TECHNIKA

BIZNES

ISSN 14285495 • nr indeksu 340065 • cena: 6,49 zł (5% VAT), 2,99 €

miesięcznik

tom 18 • 2014 • nr 10

TRANSPORT

Temat

9 771428 549402

10

numeru:

Serwis i części zamienne

Relacja z targów IAA
Nienormatywne nowości
Ciężarowe perspektywy 2030
www.samochody-specjalne.com.pl

12 Części zamienne: co, komu i za ile?
Zagwarantowanie tego, że pojazd znajduje się
w dobrym stanie technicznym, jest niezbędne
do zapewnienia żywotności poruszających
się po Europie flot – zarówno pojazdów użytkowych, jak i samochodów osobowych. Kluczowym elementem w tym zadaniu jest odpowiednia oferta części zamiennych.

Części zamienne:
co, komu i za ile?

12

Serwis idealny – mit
czy rzeczywistość?

18

Obieg płynów eksploatacyjnych
w serwisie

23

Warsztatowy niezbędnik

27

Elektronika wspiera mechaników

30

Opona w serwisie

34

IAA 2014: efektywność, łączność
i elastyczność

38

Mamy ponadczasową ciężarówkę,
choć to wcale nie takie łatwe

44

Nienormatywne nowości

46

Transport ponadgabarytowy
po rewolucji

52

Koncentrujemy się
na ekonomice paliwowej

54

Continental na IAA

56

Niezbędny beton

60

Uniwersalność i innowacyjność
– pompogruszka z wysięgiem
karbonowym

64

Opony na każdą oś

66

Światowy finał The Drivers’
Fuel Challenge

70

Amortyzatory TRW
– budowa i działanie

72

34 Opona w serwisie
Jeszcze kilka lat temu producenci ogumienia
dostarczali swoim klientom gotowe produkty
wyłącznie w postaci nowych opon. Obecnie
sprzedaż opon jest tylko jednym z wielu elementów znajdujących się w portfolio usług
oferowanych klientom.

38 IAA 2014: efektywność,
łączność i elastyczność
„Driving the Future”, czyli „Napędzając przyszłość” – pod takim hasłem wystąpiło 2066
wystawców z 45 krajów, przygotowując 322
premiery światowe. Tak w skrócie można
podsumować 65. Międzynarodowe Targi
Pojazdów Użytkowych (IAA) w Hanowerze,
bez wątpienia największe na świecie wydarzenie w branży pojazdów użytkowych.

88 Trzynastki w Euro VI
W pierwszej części artykułu, w poprzednim
numerze „Samochodów Specjalnych”, zaprezentowaliśmy skrócone charakterystyki techniczne silników Euro VI stosowanych przez
czołowych producentów pojazdów. W części
drugiej porównamy niektóre ich cechy konstrukcyjne i wskaźniki eksploatacyjne.

92 Ciężarowe perspektywy 2030
Na czerwcowych warsztatach prasowych zorganizowanych przez VDA, czyli Niemiecki
Związek Przemysłu Samochodowego, pod
hasłem „Pojazdy Użytkowe Napędem Przyszłości” przedstawiono raport na temat perspektyw rozwoju światowej branży pojazdów
użytkowych. Omówimy jego najciekawsze
wątki.

74
Układy kierownicze: nie zawsze
na wprost, ale zawsze pod kontrolą
Siodła – konstrukcja i eksploatacja 77
Agenci do zadań specjalnych
od Alcoa

80

Wyzwanie podjęte – Optifuel
Challenge 2014

82

Duet szwedzko-polski – Scania
85
Streamline R 410 z naczepą Wielton
Trzynastki w Euro VI

88

Ciężarowe perspektywy 2030

92

Personalia

96

W jedności siła
Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych (GHG) i dwutlenku węgla (CO2) – ten jakże
ważny społecznie problem stał się jednym z głównych punktów dyskusji podczas niedawno zakończonych targów IAA w Hanowerze.
Europejscy i północnoamerykańscy producenci przygotowują się na nadejście nowych
norm ograniczających emisję – prawodawcy wyraźnie dają do zrozumienia, że już przygotowują takie normy, najważniejsze jednak jest to, że nie będą one dotyczyć ograniczeń
związanych z toksycznymi składnikami spalin, ale właśnie emisji GHG, zapewne w przeliczeniu na ekwiwalentną emisję CO2. Podczas targów można było zauważyć przeświadczenie panujące pośród wysokich rangą przedstawicieli producentów pojazdów, że czeka
nas wkrótce jakaś forma uznania, jeśli nawet nie harmonizacja limitów emisji GHG i CO2.
Od dawna temat harmonizacji przepisów jest analizowany i wspierany przez przedstawicieli producentów OEM zarówno w Europie, jak i w USA. Często pojawiają się jednak
obawy związane z ponadregionalnymi przepisami, wiążące się z ryzykiem odwołania się
do najniższego wspólnego mianownika, a właściwie dojściem do dna – czyli do całkowitej eliminacji emisji GHG. Jeśli chodzi o producentów pojazdów użytkowych, nie ma
na to szans. Emisja CO2 i gazów cieplarnianych jest problemem globalnym, dlatego pojawiają się pytania o brak rozwiązań także o charakterze globalnym, a nie tylko europejskim czy amerykańskim.
W jednym z wywiadów dla portalu Automotive World Wolfgang Bernhard, prezes
zarządu Daimler Trucks i Buses, wyraził opinię, że Europa i Ameryka Północna powinny
wzajemnie zaakceptować swoje normy emisji. Bernhard jest również przewodniczącym
Rady Pojazdów Użytkowych w stowarzyszeniu ACEA zrzeszającym najważniejszych producentów europejskiej branży motoryzacyjnej. Podczas konferencji prasowej ACEA zorganizowanej na IAA podkreślił, że przyszłość może być czystsza, a regiony bardziej konkurencyjne, jeśli wspólne działania różnych podmiotów działających w branży zostaną
zintensyfikowane. W podobnym duchu wypowiadał się Matthias Wissman, przewodniczący
niemieckiego VDA. Jego zdaniem nie jest konieczne zaczynanie od 100-procentowej harmonizacji standardów emisyjnych po obu stronach Atlantyku, wystarczyłoby na początek trzymanie się obowiązujących zasad.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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Montaż skrzyń biegów EcoLife/Ecomat
do samochodów ciężarowych w fabryce
ZF w Friedrichshafen

ZF Friedrichshafen kupuje
TRW Automotive
W połowie września br. poinformowano o przejęciu firmy TRW Automotive
Holdings – liczącego się dostawcy rozwiązań w zakresie biernego i czynnego
bezpieczeństwa, w tym systemów wspomagania kierowcy, przez ZF Friedrichshafen AG – ważnego gracza rynkowego
w zakresie technologii układów napędowych i podwozi. Powstała w wyniku
połączenia firma będzie globalnym liderem w sektorze dostawców działających
na rzecz przemysłu motoryzacyjnego
z przewidywaną roczną sprzedażą na poziomie 30 mld euro przy zatrudnieniu wynoszącym 138 tys. pracowników. W skali
globalnej zakłada się, że na wspólne inwestycje badawczo-rozwojowe przeznaczona zostanie niebagatelna kwota ok.
1,5 mld euro, co sprawi, że ZF stanie się
globalnym liderem w zakresie R&D (Research & Development). Steffan Sommer,
prezes zarządu ZF, tak skomentował połączenie: „Pozyskanie TRW wpasowuje się
idealnie w naszą długoterminową strategię działania. Transakcja łączy dwie
dobrze prosperujące firmy o doskonałej
historii w zakresie innowacyjności i rozwoju, w dodatku o ustabilizowanej pozycji finansowej. Wzmacniamy nasze
perspektywy na przyszłość, rozszerzając
portfolio produktowe o uznane technologie w najbardziej atrakcyjnych segmentach rynkowych”. Z kolei John C. Plant,
prezes TRW, powiedział: „Od dawna darzyliśmy szacunkiem ZF jako firmę odnoszącą sukcesy w naszej branży, kierującą się podobnymi wartościami i także
ukierunkowaną na innowacje. Transak-

cja ta daje wymierne korzyści dla naszych
akcjonariuszy, którzy otrzymają pełną
i pewną wartość swoich akcji, a także dla
naszych pracowników, klientów i ogólnie
społeczności, gdyż wszyscy będą czerpać
korzyści z bycia w większej, bardziej zróżnicowanej organizacji globalnej”.
Dzięki pozyskaniu TRW firma ZF
Friedrichshafen zamierza podwoić sprzedaż na dwóch najważniejszych rynkach
motoryzacyjnych, jakimi są Chiny i Stany
Zjednoczone.
Centrala ZF pozostanie w niemieckim
Friedrichshafen. TRW zostanie zintegrowane jako odrębna dywizja biznesowa.
Zgodnie z warunkami umowy ZF nabędzie TRW w transakcji gotówkowej o wartości około 12,4 mld dolarów na podstawie wartości kapitału własnego. Umowa
została zatwierdzona przez radę nadzorczą i zarząd ZF oraz radę dyrektorów
TRW. Akcjonariusze TRW mają otrzymać
po 105,60 USD za każdą akcję TRW. Oczekuje się, że całość transakcji finansowych
zostanie zakończona w pierwszej połowie
2015 r., TRW przestanie być notowane
na giełdzie papierów wartościowych New
York Stock Exchange NYSE.
(DP)

Współpraca Scanii i MAN-a
w zakresie budowy skrzyń biegów
Scania rozpoczyna bliską współpracę
z firmą MAN w zakresie budowy skrzyń
biegów do pojazdów użytkowych z segmentu ciężkiego. Do 2016 r. MAN będzie
stopniowo wprowadzał gamę skrzyń biegów, jaką obecnie dysponuje Scania, integrując je ze swoim układem napędowym
i systemami elektronicznymi. Jednocześnie obie firmy będą wspólnie pracować
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nad kolejną generacją przekładni. „To kamień milowy w naszej współpracy z firmą
MAN. Wykorzystując wspólne zespoły,
które nie wiążą się silnie z daną marką,
wzmacniamy naszą ofertę dla klientów.
Jednocześnie w długim okresie będziemy
czerpać korzyści z efektu synergii” – powiedział Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny firmy Scania, i dodał:
„Dyspozycyjność i niskie spalanie mają dla
naszych klientów najwyższą wagę. Nadal
będziemy rozwijać unikatowe dla każdej
z tych marek rozwiązania, które będą służyć poprawie walorów pojazdu we wspomnianych obszarach”. Współpraca wywoła
efekt synergii poprzez zwiększenie produkcji i ujednolicenie stosowanych części.
Bardziej efektywnie będą również przebiegać prace badawcze i rozwojowe. (KB)

Bosch planuje przejąć całość
udziałów spółki ZF Lenksysteme
Spółka Bosch planuje zwiększyć swój
pakiet akcji w spółce ZF Lenksysteme
GmbH (dalej: ZFLS) do 100%, czego efektem jest podpisana 15 września br. umowa
między firmą Robert Bosch GmbH a ZF
Friedrichshafen AG. „Dzięki objęciu całości udziałów w spółce ZF Lenksysteme
Bosch umocni swoją pozycję i będzie miał
możliwość aktywnego współtworzenia
przyszłego rynku motoryzacji. Spółka
jest jednym z liderów technologii elektrycznych układów kierowniczych, które
stanowią fundament zautomatyzowanych
funkcji jazdy. Funkcje takie pojawią się
w coraz wydajniejszych samochodach,
także w wersjach elektrycznych” – powiedział dr Volkmar Denner, prezes zarządu spółki Robert Bosch GmbH. Spółka
ZF Lenksysteme, zatrudniająca ponad
13 000 pracowników w ośmiu krajach
zajmuje się rozwojem, produkcją i sprzedażą układów kierowniczych do samochodów osobowych i użytkowych na całym
świecie. W 2013 r. obroty firmy wyniosły
ok. 4,1 mld euro. Jest to innowacyjne
przedsiębiorstwo, gdyż więcej niż co dziesiąty pracownik, a więc w sumie ok. 1400
osób, jest zatrudnionych w działach ba-

www.lampyostrzegawcze.pl

Zna Twoją trasę. I dodatkowo zmniejsza zużycie paliwa nawet o 5 %.
Nowy Actros z systemem Predictive Powertrain Control.
Jeszcze ekonomiczniej przez Europę*: z systemem Predictive Powertrain Control.
Ten przewidujący, dostępny na życzenie system zwiększa możliwości nowego Actrosa –
zna bowiem przebieg drogi, na przykład zbliżające się spadki i wzniesienia, zanim
jeszcze się pojawią. Dzięki temu może przewidująco optymalizować zmianę biegów i
prędkość. Rezultat: dodatkowe zmniejszenie zużycia paliwa nawet o 5 %. Więcej informacji o nowym Actrosie z systemem Predictive Powertrain Control uzyskają Państwo
korzystając z kodu QR, u najbliższego dealera Mercedes-Benz lub na stronie internetowej www.mercedes-benz.com/overall-economy
* 95-procentowe pokrycie autostrad i dróg krajowych.

Przetaczanie się przez
wierzchołek wzniesienia.

Wykorzystywanie
rozpędu.

Marka Daimler AG

Unikanie przełączania
biegów na wzniesieniu.
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dawczo-rozwojowych. Nakłady spółki ZFLS
na badania i rozwój wyniosły w 2013 r.
ok. 238 mln euro. Od czasu utworzenia
firma zgłosiła ok. 750 patentów. Głównym obszarem prowadzonych działań badawczo-rozwojowych jest integracja komponentów w kompleksowe systemy za
pomocą specjalnego oprogramowania. (KB)

pierwsza otwarta konferencja zorganizowana przez stowarzyszenie OSPTN
w Łodzi. Podczas całodniowego spotkania przedstawione zostały m.in. aktualne
wyzwania stojące przed branżą ponadgabarytów, odbyła się również debata
dotycząca odstępstw od warunków technicznych pojazdów. Szerszą relację z konferencji zamieścimy w kolejnym wydaniu „Samochodów Specjalnych”. (KB)

20 lat razem
5 września br. w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta
gala z okazji jubileuszu 20-lecia obecności marek Volvo Trucks, Renault Trucks
i spółki VFS Usługi Finansowe na polskim
rynku. Galę uświetnił występ Raya Wilsona z Genesis Classic Orchestra.
Obchody rocznicowe zgromadziły ponad 1000 gości z branży transportowej,

© Panas Transport

Na początku września br. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników
Transportu Nienormatywnego (OSPTN)
przystąpiło do elitarnego grona europejskich firm i stowarzyszeń zrzeszonych
w organizacji ESTA (European Association of Abnormal Road Transport and
Mobile Cranes). Powstałe w 1978 r. stowarzyszenie ESTA zrzesza podmioty
związane z transportem ponadgabarytowym z całej Europy. Dzięki wstąpieniu
do grona członków tego stowarzyszenia, polskie firmy transportowe będące
członkami OSPTN uzyskają dostęp do
międzynarodowej pomocy, jakiej udziela
ESTA w ramach swojej organizacji oraz
statutu. Już teraz OSPTN konsultuje tematykę ubezpieczeń z niemieckim członkiem ESTA, który zobowiązał się udzielić
niezbędnej pomocy. W dniach 16–17 października br. przedstawiciele OSPTN reprezentowali polskie firmy ponadgabarytowe na europejskim zjeździe, który
odbył się w Stambule w Turcji. Dodatkowo 21 października br. odbyła się

© Volvo Group Trucks

OSPTN wstępuje do grona
europejskiej elity
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głównie klientów i partnerów biznesowych Volvo Trucks, Renault Trucks i spółki
VFS Usługi Finansowe i były okazją do
podsumowania rozwoju i osiągnięć firm
w ciągu ostatnich dwudziestu lat. „Minione 20 lat to okres intensywnego rozwoju zarówno naszych produktów i usług,
jak i samej firmy w Polsce. Decyzja Volvo
o budowie fabryki we Wrocławiu związała silnie firmę z Polską. Strategiczne
położenie kraju w samym centrum Europy, na przecięciu najważniejszych szlaków komunikacyjnych powoduje, że kraj
stanowi jeden z kluczowych punktów
na mapie Volvo na Starym Kontynencie”
– podsumował Tom Jörning, dyrektor
zarządzający rynku Europy Środkowo-Wschodniej Volvo Group Trucks. Małgorzata Kulis, dyrektor generalny Volvo
Group Trucks Poland, podziękowała
klientom za współpracę i wyróżniła najbardziej aktywnych, dodając: „Przez te
20 lat rozwijaliśmy się razem z naszymi
klientami, słuchając ich potrzeb i do nich
dostosowując naszą ofertę. Partnerskie
relacje z klientami są dla nas najważniejsze, bo to dzięki nim możemy za pomocą naszych produktów i usług wspierać
ich biznes i wspólnie osiągać sukces”. (KB)

Zimowa nowość od Marangoni
Firma Marangoni Retreading Systems
Deutschland wprowadziła nowe bieżniki
zimowe w palecie opon bieżnikowanych
na zimno premium Ringtread Blackline.
Nowe bieżniki są optymalne przy zmieniających się warunkach drogowych i pogodowych zimą. Sprawdzą się zarówno
w kombinacji nawierzchni mokrych, suchych i pokrytych śniegiem typowych
dla Europy Środkowej, jak i w warunkach

www.lampyostrzegawcze.pl
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ność w niskich temperaturach przy jednocześnie niskich oporach toczenia oraz
dużej żywotności bieżnika. Oznaczenie nowego bieżnika to M+S oraz 3PMSF. (KB)

Iveco Tech Lab 2014

©

Mar
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oni

© Iveco

typowych dla krajów nordyckich. Dotyczy
to zarówno użytkowania na przejazdach
krótko- i dalekobieżnych. Najbardziej innowacyjnym bieżnikiem zimowym w linii
premium Ringtread Blackline jest WS101.
Ten niekierunkowy profil wyróżnia się
zróżnicowaną geometrią oraz głębokimi
lamelami 3D-Interlock. Duża powierzchnia styku, poprzeczne otwarte rowki i lamele zapewniają bardzo dobrą trakcję na
rozjeżdżonym śniegu. Otwarte barki pomagają w samooczyszczaniu ze śniegu,
a wzmocnione żebra boczne dbają o dobrą
stabilność na trudnym podłożu (błoto
pośniegowe, śnieg). Specjalna mieszanka
zapewnia dobrą elastyczność i przyczep-

22 października br. pod hasłem
„Oszczędzanie nigdy nie było tak łatwe”
ruszyła kolejna edycja cyklu warsztatów
Iveco Tech Lab 2014, w tym roku poświęconych całej gamie pojazdów ciężkich
z silnikami Euro VI. Już po raz drugi
eksperci Iveco spotkają się z klientami,
żeby zaprezentować najnowsze rozwiązania techniczne wpływające na TCO (całkowity koszt posiadania i użytkowania
pojazdu) oraz umożliwić jazdy testowe
pełną gamą pojazdów średnich i ciężkich,
wyposażonych w system selektywnej
redukcji katalitycznej HI-SCR. Spotkania
warsztatowe zaplanowane są w 6 miejscach: Lublinie, Nowym Sączu, Rudzie
Śląskiej, Opolu, Poznaniu i Szczecinie.
W trakcie spotkań zaprezentowany
zostanie najnowszy system zwiększający
efektywność spalania (FEP), na który składa
się: system Eco-Roll (wykorzystujący
funkcję wolnego koła), udoskonalona
gospodarka cieplna silnika oraz zastosowanie innowacyjnego oleju o obniżonej
lepkości. W cyklu prezentacji Iveco Tech
Lab 2014 uczestniczyć będą również
eksperci, którzy udzielą fachowych porad
z zakresu usług telematycznych IVECONNECT FLEET, rozszerzonych gwarancji i kontraktów serwisowo-naprawczych
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ELEMENTS, doskonalenia techniki jazdy
w ramach Akademii Jazdy Iveco, a także
finansowania pojazdów przez Iveco Capital. Uczestnicy warsztatów mogli również przetestować pojazdy napędzane silnikami Euro VI. Do dyspozycji dostępne
będą Stralis Hi-Way wyposażony w 460-konny silnik Cursor 11, 3-osiowy Trakker z silnikiem Cursor 13 o mocy 410 KM
oraz dwa EuroCargo z silnikami Tector 5
(4 cylindry) o mocy 210 KM oraz Tector 7
(6 cylindrów) o mocy 250 KM.
(KB)

Konfigurator wywrotek
on-line już działa
Przygotowany dla klientów konfigurator wywrotek on-line firmy Wielton to
pierwszy na rynku europejskim program
graficzny, pozwalający klientowi na samodzielne zdalne skonfigurowanie wywrotki. Program prowadzi klienta przez
cały proces konfigurowania naczepy, aby
z dostępnych elementów ułożył wywrotkę
dopasowaną do rodzaju przewożonego
towaru. Oprogramowanie zostało stworzone w oparciu o opinie klientów oraz
ich zapotrzebowanie, które zgłaszali podczas rozmów z handlowcami Wieltonu.
Konfigurator umożliwia projektowanie
wywrotki w taki sposób, by na każdym
etapie tego procesu wyliczać masę produktu. Klient ma więc możliwość rezygnacji lub zamiany wariantów wyposażenia czy konstrukcji aż do momentu,
w którym uzyska optymalną dla niego
wagę wywrotki. Ma do dyspozycji setki
możliwych konfiguracji, od wyboru aluminiowej czy stalowej skrzyni wywrotki,
poprzez wybór kubatury, długości ramy,
grubości podłóg, po opcje wyposażenia,
np. wybór marki opon czy rodzaju felg.
Konfigurator ma wiele funkcji dodatkowych, np. umożliwia zachowanie
przygotowanej specyfikacji lub wysłanie
odpowiedniemu handlowcowi do wyceny.
System automatycznie dobiera język
obsługi w zależności od kraju, w jakim
znajduje się osoba, która właśnie z niego
korzysta. Nie wyklucza to jednak wyboru innego języka – dostępne opcje to
język polski, angielski i rosyjski, a docelowo powstanie 10 wersji językowych
oprogramowania. Podobnie planowane
jest rozszerzenie konfiguratora na inne
rodzaje naczep.
(KB)

www.lampyostrzegawcze.pl

8 września br. rozegrany został finał
III edycji konkursu Grand Prix Mercedes-Benz Van Economy, który wyłonił Mistrza
Ekonomicznej Jazdy Mercedes-Benz.
W tym roku do odbywających się w całej
Polsce w maju eliminacji stanęło niemal 1000 uczestników. Byli to właściciele
i użytkownicy samochodów dostawczych
wszystkich marek. Mieli oni za zadanie
uzyskanie jak najniższego średniego spalania na ustalonej trasie przejazdu. Podczas całego konkursu umiejętności uczestników testowane były w Sprinterze 213
CDI w wersji furgon, obciążonym do masy
2880 kg. 32 najlepszych kierowców eliminacji regionalnych zostało zaproszonych do Kępy k. Sochocina, gdzie odbył
się finał konkursu. Zawodnicy rywalizowali na ponad 54-kilometrowej trasie,
na której udało im się uzyskać średnie wyniki spalania poniżej 5 l/100 km. W pierwszej kolejności brany był pod uwagę jak

© Mercedes-Benz

Znamy Mistrza Ekonomicznej
Jazdy w Sprinterze!

najniższy wynik spalania, w drugiej krótszy czas przejazdu. Niepokonanym mistrzem okazał się Jasper Rainer, zwycięzca
eliminacji w salonie MB Motors w Poznaniu, który uzyskał wynik 4,7 l/100 km.
Warto podkreślić, że zwycięzca dwa lata
temu zajął 4. miejsce w tym samym konkursie, rywalizując w Mercedesie Vito.
Drugi w klasyfikacji był Wiesław Słapek, który mógł pochwalić się wynikiem

reklama

4,9 l/100 km. Na mistrza czekała bardzo
atrakcyjna nagroda – roczny zapas paliwa
w formie bonu opiewającego na kwotę
18 000 zł. 10 września br. odbył się również finał Grand Prix Van Economy dla
dziennikarzy prasy motoryzacyjnej. Najlepszy spośród 26 dziennikarzy okazał się
Igor Jurecki, redaktor naczelny miesięcznika „Classic Auto”, który osiągnął spalanie 4,4 l/100 km!
(KB)

Części zamienne:

W ramach umowy partnerskiej ProTech
spółka ZF Services, współpracując
z takimi znanymi producentami komponentów, jak Bosch czy Knorr-Bremse,
zaopatruje warsztaty w części
zamienne o jakości OES

© ZF Services

Dariusz Piernikarski

co, komu i za ile?
Zagwarantowanie tego, że pojazd znajduje się w dobrym stanie technicznym, jest
niezbędne do zapewnienia żywotności poruszających się po Europie flot – zarówno
pojazdów użytkowych, jak i samochodów osobowych. Kluczowym elementem
w tym zadaniu jest odpowiednia oferta części zamiennych.

amochodowy rynek części zamiennych i sektor usług posprzedażnych
tworzą bardzo złożony i jednocześnie bardzo konkurencyjny rynek,
który stanowi sieć wsparcia dla milionów
europejskich samochodów osobowych,
dostawczych i pojazdów użytkowych:
samochodów ciężarowych, autobusów,
naczep i przyczep. Istniejące w obszarze
rynku wtórnego zróżnicowane segmenty
obejmują całe spektrum działalności związanej z naprawą, konserwacją i obsługą
techniczną, począwszy od dostaw części,
a na ich montażu i obsłudze prewencyjnej skończywszy.

Autoryzowane i niezależne
Właściciele samochodów osobowych
i pojazdów użytkowych polegają na sieci
dostawców części, doradców serwisowych, diagnostów i mechaników, chcąc
aby ich pojazdy znajdowały się prawidłowym stanie technicznym. Badania
ankietowe wykazują, że ok. 90% konsumentów jest zadowolonych z oferty
w zakresie napraw i obsługi technicznej
swoich pojazdów. Dzięki temu mogą oni
podejmować świadome decyzje o tym,
gdzie obsługiwać czy naprawić swój pojazd na podstawie czynników takich jak

12 | PAŹDZIERNIK 2014 | Transport – Technika – Biznes

cena, wygoda, jakość czy wiek i wartość
pojazdu. Preferencje konsumentów nie są
stałe i zmieniają się wraz z przebiegiem
czy wiekiem pojazdu. Tym samym producenci samochodów nie są dominującymi
graczami na rynku wtórnym w zakresie
„utrzymania przy życiu” przeciętnego
samochodu osobowego czy ciężarowego.
Małe i średnie przedsiębiorstwa, które
tworzą tzw. autoryzowane sieci napraw,
są integralną częścią całego rynku części
zamiennych i obsługi posprzedażnej i stanowią cenne źródło usług dla tych klientów, którzy cenią sobie jakość, przejrzystość i doświadczenie, jakie oferują.

www.lampyostrzegawcze.pl

Scania Euro 6 - 410 KM
Najoszczędniejsza w historii

Scania Euro 6 - 410 KM
Ustanowiła nowy rekord zużycia paliwa. Nigdy przedtem żaden
testowany 40 t zestaw, na wymagającej trasie w okolicach
Monachium, nie uzyskał tak niskiego zużycia paliwa.
23,29 litra/100 km to rekordowy wynik.
Ten prestiżowy test od wielu lat jest przeprowadzany przez
specjalistów z magazynu „VerkehrsRundschau”.

13% paliwa mniej
Tyle zaoszczędziły użytkowane na polskim rynku pojazdy
Scania Euro 6 w stosunku do Euro 5. Wynik uzyskany na
podstawie danych eksploatacyjnych z systemu Scania FMS.

Prosta konstrukcja, tylko z SCR
Silnik Scania 410 KM to najczęściej wybierana jednostka napędowa.

Scania. Sprawdzone rozwiązania.

Rekordowy wynik
zużycia paliwa
Scania Euro 6 - 410 KM

23,29 l/100 km
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pojazdów OEM

Zaopatrzenie serwisów

Dystrybucja czêœci
Oznaczenie
marki OEM

Warsztaty autoryzowane
przez producenta

Producenckie
sieci dystrybucji
OEM

Własna
sieć dealerska
lub franczyzowa

Części
głównie
OEM
oraz OES

Dealerzy
wielomarkowi
Dostawcy
oryginalnego
wyposażenia
OES

Oznaczenie
producenta
czêœci OES

Poœrednicy

Konsumenci

Producenci
OEM
Firmy ubezpie−
czeniowe

Biznes

Organizacje
motoryzacyjne
Firmy
leasingowe

Warsztaty niezale¿ne

Floty

Niezależni
dostawcy usług
serwisowych
Niezależni
dystrybutorzy
części
Niemarkowe,
numer katalogowy

Struktura rynku części
zamiennych według BCG

Klienci korzystają z usług autoryzowanych sieci zajmujących się naprawami,
bazując na argumentach podobnych jak
te, które u innych decydują o wyborze
warsztatu należącego do tzw. sieci niezależnej. Autoryzowane warsztaty tworzą
wartość dodaną poprzez skupienie się na
ograniczonej liczbie marek i zgadzają
się spełnić wysokie wymagania i standardy importerów i producentów pojazdów w zakresie jakości świadczenia usług,
realizowanych szkoleń, wyposażenia i poziomu obsługi klienta. Są to często niezależne przedsiębiorstwa, skoncentrowane na jakości napraw i obsługi –
czynnikach decydujących o tak pożądanych: wysokiej jakości działania i poziomie zadowolenia konsumentów. Klienci
autoryzowanych stacji obsługi doceniają
przejrzystość cen i jakości oferowanych
przez nie części zamiennych.
Przemysł motoryzacyjny stale pracuje nad tym, aby istniał uczciwy i zrównoważony rynek posprzedażnych usług
motoryzacyjnych, w którym konsumenci
mogą uzyskać dostęp do wiarygodnych

Części
głównie OES
lub niemarkowe

Małe
warsztaty
i stacje
benzynowe

i efektywnych kosztowo usług w zakresie napraw i okresowej obsługi technicznej, które zapewnią prawidłowe traktowanie ich pojazdów w całym okresie
eksploatacji.

Części zamienne – jakość
pod nadzorem?
Zarówno warsztaty, jak i użytkownicy
pojazdów korzystają z tego, że na rynku
Unii Europejskiej udało się osiągnąć pewnego rodzaju „przejrzystość” w zakresie
zasad dostępności i dystrybucji części
zamiennych. Badania sondażowe przeprowadzone w 2011 r. przez Boston

U¿ytkownicy
indywidualni

Consulting Group (BCG) [1], które dotyczyły rynku obsługi posprzedażnej
samochodów osobowych, wykazały, że
94% respondentów było usatysfakcjonowanych poziomem obsługi serwisowej
i możliwością wyboru zakresu obsługi
i napraw. Badanie BCG wykazało także,
że 85% przebadanych osób zostało poinformowanych odnośnie do jakości części
wykorzystanych do naprawy, natomiast
tylko 39% miało możliwość podjęcia decyzji co do rodzaju zastosowanych części.
Ostatecznie stwierdzono, że poziom satysfakcji zarówno z ostatniego serwisu,
jak i jakości części zależy od poziomu zaufania konsumentów wobec warsztatu
wykonującego zlecenie.
© Bosch

Producenci
zamienników

W poszukiwaniu części warsztaty niezależne
w Polsce najczęściej zwracają się do takich
dystrybutorów, jak Inter Cars, Opoltrans,
Autos, Suder itp. Dystrybutorzy ci mają
bardzo dobre relacje z warsztatami
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W walce o jakość:
z lewej podrabiany,
z prawej – oryginalny
filtr MANN-FILTER

Okazuje się, że to właśnie zaufanie
jest niezbędnym elementem w kontaktach z warsztatami samochodowymi, ale
zarówno warsztaty, jak i konsumenci
potrzebują lepszej informacji na temat
jakości dostępnych części zamiennych,
aby móc podejmować świadome decyzje.
Dziś na rynku motoryzacyjnym stosowane są różne określenia do klasyfikowania jakości części, jednak nie do końca
jest jasne, co jest związane z jakością
każdej kategorii.
Powszechnie używane terminy, takie
jak oryginalne części producentów pojazdów (OEM), części pochodzące od dostawców oryginalnego wyposażenia (OES)
o jakości stosowanej na pierwszy montaż,
części o porównywalnej jakości będące
odpowiednikami części OE czy części
identyczne z oryginalnymi i dopasowane
do jakości, mogą tylko mylić warsztaty
i konsumentów i niestety niewiele mówią
o rzeczywistej jakości części.

zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez
producenta danych pojazdów i są one tej
samej jakości co części stosowane do
montażu tych pojazdów” [2]. Definicja
ta jest jasna i warsztaty lub konsumenci
powinni być w stanie łatwo określić poziom jakości „części oryginalnej”. Każdy
producent części może oznakować swoje
części jako „oryginalne”, a to oznakowanie może zostać zakwestionowane jedynie wówczas, jeśli ktoś udowodni, że
nie spełniają one wymogów i standardów
stosowanych przez producenta pojazdu,
w którym są montowane.

Użytkownicy pojazdów i warsztaty
z pewnością nie są w stanie zweryfikować tego standardu, a producenci pojazdów i ich dostawcy są przytłoczeni
ilością części różnego pochodzenia, które
powinny być przetestowane, nie bez znaczenia są również koszty tych badań.
Definicja BER dotycząca „części oryginalnych” niestety nie pomaga warsztatom ani konsumentom w zidentyfikowaniu różnic w poziomie jakości pomiędzy
częściami dostarczonymi przez producenta pojazdu lub innych dostawców.
Definicja nie jest pomocna dla konsumentów, a wydaje się, że została sformułowana głównie po to, aby zaoszczędzić
producentom części wysiłku związanego
z sensowną certyfikacją. Wydaje się uzasadnione stwierdzenie, że definicja ta
powinna być narzędziem pomagającym
warsztatom i ich klientom w jednoznacznym określeniu poziomu jakości
konkurencyjnych części zamiennych.
Tak nie jest.
Także inne definicje jakości części,
z których kilka przykładów pokazano
wcześniej, są niejasne. Na przykład termin
„części pochodzące od dostawców oryginalnego wyposażenia OES” jest często
stosowany wobec części pochodzących
od znanych dostawców. Jednakże okreś-

Klasyfikacja części według GVO / BER

© D. Piernikarski

©

HUM

„Części oryginalne” są zdefiniowane
w rozporządzeniu Komisji Europejskiej
nr 461/2010 w sprawie wyłączeń grupowych (European Automotive Block
Exemption Regulation – znane w Polsce
jako GVO) jako „części zamienne tej samej
jakości co komponenty stosowane do
montażu pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami
i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do
produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co
komponenty danego pojazdu samochodowego; przyjmuje się, że części zamienne
są oryginalne, jeżeli producent tych części

Oryginalne części zamienne
w opakowaniach
producentów samochodów

Oryginalne części zamienne
w opakowaniach
producentów części
Oryginalne części wyprodukowano
na tej samej linii produkcyjnej
co części do montażu pojazdu

Części o porównywalnej jakości
Części o porównywalnej jakości nie mogą narażać na szwank
reputacji autoryzowanej sieci producenta samochodu
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Pozostałe części zamienne
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© Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

Oryginalne czy nie?
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Schaeffler Polska dostarcza na rynek
wtórny części o jakości fabrycznej
i są one identyczne z tymi, które
trafiają na pierwszy montaż –
na zdjęciu: łożyska FAG piasty
koła samochodu ciężarowego

© Schaeffler Polska

lenie to oznacza jedynie, że część jest
sprzedawana przez dostawcę, który również zaopatruje producentów pojazdów.
To niekoniecznie musi oznaczać, że jest
to ta sama jakość jak części producenta
pojazdu lub że część jest nawet produkowana przez dostawcę OES – dostawcy
mogą przecież nabyć części zamienne od
poddostawców, aby wypełnić zapotrzebowanie rynku w przypadku tych modeli
pojazdów, do których komponenty na
pierwszy montaż są dostarczane przez
kogoś innego.
Termin „porównywalna jakość” wywodzi się z poprzedniej wersji rozporządzenia BER (2002) i jest nadal używany
przez sprzedawców części. Według definicji zapisanej w rozporządzeniu części
zamienne o porównywalnej jakości to
„części zamienne, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości co
komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych” [2]. Kategoria ta miała
stanowić pewnego rodzaju podzbiór czy
też podkategorię oryginalnej jakości, ale
tak jak definicja części oryginalnej przytoczona wcześniej została oparta na własnej certyfikacji dostawcy poświadczającej,
że spełnione są standardy jakości OEM.
Przynajmniej według tej definicji konsument lub warsztat miał prawo domagać się od dostawcy przedłożenia „Świadectwa o porównywalnej jakości”, ale
wymóg ten został usunięty w rozporządzeniu BER zaktualizowanym w 2010 r.
Przytoczony raport BCG potwierdził,
że na rynku usług naprawy samochodów
i pojazdów nieobjętych gwarancją OEM
istnieje odpowiednia konkurencja, jednak
nie zawiera on wniosków dotyczących
sytuacji na wtórnym rynku części za-

miennych. Badani konsumenci stwierdzali, że byli zadowoleni z wyboru części
zamiennych, ale widać wyraźną potrzebę
lepszego zdefiniowania różnych poziomów jakości, tak aby konsumenci i ich
warsztaty mogli podejmować świadome
decyzje zakupu, porównując ceny części
o znanym poziomie jakości.

Ewolucja rynku
Obecnie najważniejsze trendy na samochodowym rynku obsługi posprzedażnej i części zamiennych (aftermarket)
to zrównoważony rozwój, urbanizacja,
łączność i cyfryzacja. Koncepcje usług
przygotowywane przez producentów
części dla firm zajmujących się ich dystrybucją, warsztatów i operatorów flotowych podlegają stałej ewolucji, jednak
ich cechą wspólną jest dążenie do zapewnienia użytkownikom pojazdów prostej i jednocześnie bezpiecznej obsługi
pozwalającej na jak najefektywniejsze
wykorzystanie zasobów, którymi dysponują – chodzi tu zarówno o ich narzędzie pracy, czyli samochód ciężarowy
czy naczepę, jak i działalność związaną
z utrzymaniem ich w dobrym stanie
technicznym w całym okresie eksploatacji, niezależnie od wieku czy przebiegu
pojazdu.
Działalność na rynku części zamiennych wymaga od producentów komponentów świadomego działania zgodnie
z zasadami, które bardzo dobrze ilustruje motto działu części zamiennych firmy
Knorr-Bremse: „Thinking in Reliability.
Responsible Thinking. Thinking in Services”, co można by przetłumaczyć jako
„Myślenie w niezawodności. Myślenie
odpowiedzialne. Myślenie w usługach”.

www.lampyostrzegawcze.pl

Te trzy naczelne zasady: niezawodność,
odpowiedzialność, oferta usług to w pewnym sensie holistyczne podejście biorące
pod uwagę potrzeby klientów we wszystkich aspektach ich działalności – odpowiedzią jest precyzyjne dopasowanie
oferty przez dostawcę produktów i usług.
Przy naprawach złożonych podzespołów wprowadzana jest coraz częściej
modułowa koncepcja obsługi polegająca
w zarysie na tym, że wymieniane są
wyłącznie te części, które uległy uszkodzeniu. Pozwala to na realizację niskokosztowych napraw i łatwiejsze zapewnienie dostępności części zamiennych.
Wielu producentów oferuje zestawy naprawcze obejmujące zarówno elementy
elektroniczne, mechaniczne, jak i pneumatyczne czy hydrauliczne.
Bibliografia
[1] The European Automotive Aftermarket
Landscape. Customer Perspective, Market Dynamics and the Outlook to 2020,
The Boston Consulting Group, 2012.
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
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ograniczających konkurencję, Dz.U. z dn.
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Summary
Good technical condition of both
commercial vehicles and passenger
cars is essential to ensure the durability of fleets in Europe. Automotive
spare parts market and after-sales
service sector form a very complex
and a very competitive market. They
serve as a supporting network for
millions of European cars, vans and
commercial vehicles: trucks, buses,
trailers and semi-trailers. Distinct
segments of the aftermarket cover
the entire spectrum of activities related to repairing, maintenance and
technical support, starting with the
supply of parts and their installation
and ending with preventive maintenance.
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Serwis idealny – mit
czy rzeczywistość?

Piotr Muskała

© Daimler

Choć na co dzień niezauważalna właściwa obsługa techniczna jest
w przypadku pojazdów użytkowych kluczem do prawidłowego funkcjonowania
przewoźnika oraz poprawy jakości świadczonych przez niego usług, to dobry
serwis przekłada się nie tylko na obniżenie istotnej pozycji w kosztach
eksploatacji floty, ale także na bezpieczeństwo.

ozważania nad cechami idealnego
serwisu pojazdów użytkowych
należy rozpocząć od przedstawienia najważniejszych wymagań i oczekiwań
stawianych warsztatom przez przewoźników. Obok dominującej we wszystkich
dziedzinach gospodarki ceny należy tu
wymienić przede wszystkim: szybkość
i jakość wykonywanych usług, dostępność
sieci serwisowej, ofertę części zamiennych
oraz oczywiście poziom obsługi klienta.
Na drogach jest już coraz mniej pojazdów, których obsługa techniczna sprowadza się do prostych czynności, niewymagających fachowej wiedzy. Jest to
szczególnie widoczne w przypadku flot
samochodów ciężarowych, dostawczych

Współczesne pojazdy użytkowe wymagają specjalistycznych narzędzi diagnostycznych

Lucjan Krakus, dyrektor handlowy, Coframa
W ostatnich czasach zauważyliśmy, że warsztaty obsługujące samochody ciężarowe
i autobusy coraz częściej interesują się nowoczesnymi urządzeniami warsztatowymi
typu automatyczne i mobilne podnośniki kolumnowe. Wynika to z tego, że kiedyś
praca odbywała się głównie w kanale, natomiast obecnie coraz ważniejszy jest komfort pracy mechaników. Widzimy również coraz większe zainteresowanie maszynami
automatyzującymi zmianę opon. Inwestycje warsztatów w sprzęt wychodzą naprzeciw
rosnącym oczekiwaniom ich klientów. Nasza oferta jest kompleksowa i składa się
z całego wyposażenia, od prostych kluczy do kompletnych linii diagnostycznych.

18 | PAŹDZIERNIK 2014 | Transport – Technika – Biznes

i autobusów, gdyż to właśnie pojazdy
użytkowe i służbowe należą do najmłodszych, a więc najbardziej zaawansowanych technicznie na polskich drogach.
Współczesne samochody ciężarowe i autobusy wyposażone są często w dodatkowe urządzenia i systemy niestosowane w samochodach osobowych (jak
np. system audiowizualnej informacji
pasażerskiej, telematyczne systemy zarządzania flotą itp.) oparte na zaawansowanych rozwiązaniach z dziedziny
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serwisy wyposażone są w nowoczesne narzędzia i urządzenia
diagnostyczne, których obsługa wymaga fachowej wiedzy. Tę
można uzyskać na kursach prowadzonych przez producentów,
ale dobrze jest, gdy mechanik zna podstawy, a te właśnie powinien poznać w procesie edukacji zawodowej. Dobrym rozwiązaniem wydają się coraz częściej pojawiające się w Polsce
szkoły bądź klasy objęte patronatem producentów z branży motoryzacyjnej. Pozwala to uczniom na kontakt z praktyczną
stroną zawodu, a producentom na wykształcenie kadr, które
w przyszłości mogą zasilić ich fabryki bądź właśnie sieci autoryzowanych serwisów.

Sieć stacji serwisowych
Zaopatrzenie w części zamienne jest jednym z fundamentów sprawnego
funkcjonowania każdego warsztatu samochodowego

elektroniki i informatyki. W przypadku pojazdów użytkowych,
których podstawowym zadaniem jest zarabianie pieniędzy,
użytkownicy nie mają czasu na serwisowanie poszczególnych
elementów wyposażenia w wyspecjalizowanych zakładach,
co oznacza, że dobry serwis powinien zatrudniać specjalistów
potrafiących obsługiwać i naprawiać pojazdy kompleksowo,
a więc począwszy od wykonania czynności obsługowych i przeglądów okresowych, przez serwis ogumienia, a skończywszy
na obsłudze wyposażenia akcesoryjnego. Jest to bardzo istotne
przede wszystkim ze względu na oszczędność czasu.

Fundamentem sprawności funkcjonowania sieci serwisowej jest jej dobra konfiguracja terytorialna. Rozkład przestrzenny serwisów tworzących sieć serwisową powinien być
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Stawiam na kompetencje

Wykształcenie mechaników
Na pierwszym miejscu wśród czynników decydujących
o jakości serwisu należy więc postawić odpowiednie wykształcenie i doświadczenie kadry mechaników. Choć wciąż
jeszcze przy samochodach wykonuje się wiele prostych czynności obsługowych, jak np. wymiana płynów eksploatacyjnych, opon, klocków i tarcz hamulcowych itp., to w wielu przypadkach praca mechanika polega na umiejętnym postawieniu
diagnozy przy zastosowaniu sprzętu komputerowego i niekoniecznie „ciężkiej fizycznie” wymianie zdefektowanego podzespołu. Dlatego też do pracy we współczesnych serwisach samochodowych nierzadko potrzebne są kwalifikacje… inżyniera
mechanika, elektronika czy informatyka. Tymczasem ze względu
na lukę powstałą w szkoleniu zawodowym po reformie oświaty
sprzed kilkunastu lat, dodatkowo spotęgowaną przez emigrację fachowców po akcesji Polski do Unii Europejskiej, dziś na
rynku brakuje wysoko wykwalifikowanych mechaników samochodowych. Niemal całkowita likwidacja szkół zawodowych
i techników przyczyniła się do obniżenia jakości kadry dostępnej
na rynku, a autoryzowane stacje obsługi i wysokiej jakości serwisy niezależne muszą szkolić młodych ludzi we własnym zakresie. To pewne, że dziś niezbędne jest uruchomienie kształcenia w zawodzie mechanika samochodowego na poziomie co
najmniej technika w szkołach dających możliwość odbycia praktyk w autoryzowanych stacjach obsługi renomowanych marek.
Choć problem kształcenia kadr wydaje się dość odległy od
tematu serwisu idealnego, w praktyce są to jednak zagadnienia
bardzo ściśle ze sobą związane. Odpowiednia kadra mechaników stanowi bowiem trzon idealnego serwisu. Współczesne

... Kögel Cargo:
Cargo:
9%GTV[ƂMQYCPCY[VT\[OCĜQıä
\CDWFQY[YI&+0'0MQF:.
91U\E\öFPQıäE\CUWRT\[\CĜCFWPMW
91RV[OCNPG\CDG\RKGE\GPKGĜCFWPMW
&QıYKCFE\GPKGYRTQFWMELK
RQLC\FÏYWŏ[VMQY[EJQF

www.koegel.com.pl

Kögel – Twój partner w Polsce
'WTQVTCKNGT5R\QQ
5RÏĜMCPCNGŏ[FQ)TWR[&$1NU\V[PWN.WDGNUMC#
VGN 
YYYGWTQVTCKNGTRN

SAMOCHODY SPECJALNE | PAŹDZIERNIK 2014 | 19

| TECHNIKA |

Tomasz Szmajter,

©

P. M

uska

ła

Specyfika sieci serwisowej klimatyzatorów pojazdów ciężarowych, autobusów
i pojazdów szynowych wymaga, aby
stacje serwisowe były jak najłatwiej dostępne. Jest takie „milczące założenie”,
żeby z każdego punktu w Polsce kierowca miał nie dalej niż 100–150 km do
najbliższej stacji serwisowej. Praktycznie w każdym województwie znajduje się
nasza stacja serwisowa, a patrząc na rozkład przestrzenny tych stacji, można zauważyć, że oś wschód–zachód jest szczególnie dobrze obsadzona ze względu na
największe natężenie ruchu pojazdów
ciężarowych. Każda autoryzowana stacja
Thermo King musi mieć kwalifikacje do
obsługi klimatyzatorów. Daje to gwarancję, że opieka serwisowa będzie zawsze
na takim poziomie, jakiego wymagają
standardy firmy Thermo King i jakiego
oczekuje klient. Rozwinięta współpraca
z dużymi flotami pozwala na przeprowadzanie pewnych działań bezpośrednio u przewoźników, jednak dotyczy to
głównie prostych czynności.

Ciężarówki i autobusy wyposażone są w liczne
dodatkowe urządzenia, jak np. systemy informacji pasażerskiej czy systemy zarządzania flotą.
Ich serwis wymaga dodatkowej wiedzy z dziedziny elektroniki, informatyki i telekomunikacji

dopasowany do zapotrzebowania wynikającego z ilości pojazdów danej marki
sprzedanych w poszczególnych obszarach
(mowa oczywiście o Autoryzowanych
Stacjach Obsługi). Chodzi o minimalizację kosztów związanych z dojazdem do
serwisu (odległość) oraz zapewnienie
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regionalny menedżer
ds. sprzedaży, Thermo King

Podstawą do stworzenia idealnej stacji obsługi pojazdów jest fachowa kadra

odpowiednich mocy przerobowych (czas).
Liczba i rozkład ASO powinny iść w parze
z liczbą sprzedanych pojazdów. W przypadku dużych flot (np. w komunikacji
miejskiej) stosuje się rozwiązania polegające na udzieleniu autoryzacji własnym
serwisom przewoźników. Rozwiązanie to
ma swoje dobre i złe strony. Te złe uwidaczniają się szczególnie w polskich warunkach, gdzie przewoźnicy borykają się
często z problemami finansowymi i pomimo posiadania autoryzacji nie zawsze
ściśle przestrzegają procedur serwisowych
zalecanych przez producentów.
Oddzielną kwestią jest zapewnienie
serwisu mobilnego. Obecnie przewoźnicy powszechnie wykorzystują usługi
assistance. Jest to wygodne, gwarantuje
bowiem serwis na miejscu awarii i to najczęściej na terenie całej Europy. Dla producentów i ubezpieczycieli oferujących
assistance oznacza to najczęściej kontrakty z lokalnymi firmami – tak aby
zapewnić pełne pokrycie usługą całego
obszaru. To z kolei niesie za sobą problem
zapewnienia odpowiedniej jakości usług
świadczonych przez podwykonawców.

Usługi szyte na miarę
Producenci pojazdów użytkowych
mają dziś w swojej ofercie tzw. pakiety
(kontrakty) serwisowe dostosowane do
indywidualnych potrzeb klientów, opracowane z myślą, aby utrzymać pojazdy
w dobrym stanie technicznym przez cały
okres użytkowania, nie tylko w czasie
gwarancji. Tego typu usługi oparte są na
filozofii spójności i zaufania pomiędzy
producentem a klientem z intencją utrzy-
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mania klienta przy marce podczas zakupów kolejnych pojazdów. Pakiety realizowane są w oparciu o kontrakty serwisowe,
zapewniające liczne korzyści, w tym
m.in. przejrzystość płatności, bez ryzyka
nieoczekiwanych kosztów, gwarancję
mobilności pojazdu, profesjonalizm wysoko wykwalifikowanych mechaników
oraz sprzęt najnowszej generacji, zgodny
z zaleceniami producenta, bezpieczeństwo wynikające ze stałego utrzymywania pojazdu w dobrym stanie technicznym oraz wyższą wartość pojazdu przy
odsprzedaży, ze względu na regularne,
udokumentowane serwisowanie przez
autoryzowaną stację obsługi.

Jakość obsługi klienta
Przez lata w Polsce jakość obsługi
w serwisach samochodowych była na
tragicznie niskim poziomie. Mechanicy
w ogromnej większości byli kierunkowo
i dobrze wykształconymi fachowcami, jednak relacje na linii konsument–usługodawca często dalece odbiegały od dziś
znanych i powszechnie stosowanych standardów. Dziś bardzo powoli zaczyna się
to zmieniać i obsługa serwisowa podąża
za ogólnie obowiązującymi w usługach
standardami. Należy zauważyć, że specyfika rynku serwisu pojazdów użytkowych w Polsce jest nieco odmienna niż
w krajach Europy Zachodniej. U nas
wciąż bardzo wiele firm transportowych
(i to nie tylko tych dużych, co zrozumiałe) posiada własne warsztaty, a mechanikami są… kierowcy po godzinach.
Jednak ze względu na rosnący poziom
skomplikowania konstrukcji pojazdów

| TECHNIKA |

Przemysław Głośny, przedstawiciel handlowy SOR
Na terenie całej Polski dysponujemy serwisem mobilnym. W przypadku zakupu pojedynczych sztuk autobusów opiekę serwisową sprawuje serwis mobilny. Jeżeli autobus wymaga poważniejszej naprawy, holowany jest do najbliższego stacjonarnego punktu serwisowego na koszt producenta. Z kolei w przypadku większej liczby autobusów u jednego klienta staramy się
otwierać punkty serwisowe bezpośrednio u niego. Dodatkowo w początkowym etapie pracownicy serwisu klienta mogą liczyć
na wsparcie naszego serwisu mobilnego. W przypadku pojazdów wykorzystujących nowoczesne, innowacyjne bądź nietypowe
rozwiązania techniczne, jak np. nasze autobusy elektryczne, klienci w zapisach umowy zakupu wymagają doprecyzowania
szczegółów kontraktu serwisowego. Warto powiedzieć, że w przypadku autobusów elektrycznych usterek jest znacznie mniej
niż w przypadku pojazdów z silnikami Diesla. Mniej rzeczy może się zepsuć i dużo łatwiej jest zdiagnozować przyczynę usterki.
Często diagnoza może się odbyć nawet telefonicznie, a klient w krótkim czasie otrzymuje przesyłkę z częścią i we własnym
zakresie, z minimalną stratą czasu, usuwa usterkę. Z naszych doświadczeń wynika, że gdyby pojazdy elektryczne całkowicie
zastąpiły spalinowe, zlecenia straciłoby nawet 90% warsztatów.

i mimo wszystko poprawę sytuacji ekonomicznej coraz częściej niewielcy przewoźnicy rezygnują z własnych warsztatów
i decydują się na korzystanie z wyspecjalizowanych placówek.
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Problem jakości serwisu jest obecnie
szerszy, niż się to z pozoru wydaje. Otóż
warto zwrócić uwagę na fakt, że poprawnie serwisowany pojazd charakteryzuje
się dłuższą żywotnością. Długa żywotność (np. ponad 10 lat) pojazdów jest nie
na rękę ich producentom, którzy przecież chcą sprzedawać nowe modele coraz
częściej i w coraz większej liczbie. Tymczasem długi okres eksploatacji pojazdu
(oczywiście utrzymanego w sprawności)
ma wiele pozytywnych skutków: od korzyści ekonomicznych dla przewoźnika
(brak dużego jednostkowego wydatku na
kupno nowego pojazdu), przez korzyści
dla środowiska (nakłady energetyczne na
produkcję nowego pojazdu są stosunkowo
duże, a utylizacja części ze zużytego pojazdu kosztowna i szkodliwa dla środowiska) na korzyściach dla serwisu autoryzowanego skończywszy. Oczywiście
sytuacja ta osadzona jest w rzeczywistości stale rosnących norm czystości spalin i polityki europejskiej wymuszającej
częstą zmianę pojazdów na spełniające
coraz wyższe normy. Co prawda nikt
nikomu bezpośrednio nie nakazuje wymiany sprawnego technicznie kilkuletniego pojazdu na nowy, jednak wprowadza się rozwiązania polegające np.
na uzależnieniu wysokości opłat drogowych od spełnianej normy.
Producenci stworzyli sobie sami swoistą sprzeczność interesów. Z jednej strony
produkują pojazdy mniej trwałe (licząc
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Marcin Domagała, zastępca dyrektora filii części autobusowych Intercars
Jako dostawca części zamiennych staramy się dotrzeć do wszystkich klientów na terenie całej Polski. Mamy 173 oddziały, tak że
jesteśmy obecni prawie w każdym mieście. W naszych magazynach znajduje się ponad 500 tys. pozycji. Nasze magazyny centralne są w stanie dostarczyć każdy towar do klienta w ciągu kilku godzin. Średnio mamy trzy dostawy dziennie do każdego
z współpracujących z nami warsztatów. Zamówienia odbywają się drogą telefoniczną. Nowym rozwiązaniem jest tzw. motointegrator. Polega to na tym, że klient wybiera towar samodzielnie poprzez platformę internetową i jednocześnie wybiera warsztat,
w którym chce daną część wymienić. Następnie przyjeżdża do warsztatu w określonym terminie i prace naprawcze mogą być rozpoczęte od razu, co znacznie skraca czas poświęcony na serwis. Dokładamy wszelkich starań, aby eliminować pomyłki związane
z zamówieniem niewłaściwej części. W tym celu wykorzystujemy przede wszystkim kwalifikacje naszych pracowników, którzy
doskonale orientują się w rodzajach części stosowanych w pojazdach. Nasza baza danych jest tak skonstruowana, że numery
katalogowe zamienników zawsze mają powiązanie z numerami części oryginalnych.
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ale należy również uwzględnić rozwój
związany z podniesieniem jakości usług.
Dziś standardem jest assistance dostępne 24 godziny na dobę na terenie
całej Europy czy nieodpłatne udostępnienie pojazdu zastępczego na czas naprawy.
Jeszcze 20 lat temu w razie awarii kierowca ciężarówki czy autobusu zakładał
rękawice, zakasywał rękawy i przeistaczał się w „złotą rączkę”. Dziś dzwoni
pod specjalny numer telefonu i za kilkadziesiąt minut kontynuuje trasę pojazdem naprawionym przez fachowca przy
użyciu odpowiednich narzędzi i części
zamiennych.

Dobra sieć serwisów autoryzowanych posiada mobilne stacje obsługi

na częstszą ich wymianę, a tłumacząc to
stałym podnoszeniem jakości, bezpieczeństwa i ekologii, co w pewnym stopniu jest argumentem „naciąganym”, ale
to już temat na inny, osobny, wielostronicowy materiał), z drugiej zaś rozwijają
sieci serwisowe i opierają swój zysk w sporym stopniu właśnie na usługach związanych z utrzymaniem i eksploatacją flot.
Tymczasem użytkownicy, jeśli już zmieniają pojazdy co kilka, a nie co kilkanaście lat, oczekiwaliby ich większej niezawodności i niższych kosztów obsługi
technicznej. Z kolei użytkownicy mogą
być skłonni wydać więcej na przeglądy
i obsługę pojazdów zapewniających kilkunastoletni bezawaryjny okres eksploatacji.
Niezależnie od wszystkiego faktem
jest, że rosnący poziom skomplikowania
konstrukcji współczesnych pojazdów

użytkowych powoduje, iż znaczenie serwisu stale rośnie, a hasło „serwisu idealnego” stało się obecnie ważne jak nigdy
wcześniej.

Podsumowanie
Serwis idealny to wciąż cel, do którego
zarówno autoryzowane stacje obsługi, jak
i serwisy niezależne czy własne stacje
serwisowe przewoźników powinny dążyć. Trzeba jednak przyznać, że w ciągu
ostatnich kilkunastu lat w dziedzinie
serwisu pojazdów użytkowych dokonał
się ogromny postęp. Przede wszystkim
został on niejako wymuszony przez rozwój technologiczny, przez co dzisiejsze
stacje serwisowe przypominają bardziej
laboratoria naszpikowane elektroniką
niż dawne warsztaty samochodowe,
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Summary
Proper maintenance of commercial
vehicles is the key to the healthy functioning of the transport companies
and improvement of the provided
services. The most important requirements regarding mechanic workshops, except for price, are: speed
and quality of service, availability of
service network, choice of spare parts
and of course the level of customer
service. Good service translates not
only to the reduction of a significant
item in the balance of operating costs
of the fleet, but also influences safety. Workshops supporting trucks
and buses are increasingly interested in modern workshop equipment,
more and more important becomes
the work comfort of the mechanics.
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Obieg płynów
eksploatacyjnych
w serwisie

Arkadiusz Gawron
Część I

zakres materiałów eksploatacyjnych, oprócz paliw,
wchodzą oleje silnikowe,
przekładniowe, hydrauliczne, smary,
płyny hamulcowe, chłodnicze oraz płyny
do klimatyzacji, spryskiwaczy szyb, a od
jakiegoś już czasu także roztwór mocznika, czyli Adblue. Pozostałe środki ze
względu na ich ważność przy utrzymaniu pojazdów w gotowości technicznej
należy zaliczyć do chemii samochodowej
i kosmetyki.
Obszarem naszego zainteresowania
w tym artykule są urządzenia i środki techniczne umożliwiające realizację obiegu
przedmiotowych mediów. Materiały eksploatacyjne należą do najważniejszych
płynów i substancji w motoryzacji, ponieważ bez nich pojazdy byłyby unieruchomione. Prawidłowa gospodarka tymi
materiałami zarówno nowymi, jak i zużytymi jest podstawą funkcjonowania
każdego serwisu samochodowego z wyłączeniem tych, których specjalizacja
akurat nie obejmuje ich wymiany, a dobór odpowiednich rozwiązań technicznych zapewniających pokrycie potrzeb
jest bardzo istotny i ma kluczowy wpływ
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Zapewnienie właściwego środka smarnego lub innego płynu roboczego
w odpowiedniej ilości w konkretnym miejscu serwisu samochodowego
nabiera szczególnego znaczenia, gdy w ciągu jednej zmiany roboczej
trzeba wykonać kilka obsług.

Przykład magazynowania oleju w 1000-litrowych zbiornikach

na wydajność serwisu. Ze względu na
objętość artykułu urządzenia służące do
wymiany płynów hamulcowych i pewnych olejów hydraulicznych, a także olejów w automatycznych skrzyniach biegów
zostaną przedstawione w drugiej jego
części w kolejnym numerze „Samochodów
Specjalnych”.
Cały obieg płynów eksploatacyjnych,
bez względu na to, jaki przyjęto sposób
jego realizacji, można podzielić na trzy

etapy, mianowicie: magazynowanie, dystrybucja na terenie serwisu oraz odbiór
płynów przepracowanych.

Magazynowanie
Magazynowanie polega na czasowym
gromadzeniu i przechowywaniu zapasów
we właściwych warunkach i następnie
przekazywaniu ich odbiorcom. W obręb
czynności związanych z magazynowa-
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niem wchodzi także ewidencjonowanie
towarów i ich porcjowanie, co ma swoje
skutki w budowie urządzeń, które będziemy omawiać. Obsługa magazynu musi
także uwzględniać rodzaj i ilość towarów
i ich właściwości fizykochemiczne oraz
długość okresu przechowywania.
W praktyce materiały eksploatacyjne
są przechowywane w pojemnikach różnej wielkości i formy, w zależności od rodzaju magazynowanego środka i ilości,
w jakiej się go zużywa. Dobór opakowania, w jakim dany produkt jest przechowywany, zależy od sposobu jego aplikacji, jaki przyjęto w danym serwisie do
konkretnego środka, ale często działa to
także w sprzężeniu zwrotnym, a czynniki ekonomiczne związane z kosztami
zakupu materiałów w większych opakowaniach wymuszają sposób aplikacji
na serwisie.
Płyny najczęściej znajdziemy w bańkach i butelkach o objętości od 0,5 l do
5 l, duże ilości w kilkudziesięciolitrowych
bańkach czy wreszcie – 200-litrowych

Brama olejowa.
Dostępne mogą
być na niej także
inne płyny

beczkach. Są także pojemniki stacjonarne o pojemności do 1000 l. Fizycznie
sam sposób magazynowania odbywa się
na tradycyjnych regałach, a beczki i zbiorniki przechowuje się na paletach wychwytujących płyny, co zwiększa porządek i bezpieczeństwo pracy. Smary
magazynuje się w tubach, batonach,
kartridżach, puszkach, wiadrach i beczkach, różnych typów i pojemności.
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Przykład rozmieszczenia
na hali serwisu bramy
olejowej (w oddali) oraz
wanny zlewowej na kanale.
Na drugim zdjęciu widać
podciśnieniowy system
opróżniania wanny
ze zużytego oleju

Dystrybucja
Dystrybucja w tym kontekście jest rozumiana jako dostarczanie przewidzianego środka w odpowiedniej ilości do pojazdu, jaki jest obsługiwany w danym
momencie w serwisie. Sama odległość
między magazynem a stanowiskiem obsługowym wcale nie jest tu czynnikiem
pierwszorzędnym. Po pierwsze, środki
eksploatacyjne nie zawsze znajdują się
w magazynie głównym, ponieważ mogą
być składowane w magazynie podręcznym lub na hali obsługowo-naprawczej.
Po drugie, nie opłaca się budować rozbudowanej instalacji olejowej czy smarowej, jeśli można skorzystać z mniej
zaawansowanych, ale jednocześnie tańszych rozwiązań technicznych, a sam
sposób aplikacji dość często wynika
w pierwszej kolejności z ilości dystrybuowanego środka i interwału jego zużycia niż z odległości od magazynu.
Wiemy już, w jakich opakowaniach
składowane są materiały eksploatacyjne,
teraz przyjrzyjmy się podstawowym elementom składowym urządzeń służących
do ich dystrybucji, aby ostatecznie omówić, jak mogą być one złożone w zestawy pokrywające konkretne potrzeby.
Pompy. Są to urządzenia wytwarzające różnicę ciśnień między stroną
ssawną a tłoczną umożliwiającą transport cieczy. Działanie pompy polega na
przemieszczaniu medium za pomocą wir-
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nika, tłoka lub membrany, dlatego też
rozróżniamy trzy typy konstrukcji pomp:
rotacyjne, tłokowe i membranowe, które
są wykorzystywane do rozprowadzania
płynów eksploatacyjnych. Ze względu
na rodzaj napędu pompy dzielimy na
manualne (ręczne lub nożne), pneumatyczne i elektryczne. Charakterystycznymi parametrami pomp są wydatek
i ciśnienie robocze.
Przewody, zwijacze, barki i bramy
olejowe. Do połączenia zbiorników znajdujących się w magazynie z punktami
odbioru na hali serwisu używa się sztywnych przewodów w postaci rur ze stopu
miedzi. Odpowiednio dużą strefę działania od punktu, gdzie kończy się sztywny
przewód, do układu pojazdu, którego
danym płynem eksploatacyjnym trzeba
napełnić, zapewniają zwijacze przewodów elastycznych. Zwijacz to nic innego
jak bęben z nawiniętym na niego przewodem, zwijany siłą sprężyny zabudowanej w jego piaście. Konstrukcja bębna
może być otwarta lub zamknięta, a jego
obudowa wykonana ze stali, aluminium
lub tworzyw sztucznych w zależności
od długości przewodu i rodzaju czynnika, jaki jest nim przesyłany. System zapadkowy sterowany odwijanym z bębna
przewodem umożliwia zablokowanie go
w wybranym punkcie odwinięcia, dzięki
czemu giętki przewód, którym się operuje, nie jest naprężony podczas napełniania. Ponadto zwijacze występują

| TECHNIKA |
atacyjnych i zalewania nimi podzespołów
pojazdu, np. silnika, służą menzury (potocznie zwane słoniami), lejki i konewki.

Przykłady ręcznych
narzędzi do dystrybucji olejów

Mobilna smarownica
pneumatyczna z wózkiem
przystosowanym do różnego rodzaju wiader
i hoboków

Mobilny napełniacz
do oleju, np. przekładniowego, z ręczną
pompą
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w wersjach stałej i ruchomej, co oznacza, że głowica zwijacza jest na stałe
przytwierdzona do jego podstawy lub
może się odchylać o pewien kąt w płaszczyźnie pionowej, ułatwiając odwijanie
i zwijanie przewodu. Sztywne przewody
mogą być doprowadzone do kranów nalewowych, które ułożone w pakiety i zamontowane na specjalnych podstawach
tworzą tzw. barki olejowe, umożliwiające
nalanie płynu np. do menzury olejowej
czy konewki. Zwijadła zestawione w pakiet nad misą ściekową, zainstalowane
na specjalnej konstrukcji, tworzą bramę
olejową. Oczywiście są to nazwy potoczne, zarówno na barkach, jak i na bramach mogą być dostępne także inne
płyny eksploatacyjne, jak płyn chłodzący
czy do spryskiwaczy. Pojedyncze zwijadła bardzo często są wykorzystywane
do zapewnienia zasięgu działania także
w mobilnych urządzeniach.
Pistolety i liczniki. Liczniki, zwane
także przepływomierzami, służą do zliczania ilości przepompowanego płynu,
zarówno jednostkowo, np. zalanie pojedynczego mechanizmu, jak i całościowo,
np. zliczenie całej beczki. To dzięki nim
w magazynie można prowadzić ewidencję wydawanego towaru i porcjować go.
Obecnie najczęściej są to liczniki elektroniczne zapewniające dużą dokładność
i bezawaryjność. Pistolet jest ręcznym
zaworem służącym do dozowania płynu
z możliwością płynnej regulacji intensywności przepływu. Obydwa elementy
zwykle znajdują się na końcu całego łańcucha technologicznego i najczęściej są
ze sobą połączone w całość.
Wózki i urządzenia ręczne. Do tworzenia mobilnych urządzeń przewidzianych do współpracy z beczkami różnej
wielkości produkowane są wózki. Ich

Pojazdy konstrukcyjnie przystosowane są do opróżniania swoich mechanizmów i układów z płynów eksploatacyjnych. Odbywa się to grawitacyjnie,
podciśnieniowo lub nadciśnieniowo.
W praktyce nadciśnieniowo wymienia
się tylko płyny hamulcowe, niektóre oleje
hydrauliczne i oleje w automatycznych
skrzyniach biegów, ale i w tych przypadkach nie zawsze jest to koniecznością.
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Odbiór zużytych płynów

konstrukcja jest raczej prosta i nie wymaga omówienia. Do urządzeń ręcznych, rozumianych nie tylko jako urządzenia z „napędem” ręcznym, ale także
tych, których wielkość umożliwia indywidualne operowanie nimi, zaliczamy
olejarki, czyli przyrządy do dozowania
niewielkich porcji oleju występujące
w różnych typach, np. jako strzykawka,
olejarki dźwigniowe (ze stalowym, aluminiowym lub tworzywowym zbiorniczkiem) i mieszane (forma strzykawki,
ale mechanizm dźwigniowy). Smarownice, czyli przyrządy służące do dozowania smaru, ze względu na budowę
i zasadę działania dzielimy na: dociskowe, smarownice ręczne i pneumatyczne.
Smarownice współpracują z różnymi
typami końcówek odpowiadających różnym typom smarowniczek. Do przenoszenia niewielkich porcji płynów eksplo-

Odbiór przepracowanych materiałów
eksploatacyjnych polega na wyłapaniu
i przetransportowaniu zużytego medium
do zbiornika głównego, z którego będzie on dalej odbierany do utylizacji lub
powtórnej przeróbki. Podstawowymi elementami składowymi urządzeń do odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych są: narzędzia ręczne, zlewarki,
wysysarki i pompy.
Narzędzia ręczne. Zaliczmy do nich
misy, zlewki, wanny, ssawy i strzykawki
Zlewarki. Są to różnego rodzaju i konstrukcji zlewki, wanny i misy, zabezpieczone antyrozbryzgowym sitem, zwykle
zintegrowane ze zbiornikiem wstępnym
i połączone poprzez zawór ze zbiornikiem
zlewowym, który może mieć pojemność
od kilkudziesięciu do kilkuset litrów. Zabudowywane są na kanałach obsługowych jako ruchome wanny, na urządze-
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niach mobilnych, także z systemem pantografowym, czyli umożliwiającym odbiór zużytego płynu pod samochodem,
a po podniesieniu zlewki zlanie jej zawartości do zbiornika, oraz jako przyrządy na kółkach, które swobodnie poruszane po posadzce warsztatu mogą
być podstawiane w dowolnym miejscu
pod samochodem.
Wysysarki. Służą do odessania oleju
z miski olejowej silnika i innych mechanizmów bez konieczności korzystania z podnośnika. Ich działanie oparte
jest na pompie inżektorowej, w której
podciśnienie wytwarzane jest przez
sprężone powietrze w zwężce. Obecnie
wysysarki często współpracują z przezroczystymi zbiornikami kontrolnymi,
dzięki którym można określić stan oleju
i jego ilość odessaną np. z miski olejowej silnika.
Pompy. Zbiorniki zlewowe różnych
zlewarek mogą być opróżniane grawitacyjnie, ale z reguły zawór spustowy
znajduje się kilkadziesiąt centymetrów
poniżej wlewu głównego zbiornika na
przepracowane płyny, podnoszenie zaś
wypełnionego urządzenia na taką wysokość przy wadze kilkuset kilogramów
jest dość kłopotliwe. Dlatego najczęściej
stosuje się wymuszony sposób opróżniania. Pierwszy polega na zamknięciu
wszystkich otworów wlewowych urządzenia na zbiorniku zlewowym i wypełnieniu przestrzeni nad cieczą znajdującą
się w zbiorniku zlewowym, sprężonym
powietrzem, które wypycha zużyty płyn
przez zawór spustowy i tłoczy go przewodem na wymaganą wysokość do zbior-
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Wysysarka do zużytych olejów. Po lewej
z wanną na pantografowym wysięgniku,
po prawej ze stałą
zlewką i zbiornikiem
kontrolnym
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nika głównego. Drugi sposób, stosowany
najczęściej do opróżniania zbiorników
wstępnych zlewarek i wanien w kanałach obsługowych, to wyssanie za pomocą pomp. Ta metoda jest skuteczniejsza od nadciśnieniowej, opisanej
wcześniej, ponieważ gwarantuje pokonanie dość dużej różnicy poziomów wynikającej z głębokości kanału i wysokości zbiornika głównego. Najczęściej
zbiornik główny jest oddalony od kanału przeglądowego i ciśnienie wymagane do pokonania oporów przepływu
nie byłoby zapewnione przez sprężone
powietrze nad lustrem zużytego płynu.
Konstrukcja pomp przewidzianych do
pracy ze zużytymi płynami różni się od
tych opisanych wcześniej, czyli tych do
podawania swieżych płynów eksploatacyjnych, w zasadzie tylko większymi
średnicami przepustowymi i wzmocnioną odpornością na transportowane
wraz z olejem zanieczyszczenia.

Systemy dystrybucji
Systemy dystrybucji budowane są
każdorazowo pod konkretne zamówienie, dlatego dopasowywane są ściśle do
potrzeb klientów. Można stosować najprostsze rozwiązania, począwszy od wydawania płynów z magazynu w konewkach i donoszenie lub dowożenie ich na
stanowisko obsługowe, poprzez urządzenia mobilne na beczkę 200 l z pompą
pneumatyczną i pistoletem z licznikiem,
do bardziej rozbudowanych instalacji
z wykorzystaniem zwijadeł lub „barków”
naściennych, aż po specjalistyczne, bar-
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dzo rozbudowane systemy, obejmujące
cały serwis, wyposażone w centralny
monitoring, z możliwością sprzężenia
z programem magazynowym klienta itd.
W tym ostatnim rozwiązaniu wydanie towaru uprawnionej osobie jest weryfikowane poprzez wpisanie kodu do czytnika
lub rozpoznanie breloczka czy odpowiedniej karty. Mechanik po pozytywnej weryfikacji może rozpocząć napełnianie, ale
tylko do ilości określonej przez magazyniera jako maksymalna. Taki monitoring gwarantuje kontrolę nad produktami o znacznej wartości, co ma szczególne
znaczenie zwłaszcza dla serwisów pojazdów użytkowych, bo zużywane tutaj
ilości środków smarnych bardzo często
liczone są w setkach litrów.
W przybliżeniu taką samą ilość środków, którymi napełnia się podzespoły
pojazdu, należy z niego odebrać. Jak
wspominaliśmy wcześniej, realizowane
jest to zazwyczaj za pomocą specjalnych
pomp. Pojawiły się już rozwiązania scentralizowane, w których wszystkie punkty
zlewania na serwisie są podłączone do
jednej dużej „wysysarki”, która przetłacza zużyte środki do centralnego zbiornika lub zbiorników w przypadku różnych
płynów. Można ją także wykorzystać do
bezpośredniego wysysania oleju z podzespołów samochodu, co w takim przypadku wydaje się ekonomicznie uzasadnione i bardzo wygodne w użyciu.
Instalując taki centralny system odsysania zużytych płynów, można zrezygnować ze wszystkich pomp koniecznych
do zainstalowania w tradycyjnym rozwiązaniu oraz mobilnych wysysarek.

Podsumowanie
Każdy serwis wypracowuje swoje
metody dystrybucji w zależności od parku
maszynowego, jaki obsługuje, wielkości
hal serwisowych i sposobu obsługi (np.
kanały lub podnośniki), różnorodności
stosowanych materiałów eksploatacyjnych i liczby obsługiwanych pojazdów.
Bez wątpienia pokrycie najbardziej zindywidualizowanych potrzeb w zakresie
realizacji obiegu materiałów eksploatacyjnych każdego serwisu jest możliwe
przy obecnej ofercie produkcyjnej urządzeń przeznaczonych do tych celów,
a prawidłowo dobrane rozwiązania mogą
znacznie podnieść sprawność obsługi,
zapewnić czystość w warsztacie i zmniejszyć koszty funkcjonowania firmy.
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Warsztatowy niezbędnik

Marek Rutka
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Zsynchronizowany zespół ośmiu
podnośników przestawnych
może być wykorzystywany
do podnoszenia pojazdów
wieloczłonowych

Obecnie żadna poważna stacja serwisowa czy warsztat zajmujący się naprawą
samochodów nie może obyć się bez urządzenia do podnoszenia pojazdu. Służy do
tego podnośnik samochodowy, a tych na rynku jest kilka rodzajów.

by sprawnie przeprowadzić czynności obsługowe lub naprawcze,
konieczne jest zapewnienie odpowiedniego i bezpiecznego dostępu do
samochodu i jego podzespołów. Co prawda
przez dziesięciolecia najpowszechniejszą
metodą było wykorzystanie do tego celu
kanału naprawczego, jednak z tym wiąże
się kilka niedogodności. Głównie jest to
konieczność uciążliwego pokonywania
różnicy poziomów oraz trudność w wykorzystywaniu specjalistycznych narzędzi
i przyrządów warsztatowych. Te słabe
strony kanałów nie oznaczają jednak,
że zniknęły z nowoczesnych serwisów,
obecnie są one tylko jedną z możliwości
dostania się do podzespołów umieszczonych w podwoziu pojazdu.
Aby zwiększyć możliwości wykorzystania kanałów, powszechnie są one
wyposażane w przesuwne podnośniki

elektrohydrauliczne. Tego rodzaju podnośniki są przeznaczone do montażu
w kanałach o szerokości od ok. 600 do
1200 mm, w których zastosowano odpowiednio wytrzymałe prowadnice krawędziowe. W zależności od możliwości
technicznych – w szczególności nośności
ścian kanału – stosuje się podnośniki
o udźwigu od ok. 4 do ponad 20 t i wysokości podnoszenia od ok. 500 do blisko
1000 mm. Tego rodzaju urządzenia przeznaczone są przede wszystkim do prac
związanych z układem zawieszenia i napędowym. Ich dużą zaletą jest to, że
w żaden sposób nie ograniczają przestrzeni wokół obsługiwanego pojazdu. Ze
względów bezpieczeństwa – za pomocą
przesuwnych podnośników kanałowych
– unika się jednoczesnego podnoszenia
wszystkich osi pojazdu, ponieważ istnieje
ryzyko zachwiania jego stabilności.

Podnośniki wielostemplowe
Ograniczeń związanych z konstrukcją
przesuwnych podnośników kanałowych
nie mają tzw. podnośniki wielostemplowe. Urządzenia te zabudowywane są
w specjalnie do tego przeznaczonych
kanałach instalacyjnych, których głębokość w zależności od konkretnego modelu podnośnika wynosi od ok. 1300
do nawet 2200 mm. Należy podkreślić,
że w kanałach instalacyjnych podczas
pracy urządzenia nie mogą przebywać
żadne osoby.
Podnośniki wielostemplowe produkowane są w wielu wariantach o udźwigach od ok. 5 do blisko 6 t. Standardowa wysokość podnoszenia wynosi ok.
1700–1900 mm, co umożliwia swobodny
dostęp od dołu do wszystkich elementów
pojazdu. Średni czas pełnego wysuwu
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stempla to typowo ok. 90 s. Źródłem zasilania podnośników wielostemplowych
są pompy elektrohydrauliczne zasilane
z instalacji 400 V/50 Hz.
Producenci oferują wiele modeli podnośników wielostemplowych, począwszy
od wersji o stałym osadzeniu, przez przesuwane ręcznie, do najbardziej zaawansowanych – przesuwanych elektrycznie.
Przesuwane stemple wyposażone są w łożyskowane rolki, a kanał instalacyjny
zabezpieczony jest teleskopowo lub segmentowo przykrywanymi płytami o konstrukcji pełnej lub ażurowej (z reguły
wytrzymują one nacisk ok. 1 t). W zależności od wielkości hali warsztatowej

hydraulicznym, stąd też nie są wymagane żadne dodatkowe zabezpieczenia
dla osób przebywających pod podniesionymi pojazdami.

Podnośniki podpodłogowe
Tego rodzaju podnośniki, nazywane
również dwustemplowymi, mają wiele
wspólnych elementów z opisanymi podnośnikami wielostemplowymi. Najważniejsza różnica sprowadza się do tego,
że są zamontowane na stałe, pracują
wyłącznie w parze i – zazwyczaj – ich
udźwig nie przekracza 6–7 t. W większości dostępnych na rynku podnośników
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Najazdowy
podnośnik
dwustemplowy
ZS VARIO 5.0 S
o udźwigu 5 t
z układem tzw.
uwalniania kół

dwustemplowych zastosowano układ tzw.
odwróconego cylindra, polegający na tym,
że strefa przesuwu siłownika znajduje się
poniżej poziomu podłoża. Takie rozwiązanie zabezpiecza układ roboczy siłownika
przed zanieczyszczeniem oraz utratą
szczelności w przypadku mechanicznego
uderzenia w cylinder. Ponadto system
odwróconego cylindra do minimum ogranicza ilość oleju w układzie.
Alternatywą dla podnośników, w których medium roboczym jest olej, są urządzenia wyposażone w układ wodno-powietrzny. Przykładem takich podnośników
są urządzenia Herrmann serii Aqualift
przeznaczone zarówno do obsługi pojazdów osobowych, terenowych, dostawczych o masie do 3,5 t – np. model Body
2.35 – jak i lekkich ciężarówek o masie
do 6 t – model Duplex 4.60. Zasilanie
wodno-powietrznego układu roboczego
odbywa się z zewnętrznego systemu
sprężonego powietrza o ciśnieniu robo-
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Podnośnik przestawny
o udźwigu pojedynczej
kolumny 7 t zdolny podnosić pojazdy o masie
28 t na wysokość
1900 mm
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i potrzeb klienta w jednym kanale instalacyjnym może być umieszczonych nawet
kilka podnośników stemplowych umożliwiających np. jednoczesne podniesienie
zestawu naczepowego (do takiej operacji
wykorzystuje się co najmniej trzy stemple). W przypadku zamontowania układu
o co najmniej trzech stemplach środkowy instalowany jest jako nieruchomy,
boczne zaś są przesuwne.
Tego rodzaju podnośniki wyposażone
są w układy sterowania zapewniające
pełną współbieżność, co gwarantuje bezpieczeństwo podczas podnoszenia i opuszczania zarówno pojazdu jednoczłonowego,
jak i np. autobusu przegubowego lub
zestawu naczepowego. Układy sterowania pozwalają również na niezależną
pracę każdego ze stempli, a w przypadku
systemu czterostemplowego także na
jego „rozpięcie”, tak aby możliwe było
niezależne wykorzystanie pary podnośników do obsługi dwóch pojazdów.
Podnośniki wielostemplowe wyposażone są w układ blokujący ich działanie
w przypadku spadku ciśnienia w układzie

Za pomocą dwóch
par podnośników
przestawnych można
obsługiwać nawet
czteroosiowe
pojazdy

| TECHNIKA |

© Maha

Czterostemplowy
podnośnik najazdowy
przeznaczony do pojazdów o masie
do 3,5 t

Podnośnik
wyposażony
w kolanowy
mechanizm
nożycowy

Podnośniki przestawne

© Finkbeiner

czym 12,5 bar. Co ciekawe, ponieważ
tego typu urządzenia nie wymagają zasilania elektrycznego, są całkowicie przeciwwybuchowe i mogą być instalowane
w lakierniach i pomieszczeniach o dużym
stężeniu łatwopalnego pyłu.
Podpodłogowe podnośniki dwustemplowe – bez względu na rodzaj medium
roboczego – dostępne są w odmianach:
podprogowej o ramionach teleskopowych
oraz podprogowej z ramą podnoszącą
typu H. W zależności od konkretnego modelu efektywna wysokość podnoszenia
wynosi od ok. 1850 do 2050 mm.
Najnowszym rodzajem podpodłogowych podnośników stemplowych są
urządzenia najazdowe. W odróżnieniu
od wcześniej opisywanych modeli w tych
urządzeniach koła podnoszonego pojazdu
spoczywają na najazdach wspartych na
parze umieszczonych pod podłogą stempli. W przypadku podnośników przeznaczonych do obsługi pojazdów o masie do
3,5 t stosuje się parę stempli – po jednym umieszczonym pod każdym z najazdów, a w modelach o największym
udźwigu i najdłuższych najazdach mogą
to być dwie pary stempli. Na tego rodzaju
największych podnośnikach mogą być
obsługiwane pojazdy o rozstawie osi do
ok. 5500 mm i masie do 5 t.

Dłuższe najazdy – o długości ok. 13 000 mm
– przeznaczone do obsługi pojazdów wieloczłonowych są już wyposażane w podwójne mechanizmy nożycowe.
W kategorii podnośników o długości
najazdów powyżej 4000 mm coraz większą
popularnością cieszą się urządzenia wyposażone w kolanowe mechanizmy nożycowe. W odróżnieniu od typowych
podnośników nożycowych, w których
mechanizm umieszczony jest centralnie pod najazdami, w konstrukcjach „kolanowych” mechanizmy znajdują się na
obu końcach najazdów. W zależności od
konkretnego modelu i sposobu montażu
podnośnika (np. czy najazdy są zabudowane w posadzce) wysokość podnoszenia wynosi od ok. 1700 do 2100 mm.

Najbardziej rozbudowane odmiany
najazdowych podnośników stemplowych
wyposażone są w dodatkowe podnośniki
do tzw. uwalniania kół (np. Herrmann
Alu Track Lift 2.35 Duplo Vario). Urządzenie takie pozwala na podniesienie
pojazdu znajdującego się na najazdach,
a następnie uniesienie go za pomocą podprogowych podnośników o ramionach teleskopowych na wysokość, która umożliwia swobodny demontaż kół. Całkowita
maksymalna wysokość podnoszenia podnośnika najazdowego oraz dodatkowego
do uwalniania kół zazwyczaj nie przekracza 2200 mm.

Podnośniki nożycowe
Bardzo popularnym rodzajem podnośników wykorzystywanych w warsztatach są podnośniki nożycowe. Tego
rodzaju urządzenia cechują się bardzo
wytrzymałą budową i dużą uniwersalnością, np. po umieszczeniu ich jeden za
drugim możliwa jest ich praca w tandemie, co pozwala na podniesie np. autobusu przegubowego.
Maksymalny udźwig największych
podnośników o pojedynczym mechanizmie nożycowym może wynosić nawet do
55 t przy długości najazdów do 9000 mm.

Tego rodzaju urządzenia znane są
na rynku także pod nazwą „podnośniki
mobilne”. Od kilku lat ta grupa urządzeń
zyskuje na popularności. Ich największą
zaletą jest mobilność i duża uniwersalność. W łatwy sposób mogą być przestawiane, a nawet przewożone na miejsce
pracy i to zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na terenach otwartych. Ze
względu na łatwą możliwość zestawiania wielu par podnośników w jeden zsynchronizowany współbieżny układ podnośniki przestawne mogą być używane
do obsługi wieloosiowych pojazdów ciężarowych, autobusów przegubowych, zestawów przyczepowych i naczepowych
oraz maszyn budowlanych (dostępne są
także urządzenia do pojazdów szynowych: tramwajów, wagonów i lokomotyw). W obecnie oferowanych podnośnikach stosowane są bezprzewodowe
systemy synchronizacji pracy, co podnosi
bezpieczeństwo eksploatacji i zmniejsza
ryzyko uszkodzenia układu sterowania.
W zależności od konkretnego modelu
w tego typu urządzeniach stosowane są
układy elektromechaniczne (śrubowe)
lub elektrohydrauliczne. W urządzeniach
przeznaczonych do obsługi samochodów dostawczych i lekkich ciężarówek
wykorzystuje się podnośniki o jednostkowym udźwigu do ok. 2 t, podczas gdy
do obsługi najcięższych pojazdów przeznaczone są urządzenia o udźwigu 10 t.
W tym ostatnim przypadku, zestawiając
osiem przestawnych podnośników, można
uzyskać zespół podnośnikowy o udźwigu
do 80 t.
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Elektronika
wspiera mechaników
Marek Rutka
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Nowoczesna stacja serwisowa czy warsztat napraw pojazdów pod względem
oprzyrządowania specjalistycznego bardziej przypomina dziś laboratorium
niż miejsce, w którym w użyciu są klucze, śrubokręty i młotki.

bserwując rozwój pojazdów, można zaryzykować twierdzenie, że
ostatnie ciężarówki, których pracę
można było zdiagnozować bez użycia
specjalistycznego oprzyrządowania, produkowano do początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wówczas najbardziej zaawansowanymi urządzeniami
diagnostycznymi były te przeznaczone do
obsługi układów wtryskowych i doładowujących w silnikach wysokoprężnych.
Nasycenie współczesnych samochodów elektroniką nie oznacza oczywiście, że dziś nie używa się do ich napraw
także tradycyjnych narzędzi ręcznych, ale
robi się to coraz rzadziej. Wiele z tych
tradycyjnych narzędzi ręcznych zostało
zastąpionych ułatwiającymi pracę ich
wersjami pneumatycznymi, elektromechanicznymi, hydraulicznymi i elektrohydraulicznymi.
Najważniejszą zmianę w dziedzinie
obsługi samochodów nie wprowadziła
jednak mechanizacja narzędzi, lecz szeroko rozumiana rewolucja elektroniczna
i informatyczna. Obecnie do wstępnej
diagnozy silnika – przed przyjęciem samochodu do serwisu lub warsztatu –

Linia diagnostyczna Certus EVO2 przeznaczona do diagnostyki
układów pojazdów ciężarowych i autobusów

nie angażuje się już dysponującego najlepszym słuchem pracownika, lecz podłącza do pojazdu komputer diagnostyczny z odpowiednim oprogramowaniem.
Wykorzystanie zaawansowanych technik informatycznych do diagnozy funkcjonowania wszystkich kluczowych podzespołów pojazdu nie tylko pozwala na
szybkie zidentyfikowanie i zlokalizowanie niesprawności, ale też ogranicza do
koniecznego minimum zakres czynności
naprawczych. Oczywiście wykorzystanie nowoczesnych zdobyczy techniki
elektronicznej i informatycznej nie oznacza, że nie liczą się kwalifikacje korzystającego z nich personelu.
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Pełna informacja
Dynamiczny rozwój techniki elektronicznej i informatycznej sprawia, że
to, co było szczytem techniki diagnostycznej 4–5 lat temu, obecnie nie zaspokaja już wymagań wielu klientów.
Jednym z przykładów najnowszych rozwiązań wspomagających zarządzanie
flotą i pracę zaplecza serwisowego jest
możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym parametrów pracy pojazdu i jego podzespołów. Przykładem takiego układu jest Fleet Management
System, którego istotą działania jest połączenie zbierania, transmisji i prze-
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jących od normy dotyczących pojazdów
czy raport dotyczący ochrony środowiska
– zestawienie emisji zanieczyszczeń przez
dany pojazd w dowolnie wybranym okresie. Do dyspozycji jest również kalendarz
serwisowy – pozwala ustalić terminy przeglądów samochodów, terminy mogą być
oparte na czasie lub przebiegu, albo na
obydwu tych parametrach, oraz raport
w stylu „sygnalizacji świetlnej” – zestawienie wyników kierowców i pojazdów
w dowolnym okresie. Wszystkie dane porównywane są z ustalonymi wartościami
odniesienia: zielone tło oznacza dobry
wynik, żółte – zbliżone do wartości odniesienia, czerwone – powyżej nich (wymaga zwrócenia uwagi).
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twarzania danych pochodzących z eksploatowanych pojazdów – nie wyłączając
z tego informacji o pracy kierowców. Sercem tego układu jest standardowy moduł FMS (Fleet Management System),
który został opracowany i wspólnie przyjęty przez sześciu europejskich producentów pojazdów użytkowych: DAF-a,
Iveco, Mercedesa-Benza, MAN-a, Scanię i Volvo/Renault. Moduł FMS zbiera
z pojazdu i następnie przesyła do odbiorcy m.in. takie dane, jak: prędkość
pojazdu (z kół i tachografu), położenie
przełącznika hamulca (on/off), kontrola
trakcji (on/off), przystawka odbioru mocy
– PTO (status/mode), pozycja pedału gazu
(0–100%), całkowite zużycie paliwa (lit-

Wszystkie te informacje mogą być
wykorzystywane zarówno przez zarządzających flotą (dyspozytorów), jak i służby techniczne przewoźnika. Dla tych
ostatnich jest to cenne źródło informacji o aktualnym stanie technicznym i parametrach pracy pojazdu. Właściwie
przeprowadzona analiza danych może
wyeliminować lub znacznie ograniczyć
ryzyko mogących wystąpić awarii pojazdu np. dzięki przeprowadzeniu analizy korelacji danych odnośnie do składu
emisji spalin, zużycia paliwa, temperatury powietrza i ciśnienia doładowania.
Warto podkreślić, że moduł FMS może
także monitorować pracę układów zabudowy pojazdu, np. agregatu chłodniczego czy dodatkowego silnika w przypadku zamiatarki ulic.

Ścieżka na początek i koniec

rów od czasu uruchomienia), poziom paliwa w zbiorniku (0–100%), prędkość
obrotowa silnika (obr/min), naciski na oś
(kg), łączna liczba godzin pracy silnika
(w godzinach), dystans pojazdu (km),
dystans do serwisu (km) i temperatura
płynu chłodzącego silnika (°C).
Wszystkie te dane są transmitowane
przez interfejs FMS za pośrednictwem
sieci komórkowej do jednostki centralnej – serwera operatora systemu – skąd
następnie za pośrednictwem łączy internetowych spływają do komputera (komputerów) zarządzającego flotą pojazdów
(jednostka FMS odbiera także sygnał GPS).
Podstawowy wariant raportów zawiera
takie informacje, jak główne wskaźniki
efektywności (zużycie paliwa, emisja CO2)
oraz wskaźniki charakteryzujące przebieg jazdy, np. gwałtowne hamowanie,
swobodny wybieg pojazdu, rozpędzanie, praca silnika na biegu jałowym.
W bardziej rozbudowanych wariantach
systemu klient otrzymuje m.in. raport
wyjątków, czyli listę zdarzeń odbiega-

Jednym z najważniejszych składowych kosztów eksploatacji pojazdów są
wydatki na paliwo i materiały eksploatacyjne (opony, elementy cierne: okładziny hamulcowe i klocki, tarcze sprzęgła).
Na poziom ich zużycia istotny wpływ
ma sposób i warunki, w jakich eksploatowany jest pojazd, ale bardzo ważnym
czynnikiem jest także jego stan techniczny i zgodność wszystkich parametrów z wymogami producenta.
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Rolki diagnostyczne mogą
być wykorzystywane do kontroli
nie tylko układów
hamulcowych,
ale także poprawności działania
tachografów

Przenośne linie diagnostyczne mogą być wykorzystywane
również w terenie, np. do kontroli maszyn rolniczych
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Fleet Management System to
cenne narzędzie wspomagające
pracę zaplecza serwisowego

Bezpieczne kierowanie
Jednym z kluczowych parametrów
decydujących o stabilności i kierowalności pojazdu, a tym samym bezpieczeństwie jazdy, jest geometria kół. Warto
wspomnieć, że geometria kół bezpośrednio wpływa na zużycie bieżnika opon i pa-
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liwa, co – biorąc pod uwagę przebiegi
pojazdów użytkowych – ma wymierne
znaczenie finansowe. Do pomiaru poprawności ustawienia kół służą urządzenia kontrolne, w które wyposażona jest
każda linia diagnostyczna (odczyt parametrów dokonywany jest podczas przejazdu lub hamowania pojazdu na specjalnej płycie pomiarowej). Regulacji
geometrii kół, w tym zbieżności, kąta pochylenia koła i wyprzedzenia sworznia
zwrotnicy, kąta różnicy skrętu kół, pozycji przekładni kierowniczej, przesunięcia
osi i nieprostopadłości osi, przeprowadza się natomiast za pomocą specjalnych
przeznaczonych do tych zadań mobilnych urządzeń. Urządzenia takie w zależności od konkretnego modelu mają
w swojej pamięci zapisane wszystkie
niezbędne serwisowe parametry techniczne od kilku do ponad 20 tysięcy modeli i wersji pojazdów.
Obecnie oferowane urządzenia do
badania i regulacji geometrii kół wykorzystują technikę modelowania trójwymiarowego (tzw. 3D), co zapewnia nie
tylko precyzję, ale i szybkość pomiarów.
Rozbudowane modele urządzeń mają

Zestaw do ustawiania
geometrii kół z bezprzewodowymi
czujnikami i laserowym pomiarem

możliwość przedstawiania na monitorze
animacji 3D, które znacznie ułatwiają
precyzyjną diagnozę tych elementów
układu kierowniczego i zawieszenia,
które wymagają korekty.

Bezprzewodowe
głowice pomiarowe
to obecnie standard
w urządzeniach
do ustawiania
geometrii kół
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Z tego też względu niezbędnym wyposażeniem każdego nowoczesnego serwisu i warsztatu pojazdów użytkowych
jest tzw. linia diagnostyczna (zwana również ścieżką diagnostyczną). Jej zadaniem
jest pomiar podstawowych parametrów
działania układów: hamulcowych, kierowniczego i zawieszenia. Ponadto dzięki
linii diagnostycznej można dokonać pomiaru masy i nacisków na osie pojazdu
oraz głębokości bieżnika opon, a także
właściwego ustawienia zbieżności kół
i pomiaru siły tłumiącej amortyzatorów.
W połączeniu z komputerem diagnozującym parametry pracy podzespołów pojazdu linia taka umożliwia zarówno przeprowadzenie diagnozy przed przyjęciem
pojazdu do warsztatu, jak i kontrolę poprawności wykonania usługi przed przekazaniem samochodu klientowi. Możliwość wydruku rezultatów badania czy
przesłania ich drogą elektroniczną, jak
i archiwizowania danych jest dużym
usprawnieniem w przypadku analizy
stanu technicznego czy jego udokumentowania w przypadku sprzedaży pojazdu.
Pod względem wyposażenia linie
diagnostyczne są podobne do tych wykorzystywanych przez Stacje Kontroli Pojazdów (SKP) dokonujące okresowych
przeglądów rejestracyjnych.
Warto wspomnieć, że niektóre modele linii diagnostycznych mają możliwość
współpracy z urządzeniami do kontroli
poprawności funkcjonowania tachografów analogowych i cyfrowych. Tego typu
urządzenia diagnostyczne umożliwiają
przeprowadzenie kontroli w warunkach
stacyjnych, wykorzystując rolkowe stanowiska do sprawdzania hamulców. Oprócz
tego układ pozwala również na pomiar
obwodu opony oraz kontrolę działania
ogranicznika prędkości czy poprawności
zestawu wskaźników znajdującego się na
desce rozdzielczej pojazdu.
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W odróżnieniu od urządzeń stosowanych w obsłudze samochodów osobowych urządzenia przeznaczone do samochodów dostawczych, autobusów, ciężarówek i zestawów mają możliwość dokonywania
pomiarów wieloosiowych. Tym, co odróżnia urządzenia stosowane do obsługi pojazdów użytkowych,
jest wykorzystanie do pomiaru innych punktów odniesienia. W przypadku samochodów ciężarowych,
autobusów, przyczep i naczep pomiary dokonywane są względem osi symetrii ramy pojazdu, która dla
tej grupy pojazdów jest podstawowym elementem
struktury nośnej ich podwozi. Warto również zaznaczyć, że w przypadku pojazdów ciężarowych i autobusów o dwu lub więcej osiach kierowanych pomiar
musi uwzględniać więcej zmiennych – w tym także
korelację uzyskanych wyników. Urządzenia stosowane do obsługi pojazdów użytkowych mają również
możliwość dokonywania pomiarów geometrii kół
w autobusach przegubowych oraz naczepach wyposażonych w osie kierowane.
Większość modeli tego rodzaju urządzeń przeznaczona jest do współpracy z kołami o średnicach
od 12 do 25 cali, a po zamontowaniu odpowiednich
przystawek także do kół o większych wymiarach, np.
stosowanych w maszynach rolniczych.
Dokonując analizy parametrów geometrii kół i ustawień osi, można także zweryfikować stan ramy nośnej – w szczególności jej poprzecznego skrzywienia
lub przełamania.

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

Mobilne urządzenie Geoliner
przeznaczone do ustawiania
geometrii kół z funkcją modelowania trójwymiarowego

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.

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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Opona

w serwisie
Renata Pawliszko
Podpisanie kontraktu serwisowego
zapewnia flocie sprawną naprawę
opony w przypadku awarii
na drodze

prócz samej sprzedaży opon bardzo
ważne stało się zapewnienie klientom tzw. oferty okołoproduktowej.
W przypadku producentów ogumienia są
to dodatkowe usługi serwisowe (kontrakty obsługowo-naprawcze) włączające
w to m.in. regularną kontrolę zużycia
opon i ich ewentualną wymianę, zamianę (rotację) opon na osi, serwis mobilny w przypadku awarii na drodze czy
nawet bieżnikowanie opon na karkasie
dostarczonym przez klienta. Podstawową
zaletą takich usług serwisowych jest ich
indywidualne dopasowanie do profilu
prowadzonej przez klienta działalności.
W zależności od potrzeb lub też innych
warunków (np. środków, które flota zamierza przeznaczyć na wykupienie odpowiedniego pakietu serwisowego) klient
określa rodzaj najbardziej mu odpowiadającego kontraktu.
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Głównym powodem, dla którego przewoźnicy decydują się na zawarcie umowy
serwisowej jest optymalizacja pracy i kosztów. Z jednej strony korzystanie z usług
wspomagających zarządzanie ogumieniem odciąża menedżera lub właściciela
floty od myślenia o stanie ogumienia
i pamiętania np. o regularnej jego kontroli. W przypadku awarii (najgorzej jest,
gdy przytrafi się ona nocą i za granicą)
nie musi się on również martwić o szukanie pomocy drogowej. Z drugiej strony
korzystanie z wymienionej oferty usług
okołoproduktowych to oszczędność pieniędzy. Pomijając montowanie w samochodach opon o niskich oporach toczenia (co przekłada się na niższe zużycie
paliwa), trzeba powiedzieć, że regularny
monitoring opon pozwala szybciej wykryć różne nieprawidłowości w oponie,
np. nieprawidłowe ciśnienie (udowod-

© Goodyear

Jeszcze kilka lat temu producenci ogumienia dostarczali swoim klientom gotowe
produkty wyłącznie w postaci nowych opon. Obecnie sprzedaż opon jest tylko jednym
z wielu elementów znajdujących się w portfolio usług oferowanych klientom.

Sprawdzanie wartości ciśnienia w oponie
to jeden z podstawowych elementów
każdej kontroli opony

e-hydraulika.eu

| TECHNIKA |
firm oferujących takie rozwiązanie to
przede wszystkim bycie blisko użytkownika ostatecznego oraz stała współpraca
w kontekście produktów, ale także pozostałych usług, takich jak bieżnikowanie
opon. Wiedza, jaką daje analiza osiągów
ogumienia we flocie transportowej, jest
również bezcenna i pozwala jednocześnie
na lepsze rozpoznanie potrzeb klienta.

Janusz Krupa

,
menedżer opon ciężarowych,
rolniczych i przemysłowych
Grupy Goodyear Polska

niono przecież zależność między nieprawidłowym ciśnieniem a wyższym zużyciem paliwa) lub nierównomierne jej
zużywanie (czasem odpowiada za nie
znowu nieprawidłowe ciśnienie, niewłaściwa geometria osi lub ich złe wyważenie). To z kolei daje szansę na naprawę
jeszcze drobnej usterki. W porównaniu
z sytuacją nagłej awarii na drodze flota
oszczędza pieniądze (nieplanowane przestoje, płatności związane z wezwaniem
serwisu awaryjnego), dba przez to również o większe bezpieczeństwo na drodze.
Usługi pomocy na drodze i zarządzania ogumieniem oferują zarówno producenci ogumienia (Continental, Goodyear, Pirelli, Bridgestone itd.), jak i firmy
niezależne (JMK, Starter).

Dostępność produktowa
W zakresie omawianej oferty serwisowej firma Goodyear dostarcza następujące usługi: dostęp do sieci serwisów
TruckForce (każdy punkt z niezbędnym
wyposażeniem i wyszkolonym personelem jest przygotowany do rozwiązania
różnych problemów związanych z oponami, a jak podaje Goodyear w 2013 r.
średni czas udzielenia wsparcia, licząc
od otrzymania zgłoszenia do wykonania
zadania, wynosił 138 min), usługi pomocy drogowej Serviceline24h (w przypadku awarii klient potrzebujący pomocy łączy się z centrum obsługi, które
zleca wysłanie pojazdu naprawczego na
miejsce zdarzenia), a także internetowy
system zarządzania ogumieniem FleetOnlineSolutions.
Goodyear przygotował również specjalną stronę www.serviceline.24assist.eu/mobile na telefony komórkowe,

„Samochody Specjalne”: Na czym polega
usługa zarządzania ogumieniem oferowana przez firmę Goodyear?
Goodyear oferuje FleetOnlineSolutions,
czyli system do zarządzania ogumieniem
we flocie transportowej, który wspomaga
floty w wielu aspektach operacyjnych. Za
jego pomocą można śledzić stan ogumienia we flocie na wszystkich pojazdach,
można również zarządzać wymianą opon
w odpowiednim momencie oraz ich bieżnikowaniem. Ponadto flotom wielooddziałowym najbardziej przydaje się możliwość fakturowania centralnego.
Co dzięki niej zyskuje klient, jakie z tej
współpracy płyną korzyści dla firmy oferującej usługę?
Klient zyskuje dostęp online do systemu,
który w zależności od potrzeb – w sposób bardzo ogólny lub bardzo szczegółowy
– przedstawi obecny stan ogumienia we
flocie. Umożliwia on zarządzanie magazynem opon oraz dbałość o poprawną eksploatację. Raporty dotyczące ogumienia
mogą być generowane w każdej chwili
przez zarządzającego flotą transportową,
dając jednocześnie wiedzę o uszkodzeniach, nieprawidłowym ciśnieniu oraz
zbliżającej się wymianie. Korzyści dla

która umożliwia kierowcom łatwy kontakt z centrum obsługi Serviceline24h.
Najnowszą usługą Goodyeara jest RoadsideAssistanceSolutions (RAS), która
udoskonala obsługę ServiceLine24h poprzez usprawnienie komunikacji i skrócenie czasu oczekiwania. RAS umożliwia
operatorowi pojazdu śledzenie postępu
pomocy drogowej świadczonej za pośrednictwem Serviceline24h. Dodat-

Co obejmuje program? Jak działa
w praktyce?
FleetOnlineSolutions jest tylko jednym
z elementów kompletnej oferty usług
dla flot transportowych. W ich skład
wchodzi jeszcze: usługa bieżnikowania
opon, pomoc w przypadku awarii na drogach europejskich – ServiceLine24h oraz
sieć autoryzowanych serwisów opon
ciężarowych Goodyear – TruckForce. Tak
skonstruowana oferta dla flot pozwala
nam na oferowanie opon ciężarowych
najwyższej jakości, dając jednocześnie
flocie profesjonalne narzędzia i zespół
ludzi w celu jak najlepszego wykorzystania potencjału ogumienia we flocie
transportowej.
Na jaki rodzaj usługi najczęściej decydują się klienci?
To zależy od wymagań floty transportowej. Jeśli chce ona się ubezpieczyć na
wypadek awarii ogumienia i przestoju,
wówczas najlepszym rozwiązaniem jest
program ServiceLine24h, który pozwala
w ciągu 3 godzin przygotować pojazd do
dalszej jazdy na terenie całej Europy.
Jeśli flota transportowa chciałaby lepiej
zarządzaj ogumieniem – jego eksploatacją, wymianą, magazynem – wówczas
najlepszym rozwiązaniem jest FleetOnlineSolutions. Każda flota natomiast
może korzystać z autoryzowanych serwisów ciężarowych TruckForce, a także
wybrać usługę bieżnikowania Goodyear
opony na swoim karkasie w technologii
na gorąco.

kowe informacje są przekazywane klientowi przez Internet i pozwalają śledzić
przebieg udzielanej pomocy w czasie
rzeczywistym.
Conti360° Fleet Services to z kolei
nazwa oferty Continental dla flot ciężarowych w całej Europie. Jest to też sieć starannie wybranych serwisów partnerskich,
zarówno mobilnych, jak i stacjonarnych,
ulokowanych na wszystkich dużych szla-
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Łukasz Puchała,
menedżer sieci Conti360°, dział opon
ciężarowych Continental Opony Polska

„Samochody Specjalne”: Jak to wygląda
w „życiu” – czy to floty szukają Conti360°,
czy to Continental szuka klientów?
Program współpracy z klientem flotowym Conti 360° rozwija się na polskim
rynku od 2005 r. – wówczas nazywał się
on ContiEuroService. Od samego początku rzetelny, jasny przekaz, w jaki
sposób działa program oraz jakie są jego
możliwości, był narzędziem do informowania i pozyskiwania klientów. Pierwszy okres działalności koncentrował się
na obsłudze klientów flotowych poprzez
zastosowanie prostych rozwiązań sprzedażowych, pomocy podczas awarii w kraju
oraz na terenie Europy Zachodniej. Obecnie oferowane możliwości opierają się
na bardziej zaawansowanych narzędziach, wśród których znajdują się np.
ContiFleetCheck, ContiCasingManagement czy też ContiFleetReporting. Nasza
aktywna obecność na rynku transportowym, zgromadzone doświadczenie oraz
rekomendacje obecnych klientów sprawiają, że coraz częściej klienci flotowi
widzą program Conti 360° jako rozwiązanie dla siebie. Należy pamiętać, że
podstawą do podjęcia decyzji o współpracy jest indywidualne dostosowanie
kontraktu do potrzeb firmy transportowej.
Co dzięki usługom Conti360° zyskuje
klient? Jakie korzyści ze współpracy
z nim wynikają dla firmy Continental?
Klient flotowy, który zdecydował się na
współpracę z Continentalem w oparciu
o umowę flotową Conti 360°, ma indywidualnie przygotowany pakiet rozwiązań.

Głównymi jego zaletami są jasne zasady
oferty, a także jej stabilność w aspekcie
finansowym. Również istotnym elementem jest gwarancja przywrócenia mobilności w przypadku awarii ogumienia
na drodze. Menedżerowie flot doceniają
także kompleksowość oferty. Dla nas
ważnym elementem jest możliwość wspólnego zaplanowania zapotrzebowania na
produkt. Dzięki temu jesteśmy w stanie
we właściwym czasie zabezpieczyć odpowiednie opony dla konkretnego klienta
flotowego. Ponadto decyzja o współpracy
w oparciu o zasady działania programu
Conti 360° jest obustronnie przeanalizowana, a przez to długofalowa.

Czy polscy przewoźnicy potrafią liczyć
i profilaktycznie odwiedzają serwis? Czy
Conti360° jest dla nich ostatnią deską
ratunku, kiedy już się pojawiła awaria?
Jeszcze nie wszyscy wyznają zasadę, że
„lepiej zapobiegać niż leczyć”. Czasy dla
firm transportowych nie są łatwe, dlatego nadal dla wielu z nich decydującym
czynnikiem przy decyzji o zakupie opony
jest tylko cena. Liczą się koszty tu i teraz.
Obsługa serwisowa schodzi na dalszy
plan. Natomiast firmy prowadzące „politykę oponiarską” wiedzą, jak ważnym
elementem jest kontrola ciśnienia, monitoring zużycia opon czy też ich odpowiednia konfiguracja.
Faktycznie, kiedy zdarza się awaria na
drodze, najszybszą pomocą jest skorzystanie z usługi ContiBreakdownService. „Ostatnią deską ratunku” jesteśmy
często, kiedy opona zostaje uszkodzona
w dni świąteczne, szczególnie w godzinach nocnych oraz poza granicami kraju.
Każdej z obsługiwanych przez nas awarii
przyświecają trzy cele: bezpieczeństwo
podczas realizacji zlecenia, dopasowanie
odpowiedniej opony oraz czas realizacji
akcji serwisowej.
Jakie są najczęstsze przyczyny awarii opon
wynikające ze strony użytkowników?
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Najczęściej realizujemy obsługę awarii
opon, które uległy uszkodzeniu w wyniku
powolnej utraty ciśnienia. Skutki tego
zjawiska, jakie obserwujemy na drogach
w postaci oderwanych fragmentów czy
całkowicie zniszczonych opon, są konsekwencją braku informacji o zbyt niskim
ciśnieniu w oponie czy też jej przegrzaniu. W ofercie firmy Continental znajduje
się narzędzie ContiPressureCheck, które
pokazuje rzeczywiste wartości ciśnienia
i temperatury panujące w oponie oraz
ostrzega w odpowiednim czasie o powstałym zagrożeniu uszkodzenia opony.

Na jaki rodzaj usług klienci decydują
się najczęściej? Jaka rysuje się przyszłość sieci Conti360°?
To zależy głównie od charakteru prowadzonej działalności przez klienta flotowego. Widać natomiast jednoznacznie
kierunek, w którym rozwija się działalność sieci Conti 360°. Kiedyś dominował
model „klasyczny” – zakup opony z montażem wtedy, kiedy poprzednia się zużyła. Obecnie praca serwisów należących
do sieci Conti 360° w dużej części polega na sprawdzaniu stanu ogumienia.
Przedstawione po monitoringu opon informacje służą do wykonania kolejnych
zleceń, jak przełożenie, pogłębianie bieżnika czy też naprawa opon. Posiadana
wiedza na temat aktualnej wysokości
bieżnika pozwala na zaplanowanie zakupu opon oraz ich wymiany.
Obecne działania prowadzone wśród
partnerów serwisowych koncentrują się
na jakości świadczonych usług oraz dostarczanych informacji. Równie ważnym
obszarem działania jest kontynuacja
gwarancji przywrócenia mobilności na
terenie Polski w czasie poniżej 3 godzin
od zgłoszenia zlecenia.
Najważniejszym elementem sieci są Serwisy Partnerskie. Dzięki ich zaangażowaniu, doświadczeniu i chęci dzielenia
się wiedzą portfolio usług świadczonych
w sieci Conti 360° rozwija się i wkracza
w nowe obszary. Nowoczesny tabor samochodowy czy profesjonalny model
zarządzania budżetem oponiarskim w firmie transportowej stawiają przed programem Conti 360° nowe wyzwania i stymulują do rozwoju.
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Elektroniczny system rejestracyjny e-Job jest częścią internetowego
programu zarządzania oponami Goodyear FleetOnlineSolutions
Mobile (FOS Mobile). Umożliwia on odczytywanie informacji
o oponie za pomocą urządzenia ręcznego (na zdjęciu), które
bezpośrednio przesyłane są na stronę internetową FOS

kach transportowych i w aglomeracjach
przemysłowych. Conti360° Fleet Services obejmuje pięć elementów usługowych. Są to:
• ContiFitmentService, czyli doradztwo
w sprawie doboru właściwego ogumienia, zarówno nowego, jak i bieżnikowanego, profesjonalny montaż
i demontaż opon bezpośrednio u jednego z partnerów serwisowych Conti360° lub dzięki serwisowi mobilnemu
tam, gdzie znajduje się flota,
• ContiFleetCheck, regularne kontrole
opon, czyli sprawdzenie ciśnienia,
głębokości bieżnika, przebiegu, uszkodzeń oraz zużycia opon,
• ContiCasingManagement, czyli usługa
zarządzania karkasami polegająca na
odbieraniu od klienta zużytych karkasów, ich inspekcji i wycenie w zależności od stopnia zużycia oraz zakupie wszystkich karkasów nadających
się do bieżnikowania ContiRe, a także
utylizacji opon niezdatnych do bieżnikowania,
• ContiBreakdownService, serwis w przypadku awarii ogumienia dostępny
przez całą dobę siedem dni w tygodniu. Gwarancja Drive-on zapewnia czas przestoju do 3 godzin w takich krajach jak: Belgia, Czechy, Dania,
Francja, Niemcy, Wielka Brytania,
Luksemburg, Holandia, Polska, Słowacja, Szwecja, natomiast gwarancja
Drive-on do 4 godzin przestoju obowiązuje w takich krajach jak: Austria,
Estonia, Finlandia, Włochy, Irlandia,
Litwa, Łotwa, Norwegia, Portugalia,
Szwajcaria, Hiszpania, Węgry,

© Continental

© Goodyear

Program Total Tyre Care firmy Bridgestone to elastyczna i indywidualnie
dobrana oferta. Opiera się ona na trzech
rodzajach pakietów zarządzania ogumieniem i jego konserwacji. Pakiety te
(które stanowią nowy poziom obsługi
klienta) obejmują programy: Monitorowania (regularne kontrole ogumienia),

Zarządzanie ogumieniem
to także usługi związane
ze skupem zużytych opon
oraz ich bieżnikowaniem

• ContiFleetReporting to pełna analiza
wszystkich danych związanych z serwisem i ogumieniem floty, włączając
w to liczbę dostarczonych i zamontowanych opon oraz wszystkie inne
koszty związane z obsługą floty.
W przypadku firmy Bridgestone niższe koszty operacyjne gwarantuje klientom program Total Tyre Care. Składa
się on z trzech elementów:
• Total Tyre Life: oparty na nowych
oponach premium Bridgestone i oponach bieżnikowych Bandag, umożliwiający ograniczenie kosztów ogumienia w przeliczeniu na kilometr
w całym okresie ich eksploatacji,
• Total Tyre Service: profesjonalny serwis oponiarski i usługi assistance, zapewniające operatorom flot wszystko,
czego potrzebują do zachowania maksymalnej wydajności pojazdów ciężarowych w Europie,
• Total Tyre Systems: specjalne narzędzia Bridgestone służące do monitorowania opon, pomagające w obniżaniu kosztów poprzez dostarczanie
konkretnych i aktualnych informacji
na temat stanu ogumienia floty.

Konserwacji (kontrola i konserwacja opon)
i Zarządzania (całkowite zlecenie serwisowania opon na zewnątrz), które zostały
opracowane z myślą o spełnieniu indywidualnych potrzeb operatorów flot. Każdy
z pakietów usług stanowi skuteczne rozwiązanie, dotyczące obniżenia całkowitych kosztów operacyjnych floty.

Summary
In addition to the sale of tires itself,
it has become very important to provide customers with so-called aftersales offer. This means additional
support services (repair and maintenance contracts) such as regular
monitoring of tire wear and replacement (if necessary), rotation of
tires on the axle, mobile service in
case of failure on the road or even
retreading tires on the carcass supplied by the customer. The carriers
keep repair and maintenance contracts in order to optimize work and
expenses.
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IAA 2014:
efektywność, łączność
i elastyczność
Dariusz Piernikarski
Część I

„Driving the Future”, czyli „Napędzając przyszłość” – pod takim hasłem
wystąpiło 2066 wystawców z 45 krajów, przygotowując 322 premiery
światowe. Tak w skrócie można podsumować 65. Międzynarodowe Targi
Pojazdów Użytkowych (IAA) w Hanowerze, bez wątpienia największe
na świecie wydarzenie w branży pojazdów użytkowych.

roczyste otwarcie targów odbyło
się 25 września, podczas którego
obecny był federalny minister
transportu Niemiec Alexander Dobrindt,
zakończenie nastąpiło 2 października.
Tradycyjnie przez dwa dni poprzedzające
otwarcie (tj. 23 i 24 września) tereny wystawiennicze były otwarte wyłączenie dla
akredytowanych dziennikarzy. To był
czas przeznaczony na liczne konferencje

prasowe, seminaria i wywiady. Na uroczystej gali wręczono prestiżowe nagrody Międzynarodowej Ciężarówki,
Vana i Autobusu Roku 2015 – laureaci
w odpowiednich kategoriach to dalekobieżny ciągnik Renault serii T, dostawcze Iveco Daily oraz napędzany gazem
ziemnym autobus miejski MAN Lion’s
City GL CNG. Zwycięzcom poświęcimy
odrębną relację.

IAA miejscem innowacji
Wiele firm pojawiło się na IAA po raz
pierwszy – warto tu zaznaczyć obecność
takich światowych producentów, jak chiński Dongfeng czy południowokoreański
Hyundai. Producenci pojazdów użytkowych nie istnieliby bez swoich dostawców
komponentów – to oni tworzą na IAA
najliczniejszą grupę wystawców, a w tym

IAA 2014 statystycznie
Na targi zgłosiło się 2066 wystawców – jest to o 9% więcej niż 2 lata temu oraz całkiem blisko rekordowego w historii IAA wyniku z roku 2008, kiedy
wystawiły się 2084 firmy. Warto jednak pamiętać, że wówczas targi wieńczyły szczytowy okres sześcioletniej bardzo dobrej koniunktury w branży transportowej. Obecnie sytuacja na rynku nie jest tak komfortowa, ale też nie ma powodów do niezadowolenia. Branża pojazdów użytkowych umiarkowanie
się rozwija – oczywiście w dużej mierze za sprawą nowej normy Euro VI, której wprowadzenie wywołało efekty wykupu samochodów Euro V, co istotnie podniosło wskaźniki sprzedaży na koniec roku 2013 i na początku obecnego. Można powiedzieć, że na większości rynków atmosfera jest dobra, może
z wyjątkiem silnego cienia rzucanego na Europę przez konflikt na terenie Ukrainy oraz embarga i sankcji pomiędzy UE a Rosją.
Targi rozlokowane w tym roku na powierzchni niemal 265 tys. m2 (26,5 ha!) mają już od lat zdecydowanie międzynarodowy charakter – w tegorocznej
edycji wzięło udział 1214 wystawców spoza Niemiec, co stanowi 59% – jest to wielkość rekordowa (55% w 2012 r.), pochodzą oni z 44 krajów, a zajmowali łącznie 38% powierzchni wystawienniczej. Na czele stawki zagranicznej – co raczej nie dziwi – lokują się Chiny (200 wystawców, 32% więcej
niż 2 lata temu), na drugim miejscu są wystawcy z Włoch (137 firm), trzecia pod względem liczebności jest grupa wystawców z Turcji (113). Pierwszą
dziesiątkę dopełniają wystawcy z Holandii, Francji, Szwecji, Polski, Wielkiej Brytanii, USA i Belgii. Warto odnotować ponaddwukrotnie liczniejszą niż
w 2012 r. reprezentację z naszego kraju – w tym roku w Hanowerze postanowiło się wystawić aż 60 firm!
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Future Truck 2025 – wizja przyszłej
autonomicznej ciężarówki Mercedes-Benz stanowiła centralny punkt
tradycyjnie imponującej ekspozycji
koncernu Daimler

Światowa premiera
na stoisku MAN – ciężki
ciągnik siodłowy TGX
41.640 z nowym silnikiem
D38 w najmocniejszej,
640-konnej wersji

roku ich liczba przekroczyła 1000. To właśnie dostawcy tworzą „markę” targów IAA
jako jedynego miejsca, w którym jednorazowo można spotkać wszystkich uczestników łańcucha produkcyjnego i twórców
wartości dodanej.
Niepisanym motywem przewodnim
IAA w Hanowerze są innowacje – wielu
najważniejszych producentów OEM i dostawców komponentów właśnie na targi
przygotowuje światowe premiery swoich
nowych produktów. Mimo że w tym roku
nie było tak ważnego z technicznego
punktu widzenia wydarzenia, jak wprowadzenie normy Euro VI (w 2012 r. na
IAA byliśmy świadkami wprowadzania
wielu innowacji z tym związanych), to
jednak premier nie zabrakło: w sumie po
raz pierwszy pokazano 322 nowe produkty, w tym 226 przygotowanych przez
dostawców – były to premiery o charakterze światowym bądź europejskim.
Targi IAA to nie tylko czas na premiery, to także 84 specjalnie przygotowane konferencje prasowe, na których
przekazywane są najważniejsze informacje o sytuacji w branży i działaniach
poszczególnych firm – producentów OEM
i dostawców. Trzy najważniejsze przewijające się wielokrotnie tematy to efektywność, łączność (connectivity) i elastyczność.

W poszukiwaniu efektywności

Autobus Roku 2015: przegubowy autobus miejski MAN Lion's City GL CNG z silnikiem Euro VI
zasilanym sprężonym gazem ziemnym lub biogazem to przyjazne dla środowiska i ekonomiczne
rozwiązanie transportowe dla miast, z niemal neutralnym bilansem emisji CO2

Ponieważ z problemem emisji toksycznych składników spalin uporano się
wraz z najnowszą normą, teraz „gorącym” tematem jest obniżanie zużycia
paliwa i emisji CO2. Istotne jest to, że
zdaniem Komisji Europejskiej dalsze normatywne zaostrzanie limitów emisji jest
nieuzasadnione zarówno z ekologicznego,
jak i ekonomicznego punktu widzenia.
Obecnie należy zintensyfikować działania
zmierzające do tego, aby cały sektor
TSL, czyli transport, spedycja i logistyka, stawał się jeszcze bardziej efektywny i tym samym rozwijał się w zrównoważony sposób, z niższą emisją CO2.
Tu niezwykle cieszy jednolite podejście
do problemu zaprezentowane podczas
specjalnej konferencji prasowej przez
najważniejszych producentów naszej
branży zrzeszonych w ACEA.
Obszary potencjalnych możliwości
poprawy efektywności nie są wyłącznie
związane z silnikiem i układem przeniesienia napędu, słowami kluczowymi
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Zwycięstwo jak najbardziej
zasłużone: Międzynarodowa
Ciężarówka Roku 2015,
czyli Renault serii T

stają się takie hasła, jak aerodynamika
i konstrukcje (materiały) lekkie. Aby
zmiany były możliwe, niezbędne są akcje
o charakterze politycznym – przykładem
może być dopuszczenie na drogi długich,
25-metrowych zestawów. Innym, równie
ważnym, problemem jest zwiększenie
nakładów inwestycyjnych na utrzymanie
i rozwój infrastruktury drogowej, zwłaszcza pod kątem zwiększenia płynności
ruchu i poziomu bezpieczeństwa.

Modułowa zautomatyzowana
skrzynia biegów TraXon Dual
z podwójnym modułem sprzęgła
to najnowsze „dziecko” firmy ZF
– zmiana najwyższych biegów
następuje pod obciążeniem,
bez przerw w dostarczaniu
siły napędowej na koła

Łączność, czyli usieciowienie
Jednym z ważniejszych tematów
przewodnich tegorocznych targów była
łączność. Pojazdy użytkowe przyszłości
będą zawsze „online” połączone z innymi
pojazdami i swoimi macierzystymi firmami transportowymi, ale także z klientami, dla których przewożą ładunki. Całkowicie zautomatyzowana jazda to jeszcze
wizja przyszłości – imponującą wizję ciężarówki przyszłości Future Truck 2025
pokazał Mercedes-Benz, a pierwsze
demonstracje autonomicznych modeli
Actrosa mieliśmy okazję oglądać wiosną
tego roku. Istniejące systemy wspomagające, takie jak tempomat adaptacyjny,
kontrola odległości od pojazdu poprzedzającego, wspomaganie hamowania
awaryjnego czy kontrola zmiany pasa
i eliminacja martwego pola, podlegają
nieustannej ewolucji i doskonaleniu. Następnym krokiem będzie zapewne jazda
w trybie częściowo autonomicznym, zdejmującym z kierowcy trudy związane z rutynowymi czynnościami, a jednocześnie
ostrzegające go o możliwych zagrożeniach – efektem tego będzie zmniejszenie liczby wypadków w ruchu drogowym.
Wzajemna łączność daje duże możliwości także z logistycznego punktu widzenia. Łańcuch dostaw i procesy transportowe stają się bardziej przejrzyste, co
równocześnie zwiększa efektywność wykorzystania taboru. Pozwala to przewoźnikom na optymalizację prowadzonej
działalności i zwiększanie rentowności.
Nowoczesne samochody ciężarowe wspierają ich w każdym aspekcie tego procesu.

Pokazy specjalne i imprezy
towarzyszące
Podczas targów organizowane są
liczne pokazy specjalne i wydarzenia dodatkowe. Do jazd testowych po drogach
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Choć to model Daily otrzymał
tytuł Międzynarodowego Vana
Roku 2015, to ogromne zainteresowanie i wiele dyskusji towarzyszyło przygotowanej przez Iveco
wizji dostawczaka przyszłości

Produkowany we Wrocławiu hybrydowy przegubowiec miejski Volvo 7900 emituje o 30%
CO2 mniej niż jego odpowiednik z konwencjonalnym silnikiem Diesla i spala o 39% mniej
paliwa; na targach odbyła się premiera hybrydowej wersji elektrycznej plug-in
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W targach uczestniczyło 60 firm z Polski – w tym także producenci KH-kipper i Wielton

Debiutujący na IAA
w Hanowerze Hyundai
mocno wystartował, pokazując ciągnik siodłowy
oraz premierę światową:
dostawczy H350 o dmc.
3,5 t, który pojawi się
w sprzedaży w Europie
na początku 2016 r. – model ten wzbudził ogromne
zainteresowanie

publicznych udostępniono 55 pojazdów
(26 samochodów ciężarowych różnych
marek oraz 29 dostawczych) – jest to
dwukrotnie więcej niż 2 lata temu. Jeżdżąc
po terenach targowych, zainteresowani
mogli sprawdzić w akcji również 23 samochody elektryczne, 10 z nich to ciężkie
pojazdy użytkowe i autobusy – ich liczba
wzrosła o 150% w porównaniu z IAA
2012, co pokazuje, jak intensywnie rozwijany jest ten rodzaj napędu. Na terenach otwartych funkcjonowała Scena
Innowacji (Innovation Stage) – tam odbywały się dynamiczne demonstracje
różnych pojazdów, podczas których zwracano uwagę na tematy przewodnie targów, czyli bezpieczeństwo w ruchu drogowym, efektywność w transporcie,
przyjazne dla środowiska układy napędowe oraz wzajemna łączność i wykorzystanie systemów wspomagających
kierowcę. Tradycyjnie na IAA nie mogło
zabraknąć fantastycznej ekspozycji oldtimerów: ciężarówek, autobusów, pojazdów budowlanych i naczep, były także
amerykańskie trucki wzbudzające zawsze
ogromne zainteresowanie zwiedzających.
Uzupełnieniem programu targów IAA
było ponad 30 specjalistycznych prezentacji i seminariów tematycznych skierowanych do węższego grona specjalistów – impreza w Hanowerze to nie tylko
wystawa, ale również w pewnym sensie
kongres naukowy, na którym eksperci
omawiają najważniejsze tematy związane z funkcjonowaniem i rozwojem
szeroko rozumianej branży pojazdów
użytkowych. Wśród nich były takie, jak
transport ładunków niebezpiecznych czy
mocowanie ładunku. Zorganizowano również 3 specjalne dni poświęcone kolejno
wystawcom z Chin, Indii oraz Turcji.

Innowacji ciąg dalszy
Tradycyjnie na IAA najbardziej absorbują imponujące samochody ciężarowe
segmentu ciężkiego, jednak dużo uwagi
wystawcy i zwiedzający poświęcają też
samochodom dostawczym, naczepom,
przyczepom i zabudowom. W programie ramowym targów sektory te także
zajmują ważną pozycję. Odbyły się m.in.

Schmitz Cargobul S.CS Genios to nowa generacja naczep kurtynowych tego największego
europejskiego producenta naczep
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seminaria poświęcone tematyce homologacji i koncepcji warsztatu o pełnym
zakresie obsługi, ważnym wydarzeniem
było również wręczenie po raz siódmy
nagrody Trailer Innovation Award, przyznawanej przez dziennikarzy branżowych (napiszemy o tym szczegółowo
w odrębnej relacji). Nagroda Trailer Innovation Award stanowi uhonorowanie
producentów zajmujących się szeroko
rozumianym sektorem naczep i przyczep (o jej laureatach również napiszemy
w odrębnym materiale).

„100% mobilności –
obietnica zapisana
w złocie” – tak swoje
kontrakty serwisowe
reklamowało Volvo
Trucks

Podsumowanie
Tegoroczne targi IAA miały, moim
zdaniem, nieco odmienny charakter niż
edycje poprzednie, centralnym punktem
bowiem nie był już, jak dotychczas, problem ograniczania emisji toksycznych
składników spalin i przystosowanie pojazdów do spełnienia norm czy to Euro V,
czy Euro VI. Tym razem, krążąc wśród
stoisk, można było dostrzec przyszłość
– niemal zgodnie z mottem imprezy
brzmiącym „Napędzając przyszłość”.
Przyszłość nieco dalszą, czego wyrazem
mogła być wizja Future Truck 2025 Mercedesa czy interesująca koncepcja samochodu dostawczego pokazana przez Iveco.
W ślad za tym podąża niezliczona ilość
rozwiązań pojawiających się w związku
z coraz intensywniejszym przenikaniem
elektroniki i informatyki do jeszcze niedawno tak ściśle „mechanicznego” świata
pojazdów użytkowych. W bliższej perspektywie silnie zarysowuje się poszukiwanie większej efektywności transportu, obniżanie zużycia paliwa i emisji
CO2, wyrażające się w licznych ewolucyjnych innowacjach w obszarze komponentów, naczep, przyczep i samochodów w zakresie zwiększania sprawności
działania poszczególnych układów czy poprawy własności aerodynamicznych. Niezmiennie podmiotem wszystkich działań
pozostaje klient – użytkownik końcowy,
poszukujący efektywnego, trwałego, niezawodnego, bezpiecznego i komfortowego narzędzia pracy.

Jak największa efektywność
transportu – to myśl przewodnia
widoczna w produktach wielu producentów. Tu przyczepa tandem
i nadwozie wymienne Wecon

Zdjęcia: © D. Piernikarski

Witajcie w świecie Krone – taka oto gigantyczna
instalacja zachęcała do bliższego zapoznania się
ze szczegółami ekspozycji tego producenta

42 | PAŹDZIERNIK 2014 | Transport – Technika – Biznes

Idąc w ślady swoich dwóch największych konkurentów, Kögel
Trailers zdecydował się na uruchomienie produkcji osi naczepowych
pod własną marką Kögel Trailer
Axle, czyli KTA

7V[YaLI\QLZaJaǇǋJP
R[}Y`TTVǏLZaaH\MHǅ
;9>7YVLX\PWYLWYLaLU[\QL^HNǇJPǇǏRǃ^aHRYLZPLILaWPLJaLǉZ[^H
IǇKǃJaNVKUǃaLZ[HUKHYKHTP6,THYRǃJaǇǋJP\RéHK\RPLYV^UPJaLNVP
aH^PLZaLUPHKVZHTVJOVK}^JPǇǏHYV^`JO;9>WVZPHKHWVUHKSL[UPL
KVǋ^PHKJaLUPL6,^WYVK\RJQP\RéHK\RPLYV^UPJaLNVPaH^PLZaLUPHH
UHa^HÄYT`QLZ[Z`UVUPTLTILaWPLJaLǉZ[^HPUUV^HJQPPYVa^VQ\6MLY[H
UPLaH^VKU`JOP^`[Ya`THé`JOJaǇǋJP\RéHK\RPLYV^UPJaLNVPaH^PLZaLUPH
KSHZHTVJOVK}^JPǇǏHYV^`JOVMLY\QLY}^UPLǏ?*HW¶PUUV^HJ`QU`
WYVQLR[RVǉJ}^RPKYǃǏRHRPLYV^UPJaLNVVYHaWPLY^ZaǃYLNLULYV^HUǃ
WYaLRéHKUPǇRPLYV^UPJaǃUHY`UR\JaǇǋJPaHTPLUU`JO7YaL[LZ[V^HUL^
^HY\URHJOLRZ[YLTHSU`JOJaǇǋJP\RéHK\RPLYV^UPJaLNVPaH^PLZaLUPH
aVZ[Hé`aHWYVQLR[V^HULa\^aNSǇKUPLUPLTUHQ[Y\KUPLQZa`JO^HY\UR}^QHaK`
5HQ^`ǏZaHQHRVǋǅKaPHéHUPHPILaWPLJaUPLQZaHQHaKH¶^`IPLYa;9>7YVLX\PW

www.trwaftermarket.com/trwproequip30

THE HEAVYWEIGHT IN SAFETY

| BIZNES |

Mamy ponadczasową
ciężarówkę, choć to wcale
nie takie łatwe
O bliższych i dalszych planach Grupy Volvo rozmawiamy podczas
targów IAA w Hanowerze z Claesem Nilssonem, prezesem Volvo
Trucks EMEA (Europe, Middle East, Africa).

„Samochody Specjalne”: Był Pan niedawno na uroczystej gali 20-lecia Volvo
Trucks, Renault Trucks i VFS Usługi Finansowe w Polsce. Jak wrażenia?
Claes Nilsson: Była to wspaniała uroczystość, bawiłem się świetnie. Co ważne,
polski zespół to bardzo dobra ekipa, doskonale przygotowana do swojej pracy,
czego dowodem jest pozycja naszej
Grupy na polskim rynku.
Proszę przyjąć gratulacje z okazji otrzymania tytułu Międzynarodowej Ciężarówki Roku 2015 przez nowe Renault
Trucks serii T. Czy w związku z tym nastąpi zmiana pozycjonowania tej marki
w Grupie Volvo?
Oczywiście bardzo się cieszymy ze zdobycia tak prestiżowego wyróżnienia, ale
nie planujemy żadnych zmian. Obie marki
są mocno osadzone w swoich segmentach,
mają wierne grupy odbiorców. Z wyróżnienia tytułem Ciężarówki Roku skorzysta cała nasza organizacja.
Czy wizja autonomicznej ciężarówki
przyszłości zaprezentowana w tym roku
na targach ma realne szanse, aby stać
się pojazdem seryjnym?

Doceniam osiągnięcia kolegów, zwłaszcza że w dużej mierze bazowali na rozwiązaniach, które już są dostępne na
rynku, optymalizując je i wykorzystując
ich możliwości w większym i szerszym
zakresie. My w Volvo również prowadzimy podobne prace rozwojowe, na
razie jednak większy nacisk stawiamy na
to, aby doskonalić nasze seryjne ciężarówki i tym samym wspomagamy działania u naszych klientów, oddając im
do dyspozycji paliwooszczędne, bezpieczne, niezawodne i komfortowe narzędzia pracy.
Zaprezentowana ciężarówka przyszłości
wyraźnie wskazuje kierunki ewolucji
technologii środków transportu, przy czym
musimy pamiętać, że do uzyskania pożądanych efektów potrzebne są również
działania w zakresie przygotowania infrastruktury czy zmiany w przepisach.

W takim razie co może być zadaniem do
zrealizowania w najbliższej przyszłości?
Toksyczność spalin jest chwilowo tematem zamkniętym.
Wszyscy producenci dążą do poprawy
efektywności i obniżenia zużycia paliwa
i emisji CO2. Tak jak dotychczas w Volvo
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Group Trucks będziemy kontynuować
nasze działania w obszarze paliw alternatywnych i alternatywnych układów
napędowych. Działamy także na rzecz
podnoszenia aktywnego bezpieczeństwa,
rozbudowując te rozwiązania, którymi
już dysponujemy. Rozwijamy elektronikę
i systemy komunikacji wykorzystywane
do łączności samochodu ciężarowego
z warsztatem i biurem firmy – w tym
obszarze jest jeszcze sporo do zrobienia.

Jakie działania Pana zdaniem są konieczne z zewnątrz, na przykład ze strony
Komisji Europejskiej? Czasami mamy
wrażenie, że to właśnie po tamtej stronie pojawiają się główne przeszkody
ograniczające rozwój branży transportowej. Komisja stawia cele zbyt trudne
lub kosztowne do zrealizowania.
Działamy oczywiście w ACEA i w ten
sposób staramy się wywierać wpływ na
działania ustawodawcze Unii Europejskiej. Jednym z przykładów są dłuższe
i cięższe zestawy drogowe – jest to przecież rozwiązanie sprawdzone i bezpieczne,
od 50 lat testowane na terenie Skandynawii i moim zdaniem dalsze testy nie
są potrzebne. Wierzymy, że dopuszcze-
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nie na drogi dłuższych i cięższych zestawów jest bardzo ważne zarówno z punktu
widzenia ekologii, jak i poprawy efektywności transportu. Ich wprowadzenie
dałoby wiele korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.

Wprowadzenie EMS wymaga jednak
również zmiany nastawienia szeroko
rozumianej opinii społecznej do środków transportu.
Tak, to bardzo słuszne spostrzeżenie,
z tym jest wciąż pewien problem, ponieważ nie są one jeszcze powszechnie
akceptowalne. To społeczeństwo musi
mieć nowe postrzeganie pojazdów użytkowych, które wcale nie są przyczyną

wszelkiego zła na drogach. Szeroko rozumiana opinia publiczna wciąż się obawia długich zestawów, a w rzeczywistości ich wprowadzenie spowodowałoby
zmniejszenie liczby pojazdów na drogach, poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie natężenia ruchu.

Przypadek skandynawski pokazuje, że to
się sprawdza.
Tak – to prawda. Dyskutowaliśmy o tym
na tegorocznej konferencji VDA, podobne
zdanie ma nie tylko Volvo. Wszyscy producenci zgodnie uważają, że wprowadzenie na drogi dłuższych zestawów modułowych dałoby obecnie największe korzyści
w zakresie poprawy efektywności paliwowej i odciążenia infrastruktury.
Jakie działania, poza doskonaleniem pojazdów, zamierza podjąć Volvo Group
Trucks na tak konkurencyjnym rynku
w najbliższej przyszłości?
Mamy kompletną ofertę: nie tylko dobre
i sprawdzone samochody ciężarowe, ale
również bogatą gamę usług okołoproduktowych, posprzedażnych, dysponujemy dobrze rozwiniętą siecią serwi-
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„Staramy się być zawsze jak
najbliżej naszych klientów
i słuchać ich uważnie”.

sową i doświadczonym zespołem ludzi.
To są nasze atuty. Poza tym staramy się
być zawsze jak najbliżej naszych klientów i słuchać ich uważnie.

Czy Pana zdaniem nastąpi ewolucja
rynku i ciężar walki konkurencyjnej przeniesie się z samochodu na ofertę usług?
Już tak się powoli staje. Wszystkie samochody oferowane na rynku, nie tylko
nasze, to produkty o dobrej i wzajemnie
porównywalnej jakości. To, co coraz częściej decyduje o sukcesie danej marki czy
modelu, to dobre, partnerskie relacje
z klientami i umiejętność szybkiego reagowania na ich zmieniające się potrzeby.
Jak wspomniałem, staramy się być blisko naszych klientów.
Gdybyśmy się spotkali ponownie, powiedzmy na kolejnych targach za 4 lata,
co znajdowałoby się w centralnym punkcie ekspozycji Volvo Trucks?
W perspektywie 4 lat możemy mówić
o ewolucji naszych kompleksowych rozwiązań transportowych. Działamy aktywnie w obszarach, o których już wspomniałem, doskonalimy nasze samochody.
Kolejne modernizacje naszych ciężarówek będą się pojawiać, gdy nadejdzie ku
temu pora, tak jak to było z modelem FH
obecnej generacji. Będziemy oczywiście przyglądać się uważnie temu, co robią nasi konkurenci, na razie mamy bardzo dobry produkt.
Volvo Trucks jest postrzegane jako nieco
konserwatywna marka pod względem
wprowadzania nowości.
Jesteśmy nieco konserwatywni, nigdy
nie działaliśmy agresywnie. Ale jednocześnie, jeśli chodzi o innowacje, to
jesteśmy w tym względzie liderem na
rynku. Dobrym przykładem są najnowsze generacje naszych pojazdów – ich
wprowadzenie było w pewnym sensie
szokiem dla użytkowników, ale teraz
przekonali się już do nich całkowicie.
Pierwsze wrażenie jest istotne, ale nie
najważniejsze, ważne jest, aby po kilku
latach wciąż lubić i doceniać produkt.
Czyli macie „nieśmiertelną” ciężarówkę?
W pewnym sensie tak, choć wcale nie
jest to takie łatwe…

Claes Nilsson

,
prezes Volvo Trucks EMEA

Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
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Nienormatywne nowości
Targi IAA w Hanowerze są doskonałą okazją do zaprezentowania najważniejszych
premier – wszyscy producenci przygotowują swoje nowości nierzadko tak, aby
właśnie ich pierwsza oficjalna prezentacja odbyła się podczas tej największej na
świecie wystawy branży pojazdów użytkowych.

Osie MPA w akcji podczas
pokazów zorganizowanych
w czasie Dni Innowacji

© Goldhofer

ie inaczej działają producenci pojazdów wykorzystywanych w transporcie nienormatywnym. Warto
jednak zauważyć, że w wielu wypadkach
oferowane przez nich produkty mają charakter niemal jednostkowy i są przygotowywane dla konkretnego odbiorcy, zgodnie z jego szczegółowymi wytycznymi.
Dlatego warto śledzić na bieżąco nowości
pojawiające się w „ponadgabarytach”.
Często są to techniczne majstersztyki.

Goldhofer rozwija swoją flotę
Po premierze na Baumie w 2013 r.
i bardzo pozytywnej reakcji użytkowników na nowy produkt Goldhofer rozwija
swój system zawieszenia niezależnego
MPA Axle Technology z innowacyjnym
systemem kolumn McPhersona. Kompletna
oś MPA składa się z jednej piasty, amortyzatora oraz jednego wahacza, do jej budowy wykorzystano komponenty tak renomowanych firm, jak BPW, Neumeister
oraz Heyd. Najważniejsze cechy to prostota konstrukcji, duży skok zawieszenia
oraz kąt skrętu. To właśnie naczepy modułowe wyposażone w osie MPA stanowiły centralny punkt ekspozycji niemieckiego producenta pojazdów do transportu
ciężkiego na targach IAA w Hanowerze.

W odpowiedzi na duży popyt na nowe
pojazdy wyposażone w system osi MPA
Goldhofer rozszerzył swoją ofertę produktową – obecnie osie systemu MPA
mogą być montowane we wszystkich
typach naczep niskopodwoziowych i naczep z opuszczanym łożem. Pierwsza
naczepa typu STZ-MPA (obniżone łoże)
została pokazana podczas Dni Innowacji
zorganizowanych w siedzibie firmy Memmingen pod koniec czerwca. Na targi
IAA Goldhofer przygotował kompletną
rodzinę swoich modułowych naczep wyposażonych w osie MPA.
„Ze zdecydowanej reakcji naszych
klientów wynika, że nasz niskoobsługowy
system osi stanowi innowację, na którą
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rynek czekał od dawna” – komentuje
Stefan Fuchs, prezes zarządu Goldhofer.
Jest on także przekonany, że wyższość
systemu MPA Axle Technology stanowi
znaczącą wartość dodaną w porównaniu
z innymi systemami osi dostępnymi na
rynku w tym segmencie pojazdów. „Chcieliśmy to wyraźnie podkreślić, prezentując
na targach IAA naczepę modułową z systemem MPA-K 7 (2+5) i nowe elementy,
które z nią są związane” – dodaje Fuchs.
Nowy modułowy system MPA obejmuje odpowiednie pokłady ładunkowe
i wózki jezdne wyposażone w maksymalnie 8 osi. Goldhofer opracował także
nową łabędzią szyję i przednie wózki
jezdne (1, 2 lub 3 osie). Elementy te mogą

© Goldhofer

Premiera światowa podczas Dni Innowacji:
moduł PST/ES-E 24 z hydraulicznie
regulowanym rozstawem kół

być wykorzystane zarówno w kombinacjach naczep platformowych, niskopodwoziowych, jak i z obniżonym łożem. System modułowy pozwala na to, aby klienci
mogli w szybkim czasie skonfigurować
naczepę MPA dokładnie taką, jaka jest
wymagana do obsługi ich zadania transportowego w sposób tak ekonomiczny,
jak tylko to możliwe.
Inną ważną nowością ze stajni Goldhofera jest nowa generacja ciężkich modułów transportowych SPMT. W nowych
pojazdach zastosowano wiele innowacyjnych modyfikacji, stanowią także idealną
symbiozę dwóch linii produktowych. Moduły z serii PST/ES-E są obecnie wzorcowymi produktami tego typu pod względem
ładowności, stabilności, występujących
momentów zginających, kąta skrętu i prędkości jazdy.

W czasie Dni Innowacji pokazano
3 moduły SPMT w konfiguracji nigdy
wcześniej nie pokazywanej. Pierwszym
z pojazdów był moduł PST/ES-E 6 (315)
o maksymalnym obciążeniu linii osiowej do 45 t, moduł PST/ES-E (285) wyposażono w system wielokierunkowego
skrętu sterowany elektronicznie i hydrauliczną zmianę rozstawu kół. Przy szerokości toru 1810 mm moduł ma o 25%
większą stabilność poprzeczną niż konwencjonalny moduł SPMT o rozstawie
kół 1450 mm. Przy bazowej szerokości
wynoszącej 2430 mm moduł może być
w szybki i efektywny sposób transportowany do następnej pracy, a pod obciążeniem charakteryzuje się optymalną
manewrowością i stabilnością. Kolejnym pokazanym pojazdem był moduł
PST/ES-E 5 (385) o osiach przenoszących

obciążenie do 60 t. Został on zaprojektowany z przeznaczeniem do przewozu
ekstremalnie ciężkich ładunków i daje
optymalny stosunek ładowności do obciążenia osi i to przy zastosowaniu standardowych opon ciężarowych.
Właśnie kwestia stosowanych opon
stanowi istotną innowację w zaprezentowanych modułach: wszystkie moduły
z napędem własnym mogą być wyposażone w standardowe opony o szerokości 215, 285, 315 oraz 385 mm, stosowane w naczepach niskopodwoziowych
lub samochodach ciężarowych. Ponadto
dzięki kątowi skrętu kół w zakresie
±135° i większemu obszarowi styczności opony z nawierzchnią zużycie opon
zostało znacznie zredukowane. Biorąc
pod uwagę również niższą cenę zakupu
opon standardowych, daje to w efekcie

reklama

SAMOCHODY SPECJALNE | PAŹDZIERNIK 2014 | 47

| TRANSPORT |

2-osiowa naczepa MegaMAX
z osiami Twin Axle II we flocie
rumuńskiego przewoźnika
RonTransMar

Twin Axle: zawieszenie niezależne
w naczepach Faymonville
Najważniejszą nowością produktową
wprowadzoną w ostatnim czasie przez
Faymonville jest bez wątpienia rodzina
niskopodwoziowych naczep modułowych
CombiMAX („Samochody Specjalne”
nr 5/2014) – stanowiły one centralny
punkt ekspozycji firmy na tegorocznej
wystawie IAA w Hanowerze. Belgijski

Skok osi Twin Axle II to –70/+245 mm przy wysokości
do załadunku 780 mm. Maksymalny kąt skrętu koła 57°
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obniżenie kosztów eksploatacji ogumienia nawet o 50% w porównaniu z oponami wózków widłowych stosowanymi
standardowo w modułach SPMT.
Nowa generacja modułów SPMT przygotowana przez Goldhofera jest także
lepsza w porównaniu z konwencjonalnymi modułami SPMT pod względem
tak kluczowych parametrów jak ładowność, moment zginający, prędkość i siła
napędowa (trakcyjna). Dzięki zaawansowanym szczegółom konstrukcji i jakości zastosowanej stali przenoszony
moment gnący, przykładowo, jest o 28%
większy, podobna wartość (27,5%) została uzyskana dla siły trakcyjnej. To
tylko niektóre z zalet nowych modułów
oprócz wspomnianej już większej o 25%
stabilności poprzecznej.
Rezultatem prac rozwojowych są
zatem bardzo konkurencyjna oferta ciężkich modułów transportowych, dająca
użytkownikom wiele korzyści także pod
względem elastyczności zastosowań. To
właśnie dlatego w firmie Goldhofer nową
generację modułów zaczęto oznaczać jako
SPMT 2.0. W modułach z napędem znalazły się cztery rodzaje PowerPack-ów
z silnikami o mocy 150, 207, 360 oraz
390 kW, z których dwa spełniają już
ostateczne wymagania przyszłej normy
Tier IV. Opcją jest wersja z napędem
hybrydowym.

producent stale modernizuje pozostałe
swoje konstrukcje – i w tym kontekście
warto zwrócić uwagę na niezależne zawieszenie Twin Axle II (2. generacja)
stosowane przede wszystkim w naczepach z rodziny MultiMAX.
Oficjalna premiera niezależnego zawieszenia Twin Axle miała miejsce jeszcze na targach IAA 2012 – poprzedziły
ją intensywne prace projektowe oraz
wyczerpujące testy w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Nowa propozycja
od samego początku została bardzo pozytywnie przyjęta przez klientów. Producent nie spoczął na laurach, testy
zwieszenia kontynuowano w warunkach
maksymalnego obciążenia, w trudnych
topograficznie i technicznie warunkach
– pozwoliło to na udoskonalenie konstrukcji, zwłaszcza w zakresie łożyskowania.
Użytkownicy natychmiast zorientowali się, jakie są najważniejsze techniczne zalety zawieszenia Twin Axle.
Zwrócono uwagę przede wszystkim na
większy skok zawieszenia i kąt skrętu
kół, przewyższające typowe wartości dla
osi sztywnych ze skrętem wymuszonym
przez mechanizm zwrotniczy. Ponieważ
nie ma korpusu osi, pozostaje więcej
miejsca na wprowadzenie lżejszych, bardziej wytrzymałych lub wymagających
mniej czynności obsługowych elementów nośnych naczepy (podłużnic).
Osie Twin Axle konstruktorzy Faymonville rekomendują zwłaszcza do
niskopodwoziowych naczep z rodziny
MultiMAX, w przypadku których całko-
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Po rozsunięciu maksymalna długość
pokładu ładunkowego naczepy wraz
z wózkiem MCO-PX-150-37V to aż
41 220 mm (44 370 mm długość
całkowita), wysokość pokładu
do jazdy wynosi 990 mm

Twin Axle to także możliwość wykorzystania większej nośności osi. W porównaniu z osiami sztywnymi każda linia
osiowa może mieć obciążenie większe
o 2 t (12 t). Podobnie jest w przypadku
osi wahadłowych, ale te nie pozwalają
na uzyskanie tak niskiej wysokości zawieszenia – różnica między nimi wynosi
150 mm przy wysokości pokładu do
załadunku 780 mm.

Nooteboom innowacjami stoi
Holenderski producent pojazdów stosowanych w transporcie nienormatywnym
– firma Nooteboom – przygotowała na tegoroczne targi IAA kilka interesujących
innowacji. Pierwszą z nich była najnow-
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wita wysokość podwozia jest parametrem kluczowym, o większym znaczeniu
niż w innych modelach. Zastosowanie zawieszenia niezależnego w naczepach
z wielokrotnym wysuwem pozwala na
wykorzystanie tej samej wysokości podwozia (i pokładu).
Faymonville jako producent nie koncentruje się wyłącznie na tym systemie
osi. System Twin Axle jest jedną z opcji
do wyboru. Klienci mogą wybierać spośród takich produktów, jak osie sztywne,
samoskrętne osie wleczone i osie ze
skrętem wymuszonym hydraulicznie. Są
także osie wahadłowe przeznaczone do
cięższych zastosowań. Dzięki tak bogatej ofercie komponentów i modułowej
konstrukcji pojazdów każdy użytkownik
może – w zależności od planowanego
przeznaczenia – w optymalny sposób
skonfigurować zamawianą naczepę.
Pierwsze zamówienia na naczepy
wyposażone w system Twin Axle pozwoliły już na sprecyzowanie głównego
grona odbiorców. Są to firmy transportowe, dla których w naczepach teleskopowych MultiMAX wysokość pokładu
ma decydujące znaczenie – dotyczy to
także naczep z obniżonym łożem MegaMAX wyposażonych w 4 do 5 osi.
System Twin Axle otwiera nowe perspektywy dla Faymonville – gdy rozmiary przewożonego ładunku są duże,
wykorzystanie naczep z zawieszeniem
niezależnym jest finansowo atrakcyjnym rozwiązaniem pozwalającym na
obniżenie maksymalnej wysokości załadowanego zestawu.

sza 10-osiowa (7+3) naczepa niskopodwoziowa z rodziny MCO-PX wyposażona
w 7 osi wahadłowych Pendel-X i 3-osiowy
wózek typu Multidolly w części przedniej. Równie ciekawym eksponatem była
4-osiowa rozsuwana naczepa niskopodwoziowa z rodziny MCO-S z osiami wyposażonymi w hydrauliczny mechanizm
skrętu. Uzupełnieniem ekspozycji była najnowsza wersja 3-osiowej naczepy niskopodwoziowej OSDS wyposażonej we wnęki
(muldy) na koła przewożonego pojazdu.
Naczepy z rodziny MCO-PX wyposażone w wózki Multidolly mają wiele
zalet w porównaniu z niskopodwoziowymi
naczepami modułowymi. Jest to przede
wszystkim większa prostota obsługi, bardziej wszechstronna możliwość zastoso-
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Pokazana na IAA 7-osiowa naczepa MCO-PX
wyposażona była w dołączany 3-osiowy wózek
Multidolly, przy nośności osi 12 t i obciążeniu
siodła 30 t jej dmc. to 150 t

wania oraz niższy ciężar własny i koszty
eksploatacji. Rodzinę naczep Nooteboom
MPO-PX tworzą pojazdy o różnych konfiguracjach, w eksploatacji znajduje się
już ich kilkaset.
Naczepy MPO-PX wyposażone w wózki
Multidolly są szczególnie przydatne do
transportu elementów konstrukcyjnych
dużych żurawi hydraulicznych. Możliwość wydłużenia pokładu ładunkowego
pomiędzy wózkiem a osiami tylnymi
sprawia, że kombinacja ta może być również wykorzystywana do transportu
długich elementów konstrukcyjnych ze
stali czy betonu. Możliwość bezstopniowej regulacji rozkładu obciążeń pomiędzy siodłem a osiami pozwala na uzyskanie optymalnego rozkładu masy niemal
w każdych warunkach. Gdy przewożone
są ładunki o mniejszym ciężarze, wózek
Multidolly można łatwo odczepić – użytkownik ma wówczas do dyspozycji typową 6-osiową rozciąganą naczepę niskopodwoziową.

Wahadłowe osie Pendel-X mają nośność 12 t (przy prędkości 80 km/h), dzięki
obecności wózka Multidolly kąt skrętu
wynosi aż 70°, co daje wyjątkowo dobrą
manewrowość całego zestawu i wydłuża
trwałość ogumienia nawet do 300 tys. km.

Mostek transportowy
Scheuerle STB 550
Należący do grupy TII (wraz z Kamag
i Nicolas) producent pojazdów do transportu ciężkiego, firma Scheuerle, przygotowała na zlecenie brytyjskiej firmy
transportowej Collett Transport mostek transportowy STB 550 o ładowności
550 t. Przekazanie tego niezwykłego
osprzętu odbyło się w czerwcu w niemieckiej siedzibie Scheuerle w Pfedelbach.
Mostki transportowe wykorzystywane są
do przewożenia ładunków skupionych
o bardzo dużej masie (np. transformatory), dzięki czemu uzyskuje się rozłożenie

nacisków na osie niepowodujące przekroczenia wartości dopuszczalnych, co
w przypadku próby przewiezienia takiego ładunku na wieloosiowej naczepie
modułowej nie byłoby możliwe.
Najnowsza wersja dobrze znanych na
rynku mostków transportowych (seria
STB) o hydraulicznej regulacji długości
– STB 550, została zaprojektowana zgodnie z najnowszymi koncepcjami w zakresie eksploatacji przy założeniu uzyskania
maksymalnej elastyczności zastosowania
i minimalnej masy własnej. Na szczególne
wyróżnienie zasługuje wysoka wartość
współczynnika ładowności (stosunek ładowności do masy własnej) – jest to 5,2,
a bez ramy służącej do wyrównania nacisków – 6,6. Istotne są również wszechstronne możliwości łączenia z innymi
komponentami stosowanymi w ciężkim
transporcie nienormatywnym.
Collett Transport zamierza wykorzystywać mostek STB 550 do przewożenia transformatorów o ciężarze 350 t,
planuje się również rozszerzenie obecnych możliwości do 550 t poprzez dołączenie drugiego zestawu pokładów.
STB 550 daje sporo możliwości w zakresie transportu generatorów i transformatorów o różnych rozmiarach i sposobach
załadunku – daje to firmie transportowej
wiele efektywnych kosztowo opcji obsługi
zleceń transportowych na ładunki tego
typu. Po połączeniu ze wzdłużną belką
główną ładunek zostaje umieszczony na
górnym wysięgniku za pomocą wsporników. Alternatywnie może być odebrany
poprzez zastosowanie dodatkowego zestawu pasów załadunkowych z poprzecznymi belkami lub osadzony bezpośrednio dzięki końcówkom wspierającym,
bez połączenia z belką. Co więcej, dysponując mostkiem transportowym, można

Mostek transportowy mocowany jest do naczep modułowych i wykorzystywany do transportu ekstremalnie ciężkich ładunków skupionych

© Scheuerle
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Scheuerle STB 550 łączy się z naczepami Scheuerle serii Combi oraz można
go instalować na kombinacjach samobieżnych modułów transportowych
SPMT, jego maksymalna długość to 34,2 m
© Scheuerle

podjąć ładunek bez korzystania z pomocy żurawia dzięki obecności dodatkowych wózków jezdnych wspierających
konstrukcję.
Platforma ładunkowa ma rozpiętość
w zakresie od 29,2 do 34,2 m, co daje
różne możliwości dopasowania, tak aby
odpowiadało to wymaganej liczbie osi
zestawu ciągnik–naczepa i wielkości
(ciężarowi) ładunku. Szerokość załadunku mostka STB 550 może być bezstopniowo regulowana od 3,45 do 7,4 m
i precyzyjnie dopasowana do rozmiarów

przewożonego ładunku. Skok samego
pokładu ładunkowego wynosi 1,65 m.
Mostek transportowy STB 550 pasuje do
naczep Scheuerle serii Combi oraz bezproblemowo można go instalować na
samobieżnych modułach transportowych
SPMT, działających także w zestawach
składających z 2, 3 lub 4 modułów.
Aby mieć pewność, że mostek transportowy wraz z jego cennym ładunkiem
znajduje się zawsze w polu widzenia
podczas całej operacji transportowej,
pokład może zostać w każdej chwili uzu-

reklama

pełniony o ogrzewaną, nowoczesną kabinę dla 2 osób. Ta opcjonalna kabina
o dużych rozmiarach wyposażona jest
w szereg monitorów, na których na bieżąco wyświetlany jest obraz z kamer
umieszczonych na zewnątrz na dwóch
belkach wzdłużnych. Tym samym najszersza część kombinacji jest zawsze
pod obserwacją.

Opracował Dariusz Piernikarski
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Transport ponadgabarytowy
po rewolucji
Łukasz Chwalczuk

Po wielu latach wydawania jednorazowych i jednocześnie drogich zezwoleń
na przejazd pojazdami nienormatywnymi uchwalono w 2011 r. ustawę,
która odmieniła realia transportu ponadgabarytowego.

gólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Transportu Nienormatywnego, które brało udział
w pracach nad ustawą w Ministerstwie
Transportu (prace prowadzono w latach 2009–2011), walnie przyczyniło się
do wdrożenia jednych z najnowocześniejszych rozwiązań w Europie. Zgodnie
z oczekiwaniami przewoźników wprowadzone zostały zezwolenia okresowe
(nawet 2-letnie), co umożliwiło skrócenie
czasu potrzebnego do wydawania zezwoleń nawet do 3 dni. Zezwolenia, które podzielono na 7 kategorii, są dostępne od
października 2012 r. W związku z dużą
liczbą organów uprawnionych do wydawania zezwoleń kat. I–III w niniejszym
artykule opisujemy wyłącznie zezwolenia kat. IV–VII, czyli te, które są najczęściej spotykane w przypadku przewozu
ładunków pojazdami nienormatywnymi.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Transportu Nienormatywnego
na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej wystąpiło z wnioskiem do wszystkich oddziałów GDDKiA
o przekazanie danych statystycznych na
temat liczby wydanych zezwoleń w latach 2012–2013. Pomimo oporu i niechęci urzędników kilku oddziałów zbiorcze informacje przygotowane i przesłane
przez centralę GDDKiA w Warszawie
w precyzyjny i przejrzysty sposób przed-

stawiają liczbę wydanych zezwoleń. Na
podstawie tych danych opracowano niniejszy artykuł, a szczegółowe informacje
przekazane dzięki uprzejmości stołecznych pracowników GDDKiA można uzyskać na stronie internetowej www.ponadnormatywni.pl

Poszczególne kategorie
Kategoria IV pozwala na poruszanie
się pojazdem o długości nawet 30 m i szerokości 3,4 m, jest najtańszym zezwoleniem wydawanym w tej grupie. Pomimo to nie jest to najbardziej popularne
zezwolenie. W roku 2012 wydano łącznie
196 zezwoleń (z czego 137 wydała centrala
GDDKiA w Warszawie). Było to 58 zezwoleń miesięcznych, 50 6-miesięcznych,
48 12-miesięcznych oraz 40 24-miesięcznych. W ubiegłym roku sytuacja wyglądała inaczej, łącznie bowiem wydano
456 zezwoleń (w tym 282 przez centralę GDDKiA). W tym: 219 zezwoleń
miesięcznych, 128 6-miesięcznych, 87
12-miesięcznych oraz 22 zezwolenia
24-miesięczne.
Z przedstawionych statystyk można
wnioskować, że najbardziej atrakcyjne
dla przedsiębiorców zezwolenia kategorii IV to te wydane na stosunkowo
krótki okres. Wynikać to może z braku
stałych zleceń transportowych, które za-

52 | PAŹDZIERNIK 2014 | Transport – Technika – Biznes

pewniłyby długoterminowe wykonywanie przewozów. Oczekiwania przewoźników, które tak głośno kierowano do decydentów w 2008 r. w zakresie ułatwienia
poruszania się tego typu pojazdami na
pusto, zostały wysłuchane. Dzięki zezwoleniom kat. IV, a także kat. III, przewoźnicy, którzy posiadają specjalistyczny
sprzęt, nie muszą obawiać się długiego
okresu oczekiwania na wydanie zezwolenia, jak to było dotychczas.
Kategoria V, która pozwala na poruszanie się pojazdem o rzeczywistej masie całkowitej nawet 60 t, jest najbardziej
popularnym zezwoleniem w grupie zezwoleń długoterminowych. W 2012 r.
wydano łącznie 882 zezwolenia, z czego
290 wydała centrala GDDKiA. Zgodnie
z dostarczonymi danymi wydano 217 zezwoleń miesięcznych, 386 6-miesięcznych,
99 12-miesięcznych oraz 180 24-miesięcznych. O ile w przypadku kategorii
IV rozbieżność pomiędzy liczbą zezwoleń miesięcznych a 24-miesięcznych jest
bardzo duża, o tyle w przypadku kategorii V różnica ta się niweluje. Wynika
to zapewne z tego, iż duże firmy transportowe, które świadczą usługi przewozu
najbardziej skomplikowanych i ciężkich
ładunków, zapewniły sobie stałe 2-letnie
zezwolenia. Z kolei firmy, które wykonują transporty nieregularnie lub głównie
w danym okresie roku, wykupiły zezwo-
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lenia 6-miesięczne, które pozwalają na
wykonywanie przejazdów w okresie największego zainteresowania.
W 2013 r. wydano łącznie 2250 zezwoleń (z czego 829 wydała centrala
GDDKiA). Było to 689 zezwoleń miesięcznych, 1097 6-miesięcznych, 190
12-miesięcznych oraz 274 zezwolenia
24-miesięczne. Oznacza to, że podobnie
jak w pierwszym kwartale 2012 r., gdy
weszły zezwolenia w życie, najbardziej
popularnym zezwoleniem kat. V było
zezwolenie z 12-miesięcznym okresem
ważności.

nych (ważnych przez 30 dni). Przyjmując,
że zezwolenie jednorazowe zostało wydane na okres obejmujący wyłącznie
2012 rok, można stwierdzić, iż każdego
dnia po polskich drogach poruszało się
ok. 18 pojazdów nienormatywnych o największych przekroczeniach norm. Gdyby
doliczyć do tego zezwolenia wielokrotne
nawet w skali 1:1, to uzyskamy wynik
23 pojazdów dziennie.
W minionym roku wydano ogromną
wręcz liczbę zezwoleń kategorii VII – aż
9342 (z czego 5611 wydała centrala
GDDKiA). Wydano 7863 zezwolenia jed-

„Z tytułu wydanych zezwoleń w 2012 r. przewoźnicy zasilili państwowe kasy kwotą
nieco ponad 5 mln zł. W 2013 r. kwota ta wzrosła do prawie 16 mln zł”.
Kategoria VI umożliwiająca przejazd
pojazdem o szerokości nawet 4 m (dla
drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP),
także cieszyła się dużym zainteresowaniem. W 2012 r. wydano łącznie 368
zezwoleń (121 wydanych przez centralę
GDDKiA), w tym 39 miesięcznych, 183
6-miesięczne, 32 12-miesięczne oraz 114
24-miesięcznych. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych zezwoleń największym zainteresowaniem cieszyły się
te wydawane na okres 12 miesięcy.
Interesujący jest jednak fakt, że jest to
jedyny przypadek, gdy liczba zezwoleń
2-letnich przekroczyła liczbę zezwoleń
miesięcznych – i to prawie trzykrotnie.
W roku 2013 wydano łącznie 751
zezwoleń (z czego 212 wydała centrala
GDDKiA). Były to 143 zezwolenia miesięczne, 432 6-miesięczne, 88 zezwoleń
12-miesięcznych oraz tyle samo 24-miesięcznych. Podobnie jak w 2012 r. najbardziej popularne były zezwolenia 6-miesięczne, ale ciekawostką jest, iż zezwolenia
krótkoterminowe – miesięczne znowu
wróciły do łask przewoźników.
Kategoria VII dotyczy największych
pojazdów, które swoimi wymiarami, masą
całkowitą lub naciskami osi nie mieszczą
się w zezwoleniach wymienionych poprzednio. Kategoria ta to zdecydowany
zwycięzca tego rankingu pod względem
liczby wydanych zezwoleń. W 2012 r.
wydano łącznie 1635 zezwoleń (z czego
937 wydała centrala GDDKiA). Wśród
nich 1270 zezwoleń jednorazowych (ważnych przez 14 dni) i aż 365 wielokrot-

norazowe oraz 1479 zezwoleń wielokrotnych. Biorąc pod uwagę wyłącznie zezwolenia jednorazowe, każdego dnia po
polskich drogach poruszało się średnio
21 pojazdów nienormatywnych, które
przekraczały 3,4 m szerokości, 4 m wysokości albo 60 t dmc. Gdyby doliczyć
do tego zezwolenia wielokrotne nawet
w skali 1:1, to uzyskamy wynik 26 pojazdów dziennie.

gabarytowego ciepło i z wdzięcznością
ocenia przepisy wprowadzone z końcem
poprzedniej kadencji Sejmu. To dzięki
wprowadzeniu zezwoleń okresowych,
o które tak usilnie walczył ówczesny zarząd OSPTN z prezesem Przemysławem
Panasem na czele, przewoźnicy mogą
obecnie wykonywać transporty legalnie,
bez obawy przed kontrolami i opóźnieniami w dostawie. Oczekiwania przewoźników związane z tzw. przejazdami
na pusto, o które tak mocno lobbowali
członkowie zarządu OSTPN – Edward
Skorupa oraz Kazimierz Skuratowicz,
także zostały wprowadzone od 2012 r.
Oceniając liczbę wydanych zezwoleń
pod względem terytorialnym, okazuje się,
iż oddziały w Poznaniu, Wrocławiu oraz
Katowicach plasują się w czołówce pod
tym względem. Może to świadczyć o silnym zaangażowaniu polskich przewoźników w transporty międzynarodowe na
rynki zachodnie. To założenie potwierdzałby także fakt wzmożonych kontroli
ze strony niemieckiego BAG w zakresie
np. polisy ubezpieczeniowej w kwocie
25 mln euro. Temat ten jest aktualnie
opracowywany przez OSPTN, a rozmowy
i negocjacje prowadzone z niemieckim
urzędem wydającym zezwolenia Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV)
powinny przynieść wymierne korzyści
już w najbliższym czasie.

Podsumowanie
Z tytułu wydanych zezwoleń w 2012 r.
przewoźnicy zasilili państwowe kasy kwotą
nieco ponad 5 mln zł. W 2013 r. kwota ta
wzrosła do prawie 16 mln zł.
Uprawnionymi do wydawania zezwoleń są wszystkie oddziały GDDKiA
w Polsce, ale znaczna większość zezwoleń wydawanych jest mimo wszystko
w centrali GDDKiA w Warszawie. To na
barkach stołecznych urzędników spoczywa największe obciążenie i odpowiedzialność za przejazdy nienormatywne w Polsce. Wydając 60% zezwoleń
kat. VII, pozostawili daleko w tyle swoich
kolegów z 16 innych oddziałów, którzy
łącznie wydali 40% zezwoleń. Mimo tak
dużego skumulowania pracy w Centrali
GDDKiA przewoźnicy nie odczuli opóźnień czy zaległości. Pomimo problemów
związanych ze zbyt okrojonym pojęciem
ładunku niepodzielnego, kwestii wysokości nakładanych kar w przypadku niewielkiego przekroczenia norm wskazanych
w zezwoleniu, branża transportu ponad-

Łukasz Chwalczuk,
prezes zarządu OSPTN,
www.ponadnormatywni.pl
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Koncentrujemy się
na ekonomice paliwowej
Bruno Blin, prezes zarządu Renault Trucks, przyjmując od nas podczas
targów IAA w Hanowerze gratulacje związane z otrzymaniem przez
Renault Trucks T tytułu Międzynarodowej Ciężarówki Roku 2015, dał się
namówić na krótką rozmowę. Oto jej rezultaty.

„Samochody Specjalne”: Proszę przyjąć
gratulacje i wyrazy uznania – Renault
Trucks serii T zostało Międzynarodową Ciężarówką Roku 2015. Co z tego
wynika?
Bruno Blin: Przyznanie nagrody Międzynarodowej Ciężarówki Roku 2015 jest dla
Renault Trucks bardzo ważnym osiągnięciem – z różnych powodów. Przede
wszystkim da nam to nową energię i podniesie morale naszego zespołu liczącego
przecież ponad 14 tys. ludzi. Rozpoczęliśmy
już także kampanię promującą modele
serii T jako laureatów nagrody – są to
działania skierowane zarówno do wewnątrz, prowadzone w obrębie naszych
zakładów produkcyjnych, jak i zewnętrzne,
o charakterze marketingowym. Wspieramy w nich naszych klientów, którzy już
kupili takie pojazdy, utwierdzając ich
w słuszności dokonanego wyboru, ale
chcemy także przekonać niezdecydowanych do tego, aby wybrali ciężarówki Renault Trucks, szczególnie modele serii T.
Pokazujemy także całej branży, że my
w Renault Trucks podjęliśmy nowe, r(e)wolucyjne działania i odważnie wkroczyliśmy w nową erę w historii naszej marki.
Ile ciężarówek serii T udało się już
sprzedać?
Na początku października na drogi wyruszy już 10-tysięczny pojazd tej serii.
Jest to zgodne z naszymi prognozami.

Przez lata Renault Trucks miało silną pozycję w transporcie dalekobieżnym, ale
nie było marką obecną w tych najcięższych zastosowaniach. Obecnie chcecie
zaistnieć także w tym najcięższym segmencie – wprowadzając modele serii T,
chcecie zmienić to postrzeganie?
Mamy świetne modele nowej gamy T, ale
na zmianę naszego postrzegania przez

W dużej mierze nasze prace badawcze
koncentrują się wokół zagadnień związanych z obniżaniem zużycia paliwa – jestem przekonany, że tak jak dotychczas,
także i w przyszłości to jest sprawa najważniejsza dla naszych klientów. Rozwijamy, doskonalimy nasz program Optifuel,
nasz pojazd badawczy Optifuel Lab przechodzi testy w codziennej eksploatacji.

„Przyznanie nagrody Międzynarodowej Ciężarówki Roku 2015 da nam
nową energię i podniesie morale naszego zespołu”.
użytkowników potrzeba trochę czasu. Odnotowujemy bardzo dobre wyniki sprzedaży modeli nowej gamy, napływają do
nas pozytywne opinie klientów, dziennikarze docenili nas, przyznając tytuł Międzynarodowej Ciężarówki Roku. Wzmacniamy naszą sieć dealerską i serwisową,
zwłaszcza na wschodzie i północy Europy, pracujemy nad kontraktami serwisowymi i sprzedażą pojazdów używanych. Ale na to wszystko potrzeba nam
trochę czasu.

Jakie są najważniejsze, kluczowe projekty badawcze, nad którymi obecnie
pracujecie?
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Użył Pan stwierdzenia „nowa era”. Czy
to wiąże się także z nowymi warunkami
działania w obrębie Grupy Volvo? Na
czym polega Wasza wolność w obrębie
Grupy w zakresie rozwoju nowych produktów i usług?
To bardzo trudne pytanie, ale może odpowiem tak: nasza wolność działania
jest zauważalna w różnicach, jakie istnieją pomiędzy chociażby modelami
Volvo FH i Renault Trucks serii T – oba
modele w kolejnych latach zostały wybrane Ciężarówkami Roku, a przecież
to całkowicie odmienne samochody.
W zakresie rozwoju produktu integracja
dokonała się już wiele lat temu – wspól-
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Bruno Blin

,
prezes zarządu
Renault Trucks

Tak już się dzieje. W naszej ofercie znajduje się chociażby całkowicie elektryczne
Maxity, po ulicach Paryża poruszają się
nasze 16-tonowe ciężarówki także z napędem elektrycznym. Zdecydowaliśmy
się jednak zaprzestać prac nad napędami hybrydowymi, ponieważ nie widzieliśmy dla nich szerszych rynkowych
możliwości zastosowania – podobnie
zresztą jak nasi konkurenci. Rozwijamy
silniki z zasilaniem gazowym, ponieważ
wykorzystanie gazu ziemnego ma w dalszym ciągu przyszłość. No i oczywiście
nie zapominamy o zasilaniu biodieslem,
ale to jest już od dawna częścią naszej
oferty w gamie dystrybucyjnej.

„Wolność polega na stworzeniu
z podobnych komponentów czegoś
całkowicie odmiennego”.

© Renault Trucks

Czy koncepcja „globalnej” ciężarówki
ma jakiekolwiek szanse realizacji?
Tak długo jak przepisy w Stanach Zjednoczonych i Europie będą różne, nie
będzie możliwe stworzenie takiego pojazdu. Poza tym potrzeby użytkowników
w różnych częściach świata są tak odmienne, że zawsze będą potrzebne rozwiązania dopasowane do specyfiki danego
rynku. Rozwiązanie globalne nie wchodzi w rachubę.

nie rozwijamy chociażby układ napędowy i silnik, co wcale nie jest przecież
tajemnicą. Ale już sposób, w jaki je wykorzystujemy czy dostrajamy do pojazdu,
jest inny. Wolność polega na stworzeniu
z podobnych komponentów czegoś całkowicie odmiennego.

Co Pana zdaniem będzie po Euro VI?
Tak jak mówiłem, koncentrujemy się na
ekonomice paliwowej – moim zdaniem
jest to obecnie sprawa kluczowa. O szczegółach nie porozmawiamy, bo nie mogę
zdradzić przecież naszego planu produktowego… Oczywiście nasze działania
uwarunkowane są sytuacją prawną, którą
ustala Komisja Europejska. Jeśli, po-

„Odnotowujemy bardzo dobre wyniki
sprzedaży modeli nowej gamy, napływają
do nas pozytywne opinie klientów”.
wiedzmy, za 10 lat Komisja stwierdzi, że
potrzebne jest Euro VII, będziemy musieli się do tych wymagań dostosować.

Czy wykorzystanie napędów elektrycznych i hybrydowych stanie się w końcu
czymś powszechnym, szeroko stosowanym w produkcji seryjnej?

W Europie jesteśmy świadkami postępującej integracji marki Renault Trucks
i Volvo Trucks. W jakim zakresie stymuluje to lub hamuje waszą aktywność
na rynku?
W pewnym sensie hamuje to naszą sprzedaż, ale po zakończeniu całego procesu
powinno to korzystnie wpłynąć na nasze
wyniki i udziały rynkowe. Działając wspólnie, zwiększamy naszą sieć dealerską,
rośnie liczba serwisów, w niektórych
krajach jest to nawet wzrost o 30–40%,
co dla klienta jest olbrzymią korzyścią.
Na początku każdej przemiany zawsze panuje pewne zamieszanie związane z reorganizacją, wymianą zespołów itd. Ale
w efekcie będzie lepiej.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Katarzyna Biskupska
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Continental na IAA

Stoisko firmy Continental
na targach IAA 2014 –
z powodu dużej powierzchni widoczna tutaj jest
tylko jego część

W czasie tegorocznych Międzynarodowych Targów Pojazdów
Użytkowych (IAA) w Hanowerze firma Continental zaprezentowała
swoje najnowsze rozwiązania w zakresie pojazdów użytkowych.
szystkie produkty Continental opracowywane, a następnie wdrażane do produkcji powstają w odpowiedzi na realne i bieżące
potrzeby klientów. W trakcie konferencji prasowej Nikolai Setzer, członek zarządu firmy Continental odpowiedzialny
za Dział Opon, powiedział: „Jako producent opon z segmentu premium i największy dostawca elektroniki w branży
motoryzacyjnej jesteśmy doskonale przygotowani do opracowywania zintegrowanych rozwiązań dla naszych klientów
z branży transportowej”.
Klienci flotowi obecnie skupiają się
najbardziej na wydajności i efektywności rozumianych jako możliwość obniżenia kosztów prowadzonej działalności.
Produkty Continental, takie jak opony
Wszystkie bieżniki opon trzeciej generacji.
Część z nich – dotyczy to opon z segmentu
Construction – na razie tylko w formie papierowej wizualizacji, bowiem swoją premierę
rynkową opony te będą miały w 2015 r.
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ciężarowe trzeciej generacji, system monitorowania ciśnienia w oponach ContiPressureCheck do samochodów ciężarowych i przyczep, a także usługi flotowe
Conti360°, zostały właśnie stworzone
po to, by zmniejszyć koszty prowadzenia firmy przewozowej.
Oprócz obniżania kosztów w transporcie coraz bardziej na znaczeniu zyskują
również „inteligentne” rozwiązania stosowane w pojazdach użytkowych, zwięk-

szające m.in. bezpieczeństwo w ruchu
drogowym oraz ułatwiające codzienną
pracę. „Oferujemy produkty, usługi i inteligentne rozwiązania, które usprawniają
działalność naszych klientów. Przykładem tego jest nowatorski system kamer
ProViu Mirror, który jest rewolucyjną
alternatywą dla lusterek zewnętrznych”
– podkreślił Michael Ruf, kierujący jednostką pojazdów użytkowych i rynku
wtórnego firmy Continental.
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Najnowsza gama opon
Conti Hybrid

Opony Conti Hybrid

Nowa generacja opon
W roku 2014 Continental kontynuuje
wprowadzanie na rynek opon trzeciej
generacji należących do segmentu transport towarów. Constantin Batsch, odpowiedzialny za opony ciężarowe i autobusowe w regionie EMEA (Europa, Bliski
Wschód, Afryka), podkreślił, że „poprzez
systematyczne projektowanie nowych
serii opon do pojazdów użytkowych firma
Continental wyznacza standardy w segmencie opon premium. Już dziś nasza
oferta opon tej klasy w transporcie towarowym i pasażerskim należy do najnowocześniejszych i najbardziej ekonomicznych. Nowe opony ograniczają zużycie
paliwa, nadają się do bieżnikowania i utrzymują koszty zarządzania ogumieniem
na rozsądnym poziomie. Wprowadzając
na rynek opony trzeciej generacji, udało
nam się znacznie skrócić czas wdrożenia
nowych rozwiązań technologicznych na

rynek. Pomimo konieczności spełnienia
licznych wymogów w rekordowym czasie
zdołaliśmy zaprezentować naszą jak dotąd
najszerszą ofertę produktów”.
Gama nowych opon bowiem to potwierdzenie wysiłku firmy Continental
włożonego w coraz szybsze opracowanie
i realizację nowych pomysłów z myślą
o klientach. Trzecia generacja opon pojawiła się już niespełna 4 lata od premiery

Na targach firma Continental zaprezentowała m.in. 22,5-calową uniwersalną oponę przeznaczoną do zastosowania w pojazdach użytkowych. Opona
Conti Hybrid HS3 na oś sterowaną w tym
rozmiarze została już wprowadzona na
rynek. W 2015 r. zadebiutują z kolei na
rynku opony Conti Hybrid HD3 na oś napędzaną oraz Conti Hybrid HT3 do przyczep i naczep.
W Hanowerze zwiedzający mogli obejrzeć 19,5-calowe opony Conti Hybrid HS3
i Conti Hybrid HD3 dla segmentu pojazdów o masie całkowitej od 12 t. Dzięki
odpowiedniej konstrukcji opony te są
w stanie przenosić wyższą masę pojazdu
związaną z umieszczeniem w pojeździe
silnika Euro VI. W tym samym rozmiarze
producent oferuje również oponę Conti

„Oferujemy produkty, usługi i inteligentne rozwiązania, które usprawniają działalność
naszych klientów. Przykładem tego jest nowatorski system kamer ProViu Mirror,
który jest rewolucyjną alternatywą dla lusterek zewnętrznych”.
opon poprzedniej generacji (pierwsze opony
trzeciej generacji były już w 2013 r.). Dla
producenta to największa jak dotąd operacja wdrożenia nowych opon do pojazdów użytkowych. Na rynkach na całym
świecie pojawi się ponad 200 nowych
produktów trzeciej generacji, w tym ponad 120 modeli opon w samym tylko
regionie EMEA.
Nowe serie opon trzeciej generacji
do transportu towarów to: Conti Hybrid,
Conti EcoPlus i Conti Scandinavia. Inżynierowie Continental zoptymalizowali konstrukcję i mieszankę gumową bieżników,
konstrukcję opasania, karkasów i stopki
wszystkich opon trzeciej generacji. W przypadku niektórych rodzajów opon, np. linii
Conti EcoPlus, pozwoliło to obniżyć opory
toczenia poniżej 4 kg na tonę, przesuwając
je do klasy efektywności energetycznej
A według unijnej klasyfikacji opon.
Można by powiedzieć: perełka w zimowym
wydaniu – opona Conti Scandinavia LD3
w rozmiarze 235/75 R17,5

Hybrid HT3 przeznaczoną do użytku
w naczepach w transporcie regionalnym.
Opony te nadają się również do podwozi
pojazdów z kontenerami zwrotnymi oraz
pojazdów komunalnych.
Conti Hybrid występują również
w wersji przeznaczonej dla lekkich pojazdów użytkowych o dopuszczalnej masie
całkowitej do 12 t. Opony Conti Hybrid
LS3 na oś kierowaną i Conti Hybrid LD3
na oś napędzaną w rozmiarze 17,5˝
sprawdzą się w transporcie dystrybucyjnym, branży komunalnej i przewozach
dalekobieżnych po autostradach i drogach ekspresowych.
We wszystkich oponach Conti Hybrid
konstruktorzy Continental przeprojektowali bieżnik opony (na dwuwarstwowy
typu „cap-base” z wysoką rzeźbą) i skład
mieszanki po to, by stworzyć produkt
charakteryzujący się niskimi oporami toczenia, wysokim przebiegiem, o dobrych
parametrach hamowania na mokrej nawierzchni. Wszystko to, by zapewnić oponom długi okres eksploatacji. Trzeba do-
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dać, że opony na oś kierowaną z nowej
serii Conti Hybrid mają etykietę M+S,
a opony na oś napędzaną – homologację
M+S oraz symbol płatka śniegu na tle
gór (3PMSF).

Oszczędnie i zimowo
Na targach zaprezentowane zostały
również opony Conti EcoPlus przeznaczone do jazdy po autostradach i drogach
ekspresowych. Na serię tę składają się
opony Conti EcoPlus HS3 na oś kierowaną, Conti EcoPlus HD3 na oś napędową
i Conti EcoPlus HT3 do naczep. Opony
tej gamy charakteryzują się niskimi oporami toczenia. W porównaniu z ogumieniem poprzedniej generacji mogą się przyczynić do redukcji zużycia paliwa nawet
o 1,9 l na 100 km przy zachowaniu tych
samych przebiegów. Jest to wynik m.in.
zastosowania nowych, polimerowo-gumowych mieszanek bieżnika i ścian bocznych oraz dwuwarstwowej konstrukcji
„cap-base” oraz nowego wzoru bieżnika.
Do poruszania się w warunkach zimowych Continental zaleca stosowanie specjalnych opon zimowych – Conti Scandinavia. Opony te spełniają również
wymogi prawne dla etykiety M+S i symbolu płatka śniegu na tle gór. Nowa gama
opon zimowych jest dostępna w rozmiarach 17,5˝ i 19,5˝. Opony Scandinavia
Opony bieżnikowane to jak wiadomo oszczędność
kosztów. Dostępne są już w ofercie Continental
opony trzeciej generacji bieżnikowane na gorąco

przeznaczone na poszczególne osie spełniają wymagania dla poszczególnych
zastosowań, czyli opona na oś sterującą
charakteryzuje się optymalnym kierowaniem i prowadzeniem poprzecznym,
oś napędową – trakcją i siłą hamowania,
a opona do naczep lepszym przyleganiem
do nawierzchni na zakrętach i w czasie
hamowania.

ContiRe, czyli bieżnikowane
Ważną pozycją w asortymencie każdego producenta ogumienia są również
opony bieżnikowane. Klienci mogą wybierać spośród opon bieżnikowanych na
gorąco ContiRe – obecnie poszerzonych
o opony trzeciej generacji – oraz bieżnikowanych na zimno, zwanych ContiTread. W przypadku bieżnikowania opon
trzeciej generacji ich poprawiony karkas
ze sztywniejszym opasaniem zwiększa
wytrzymałość nowych opon, co przekłada
się później na ich łatwiejsze bieżnikowanie. Na wszystkie bieżnikowane opony
ContiRe producent udziela także takiej
samej gwarancji, jak na opony nowe.
Bieżnikowane opony z zakładów
ContiLifeCycle w Stöcken w Niemczech
pomagają przedsiębiorstwom przewozowym zoptymalizować całkowite koszty
eksploatacji opony. „Bieżnikowanie wysokiej jakości pomaga operatorom flot
i przewoźnikom ograniczyć wydatki na
opony nawet o 25%. Niższe zużycie cennych surowców, np. kauczuku naturalnego, oraz ograniczenie o nawet 70%
energii w stosunku do produkcji nowych
opon także zmniejszają negatywny wpływ
flot transportowych na środowisko” –
powiedział Christian Sass, dyrektor działu
bieżnikowania opon ciężarowych w regionie EMEA.
W swoim zakładzie ContiLifeCycle
Continental łączy w uzupełniający się
sposób produkcję opon bieżnikowanych
i nowych. Producent opracował innowacyjny system recyklingu gumy. Pył,
który powstaje podczas szorstkowania
opon, poddany zostaje wielu zabiegom,
które mają odwrócić proces wulkanizacji.

Prezentacja systemu
ContiPressureCheck,
obok czujnik ciśnienia i temperatury
umieszczony
we wnętrzu opony
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Powstała w ten sposób guma wysokiej
jakości wykorzystywana jest w procesie
produkcji nowych opon. Dzięki opracowaniu tego systemu recyklingu możliwe
jest zredukowanie ilości odpadów o ponad 80% przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO2.

Sprawdzi ciśnienie
W czasie IAA niemiecki producent
opon zaprezentował również system ContiPressureCheck, który wprowadzony został na rynek już w 2013 r. Ten nowoczesny system monitorowania ciśnienia
i temperatury w oponach składa się z czujnika umieszczonego w każdej oponie
(który zasilany jest baterią), odbiornika
na ramie pojazdu i wyświetlacza na desce
rozdzielczej w kabinie samochodu. Masa
czujnika to zaledwie 26 g. System obejmuje czujniki do zbierania danych, procesor i nadajnik, które znajdują się w gumowym wsporniku przymocowanym do
wewnętrznej strony opony na tzw. warstwie butylowej. System ContiPressureCheck współpracuje z oponami wszystkich
marek i może być stosowany w zestawie
ciągnik z naczepą, a także w autobu-
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Prezentacja systemu
ProViu 360°, który
dzięki zestawowi
kamer zapewnia
podgląd wokół
pojazdu

© Continental

•

sach. W przypadku wymiany opony sensor można wyjąć z obudowy i zamontować w innej oponie. Bateria, która jest
składową całego systemu, wystarcza na
ok. 6 lat lub 600 tys. km. ContiPressureCheck na bieżąco przesyła do kabiny
aktualne dane dotyczące ciśnienia i temperatury każdej opony. Oznacza to, że
kierowca od razu może przeciwdziałać
np. dalszemu ubytkowi ciśnienia. Przekłada się to na wydłużenie czasu eksploatacji opony, niższe zużycie paliwa
i minimalizowanie przestojów spowodowanych awarią opony.
Targową premierą jest doposażenie
tego systemu w nowe rozwiązanie, którym jest ATL (ang. Automatic Trailer
Learning), dzięki któremu możliwe jest
jednoczesne śledzenie stanu opon w samochodzie ciężarowym oraz w naczepie/przyczepie. Dzięki funkcji ATL system
potrafi automatycznie i bezprzewodowo
wykryć każde koło naczepy wyposażone
w czujniki systemu ContiPressureCheck.
Okablowanie systemu ContiPressureCheck z funkcją ATL jest montowane
wyłącznie w ciągniku. Po zainstalowa-

niu czujników systemu ContiPressureCheck w oponach nie są potrzebne inne
czynności instalacyjne w naczepie. System monitorowania ciśnienia w oponach
naczepy współdziała z systemem ciągnika nawet w przypadku częstej zmiany
naczep. Wykrycie nowo dołączonej naczepy i wyświetlenie pierwszych danych
zajmuje systemowi zaledwie kilka minut.
Proces odbywa się automatycznie, gdy
pojazd znajduje się w ruchu. Jeśli pozostaje w bezruchu przez więcej niż 15
minut, wówczas ContiPressureCheck ponownie sprawdza, czy ciągnik jest sprzęgnięty z naczepą. W przypadku wykrycia
nowej naczepy system wysyła do kabiny
dane o stanie opon.

Nie tylko opony
Firma Continental to nie tylko producent opon. W czasie tegorocznych targów IAA w Hanowerze premierę miał
najnowszy Solaris Urbino 18. Autobus
został wyposażony w wiele nowoczesnych rozwiązań opracowanych przez
firmę Continental. Wśród nich m.in.:

opony Conti Urban M+S trzeciej generacji
sprawdzające się doskonale w jeździe miejskiej. Odporne i wytrzymałe ściany boczne
opon skutecznie chronią je przed uszkodzeniami w wyniku najechania na krawężnik
oraz zapewniają dłuższy przebieg nawet o 20%
w porównaniu z oponami poprzedniej generacji. Jest to ważne ze względu na komfort
jazdy oraz jej bezpieczeństwo. W pojeździe
zamontowano zestaw opon 275/70 R22,5
Conti Urban HA3 M+S;
FAP (ang. Front Assist Panel), czyli przedni
panel, który dostarcza kierowcy informacje
niezbędne do jazdy. Dzięki możliwości dostosowania do swojego wzrostu wysokości
deski rozdzielczej i poziomu nachylenia kierownicy z tablicą wskaźników kierowca może
skupić się na bezpiecznym prowadzeniu
pojazdu;
MultiViu Professional 12 to 12,3-calowy
wyświetlacz prezentujący dane. Jego rozmiar
i kolor można dopasować w zależności od preferencji, intuicyjne oprogramowanie sprawia, że zarządzanie poszczególnymi wariantami systemu jest bardzo łatwe. Firma Solaris
jest obecnie pierwszym i jedynym producentem autobusów, który swoje pojazdy wyposażył w FAP zintegrowany z wyświetlaczem
MultiViu Professional 12;
KIBES 32 to system zarządzania elektroniką
pokładową, którego celem jest optymalizacja
okablowania i sposobu dystrybucji energii
elektrycznej. Dzięki systemowi można oszczędzać energię przez ograniczenie połączeń
wiązek elektrycznych, co przekłada się na
zmniejszenie masy pojazdu oraz kosztów
eksploatacji pojazdu, prowadząc w efekcie
do zmniejszenia zużycia paliwa.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa
możliwe jest także zamontowanie w autobusie systemu ProViu 360° opracowanego przez firmę Continental. Rozwiązanie to dzięki systemowi kamer
zapewnia podgląd wokół pojazdu (360°)
w czasie rzeczywistym, zwiększając kontrolę i pewność kierowania pojazdem
przez kierowcę w czasie prowadzenia
autobusu. ProViu 360° przeznaczony
jest m.in. do montowania w autobusach,
holownikach, maszynach drogowych czy
kombajnach. Jest on szczególnie przydatny w jednoczłonowych pojazdach komunikacji miejskiej, poruszających się po
zatłoczonych ulicach i często manewrujących na przystankach.

Opracowanie i zdjęcia:
Renata Pawliszko

SAMOCHODY SPECJALNE | PAŹDZIERNIK 2014 | 59

| BIZNES |

Niezbędny beton

Marek Rutka

© Scania

Instalowane na podwoziach samochodów ciężarowych betonomieszarki
i pompy do betonu to niezbędny sprzęt na każdej poważnej budowie.
Rozwój tego rodzaju maszyn to efekt stale rosnących wymagań stawianych
przez projektantów różnego rodzaju budowli.

ompy do betonu obok żurawi należą do największych i najbardziej
technicznie złożonych urządzeń
budowlanych instalowanych na podwoziach samochodów ciężarowych. Na tym
jednak większość podobieństw pomp do
betonu i żurawi się kończy. Specyfika pracy pomp do betonu sprawia, że nie mniej
istotnym parametrem niż wysokość, na
jaką może być podawana mieszanka betonowa, jest zasięg ramion w poziomie.
Betonomieszarka na podwoziu Renault
serii C z układem napędowym 8x4

© Renault Trucks

Popularny w Skandynawii rodzaj podwozia o skrajnych osiach skrętnych często
stosowany w betonomieszarkach
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Ze względu na bardzo niekorzystny rozkład sił występujących podczas takiego
rozłożenia ramion i dodatkowego ich
obciążenia podawaną mieszanką zarówno
rozwiązania konstrukcyjne, użyte materiały, jak i jakość wykonania muszą
być najwyższej próby.
O ile dla większości producentów
osiągnięcie pionowego i poziomego wysięgu do ok. 40 m jest możliwe bez większych przeszkód technicznych i konstrukcyjnych, o tyle parametry o większej
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Pompowanie pod kontrolą
Specyficzne warunki pracy pomp
do betonu sprawiają, że bardzo istotną
kwestią jest zapewnienie jej odpowiedniej stabilności. Zadanie jest tym trudniejsze do osiągnięcia, im na placu budowy jest mniej miejsca na rozstawienie
podpór i samego wieloramiennego wysięgnika. Wszystkie obecnie produkowane
i dostępne na europejskim rynku pompy
do betonu wyposażone są w układy elektroniczne, których zadaniem jest monitorowanie zarówno parametrów położenia (rozłożenia) ramion wysięgnika,
jak i podpór (warto pamiętać, że znajdująca się w rurociągach pompy mieszanka betonowa może mieć masę kilku
ton). Gdy operator zbliża się do granicy,
w której może zostać zachwiana stabilność rozstawionej maszyny, możliwość
wykonania takich ruchów zostaje auto-

matycznie zablokowana. Systemy bieżącego nadzoru i kontroli nad pracą pompy
składają się z kilkunastu czujników rozmieszczonych w różnych jej elementach,
m.in. podporach, obrotnicy i przegubach
ramion wysięgnika.
Wprowadzenie – przed ponad dwoma
dekadami – możliwości zdalnego sterowania pracą pomp do betonu instalowanych na podwoziach samochodów ciężarowych znacznie poprawiło komfort
i bezpieczeństwo pracy operatora (początkowo było to sterowanie przewodowe,
dziś – wyłącznie radiowe). Wszystkie
z obecnie oferowanych układów radiowych charakteryzują się tzw. sterowaniem proporcjonalnym – czyli np. niewielki
ruch joystickiem na panelu sterowniczym
oznacza (proporcjonalnie) adekwatny
ruch elementów roboczych. W bardziej
zaawansowanych modelach standardem
stają się pulpity wyposażone w duże

© MAN

wartości zarezerwowane są dla producentów pomp dysponujących najnowocześniejszymi rozwiązaniami. Chodzi
w tym przypadku o takie rozwiązania,
które gwarantują odpowiednią wytrzymałość ramion wysięgnika przy możliwie
jak najniższej masie własnej. Ważnym
parametrem jest także stabilna kinematyka układu łączącego poszczególne ramiona wysięgnika. Stabilne połączenie
ramion zapewnia precyzyjną i bezpieczną
pracę personelu znajdującego się w bezpośrednim zasięgu wysięgnika. To, jak
rozwiązano kinematykę ramion wysięgnika, ma bezpośredni wpływ na wielkość
przestrzeni, jaka musi być zapewniona,
aby można było bezpiecznie rozstawić
i przygotować do pracy urządzenie. Warto
pamiętać, że pompy do betonu często wykorzystywane są wewnątrz pomieszczeń,
np. hal produkcyjnych i sportowych czy
dużych obiektów handlowych.
Pompy do betonu wykorzystywane są
jednak nie tylko do podawania mieszanki
w górę czy w poziomie, ale także poniżej
poziomu, na którym stoją, np. podczas
wylewania fundamentów w głębokim
wykopie. Gdy wymaga tego realizowane
zadanie, pompa może podawać mieszankę
także pod miejsce, na którym się znajduje,
np. pod płytę wiaduktu, na którym stoi.
Aby to osiągnąć, ramiona pompy muszą
mieć możliwość „zgięcia” się względem
siebie o ok. 230–270° i mieć odpowiednią długość.

Rośnie popularność
betonomieszarek
instalowanych
na podwoziach
naczep

Pompy zabudowywane
na czteroosiowych podwoziach
to obecnie najczęściej stosowane rozwiązanie
©
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ekrany ciekłokrystaliczne, na których
mogą być wyświetlane wszystkie parametry pracy urządzenia. Operator maszyny wyposażonej w taki układ oprócz
dostępu do wszystkich funkcji urządzenia – m.in. rozstawiania podpór i ramion
wysięgnika – ma także możliwość stałego
monitorowania parametrów pracy urządzenia. Na ekranie wyświetlane są również komunikaty alarmowe, np. informujące o pełnym wykorzystaniu wysięgu,
parametrach tłoczenia mieszanki betonowej lub zbyt wysokiej temperaturze
oleju hydraulicznego. Takie rozwiązania
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stosują wszyscy liczący się producenci
pomp, jak Cifa, Putzmeister, Junjin, Sany,
Sermac, Schwing-Stetter i Zoomlion.

Materiały z lotnictwa

© Cifa

© Cifa

Rozwój konstrukcji pomp do betonu
koncentruje się przede wszystkim w dwóch
obszarach: obniżenia masy i polepszenia
parametrów użytkowych. Wysiłki konstruktorów zmierzające do zwiększenia

Betonomieszarka Cifa Energya 9
z hybrydowym napędem mieszalnika

maksymalnego zasięgu pracy wysięgnika zarówno w pionie, jak i poziomie nie
dałyby nic bez wprowadzenia nowych
materiałów konstrukcyjnych, charakteryzujących się podobną do stali wytrzymałością, lecz lżejszych. Przykładem
takiej maszyny jest linia pomp serii Carbotech oferowanych przez włoską firmę
Cifa, będącą częścią koncernu Zoomlion.
Inżynierowie Cifa jako pierwsi na
świecie do budowy ramion pomp wykorzystali karbon. Ten pochodzący z przemysłu lotniczego kompozyt – oparty na
włóknach węglowych i żywicy – charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością na naprężenia przy stosunkowo
niewielkiej masie własnej. Zastosowanie
specjalnego kompozytu pozwoliło zmniejszyć masę o 25% przy jednoczesnym
zwiększeniu długości ramion o 20%. Początkowo rodzina pomp serii Carbotech
obejmowała dwa modele: K45H i K62H
o maksymalnych pionowych wysięgach
(odpowiednio) 44,1 i 61,3 m. Obecnie
seria Carbotech liczy cztery modele o maksymalnych wysięgach od 39 m (K39H)
do 80 m (K80H). W zależności od modelu w maszynach zastosowano od dwóch
do czterech ramion końcowych wykonanych z kompozytu.
Warto podkreślić, że model Cifa Carbotech K80H to obecnie najwyższa seryjnie produkowana na świecie pompa

do betonu instalowana na podwoziu ciężarówki. Od niedawna taka maszyna zabudowana na podwoziu Mercedes-Benz
Actros 4160K 8×6, które następnie zostało specjalnie zmodyfikowane przez
firmę Paul Nutzfahrzeuge do układu 14×6,
znajduje się w wyposażeniu firmy Pompbet z podwarszawskiego Brwinowa (po
modyfikacji podwozie Mercedes-Benz
Actros nosi oznaczenie 7561). Dostarczona przez firmę Tarbi – polskiego przedstawiciela Cifa – pompa Carbotech K80H
dzięki siedmioramiennemu wysięgnikowi może podawać do 180 m3 mieszanki betonowej w ciągu godziny na
wysokość 80 m.
O tym, jakie możliwości konstruktorom daje wykorzystanie karbonu, najlepiej świadczy to, że z tego materiału zostały wykonane cztery górne ramiona
najwyższej na świecie pompy do betonu
będącej efektem współpracy Cifa, Zoomlion i dostawcy siedmioosiowego podwozia firmy Scania. Ta wpisana do Księgi
Rekordów Guinnessa pompa dysponuje
maksymalnym pionowym wysięgiem
wynoszącym 101 m.

Beton z dostawą
Wszystkie pompy do betonu – bez
względu na wielkość – przystosowane są
do współpracy z betonomieszarkami
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(tylko na największych budowach beton
dostarczany jest bezpośrednio rurociągami z węzłów betoniarskich). Betonomieszarki instalowane na podwoziach
samochodów ciężarowych wykorzystywane są do transportu mieszanki na odległość od kilkunastu do kilkudziesięciu
kilometrów od miejsca jej wytworzenia.
Obecnie rozwój konstrukcji betonomieszarek ukierunkowany jest przede
wszystkim na podniesienie niezawodności, trwałości i obniżeniu kosztów eksploatacji. Kwestią, której poświęca się coraz więcej uwagi, są zagadnienia ochrony
środowiska, tj. emisji gazów cieplarnianych i hałasu.
Jako że najczęściej stosowanym rozwiązaniem napędu mieszalnika (zwanego potocznie gruszką) jest pompa hydrauliczna napędzana przez przystawkę
odbioru mocy (PTO) z silnika głównego
pojazdu, to podczas postoju i oczekiwania na rozładunek mieszanki betonowej
silnik pojazdu musi być włączony. Biorąc
pod uwagę, że betonomieszarki często
wykorzystywane są w gęstej zabudowie
miast, takie rozwiązanie ze względu na
generowany hałas i emisję spalin jest
bardzo uciążliwy dla mieszkańców i środowiska naturalnego.
Propozycję rozwiązania tego problemu zaprezentowała niedawno Cifa, która
wyposażyła swoją betonomieszarkę w napęd hybrydowy. Model Energya 9, o nominalnej pojemności mieszalnika wynoszącej 9 m3, to pierwsza tego typu
konstrukcja na świecie. Do napędu mie-

szalnika wykorzystywany jest silnik elektryczny, który może być zasilany z bloku
akumulatorów lub poprzez generator
elektryczny współpracujący z PTO ciężarówki (betonomieszarki serii Energya
instalowane są na podwoziach czteroosiowych). Dodatkowe źródło ładowania
akumulatorów stanowi energia odzyskiwana podczas hamowania ciężarówki,
a która generowana jest przez układ
KERS (Kinetic Energy Recovery System).
Akumulatory mogą być ładowane na
postoju z sieci elektrycznej 380/400 V
w ciągu 18 minut w trybie szybkim lub
4 godzin w cyklu standardowym. W zależności od potrzeb i możliwości podczas
postoju pojazdu energia do napędu mieszalnika może pochodzić z akumulatorów lub zewnętrznej sieci elektrycznej.
Istotną zaletą hybrydowego napędu jest
możliwość pracy maszyny wszędzie tam,
gdzie liczy się cicha praca (miejska zabudowa) i brak emisji spalin, jak np.
wnętrza budowanych obiektów (hale,
tunele). Według danych firmy Cifa podczas pracy z wykorzystaniem silnika
elektrycznego betonomieszarka generuje hałas niższy o ok. 10 dB, a oszczędność paliwa wynosi ok. 10%.

Przystawka najbardziej popularna
Mimo wielu zalet betonomieszarki
wyposażone w hybrydowy układ napędu
mieszalnika to na razie nowość, która
stanowi zaledwie ułamek procenta sprzedaży – na 25 oferowanych przez Cifa
modeli betonomieszarek z napędem hybrydowym to zaledwie dwa. Nadal najbardziej popularnym rodzajem napędu
mieszalnika jest układ PTO – charakteryzujący się stosunkowo niewielką masą
i wymiarami zewnętrznymi oraz najniższą spośród wszystkich rozwiązań ceną.
Innym rodzajem napędu mieszalników są własne niezależne wysokoprężne
silniki spalinowe. W takich konstrukcjach
napęd zapewnia dodatkowy silnik wysokoprężny o mocy od ok. 40 kW (54 KM)
dla mieszalnika o pojemności nominalnej ok. 6 m3 do ok. 90 kW (122 KM)
w przypadku pojemności powyżej 9 m3.
W tego typu konstrukcjach napęd silnika
może być przekazywany za pośrednictwem przekładni zębatej, łańcuchowej

lub hydraulicznej (to ostatnie rozwiązanie jest obecnie najbardziej popularne).
Silniki spalinowe napędzające mieszalniki instalowane są zarówno na podwoziach samochodów ciężarowych, jak i naczep. Dzięki wyposażeniu we własny
niezależny napęd betonomieszarka na
naczepie może współpracować praktycznie z każdym ciągnikiem siodłowym.
Po latach zapomnienia więc betonomieszarki instalowane na podwoziach naczep
cieszą się coraz większą popularnością.
Oprócz rozwoju różnych rodzajów
mieszalników producenci wiele uwagi
poświęcają podniesieniu trwałości urządzenia. Jednym z najważniejszych czynników na to wpływających jest rodzaj
stali zastosowanej do wykonania mieszalnika. Jako że podczas pracy poddawany jest on działaniu mieszanki o właściwościach ściernych (jednym z głównych
składników betonu jest kruszywo), użyta
do produkcji stal musi charakteryzować
się wysoką odpornością na ścieranie, np.
firma Baryval stosuje stal Domex 600
o grubości 4 mm oraz Domex DX o grubości 3 mm.
Specyficzna budowa mieszalnika sprawia, że jego objętość (nazywana także
pojemnością geometryczną lub wodną)
nie jest tym samym co jej pojemność
transportowa. Przewożona i poddawana
mieszaniu gotowa masa betonowa wypełnia – w zależności od konkretnego
modelu urządzenia – od ok. 49 do 62%
jego pojemności geometrycznej (mieszalnik o pojemności geometrycznej 12 m3 ma
pojemność nominalną ok. 7 m3). Procentowa pojemność nominalna rośnie wraz
z geometryczną wielkością mieszalnika
(w praktyce operuje się jedynie wartością nominalną). Na przykład mieszalnik
o pojemności nominalnej 6 m3 może być
zapełniony w 49,44%, natomiast o pojemności 10 m3 w 61,54% (dane odpowiednio dla betonomieszarek: Baryval
AMB-6/111 i SRH-10/111).
Na naszym rynku najwięcej odbiorców mają betonomieszarki o pojemności
ok. 8–10 m3, instalowane na podwoziach
trzy- i czteroosiowych. W Polsce obecni
są wszyscy uznani europejscy producenci tego typu maszyn, m.in. Cifa, Liebherr, Baryval, Mecbo, Intermix, Sermac
i Schwing-Stetter.

© Renault Trucks

Największa produkowana w Europie pompa do betonu Cifa Carbotech K80H
od niedawna jest własnością podstołecznej firmy Pompbet

Renault Trucks T dostępne
w specjalnej edycji
1 września br. wystartowała nowa kampania sprzedażowa Renault Trucks, związana
z jubileuszem 120-lecia istnienia francuskiej
marki. Kampania pod hasłem „Tradycja i nowoczesność od 1894 roku” ma na celu przybliżenie klientom bogatego dziedzictwa producenta. W skład oferty wchodzi specjalna seria
nowych ciągników siodłowych Renault Trucks T
– wybranych Międzynarodową
Ciężarówką Roku 2015. Pojazdy z limitowanej edycji
dostępne są w specyfikacji T460, T480 High Cab
oraz T520 High Sleeper
Cab. Wyposażone są
m.in. w pakiety fuel Eco,
a ich kabiny wyróżniają się
okolicznościowym oklejeniem. W ofercie promocyjnej
znajduje się również kontrakt serwisowy
Start & Drive Excellence na 36 miesięcy w specjalnej cenie. Nabywcy pojazdów z nowej kampanii otrzymają także voucher na szkolenie Optifuel dla jednego kierowcy oraz dwie subskrypcje
Optifuel na 5 miesięcy, a także poznają bogatą przeszłość marki i odwiedzą prywatne muzeum Fundacji Berliet. Czeka ich również nie lada gratka –
na własne oczy zobaczą, jak powstają pojazdy Renault Trucks w fabryce w Bourg-en-Bresse we
Francji. Ci klienci, którzy przy zakupie pojazdu z edycji specjalnej zdecydują się na sfinansowanie
ciągnika za pośrednictwem Renault Trucks Financial Services, otrzymają dodatkowo atrakcyjny
pakiet VIP.
[KB]
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Uniwersalność i innowacyjność –
pompogruszka z wysięgiem karbonowym
CIFA S.p.A. to czołowy i uznany producent sprzętu do transportu i dystrybucji betonu,
działający na rynku już od 85 lat. Firma jako pierwsza 35 lat temu dostarczyła na plac
budowy pompę z mieszalnikiem do zabudowy na podwoziu samochodowym.

eryjna produkcja pompogruszek zaprojektowanych przez tego włoskiego potentata rozpoczęła się w 1973 r. Do dnia
dzisiejszego CIFA wyprodukowała już ponad 55 000
pompogruszek, które przewożą i pompują miliardy metrów sześciennych betonu na całym
świecie. Bez względu na osiągnięty sukces włoski
producent nie osiada na laurach i wprowadza
właśnie na rynki zarówno europejskie, jak i światowe pompogruszkę, w której w strukturze ramienia zastosowano technologię kompozytową.
Maszyny marki CIFA chętnie wybierają też polscy
przedsiębiorcy. Powód jest prosty – wysoka jakość,
dobre ceny i znakomita obsługa handlowa i serwisowa. Wyłącznym przedstawicielem CIFA w Polsce
jest firma Tarbi Białecki i wspólnicy sp.j., która
w swojej ofercie ma zarówno maszyny, jak i części
wyłącznie oryginalnej produkcji CIFA.

Nowa karbonowa era
Magnum MK25H serii Carbotech z karbonowym
ramieniem staje się obecnie coraz bardziej popularnym modelem w gamie pompogruszek produkcji CIFA. To maszyna o szerokim zastosowaniu,
szczególnie tam, gdzie kładzie się nacisk na masę

całkowitą. Głównym powodem takiego ukierunkowania są coraz bardziej restrykcyjne przepisy
oraz kontrole nie tylko na drogach, ale i na placach
budów, na których dopuszczany tonaż całkowity
pojazdu 4-osiowego wynosi 32 t. W nowej pompogruszce nominalna pojemność bębna wynosi
8 m3, co jest najlepszym wynikiem w tej klasie
sprzętu i pozwala na załadowanie 5 m3 betonu bez
przekraczania masy całkowitej. Magnum MK25H
potrafi przewozić więcej betonu niż inne maszyny
z tego samego segmentu. To przekłada się na
niższe koszty transportu i oszczędność czasu.
Pojemność zbiornika wody wynosi 600 l, co powoduje, że zespół mieszający jest solidny i gwarantuje bardziej efektywną pracę.
W przypadku konstruowania każdej pompogruszki
najwięcej uwagi trzeba poświęcić samemu zespołowi pompującemu. Ten montowany w MK25H
osiąga wysoką wydajność 60 m3 przy maksymalnym ciśnieniu betonu na poziomie 71 bar.
Producent zastosował w nim nowy zespół pompujący 607CC-EPC – bardziej stabilny niż poprzednie wersje. Warto zwrócić uwagę na charakterystyczną dla CIFY dbałość o komfort pracy
operatora. Z tego względu znajdziemy w tej maszynie regulator tempa przepływu betonu. Samo
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pompowanie przebiega bardzo płynnie i cicho,
co również jest znakiem rozpoznawczym producenta, a dzieje się tak dzięki zastosowaniu 7-calowego zaworu S. Technologia ta gwarantuje wysoką wydajność w pompowaniu betonów różnych
klas i zawierających kruszywa wszystkich rozmiarów, redukując liczbę cykli na minutę i utrzymując
to samo natężenie przepływu betonu. Przekłada
się to na mniejsze zużycie maszyny, a tym samym
dłuższy okres jej użytkowania.
Pompogruszki CIFA zawsze były bardzo chwalone
za solidne wysięgniki. W opisywanym modelu
średnica rurociągu wynosi 100 mm. Maksymalna
wysokość podawania sięga ponad 24,2 m w pionie
i 20,2 m w poziomie. To jeden z lepszych wyników w klasie. Wysięgnik został podzielony na
cztery sekcje z maksymalnym kątem otwarcia
dla ostatniej z nich wynoszącym 252°. Pierwsze
i drugie ramię wykonane zostało z wysokiej jakości
stali, natomiast trzecie i czwarte ze wspominanej już mieszanki karbonowej.
Można zatem powiedzieć, że w przypadku tego
modelu postulat zarówno uniwersalności, jak i innowacyjności został w pełni zrealizowany.
Zdjęcia: © CIFA
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Opony na każdą oś
Klienci oczekują wysokiej trwałości opon, niskiego zużycia paliwa
i bezpieczeństwa. W krótkim zestawieniu prezentujemy najnowsze
propozycje rynkowe spełniające te oczekiwania.

ogumienia poszczególnych producentów prezentujemy według klucza, jakim
jest miejsce montażu opony.

Oś sterująca
Opona Conti EcoPlus HS3 to najnowsza propozycja firmy Continental do
samochodów ciężarowych montowana
na osi sterującej. W oponie tej zastosowano nową mieszankę gumową ściany
bocznej (zapewnia to mniejsze tarcie
wewnętrzne i ma wpływ na obniżenie
oporów toczenia) oraz bazowo-blokowy
bieżnik o dwuwarstwowej konstrukcji.

Nowa mieszanka gumowa zapewnia
większy obszar styku opony z podłożem,
zapewniając jej tym samym lepszą przyczepność. Zamknięte barki opony umożliwiają zachowanie stabilności niezbędnej
do ograniczenia jej odkształcania się,
które jest przyczyną większych oporów
i tym samym podwyższonego zużycia paliwa. Nowa opona Continental EcoPlus
HS3 opracowana została z myślą o większej nośności wynikającej z zastosowania w samochodach cięższych silników
Euro VI.
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akup paliwa to jeden z największych flotowych kosztów operacyjnych, który w budżecie przedsiębiorstwa transportowego zajmuje ok.
25–30% wszystkich wydatków. Właśnie
dlatego tak ważne stało się poszukiwanie sposobów na jego obniżanie. Swój
udział w obniżaniu zużycia paliwa mają
również producenci ogumienia – opracowują i produkują oszczędne oraz wydajne w użytkowaniu opony. Zarówno
coraz doskonalsze produkty, jak i właściwy ich dobór oraz odpowiedni montaż
przyczyniają się do poprawy efektywności działania floty. Wybrane przykłady
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Rodzina opon trzeciej generacji Conti EcoPlus
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Opona Goodyear
Fuelmax S na oś
sterującą

Michelin X Line
Energy D na oś
napędową

W gamie paliwooszczędnych opon
Goodyear klienci znajdą oponę Fuelmax S
przygotowaną do montażu na oś sterującą. Linia opon Fuelmax, jak podaje
producent, zapewnia najniższy współczynnik oporu toczenia spośród wszystkich opon ciężarowych Goodyear do zastosowań drogowych. Opony Fuelmax S
charakteryzują się oporem toczenia do 6%
niższym w porównaniu z poprzednią generacją opon Goodyear Marathon LHS II+,
co pozwala oszczędzać paliwo i ograniczać emisję dwutlenku węgla. Poza tym
opony te osiągają o 15% dłuższe przebiegi w porównaniu z Goodyear Marathon LHS II, jednocześnie zapewniając
lepsze parametry trakcyjne. Na unijnej
etykiecie opony na oś sterującą Fuelmax S w rozmiarze 385/55 R22,5 otrzymały ocenę A w zakresie efektywności
paliwowej. Osiągnięcie wysokich parametrów jezdnych możliwe było dzięki
zastosowaniu w oponie nowej technologii IntelliMax Groove Technology, która
umożliwia optymalizację oporu toczenia
dzięki „ukrytej” rzeźbie bieżnika, wyłaniającej się w miarę postępującego zużycia (pojawiające się na powierzchni
opony nowe rowki pomagają zachować
optymalny opór toczenia opony). Od
września br. dostępne są na rynku nowe
opony Fuelmax S o podwyższonej nośności w rozmiarach 295/80 R22,5 HL
i 315/60 R22,5 HL.

Nowe opony Michelin X Line Energy
charakteryzują się trwałym karkasem,
skutecznym hamowaniem na mokrej nawierzchni, komfortem oraz precyzją prowadzenia pojazdu. Producent zapewnia
gwarancję stałych osiągów przez cały
okres eksploatacji – nawet po zużyciu 60%
bieżnika nowa opona Michelin X Line
Energy ma zapewniać niezmienione osiągi,
stały poziom bezpieczeństwa i oszczędności paliwa. Przygotowana specjalnie
na oś sterującą opona Michelin X Line
Energy Z może przynieść oszczędności
paliwa w wysokości do 3%. W zależności
od warunków użytkowania pierwsze życie
tej opony może być dłuższe nawet o 20%
w porównaiu z poprzednią gamą opon
Michelin Energy SaverGreen. Oprócz
trwałości poprawiono również w tej oponie przyczepność na mokrej nawierzchni.
Nowe opony Bridgestone Ecopia są
odpowiedzią na potrzeby flot dalekobieżnych, które chcą nie tylko ograniczyć
koszty paliwa, ale także zmniejszyć koszty
pokrewne w przeliczeniu na kilometr.
Bieżnik opony Ecopia H-Steer 001 wykonany został z mieszanki NanoPro-Tech,
która dzięki mniejszym stratom energii
na czole bieżnika w trakcie pracy opony
wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa.
Zastosowanie technologii ERD zmniejsza
prawdopodobieństwo tworzenia się bruzd
i innych nieregularnych typów defektów
powstających na wewnętrznych żebrach

Opona Bridgestone
Ecopia H-Trailer 001
do naczep

opony. Opona generuje też mniejszy hałas
przez zastosowanie regularnych odstępów w rzeźbie bieżnika. Testy drogowe
wykazały, że opony Ecopia H-Steer 001
zapewniają o 18,9% niższy opór toczenia w porównaniu z ich poprzedniczkami.
Mniejszy opór toczenia Bridgestone uzyskał także dzięki zastosowaniu nowej mieszanki gumowej w ścianach bocznych
opony. Ecopia H-Steer 001 wyposażona
została również w technologię Turn-inPly zapewniającą mocniejszą i bardziej
elastyczną stopkę, zwiększając w ten
sposób wytrzymałość i zdolność do przenoszenia większych obciążeń.

Oś napędowa
W skład trzeciej generacji opon Continental przeznaczonych do przewozu
towarów w ruchu regionalnym i dalekobieżnym wchodzi również Conti EcoPlus HD3 na oś napędową. Opona ta
ma bieżnik o szerokim układzie lameli,
które sięgają aż do podstawy bieżnika
i dokładnie przywierają do nawierzchni,
co umożliwia przenoszenie wyższej mocy
współczesnych samochodów ciężarowych i większego momentu hamującego
bez utraty przyczepności. Zastosowana
w niej mieszanka gumowa przyczynia się
do obniżenia (do 16%) oporów toczenia
w jeździe pozamiejskiej, co przekłada
się na obniżenie zużycia paliwa. Opona
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Nowe opony ciężarowe marki Firestone to
modele FS422 na oś kierowaną, FD622 na oś
napędową i FT522 na oś naczepową, które
stopniowo zastępować będą poprzednią wersję
opon, czyli FS400, FD600 i TSP3000. Najnowsze
opony wyposażone są w wytrzymałe karkasy,
zapewniające dłuższą żywotność i możliwość
bieżnikowania. Produkty te wykorzystują
technologię Slim Bead, która redukuje objętość
wypełniaczy, a przez to wagę własną opony,
ograniczając tym samym zużycie paliwa.
Nowa opona FS422 na oś kierowaną zapewnia
bardzo dobre prowadzenie zarówno na mokrej,
jak i suchej nawierzchni oraz wysoką odporność
na nieregularne zużycie. Dzięki konstrukcji
wykorzystującej technologię Groove Fence
wzór bieżnika skutecznie tłumi hałas i zapewnia
doskonały komfort jazdy. Z kolei jednokierunkowy
wzór bieżnika opony FD622 na oś napędową
szybciej rozprasza wodę i usuwa ją spod opony,
usprawniając hamowanie i przyczepność podczas
deszczowej pogody. FD622 doskonale nadaje się
również do stosowania w trudnych warunkach
na błocie lub świeżym śniegu (ma oznaczenie
M+S), a także w zimie (oznaczenie: symbol
góry). Natomiast opona FT522 do naczep
została zaprojektowana z myślą o długim
okresie użytkowania i zapewnianiu bardzo
dobrych parametrów na mokrej nawierzchni,
a także odporności na nieregularne zużycie.
Nowe opony Firestone będą początkowo
dostępne w rozmiarach 315/80 R22,5
(FS422 oraz FD622) i 385/65 R22,5 (FT522).

Nowa opona Sava Cargo 4 do naczep zastępuje
oponę Cargo C3 Plus oraz uzupełnia ofertę opon
Sava Avant 4 na oś sterującą i Orjak 4 na oś
napędową. Opona dostępna w rozmiarze
385/65 R22,5 zapewnia większą wszechstronność użytkowania, bardzo dobrą
przyczepność na mokrej nawierzchni, a tym
samym wyższy poziom bezpieczeństwa, wyższą
trwałość i większe możliwości bieżnikowania
przy równoczesnym zachowaniu konkurencyjnej
ceny. Oponę Cargo 4 wykonano z nowej
mieszanki bieżnika, która zapewnia lepszą
ochronę przed wyszczerbianiem i wyższą
odporność na uszkodzenia powodowane przez
kamienie. Nowa mieszanka gumowa przekłada
się też na wyższą o 10% przyczepność na mokrej
nawierzchni w porównaniu z poprzednim
modelem. Konstruktorzy zoptymalizowali również
konstrukcję karkasu w celu zapewnienia mu
dłuższej żywotności. Nowa opona Cargo 4
uzupełnia linię opon Sava do pojazdów ciężarowych, w której skład wchodzą opona na
oś sterującą Avant 4 i opona na oś napędową
Orjak 4. Konstrukcja bieżnika opony Avant 4
zapewnia równomierne rozłożenie ciśnienia oraz
wolne i równomierne tempo zużycia. Ponadto
duża gęstość lameli bieżnika zapewnia dobre
zachowanie podczas hamowania na mokrej
nawierzchni, a specjalna konstrukcja ogranicza
nagrzewanie się opony, co zwiększa jej trwałość.
Duża wysokość bieżnika oraz maksymalna
wielkość powierzchni styku z nawierzchnią
oferuje wysokie przebiegi. Inne zalety opony
na oś sterującą to sztywne żebra barkowe
zwiększające precyzję prowadzenia i stabilność
boczną, która wydłuża przebiegi, a także
poprawia własności trakcyjne i zachowanie
podczas hamowania. Z kolei opona Orjak 4 to
dobre walory trakcyjne i hamowania na mokrej
nawierzchni, a także maksymalna szerokość
bieżnika dla długich przebiegów. Kolejne zalety to
zmniejszona podatność na nagrzewanie – w celu
większej żywotności, oraz równomierne zużycie,
odporność na uszkodzenia oraz stabilność tylnej
osi – w celu większej precyzji prowadzenia. Inne
zalety to mniejszy hałas i niski opór toczenia.

Fuld

Firestone

Sava
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Fulda
Fulda wprowadza do oferty opon ciężarowych
nową oponę naczepową Ecotonn 2. Opona
dostępna w najpopularniejszym rozmiarze
385/65R22,5 zapewnia dłuższe przebiegi
i mniejsze zużycie paliwa. W porównaniu
z modelem Ecotonn + najnowsza opona
umożliwia przebiegi dłuższe nawet o 10% i opór
toczenia zmniejszony o 7%, co przekłada się
na niższe koszty eksploatacji na kilometr. Wzór
bieżnika nowej opony do naczep nie zmienił się
w porównaniu z poprzednim modelem.
Opracowano za to nową mieszankę, ponieważ
zarówno wewnętrzne testy, jak i informacje
zwrotne od klientów potwierdziły, że bieżnik
jest skuteczny, zużywa się równomiernie oraz
zapewnia niski opór toczenia. Nowa opona
jest wyjątkowo trwała i wyróżnia się dłuższą
żywotnością. A to wszystko dzięki
zoptymalizowanej konstrukcji karkasu, mniej
nagrzewającej się warstwie zewnętrznej
osnowy i zwiększonej odporności na ścieranie.
Ecotonn 2 uzupełnia linię opon Fulda do pojazdów
ciężarowych, w której skład wchodzą opony na
oś kierowaną Fulda Ecocontrol 2 i Fulda Ecoforce
na oś napędową. Fulda Ecocontrol 2 zapewnia
przede wszystkim długie przebiegi przy niskim
poziomie hałasu. Wyróżnia się również niskim
oporem toczenia i niewielką masą, co pozwala
na zwiększenie wagi przewożonego ładunku.
Podobnie jak Ecocontrol 2 opony na oś napędową
Fulda Ecoforce 2 zapewniają również
równomierne zużycie i wydłużone przebiegi.
Inną ważną zaletą jest zwiększona trakcja.
Dzięki temu opona utrzymuje dobre właściwości
trakcyjne przez cały okres eksploatacji,
zarówno na mokrej nawierzchni, jak
i w warunkach zimowych.
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Conti EcoPlus HD3 ma też spłaszczone
z boku żebra bieżnika w części barkowej.
Specjalnie ścięta krawędź wpływa na
obniżenie zużycia paliwa dzięki poprawionej charakterystyce toczenia, a jednocześnie usztywnia konstrukcję ścian
bocznych. Opona Conti EcoPlus HD3 ma
oznaczenie 3PMSF (ang. Three Peak
Mountain Snow Flake), czyli może być
używana również zimą.
Z kolei opona na oś napędową Goodyear Fuelmax D z kierunkową rzeźbą
bieżnika zapewnia bardzo dobre parametry jezdne oraz niższy poziom hałasu,
a także niskie opory toczenia i dłuższy
przebieg. Dobre parametry jezdne to
m.in. zasługa elastycznych lamelek Flexomatic w kształcie kropel deszczu oraz
występowania wpółotwartych barków
opony, które redukują hałas oraz zwiększają przyczepność. Testy przeprowadzone przez europejskie floty w okresie
od lipca 2011 r. do czerwca 2013 r. pokazały, że opony Fuelmax D charakteryzują się oporem toczenia o maksymalnie
10% niższym w porównaniu z poprzednią generacją opon Goodyear Marathon
LHD II+, generują również dłuższe przebiegi o 10%, jednocześnie zapewniając
lepsze parametry trakcyjne. Opona Fuelmax D ma zarówno symbol M+S, jak
i 3PMSF. Dostępne są już nowe rozmiary opony Fuelmax D: 295/80 R22,5
i 315/60 R22,5.
Jak wszystkie opony z serii, Michelin
X Line Energy D na oś napędową charakteryzuje się wysokim przebiegiem,
regularnym zużyciem i wszechstronnością zastosowania. Produkt ten został
stworzony w celu mniejszego zużycia
paliwa. Dzięki wprowadzonym w konstrukcji opony rozwiązaniom opór toczenia obniżony został o 6% w porównaniu
z oponą Michelin X ESG XD. Oponę Michelin X Line Energy D cechuje też wydłużona trwałość i dobra przyczepność
na mokrej nawierzchni. Produkt ma również oznaczenie M+S i 3PMSF.

Nowa linia produktów Bridgestone
Ecopia H-Drive 001, jak wykazały testy
drogowe, zapewnia odpowiednio 26,5%
niższy opór toczenia w porównaniu z poprzednimi modelami opon Ecopia, co
przekłada się na zużycie paliwa niższe
o 4,4%. Opór toczenia został zmniejszony
dzięki zastosowaniu m.in. niskoenergetycznego wzoru bieżnika, co pozwoliło
na lepszą kontrolę ruchu w klockach
bieżnika, ograniczając tym samym odkształcenia opony. Dzięki mniejszym odkształceniom bieżnik zużywa się wolniej, a związane z tym ograniczenie
pochłaniania energii obniża także opór
toczenia opony.

Oś naczepowa
Trzecim członkiem rodziny najnowszych opon Continental jest model Conti
EcoPlus HT3 do naczep i przyczep. Dzięki
mieszance bieżnika zoptymalizowanej
pod kątem minimalizacji oporów toczenia oraz nowej konstrukcji karkasu opona
odznacza się także bardzo dobrą przyczepnością na mokrej nawierzchni i zachowaniem bezpieczeństwa w czasie
jazdy. Opona Conti EcoPlus HT3 została
wyposażona w nowy, redukujący zużycie
paliwa wzór bieżnika (z charakterystycznymi trójkątnymi żebrami o kształcie
piramidy w podstawie rowków zapobiegający jego odkształceniom poprzecznym). Zapewnia on dużą powierzchnię
styku opony z nawierzchnią, co dodatkowo w połączeniu z obwodowym barkiem gwarantuje stabilność przy jeździe
na wprost i zapobiega odkształceniom
występującym przy trudnych manewrach naczep. Jak podaje producent,
opona w rozmiarze 385/55 R22,5 generuje niższe o ponad 25% opory toczenia
w porównaniu z jej poprzedniczką. Pozwoliło to uzyskać oponie Conti EcoPlus
HT3 najwyższą ocenę A w zakresie efektywności paliwowej w systemie etykietowania opon.

Od początku września br. opona do
naczep Goodyear Fuelmax T w rozmiarze
385/55 R22,5 uzupełni gamę nowych
opon Goodyear do pojazdów ciężarowych
o niskim oporze toczenia. Opona ta jest
trzecim produktem w asortymencie efektywnego paliwowo ogumienia koncernu,
który uzyskał najwyższą unijną ocenę
A w zakresie efektywności paliwowej.
Oprócz oszczędności paliwa opony z serii
Fuelmax T zapewniają długie przebiegi,
solidność i wytrzymałość. Tak jak wszystkie opony Goodyeara do pojazdów użytkowych ogumienie Fuelmax można pogłębiać i bieżnikować.
Jak na paliwooszczędne opony przystało Michelin X Line Energy T powstały,
by zmniejszać opór toczenia. Według
testów, które przeprowadził producent,
opór toczenia dzięki zastosowaniu najnowszych opon zmniejszył się o 12%
w porównaniu z oponami Michelin X
ESG XD. Oprócz tego opona Michelin X
Line Energy T zyskała na trwałości. W porównaniu z oponami poprzedniej generacji, tzn. Michelin Energy SaverGreen,
nową oponę Michelin X Line Energy T
cechuje znacznie dłuższa trwałość – do
12% więcej na oś wleczoną. O 10% poprawiła się również przyczepność poprzeczna opony.
Opona Bridgestone Ecopia H-Trailer 001 to tak jak jej koleżanki – wysoki
przebieg, trwałość i dobra przyczepność
na mokrej nawierzchni. Oponę wyprodukowano również z mieszanki NanoProTech. Uzyskane m.in. dzięki niej mniejsze
straty energii przekładają się na niższy
opór toczenia, który jednak nie wpływa
na inne parametry opony, takie jak trzymanie się drogi, przyczepność na mokrej
nawierzchni i przebieg. Opór toczenia
w oponie Ecopia H-Trailer 001 zminimalizowano również dzięki zastosowaniu
nowej mieszanki ściany bocznej.

Opracowała Renata Pawliszko
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Światowy finał

The Drivers’ Fuel Challenge
Znamy już tegorocznego zwycięzcę światowego finału konkursu
The Drivers’ Fuel Challenge 2014 zorganizowanego przez Volvo Trucks.
Został nim Christian Scheiflinger z Austrii.
ydatki na paliwo w każdej
firmie transportowej stanowią znaczny koszt prowadzonej działalności. Z badań Volvo Trucks wynika, że zachowanie kierowcy aż w 10%
może wpływać na generowane oszczędności paliwowe. Z tego powodu firma postanowiła promować ten tak ważny
aspekt prowadzonej przez przewoźników działalności. Konkurs The Drivers’
Fuel Challenge ma na celu podkreślenie
znaczenia wpływu kierowcy na ekonomikę eksploatacji pojazdu. Ma on również na celu przypomnienie, że każdy kierowca może opanować technikę jazdy
ekonomicznej – jest to tylko kwestia
czasu i systematycznego treningu.

Finał regionalny
Zanim wyłoniono mistrza świata w jeździe ekonomicznej Volvo Trucks w sierpniu na Słowacji odbył się finał The Drivers’
Fuel Challenge rynku Europy Centralno-
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-Wschodniej. Najlepsi z poszczególnych
krajów należących do tego regionu (a są
to: Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Czechy, Chorwacja, Estonia,
Litwa, Łotwa, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia i Węgry)
walczyli o tytuł Regionalnego Mistrza Ekonomicznej Jazdy 2014. W tegorocznej
edycji w konkursie wzięło udział ponad
3200 zawodowych kierowców samochodów ciężarowych, którzy uczestniczyli

wcześniej w lokalnych rundach kwalifikacyjnych rozegranych w swoich krajach.
Finał regionalny rozegrano 29 sierpnia br. na torze Slovakia Ring niedaleko
Bratysławy. Zadaniem biorących udział
w konkursie kierowców było pokonanie
dwóch okrążeń toru o łącznej długości
11 844 m w czasie nie dłuższym niż
16 min 30 s, zużywając przy tym jak najmniej paliwa. Finałowy przejazd kierowcy wykonywali dwoma identycznymi
Uczestnicy biorący udział w walce o tytuł
Regionalnego Mistrza Ekonomicznej
Jazdy 2014 Volvo Trucks

| TRANSPORT |
zestawami, które składały się z ciągnika
Volvo FH (z silnikiem Euro VI o mocy
500 KM oraz zautomatyzowaną skrzynią
biegów I-Shift, wysoką kabiną sypialną,
oponami Michelin w rozmiarze 315/70
R22,5 na przedniej i tylnej osi) oraz naczepy Kogel SN24, w której zamontowano
opony Fulda w rozmiarze 385/65 R22,5.
Każda z naczep obciążona była 15,5-tonowymi betonowymi płytami i 2-tonowymi kontenerami IBC wypełnionymi
wodą, co łącznie dało 17,5 t.
Po przejeździe wszystkich zawodników, czyli po zakończeniu pierwszej tury
eliminacji, do ścisłego finału zakwalifikowali się czterej kierowcy (po dwóch
najlepszych z każdej tury przejazdu).
Byli to: Aare Müil z Estonii (pracujący
w firmie Aspar-Trans OÜ), Jonas Gudauskas z Litwy (reprezentujący firmę Gran
Taralrud), Miško Doković z Serbii (firma
Grade Trans) oraz Milko Cucek ze Słowenii pracujący w firmie TIB d.o.o. Kierowcy ci walczyli między sobą o tytuł Regionalnego Mistrza Ekonomicznej Jazdy
2014, pokonując jeszcze raz ten sam
odcinek trasy we wcześniej określonym
czasie. Po całodniowych eliminacjach
nazwisko zwycięzcy ogłoszono podczas
uroczystej, wieczornej gali.
Zwycięzcą w konkursie z najniższym
zużyciem paliwa na poziomie 2,34 l
(19,50 l/100 km) i czasem przejazdu
15 min 59,37 s, otrzymując tym samym
tytuł Mistrza The Drivers’ Fuel Challenge
2014 Rynku Europy Centralno-Wschodniej został Aare Müil z Estonii. Oprócz
tytułu dodatkową nagrodą dla zwycięzcy
było nowe Volvo S60. „Czuję się szczęśliwy i nieco przytłoczony tym zwycięstwem. Udało mi się osiągnąć cel, jaki
postawiłem sobie dwa lata temu, gdy zająłem drugie miejsce w regionalnym finale. Moją radość mogę porównać z tym
co czułem, gdy w 1996 r. zostałem Mistrzem Estonii w wyścigach ciężarówek”
– powiedział Aare Müil.
Gratulacje należą się również wszystkim pozostałym kierowcom biorącym
udział w konkursie. „Zakwalifikowanie
się do regionalnego finału The Drivers’
Fuel Challenge 2014 jest nie tylko potwierdzeniem znakomitych umiejętności
kierowców ciężarówek, ale także dowodem na to, że można prowadzić pojazdy
w sposób ekonomiczny i wydajny, co
przysparza korzyści nie tylko samym
przewoźnikom, ale także środowisku naturalnemu – powiedział podczas uro-

czystości wręczenia nagród Tom Jörning, dyrektor zarządzający Volvo Group
Trucks Market Central East Europe. –
Niezależnie od miejsca, które zajęliście
w dzisiejszym finale, wszyscy możecie
czuć się zwycięzcami i być dumni z wielkiego sukcesu, jakim jest zostanie najbardziej ekonomicznym kierowcą w swoim
kraju, co najlepiej potwierdziły zdobyte
przez was tytuły krajowych mistrzów” –
dodał Tom Jörning.
Aare Müil wraz z Jonasem Gudauskasem z Litwy oraz Miško –Dokovićem
z Serbii, którzy zajęli drugie i trzecie
miejsce, jako najlepsi kierowcy z regionu
wzięli udział w Globalnym Finale.

Eliminacje o tytuł światowego mistrza
jazdy ekonomicznej Volvo Trucks odbyły się
19 września w Göteborgu. Zwyciężył
w nich Christian Scheiflinger z Austrii

Aare Müil, zwycięzca The Drivers’ Fuel Challenge
2014 Rynku Europy Centralno-Wschodniej. Aare
Müil jest także kierowcą rajdowym startującym
swoją ciężarówką GAZ 51 w popularnych
w Estonii wyścigach terenowych. Czterokrotnie
zdobył tytuł Mistrza Estonii i wygrał ponad
150 wyścigów

Finał światowy
Po raz pierwszy w 2014 r. konkurs
The Drivers’ Fuel Challenge miał zasięg
ogólnoświatowy. Oznacza to, że trzech
najlepszych kierowców wyłonionych
w finale każdego konkursu regionalnego
wzięło udział w finale światowym (łącznie
23 kierowców), który odbył się 19 września br. w Göteborgu. W światowym finale
zwyciężył Christian Scheiflinger z Austrii,
który powiedział: „Ważny czynnik to doskonała znajomość pojazdu i jego reakcji na twoje polecenia. Jeśli w pełni rozumiesz twój samochód ciężarowy, jak
się zachowuje i jak reaguje, możesz udoskonalić swoją jazdę, a także ekonomikę
paliwową”.
Drugie miejsce w konkursie zajął Tomi
Roimola z Finlandii, trzecie natomiast nasz
regionalny mistrz Aare Müil z Estonii.
W finałowych eliminacjach kierowcy mieli
do pokonania 2 okrążenia na wyznaczonym torze o łącznej długości 6,9 km.
Główną nagrodą dla zwycięzcy światowego finału jest udział w wybranej przez
siebie części Volvo Ocean Race. Wycieczka
dla dwóch osób objemuje wyżywienie,
zakwaterowanie i pełen wrażeń program
związany z regatami.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Volvo Trucks
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Amortyzatory TRW –
budowa i działanie
Działanie amortyzatora w dużym uproszczeniu można opisać następująco:
w cylindrze wypełnionym olejem porusza się tłok z systemem kalibrowanych
kanałów i zaworów. Zawory takie znajdują się też na dnie cylindra. Przepływ
oleju jest dzięki temu odpowiednio dławiony i pozwala ograniczyć szybkość
ruchu tłoka, a tym samym wytłumić jego drgania.

mortyzatory hydrauliczne producentów
działają w oparciu o takie same zjawiska
fizyczne. Produkty różnych wytwórców
nie są jednak identyczne. Różnice tkwią zwykle
w konstrukcji wspomnianych zaworów czy uszczelnień. Istotne jest też, z jakich materiałów i za pomocą jakich technologii wykonano poszczególne
elementy. Wszystko to wpływa na trzy istotne dla

użytkownika parametry, czyli skuteczność tłumienia drgań, trwałość i cenę amortyzatora.
Jednym z wiodących producentów elementów zawieszenia jest firma TRW. W jej fabrykach powstają części przeznaczone zarówno na pierwszy
montaż (OE), jak i na rynek wtórny. Te drugie
mają oczywiście jakość taką, jak części przeznaczone na pierwszy montaż.
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Innowacyjne rozwiązania
W amortyzatorach TRW stosuje się obecnie technologię zwaną +3. Obejmuje ona następujące innowacyjne rozwiązania:
• Pierścień tłoka wykonany z PTFE. Powstaje
on w wyniku pokrycia tłoka warstwą PTFE.
Materiał ten ma niski współczynnik tarcia,

| PROMOCJA |
dużą odporność na zmienne temperatury i ciśnienia. Przekłada się to na długotrwałą szczelność układu tłok–cylinder. Konstrukcja tego
tłoka jest też bardziej odporna na działanie sił
bocznych, co jest szczególnie istotne przy zawieszeniach typu McPherson.
• Mirror Polishing Process – metoda ta polega
na tym, że tłoczysko jest utwardzane, szlifowane, a następnie polerowane. Osiąga się
dzięki temu chropowatość wynoszącą 0,08 m.
Chropowatość taka jest optymalna, ponieważ zapewnia jak najmniejsze zużycie uszczelnienia przy zachowaniu szczelności. Mniejsza
chropowatość powoduje utratę szczelności.
Dzięki temu uzyskujemy dużą trwałość uszczelnienia przy niezmiennych parametrach
tłumienia.

• testy wytrzymałościowe mające na celu sprawdzenie zachowania się amortyzatora przy długotrwałej eksploatacji,
• jeden amortyzator z każdej partii poddawany
jest badaniom na stole montażowym, sprawdzana jest zgodność wymiarów i siły tłumienia,
• wszystkie nowe części są dostrajane do optymalnych parametrów podczas testów w warunkach normalnej eksploatacji drogowej.
Asortyment oferowanych przez TRW amortyzatorów obejmuje kolumny McPherson, wkłady tych
kolumn, amortyzatory teleskopowe, amortyzatory z łożem sprężyny, amortyzatory kompensa-

tomiast odboje chronią przed nadmiernym skokiem
i tzw. dobijaniem zawieszenia. W wyniku tego niekorzystnego zjawiska powstają w zawieszeniu
nadmierne naprężenia udarowe prowadzące do
uszkodzeń zmęczeniowych lub zniszczenia zaworów znajdujących się w amortyzatorze.

cji obciążenia i amortyzatory układów kierowniczych. Cały asortyment podzielony jest na dwie
grupy: Performance Gas i Hydraulic Plus.

istotne, że w przypadku prac związanych np. z wymianą amortyzatorów zachodzi często konieczność zastąpienia nowymi także tych elementów.
Pozostawienie niesprawnych elementów współpracujących prowadzi do reklamacji związanych
np. z szybkim uszkodzeniem nowego amortyzatora. Kolejnym elementem ściśle współpracującym
z amortyzatorem jest sprężyna. Utrata własności
tłumiących amortyzatora może skutkować uszkodzeniem sprężyny i odwrotnie – zepsuta sprężyna
może uszkodzić amortyzator. Także uszkodzone
górne mocowanie lub łożysko amortyzatora może
doprowadzić do zniszczenia sprężyny.
Produkty oferowane przez firmę TRW pozwalają
dokonywać w zespołach tłumiąco-resorujących napraw całkowicie przywracających ich funkcjonalność. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i zastosowane technologie dają gwarancję jakości na
poziomie OE.

Nie tylko amortyzatory
Oprócz amortyzatorów firma TRW ma w swej
ofercie wiele referencji zarówno górnych mocowań, łożysk górnych mocowań, jak i zestawów
ochronnych (czyli odbojów i osłon). Jest to o tyle

Części składowe
amortyzatorów

• Valve All Discs – wszystkie zawory są płytkowe (zarówno denne, jak i tłokowe). Zawory
płytkowe dają większą precyzję działania niż
sprężynowe. Sprężyna stosunkowo szybko zmienia swą charakterystykę, przez co zmienia się
także siła tłumienia. Dokładność obróbki płytek
stosowanych przez TRW to 0,01 mm – zarówno wymiarów zewnętrznych, jak i otworów w płytce, przez które przepływa olej. Dzięki
temu można zapewnić precyzję siły tłumienia
przy każdej prędkości tłoka. Dla amortyzatorów TRW tolerancja siły tłumienia jest mniejsza niż 10%.
Zaprojektowane przez inżynierów amortyzatory
przed wejściem do produkcji seryjnej muszą
przejść odpowiednie testy. W przypadku amortyzatorów TRW są to:
• testy przy małych i dużych prędkościach mające na celu precyzyjne ustalenie siły tłumienia i wynikające z nich bezpieczeństwo i komfort jazdy,

Amortyzatory we współpracy
Mówiąc o amortyzatorach, nie należy zapominać
o elementach ściśle z nimi współpracujących.
W szczególności są to łożyska górnego mocowania amortyzatora, zestawy ochronne i sprężyny.
Element górnego mocowania amortyzatora najczęściej ma postać gumowej poduszki, którą
przykręca się do tłoczyska, a następnie cały podzespół mocuje się do nadwozia. Jeśli przeznaczona
jest do osi przedniej, to zawiera także łożysko
kulkowe lub ślizgowe umożliwiające skręcanie
kół. Zestawy ochronne w postaci odbojów i osłon
przeciwkurzowych mają bezpośredni wpływ na
trwałość amortyzatorów. Osłony mają za zadanie
chronić tłoczysko i uszczelnienie przed wodą,
piaskiem czy solą i innymi zanieczyszczeniami. Na-

Zdjęcia: © TRW
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Układy kierownicze:
nie zawsze na wprost,
ale zawsze pod kontrolą

Mateusz Samulak

Zadania układów kierowniczych wydają się oczywiste: mają zapewniać kierowcy
prowadzenie pojazdu według jego woli oraz umożliwiać utrzymanie kierunku
jazdy na wprost. Niemniej jednak rozwój cywilizacyjny stwarza nowe, nieraz
mało oczywiste wymagania. Z jaką odpowiedzią i na jakie wymagania
tym razem przychodzi myśl inżynierska?

asadniczo od układu kierowniczego wymaga się precyzji prowadzenia pojazdu oraz ograniczenia
wysiłku związanego z obracaniem kołem
kierownicy. Wszystko wydaje się dziecinnie proste, wystarczy zminimalizować
luzy w połączeniach mechanicznych, dodać urządzenia wspomagające i efekt
zostanie osiągnięty. Tak było do czasu.
Wkrótce pojawiły się pojazdy z więcej niż
jedną osią kierowaną i tutaj także odniesiono sukces – dodatkowe osie skręcają. Czy na tym koniec? Okazuje się, że
inżynierowie od układów kierowniczych
mają jeszcze wiele do powiedzenia.

Klasyka gatunku
Najbardziej znana i rozpowszechniona w pojazdach użytkowych jest śrubowo-kulkowa przekładnia kierownicza.
Początkowo sukces zawdzięczała dość
dużemu przełożeniu, co skutkowało ograniczeniem wysiłku kierowcy, poza tym
ma dość zwartą budowę i doskonale
współpracuje z układem drążków kierowniczych, a taki system jest powszechnie stosowany w pojazdach z zależnym
zawieszeniem kół. Z czasem duże przełożenie samej przekładni stało się kłopot-
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liwe, gdyż wymagało kilku obrotów kierownicy pomiędzy skrajnymi wychyleniami kół kierowanych. Z pomocą przyszło
hydrauliczne wspomaganie kierownicy.
Przodujący producent układów kierowniczych do pojazdów użytkowych ZF
Lenksysteme GmbH ma takie rozwiązanie w ofercie do dziś. Jest to bazowy
produkt o nazwie ZF Servocom. Koncepcja układu nie zmieniła się od wielu lat,
za to posłużyła jako baza dla nowoczesnych rozwiązań.

i jest niemożliwe. Inżynierowie z ZF Lenksysteme GmbH skonstruowali ZF Servocomtronic, który skutecznie połączył
te cechy. Bazą systemu jest wspomniane
ZF Servocom uzupełnione o elektronicz-

© ZF L
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Elektronika wie lepiej
Gdy rozwiązania mechaniczno-hydrauliczne zostały wyczerpane, pomocna
mogła okazać się elektronika. Pomocna,
ale w czym? Otóż jeszcze nie tak dawno
nikt nie myślał o tym, że siłę wspomagania układu kierowniczego można zmieniać w sposób kontrolowany. Urządzenia wspomagające o stałej charakterystyce
niezależnie od warunków jazdy generują jednakową siłę, w wyniku czego
pojazdem kieruje się albo łatwo i przyjemnie podczas manewrów parkingowych,
albo precyzyjnie podczas szybszej jazdy.
Połączenie obu zalet w przypadku zwykłego hydraulicznego wspomagania było

Prosto, skutecznie i niezawodnie: miliony pojazdów
na całym świecie wyposażone są w ZF Servocom

ne sterowanie pracą układu hydraulicznego na podstawie informacji o prędkości
jazdy dostarczanych przez np. czujniki
ABS-u. Największą zaletą tego rozwiązania jest to, że w czasie pracy zarówno
ciśnienie, jak i wydatek oleju nie zmieniają się, co daje dużą rezerwę bezpieczeństwa i precyzji kierowania, a na tym
zawsze nam zależy.

e-hydraulika.eu

Być niezależnym
W przypadku samochodów dostawczych rozwój w dziedzinie układów kierowniczych zmierza w kierunku odizolowania napędu pompy hydraulicznej
od silnika spalinowego. Firma TRW
postawiła na niezależny napęd elektryczny EPHS (Electrically Powered Hydraulic Steering). Rozwiązanie to wydaje
się szczególnie uzasadnione w przypadku pojazdów z napędem hybrydowym,
a tych w ofercie producentów coraz więcej. Z technicznego punktu widzenia
układ taki to klasyczna przekładnia zębatkowa wspomagana hydraulicznie,
z pompą o napędzie elektrycznym. Elektryczne źródło napędu charakteryzuje
się łatwością sterowania, co daje też możliwość odłączania, gdy wspomaganie jest
niepotrzebne. Korzyści? Łatwo się domyśleć: zmienna siła wspomagania układu kierowniczego zależna od prędkości
jazdy i obciążenia osi, możliwość wyboru programu pracy, ograniczenie zużycia
paliwa i emisji CO2. Poza tym dzięki
temu, że wszystkie komponenty (zbiornik cieczy, pompa, silnik elektryczny, jednostka sterująca) zawarte są w jednej
obudowie, zaoszczędzono wiele miejsca.

jazdach użytkowych światło dzienne ujrzały takie systemy jak funkcja utrzymania pasa ruchu czy kierowanie w korku,
znane do tej pory z samochodów osobowych, czy też funkcja korekcji toru
jazdy na skutek działania wiatru bocznego. Rozwiązaniem tym firma ZF wdraża częściową automatyzację procesu prowadzenia.

© ZF Lenksysteme
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Nowoczesny
system zbudowany na dobrze
sprawdzonej
bazie. Możliwości całkiem
obiecujące

Większe naciski na osie nie stanowią problemu. Koncepcja układu
kierowniczego rodem z samochodów osobowych ma sens także
w pojazdach użytkowych
© TRW

Aktywny układ kierowniczy
Rosnące wymagania rynku pojazdów
użytkowych bezpośrednio wymuszają
stosowanie nowoczesnych technologii
i rozwiązań technicznych. Od pojazdów
użytkowych oczekuje się coraz szerzej rozumianej łatwości prowadzenia i wszelakiej pomocy kierowcy w jego codziennej pracy. By sprostać tym wymaganiom,
firma ZF wprowadziła pierwszy na świecie elektrohydrauliczny aktywny układ
kierowniczy do pojazdów ciężarowych
i autobusów ZF Servotwin. Układ ten, tak
jak większość pozostałych, opiera się na
ZF Servocom. Oprócz elektronicznego
sterowania ma on silnik elektryczny generujący w razie potrzeby dodatkową
siłę wspomagania, ale potrafi też generować „sztuczny” opór np. podczas jazdy
z dużą prędkością, co dodatnio wpływa
na stabilne prowadzenie pojazdu. System ten zapewnia zmienną, zależną od
prędkości jazdy siłę wspomagania układu
kierowniczego, a także aktywny powrót
kół kierowanych do pozycji jazdy na
wprost. To jednak jeszcze nie koniec
możliwości. Dzięki ZF Servotwin w po-

Wszystko w jednym miejscu, ale małe gabaryty
wcale nie oznaczają
małej wydajności

© TRW

Komfort, precyzja, bezpieczeństwo
Pojawienie się niezależnego zawieszenia kół przednich w pojazdach ciężarowych wymusiło opracowanie całkowicie
innego rozwiązania dla układu kierowniczego. ZF Servoline jest pierwszym na
świecie równoległym układem kierowniczym przeznaczonym do samochodów
ciężarowych, konstrukcyjnie opierającym
się na przekładni zębatkowej. Jak za-

pewnia producent, jest to bardzo wydajny i kompaktowy system, zbudowany
na sprawdzonych komponentach. Za rozwiązaniem tym przemawia wiele zalet.
Kinematyka układu kierowniczego współpracującego z niezależnym zawieszeniem
kół daje zdecydowanie lepsze wyczucie
pojazdu oraz ogranicza zużycie opon,
a w porównaniu z klasyczną przekładnią
śrubowo-kulkową na korzyść wypada
mniejsza masa i kompaktowa budowa,
dzięki czemu można wygospodarować
więcej miejsca na inne układy. Rozwiązanie takie może być również z powodzeniem stosowane w pojazdach o wielu
osiach kierowanych, a także w przypadku sztywnych osi. Ponadto przekładnia zębatkowa zużywa się wolniej, co
w pewnym stopniu zmniejsza też całkowite koszty eksploatacji pojazdu. Firma
ZF w ofercie ma 3 warianty tego typu
przekładni kierowniczych, przystosowanych do różnych nośności osi kierowanych. We wszystkich typach mamy do
dyspozycji zmienną siłę wspomagania
układu kierowniczego.
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Palcem do celu

© ZF Le
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kierowniczy wykorzystuje energię elektryczną zarówno do napędu przekładni
kierowniczej, jak i pompy wspomagania.
Kierowca ma do wyboru 3 prędkości
jazdy do przodu i 3 prędkości jazdy do
tyłu. Jak widać, niemożliwe powoli staje
się możliwe.

Reasumując
Rynek pojazdów użytkowych wymusza na producentach podzespołów
opracowywanie coraz doskonalszych
i wydajniejszych układów. W przypadku

układów kierowniczych widać tendencję
do wprowadzania rozwiązań znanych
i sprawdzonych już w samochodach osobowych, aczkolwiek nieco bardziej rozwiniętych i dopracowanych. Powodzeniem cieszy się elektronizacja sterowania
oraz wprowadzanie technologii telematycznych. Jak wspomniałem na wstępie, cywilizacja stwarza nowe i nieraz
mało oczywiste wymagania, toteż kierunki rozwoju w dziedzinie układów kierowniczych w niedalekiej przyszłości
mogą ulec całkowitej zmianie.
© ZF

Wiadomo, że firmy transportowe na
co dzień spotykają się z różnymi wyzwaniami. Każdy chciałby zwiększyć swoje
możliwości przewozowe, poprawić wydajność przedsiębiorstwa i wiele innych.
Pojawiła się koncepcja zestawów EuroCombi o całkowitej długości ok. 25 m
składających się z naczepy i przyczepy
typu tandem. Manewrowanie takim zestawem na parkingach jest dla kierowcy
nie lada wyzwaniem, nie wspominając
o podjeździe do ramp załadunkoworozładunkowych. Firma ZF Friedrichshafen AG we współpracy z ZF Lenksysteme (spółka joint venture ZF i Bosch)
oraz ze specjalistami od telematyki z firmy Openmatics s.r.o stworzyła innowacyjne rozwiązanie, które jest w stanie
manewrować całym zestawem zgodnie
z poleceniami kierowcy. Niby nic nadzwyczajnego, ale w tym przypadku kierowca nadaje polecenia z zewnątrz pojazdu przez ekran tabletu lub smartfona
ze specjalnie opracowaną aplikacją. Innovation Truck – tak nazywa się to rozwiązanie – opiera się na trzech głównych
komponentach: nowa automatyczna
skrzynia biegów ZF-TraXon w wersji
Hybrid, platforma łącznościowa od Openmatics oraz ZF Servotwin. Koncepcja ta
ma wdrażać manewrowanie z zerową
emisją substancji szkodliwych i wydaje
się to całkiem możliwe, rozwiązanie to
bowiem potrzebuje jedynie energii elektrycznej. Skrzynia biegów wyposażona
jest w silnik elektryczny o imponujących
parametrach 120 kW mocy oraz 1000 Nm
momentu obrotowego, również układ

System ZF Servoline powstał ze względu na niezależne zawieszenie, zarezerwowane dotąd dla
pojazdów o stosunkowo
małej masie

Ten widok to nie
science fiction: dzięki
współpracy trzech
doświadczonych firm
powstało rozwiązanie
na miarę XXI w.

Obrazy wyświetlane
z wybranych kamer

Zdalne ustawianie
celu manewrowania

Aktualne położenie
przyczepy centralnoosiowej

Wybór trybu jazdy

Wybór prędkości
manewrowania

© ZF

Zabawka dla dużych chłopców – aplikacja przypomina nieco grę,
ale to również dzięki niej jednym palcem można zaparkować
trójczłonowy zestaw o długości 25 m

| TECHNIKA |

Siodła – konstrukcja
i eksploatacja

Arkadiusz Gawron
Część II

Podobnie jak w przypadku sprzęgów do przyczep konstrukcje siodeł
do naczep są równie mnogie i mimo takiej powszechności w użyciu
nie zawsze dobrze znane. Znajomość ich budowy i zasady działania
pomaga prawidłowo je eksploatować.

przypadku siodeł ich dobór
powinien wyglądać podobnie jak dobór zaczepu („Samochody Specjalne” nr 9/2014). Siodło
jako urządzenie sprzęgające podlega pod
te same przepisy homologacyjne (Dyrektywa 94/20 i/lub Regulamin 55 EKG ONZ)
– od 1 listopada 2014 (zgodnie z Rozporządzenie Komisji (UE) nr 407/2011)
obowiązującym przepisem homologacyjnym dla urządzeń sprzęgających będzie
Regulamin 55.01.
Charakterystycznymi parametrami
dla każdego siodła jest siła pozioma D
oraz nacisk U. Zasadniczo rozróżniamy
siodła 2-calowe i 3,5-calowe, oczywiście wymiar ten dotyczy średnicy sworznia królewskiego naczepy. Ponad 90% to
siodła 2-calowe, montowane na ciągnikach siodłowych 2- i 3-osiowych (głównie

transport lokalny, długodystansowy itp.).
Siodła 3,5-calowe przeznaczone są do
cięższych zadań, głównie w transporcie
ponadgabarytowym oraz w zastosowaniach wojskowych. Montowane są na
ciągnikach siodłowych 3-osiowych, a także cięższych 4- i 5-osiowych, w różnych
układach napędowych.

Siodła 2-calowe
Wśród siodeł 2-calowych rozróżniamy
kilka odmian, których konstrukcja różni
się ze względu na zadania, jakie pełnią,
oraz charakter pracy, w jakim uczestniczą. Przy czym za siodła standardowe
uważać będziemy siodła stałe, mocowane
do płyty, wykonane z żeliwa, bez dodatkowych systemów smarowania czy monitorowania jego pracy.

© SAF

-Holland

Siodło z regulowaną
wysokością przeznaczone
do ciągników low-deck. Dzięki
regulacji „niski” ciągnik może
współpracować z dwoma rodzajami naczep: mega i standardową

Siodła o regulowanej (podwójnej) wysokości są przeznaczone do ciągników
siodłowych o najniższej ramie, tzw. lowdecków. Przy złożonym siodle można podpiąć naczepę typu mega, nie przekraczając 4 m wysokości po podniesieniu siodła
w górne położenie, do ciągnika low-deck
możemy podpiąć normalną, standardową
naczepę. W takim przypadku mamy możliwość jednym ciągnikiem obsługiwać zarówno naczepy typu mega, jak i o standardowej wysokości.
W ciągnikach minimum 3-osiowych
(głównie w konfiguracji 6×2), które najpopularniejsze są w Skandynawii i Wielkiej Brytanii, stosuje się siodła na łożu
przesuwnym. Do największych zalet takich siodeł należy możliwość zmiany
obciążenia (dociążenia) osi napędowej
ciągnika (co na śliskich skandynawskich
drogach jest dość istotne), możliwość
za pięcia się z niestandardowymi naczepami, czyli ze sworzniem królewskim
zabudowanym w niestandardowym
miejscu, co ma niebagatelne znaczenie
przy przewozach ponadnormatywnych,
w których akurat stosuje się siodła 3,5-calowe (o czym dalej) oraz to, co istotne dla Skandynawii i Wielkiej Brytanii, czyli możliwość skrócenia długości
zestawu po wjechaniu na prom – im
mniej miejsca zajmuje, tym mniejsze są
opłaty. Wymienione zalety tych siodeł,
a w zasadzie ich łoża, są jednocześnie powodem ich odmiennej konstrukcji.
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Siodło na łożu przesuwnym z regulowaną odległością od końca
ciągnika; tu w wersji „skandynawskiej” tłoczone z blachy

Siodła 3,5-calowe

© Jost

Standardowo siodła instalowane są
do płyty podsiodłowej, która jest przykręcana bezpośrednio do ramy ciągnika.
W zależności od tego, jaka jest wymagana finalna wysokość siodła, mogą być
stosowane różnego rodzaju kombinacje
wysokości płyt podsiodłowych (np. 12,
22, 40, 100, 150 mm) i siodeł (150, 185,
225, 250, 300 mm). Zaletami tego rozwiązania jest dosyć spora uniwersalność
(zamienność) dająca możliwość dobrania odpowiedniej wysokości siodła oraz
sztywna konstrukcja.
Istnieją także siodła mocowane bezpośrednio do ramy ciągnika (bez płyty
podsiodłowej). Jest to rozwiązanie mniej
popularne niż omówione, w którym dopasowanie/zmiana wysokości możliwe
są jedynie poprzez zmianę podpór siodła
(a w związku z tym, że każdy producent
ciągnika ma inny „wzorzec” otworów, nie
ma zamienności łap między pojazdami
różnych marek), całość konstrukcji mniej
sztywna, ale na pewno lżejsza, odchodzi
masa płyty podsiodłowej i to jest główny
powód zastosowania takiego rozwiązania.
Stosuje się je w ciągnikach do transportu
długodystansowego, gdzie nie jest wymagana duża sztywność (poruszanie się
po drogach o dobrej nawierzchni) i masa
jest kluczowym czynnikiem opłacalności.
U większości producentów ciągników
siodło takie jest montowane do elementów pośrednich, czyli podpór, przymocowanych do ramy ciągnika i „wywiniętych” na zewnątrz pojazdu. Wyjątkami
są producenci skandynawscy: w Volvo
łapa siodła jest montowana do kątownika,
a następnie montowane jest to do ramy
ciągnika, a w Scanii łapy siodła mocowane są bezpośrednio do ramy ciągnika.
Podgrupę siodeł mocowanych poprzez
płytę podsiodłową tworzą siodła o bardzo
niewielkiej wysokości – łącznie 140 mm.

Zazwyczaj są to specjalnie wykonane
siodła zintegrowane z płytą podsiodłową.
Niższego siodła niż 140 mm żaden producent nie ma w swojej ofercie, mimo że
niektórzy reklamują się, że mają siodło
o wysokości 128 mm, ale niestety nie
wspominają, że trzeba je posadowić na
płycie podsiodłowej o wysokości 12 mm
(co w sumie daje wspomniane wcześniej
140 mm).
Ze względu na technologię wykonania i rodzaj materiału użytego do produkcji siodeł należy je podzielić na odlewane z żeliwa, odlewane ze stopu
aluminium oraz siodła kute ze stalowej
blachy. W europie największą popularnością cieszą się siodła żeliwne. Dużą popularność w Skandynawii i Wielkiej Brytanii zyskały siodła kute. Dlaczego tak
jest, trudno powiedzieć – są one nieznacznie lżejsze, ale ich żywotność jest
krótsza (szybsze ścieranie płyty siodła).
Siodło ze stopu aluminium natomiast
jest na rynku zbyt krótko, by można było
mówić o jego popularności.

Siodła 3,5-calowe nie występują
w wersji mocowanej bezpośrednio do
ramy ciągnika ani w wersji o regulowanej wysokości. Siodła te charakteryzują
się wyższymi parametrami technicznymi i w związku z tym zawsze mocowane
są poprzez płytę (zwykłą/stałą lub przesuwną) do ramy ciągnika. Płyty podsiodłowe przeznaczone do siodeł 3,5-calowych na pierwszy rzut oka niczym się
nie różną od tych przeznaczonych do
siodeł 2-calowych, są w podobnej wysokości: 16, 20, 40 mm, jednak ich parametry techniczne są dużo wyższe, podobnie jak parametry siodeł 3,5-calowych
(D = 260 kN, U = 36 t), podczas gdy
standardowe siodła 2-calowe dla zestawu składającego się z ciągnika 2-osiowego i naczepy 3-osiowej mają parametry: D = 152 kN i U=20 t, a nawet
niższe (wykonania specjalne), np: D =
110–135 kN, U = 15–18 t, gdzie D to siła
pozioma uciągu, a U to siła pionowa wynikająca bezpośrednio z obciążenia siodła przez masę naczepy i jej ładunku.
Odmianą „zwykłego” siodła 3,5-calowego (jeśli siodło 3,5-calowe można
nazwać zwykłym) jest siodło wahliwe
(np. Jost JSK38G). Siodło to oprócz przechyłu przód/tył (tak jak każde siodło)
ma możliwość (po usunięciu blokady)
Siodło przystosowane do montażu bez płyty
podsiodłowej bezpośrednio do ramy ciągnika.
Na zdjęciu: model z wkładkami ślizgowymi
niewymagającymi smarowania

© SAF-Holland

Wśród siodeł żeliwnych znajdziemy
siodła z nakładkami ślizgowymi. W tym
wypadku nie smarujemy płyty siodła.
Nakładki ślizgowe wykonane ze specjalnego materiału zapewniają odpowiedni
„poślizg” między siodłem a płytą ślizgową naczepy. Należy mieć na uwadze,
że taki rodzaj siodła jest przeznaczony
do transportu długodystansowego, gdzie
nie zmieniamy często naczep.
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przechylania się na boki (lewo/prawo).
Siodło to znajduje głównie zastosowanie
w ciągnikach energetyki (ciągnik 6×6
ciągnący słupy do trakcji elektrycznej
do zainstalowania gdzieś w trudnym terenie) oraz wojska (zestawy dostarczające
czołgi na poligon, czyli także w trudnym terenie). Niektóre firmy przewożące
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3,5-calowe siodło do przewozów
ponadgabarytowych i zastosowań wojskowych, z łożyskowaniem umożliwiającym
wychylanie jego płaszczyzny także na boki

Najczęstszym grzechem użytkowników siodeł jest nieprzestrzeganie interwałów smarowania, co prowadzi do
przedwczesnego zużycia elementów
współpracujących. Należy także wystrzegać się przeciążania siodła.

Podsumowanie
© Jost

ładunki ponadgabarytowe również stosują takie siodła. Możliwość przechyłu
siodła na boki jest szczególnie przydatna
podczas pokonywania takich przeszkód
drogowych, jak ronda, wysepki, wysokie
krawężniki itp.

Eksploatacja siodeł

© SAF-Holland

Tak jak w zaczepach również w siodłach luz jest istotą działania. Luz (około
0,3 mm) na mechanizmie zamykania
jest wymagany w celu poprawnego
działania siodła. Współpracujące ze sobą
dwa metalowe elementy (szczęka zamykająca i sworzeń królewski naczepy)
muszą być smarowane – umożliwia to
właśnie istnienie luzu. Gdyby nie było
smaru, zarówno sworzeń, jak i szczęka
uległyby bardzo szybkiemu zużyciu. Podczas eksploatacji siodła luz się zwiększa
wskutek naturalnego zużycia szczęki,
podkówki i oczywiście sworznia naczepy.
Dlatego też okresowo należy go sprawdzać i regulować. Regulacja luzu mechanizmu zamykania powinna być przeprowadzana tylko i wyłącznie na nowym
sworzniu królewskim i nie jest kompensowaniem luzu powstałego wskutek
zużycia sworznia królewskiego, a jedynie elementów mechanizmu zamykania
siodła. Niedopuszczalna jest regulacja
mechanizmu zamykania na używanym
sworzniu królewskim (i to jeszcze taka,
która całkowicie kasuje luz), co jest niestety częstą praktyką. Przy regulacji do-

konanej na nowym sworzniu królewskim
mamy pewność, że ciągnik „zepnie” się
z każdą naczepą (zarówno z nowym, jak
i używanym sworzniem) i elementy będą
odpowiednio smarowane. Oczywiście przy
podłączeniu naczepy z nowym sworzniem będzie mniejszy odczuwalny luz niż
naczepy ze sworzniem używanym, ale do
czasu, gdy sworzeń nie osiągnie granicznych wymiarów, wszystko jest jak
najbardziej w porządku. Nieprawidłowo
wyregulowany luz może być przyczyną
nie tylko szybszego zużycia, ale także

W przypadku siodeł możemy zauważyć, że o ile charakter eksploatacji
jest znany, a wielkość obciążeń przewidywalna, jak to się dzieje np. w transporcie długodystansowym, konstruktorzy
starają się obniżyć masę sprzęgu, montując go bez płyty pośredniej, odchudzając płytę siodła lub wykonując ją z lekkiego materiału. Trudno przeprowadzić
podobny zabieg w zaczepach do przyczep, geometrycznie bowiem powierzchnia styku elementów odpowiedzialnych
za przenoszenie obciążeń jest bardzo
niewielka, a co za tym idzie naprężenia
duże. Podstawowe różnice konstrukcji
siodeł wynikają głównie z obciążeń, jakim
Niestandardowe siodło do „małych” ciągników
o dopuszczalnym nacisku 6 t. Wykorzystywane
do tworzenia zestawów nieprzekraczających
12 t (tzw. podmautowce)

© SAF-Holland

braku możliwości spięcia lub rozpięcia
zestawu, zwłaszcza wówczas, gdy operację taką trzeba będzie przeprowadzić
w innym położeniu niż współliniowe naczepy i ciągnika, sworzeń bowiem zużywa
się owalnie i będzie prężył na mechanizm
zamykający. Regulację najlepiej jest wykonywać z przyrządami zalecanymi przez
producenta siodła.

są poddawane, a pozostałe z funkcji,
jakie pełnią i są to głównie różnice geometryczne. Siodła i sprzęgi konstrukcyjnie są już tak dobrze dopracowane, że
zmian w ich konstrukcji należałoby się
spodziewać tylko po dopuszczeniu do
ruchu na terenie Europy cięższych zestawów w postaci pociągów drogowych
lub innych znacznie zmienionych geometrycznie członów. Obecnie konstruktorzy skupiają się na rozwoju systemów
automatyki smarowania, sprzęgania i monitorowania pracy elementów sprzęgających, o czym pisaliśmy już na łamach
naszego czasopisma.

Przykład montażu siodła bez płyty pośredniej,
bezpośrednio do poprzeczki ramy ciągnika
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Agenci do zadań
specjalnych od Alcoa
Firma Alcoa może pochwalić się bogatym portfolio felg
do wszystkich typów pojazdów ciężarowych używanych
w różnych rodzajach transportu.

d wynalezienia felg z kutego aluminium
Alcoa nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań o wysokiej jakości, które
zaspokoją potrzeby klientów. Od wielu lat Alcoa
oferuje im mocniejsze, lżejsze i bardziej wytrzymałe felgi, dzięki którym mogą zwiększać ładowność pojazdów i podnosić rentowność swoich
firm. Wielu z nich zapewne doświadczyło sytuacji, w których ich pojazdy, a wraz z nimi felgi,
pracowały w trudnym terenie lub z bardzo dużym
obciążeniem. W odpowiedzi na te wyzwania firma
Alcoa opracowała felgi Dura-Flange i WorkHorse.

Wydłuża życie
Felgi Alcoa Dura-Flange są poddawane specjalistycznej obróbce powierzchni, dzięki której na feldze tworzy się warstwa ochronna zapobiegająca
zużyciu kołnierza felgi i znacznie przedłużająca jej
trwałość. Wyniki testów dowiodły, że nawet po
przejechaniu 240 tys. km kołnierze felg nie nosiły
śladów zużycia. Felgi Alcoa Dura-Flange zapewniają większą wydajność i produktywność, a dzięki
większej trwałości przynoszą oszczędności wynikające z rzadszej wymiany felg. Felgi DuraFlange są odpowiednie do transportu ciężkich
ładunków podatnych na przemieszczanie się, co

Felga Alcoa Dura-Flange

często skutkuje ocieraniem się gumy w obszarze
stopki opony o kołnierz felgi. Wykończenie DuraFlange jest dostępne dla większości rozmiarów
felg Alcoa.

Skutecznie chroni
Felgi WorkHorse zostały zaprojektowane bez
otworów wentylacyjnych w celu ochrony tarcz
hamulcowych osi przedniej i tylnej pojazdów
przed piaskiem i żwirem. Przeznaczone są do europejskich pojazdów używanych w branży budowlanej, wyposażonych w tarcze hamulcowe.
Felgi WorkHorse to obniżenie kosztów utrzymania, ochrona hamulców i wyższe osiągi. Dostępne są w trzech rozmiarach: 22,5” x 8,25”,
22,5” x 9,00” i 22,5” x 11,75”.

Dodatkowe informacje
Felgi WorkHorse
zaprojektowano
bez otworów
wentylacyjnych

Więcej informacji o felgach Alcoa Dura-Flange
i WorkHorse znajduje się na stronie internetowej
Alcoa pod adresem www.alcoawheels.com. Felgi
Alcoa Dura-Flange i WorkHorse polscy klienci
znajdą w ofercie firmy Krysgum (www.krysgum.com.pl), będącej dystrybutorem produktów
Alcoa w Polsce. Szczegółowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu: +48 512 72 56 86
lub mailowo: k.piotrowska@krysgum.com.pl.

Zdjęcia: © Alcoa
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Wyzwanie podjęte –
Optifuel Challenge 2014

Katarzyna Biskupska

Do popularyzacji konkursów ekonomicznej jazdy, takich jak Optifuel Challenge,
w znacznym stopniu przyczyniły się szkoły ecodrivingu, zmieniając świadomość szefów
firm transportowych, a co za tym idzie i wymogi rynku pracy. Dziś kierowca musi
jeździć wydajnie i bezpiecznie, a przy tym i ekonomicznie.

iedza szkolonego kierowcy
zyskuje na znaczeniu w praktyce, gdyż przynosi firmie
ogromne oszczędności. W firmach transportowych istnieją wewnętrzne systemy
motywacyjne, według których kierowca
jest nagradzany finansowo za oszczędną
jazdę. Przedsiębiorcy odpowiednie wyszkolenie kierowców powierzają trenerom ekonomicznej jazdy. „Nie sztuką
jest jechać wolniej i zużyć mniej paliwa.
Szkoła jazdy ekonomicznej Renault Trucks
uczy jeździć przynajmniej tak samo
szybko, jeśli nie szybciej – bo w większości przypadków po szkoleniu średnia
prędkość wzrasta – przy znacznym spadku średniego zużycia paliwa” – relacjonował Łukasz Kurcbard, menedżer ds.
ekonomiki eksploatacji Renault Trucks,
dodając. „W jednej z firm mającej ponad 100 samochodów Renault Trucks po

systematycznym dokształcaniu kierowców przez naszych trenerów udało się
obniżyć zużycie paliwa jedynie o 1 l na
100 km. „Jedynie” i „aż”, bo przy tak
licznym taborze to są ogromne, wymierne pieniądze”.
Kierowcom brakuje często podstawowej wiedzy nt. techniki jazdy i umiejętności prowadzenia samochodu ciężarowego. Według trenerów jazdy najczęściej
popełnianym przez nich błędem jest brak
obserwacji terenu i sytuacji na drodze,
czyli brak przewidywania. Często nie
znają również i nie potrafią korzystać
z wszystkich funkcji dostępnych w samochodzie. „Świadomy uczestnik szkoleń najpierw zapozna się z zasadami prawidłowej eksploatacji pojazdu. Niestety
rzadko się spotyka, aby kierowca znał
specyfikę i zalety samochodu. Zdarzają
się kierowcy, którzy znają tylko dwa pe-
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dały w samochodzie – hamulec i gaz” –
opowiedział Sławomir Chojnicki, instruktor techniki jazdy Renault Trucks,
którego kalendarz jest wypełniony umówionymi szkoleniami „Na ten rok mam
w sumie 600 kierowców do wyszkolenia.
Rzadko można mnie spotkać w biurze”
– dodał. To tylko wskazuje na realną potrzebę takich szkoleń, a idealnie przypominają o tym i potwierdzają zasadność
inwestowania w kształcenie kierowców
właśnie konkursy ekonomicznej jazdy.

Optifuel Challenge 2014
Konkurs ten, organizowany przez
Renault Trucks, rozegrany został w Polsce już po raz szósty. Założeniem jego pomysłodawców jest promowanie i nagradzanie kierowców, którzy potrafią jeździć
oszczędnie i sprawnie z poszanowaniem
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Sławomir Chojnicki,
instruktor techniki jazdy Renault Trucks

© Renault Trucks

ABC dobrego kierowcy? To myślenie.
W samochodzie na wyświetlaczu jest
jeden z najlepszych nauczycieli, a mianowicie chwilowe zużycie paliwa. Należy więc patrzeć daleko, szacować
sytuację na drodze i przewidywać oraz
obserwować chwilowe zużycie paliwa, a także wykorzystywać rozpęd
i hamować zwalniaczem lub hamulcem silnikowym. Przekłada się to na
oszczędną jazdę.

przepisów ruchu drogowego. Tegoroczna
edycja odbywała się pierwszy raz na
samochodach nowej gamy producenta,
a organizatorom przyświecał cel maksymalnego zainteresowania klientów i kierowców nowymi samochodami. W eliminacjach u lokalnych dealerów, oprócz
rywalizacji o najlepszy wynik, kierowcy
mieli więc okazję przetestować Renault
Trucks T 460, za którego kierownicą zasiadali. Każdy uczestnik przed jazdą zapoznawał się z nowymi rozwiązaniami
zastosowanymi w pojeździe.
„Uczestnicy, którzy mieli dobre podstawy jazdy racjonalnej, już nawet po
pierwszym przejeździe uzyskiwali bardzo satysfakcjonujące rezultaty, nawet
poniżej 25 l na 100 km. Osiągali taki wynik bez żadnego treningu, żadnej wiedzy na temat systemów występujących
w tym samochodzie, to daje pojęcie o potencjale, który ten pojazd może otworzyć,
gdy kierowca nauczy się nim jeździć” –
podsumował Łukasz Kurcbard. Nowy
model Renault Trucks T 460 okazał się
idealnym narzędziem marketingowym –
w eliminacjach udział wzięło w sumie
457 kierowców, a ok. 350 właścicieli
firm zagościło na spotkaniach podsumowujących regionalne zmagania.

Walka do końca

Ostateczna klasyfikacja polskiego finału wygląda następująco: 1. Paweł Bucior, Styropianex
(23,6 l/100 km, 65,9 km/h), 2. Mateusz Skrzypek, Sped Partner Sp. z o.o. (21,4 l/100 km,
58,9 km/h), 3. Krzysztof Dusza, Ludwig Międzynarodowy Transport Drogowy (22,2 l/100 km,
62,2 km/h), 4. Łukasz Kołtonowski, Tomtrans (22,5 l/100 km, 62 km/h). Na zdjęciu finaliści
(od lewej): Krzysztof Dusza, Mateusz Skrzypek, Paweł Bucior i Łukasz Kołtonowski

Łukasz Kurcbard,
menedżer ds. ekonomiki eksploatacji
Renault Trucks rynku CEE i główny sędzia
polskiego konkursu

Formuła konkursu i wzór, na podstawie
którego typowany jest zwycięzca, czyli
stosunek dwóch wartości: zużycia paliwa i średniej prędkości, nie zmienił się
od początku. W tym roku zainteresowanie było większe niż się spodziewaliśmy.
Zresztą co roku przychodzi coraz więcej
zainteresowanych osób, a poziom umiejętności kierowców rośnie. Pamiętam
dwie pierwsze edycje konkursu, podczas których byliśmy pewni, że wynik
najlepszego uczestnika będzie dużo gor-

W finale krajowym, który odbył się
11 września br. w Truck Center w Młochowie, wzięło udział 10 zwycięzców
eliminacji regionalnych – walczyli oni
o miano Mistrza Ekonomicznej Jazdy
oraz wiele atrakcyjnych nagród, m.in.
voucher na usługi serwisowe Renault

szy od wyniku instruktora, ustalonego
w najgorszych warunkach atmosferycznych i drogowych. I z każdym rokiem zawodnicy tak niesamowicie zbliżają się
do wyników instruktorów, że już po czwartej edycji musiałem porównywać wyniki
nie do setnych tylko do tysięcznych miejsc
po przecinku. Cieszy mnie, że ludziom
zależy, aby dobrze, wydajnie i bezpiecznie jeździć. To jest żniwo, które zbierają
nasze szkoły i o to chodziło. W przyszłym
roku planujemy wykorzystać inne parametry uzyskane z narzędzi Infomax
i Optifleet, aby dodatkowo porównać
i sprawdzić, czy uczestnicy jeżdżą perfekcyjnie, czy nie.
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Paweł Bucior,
współwłaściciel firmy Styropianex,
zwycięzca polskiego finału Optifuel
Challenge 2014

W konkursie wystartowałem po raz pierwszy. Mój przejazd półfinałowy był bardziej
bezstresowy, gdyż nie było presji walki
o pierwsze miejsce. Podczas finału już
byłem mocno zestresowany, działała adrenalina. Trasa nie była zbyt skomplikowana, jedynie jeden z jej elementów,
czyli sygnalizacja świetlna, był loterią.
Podczas półfinału trafiłem na same zielone światła, podczas finału zatrzymało
mnie dwukrotnie czerwone. Liczyły się
więc nie tylko umiejętności, ale i szczęście. Nie jeździłem wcześniej pojazdami

Trucks i ubezpieczenie pojazdu ciężarowego na rok. W pierwszym etapie każdy
z finalistów przejechał losowo wybranym
zestawem odcinek trasy o długości ok.
40 km. W drugim finałowym przejeździe
dwaj najlepsi kierowcy mieli do pokonania ok. 60 km, a wyniki były mierzone
na podstawie średniego zużycia paliwa
i średniej prędkości. Do dyspozycji mieli
dwa zestawy Renault Trucks T 460 z naczepami Wielton o łącznej wadze 22 t.
Zwycięzcą został ten, kto wykazał się
najniższym zużyciem paliwa przy jednoczesnej najwyższej prędkości. Walka

była niezwykle wyrównana. Rewelacyjny
wynik spalania 21,4 l/100 km przy prędkości 58,9 km/h osiągnął Mateusz Skrzypek z firmy Sped Partner Sp. z o.o. To
jednak nie wystarczyło do wygrania wielkiego finału, ponieważ liczyła się też
średnia prędkość przejazdu. I tu najlepszą wartość 65,9 km/h oraz zużycie paliwa na poziomie 23,6 l/100 km osiągnął
Paweł Bucior z firmy Styropianex, który
ostatecznie zajął 1. miejsce i przeszedł
do europejskiego finału. Reprezentant
Polski zawalczy w nim o tytuł International Optifuel Champion 2014 oraz na-

Marcin Majak,
marketing menedżer Renault Trucks rynku CEE

© Renault Trucks

Program szkolenia z 12 września przygotowaliśmy w oparciu o doświadczenia
z roku 2012 podczas finału Optifuel w Sevilli. Wtedy pojechaliśmy, nie spodziewając się innych niż praktyczne zadań i być może to spowodowało, że
dwóch polskich i estoński kierowca zajęli miejsca w środku stawki. Dziś mamy
apetyt na więcej i dlatego mądrzejsi o to doświadczenie zorganizowaliśmy
kompleksowe szkolenie dla sześciu kierowców rynku CEE. Po takim treningu
możemy być pewni, że wysyłamy kierowców odpowiednio przygotowanych
do walki o tytuł International Optifuel Champion 2014 i atrakcyjne nagrody.

nowej gamy, pierwszy raz wsiadłem za
kierownicę modelu T na eliminacjach
w Rzeszowie. Zaskoczyła mnie ekonomika jazdy, jaką można osiągnąć w tym pojeździe na dalekich trasach. Temat ekonomicznej jazdy nie jest mi obcy. Mamy
w taborze 55 pojazdów, w większości
są to samochody z Volvo Group Trucks.
Korzystamy w firmie z programu Infomax – monitorujemy więc kierowców,
a po zakupie 11 samochodów 3 lata temu każdy kierowca został przeszkolony w szkole ekonomicznej jazdy, czego
efektem jest obniżenie zużycia średnio
o 1–3 l na 100 km. Teraz mogę przekazać kierowcom dodatkowe uwagi nt.
technik ekonomicznej jazdy po szkoleniu w Młochowie.

grodę główną, czyli voucher o wartości
8000 euro oraz pojazd T 460 na rok
użytkowania dla firmy, w której pracuje.
Dodatkowo ma szansę otrzymać voucher na kwotę 4000 euro, a dla firmy pojazd T 460 na pół roku użytkowania,
jeśli zdobędzie najlepszy wynik wśród
kierowców z rynku Europy Centralno-Wschodniej (CEE).

Sześciu wspaniałych
Dzień po finale krajowym, 12 września, również w Młochowie odbyło się szkolenie dla 6 najlepszych kierowców z krajów rynku Europy Centralno-Wschodniej
(CEE), w których odbywał się konkurs
Optifuel Challenge. Pierwszym elementem szkolenia była część teoretyczna oparta na materiale szkoleniowym wykorzystywanym przy treningach Optifuel.
W dalszej części treningu kierowcy
mogli doszlifować swoje umiejętności
praktyczne pod okiem instruktorów pochodzących z tego samego kraju. Ważnym elementem szkolenia było także
przyzwyczajenie reprezentantów do rozgardiaszu panującego podczas takich
wydarzeń, gdyż nie dla każdego bycie
w centrum uwagi wśród uczestników
z innych krajów oraz udzielanie wywiadów dziennikarzom to chleb powszedni.
Teraz atmosfera międzynarodowego
konkursu nie będzie dla nich niczym nowym. Trzymamy kciuki!

Zdjęcia: © K. Biskupska
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Duet szwedzko-polski –
Scania Streamline R 410
z naczepą Wielton

Mateusz Samulak

Scania Streamline jest coraz częściej widziana na drogach naszego kraju.
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny model szwedzkiego
producenta z zabudową do ciężkiego transportu przestrzennego,
wykonaną przez polską firmę Wielton.

odele Scania Streamline już jakiś czas temu pojawiły się na
rynku ciężarówek. Pojazdy te
powstały, by sprostać normie Euro VI
i ciągle rosnącym wymaganiom ekonomicznym. Zmiany zewnętrzne są na
tyle dyskretne, że na pierwszy rzut oka
trudno odróżnić modele Streamline od
wcześniejszych. Najwięcej nowości kryje
się w silnikach Euro VI drugiej generacji i układzie przeniesienia napędu, gdzie
królują automatyczne skrzynie biegów.

Ogólna charakterystyka
Scania Stremline R 410 LB6×2X*4MLB
to 3-osiowy samochód ciężarowy o dmc.
26 t, ze skrętną i podnoszoną osią wleczoną. Rozstaw osi głównych wynosi
4900 mm. Prezentowany pojazd miał
obniżone pneumatyczne zawieszenie
przednie i tylne z możliwością regulacji
wysokości. Do napędu posłużył silnik
DC13 Euro VI drugiej generacji o mocy
410 KM (302 kW), z układem oczyszczania spalin SCR. Napęd przekazywany był
przez 12-biegową skrzynię Opticruise

z dwoma trybami jazdy: ekonomicznym i standardowym, współpracującą ze
sprzęgłem sterowanym automatycznie.
Kabina typu CR Topline. W wyposażeniu
pojazdu znajdowały się m.in. retarder
oraz systemy: Active Prediction, Eco-roll,
LDW (Lane Departure Warning), i wspierający kierowcę SDS (Scania Driver Support). Samochód sprzęgnięto z centralnoosiową przyczepą tandem marki Wielton
o dmc. 18 t.

Silnik i układ napędowy
– oszczędnie, ale nie leniwie
Jako źródło napędu zastosowano jeden
z gamy nowych, 13-litrowych, 6-cylindrowych silników. Jednostka o oznaczeniu
DC 13 115 L01 generuje maksymalną
moc 410 KM (302 kW) przy 1900 obr/min
i maksymalny moment obrotowy o wartości 2150 Nm, dostępny w zakresie
1000–1300 obr/min. Dla porównania:
silnik poprzedniej generacji osiągał moc
420 KM oraz moment obrotowy 2100 Nm.
W silniku zastosowano turbosprężarkę

o stałej geometrii i układ wtrysku w technologii XPI. Jak już wspomniano wcześniej, oczyszczanie spalin odbywa się jedynie na drodze selektywnej redukcji
katalitycznej z udziałem AdBlue. Z silnikiem zestawiono zautomatyzowaną
skrzynię biegów Opticruise GRS895R.
Jak się okazuje, jest to całkiem udane
połączenie. W czasie jazd testowych zestaw obciążony był do rzeczywistej masy
całkowitej 37 200 kg. Mimo niewygórowanych osiągów silnika zestaw poruszał
się całkiem sprawnie. Nie było problemów
z rozpędzaniem czy też utrzymaniem
stałej prędkości jazdy na niewielkich
wzniesieniach. Skrzynia biegów bardzo
dobrze wykorzystuje potencjał silnika,
nie wykonując zbędnych redukcji biegów,
co bezpośrednio wiąże się ze zmniejszeniem zużycia paliwa. Wyniki poniżej
30 l/100 km są jak najbardziej realne.
Skrzynia ma funkcję Eco-roll, która w uzasadnionych przypadkach rozłącza napęd podczas zjeżdżania ze wzniesienia.
W każdym z trybów pracy kierowca może
sam zmieniać biegi za pomocą dźwigni
przy kierownicy. Dodatkowym atutem
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jest automatyczne sterowanie sprzęgła
zapobiegające przeciążaniu podczas ruszania z miejsca, a jak wiadomo wydłużona żywotność oznacza zmniejszone
koszty. Uzupełnieniem układu napędowego był 5-stopniowy retarder o bardzo
płynnej charakterystyce działania, wykorzystywany również przez aktywny
tempomat ACC (Active Cruise Control)
z pięcioma stopniami czułości (odległość
od poprzedzającego pojazdu uzależniona jest od prędkości jazdy). Całość wraz
z hamulcami głównymi i hamulcem silnikowym tworzy system awaryjnego hamo-

Wystarczy odbezpieczyć zamki, pociągając
drążkiem za linkę, a później odsłonić plandekę.
Ciekawe jak to rozwiązanie sprawdzi się
w warunkach zimowych

Wysoka jakość
materiałów, klasyczny design
i intuicyjna obsługa – cechy
charakterystyczne Scanii

U góry widać zamek dachu,
u dołu natomiast prowadnice
od regulacji wysokości

Trzyosiowa ciężarówka plus przyczepa typu tandem
w kwestii ciężkiego transportu pod względem pojemności
ładunkowej góruje nad zestawem naczepowym

Koła osi wleczonej wychylają się w przeciwną stronę w stosunku
do kół kierowanych. Zwrotność zestawu nie budzi zastrzeżeń
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wania uruchamiany w przypadku braku
reakcji kierowcy na zbyt szybkie zbliżanie się do poprzedzającego pojazdu.
Jak widać, Scania stawia nie tylko na
wszystko, co związane jest z ekologią
i ekonomiką eksplaotacji, ale również na
bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu.
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Testowa Scania Streamline R 410 Topline
z przyczepą Wielton w całej okazałości

R jak rarytas
Nie od dziś wiadomo, że kabiny serii R,
a szczególnie w odmianie Topline, to
klasa Premium wśród pojazdów ciężarowych. Nie inaczej jest także w przypadku
testowanego pojazdu. Doskonałe wyciszenie wnętrza i bardzo dobra jakość
materiałów wykończeniowych wpływa
dodatnio na komfort jazdy. Wygodne
fotele z szerokim zakresem regulacji,
obszyta skórą kierownica, ergonomiczne
rozmieszczenie instrumentów pokładowych, przystępny interfejs komputera
pokładowego sterowanego przyciskami
na kierownicy i przejrzyste wskaźniki
oraz bardzo dobra widoczność w lusterkach zachęcają do jazdy nawet na długich
odcinkach.
Mnóstwo schowków o różnych pojemnościach pozwoli na łatwe utrzymanie porządku w kabinie, a dwie leżanki
zapewniają dobre warunki wypoczynku.
Biorąc pod uwagę, że lista wyposażenia
opcjonalnego jest dość długa, skonfigurowanie pojazdu na miarę swoich potrzeb nie będzie problemem.

Podwozie i układ jezdny
Prezentowana Scania wyposażona
była w podnoszoną tylną oś skrętną. Rozwiązanie to ma na celu głównie poprawę
zwrotności pojazdu. Podczas skręcania
kół przednich koła wleczonej osi tylnej
skręcają w przeciwną stronę, zmniejszając
tym samym promień skrętu samochodu.
Drugą ważną zaletą jest wydłużenie
żywotności opon osi wleczonej. Dodatkowo podwozie wyposażone jest w czujniki nacisku na poszczególne osie, których wskazania wyświetlane są przez
komputer pokładowy. Gdy dopuszczalny
nacisk na oś napędową zostanie przekroczony, system sterowania osią wleczoną uniemożliwia jej podniesienie, zabezpieczając przed przeciążeniem.
Jak to sprawuje się w praktyce, mieliśmy okazję się przekonać zarówno na
nierównych drogach miejskich, jak i na
gładkiej drodze ekspresowej. Scanię prowadzi się bardzo pewnie, obniżone zawieszenie oraz niskoprofilowe ogumienie
skutecznie trzymają cały zestaw w założonym torze jazdy. Nawet głębokie ko-

leiny nie mają zbyt wielkiego wpływu na
jego stabilność. W czasie przejeżdżania
przez poprzeczne nierówności do uszu
kierowcy nie docierają odgłosy pracy zawieszenia. Układ kierowniczy również
zasługuje na słowa pochwały, siła wspomagania gwarantuje dobre czucie pojazdu w czasie jazdy z wyższymi prędkościami, nie męcząc jednocześnie podczas
manewrowania na placach czy parkingach. Zwrotność całego zestawu jest naprawdę bardzo dobra. Jak już wcześniej
wspomniałem, bardzo spodobała mi się
charakterystyka działania retardera i hamulców głównych, gwarantująca płynną
jazdę bez szarpnięć.

Przestrzeń według Wieltonu
Zabudowę testowanej Scanii oraz
przyczepę przygotował Wielton. Również tutaj łatwo dostrzec postęp techniczny w dążeniu ku doskonałości. Otóż
zarówno zabudowa, jak i przyczepa mają
dach z hydrauliczną regulacją wysokości.
Przy standardowych ustawieniach i całkowitej zewnętrznej wysokości 4000 mm
dla samochodu i 3950 mm dla przyczepy
mamy do dyspozycji odpowiednio 2950
i 2975 mm wysokości wewnątrz zabudowy, co daje objętość ładunkową
56,6 m3 dla samochodu oraz 57,2 m3 dla
przyczepy. Dodatkowo przestrzeń wewnątrz można powiększyć, podnosząc dach
o 50 mm. Zabudowa zarówno Scanii, jak
i przyczepy pomieści 19 europalet, co
przy masie zestawu 16 180 kg daje spore
możliwości przewozowe. Długość całego
zestawu wynosi przepisowe 18,75 m.

Manewrowanie całym zestawem mimo
większej jego długości nie jest wcale
trudniejsze od manewrowania zestawem ciągnik plus naczepa.
Udogodnieniem jest zastosowanie
pomiędzy poprzeczkami dachu łączników z tworzyw sztucznych, które zapewniają równoległe prowadzenie stelażu,
a także zapobiegają wnikaniu plandeki
do przestrzeni ładunkowej podczas przesuwania dachu na całej długości zabudowy. Pomysł ciekawy i naprawdę działa
w praktyce.

Podsumowanie
Udostępniona do przeprowadzenia
testu Scania Streamline R 410 wraz z zabudową i przyczepą to ciekawa propozycja dla klientów szukających oszczędnego i wydajnego środka transportu ze
szczególnym uwzględnieniem przewozu
ciężkich ładunków objętościowych. Oszczędny, ale nie ospały silnik zestawiony
z dobrze zestrojonym układem przeniesienia napędu zapewnia utrzymanie dość
wysokich prędkości jazdy nie tylko na
płaskich trasach, nie zużywając przy tym
zbyt wiele paliwa. Możliwość świadczenia usług przewozowych samym samochodem w sytuacjach, gdy objętość bądź
masa ładunku nie wymaga ciągnięcia
przyczepy, zwiększa szanse opłacalnego
wykorzystania pojazdu, a zatem zmniejsza koszty jego eksploatacji i świadczenia usług, co przekłada się na wzrost
konkurencyjności firmy.

Zdjęcia: © M. Samulak
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Trzynastki w Euro VI

Dariusz Piernikarski
Część II

W pierwszej części artykułu, w poprzednim numerze „Samochodów
Specjalnych”, zaprezentowaliśmy skrócone charakterystyki techniczne silników
Euro VI stosowanych przez czołowych producentów pojazdów. W części drugiej
porównamy niektóre ich cechy konstrukcyjne i wskaźniki eksploatacyjne.

Wskaźniki porównawcze
Do wyznaczenia wskaźników elastyczności: prędkości, momentu obrotowego i elastyczności całkowitej wykorzystano ogólnie znane wzory – dla
przejrzystości tekstu zostały one w większości pominięte. Dokonując obliczeń, wykorzystano dane liczbowe udostępniane
przez producentów, należy jednak zauważyć, że nie zawsze są one podawane
bezpośrednio – część z nich (np. zakresy

Głowica
Doładowanie
System wtrysku
Maks. ciśnienie wtrysku [bar]
EGR
Regeneracja filtra DPF

150
w bloku

VGT

0,90
16,5
150
SOHC

dwustopniowe

126
166
0,76
18,0
120
SOHC

12,8
132
156
0,85
17,3
150
DOHC

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

Wałek rozrządu

17,0

150

Mercedes
OM 471

Renault
DTI 13

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

Przeglądy [tys. km]

0,80

135

12,4

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

Stopień sprężania

162

MAN
D2676

VGT

12,8
131
158
0,83
17,0
100
SOHC

monolityczna
VGT
CR
2500
chłodzony
P-A-7W

CR
2200
brak
P

CR
1800
chłodzony
P-A-PW

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

Stosunek D/S

130

12,9

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

Skok tłoka S [mm]

Iveco
Cursor 13

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

Średnica cylindra D [mm]

12,9

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

Pojemność skokowa [dm3]

Paccar
MX-13

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

Silnik

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

Tabela 1. Zestawienie najważniejszych parametrów i cech konstrukcyjnych prezentowanych silników

asymetryczne

VGT – turbosprężarka o zmiennej geometrii, CR – common rail, PI – pompowtryskiwacze, P – regeneracja pasywna,
A – regeneracja aktywna, 7W – 7. wtryskiwacz w układzie wydechowym, PW – powtrysk (wtrysk opóźniony)
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CR
2100
chłodzony
P-A-7W

PI
2000
niechłodzony
P-A-7W

Scania
DC13
12,7
130
160
0,81
17,3
120
w bloku
dzielona
VGT
CR
2400
chłodzony
P-A-PW

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

prędkości obrotowych maksymalnej mocy
i momentu obrotowego) należało odczytać z wykresów charakterystyk prędkościowych silników, te zaś nie zawsze
były dokładne.
Z przedstawionych w tabelach danych
wynika, że wszystkie silniki charakteryzują się bardzo zbliżonymi jednostkowymi wskaźnikami mocy (wykres 1) –
różnica pomiędzy największą a najmniejszą wartością wynosi zaledwie 5,3%.
Różnice wynikają z faktu, że poszczególne
jednostki mają różne regulacje: najsłabszy wśród prezentowanych silników jest
-----------------------------------------------------------------------------

rzypomnijmy, że do porównania
wytypowaliśmy silniki o pojemności skokowej zbliżonej do 13 dm3
i maksymalnej mocy zbliżonej do 500 KM
(368 kW):
1. Paccar MX-13, 510 KM
2. Iveco Cursor 13, 500 KM
3. MAN D2676, 480 KM
4. Mercedes-Benz OM 471, 510 KM
5. Renault DTI 13, 520 KM
6. Scania DC13, 490 KM
7. Volvo D13K, 500 KM

Volvo
D13K
12,8
131
158
0,83
17,0
100
SOHC
monolityczna
VGT
PI
2000
niechłodzony
P-A-7W
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NV [kW/dm3]
NV [KM/dm3]
MV [Nm/dm3]
eM = MM/MN
en = nN/nM
E = eM · en
cśr [m/s]

 n [obr/min]

2500
1000–1450
29,1
39,5
193,8
1,0
1,45
1,45
5,94
450

1500–1900
2300
900–1500
28,5
38,8
178,3
1,0
1,67
1,67
5,50
600

1600–1900
2300
1050–1400
28,4
38,7
185,5
1,09
1,52
1,66
6,08
350

375/510
1800
2500
1000–1100
29,3
39,8
195,3
1,25
1,8
2,25
5,72
100

Renault
DTI 13
382/520
1450–1900
2550
1000–1450
29,8
40,6
199,2
1,0
1,45
1,45
5,79
450

Scania
DC13
360/490
1900
2550
1000–1300
28,3
38,6
200,8
1,42
1,9
2,70
5,87
300

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

przy obrotach [obr/min]

1450–1750

353/480

Mercedes
OM 471

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

Maks. moment obr. [Nm]

368/500

MAN
D2676

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

przy obrotach [obr/min]

375/510

Iveco
Cursor 13

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

Moc maks. [kW/KM]

Paccar
MX-13

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

Silnik

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

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

Tabela 2. Wskaźniki porównawcze prezentowanych silników
Volvo
D13K
368/500
1450–1900
2500
1000–1400
28,8
39,1
195,3
1,0
1,4
1,40
5,79
400

Volvo D13K – 500-konna rzędowa szóstka o pojemności skokowej
12,8 dm3 – typowy przedstawiciel silników Euro VI stosowanych
w bardziej wymagających zastosowaniach transportowych
Common
Rail

AGR

Wszystkie prezentowane jednostki
napędowe poza silnikiem OM 471 rozwijają maksymalny moment obrotowy
w pewnym zakresie prędkości obrotowych. Pod tym względem najkorzystniej wypada silnik Cursor 13, utrzymujący maksimum momentu od 900 do
1500 obr/min. Niewątpliwie taki przebieg charakterystyk silniki zawdzięczają
zastosowanym rodzajom doładowania.
W turbosprężarkach o zmiennej geometrii VGT modyfikowane jest położenie
łopatek turbiny, tak aby w pełni wykorzystać energię spalin, zapewniając stałą
wartość ciśnienia doładowania nawet
podczas pracy ze stosunkowo niewielką

Kluczowe elementy
w silniku MAN D2676
pozwalające na spełnienie wymagań
normy Euro VI

Volvo D13K

Scania DC13

Renault DTI 13

38,60
M−B OM 471

37,50

38,70
MAN D2676

38,00

Iveco Cursor 13

38,50

38,80

190
185,5
185
180
175
170

178,3

Volvo D13K

39,10
39,00

195,3

Scania DC13

39,50

200,8

195,3

195 193,8

Renault DTI 13

39,50

39,80

M−B OM 471

40,00

199,2

200

Iveco
Cursor 13

40,50

205

Paccar MX−13

40,60

Jednostkowy wskaźnik momentu, M V [Nm/dm 3]

41,00

Paccar MX−13

Jednostkowy wskaźnik mocy, N V [KM/dm 3]

CRT + SCR

MAN D2676

AdBlue

© MAN Truck & Bus

MAN D2676 – 480 KM (353 kW), najmocniejszy natomiast jest silnik Renault
DTI 13 – 520 KM (382 kW). Znacznie
ciekawiej wygląda porównanie jednostkowych wskaźników momentu obrotowego (wykres 2) – tu różnica pomiędzy największą a najmniejszą wartością
wynosi już 12,3%. Na czele stawki lokuje
się Scania DC13 rozwijająca moment
2550 Nm (200,8 Nm/dm3), podczas gdy
500-konny Cursor 13 rozwija „tylko”
2300 Nm (178,3 Nm/dm3), generując
przy tym moc większą o 10 KM niż silnik Scanii.

© Volvo Trucks

Gdzie: Nv – objętościowy wskaźnik mocy, MV – objętościowy wskaźnik momentu obrotowego, MM – maksymalny moment obrotowy przy mocy
maksymalnej, nN – prędkość obrotowa mocy maks., nM – pr. obrotowa momentu maks., eM – wskaźnik elastyczności momentu obrotowego,
en – wskaźnik elastyczności prędkości obrotowej, E – wskaźnik elastyczności całkowitej, cśr – średnia prędkość tłoka,
 n – rozpiętość prędkości obrotowych maksymalnego momentu
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prędkością obrotową. MAN-owskie doładowanie dwustopniowe poza szybkim
przyrostem ciśnienia zapewnia również jego stały poziom dzięki współpracy
mniejszej i większej turbiny.
Z punktu widzenia eksploatacji na
szczególną uwagę zasługują silniki Mercedesa oraz Scanii – istotnym walorem
użytkowym silników OM 471 i DC13 są
wysokie współczynniki elastyczności całkowitej (wykres 3). Przy prawidłowo dobranych przełożeniach w skrzyni biegów
oraz moście napędowym podczas jazdy
wzrost obciążenia nie wymusza redukcji biegu.
Średnia prędkość tłoka to jeden z głównych czynników decydujących o trwałości silnika, a w szczególności gładzi
cylindrowej i pierścieni tłokowych. Jej
wzrost powoduje zwiększenie cieplnych i mechanicznych obciążeń silnika.
Zarządzanie stanem
cieplnym układu oczyszczania
spalin to kluczowe zadanie:
w silnikach Scania DC13
zastosowano izolowany
kolektor wydechowy za
turbosprężarką i izolację
obudowy katalizatorów;
pozostali producenci
zrobili podobnie

Aby wyznaczyć i porównać szybkobieżność poszczególnych silników, do obliczeń przyjęto ekonomiczną prędkość
obrotową n = 1100 obr/min. Średnia
prędkość tłoka obliczana jest ze wzoru:
cśr [m/s] = S [m]·n [obr/min]/30, gdzie S
to skok tłoka w danym silniku (wykres 4).
Okazuje się, że przy założonej prędkości obrotowej najniższą średnią prędkość tłoka uzyskał silnik Iveco Cursor 13,
zatem na podstawie tylko tego parametru można by założyć, że silnik ten powinien być w porównaniu z pozostałymi
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6,08
5,94
5,87
5,79

5,79

najmniej obciążony. Oczywiście jakość
i rodzaj użytych materiałów do produkcji
silnika MAN D2676, dla którego średnia
prędkość tłoka miała wartość najwyższą,
może mu zapewnić doskonałą trwałość
w perspektywie dłuższego użytkowania.

Oczyszczanie spalin
Poszukiwano rozwiązań dających najniższe koszty eksploatacji, próbując znaleźć kompromis między całkowitym kosztem pojazdu, zużyciem paliwa i AdBlue,
wzrostem zużycia paliwa wynikającym
z obecności filtra DPF (spowodowanym
przez wzrost nadciśnienia i paliwo konieczne do wypalenia nagromadzonych
cząstek stałych). Oddzielnie każdy system, tj. EGR, SCR i DPF, został wcześniej dokładnie sprawdzony w realnych
warunkach eksploatacji. Jednak zinte-

Volvo D13K

Scania DC13

M−B OM 471

5,5

Renault DTI 13

5,72

MAN D2676

1,4

Scania DC13

Renault DTI 13

0

M−B OM 471

0,5

1,45

MAN D2676

1

1,45
Iveco Cursor 13

1,5

1,66

Volvo D13K

1,67

6,2
6,1
6
5,9
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2

Iveco
Cursor 13

2,25
2

Średnia prędkość tłoka, C śr [m/s]

2,5

Paccar MX−13

Wskaźnik elastyczności calkowitej, E

2,7

Paccar MX−13

3

nowe pojazdy z silnikami Euro VI. Tak
więc skromny tłumik wraz z rurą wydechową stały się kuferkiem pełnym
skarbów – kosztownych katalizatorów
i czujników.
Struktura stosowanych systemów
oczyszczania spalin w przypadku wszystkich producentów jest niemal taka sama
(schemat układu oczyszczania spalin
stosowany przez Iveco przedstawia rysunek 1). 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.

Test 1000 punktów – obiektywnie?
© Scania

growanie ich w pojedynczy system (w dodatku w jednej obudowie) zdolny do
oczyszczenia spalin do wymaganego poziomu Euro VI było zadaniem bardzo
trudnym. Ustawodawca nie tylko zaostrzył limity emisji, ale również wymusił
skokową zmianę w dokładności pomiarów (np. w teście WHTC oprócz masy
mierzona jest także liczba cząstek stałych).
W dodatku wymagana jest tzw. trwałość
emisyjna – 700 tys. km lub 7 lat, co wystąpi pierwsze. Użytkowników interesowało głównie zużycie paliwa przez

Jeśli decydujemy się na porównywanie samochodów, pamiętajmy, że nie
chodzi już wyłącznie o przysłowiowe śruby
i nakrętki. Magicznym słowem jest tu nowoczesna, „inteligentna” technologia
(Anglicy mają na to doskonałe określenie: high-tech). Także w przypadku proponowanego porównania 500-konnych
„trzynastek” możemy oczywiście przeanalizować wykorzystane innowacyjne
rozwiązania konstrukcyjne, ocenić zastosowane innowacyjne materiały czy
rozwijane osiągi i osiągi jednostkowe.
Jednak nie zapominajmy, że bez swojego
nosiciela – czyli samochodu ciężarowego
– nawet najdoskonalszy silnik trakcyjny
nie ma racji bytu. Zatem jeśli poszukiwalibyśmy „zwycięzcy” naszego porównania silników Euro VI, to jednoznacznego

e-hydraulika.eu
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werdyktu być nie może… Zwycięzcą może
być tylko cały, kompletny pojazd. Ale także
wśród nich napotkamy istotne różnice
niepozwalające na dokonanie względnie
obiektywnych ocen. Można tu wspomnieć chociażby o takich rozwiązaniach,
jak stosowane już w niektórych ciągnikach algorytmy zmiany biegów wykorzystujące dane topograficzne dostarczone
przez współpracujące systemy GPS, minimalizujące zużycie paliwa funkcje swobodnego toczenia typu eco-roll czy dodatkowego zwiększania momentu obrotowego
lub szybkiego przełączania na najwyższych biegach. Te i inne rozwiązania
sprawiają, że jakiekolwiek porównania
są niezwykle trudne. Czasami nie da się
porównać jabłek z pomarańczami.
Oczywiście są podejmowane próby
obiektywizowania ocen, czego doskonałym przykładem może być Test 1000
punktów przeprowadzony przez naszych
kolegów dziennikarzy z redakcji niemieckich czasopism branżowych pod koniec
2013 r. Bohaterami były zestawy zaprzężone w topowe ciągniki flagowe takich
producentów, jak DAF, MAN, Mercedes-Benz, Scania i Volvo, napędzane silnikami Euro VI o mocy zbliżonej do 460 KM
(± 20 KM). Samochody oceniano pod
wieloma względami, kategorie to: kabina,
jazda, osiągi, zużycie paliwa i AdBlue, produktywność i bezpieczeństwo. Szczegóły
sposobu realizacji Testu 1000 punktów
i końcowe oceny można znaleźć w wielu
publikacjach – także w internecie.
Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy, że zwycięzcą został Mercedes-Benz Actros 1845 z kabiną Gigaspace,
zdobywając 952 punkty. Drugie miejsce
przypadło Scanii R450 Streamline z kabiną Topline (931 pkt.), trzecie i czwarte
ex-equo zdobyły DAF XF 460 Super
Space Cab oraz Volvo FH 460 Globe-

© D. Piernikarski

Rysunek 1. Schemat układu oczyszczania spalin stosowanego przez Iveco: DOC – katalizator
utleniający, DPF – filtr cząstek stałych, SCR – katalizator redukcji selektywnej, CUC – katalizator
blokujący amoniak (katalizator nieprzereagowanego amoniaku, ASC)

H 2O

CUC
Oceniając zużycie paliwa i AdBlue,
brano pod uwagę jazdę po płaskiej autostradzie z prędkością 85 km/h, podjazd
pod wzniesienie przy maksymalnym
wciśnięciu pedału przyspieszenia oraz
średnie zużycie paliwa i AdBlue na całej
trasie testowej. Sumarycznie najoszczędniejszy okazał się Mercedes-Benz Actros
1845 (135 pkt.), za nim Scania R450
Streamline (128 pkt.), pozostałe modele:
DAF XF 460 (124 pkt.), MAN TGX 18.480
(118 pkt.) oraz Volvo FH 460 (109 pkt.)
Czy można stwierdzić, że wyniki Testu
1000 punktów rozstrzygają problem,
która ciężarówka i który silnik są najlepsze? Oczywiście nie. Mimo wszelkich
starań dotyczących powtarzalności czy
obiektywizacji testu był to tylko test
dziennikarski, w dodatku bez udziału
pojazdów Iveco i Renault.

Na zakończenie
W dziennikarskim Teście 1000 punktów
zwyciężył Mercedes-Benz Actros 1845,
zdobywając 952 punkty

trotter XL – oba pojazdy otrzymały po
328 punktów. Stawkę zamykał MAN
TGX 18.480 z kabiną XXL (909 pkt.)
Analizując szczegółowe wyniki, warto
przyjrzeć się ocenom uzyskanym przez
poszczególne pojazdy w kategorii „Osiągi”,
w której wyróżniono m.in. podkategorię
Charakterystyka silnika oraz Osiągi. W tej
pierwszej najwyżej oceniono silnik Scania
DC13 – 25/25 pkt., jednak pozostałe oceny
to 24 pkt. dla silnika Mercedes-Benz
OM471 i po 24 pkt. dla Paccar MX-13,
Volvo D13K i MAN D2676. Wszystkie
jednostki napędowe miały pojemność
skokową zbliżoną do 13 litrów – o jakich
właśnie piszemy. Z kolei w podkategorii
Osiągi najwięcej punktów (50/50) otrzymał układ napędowy DAF XF, 3 modele
zdobyły po 48 pkt., jedynie Volvo FH – 46.

Nie zapominajmy, że o udziałach rynkowych danej marki i o popularności danego modelu nie decyduje tylko technika.
Dla użytkownika liczy się – w Polsce
wciąż najbardziej – cena zakupu, a ogólniej mówiąc całkowity koszt własności
i użytkowania pojazdu. Ważny jest również poziom obsługi przed- i posprzedażnej, szczególnie oferta w zakresie obsługi:
gęstość sieci serwisowej, zakres i koszt
kontraktów obsługowo-naprawczych.
Pamiętajmy też, że to kierowca zasiadający za kierownicą nowoczesnego
ciągnika czy podwozia Euro VI musi być
doskonałym fachowcem, którego pozyskanie jest coraz trudniejsze. Warto zatem dbać o z trudem zgromadzony kapitał, jakim są właśnie dobrzy kierowcy,
bo przecież w efekcie to wszystko od
nich zależy: mają wpływ na zużycie paliwa, trwałość i niezawodność pojazdu.
Nawet najnowocześniejsza technika na
pokładzie bez ich udziału jest niemal
bezużyteczna.

Wykresy: © D. Piernikarski
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Ciężarowe
perspektywy 2030
Dariusz Piernikarski

Na czerwcowych warsztatach prasowych zorganizowanych przez VDA, czyli
Niemiecki Związek Przemysłu Samochodowego, pod hasłem „Pojazdy Użytkowe
Napędem Przyszłości” przedstawiono raport na temat perspektyw rozwoju
światowej branży pojazdów użytkowych. Omówimy jego najciekawsze wątki.

aport został przygotowany wspólnie przez specjalistów z VDA oraz
agencji A.T. Kearney zajmującej się
analityką rynku. Jest to bardzo obszerna
i szczegółowa praca – proponujemy zapoznanie się z jej najważniejszymi wątkami, będziemy jeszcze do informacji
tam zawartych wracali.

dekady kilku producentów pojazdów
(OEM – Original Equipment Manufacturer, dosłownie: producent oryginalnego
wyposażenia) dołączy do ekskluzywnego
grona graczy globalnych działających
aktywnie w co najmniej czterech regionach. Jednocześnie niektórzy z typowych
producentów regionalnych i niszowych
znikną z rynku, ponieważ nie uda im się
uzyskać skali produkcji niezbędnej do
skutecznego zmierzenia się z konkurencją i przetrwania. Najważniejszym wyzwaniem dla producentów globalnych

Światowy przemysł produkujący pojazdy użytkowe korzystnie wpływa na
sytuację ekonomiczną, chociażby poprzez stałą poprawę efektywności środków transportu, ale jest też poddany
silnym wpływom cyklów ekonomicznych. Działalność producentów samochodów ciężarowych segmentu średniego
(MD – medium duty, dmc. 6–16 t) i ciężkiego (HD – heavy duty, dmc. > 16 t) ma
w dużym stopniu charakter globalny –
w znacznie większym zakresie niż np.
producentów samochodów dostawczych,
naczep, przyczep czy zabudów.
Globalny przemysł pojazdów użytkowych znajduje się obecnie na krawędzi
olbrzymich zmian. W ciągu najbliższej

© Daimler Trucks

Nieunikniona konieczność zmian

W Stanach Zjednoczonych liderem rynku jest
Daimler Trucks North America z udziałem
32%, flagowym modelem ciężarówki
jest Freightliner Cascadia
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jest i będzie wykorzystanie efektu skali
przy jednoczesnym dopasowaniu się do
istniejących różnic regionalnych. Tylko
skuteczna realizacja takiej strategii działania pozwoli w przyszłości producentom
OEM na wykorzystanie w pełni powstających szans na rozwój. Po czasie mimo
wszystko stałego, lecz bardzo burzliwego wzrostu, jakiego doświadczyliśmy
w ciągu ostatniej dekady, prognozy mówią o wzroście globalnego rynku samochodów ciężarowych w średnim i ciężkim
segmencie na poziomie 4,8% do 2020 r.

Dongfeng w 2013 r. sprzedał 238 tys.
samochodów segmentu MD+HD, co dało
firmie czołowe miejsce na rynku chińskim
z „zaledwie” 22-procentowym udziałem

Ameryka Pó³nocna
3,8%

Ogó³em

421

4,8%

184
3657

2640

1329
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2013
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3,5%

Technologia pod wpływem TCO

Rozwój rynku w poszczególnych regionach świata będzie uzależniony przede wszystkim od ogólnej sytuacji ekonomicznej. Największy rynek światowy
– Chiny – nie będzie się rozwijać w tak
szybkim tempie jak dotychczas, ale mimo
to Azja pozostanie „silnikiem napędowym” branży pojazdów użytkowych.
Z kolei Indie pod koniec dekady mają
szansę na zajęcie drugiego miejsca i tym
samym prześcignięcie Stanów Zjedno-

Europa Zachodnia

Europa Œrodkowo−Wschodnia

5,3%
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Jeśli przeanalizujemy zachodzące
zmiany technologiczne, to czynnikiem
decydującym o ich kierunku jest całkowity koszt własności i użytkowania pojazdu (TCO). Istotne jest jednak to, że
TCO ma zupełnie inną strukturę w krajach należących do Triady (USA, EU,
Japonia) w porównaniu z tą, jaka obecnie istnieje na rynkach wschodzących,

2013

5,5%
4,6%

330
76
254

178
38
139

2020e

2013

2020e

Japonia

299
77

Chiny

222

4,0%

2,3%

5,5%
4,6%

2020e

1047
289

Indie

1375

72
38
34

408

2013

10%

Ameryka Po³udniowa
4,6%

1703
2013

3,0%

2328
252
100
151

2020e

3,1%

310
125

2,9%

185

210
98
112

MD

759

8,7%
11%

233

2013

ASEAN

967

4,7%

177

2013
2013

3,5%

410

2020e

5,1%

5,1%

937

85
44
41

1,9%
2,8%

2020e

133
93
41
2013

4,4%
5,5%

184
125
59

© A.T. Kearney, VDA

Agencja A.T. Kearney w swoich analizach ocenia, że w skali światowej nastąpi wzrost rynku pojazdów użytkowych
(segment średni i ciężki) o 4,8% z poziomu 2,64 mln w 2013 r. do ok. 3,66 mln
w 2020 r. Oczywiście tempo rozwoju
poszczególnych regionów będzie zróżnicowane. W Ameryce Północnej szacowane tempo wzrostu powinno wynieść
ok. 3,8%, czli do 545 tys. szt., w Europie
Zachodniej sprzedaż samochodów ciężarowych segmentu średniego i ciężkiego
wzrośnie z 230 tys. do 330 tys. szt.
(+5,3%). W krajach Europy Wschodniej
i Środkowej rynek powinien się rozwijać ze znacznie większą dynamiką – sprzedaż nowych pojazdów w 2020 r. powinna osiągnąć ok. 299 tys. szt., czyli o 7,7%
więcej niż w 2013 r. (178 tys.). Największym tempem rozwoju powinien
charakteryzować się rynek indyjski –

© Automotiveworld.com

Prognozy rozwoju rynku

2020e

2020e

2020e

HD

Wykres 1. Prognozy rozwoju rynku samochodów ciężarowych w segmencie średnim i ciężkim (MD i HD) do 2020 r.

tam sprzedaż samochodów ciężarowych
w ciągu najbliższych 6 lat wzrośnie o ok.
10% (210 tys. w 2013 r., 410 tys. w 2020).
Chiny, mimo iż bezsprzecznie pozostają
największym rynkiem zbytu, odnotują natomiast umiarkowany wzrost – prawdopodobnie będzie to tylko 4%, choć w wartościach bezwzględnych są to wielkości
imponujące: w 2013 r. sprzedaż pojazdów MD i HD wyniosła 1,05 mln, natomiast w 2020 r. może dojść do 1,37 mln.
Szczegółowe zestawienie zaprezentowano na wykresie 1.

czonych pod względem liczby sprzedawanych pojazdów. Rynek afrykański
powinien również rozwijać się w tempie
szybszym niż średnia światowa, choć
nadal istnieją tam kolosalne zaległości
do odrobienia. W obu wspomnianych
regionach – Azji i Afryce – poprawa infrastruktury, postępująca urbanizacja
i profesjonalizacja sektora logistycznego
stworzą popyt na większe i nowocześniejsze środki transportu kołowego przy
zachowaniu popytu na tradycyjne rozwiązania o niskim poziomie cenowym.

należących np. do grupy BRIC, choć
w przyszłości interesy obu tych grup
stawać się będą coraz bardziej wspólne.
W przypadku ciągników siodłowych
działających w segmencie ciężkim roczne
koszty własności i użytkowania sięgają
obecnie ok. 70 000 euro (dane dla rynku
niemieckiego), przy czym 50% to koszty
paliwa i oleju, 31% – koszty płac kierowcy, 12% – amortyzacja (spadek wartości) pojazdu, ok. 2% wydatków wiąże
się z obsługą i naprawami (bez ogumienia), a koszt wymiany i naprawy opon to
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Modele biznesowe w branży samochodów ciężarowych różnią się między
sobą i wszystkie znajdują się pod presją
związaną z koniecznością generowania
wyższych zysków. Nastawienie na obecność globalną, wykorzystanie efektu skali
i wytwarzanej wewnętrznie wartości dodanej, pozycjonowanie produktu i obję-

HD
dalekobieżny ciągnik siodłowy

4%

Rynki wschodzące,
np. Chiny

6%
9%
TCO
=
22 tys. €

52%

71%

Paliwo i smary

Płace kierowców

Serwis i obsługa

Opony

12%

13%
39%

TCO
=
52 tys. €

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

cie działaniem poszczególnych segmentów branży to dążenia do stworzenia
szansy na uzyskanie znacznej przewagi
konkurencyjnej. Rozwiązaniem jest stanie się producentem skoncentrowanym
na różnicach regionalnych, ale działającym na skalę globalną, niż kolosem
oferującym uniwersalne produkty dla
wszystkich. Udany wybór i skoncentrowanie się na rynkach lokalnych powinno
pomóc złagodzić negatywne wahania
na rynku globalnym. Globalni dostawcy
komponentów staną się jeszcze bliższymi
421

252

parterami dla producentów końcowych
OEM, dostarczając regionalnym i lokalnym producentom części odpowiednie do
specyfiki produktu.
O ile producenci działający na rynkach
wschodzących wytwarzają większość samochodów, to europejscy i amerykańscy
generują zdecydowaną większość zysku.
Sprzedają wysokomarżowe produkty
high-tech wymagającym odbiorcom częściej analizującym koszty i cykle operacyjne niż patrzącym na wejściową cenę
zakupu. Mimo że firmy transportowe na
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Wykres 3. Udziały rynkowe producentów OEM na 10 najważniejszych rynkach świata w 2013 r. (sprzedaż w tys. szt., udziały w %)

94 | PAŹDZIERNIK 2014 | Transport – Technika – Biznes

© A.T. Kearney, VDA

Zmiana modelu biznesowego

MD
podwozie dystrybucyjne

Triada,
np. Niemcy

ok. 5%. Dla porównania: przedsiębiorca
transportowy w Chinach wydaje rocznie
na swój ciągnik ok. 47 000 euro, przy
czym paliwo stanowi 71%, płace – 11%,
amortyzacja – 6%, naprawa i obsługa –
9%, a opony – 3%. Pełne zestawienie dla
samochodów segmentu średniego (podwozie dystrybucyjne) i ciężkiego (dalekobieżny ciągnik siodłowy) przedstawiono na wykresie 2.
Producenci samochodów ciężarowych na rynkach Triady inwestować
będą w innowacyjne rozwiązania, ponieważ ich klienci gotowi są ponieść nieco
wyższe koszty, licząc na obniżenie TCO.
Innowacje w obszarze układu napędowego nadal będą mieć kluczowe znaczenie, istotną rolę odegra również rozwój
technologii informacyjnych, a koncepcja
tzw. pojazdu połączonego (connected
truck) cieszyć się będzie coraz większym
zainteresowaniem. Zarządzanie flotą
w czasie rzeczywistym i usługi świadczone przed podmioty trzecie pozwolą na
obniżenie całkowitego kosztu własności
i użytkowania samochodu ciężarowego
– jest to zagadnienie kluczowe dla zachodnich operatorów transportowych
i coraz większej liczby firm działających
na rynkach wschodzących.

Rynki
pozostałe

•Daimler
•Volvo
•VW1
•Paccar

rynkach wschodzących powoli adaptują
podobne praktyki, to różnica w rentowności pomiędzy zachodnimi producentami ciężarówek a większością ich rywali
działających na pozostałych rynkach będzie nadal duża.
Warto zwrócić uwagę na różnice istniejące pomiędzy producentami o dużej
rentowności. Liderzy pod względem poziomu zysku i jego stabilności to wytwórcy
samochodów ciężarowych koncentrujący
się na poszczególnych segmentach czy
regionach lub obu jednocześnie. Firmy
z branży powinny skoncentrować się na
obniżaniu kosztów materiałowych, optymalizacji sieci sprzedaży i administracji
i prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w bardziej globalnym wymiarze
przy jednoczesnym zwiększaniu skuteczności tych badań, bez podwyższania
ich kosztu. Obecną strukturę rynku światowego przedstawiono na wykresie 3.

2030: krajobraz po bitwie?
Zgodnie z prognozami A.T. Kearney
w 2030 r. działać będzie więcej producentów globalnych niż obecnie. Kilkunastu graczy na rynkach wschodzących
dysponuje potencjałem pozwalającym
na wyjście z obecnej pozycji regionalnego giganta czy producenta niszowego.
Obecna grupa gigantów regionalnych

Giganci
regionalni
•Toyota (Hino)

•Dongfeng
•FAW
•CNHTC (Sinotruk)
•BAIC (Foton)
•Tata
•Shaanxi
(Weichai P.)

--------------------------------------------------------------------
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Triada

Grupy
globalne

Gracze
niszowi

2030: Struktura przemysłu samochodów ciężarowych
5–8 grup lokalnych, w tym 2–4 producentów
z Chin, Indii i Korei Płd

•Ford
•Navistar
•Isuzu
•CNH Industrial
(Iveco)

Czołowi producenci produkują > 400 tys. szt.;
250 tys. to wymóg konkurencyjności globalnej
Znacząco zredukowana liczba producentów
niszowych i regionalnych; kilku nowych
specjalistów w specyficznych segmentach

•JAC
•Ashok Leyland
•Kamaz
•Eicher
•SAIC
•Hyundai

Triada wciąż zdominowana przez swoich
producentów, Chiny i Indie przez lokalnych;
zróżnicowany krajobraz w pozostałych państwach
Niewielka liczba joint ventures
Wszyscy producenci aktywni
w zastosowaniach pozadrogowych

może z kolei znacznie się zmniejszyć –
znajdzie się w niej kilku producentów
chińskich i indyjskich. Konsolidacja pomiędzy grupami globalnymi jest już
w dużym stadium zaawansowania i dalsze połączenia będą ograniczone przez
prawa antymonopolowe, co zmniejszy
grupom liczbę opcji do generowania dalszego wymaganego wzrostu. Celami
akwizycji stawać się będą producenci
niszowi, ci zaś poszukiwać będą możliwości współpracy z innymi firmami tego
typu, chcąc uzyskać zasięg globalny, dostęp do nowych rynków i większą skalę
produkcji.
Połączenia, przejęcia i rosnąca konkurencja pomiędzy pozostałymi uczestnikami rynku spowoduje zakończenie
wielu joint ventures. Producenci zachodni będą nadal dominować na rynkach Triady, tak jak producenci działający na rynkach wschodzących będą mieć
udziały większościowe na swoich rynkach rodzimych, co utrudni graczom
z obu stron spełnienie założonych celów wzrostu związanych z ekspansją na
nowe obszary. Przy zachowaniu równowagi sił bitwa pomiędzy poszczególnymi
globalnymi producentami samochodów
ciężarowych przeniesie się do poszczególnych rynków, takich jak Indie, Brazylia, Rosja, Indonezja, Meksyk, Afryka
Południowa czy Tajlandia.
Czołowym dostawcą samochodów
ciężarowych w Ameryce Południowej jest Volkswagen (27% udziału);
nowością z roku 2012 był model
VW Constellation 24.280 ADVANTECH z technologią hybrydową
i silnikiem MAN D08
© MAN Truck & Bus

włączając MAN-a
oraz Scanię
1)

2014

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

Wykres 4.
Prognoza zmian
struktury producentów samochodów
ciężarowych segmentu średniego
i ciężkiego (MD, HD)
w perspektywie
roku 2030

--------------------------------------------------------------------
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Summary
In their analysis Agency A. T. Kearney estimates that by 2020 global
commercial vehicle market (medium
and heavy duty segment, MD – HD)
will increase by 4.8% from 2.64
million in 2013 to approx. 3.66 million. Of course, the pace of development of individual regions will
vary. In North America, the estimated rate of growth should amount to
approx. 3.8% to 545 thousand units.
In Western Europe, sales of MD and
HD trucks will grow from 230 thousand to 330 thousand. (+5.3%). In
Central and East European countries market should grow much faster
– sales of new vehicles in 2020 should reach approx. 299 thousand units
– 7.7% more than in 2013. The largest growth rate should have the
Indian market – there truck sales
over the next six years will increase
by approx. 10% (210 thousand in
2013, 410 thousand in 2020). China,
undoubtedly will remain the largest
market, but with a moderate increase – it will probably be only 4%
– although in absolute terms the figures are impressive: in 2013 sales
of MD and HD vehicles totaled 1.05
million, while in 2020 they can reach
1.37 million. Detailed summary is
presented in Chart 1.
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MAREK ZAWISTOWSKI

dyrektor ds. sprzedaży Renault Trucks w Polsce w Volvo Group Trucks Poland.
Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Świętokrzyskiej, specjalność budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Pracę zawodową rozpoczął w 1985 r. na stanowisku
specjalisty ds. eksportu i importu samochodów ciężarowych w państwowej Centrali Handlu Zagranicznego PolMot. W 1991 r. związał się z włoskim koncernem motoryzacyjnym Fiat i przez dwa lata pracował w jego przedstawicielstwie w Polsce, a następnie w nowo utworzonej spółce Iveco Poland. W ramach Iveco odpowiedzialny
był za utworzenie i rozwój sieci dealerskiej samochodów dostawczych i ciężarowych oraz za sprzedaż flotową
i marketing. W 2001 r. związał się z firmą Renault Trucks Polska, gdzie przez prawie 10 lat zajmował stanowisko dyrektora ds. marketingu regionu Polski i krajów nadbałtyckich. W latach 2011–2014 pracował w MAN
Truck&Bus Polska, zajmując się sprzedażą w krajach nadbałtyckich. Od kwietnia 2014 r. jest dyrektorem
ds. sprzedaży Renault Trucks w Polsce. Jego hobby to muzyka i sport. Żona Joanna, dwie córki.

NEIL FRYER

od czerwca br. jest dyrektorem technicznym i dyrektorem marketingu w dziale Parts & Service w firmie TRW Automotive Aftermarket. Z firmą tą związany był już 15 lat temu – pełnił
wtedy funkcję dyrektora generalnego działu sprzedaży i dystrybucji TRW na obszarze Europy. Aktualnie do zespołu firmy TRW Automotive Aftermarket w Neuwied wnosi bogate doświadczenie uzyskane w obrębie całego
rynku części zamiennych, które zdobył w ciągu 15 lat, pracując na odpowiedzialnych stanowiskach, m.in. jako
dyrektor w Bosal International, członek rady nadzorczej Tecdoc Informations System GmbH, wiceprezes Fiat
Parts & Service Europe, dyrektor Rhiag Inter Auto Parts Spa oraz ostatnio, będąc współzałożycielem globalnej
firmy doradczej na rynku motoryzacyjnym.

DARIUSZ MICHALAK

pełni funkcję wiceprezesa zarządu Solaris Bus & Coach SA. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów na Politechnice Poznańskiej.
Przez 5 lat był również pracownikiem naukowo-dydaktycznym tej uczelni w Instytucie Samochodów i Ciągników. Z firmą Solaris Bus & Coach SA związany jest od 1998 r. – zaczął tam pracować jako konstruktor nadwozi
w biurze technicznym. W roku 2006 objął stanowisko dyrektora tego biura, a od 1 sierpnia 2012 r. pełni funkcję
członka zarządu ds. badań i rozwoju zarówno w obszarze autobusów, jak również pojazdów szynowych. W wolnym
czasie gra w tenisa, jeździ na rowerze i na nartach. Jest miłośnikiem motoryzacji, a od niedawna poświęca się
razem z synem nowej pasji, jaką jest modelarstwo kolejowe. Żonaty, dwoje dzieci.

BRUNO ANCELIN

(57 l.) 1 października br. objął stanowisko dyrektora ds. produktów i programów
Grupy Renault. Jest absolwentem Inżynierii Lądowej w Ecole des Mines w Paryżu,
aktualnie piastuje stanowisko głównego inżyniera paryskiego Corps des Mines. Z firmą Renault związany jest
od 1982 r., zaczynał od pracy w dyrekcji działu ds. badań. W 1987 r. objął stanowisko zastępcy kierownika działu
skrzyń biegów, a następnie kierownika działu metod w zakładzie w Le Mans. W 1992 r. kierował działem strategii przemysłowej, a cztery lata później został wicedyrektorem odpowiedzialnym za produkcję w zakładzie we
Flins. W 1999 r. mianowano go dyrektorem ds. logistyki, a w kwietniu 2006 r. – dyrektorem Programu M1
(Mégane/Scénic/Koleos). Z dniem 1 września 2008 r. wszedł w skład dyrekcji generalnej Renault. W maju 2009 r.
został dyrektorem industrial sourcing Aliansu w spółce Renault Nissan BV i piastował to stanowisko do 1 listopada 2011 r. Wcześniej, bo 1 października 2010 r. Bruno Ancelin został dyrektorem ds. operacji w regionie Eurazji
i dyrektorem generalnym Renault w Rosji (Avtoframos), a w lutym 2012 r. członkiem zarządu AVTOVAZ-u.
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Naprawy
przek³adni kierowniczych
i pomp wspomagania
Wszystkie typy!

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

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
Iveco Polska sp. z o.o. na konferencję prasową
podczas targów Transexpo w Kielcach i na
cykl prezentacji Iveco Tech Lab 2014.
KH-kipper sp. z o.o. na konferencję prasową
na targach IAA w Hanowerze.
Mercedes-Benz Polska na jazdy testowe nowym
Actrosem SLT i Arocsem SLT.
OSPTN „Ponadnormatywni” na konferencję
branży transportu ponadgabarytowego.
SAF-Holland Polska sp. z o.o. do odwiedzenia
stoiska podczas targów IAA w Hanowerze.

sponsor
programu

Solaris Bus&Soach SA na konferencję prasową
na targach IAA w Hanowerze oraz targach
Transexpo w Kielcach.
Volvo Group Trucks Poland do udziału w światowym finale konkursu Optifuel Challenge
w Nicei, na testy pojazdów Volvo FH ze skrzynią I-Shift Dual Clutch w Hiszpanii oraz na
otwarcie serwisów Volvo Group Truck Center w Świdniku i Sędziszowie Małopolskim.
Wesob Sp. z o.o. do odwiedzenia stoiska
podczas targów IAA w Hanowerze.

„NA OSI” W PAŹDZIERNIKU

Zapraszamy do oglądania programu „Na Osi”®, nadawanego w telewizji MOTOWIZJA. Stacja dostępna
jest 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. Październik upłynie pod znakiem nowości
z sektora pojazdów użytkowych. Powrócimy do „życiorysów” ciężarówek i nadal rozpatrywać będziemy
problemy przewoźników. Poznamy również mistrzów ekonomicznej jazdy oraz zagościmy na uroczystym
jubileuszu. Będą również nasze stałe działy, a mianowicie cykl „Jak to nazwać?”, w którym poszukujemy
określeń na różne dziwne zachowania na drodze, oraz „Stroboskop”, będący zbiorem ciekawostek
i nowinek z branży. Audycję prowadzi Piotr Zelt.

Premiery w soboty o godzinie 14:00, powtórki 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.

4 października
Iveco Daily po nowemu; czy viaToll może
służyć do rozliczania czasu pracy; Volvo
wyłoniło europejskiego mistrza oszczędnej
jazdy; w Gdańsku wybrano Pomorską
Miss Scania; w cyklu „CV Truck” – DAF LF;
w cyklu „Jak to nazwać? – nieudany finał
amorów i potrójny pech

11 października
auto dla szefa – Fiat Freemont;
przewoźnicy o 10 latach w Unii
Europejskiej; mistrz Polski ekonomicznej
jazdy według Renault Trucks; IAA Hanower
2014 cz.1; w cyklu „CV Truck” – budowlane
Actrosy; w cyklu „Jak to nazwać” –
z lewego czerwone nie obowiązuje
i niezwykłe szczęście

Jeżeli nie masz Motowizji w swojej kablówce,
napisz lub zadzwoń do swojego dostawcy!

W odcinkach październikowych
zobaczyć będzie można między innymi:
18 października
Scania Streamline, czyli podretuszowana
„R”; niektóre gminy obniżają podatek
od środków transportu; zaglądamy na
terminal CLIP; IAA Hanower 2014 cz. 2;
w cyklu „CV Truck” – Renault Kerax;
w cyklu „Jak to nazwać?” – morderczy
taniec i zupełny brak rozsądku

25 października
Panorama – osobowa wersja Fiata
Ducato; komu dopłaty do szkoleń;
relacja z Mistrzostw Świata Kierowców
Zawodowych UICR w Krakowie; IAA
Hanower 2014 cz. 3; w cyklu „CV Truck”
– MB Sprinter; w cyklu „Jak to nazwać”
– przecinak i kompletny idiotyzm

Adres redakcji
Samochody Specjalne
ul. Przemysłowa 1, Byków
55-095 Mirków
faks 71 794 49 53
redakcja@samochody−specjalne.com.pl
www.samochody−specjalne.com.pl
Redaktor naczelny
dr inż. Dariusz Piernikarski
Zastępca redaktora naczelnego
Renata Pawliszko
tel. 71 783 24 16
Renata.Pawliszko@samochody−specjalne.com.pl
Rada Programowa
Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński,
Członkowie
prof. dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz,
prof. dr hab. inż. Wacław A. Kollek,
prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz,
prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas
Stali współpracownicy
Arkadiusz Gawron, Leszek Gil, Andrzej Glajzer,
Piotr Ignaciuk, Piotr Muskała, Marek Pisarek,
Yaroslav Oleksyuk, Bogusław Postek,
Marek Rutka, Joanna Rymarz,
Wiesław Szoplik
Dział Reklamy i Promocji
Ewa Kapłon
tel. 71 783 24 17
Ewa.Kaplon@mazur.eu
Katarzyna Biskupska
tel. 71 783 24 18
Katarzyna.Biskupska@mazur.eu
Dział Prenumeraty
Maria Nowakowska
tel. 71 345 60 00
prenumerata@mazur.eu
Skład i łamanie
Michał Bykowski, Anna Białek
tel. 71 783 24 40
dtp@samochody−specjalne.com.pl
Fotoedycja, design
Anna Mazur, Agata Zdziarska
Korekta
Zofia Bronicka−Wyrwas
Montaż elektroniczny i druk
Drukarnia EDIT, Warszawa
Nakład: 10 000 egz.

Oficyna Wydawnicza MAZUR sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1, Byków
55-095 Mirków
Prezes zarządu
dr inż. Maciej K. Mazur
Dyrektor artystyczny
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Redakcja liczy na rzetelność publikowanych ogłoszeń, reklam
i artykułów promocyjnych, nie odpowiada jednak za ich
treść. Zastrzega się prawo dostosowania materiałów do
potrzeb wydawnictwa i zmian w tekstach: przeróbek stylistycznych i technicznych. Zwracamy wyłącznie materiały
opatrzone wyraźnym zamówieniem.
Zabroniona jest bezumowna sprzedaż miesięcznika po cenie
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Jeżeli nie zdążysz obejrzeć programu w telewizji, archiwum odcinków dostępne jest na
oficjalnej stronie programu www.naosi.pl

Więcej na www.naosi.pl oraz na
www.facebook.com/ProgramNaOsi

Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na
adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując
się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem:
801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach
7.00–18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

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 9
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) Przelewem – numer rachunku: 21 1600 1156 0004 0602 2943 0001.
2) Firma, która chce otrzymaæ fakturê VAT, powinna z³o¿yæ zamówienie i przes³aæ je do redakcji faksem na nr 71 345 82 13
lub e−mailem: prenumerata@samochody−specjalne.com.pl. Termin p³atnoœci wynosi 14 dni od wystawienia faktury.
3) Zamówienia na prenumeratê przyjmuj¹ równie¿ urzêdy pocztowe na terenie ca³ego kraju oraz oddzia³y Ruchu.
4) Zapraszamy równie¿ do redakcji, gdzie osobiœcie mo¿na op³aciæ prenumeratê. Adres: ul. Przemysłowa 1, Byków.

