciekawe, że diody elektroluminescencyjne
są powszechnie stosowane od wielu lat,
a w oświetleniu samochodowym ważną
rolę zaczęły pełnić dopiero bardzo niedawno. Stosowano je natomiast z powodzeniem od lat w podświetleniach
desek rozdzielczych.
Przed producentami lamp i pojazdów
otworzyły się nowe możliwości w dziedzinie oszczędności energii i trwałości
oświetlenia. Żarówki H7 wykorzystywane
standardowo w światłach mijania pojazdów użytkowych rzadko kiedy osiągają
trwałość roku eksploatacji nawet w wielu
samochodach osobowych. W pojazdach
użytkowych, pokonujących tysiące kilometrów miesięcznie, jest to jeszcze krótszy okres. Tymczasem lampy LED wytrzymują co najmniej kilka lat intensywnej
eksploatacji. Nie bez znaczenia pozostaje
fakt, że pobierają przy tym o kilkadziesiąt procent mniej energii elektrycznej,
co w skali floty kilkudziesięciu pojazdów przekłada się na spadek kosztów
eksploatacji pojazdów.
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Najpiękniejsze ciężarówki
na 10. Master Truck
W dniach 19–21 lipca br. na podopolskim lotnisku w Polskiej Nowej Wsi odbył
się Międzynarodowy Zlot Ciężarowy Pojazdów Tuningowanych Master Truck.
Zorganizowana przez Telewizyjne Studio Brawo 10. edycja tej imprezy
to prawdziwe święto miłośników ciężarówek. Zapraszamy na fotorelację.

Spośród wszystkich ciężarówek wyłoniono
te najpiękniejsze – w sumie przyznano
ponad 70 nagród. Ponieważ z roku na rok
poziom prezentowanego tuningu jest coraz
wyższy, dlatego też organizatorzy zrezygnowali z przydzielania nagród w takich kategoriach, jak wnętrze, motyw czy oświetlenie.
Większość wiodących uczestników może
się pochwalić najlepszymi wynikami we
wszystkich tych dziedzinach, dlatego
w zamian przydzielono 30 głównych nagród
Master Truck dla najładniejszych ciężarówek, dając tym samym szansę na wygraną
większej liczbie ich właścicieli. Najpiękniejszym pojazdem zlotu została Scania
„Madonna” Kuljetusa Ristimaa z Finlandii.
Pojazd otrzymał również 2. miejsce w konkursie Ciężarówka Publiczności.

W trakcie trwania imprezy
zwiedzający głosowali
na ulubione pojazdy.
Według nich najpiękniej
udekorowaną i wyposażoną
ciężarówką był – podobnie
zresztą jak w zeszłym
roku – Nowy Actros 1851
„Czarna Perła”, należący
do Gospodarstwa Ogrodniczego T. Mularski. Pojazd
z motywami z filmu „Piraci
z Karaibów” zdobył w sumie 2 trofea, bo oprócz
tytułu Ciężarówki Publiczności otrzymał jeszcze nagrodę Master Truck za 15.
miejsce w kategorii najładniejszej ciężarówki zlotu.

W kategorii Oldtimer Zlotu zwyciężyła
niemiecka Scania 111 z 1979 r.
Jej właściciel Ulli Gotzens pracował nad nią 9 miesięcy.

88 | WRZESIEŃ 2014 | Transport – Technika – Biznes

e-hydraulika.eu

| TRANSPORT |

Z okazji 10. edycji zlotu wybrano najpiękniejszą ciężarówkę dekady – 1. miejsce zajęła Scania „Indianka” z firmy Trans-Powiśle (na zdjęciu z lewej). „Indianka” otrzymała też nagrodę Master Truck
za 8. miejsce w kategorii najładniejszej ciężarówki zlotu. Widoczna na zdjęciu po prawej Scania
„Red Rose” z firmy Klanatrans z Chorwacji została drugą najładniejszą ciężarówką zlotu.
Poza kategorią Master Truck zostały przyznane
także nagrody w klasach całkowicie odmiennych,
tj. vanów i oldtimerów. Przyznano także mnóstwo
wyróżnień. Każdy zwycięzca oprócz trofeum otrzymał także ufundowane przez sponsorów cenne
nagrody. 2. miejsce w kategorii Najładniejszy
van zlotu zajął Fiat Ducato „Struś Pędziwiatr”
z firmy Dara.

Trzecią najładniejszą ciężarówką zlotu
Master Truck
został Nowy
Actros „Jocker”
Henrika Hansena z Danii.

Fani off-roadu mogli oglądać ciężarówki rajdowe: Mercedesa 1935 oraz Scanię 113,
a także porozmawiać z kierowcami, Andrzejem Świgostem i Józefem Cabałą.

Akredytowani na zlocie polscy dziennikarze motoryzacyjni zajmujący się tematyką transportu
drogowego przyznali nowej gamie Renault
Trucks T tytuł Master Truck of the Year 2014.
W głosowaniu oceniano najciekawsze rozwiązania techniczne i ekologiczne wpływające
na efektywną realizację zadań transportowych
oraz najbardziej przyjazne kierowcy i przewoźnikowi. Oceniane były samochody ciężarowe
o dmc. powyżej 7,5 t, będące w aktualnej
ofercie handlowej przedstawicielstw producentów samochodów ciężarowych działających
na terenie Polski, których premiera odbyła się
do 2013 r. Dziennikarze szczególnie wysoko
ocenili zastosowane w Renault T rozwiązania
techniczne, komfort kabiny, ekonomikę paliwową, wzornictwo samochodu i jego niezawodność. Renault T otrzymało 996 punktów
na 2200 możliwych.
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Ciężarówki zostały
nagrodzone również przez
głównych sponsorów
zlotu. Najpiękniejszym
Renault zostało Premium
z firmy Eko-Trans –
pojazd otrzymał też
wyróżnienie za ciekawy
motyw. Firma MAN
Trucks & Buses nagrodziła MAN-a „Hulk” firmy
Alex Transport, a Iveco
Poland – Stralisa z firmy
Polaszczyk Transport.
Wyróżnienie od Volvo
Trucks otrzymała
firma Margo.

Uczestnicy zlotu
to nie tylko ciągniki
siodłowe, ale też
zestawy ciężarowe
z naczepami, holowniki pomocy drogowych, pojazdy
strażackie oraz amerykańskie trucki.

Obecni na zlocie
dziennikarze wybrali swoją najładniejszą ciężarówkę
– Stara 29 z firmy
Sachs-Trans.
Pojazd ten zajął
też 2. miejsce
w kategorii
Oldtimer Zlotu.

Natchnieniem dla autorów malowideł
są m.in. piękne kobiety, gwiazdy sportu
i muzyki, bohaterowie filmów, bajek
i legend, zwierzęta, motywy z Dzikiego
Zachodu oraz postacie z horrorów.

Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcia: © TV Brawo
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Katarzyna Biskupska

Produkty Europart
w ciężarówkach wyścigowych
Firma Europart – europejski dystrybutor części zamiennych i wyposażenia do
pojazdów użytkowych i autobusów oraz wyposażenia warsztatowego – już drugi rok
angażuje się w serię FIA European Truck Racing Championship, czyli Wyścigowe
Mistrzostwa Europy Samochodów Ciężarowych FIA.

uropart, sponsorując dwa niezależne zespoły: francuski Team14
i niemiecką ekipę Reinert Racing,
a także Truck Race Organization (TRO),
intensywnie zaznacza swoją obecność
w obszarze sportów motorowych. Sponsoring to oczywiście wsparcie techniczne
i produktowe dla ścigających się zespołów – firma dostarcza zespołom wyścigowym części marki Europart, m.in.
klocki hamulcowe, turbosprężarki, akumulatory, filtry paliwa, chemię samochodową, a od tegorocznego sezonu również
i tarcze hamulcowe. Dodatkowo Europart
zacieśnił współpracę z francuską ekipą
Team14, tworząc zespół Europart Racing

Team14. Dzięki temu wspólnie z zespołem firma wykorzystuje tory wyścigowe jako pole do testów jakości i niezawodności części i materiałów własnej
marki, eksploatowanych właśnie w ścigających się pojazdach. Ponadto Europart
dzięki udziałowi w tegorocznych eliminacjach wyścigów ciężarówek obecna jest
podczas weekendów wyścigowych w 7
różnych krajach europejskich, w których
ma swoje oddziały i naturalnie klientów.
Jest to doskonała okazja, aby zaprosić
klientów i porozmawiać z nimi o ścisłej
współpracy także poza miejscem pracy,
mniej formalnie i dzielić z nimi pasję do
ciężarówek.

Pod własną marką
Popyt na alternatywne do oryginalnych części zamienne do pojazdów użytkowych rośnie w całej Europie. Także
Europart ma w swej ofercie szeroką gamę
produktów sprzedawanych pod własną
marką. Oprócz materiałów eksploatacyjnych i części używanych w warsztatach,
takich jak produkty chemiczne, oleje,
filtry i narzędzia, Europart pod własną
marką sprzedaje również części związane
z układem hamulcowym, podwoziem i silnikiem, oświetleniem i elektryką. Firma
nie planuje zastąpić wszystkich produktów własnymi częściami. Skupia się wy-
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W obecnym sezonie wyścigowym Europart
sponsoruje dwa niezależne zespoły fabryczne:
francuski Team14 (Renault Trucks) i niemiecki
zespół Reinert Racing Team (MAN)

ców, usuwania rdzy, a także wykorzystuje filtry paliwa, klocki hamulcowe, turbosprężarki, akumulatory i elementy
układu kierowniczego.

Dopracowana strategia

© Andre Bartscher

Sponsoring zespołów idealnie wpisuje się w hasło przewodnie firmy „More
than parts” („Więcej niż tylko części”).
Wspierane zespoły są niezależne – co jest

Pełna gama części Europart
własnej marki składa się z około
6000 produktów, głównie są to
materiały eksploatacyjne i części
podlegające zużyciu eksploatacyjnemu. Główne produkty testowane
w ciężarówkach wyścigowych
to tarcze hamulcowe (na górze)
i klocki hamulcowe (po prawej)

Za kierownicą Renault Premium Racing
w barwach zespołu Europart Racing Team14
zasiada portugalski zawodnik José Rodrigues

łącznie na częściach o niskiej złożoności
technicznej i wysokim popycie. Produkty
te nie dość, że mają bardzo dobry stosunek ceny do jakości, to również są dostępne w całej Europie, w sieci 200 oddziałów i biur sprzedaży Europart w 27
krajach. Produkty te są dokładnie wybrane i przetestowane według najwyższych standardów – są certyfikowane
przez TÜV i MPA.

Komponenty marki Europart są wykorzystywane właśnie w pojeździe Renault Premium Racing zespołu Europart
Racing Team14 i są to głównie hamulce,
eksploatowane w ekstremalnych warunkach w temperaturze dochodzącej podczas wyścigu do 600°C. Testy wraz ze
wskazaniami telemetrycznymi wykazały, że hamulce Europart bez trudu wytrzymują tak trudne warunki i ogromne
obciążenia z zachowaniem wymaganej
skuteczności hamowania oraz niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Zespół
użytkuje również produkty chemiczne,
takie jak środki do czyszczenia hamul-
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ważne dla szefów grupy Europart – zupełnie jak Europart i co jest istotne, reprezentują dwie różne grupy klientów niemieckiej firmy. Europart Racing Team14
to prywatny zespół, który w większości
składa się z pracowników fabryki Renault Trucks w Blainville, znających konstrukcję wyścigówki od podszewki. Zarówno ten aspekt, jak i warsztatowe
umiejętności mechaników spowodowały,
że zespół ten niejako reprezentuje grupę
klientów Europart w obszarze niezależnych warsztatów. Drugi ze sponsorowanych zespołów, niemiecki team Reinert Racing, również jest prywatnym

Truck Grand Prix 2014

Zawsze jest coś do poprawy przy wyścigówce
– pomiędzy kolejnymi wyścigami mechanicy
mają pełne ręce roboty

zespołem, a jego kierowca René Reinert
jest równocześnie znanym przedsiębiorcą
transportowym i właścicielem dużej firmy
Reinert Logistics, której flota liczy ok. 600
zestawów. Spedytor ten jest klientem
Europart i jednocześnie przedstawicielem
jej klientów z kręgu średnich i dużych
operatorów flot transportowych.
Warto dodać, że zespół Europart Racing Team14 zakupił pojazd Renault
Premium Racing, który jeszcze rok temu
ścigał się w barwach czołowego teamu
MKR Technology. Za kierownicą wyścigówki zasiada 38-letni portugalski
zawodnik José Rodrigues, który ciężarówkami ściga się od 1999 r., głównie
w eliminacjach rozgrywanych w Hiszpanii i Portugalii. Natomiast René Reinert, 43-letni Niemiec, już trzeci sezon
ściga się MAN-em przygotowanym przez
samego mistrza Europy Jochena Hahna,
który zapewnia mu również serwis techniczny oraz służy radą odnośnie do techniki jazdy.

Sezon wyścigowy rozpoczął się rundą
na włoskim torze w Misano w maju br.
Klienci Europart kibicują zespołowi od
początku eliminacji – w sumie mają okazję
zobaczyć zmagania na 9 europejskich
torach. Jednak głównym wydarzeniem
dla firmy była 5. runda Truck Grand
Prix, która odbyła się 19 i 20 lipca br. na
legendarnym niemieckiem torze Nürburgring. Firma zaprosiła ponad 600
swoich klientów, na których czekało wiele
niespodzianek, m.in. spotkanie z kierowcami wyścigowymi: José Rodriguesem
i René Reinertem oraz mechanikami zespołowymi w „miejscu” ich pracy, czyli
przy ciężarówkach wyścigowych, a także
prezentacja gamy produktów Europart
oraz konsultacje ze specjalistami z firmy.
Trybuny toru Nürburgring zgromadziły niemal 170 tys. widzów, którzy
szczególnie gorąco dopingowali niemieckich kierowców, których na tym „domowym” torze wystartowało sześciu (w tym
dwie kobiety). Zawodnicy nie pozwolili
nudzić się kibicującym im fanom: były
więc niegroźne kolizje, będące zresztą
nieodłączną częścią tych zmagań, oraz
kary za przewinienia, a co za tym idzie
zmiany lidera wyścigu niemal przed samą
metą. Nie zawiódł obrońca tytułu mistrza
Europy, Jochen Hahn, który na podium
stawał trzykrotnie w czterech wyścigach.
Niemiec René Reinert również przysporzył niemieckiej publiczności wiele emocji, mimo iż niegroźna kolizja wyeliminowała go z jednego wyścigu, już podczas
następnego nadrobił straty i do mety dojechał na 8. miejscu. Ostatecznie po 5 rundach tegorocznych mistrzostw René Reinert zajmuje 7. miejsce w klasyfikacji
generalnej. José Rodrigues ukończył
wszystkie z czterech wyścigów na torze
Nürburgring, lokując się raz na 10. miejscu i trzykrotnie na 11. pozycji. Biorąc pod
uwagę, że to pierwszy sezon Portugalczyka w tej wyścigówce i ciągle trwa proces dopasowywania pojazdu do kierowcy
– to niezły wynik. Kierowca dojeżdżał do
mety, co oznacza, że podzespoły wykonały pracę w maksymalnie obciążonych
warunkach przez ponad 25 min, a to
cenne źródło danych dla dalszego rozwoju produktów Europart. José Rodrigues w klasyfikacji generalnej po pięciu
wyścigach plasuje się na 17. miejscu.

Zdjęcia: © K. Biskupska

Pierre Fleck,
dyrektor generalny grupy Europart

„Samochody specjalne”: Już drugi rok
Europart angażuje się w imprezę, jaką są
Wyścigowe Mistrzostwa Europy Samochodów Ciężarowych. Co jest głównym
powodem przedłużenia współpracy?
Pierre Fleck: Umowa z zespołem Team14
pozwala nam wyposażyć zespół w części
marki Europart, które są sprzedawane
w całej Europie – są to m.in. klocki i tarcze hamulcowe, turbosprężarki i elementy układu kierowniczego. Uważam,
iż nie ma lepszego pola do testów niż tor
wyścigowy. Wiemy, jak jeżdżą kierowcy
i jak eksploatują swoje ciężarówki. Kierowcy wyścigowi, rozpędzając pojazdy
do 150–160 km/h i nagle hamując, muszą mieć m.in. wytrzymałe klocki hamulcowe, dlatego podczas wyścigów testujemy produkty Europart. Informacje
zwrotne o eksploatacji tych elementów
to dla nas cenne źródło danych o wytrzymałości, mające wpływ na późniejszy rozwój tych części.
W tym roku w ciężarówce wyścigowej
zamontowane zostały tarcze hamulcowe.
Mamy już połowę sezonu, jakie więc są
wyniki tych testów?
Z pełnym zadowoleniem muszę powiedzieć, że stosowane przez Europart Racing Team14 tarcze hamulcowe marki
Europart spisują się na medal, wytrzymując ekstremalne warunki eksploatacji
już od początku sezonu, od pierwszego
weekendu w Misano. Nawet Dominique
Kolow, szef zespołu, skomentował, że
odkąd działa w branży wyścigów ciężarówek, od 1981 roku, nie miał jeszcze
nigdy do czynienia z tak niezawodnymi
tarczami jak właśnie te marki Europart.
Zauważył, że po trzech wyścigach nie było
na nich żadnych pęknięć lub innych niezgodności. A to dla nas i naszych klientów
bardzo ważne.
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PIOTR SZAREK

dyrektor ds. obsługi posprzedażnej Rynku Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) w firmie
Volvo Group Trucks, obejmującej marki Volvo Trucks i Renault Trucks oraz liczącej 18
państw. Jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Studiów Executive MBA tejże
uczelni. Z firmą Volvo związany od 1994 r. Pracował na wszystkich szczeblach organizacyjnych tego koncernu:
u prywatnego dilera, poprzez zatrudnienie w organizacji krajowej Volvo Trucks Poland, do kilkuletniej pracy
w siedzibie głównej Volvo w Szwecji, a od roku 2004 – w Rynku Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Aktualnie
odpowiada za sprzedaż pełnej oferty posprzedażnej do klientów sieci własnej oraz prywatnej w całym regionie
CEE, a w szczególności części zamiennych, kontraktów serwisowych oraz usług warsztatowych. Dwukrotnie
wyróżniony nagrodą The Golden Overall w latach 2006 i 2012 za najlepsze wyniki w obsłudze posprzedażnej
w całej Europie. Prywatnie pasjonuje się motoryzacją, lubi zwiedzać ciekawe miejsca, jeździć rowerem, wędrować po górach oraz jeździć na nartach.

BEN SMART

w czerwcu br. został mianowany na stanowisko globalnego menedżera ds. marketingu Parts
& Service w TRW Aftermarket. Ukończył z wyróżnieniem studia na Oxford Brookes University w środkowej Anglii. Jego mocnym atutem jest ponadośmioletnie doświadczenie nt. dynamicznie rozwijającego
się rynku Azji Południowo-Wschodniej, które zdobył podczas pobytu w Chinach. Z firmą TRW związany jest od
2010 r., gdzie piastował coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska w dziale marketingu, w tym ostatnio starszego menedżera sprzedaży i marketingu na region Azji Południowo-Wschodniej. Odnosił tam sukcesy, rozwijając ofertę TRW Corner Module, obejmującą części i systemy układów hamulcowych, kierowniczych i zawieszeń. Na nowym stanowisku będzie operował pomiędzy centralą TRW Aftermarket w Neuwied w Niemczech
a brytyjskimi biurami w Shirley i Birmingham, koordynując działania marketingowe w regionie Europy, Bliskiego
Wschodu, Afryki, Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Północnej.

DANIEL TRZASKOWSKI

24 czerwca br. został wybrany członkiem zarządu Polskiego Związku Wynajmu
i Leasingu Pojazdów. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Politechniki Warszawskiej oraz warszawskiej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka. Swoją drogę zawodową rozpoczął w 2001 r. od stanowiska specjalisty ds.
serwisu w Opel Nivette. Początkowo odpowiadał za obsługę klientów indywidualnych, a od roku 2002 – z chwilą
powstania Centrum Obsługi Firm (czyli działu serwisu flotowego) – opiekował się dużymi klientami flotowymi.
Rok później, wraz z powstaniem oddzielnej spółki Nivette Fleet Management, objął stanowisko kierownika działu
technicznego. W 2008 r. rozpoczął pracę w Bankowym Funduszu Leasingowym na stanowisku kierownika zespołu operacyjnego, a rok później objął posadę dyrektora departamentu zarządzania flotą. We wrześniu 2010 r.
dołączył do zespołu Volkswagen Leasing, gdzie jako dyrektor departamentu finansowania i zarządzania flotą
nadzoruje sprzedaż flotową i zarządzanie ponad 7500 pojazdami należącymi do klientów spółki. Od roku 2010
uczestniczy również w pracach PZWLP jako przedstawiciel Volkswagen Leasing.

RALF BERCKHAN

od czerwca br. został nowym wiceprezesem odpowiedzialnym za sprzedaż i marketing w Volkswagen Brazylia. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy). Z koncernem Volkswagen AG związał się w 1987 r., rozpoczynając pracę
w dziale controllingu. W roku 1990 objął stanowisko kierownika tego działu w Volkswagen de Mexico, a rok
później sprawował podobne funkcje w firmie Škoda Auto w Mladá Boleslav. W 1994 r. objął funkcję dyrektora
marketingu w spółce Seat w Barcelonie, a po pięciu latach przejął obowiązki dyrektora marketingu i marki
w Audi AG w Ingolstadt. W 2001 r. został dyrektorem sprzedaży na Europę Zachodnią i Amerykę w Škoda Auto.
Od 2009 r. był związany z Volkswagen de Mexico jako członek zarządu w obszarze marketingu, sprzedaży i after
sales. Jednocześnie kierował marką Porsche w Meksyku. Od stycznia 2012 r. był prezesem zarządu spółki Volkswagen Group Polska.
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Odbiorca Oficyna Wydawnicza

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

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

Prenumerata mo¿e byæ rozpoczêta w dowolnym momencie. Wysy³ka bêdzie realizowana po otrzymaniu przez wydawnictwo 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 – numery od 1/2 do 7/8
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.
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.
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 .......................................................................................................................................................................

| 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
–

–
–
–

–

Europart Polska SA do udziału w 6. rundzie
wyścigów ciężarówek FIA European Truck
Racing Championship w czeskim Moście.
Gniotpol Trailers na uroczystość
25-lecia istnienia firmy.
Mercedes-Benz Polska na finał
Grand Prix Van Economy.
Schaeffler Automotive Aftermarket
na konferencję prasową podczas targów
Automechanika we Frankfurcie nad Menem.
Volvo Group Trucks Poland na uroczystą
Galę Jubileuszu 20-lecia obecności

sponsor
programu

–

–

w Polsce marek Volvo Trucks, Renault
Trucks i VFS Usługi Finansowe do udziału
w finale The Drivers’ Fuel Challenge 2014
rynku CEE oraz w finale konkursu Optifuel
Challenge rynku CEE.
ZF Services do odwiedzenia stoiska oraz
na konferencję prasową podczas targów
Automechanika we Frankfurcie nad Menem.
Souter Holdings Poland na konferencję
prasową związaną z prezentacją planów
rozwoju marki PolskiBus.com.

„NA OSI” WE WRZEŚNIU

Zapraszamy do oglądania programu „Na Osi”®, który od marca nadawany jest w stacji telewizyjnej
Motowizja – dostępnej na platformach cyfrowych NC+ (w tym byłe Cyfra+ i N) na kanale 124
oraz w Orange TV na kanale 136, a także w wybranych sieciach kablowych, takich jak np. Toya.
Wrzesień upłynie pod znakiem nowości w sektorze pojazdów użytkowych. Powrócimy do „życiorysów”
ciężarówek i nadal rozważać będziemy problemy przewoźników. Poznamy również mistrza wśród
młodych zawodowców i zagościmy na uroczystym jubileuszu. Będą także nasze stałe pozycje, czyli cykl
„Jak to nazwać?”, w którym staramy się znaleźć określenia na różne dziwne zachowania na drodze,
oraz „Stroboskop”, w którym informujemy o ciekawostkach i nowinkach z branży.
Audycję prowadzi Piotr Zelt.

Premiery w soboty o godzinie 14:00, powtórki m.in. w niedziele o 9:30, 16:00 i 21:30 w telewizji
Motowizja, a wszystkie godziny emisji znajdziecie na oficjalnej stronie programu www.naosi.pl.

6 września
nowy Fiat Ducato w wersji furgon;
ile można mieć świateł; jazda naczep
bez ciągników; wystawcy na 10. zlocie
„Master Truck”; w cyklu „Jak to
nazwać?” – szczęśliwa ucieczka
i zignorowana sygnalizacja

13 września
skrzyniowe Iveco Eurocargo Euro VI;
skutki rosyjskiego embarga; Lancia Delta
jako „Auto dla szefa”; zwycięzcy 10. zlotu
„Master Truck”; w cyklu „Jak to
nazwać?” – kompletny idiotyzm
i szczęście w nieszczęściu

Jeżeli nie masz Motowizji w swojej kablówce,
napisz lub zadzwoń do swojego dostawcy!
Jeżeli nie zdążysz obejrzeć programu w telewizji, archiwum odcinków dostępne jest na
oficjalnej stronie programu www.naosi.pl

W odcinkach wrześniowych zobaczyć
będzie można między innymi:
20 września
DAF LF Euro 6 „Aerobody”; ryczałty za
spanie w kabinie; krajowy finał konkursu
YETD 2014 Scanii; zlot ciężarówek „Truck
Sraz” w Zlinie; w cyklu „Jak to nazwać?”
– pojazd prawie uprzywilejowany
i „parkingowy intruz”

27 września
przegląd różnych MAN-ów na 6;
zakaz odbierania wypoczynku
tygodniowego w kabinie; hamownia
niewymagająca wybudowania silnika;
uroczystość 20-lecia marek VolvoTrucks
i Renault Trucks w Polsce; w cyklu CV
Truck – Iveco Daily; w cyklu „Jak to
nazwać?” kierowca – magik i wielkie
szczęście w nieszczęściu
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