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Europejski
krwioobieg
Nie ma żadnych wątpliwości: efektywny transport kołowy (drogowy) jest podstawą
wzrostu i konkurencyjności Europy. Pełni funkcję łącznika pomiędzy wszystkimi sektorami gospodarki. Na obecnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego możemy zamawiać
książki, ubrania i nawet żywność on-line za pośrednictwem internetu, ale zawsze ktoś
musi te dobra nam dostarczyć. Ta sama zasada dotyczy całego sektora wytwórczego
i produkcji oraz realizowanych tam zadań. Możliwość działania i konkurowania jest
całkowicie zależna od istnienia konkurencyjnego systemu transportowego.
Potwierdzają to dane liczbowe: w 2010 r. europejski sektor transportu kołowego wygenerował obrót rzędu 548 mld euro przy wartości dodanej brutto na poziomie 4,8%.
Te dwie liczby pokazują, jak duże strategiczne znaczenie dla całej gospodarki europejskiej ma transport kołowy. Nie wolno zapominać także o tym, że przemysł transportowy
to także ok. 10,6 mln miejsc pracy. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, iż Europa
przestałaby działać bez pojazdów użytkowych, upraszczając – bez ciężarówek. Nie byłoby
jedzenia, dóbr konsumpcyjnych, miejsc pracy.
Branża transportowa tworzy dużą część bogactwa i dobrobytu Europy, a jednocześnie ma bardzo niewielki udział w generowaniu gazów cieplarnianych. Wszystkie ciężkie
samochody ciężarowe odpowiadają łącznie za tylko 5% emisji GHG w Europie, jednak
mimo tak niewielkiego udziału branża transportowa zdaje sobie sprawę z tego, że konieczne są działania zmierzające do dalszego ograniczania emisji gazów cieplarnianych.
Proces ten został zapoczątkowany już dawno, czego doskonałym dowodem jest chociażby to, że w ciągu ostatnich 50 lat udało się obniżyć zużycie paliwa ciężkich samochodów ciężarowych aż o 60% i to pomimo konieczności równoległego wdrażania norm
ograniczających emisję toksycznych składników spalin – przecież w ciągu ostatnich 20
lat wprowadzono 6 nowych regulacji (Euro I – Euro VI). Ich spełnienie wymagało wprowadzenia rozwiązań technicznych będących nierzadko w sprzeczności z działaniami na
rzecz obniżania zużycia paliwa. Mimo to współczesne ciężarówki Euro VI spalają mniej
paliwa i, co należy podkreślić, w wielu przypadkach o wiele mniej niż pojazdy poprzedniej generacji.
Spostrzeżenia te to coś w rodzaju wstępu do dalszych rozważań na temat stanowiska
Zrzeszenia Europejskich Producentów Samochodowych ACEA związanego z potrzebą redukcji emisji CO2, zaprezentowanego podczas wrześniowych Międzynarodowych Targów
Pojazdów Użytkowych IAA w Hanowerze. Oczywiście więcej informacji na temat znaleźć
można w bieżącym numerze „Samochodów Specjalnych”.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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Serwis Volvo Group Trucks
w Świdniku już otwarty

© Volvo Group Trucks

26 września br. uroczyście otwarto
dwumarkowy punkt serwisu i sprzedaży
pojazdów ciężarowych Volvo Group Trucks
w Świdniku. Obiekt powstał w miejscu
dotychczasowego autoryzowanego punktu dealersko-serwisowego Renault Trucks
(Eurocomplex) i jest jednocześnie nową
lokalizacją dla istniejącego w regionie
serwisu Volvo Trucks. W inauguracji
działalności obiektu, oprócz przedsta-

z usług autoryzowanego serwisu w Świdniku. „Do dyspozycji naszych klientów
jest wykwalifikowana załoga ekspertów
technicznych, która ze zdwojoną energią spełnia ich wysokie wymagania” –
podsumował dyrektor.
Na obiekt Volvo Group Truck Center
w Świdniku, który zajmuje powierzchnię
945 m2, składają się 3 przejazdowe stanowiska naprawcze dla zestawów (6 stanowisk dla ciągników), część biurowa oraz
magazynowa. Ogólna liczba autoryzowanych serwisów dostępnych na terenie
Polski to dla klientów Volvo Trucks – 31
i dla klientów Renault Trucks – 39. (KB)

2015 r. Co miesiąc zawodnicy konkurujący ze sobą w rozgrywkach krajowych
walczą o tytuł „Najlepszy kierowca” oraz
„Najlepszy zespół”. Na trzech czołowych
zawodników czekają atrakcyjne nagrody.
W Europie Liga Kierowców FleetBoard
odbywa się w: Austrii, Bułgarii, Czechach,
Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Polsce, Rumunii, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji,
Wielkiej Brytanii, we Włoszech oraz na
Litwie i na Słowacji. Jedenastu najlepszych uczestników z każdego państwa
weźmie udział w Światowych Mistrzostwach Ligi Kierowców FleetBoard, w których konkurują ze sobą drużyny poszczególnych krajów. W ramach różnorodnych
konkurencji z zakresu jazdy ekonomicznej, zręcznościowej i bezpieczeństwa
zostanie wybrany zwycięzca konkursu.
Rejestracja uczestników Ligi Kierowców
odbywa się do 31 grudnia br. pod adresem www.driversleague.com.
(KB)

MAN nadal na czele

wicieli obu marek, udział wzięli licznie
zgromadzeni goście, klienci, partnerzy
biznesowi oraz dziennikarze branżowi.
Przywitała ich Małgorzata Kulis, dyrektor
zarządzający Volvo Truck Center Polska,
i zaznaczyła, że to właśnie dla klientów
i ich potrzeb firma Volvo Group Trucks
stale doskonali swoje produkty i usługi
oraz optymalizuje ich dostępność. „Chcemy
jeszcze lepiej spełniać państwa wymagania i poprzez sprawną obsługę serwisową najwyższej jakości maksymalizować
dyspozycyjność waszej floty” – dodała.
Piotr Szarek, dyrektor ds. obsługi posprzedażnej rynku Europy Środkowowschodniej Volvo Group Trucks, podkreślił natomiast, jak ważnym punktem
na transportowej mapie Europy jest Lublin i jak wiele firm operujących na rynku
transportu międzynarodowego oraz lokalnych firm produkcyjnych, mających
transport na potrzeby własne, korzysta

Liga Kierowców
FleetBoard powraca
1 października br. wystartowała nowa
edycja Ligi Kierowców FleetBoard – międzynarodowego konkursu organizowanego przez firmę Mercedes-Benz dla
kierowców samochodów ciężarowych
z 19 krajów Europy oraz z Brazylii i RPA,
mającego na celu wyłonienie mistrza
ekonomicznej jazdy.
W konkursie biorą udział przedsiębiorstwa transportowo-logistyczne z tych
krajów. Przez cztery tygodnie system analizy użytkowania pojazdów FleetBoard
bada ich codzienne trasy. Ocenie poddawane są takie czynniki, jak przewidywanie sytuacji na drodze, płynność
utrzymania prędkości i częstotliwość hamowania. Konkurs potrwa do 31 stycznia
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MAN trzeci rok z rzędu został – według opublikowanego raportu TÜV Report Nutzfahrzeuge 2014 – producentem
pojazdów ciężarowych o najmniejszej
liczbie wykrytych usterek w samochodach powyżej 7,5 t. Pojazdy ciężarowe
serii TGL, TGM, TGS i TGX miały najmniejszą usterkowość spośród wszystkich badanych rocznych, trzy-, czteroi pięcioletnich pojazdów. Firma MAN
dodatkowo umocniła swoją czołową pozycję w kategorii rocznych pojazdów ciężarowych: 83,2% samochodów nie miało
w ogóle usterek (82% w 2013 r.). Również liczba starszych roczników ciężarówek MAN, która przeszła pomyślnie
ogólną kontrolę jakości, jest największa.
„Jestem dumny z ponownego osiągnięcia przez firmę MAN doskonałego wyniku. Jest to uznanie dla naszych ogromnych wysiłków w zakresie zapewnienia
jakości i motywuje nas do pracy nad dalszą
poprawą” – powiedział Anders Nielsen,
prezes zarządu firmy MAN Truck & Bus.
I dodał – „Wzrastająca liczba kontraktów
serwisowych pokazuje, że nasi klienci również postrzegają firmę MAN jako wiarygodnego partnera po sprzedaży i wiedzą,
że ich pojazdy są w dobrych rękach”.
Wyniki corocznych przeglądów pojazdów 1–5-letnich zostały poddane ocenie
przez Stowarzyszenie Ośrodków Kontroli

www.lampyostrzegawcze.pl

Wiele spedycji, wielu kierowców, jeden wynik:
średnio o 10,8 % oleju napędowego mniej.*
Actros jest gotów zmierzyć się z każdym konkurentem i wygrać.
W minionych miesiącach spedytorzy i kierowcy w całej Europie testowali Actrosa w realnych warunkach eksploatacyjnych.
Wyniki mówią same za siebie: we wszystkich pojedynkach paliwowych Actros zużył średnio o 10,8 % oleju napędowego mniej.*
Proszę sprawdzić: www.fuelduel.pl

Marka Daimler AG

* Stan na dzień 19.09.2014 r: pojazdy Euro VI i Euro V, 2 088 367 kilometrów przejechanych w warunkach realnej eksploatacji,
427 pojedynków (w tym 43 w Polsce), ponad 90 % wygranych.
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Strefa ciężka podczas
14. Targów Inter Cars
Blisko 200 wystawców ze świata
motoryzacji, 40 tys. odwiedzających,
niezliczone godziny szkoleń, prezentacji
i rozmów biznesowych – to bilans wrześniowych 14. Targów części zamiennych,
narzędzi i wyposażenia warsztatów Inter
Cars. Odwiedzającymi byli w większości
przedstawiciele warsztatów, m.in. klienci
Inter Cars SA z całej Polski, a także osoby
związane z branżą. W tym roku po raz
pierwszy przygotowano osobną halę wy-

blisko 100 tys. koni mechanicznych w postaci rajdowych i wyścigowych samochodów, sportowych ciężarówek, motocykli, a nawet był pojazd o napędzie
odrzutowym, wyposażony w silnik od
samolotu wojskowego MIG. Zagościło
wiele gwiazd motorsportu, m.in. Krzysztof Hołowczyc, Leszek Kuzaj, Grzegorz
Baran, Jochen Hahn i Rafał Sonik. Na
torze można było zobaczyć czołowych
przedstawicieli polskiego driftingu oraz
najlepsze zespoły, które ku uciesze widzów pokazały swe możliwości podczas
rozegranej 3. rundy Driftingowych Mist-

ciężarowych, oraz drugi w specyfikacji dakarowej, przygotowany przez Grzegorza
Barana, wielokrotnego uczestnika Rajdu
Dakar. Show sportowych ciężarówek dopełniły dwa driftujące Volvo ze stajni STW
Drift Team, które jadąc w parze „bokiem”,
wprawiły widzów w osłupienie.
Ukoronowaniem imprezy było Nocne
Motor Show – dynamiczny pokaz możliwości pojazdów motorsportu w niesamowitej oprawie świetlnej oraz pirotechnicznej przy dźwiękach muzyki, zwieńczony
kilkunastominutowym pokazem sztucznych ogni.
(KB)

© K. Biskupska

Technicznej TÜV we współpracy z niemieckim specjalistycznym magazynem
Verkehrsrundschau. Można się z nimi zapoznać w Raporcie TÜV dotyczącym pojazdów użytkowych, który jest dostępny
do pobrania z adresów: www.vdtuev.de
lub www.verkehrsrundschau.de/tuevreport.
(KB)

„Na Osi” od listopada również
w telewizji TVR

stawową o powierzchni blisko 2000 m2
przeznaczoną tylko dla rynku ciężarowego. Spotkali się w niej dostawcy części
do pojazdów ciężarowych, naczep i przyczep oraz wszystkie działy Inter Cars
z tego obszaru. Zaprezentowały się więc
takie firmy, jak Hella, Meritor, Schaeffler,
Wabco, ZF Service, Feber i sieć Q-Service
Truck. Impreza była też okazją do świętowania dwóch jubileuszy – 10-lecia firmy
Feber oraz 15-lecia Q-Service.
Targi Inter Cars to również niezapomniane Motor Show, specjalna impreza, która odbyła się pod hasłem „Świat
motorsportu w jednym miejscu”. Na
płycie lotniska Bemowo zebrało się łącznie

rzostw Polski oraz 3. rundy STW Drift
Challenge. Odbyły się również pokazy supermoto, rallycross oraz Globe of Speed
– stalowej kuli, wewnątrz której pędziło
trzech motocyklistów. Obok niezliczonych
atrakcji sportowych warto wymienić
również próbę bicia Rekordu Guinnessa
w jednoczesnym „paleniu gumy” przez
jak największą liczbę samochodów. Wzięło
w niej udział ponad 70 pojazdów.
Widowiskowe pokazy uzupełniły sportowe ciężarówki wagi ciężkiej. Na torze
pojawiły się dwa pojazdy MAN – jeden
wyścigowy, prowadzony przez Jochena
Hahna, trzykrotnego zdobywcę tytułu
Mistrza Świata w wyścigach samochodów
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Dobra wiadomość dla wszystkich fanów programu „Na Osi”, którzy nie mają
Motowizji. Począwszy od listopada najnowsze odcinki będzie można oglądać
również w telewizji TVR, która jest dostępna w wiodących sieciach kablowych
w Polsce, w tym w UPC na kanale 159.
Pierwszy odcinek na TVR wyemitowany
został 4 listopada. Jednocześnie „Na Osi”
pozostaje w dotychczasowej stacji Motowizja jako jeden z jej flagowych programów i będzie tam nadawany o niezmiennych porach, tj. m.in. w soboty
o 14:00 i niedziele o 9:30, 16:00 i 21:30.
Archiwalne odcinki audycji są umieszczane na stronie programu już tydzień
po premierze, a od niedawna odcinki
po emisji telewizyjnej zamieszczane są
również w serwisie internetowym YouTube. Dokładne godziny emisji programu „Na Osi”, zdjęcia, wesołe zwiastuny oraz opisy kolejnych odcinków
znaleźć można na oficjalnej stronie programu www.naosi.pl oraz na profilu programu na Facebooku.
(KB)

www.lampyostrzegawcze.pl
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Jakość potwierdzona przez TÜV.
Po raz trzeci z rzędu MAN najlepszy
w raporcie TÜV. MAN kann.
Wyniki Raportu TÜV: www.vdtuev.de lub www.verkehrsrundschau.de/tuev-report

MAN kann

© I. Kurkowski
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(MAN, 90 pkt), a trzecie Marek Zając
(Scania, 90 pkt.). Już dziś organizatorzy
zapraszają na zimową edycję, która odbędzie się w lutym 2015 r. pod nazwą
Super Rally Snow. Lokalizacja zmagań
zostanie podana wkrótce.
(KB)

60-tysięcznik z Niepołomic

Zakończenie serii DXRacer
Super Rally

Dumna załoga zakładu w Niepołomicach
na tle jubileuszowego ciągnika MAN TGX
© MAN Trucks

DXRacer Super Rally to zupełnie
nowy cykl rajdów cross-country zarówno
dla zawodowców, jak i amatorów, organizowany przez zespół Cabała Rally Team.
Pierwsza eliminacja odbyła się w dniach
6–8 czerwca na nowo przystosowanym
do rajdów off-roadowych terenie o powierzchni niemal 120 ha w Niegowoniczkach w gminie Łazy w województwie
śląskim. Kolejne zmagania rozegrane
zostały w Bukownie w dniach 11–13
lipca na piaszczystym, kopalnianym terenie. Trzecia edycja DXRacer Super
Rally odbyła się w dniach 22–24 sierpnia w Chochołowie, w Czarnym Dunajcu,
a czwarta 3–5 października ponownie
w Niegowoniczkach.

W rywalizacji w całym cyklu udział
wzięły motocykle, quady oraz samochody
terenowe i ciężarówki. Średnio zawodnicy mieli do pokonania odcinki o łącznej
długości 150 km w każdej eliminacji.
Rywalizowali na zróżnicowanym terenie, od piaszczystego podłoża, przez teren leśny, po drogę szutrową. Pojazdy
biorące udział w klasie extremalnej dodatkowo zmagały się z odcinkami z elementami przeprawowymi.
W klasie ciężkiej rywalizowały 3 ciężarówki rajdowe: Mercedes 1935 prowadzony przez Andrzeja Świgosta, Scania
113 z Markiem Zającem za kierownicą
oraz MAN TGS, w którego kabinie zasiadł
trzyosobowy rodzinny team: Stefan,
Rafał i Piotr Bierytowie. Tegoroczną edycję DXRacer Super Rally w klasie ciężarówek wygrał Andrzej Świgost (Mercedes), zdobywając łącznie 300 pkt. Drugie
miejsce zajęła rodzinna załoga Bierytów

6 listopada br. z linii montażowej
fabryki MAN Trucks w podkrakowskich
Niepołomicach zjechała ciężarówka z numerem 60 000. Jubileuszowy egzemplarz to ciągnik siodłowy TGX 18.480
4×2 BLS EfficientLine z partii 20 pojazdów
zamówionych w tym roku przez klienta
z Francji. Zarówno kierujący fabryką
w Niepołomicach Ralph Kimmich, jak
i cała załoga zakładu nie kryją zadowolenia z tego wydarzenia. „Jesteśmy bardzo
szczęśliwi i dumni z faktu, że już sześćdziesięciotysięczny pojazd opuszcza linię
montażową. Jednocześnie, bez względu
na kolejność, każda ciężarówka, która od
nas wyjeżdża, to produkt najwyższej jakości, efekt ogromnego zaangażowania
i pracy wszystkich pracowników” – powiedział Ralph Kimmich.
Otwarta 7 lat temu, w październiku
2007 r., fabryka w Niepołomicach jest
jednym z najmłodszych zakładów produkcyjnych koncernu MAN Trucks & Bus
AG. Powstające tu pojazdy klasy ciężkiej
TGX i TGS trafiają na rynki całej Europy,
a serie TGX WW i TGS WW również
poza jej granice.
(KB)
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Rozwój Wielkopolski
z Volkswagen Poznań

© Wielton

W październiku br. Volkswagen Poznań otrzymał prawomocne pozwolenie
na budowę nowej fabryki w miejscowości Białężyce koło Wrześni. Obecnie
na terenie przyszłej fabryki prowadzone
są już pierwsze prace budowlane. „Prawomocne pozwolenie na budowę oznacza, że możemy przystępować do kolejnego etapu realizacji projektu Crafter.
Obecnie pracujemy nad przygotowaniem placu budowy do działań budowlanych. Chcemy, aby fabryka była gotowa
w trzecim kwartale 2016 r.” – zapowiedział Jens Ocksen, prezes zarządu Volkswagen Poznań.
Nowa fabryka Volkswagena powstanie na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, która jest podstrefą
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”. Teren budowy
obejmie obszar 220 ha. W nowej fabryce
od 2016 r. produkowany będzie następca modelu Volkswagen Crafter, a zatrudnienie w niej znajdzie przynajmniej
3000 osób.
Od ponad 20 lat w Poznaniu funkcjonuje fabryka, w której produkowane są obecnie dwa modele: VW Caddy
oraz Transporter T5. W ubiegłym roku
w poznańskim zakładzie wyprodukowano
170 900 lekkich samochodów użytkowych. „Budowa fabryki we Wrześni to
nie jedyne wyzwanie, przed jakim stoi
nasza spółka. W ciągu najbliższych kilku
lat musimy przebudować i unowocześnić
nasz zakład, dostosowując go tym samym
do produkcji na bazie koncernowej platformy MQB” – powiedział Szymon Trzebiatowski, członek zarządu ds. finansowych i organizacji. „Produkcja na bazie
platformy MQB oznacza dla nas koniecz-

ność wybudowania nowej hali spawalni
oraz wprowadzenie wielu zmian w procesie technologicznym obecnej fabryki”
– dodał. Według zapowiedzi spółki budowa nowej hali spawalni powinna rozpocząć się najpóźniej w 2016 r. (KB)

Nowa inwestycja Wieltonu
9 października br. podczas uroczystości w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE) zarządowi firmy Wielton przekazane zostało zezwolenie na
budowę inwestycji wartej 30 mln zł, dającej prawie 30 nowych miejsc pracy.
Prezes zarządu Wielton SA Jarosław
Andrzej Szczepek i wiceprezes Tomasz
Śniatała oraz wiceburmistrz Wielunia
Janusz Pamuła otrzymali je od wicepremiera i ministra gospodarki Janusza
Piechocińskiego.
Podczas uroczystości w siedzibie
ŁSSE, połączonej z piknikiem integracyjnym dla inwestorów i partnerów strefy,
Janusz Piechociński wyraził zadowolenie, że wśród otrzymujących zezwolenia
są przedsiębiorcy zagraniczni, a największą radość budzi obecność w tym
gronie firm krajowych. Jako wzór przedsiębiorstw z powodzeniem szukających
nowych rynków zbytu wymienił właśnie
Wielton. Zwrócił uwagę na odważną,
aktywną działalność spółki w odległych
krajach. W sumie w ŁSSE wręczono 22
zezwolenia na działalność w ramach
strefy. Inwestycje łącznie kosztować będą
1 065 902 195 zł, a dzięki nim powstanie
prawie 1800 nowych miejsc pracy.

Na zdjęciu (od lewej): Tomasz Śniatała –
wiceprezes Wielton SA, Tomasz Sadzyński
– prezes ŁSSE, Jarosław Andrzej Szczepek
– prezes zarządu Wielton SA, Janusz
Pamuła – wiceburmistrz Wielunia

Dla Wieltonu to drugie zezwolenie
na działalność w ŁSSE. Poprzednie –
na działalność produkcyjną, handlową
i usługową – firma otrzymała w 2007 r.
W ramach nowego zezwolenia Wielton,
realizując projekt inwestycyjny, powiększy swoje moce produkcyjne o nowoczesny park maszynowy, dzięki któremu
wzrośnie zatrudnienie o 30 osób i efektywność produkcji.
(KB)

Usługa serwisowa oneCALL
by Carrier Transicold
Firma Carrier Transicold ulepszyła
całodobową pomoc serwisową. W ramach usługi oneCALL klienci mają do
dyspozycji jeden numer telefonu, który
daje dostęp do sieci serwisowej Carrier
na terenie Europy i Rosji. Na życzenie
zapewnia również dodatkowe informacje o aktualnym statusie zgłoszonego
przypadku. Carrier Transicold, działając
w Polsce jako Carrier Transicold Polska,
wspiera transport ładunków w kontrolowanej temperaturze poprzez kompletną ofertę agregatów chłodniczych
do pojazdów i kontenerów.
Nowa usługa oneCALL działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez
cały rok. Pozwala skontaktować się z pracownikiem mówiącym w języku klienta
i otrzymać natychmiastowe wsparcie
w 32 krajach. Wystarczy wykręcić numer:
00800 CARRIER1 (00800 22774371) –
według opłaty jak za połączenia lokalne.
„Wiemy, jak uciążliwe może być opóźnienie w podróży, zwłaszcza gdy dojdzie do niego w obcym kraju” – powiedział Victor Calvo, dyrektor zarządzający
Carrier Transicold Europe, Middle East
and Africa i dodał – „Zaprojektowaliśmy
usługę oneCALL tak, aby pomoc była
w zasięgu jednego telefonu, niezależnie
od tego, gdzie znajduje się nasz klient.
Po odnotowaniu zgłoszenia klient jest na
bieżąco informowany o jego statusie.
Możemy się skontaktować z klientem
telefonicznie, ale jest również możliwość
wysyłania informacji SMS-em, e-mailem
lub śledzenia zgłoszenia poprzez naszą
usługę internetową”.
Usługa oneCALL umożliwia również
dokonywanie dodatkowych operacji, np.
płatność lub wymianę waluty, jeśli klient
sobie tego życzy. Działa niezależnie od
miejsca, w którym znajduje się klient. (KB)
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Naczepa do wszystkiego
– czyli do niczego?

Dariusz Piernikarski

Naczepa naczepie nierówna – nie ma czegoś takiego jak naczepa standardowa.
Przygotowanie naczepy optymalnie dopasowanej do potrzeb transportowych jest
zadaniem dla specjalistów i wymaga sporej wiedzy technicznej i znajomości
specyfiki działalności przyszłego użytkownika.

ży krążą niezliczone opowieści o tym, jak
to firmy transportowe kupują naczepy,
kierując się wyłącznie kryterium ceny
i/lub po prostu przedkładają specyfikacje techniczne pojazdów, które już mają,
uzupełnione o adnotację „to samo jeszcze raz proszę”…
Jeśli to ostatnie podejście miałoby
sens w przypadku flot zajmujących się
wynajmem pojazdów i kontraktowymi
operatorami kursującymi regularnie
dzień w dzień między centrami logis-

Kögel Cargo Coil to zoptymalizowana wersja naczepy do transportu
szpul i rol taśmy ciętej. Dzięki niewielkiej masie własnej w wyposażeniu
podstawowym i budowie modułowej nadaje się do najróżniejszych zadań transportowych w różnych wariantach zabudowy, które można dobrać
do celu i kraju zastosowania. Kögel Cargo Coil ma stabilną ramę stalową
o lekkiej konstrukcji w formie wnęki na szpule o długości seryjnej 7200 mm
(opcjonalnie 9000 mm), w której można przewozić szpule i role taśmy
ciętej o średnicy od 900 do 2100 mm i maksymalnej masie 30 t. W ten
sposób masa pojazdu wynosi maksymalnie 45 t i możliwy jest transport
z dodatkowym pozwoleniem. Opcjonalnie naczepa Cargo Coil jest dostępna
z systemem zabezpieczania ładunków Kögel Coilfix. System Coilfix składa
się z belki mocującej, czterech wtykowych kłonic z rur kwadratowych z hakami do wysokich obciążeń i uchwytu na rury dystansowe, dwóch rur dystansowych, trzech lin i pasów mocujących w celu zabezpieczenia ładunku
po przekątnej. Dzięki temu zapewnione jest kształtowe zabezpieczenie
ładunku. Nałożenie belki mocującej oraz wtykowych kłonic pozwala na
uniknięcie uszkodzeń szpul i rolek taśmy ciętej.
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tycznymi czy magazynami dystrybucyjnymi z tym samym ładunkiem, to nawet
i w tym przypadku potrzebne są pewne
założenia wstępne. Przede wszystkim
należy założyć, że kupujący poprzednim
razem dokonał właściwego wyboru, a od
czasu poprzedniego zakupu w naczepie
nie dokonano żadnych zmian stylistycznych, konstrukcyjnych i nie wprowadzono jakichkolwiek usprawnień. Chodzi
oczywiście o takie zmiany, które wpływają na właściwości eksploatacyjne –

© Kögel Trailer

apytajmy dowolnego handlowca
reprezentującego dowolnego z renomowanych producentów naczep o to, co jest punktem początkowym
w procesie specyfikacji naczepy. Odpowiedź, którą usłyszymy, będzie prawdopodobnie taka: „Staramy się na początku ustalić, jak wyglądają potrzeby
klienta, biorąc pod uwagę rodzaj transportowanego ładunku i specyfikę realizowanych przewozów”. Czy nas to
zdziwi? Oczywiście nie. Jednakże w bran-

www.lampyostrzegawcze.pl

© Krone
© D. Piernikarski

Krone ma w ofercie naczepę Mega Liner z atestowanymi mocowaniami przeznaczonymi do transportu opon. Podstawą systemu MultiTyre jest specjalnie
stworzona do tego celu dwuścienna plandeka boczna z pięcioma wbudowanymi,
pionowymi profilami aluminiowymi w czterech bocznych polach kłonic. Dodatkowo
z każdej strony na całej długości pojazdu montuje się po dwie specjalne liny.
Dzięki temu pracochłonne mocowanie na krzyż w przestrzeni ładunkowej nie
jest już konieczne. Liny naciąga się wygodnie za pomocą hydraulicznych pomp
ręcznych. System MultiTyre firmy Krone został atestowany przez TÜV Nord jako
mocowanie przeznaczone do transportu opon. Krone Mega Liner z systemem
MultiTyre ma przestrzeń ładunkową o pojemności 100 m3. Pojazd wyposażony jest
w hydrauliczny dach podnoszony o wysokości podnoszenia 500 mm, co znacznie
skraca czas załadunku i rozładunku, a także ramę zewnętrzną Multi Lock. Nad stabilnością zachowania naczepy w trakcie jazdy czuwa montowany w niej seryjnie
modulator EBS i system RSS (Roll Stability Support). Stalowa ściana czołowa wzmocniona jest wewnątrz płytą z grubej sklejki.

W walce o klienta: pożądaną cechą
jest jak największa wysokość wewnętrzna
naczepy z zachowaniem dopuszczalnej wysokości zewnętrznej, czyli 4 m; dobrze jest
też, gdy pojazd spełnia wymagania normy
EN 12642-XL dotyczące wytrzymałości
nadwozi i zabezpieczeń ładunków

© D. Piernikarski

Dzięki zmianom w przepisach Dyrektywy 96/53/WE już niedługo zaczną
pojawiać się naczepy uzbrojone w klapy
tylne poprawiające właściwości aerodynamiczne nadwozia – ich stosowanie
pozwoli na obniżenie zużycia paliwa
przez zestaw o 5–6%

osiągi pojazdu zarówno podczas jazdy,
jak i w czasie procesu za- czy rozładunku. Mówiąc o osiągach, mamy także na
myśli takie ważne cechy, jak ładowność,
trwałość, stabilność, bezpieczeństwo czy
wartość przy odsprzedaży. Patrząc na
obecne tempo zmian, jakie odnotowujemy w branży pojazdów użytkowych –
nie tylko samochodów, ale i naczep – powtórne kupowanie (oczywiście po upływie jakiegoś czasu, np. leasingu) takiego samego pojazdu bez jakiejkolwiek
analizy jest, ogólnie mówiąc, bardzo nierozważne.

Ewolucja naczep trwa
O tym, że konstrukcje naczep ewoluują, nie trzeba chyba nikogo przekonywać, wystarczy przypomnieć sobie, jak

bardzo w ostatnich latach producenci
zmniejszyli masę własną pojazdu dzięki
wprowadzeniu zaawansowanych metod
projektowych w opracowywaniu podwozia i układów jezdnych przy jednoczesnym zastosowaniu lżejszych i bardziej
wytrzymałych materiałów konstrukcyjnych, takich jak np. stale o podwyższonej wytrzymałości, stopy aluminium czy
kompozyty. Wprowadzone zmiany pozytywnie wpłynęły na zużycie paliwa
przez ciągnik siodłowy, ładowność i stabilność podczas jazdy.
Swoje produkty doskonalą również
dostawcy komponentów: układów hamulcowych czy agregatów osiowych –
tak ważnych przecież dla ogólnej jakości
konstrukcji, jaką jest naczepa. Osie stają
się lżejsze, coraz łatwiejsze w obsłudze,
piasty konstruuje się tak, aby w jak naj-
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Dołączany wózek jezdny typu dolly z najnowszej oferty Fliegl to
konstrukcja ważąca do 30% mniej
niż podobne rozwiązania dostępne
na rynku. Wykorzystywany w zestawach europejskiego systemu
modułowego EMS o długości
25,25 m (samochód ciężarowy
z nadwoziem wymiennym + naczepa kurtynowa) pozwala na
zwiększenie ładowności całego
zestawu o ok. 10%. Mechanizm
skrętu to dyszel holowniczy odchylany poziomo, wyposażony
w siłowniki hydrauliczne, które
wspomagają skręt zestawu na
zakrętach.

© Haldex

Innowacje w grupie
komponentów
Haldex EB+ Soft
Docking to system
wspomagania podjazdu do rampy –
w swej najnowszej
wersji zapewnia
optymalną detekcję obszaru za naczepą, wykorzystywane są czujniki
i układy elektroniczne najnowszej
generacji

i mogą być wdrożone w 100% istniejących i przyszłych flot z nadwoziami
skrzyniowymi w ciągu trzech-czterech
lat. Na rynku są już obecnie producenci oferujący te rozwiązania w wykonaniu seryjnym, np. Trailer Tail firmy AT
Dynamics. Pojawiają się również całkowicie nowatorskie rozwiązania – przykła-

© Schmitz Cargobull

mniejszym stopniu przenosiły obciążenia
cieplne na łożyska. Tarcze hamulcowe
budowane są z materiałów o różnych
współczynnikach rozszerzalności cieplnej, co minimalizuje ich deformacje termiczne, a klocki hamulcowe można wymieniać w bardzo prosty sposób. Takie
przykłady można by mnożyć…
Równocześnie z opisanymi działaniami trwają prace nad stałą poprawą
własności aerodynamicznych naczep.
Boczne osłony na całej długości pojazdu, spojlery osłaniające osie, wyprofilowane kłonice narożne ściany przedniej
– to przykłady rozwiązań już doskonale znanych. Dzięki zmianom w przepisach Dyrektywy 96/53/WE zapewne już
niedługo zaczną pojawiać się naczepy
uzbrojone w klapy tylne poprawiające
właściwości aerodynamiczne nadwozia.
Ocenia się, że pozwolą one na obniżenie
zużycia paliwa przez zestaw o 5–6%

dem może być naczepa brytyjskiej firmy
Don Bur o kształcie przypominającym
kroplę (Teardrop) uzbrojona w zoptymalizowane aerodynamiczne osło ny
boczne Wabco Optiflow. Ciekawymi koncepcjami są z pewnością naczepy przygotowane przez Krone i Schmitz Cargobull przy okazji premier koncepcyjnych

Naczepy furgonowe Schmitz Cargobull S.KO mogą zostać wyposażone
w specjalną wielofunkcyjną podłogę MF6 spełniającą w zakresie generowanego hałasu wymagania certyfikatu PIEK. Oprócz cichobieżności
podłoga cechuje się dużą trwałością, ma także dobre własności antypoślizgowe i pozwala na wiele możliwości mocowania ładunku. Podłoga
MF6 ma wzdłużnie biegnące rowki oraz poprzeczne przetłoczenia podnoszące własności antypoślizgowe. Podczas za- i rozładunku hałas generowany przez kontenerki na kółkach pozostaje poniżej 60 dB (wymaganie PIEK), dzięki czemu naczepę furgonową można wykorzystywać np.
w nocnych dostawach. 6 profili służących do blokowania elementów mocujących ładunek zostało zagłębionych poniżej powierzchni podłogi, do mocowania drążków wykorzystywane są specjalne stopy ryglujące. Podłoga
jest wodoszczelna, waży o 19 kg mniej niż typowa płyta podłogowa wykonana z aluminium i jest od niej o 35% bardziej wytrzymała, co zwiększa trwałość i pozwala na uzyskanie większej wartości pojazdu przy odsprzedaży. Podłużny układ rowków ułatwia utrzymanie czystości.
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Innowacje w grupie komponentów: stosowane
w naczepach hamulce tarczowe Haldex ModulT cechują się wysoką skutecznością i stabilnością hamowania, niską masą, uproszczoną obsługą (aby
wymienić klocki, wystarczy zdemontować koło)

długość, szerokość czy odległość pomiędzy sworzniem królewskim a pierwszą
osią. Przepisy homologacyjne nakładają
ograniczenia ogólne, ale w obrębie przestrzeni ładunkowej istnieje wiele opcji
do wyboru. To na menedżerze floty spoczywa obowiązek zidentyfikowania aktualnych potrzeb, natomiast przedstawiciele producenta pojazdu i handlowcy
powinni – wykorzystując swoje doświadczenie – zaproponować pojazd tak skonfigurowany, aby w jak największym stopniu odpowiadał stawianym przed nim
zadaniom, oczywiście pozostając w ramach narzuconych przez kupującego
ograniczeń finansowych.

Gdzie powstaje wartość dodana w procesie zakupu? Polega to na zadawaniu
uporczywych pytań dotyczących rodzaju
transportowanych ładunków, ich ciężaru
i sposobu pakowania. Niekiedy pożytecznym zabiegiem jest praktyczne przyjrzenie się procesowi transportowemu
realizowanemu w rzeczywistości przez
flotę i zwrócenie uwagi na takie detale,
jak np. wysokości ramp załadunkowych,
sprzęt wykorzystywany do za- i rozładunku czy stosowane przy tym praktyki. W wyniku takich „oględzin” może
się okazać, że wysokość pojazdu nie odpowiada wysokości rampy – zatem celowe będzie zaopatrzenie nowej naczepy

reklama
ciągników MAN Koncept S (z naczepą
Krone) czy Mercedes-Benz Future Truck
2025 (z naczepą Schmitz).
Wprowadzane innowacje obejmują
cały pojazd, choć te dotyczące komponentów skupiają, niestety, mniej uwagi.
Zawieszenia, osie, układy skrętu, ściany
przednie, kłonice, prowadnice dachów,
systemy mocowania ładunku – to tylko
początek listy. Zmieniają się również
materiały stosowane np. na podłogi czy
ściany naczep furgonowych czy technologie produkcji i łączenia komponentów,
czego przykładem może być zastosowanie profili walcowanych w podłużnicach
ram naczep Schmitz Cargobull Genios.
Producenci skupiają się także na tym,
aby ich naczepy bez problemów przechodziły badania na zgodność z wymaganiami norm DIN EN 12642-L oraz
12642-XL dotyczących wytrzymałości
nadwozi i zabezpieczeń ładunków.
Rozważania na temat doskonalenia
naczep można by kontynuować. Ważne,
że każda z wprowadzonych innowacji
ma potencjał w zakresie poprawy rentowności, obniżenia całkowitego kosztu
własności i użytkowania pojazdu oraz
zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko – chociażby poprzez
zmniejszenie ilości emitowanego CO2.

Standard nie istnieje?
Możemy zaryzykować stwierdzenie,
że nie istnieje coś takiego, jak naczepa
standardowa, choć w przypadku pojazdów używanych opcje wyboru są już
znacznie bardziej ograniczone. Oczywiście konfigurując naczepę, mamy z konieczności do czynienia z wielkościami
standaryzowanymi, takimi jak wysokość,
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Naczepy kurtynowe produkowane przez Wielton to konstrukcje obliczone metodą elementów skończonych. Aby maksymalnie obniżyć masę
pojazdu, ramę wykonano z wysokowytrzymałej stali S700, zastosowano również lekkie i wytrzymałe materiały kompozytowe, m.in. w elementach belki tylnej. Wiele elementów wyposażenia zostało zoptymalizowanych pod kątem uzyskania maksymalnej funkcjonalności przestrzeni użytkowej i wygody obsługi – przykładem jest umieszczenie mechanizmu naciągu plandeki z przodu i z tyłu pojazdu.

w miechy zawieszenia pneumatycznego
o większym skoku. Gdyby to była naczepa dwupokładowa, można ją skonfigurować tak, aby pokład ruchomy zatrzymywał się na określonej wysokości. Wiedza
na temat rodzaju wózków widłowych
wykorzystywanych w magazynie pozwala na wybór podłogi o optymalnej nośności i ewentualne zastosowanie wzmocnień portalu tylnego.
Opisane tu zabiegi powinny stanowić
część procesu konfigurowania naczepy,
która nie tylko będzie spełniać wymagania w zakresie obciążeń osi, dystrybucji ładunku czy pojemności, ale będzie
też pojazdem zoptymalizowanym pod
względem funkcjonalności, wytrzymałości i najniższych kosztów użytkowania,
a nie tylko ceny zakupu. Takich opcji
nie daje prosty wybór pojazdu z listy katalogowej. Użytkownik otrzyma w rezultacie rozwiązanie precyzyjnie skonfigurowane, którego wybór został poprzedzony
szczegółową dyskusją na temat potrzeb
i możliwości.

stwo – i to bez konieczności rozbijania
banku, by sobie na niego pozwolić. Niektóre z tych rozwiązań są całkowicie
nowe, inne istnieją na rynku już od jakiegoś czasu, ale czy to ze względu na
koszt, brak odpowiednich informacji na
ich temat, czy po prostu ze względu na
wieloletnie przyzwyczajenia użytkowników nie cieszyły się zainteresowaniem. Jednakże czasy się zmieniają,
koszty paliwa rosną, zaostrzyła się także

konkurencja na rynku transportowym,
zatem może nadeszła najwyższa pora
na przemyślenia i ponowne przeanalizowanie oferty producentów?
Co mamy zatem do wyboru? Oferta opcji jest imponująca, można by tu wymienić chociażby kamery bezpieczeństwa monitorujące przestrzeń wokół
pojazdu, systemy telematyczne, monitoring i uzupełnianie ciśnienia w oponach, mechanizmy szybkiego otwierania

Dokręcana dzielona rama
zewnętrzna z otworami
do mocowania pasów to
rozwiązanie niemal standardowe u większości
producentów – w naczepach Kässbohrer jest to
system K-Fix, czyli zestaw
stalowych profili o długości 1,5 m każdy, zamocowanych wzdłuż obrzeża
zewnętrznej ramy, w których wykonano szereg
owalnych otworów umożliwiających zaczepienie
dowolnego dwutonowego
pasa (2000 daN) do mocowania ładunku

Diabeł tkwi w szczegółach
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Dostępne na rynku naczepy to produkty o porównywalnej jakości – wynika to chociażby z zasad wolnorynkowej
konkurencji. Zatem kupujący naczepy
coraz większą uwagę zwracają na szczegóły techniczne, bo to one decydują, czy
w efekcie otrzymamy pojazd tylko odpowiedni, czy może idealny: podnoszący
efektywność działania, obniżający koszty
działalności, zwiększający bezpieczeń-

www.lampyostrzegawcze.pl
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i zamykania kurtyny, systemy pozwalające na zdalne sprzęganie ciągnika
z naczepą czy wreszcie kompletne pojazdy w wersjach typu „light” o zredukowanej w stosunku do wersji standardowych masie własnej. Ważną część
oferty dodatkowej stanowi osprzęt poprawiający właściwości aerodynamiczne naczepy: osłony boczne, spojlery czy
dyfuzory poprawiające opływ powietrza pod spodem lub na końcu pojazdu,
spotykamy także tak innowacyjne rozwiązania jak chowane w obręb ramy
nogi podporowe czy specjalne kołpaki
zakładane na koła, zmniejszające opory
w tej części pojazdu.
Istotnym aspektem jest także poprawa bezpieczeństwa – tu warto zwrócić uwagę na coraz częstsze wykorzystanie rejestracji danych w systemach
hamowania ze sterowaniem elektronicznym, czyli EBS. Instalacja nie jest dużym
kosztem, a znajomość danych dotyczących sposobu jazdy pozwala na wyciąganie odpowiednich wniosków dotyczących szkolenia kierowców: skręcanie ze
zbyt dużym promieniem, gwałtowne hamowanie, rozpędzanie czy pokonywanie

zakrętów ze zbyt dużą prędkością, grożące utratą stabilności, to nawyki, które
z pewnością nie sprzyjają ekonomicznej
i bezpiecznej jeździe.
Rosnącą popularnością zaczynają się
cieszyć 2-osiowe naczepy „miejskie”
o długości 10 m – kurtynowe, z zabudową furgonową czy izotermiczne. Wynika to z tego, że 3-osiowe samochody
ciężarowe wykorzystywane w „ciężkiej”
dystrybucji kosztują coraz więcej, a nieprzewidziana awaria eliminuje pojazd
z ruchu. W przypadku zestawu uszkodzony ciągnik można stosunkowo łatwo
zastąpić innym. 10-metrowa naczepa zabiera 20 europalet, a jest to o 2 palety więcej niż w przypadku typowej zabudowy
na 3-osiowym podwoziu. Nawet jeśli pojazd ten zostanie wyposażony w mechanizm skrętu tylnej osi poprawiający
manewrowość w mieście, to nadal cena
takiej naczepy będzie konkurencyjna
w stosunku do ciężarówki. Wiele firm
realizuje dystrybucję miejską w godzinach nocnych czy też wczesnym rankiem – po wykonaniu dostaw ciągnik
może zostać połączony z klasyczną naczepą i wysłany w dłuższą trasę.

reklama

Summary
Matching semi-trailer to the needs
of transport is a task for professionals and requires a lot of technical
expertise and knowledge on the specific business of a future user. Semitrailers do evolve though, in recent
years manufacturers have reduced
the curb weight thanks to the introduction of advanced design of the
chassis and drivetrains. Lighter and
more durable construction materials
are used these days, such as highstrength steels, aluminum alloys and
composites. The changes have had
a positive impact on fuel consumption of the tractor, load capacity
and stability while driving.
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Chcemy się jeszcze bardziej rozwijać
EWT Truck & Trailer Polska jest generalnym przedstawicielem Schmitz Cargobull
w Polsce. O aktualnej sytuacji na rynku naczep, w firmach Schmitz Cargobull
oraz EWT, a także o perspektywach na przyszłość rozmawiamy z Dirkiem
Hoffmannem – prezesem zarządu EWT Truck & Trailer Polska.

„Samochody Specjalne”: Jak obecnie
kształtuje się sprzedaż naczep na polskim rynku, zwłaszcza że trudna sytuacja na Ukrainie mocno wpłynęła na
sprzedaż pojazdów Schmitz Cargobull
w Europie Wschodniej?
Dirk Hoffmann: Przede wszystkim musimy analizować poszczególne segmenty.
Ponieważ mamy embargo w handlu z Rosją, to sprzedaż pojazdów używanych
przebiega bardzo słabo. W Polsce w przypadku nowych pojazdów notujemy bardzo
dobrą sprzedaż naczep kurtynowych, popyt na rynku jest większy niż w ubiegłym
roku, choć w sierpniu odnotowaliśmy
niewielki spadek.
W przypadku chłodni niestety nie mamy
zbyt dużo powodów do zadowolenia –
sprzedaż wygląda gorzej niż w roku
ubiegłym. Sytuację tę również skojarzyłbym z istniejącym embargo w handlu
z Rosją – wielu polskich przewoźników
zajmowało się transportem chłodniczym
do Rosji, a teraz ich zestawy stoją. Dlatego odnotowaliśmy spadek sprzedaży
chłodni firmom prowadzącym transport

międzynarodowy, natomiast na stabilnym
poziomie utrzymuje się sprzedaż chłodni
przeznaczonych na rynek krajowy. Mieliśmy kilka korzystnych transakcji z sieciami supermarketów i przewoźnikami
prowadzącymi krajowy transport chłodniczy. Podsumowując – międzynarodowy transport chłodniczy ze względu na
embargo rosyjskie znajduje się obecnie
w bardzo trudnej sytuacji. Bardzo ważne
jest, aby konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą został zażegnany, a to z pewnością
korzystnie wpłynie na sprzedaż naczep
chłodni.

Ale EWT w Polsce nie ma powodów do
niezadowolenia? Marka Schmitz Cargobull jest nadal liderem rynku?
Tak, podążamy za ogólną sytuacją w branży. Warto zauważyć, że poprawia się
sprzedaż wywrotek. Do końca roku 2011
mogliśmy mówić o bardzo dobrej koniunkturze, potem odczuwaliśmy zastój, teraz
popyt ponownie wzrasta. Pojawiają się
znów pieniądze z Unii Europejskiej, wznowione więc zostaną inwestycje drogowe.
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Nadal duży strumień towarów płynie
w kierunku zachodnim, a zależność polskich przewoźników od rynku rosyjskiego
będzie maleć. Oni już poszukują nowych
kierunków działania, na efekty jednak
musimy jeszcze zaczekać.

„Musimy być kompletnym dostawcą
pełnej oferty okołoproduktowej”.
Jak obecnie wyglądają najważniejsze
strategiczne działania EWT na rynku
polskim?
Obserwujemy ogólną sytuację na rynku,
przyglądamy się temu, co dzieje się na
Ukrainie – to jeśli chodzi o naszą strategię sprzedaży. Na co dzień koncentrujemy się na umacnianiu naszej oferty
serwisowej – musimy być kompletnym
dostawcą nie tylko pojazdów, ale pełnej
oferty okołoproduktowej. Sprzedajemy
pojazdy nowe i używane, w większości

www.lampyostrzegawcze.pl
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są to naczepy, choć obecnie intensyfikujemy sprzedaż zabudów – jest to nie
tylko polityka EWT w Polsce, to konsekwencja intensyfikacji sprzedaży zabudów przez Schmitz Cargobull.

Sprzedawane w Polsce zabudowy powstają na Litwie w fabryce Schmitza
w Panevéžys, czyli w Poniewieżu?
Zabudowy chłodnicze powstają na Litwie,
ale komponenty do zabudów innych typów
są produkowane w niemieckich fabrykach Schmitza i jako zestawy do montażu przyjeżdżają na naczepach do Polski.
EWT Truck & Trailer Polska ma także do
zaoferowania swoim klientom wynajem
pojazdów, usługi finansowe – leasing
czy obsługę i naprawę naczep. Chcemy
oferować klientom pełne spektrum usług
i produktów. Zauważamy przy tym, że
klienci operujący na rynku krajowym,
prowadzący dystrybucję krajową, mają
coraz bardziej sprecyzowane oczekiwania,
tak że coraz większą uwagę zwracają na
możliwości związane z obniżaniem kosztów działalności, w tym obsługi swoich
naczep.
My chcemy się jeszcze bardziej rozwijać,
iść naprzód i obejmować swoimi działaniami jeszcze większe obszary rynku
pojazdów użytkowych. Przez to rozumiemy
rozszerzenie naszego portfolio o możliwość serwisowania innych marek. Najważniejszym działaniem, które mógłbym
wymienić, jest pełna obsługa serwisowa,
od ubiegłego roku możemy również zaproponować naszym największym klientom korzystającym z kontraktów obsługowo-naprawczych atrakcyjne pakiety
ubezpieczeniowe, obejmujące także szkody
powypadkowe. Klient ma do zapłacenia
jedną stałą ratę, resztą my się zajmujemy. Mam nadzieję, że dzięki takiej
ofercie wzmocnimy jeszcze naszą pozycję jako lidera rynku.

wcale nie jest mało. W tym segmencie
zamierzamy się dalej rozwijać, w tym
roku udało się nam już również zrealizować kilka ciekawych, sporych kontraktów. Cały czas mówimy o zabudowach na ciężkich podwoziach.

A jak wygląda pozycja Schmitz Cargobull w segmencie zabudów samowyładowczych – wywrotek? Polskie firmy
zabudowujące mają tu bardzo silną
pozycję…

na Wasze udziały rynkowe mają również
inni producenci chłodni. Jak to wygląda
z Waszego punktu widzenia?
Musimy być realistami. Krone ma produkt
i moce produkcyjne pozwalające na uzyskanie udziału rynkowego w chłodniach
na poziomie 20–30%. Dla nas ważne
jest, aby utrzymać swoje udziały rynkowe
na poziomie 60–70% – to jest założenie
bardzo realne. Jeśli założylibyśmy, że
musimy mieć jeszcze większe udziały,
powiedzmy na poziomie 80–85%, to wią-

„Chcemy się jeszcze bardziej rozwijać,
iść naprzód i obejmować swoimi
działaniami jeszcze większe obszary
rynku pojazdów użytkowych”.

Czyli przekaz jest następujący: EWT
Truck & Trailer Polska to nie tylko naczepy i samochody ciężarowe Mercedes-Benz, to również usługi i nowy segment – czyli zabudowy.
Tak w skrócie można by powiedzieć.

Rzeczywiście polscy producenci są bardzo
silni, ale mimo to będziemy próbowali
atakować i przekonywać klientów, że
podwozia z wywrotkami Schmitza są również bardzo dobre. Choć wiem, że będzie
to trudne. W segmencie naczep samowyładowczych mamy w miarę ustaloną
pozycję z udziałem rynkowym na poziomie 12–14%, w przypadku zabudów
jest znacznie gorzej. W tej grupie cenowej panuje ostra walka cenowa, poza
tym polscy klienci poszukują często rozwiązań zoptymalizowanych pod kątem
ich potrzeb, my występujemy z pozycji
producenta masowego.

Schmitz Cargobull nie jest w Polsce producentem postrzeganym jako dostawca
zabudów.
W przypadku zabudów na samochodach
segmentu ciężkiego w ubiegłym roku
zrealizowaliśmy ponad 80 zamówień, co

Schmitz Cargobull ogólnie, a EWT Truck
& Trailer Polska w Polsce to potentaci
w segmencie naczep chłodniczych, z pozycją bliską monopolistycznej. Wasz największy konkurent – Krone – stopniowo
zwiększa swoją sprzedaż chłodni, ochotę

załoby się to z koniecznością rozpoczęcia bardzo niekorzystnej walki cenowej.
To byłoby zbyt kosztowne. Mam tu na
myśli zwłaszcza rynek niemiecki i polski
– one są do siebie w strukturze bardzo
podobne, natomiast pamiętajmy, że np.
we Francji dominują tamtejsi producenci
krajowi, tam Schmitz w chłodniach ma
udział na poziomie zaledwie 11%, Krone
– 3%, a Chereau i Lamberet mają razem
70%! Podobnie jest w Hiszpanii i we
Włoszech – tam również lokalni producenci mają duże udziały.

Podsumowując – nie ma Pan obaw co do
wyników na koniec roku?
Oczywiście że nie, będzie OK.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © EWT, K. Biskupska
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Naczepowy zawrót głowy
Podczas wrześniowych targów pojazdów użytkowych IAA w Hanowerze byliśmy
świadkami wielu premier. Nie zabrakło ich również wśród naczep.

Kögel Trailer
Firma Kögel na targach IAA 2014
pokazała zmodernizowaną naczepę ogólnego przeznaczenia FlexiUse, która może
być łączona z ciągnikami o wysokości
siodła od 990 do 1180 mm (bez ładunku).
Dzięki temu naczepa nie tylko nadaje się
do wielu zadań związanych z transportem, ale również umożliwia oszczędność
czasu i pieniędzy na spedycjach. Naczepa
FlexiUse bazuje na sprawdzonych produktach firmy Kögel Trailer – naczepach
Cargo i Mega, łącząc w sobie, obok znanych zalet, takich jak niskie koszty eksploatacji i solidna jakość wykonania, także
indywidualne atuty obu wymienionych
pojazdów – pojemność Mega z wszech-

stronnością Cargo. Podczas podpinania
naczepy jej wysokość można łatwo regulować dzięki odpowiednim złączom
na dwóch główkach połączeniowych.
Takie rozwiązanie pozwala na szybką
zmianę naczepy oraz elastyczne planowanie trasy.
Nadwozie ma z przodu sześć, z tyłu
trzy oraz opcjonalnie również cztery możliwości ustawiania wysokości w odstępach
co 50 mm. Wysokości zabudowy można
niezależnie regulować z przodu o 300 mm,
z tyłu o 150 lub 200 mm. W rezultacie
pozwala to na przewóz ładunków przy
wysokości wnętrza wynoszącej 2700 mm
z przodu i 2800 mm lub nawet 2850 mm
z tyłu. Możliwe są także transporty wielkoobjętościowe przy wysokości wewnętrznej do 3000 mm i opcjonalnie 3050 mm.

W naczepie ogólnego zastosowania Kögel
FlexiUse jest możliwość zmiany wysokości
i tym samym łączenia z ciągnikami o wysokości siodła od 990 do 1180 mm
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Mechaniczno-hydrauliczny system podnoszący FlexiUse o wysokości podnoszenia 600 mm zapewnia optymalny załadunek trzech warstw skrzyniopalet. Dzięki
zmiennej wysokości zabudowy uzyskuje
się pojemność ładowni do 100 m3.
Nowy stelaż na dachu gwarantuje, że
stosowane w naczepie FlexiUse seryjne
dwuskrzydłowe tylne drzwi portalowe
z aluminium będą precyzyjnie dostosowane do wybranej wysokości zabudowy,
która spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z DIN EN 12642 Code XL.
Dzięki seryjnie stosowanej plandece dachowej Kögel Integral po otwarciu dachu
z naczepy nie zwisają pasy, gdyż są one
zintegrowane we wnętrzu plandeki. W ten
sposób wyklucza się możliwość zahaczenia o pasy przy załadunku i rozładunku.
© Kögel Trailer

rzedstawienie wszystkich naczepowych innowacji pokazanych na
IAA przekracza ramy tego artykułu. Prezentujemy zatem, naszym zdaniem, najbardziej interesujące nowości,
które zaobserwowaliśmy w grupie naczep uniwersalnych, ogólnego przeznaczenia. Do naczep na IAA oczywiście
wrócimy jeszcze wielokrotnie.
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uzyskały stylistykę rozpoznawalną dniem
i nocą, pozwalającą na jednoznaczną
identyfikację marki. Logo zostało nawet
zaznaczone punktowo na kloszu. Mimo
że nowe lampy były premierą na IAA,
Krone dysponuje już homologacją dla
tylnych świateł pozycyjnych. Nową tylną
lampę Krone można zamontować w istniejących pojazdach i jest ona już dostępna w sklepie internetowym.
© D. Piernikarski

© Kögel Trailer

Specjalne systemy
mocujące pozwalają
na bezpieczny przewóz
np. pojemników kątowych
i skrzynek z napojami

Pokazana na targach IAA 2014 naczepa Kögel FlexiUse jest dostępna opcjonalnie z pakietami do zabezpieczania
ładunku przy transporcie pojemników
kątowych (tzw. oktabin) i napojów. Pakiet do oktabin składa się z trzech rzędów
listew obrotowych, dwóch rzędów stalowych szyn ceownikowych, jednego rzędu
aluminiowych profili wtykanych i teleskopowych belek z aluminium do zabezpieczania ładunku w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy. Do wyposażenia
zapewniającego bezpieczny transport
skrzynek z napojami oraz towarów w beczkach należą trzy rzędy profili wtykowych z aluminium oraz teleskopowe
belki z aluminium.

Krone
Pokaz różnych systemów mocowania
ładunku możliwych do wykorzystania
w naczepie Krone Profi Liner

następujących certyfikatów bezpieczeństwa i mocowania ładunku: DCE 9.5,
DIN EN 12642 Code XL, VDI 2700 oraz
transportu napojów. Profi Liner ma oczywiście nową oś Krone Trailer Axle, na
którą udzielana jest 6-letnia gwarancja,
bez względu na przebieg, obejmująca
zarówno łożysko, jak i belkę osi. Pojazd
wyposażony jest ponadto w system Krone
Telematics Dry 2, który monitoruje położenie geograficzne, dane eksploatacyjne, stan sprzęgu i rejestruje komunikaty o błędach z układu hamulcowego.
Nowym elementem wyposażenia naczep Krone mogą być ogromne diodowe
lampy tylne, zaprojektowane przez renomowanego producenta Hella. Ich cechą
charakterystyczną jest to, że po włączeniu tylnego światła pozycyjnego logo
Krone świeci stałym światłem oraz rozświetla się dodatkowo przy każdym hamowaniu. Dzięki temu pojazdy Krone

© Krone

Na targach IAA firma Krone zaprezentowała naczepę Profi Liner w najnowszym wcieleniu: wszystkie podzespoły pojazdu, włącznie z osiami, są marki
Krone. Zdaniem producenta posiadanie
wszystkiego od jednego dostawcy umożliwia np. lepszą kontrolę kosztów w trakcie cyklu eksploatacji pojazdu, znacznie
prostsza jest także wymiana części.
Naczepa Profi Liner ma doskonale
znany i sprawdzony system zabezpieczania ładunku, który obejmuje ramę
zewnętrzną MultiLock, belkę załadowczą
MultiLock, MultiFix, MultiWall oraz nowy
MultiStrap. System Multi Strap sprawia,
że mocując wysokie ładunki, kierowca nie
musi już przerzucać pasów napinających
na drugą stronę naczepy przez ładunek,
stojąc na drabinie. Pasy napinające umieszczone są przed mocowaniem w dachu
naczepy; można je szybko i poprawnie
umieścić na ładunku i przymocować
zwykłym pociągnięciem z podłogi.
Podłoga TrailerSafetyFloor pokryta
jest powłoką antypoślizgową. Z tym wyposażeniem naczepa spełnia wymagania

Nowe światła tylne z logo firmy Krone
przygotowała Hella

Schmitz Cargobull
Uproszczony przebieg za- i rozładunku,
szybkie mocowanie ładunku, solidna zabudowa ze stalowymi zabezpieczeniami
ściany przedniej i wzmocnionymi narożami w części tylnej chroniącymi przed
uszkodzeniami podczas podjeżdżania do
rampy – to w dużym skrócie największe
atuty naczepy ogólnego przeznaczenia
Schmitz Cargobull S.CS Universal. Naczepa S.CS Universal doczekała się modernizacji – wyposażono ją w wiele
nowych, niezbędnych elementów spełniających oczekiwania klientów.
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Także dach Schmitz Cargobull Safety
Roof poddano modernizacji – relingi są
przy otwieraniu obciążane w mniejszym
stopniu, zwiększona gramatura plandeki zmniejsza jego odkształcenia i podnosi wytrzymałość. Nie ma dodatkowych
wzmocnień, takich jak pasy, linki i rozpórki ukośne. Odporna na promieniowanie UV krawędź plandeki dachu ma
kolor czarny, tworząc optycznie całość
z gumową uszczelką. Plandeka dachu
spełnia wymagania normy DIN EN 12642
Code XL.
Absolutną nowością jest składane
mechanicznie aerodynamiczne wydłużenie tylnej części naczepy. Dzięki temu
obniżone zostaje zużycie paliwa i emisja
CO2, bez negatywnego wpływu na pojemność przestrzeni ładunkowej. Spoilery tylne zgodne są z bieżącymi wytycznymi UE. Podczas za- lub rozładunku
wystarczy je złożyć wzdłuż boków pojazdu, spoilery są wtedy także chronione
przed uszkodzeniami.

© Schmitz Cargobull

Schwarzmüller

Z tyłu naczepy S.SC Universal można zamontować odkładane na bok spoilery aerodynamiczne
zgodne z unijnymi wytycznymi w tym zakresie
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Jako pionier w konstruowaniu pojazdów o obniżonej masie własnej austriacki
producent naczep Schwarzmüller przygotował na targi IAA 2014 zmodernizowaną wersję naczepy Ultralight. W odpowiedzi na wymagania przewoźników,
którzy w poszukiwaniu maksymalnej efek-

© D. Piernikarski

Naczepa
Schwarzmüller
Ultralight ma masę
własną 4850 kg i jest
wyposażona w mechanizm szybkiego
otwierania kurtyny
Quick-Slider

© Schwarzmüller

Cynkowane i skręcane modułowe
podwozie Schmitz Cargobull ma teraz
podłużnice wykonane z profili walcowanych. Najważniejsze korzyści wynikające
z zastosowania nowej technologii w konstrukcji ramy to obciążalność liniowa podłużnicy wyższa o 10% i nadająca ramie
większą elastyczność, zwiększona niezawodność konstrukcji dzięki wyeliminowaniu połączeń spawanych oraz większa
stabilność dzięki zastosowaniu przykręcanych wzmocnień w obszarze szyi naczepy.
W aluminiowej ścianie przedniej zastosowano stalowe, walcowane kłonice
narożne. Jest to jeden ze znaków rozpoznawczych nowej generacji naczep
Schmitz Cargobull GENIOS. Stalowe naroża zwiększają stabilność, wytrzymałość
i trwałość pojazdu. W ścianie przedniej
zintegrowano zaczepy do mocowania
ładunku odpowiadające wymaganiom
certyfikatu DIN EN 12640. W części tylnej – mając na uwadze odporność na
uszkodzenia i łatwość naprawy – na całej
długości portalu zastosowano bardzo wytrzymałe pionowe kłonice narożne z odbojnikami. Chronią one również nitowane
zawiasy drzwi.
Mechanizm manualnego unoszenia
dachu jest chroniony przez specjalny
profil w kłonicy narożnej. Jest możliwość
stopniowej regulacji wysokości unoszenia dachu. Zmodernizowano również
sposób mocowania łat poprzecznych –
możliwość wsunięcia i zamocowania
desek w różnych położeniach poprawiają
komfort i bezpieczeństwo. Rozstaw łat
został zoptymalizowany – najniższa kieszeń została podniesiona o 45 mm, co
ułatwia mocowanie i napinanie pasów
zabezpieczających.

© D. Piernikarski

Naczepa S.SC Universal – pojazd ogólnego
przeznaczenia; widoczna czarna krawędź
plandeki dachu tworząca optyczną całość
z gumową uszczelką
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tywności oczekują jak najniższej masy
własnej naczep, przyczep oraz zabudów
pozwalającej na uzyskanie jak największej ładowności pojazdu.
Przy wymaganej sztywności konstrukcji naczepa Ultralight ma masę własną
wynoszącą zaledwie 4850 kg, co daje
możliwość przewiezienia do 1400 kg ładunku więcej. Specjalna masowo zoptymalizowana konstrukcja pozwala również
na obniżenie zużycia paliwa w zestawie
nawet do 3% i tym samym także emisji
CO2. Jako producent Schwarzmüller przyczynia się tym samym do obniżenia kosztów działalności swoich klientów i ochrony
klimatu. Naczepa jest wyposażona w mechanizm szybkiego odsuwania kurtyny
Quick-Slider (odsunięcie lub zasunięcie
kurtyny trwa poniżej 10 s), co przyczynia się do znacznego skrócenia czasu
za- i rozładunku.
Perforowana rama zewnętrzna z otworami rozstawionymi co 100 mm, otwory
wzdłużne 40/25 mm zgodnie z DIN/EN
12640 oraz 23 pary wpuszczanych zaczepów (pierścieni) o nośności 2,5 t pozwalają na pewne zabezpieczenie ładunku.

Naczepa Schwarzmüller Ultralight dostępna jest w różnych wariantach: jako
uniwersalna, do przewozu kręgów, papieru, mega. Odpowiednie pakiety wyposażenia przygotowane są pod kątem
szczególnych grup odbiorców, takich jak
spedycja branżowa, transport dalekobieżny czy transport materiałów budowlanych.
Wersja standardowa ma certyfikat
zabezpieczenia ładunku DIN EN 12642
Code XL i może być opcjonalnie wyposażona w certyfikaty DC 9.5 oraz do
transportu napojów lub rolek papieru.
Podłoga z płyty wielowarstwowej o grubości 27 mm została zoptymalizowana
pod kątem obciążenia, zastosowano aluminiowe profile nad podłużnicami.

Sommer
Sommer SPGS Hybrid to naczepa
z ramą schodkową, której jedna ze stron
wykonana jest jako sztywna ściana ze
sklejki z umieszczonymi w niej szynami
do mocowania ładunku, druga zaś jest
wyposażona w typową odsuwaną kurtynę.

© Sommer

Hybrydowa
naczepa Sommer
SPGS w wersji
2-osiowej: kurtyna
po prawej stronie
przyspiesza zai rozładunek, ściana
ze sklejki po lewej
stronie usztywnia
konstrukcję i ułatwia mocowanie
ładunku

Hybrydowa naczepa Sommer SPGS łączy
w sobie zalety naczepy kurtynowej i naczepy ze sztywnym nadwoziem furgonowym: szybki i prosty załadunek boczny,
stabilność zabudowy i doskonałe zabezpieczenie ładunku. Jej przeznaczeniem
jest obsługa logistyczna różnych imprez
czy prezentacji oraz transport materiałów
tekstylnych. Ten innowacyjny pojazd pokazano po raz pierwszy właśnie na IAA.
Wytrzymała spawana i cynkowana
ogniowo rama typu drabinowego tworzy
bazę pojazdu. Opracowana w firmie
Sommer rama zewnętrzna ma specjalny
profil z rowkami pozwalającymi na mocowanie dolnych zaczepów systemu mocowania ładunku SALS. Możliwość zmiany położenia listew (profili) tworzących
ramę zewnętrzną jest warunkiem do
zastosowania nietypowej kombinacji
sztywnej ściany po lewej i kurtyny po
prawej stronie naczepy. W obu wypadkach stosowany jest jednak profil o takim
samym kształcie.
Rama naczepy SPGS ma łabędzią
szyję o wysokości 350 mm. Dzięki temu
w części obniżonej uzyskano wysokość
wewnętrzną do 3170 mm, a wysokość
do załadunku to tylko 820 mm na krawędzi tylnej. Do szybkiego za- czy rozładunku można całkowicie rozsunąć kurtynę z prawej strony pojazdu. Po lewej
stronie ściana z wielowarstwowej sklejki
typu plywood jest pokryta dodatkową
powłoką wzmacniającą – to podnosi
sztywność zabudowy i daje dodatkowe
możliwości mocowania – po wewnętrznej stronie znajdują się szyny do mocowania belek rozporowych. Tę stronę zabudowy można modyfikować, zmieniając
rodzaj ściany oraz elementy mocujące
zgodnie z indywidualnymi wymaganiami
użytkownika.

reklama
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Naczepę hybrydową
Sommer SPGS można
wyposażyć np. w tylny
podest załadowczy;
schodkowa rama daje
wysokość wnętrza
do 3170 mm

Standardowym wyposażeniem naczepy Sommer SPGS jest system SALS –
jego podstawę tworzy zewnętrzna listwa
i sześć uchwytów mocujących o wytrzymałości od 2,5 do 6 t. Umieszczana w ramie zewnętrznej specjalna listwa Sommer 1-G stanowi idealne uzupełnienie
w zakresie zabezpieczania ładunku – może
ona przenosić duże obciążenia (przeciążenia do wartości 1 g) i ogranicza
przemieszczanie się palet z ładunkiem
lub nacisk wózka widłowego. W połączeniu z aluminiowymi listwami (łatami)
może też pełnić funkcję niewielkiej burty
bocznej.
Naczepę Sommer SPGS Hybrid można
wyposażyć standardowo w 3 lub 2 osie,
a nawet tylko oś pojedynczą. Dodatkowe
opcje wyposażenia obejmują m.in. oś
podnoszoną, tylny podest załadowczy,
rampy najazdowe lub schodki, a także
skrzynię na narzędzia lub akcesoria
związane z mocowaniem ładunku.

leżności od zamówienia we wnętrzu naczepy można zainstalować uchwyty do
mocowania ładunku o wytrzymałości
do 5 t – po 7 sztuk na stronę oraz do 14
par uchwytów 2-tonowych. Dodatkowo
obrzeże boczne wyposażone zostało w system „safety lock” do zabezpieczenia ładunku, są także 4 dodatkowe miejsca do
montażu kłonic.
Naczepę można wyposażyć w osie i zawieszenie SAF lub BPW o obciążeniu technicznym 9000 kg, felgi stalowe lub aluminiowe z ogumieniem 445/45 19,5˝.
Wzmocniona tablica przyłączeniowa zamontowana jest na ścianie przedniej i chroniona gumowymi odbojami (wymagania
Ro-Ro). Odboje gumowe na tylnym obrzeżu chronią rygle zamykające drzwi. Dodatkowo zastosowane zostały rollstopy
chroniące tylną część naczepy przed uszkodzeniem. Uchwyt na deski stelażowe
znajduje się pod ramą. Masa własna naczepy to ok. 7300 kg, wysokość siodła
w wagonie to 880 mm, skrajnia tunelu
P 400.
Pojazd ma oznaczenia kodowe potwierdzające dopuszczenie naczepy do
transportu kolejowego i certyfikat zgod-

o wysokiej wytrzymałości S700, natomiast podłogę ze sklejki wodoodpornej
o podwyższonej wytrzymałości (30 mm).
Na zewnątrz znajdują się 4 żółte punkty
chwytania „grab handles” (po 2 na
stronę) umożliwiające pionowy załadunek naczepy na wagon lub prom (zgodnie z normą UIC 596-5). Zamontowano
również po 4 uchwyty promowe na stronę
umożliwiające zabezpieczenie naczepy
na promie. Ważnym elementem jest zawieszenie rozłączne przeznaczone do
załadunku pionowego. Z kolei podnoszony tylny zderzak ze wspomaganiem
składa się po kontakcie z przeszkodą i zabezpiecza przed uszkodzeniem podczas
osadzania naczepy w wagonie czy podczas manewrowania na terminalach załadunkowych lub w trakcie wjazdu na prom.
Plandeka boczna ma 24 klamry z podwójnym zabezpieczeniem i oznaczona
jest numerem identyfikacyjnym ILU. W za-

Naczepa kurtynowa
Wielton typu Mega z rynną
do przewozu stali w kręgach przystosowana do przewozu intermodalnego
© Wielton

Interesującym produktem pokazanym na targach przez największego polskiego producenta naczep Wielton SA
była naczepa kurtynowa typu Mega wyposażona w rynnę (np. do przewozu stali
w kręgach), przeznaczona do przewozu
intermodalnego (drogą, koleją oraz promami Ro-Ro).
Konstrukcja podwozia została przystosowana do transportu na wagonach
typu: e, f, g, i. Ramę wykonano ze stali

© Wielton

Wielton

ności z wymaganiami UE – CoC (Certificate of Conformity), certyfikat XL wg
EN-12642, a także certyfikaty na przewóz: napojów, opon, stali w arkuszach
i kręgach. Wytrzymałość konstrukcji potwierdzona została przez zewnętrzną
jednostkę certyfikującą TÜV Nord, a dopuszczenie naczepy do transportu koleją
zrealizowano z firmą DB Schenker.

Opracował Dariusz Piernikarski
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Efektywny transport
z BPW
Łukasz Łatkowski

Duża konkurencja panująca na rynku usług transportowych wymusza na
przewoźnikach poszukiwanie rozwiązań zwiększających ich konkurencyjność.
Oferowanie niższych stawek wydaje się najprostszym sposobem na pozyskanie
zlecenia. Tylko czy zapewnia sukces w dłuższej perspektywie?

becnie niezwykle istotne są: terminowość dostaw, bezpieczeństwo ładunku
oraz optymalne warunki jego przechowywania. Kryteria te są dla wielu zleceniodawców
ważniejsze niż cena usługi. Dlatego też sukcesy
odnoszą rzetelne firmy transportowe oferujące
wysoki standard usług. Te, które potrafią sprostać dużym wymaganiom klientów. Do zapewnienia wysokiego standardu usługi niezbędna jest wykwalifikowana kadra pracownicza i niezawodny
tabor, na którym można polegać. Nowoczesne systemy informatyczne i telematyczne wydatnie
wspomagają pracę kierowców i spedytorów,
zwiększając efektywność firm transportowych.

Bezpiecznie i oszczędnie

Platforma internetowa telematyki TControl gromadzi informacje zarówno o ciągnikach,
jak i naczepach. Istotne dane prezentowane są w formie czytelnych wykresów
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Urządzenia oparte na najnowszych technologiach
GPS są obecnie łatwo dostępne, przeznaczone zarówno do ciężarówek, jak i naczep. Oferowane
funkcje wykraczają znacznie ponad określenie
tylko pozycji pojazdu. Doskonałym przykładem
nowoczesnego układu telematyki jest TControl
produkowany przez firmę BPW. Urządzenie zawiera
antenę GPS i kartę GSM. Poza podstawową funkcją określania pozycji pojazdu dostarcza istotnych
informacji o stanie naczepy i ładunku. Połączenie
centralki układu TControl ze sterownikiem EBS
otwiera szerokie możliwości kontroli naczepy bez
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konieczności wprowadzania jej na stanowisko
warsztatowe. Ważne dane, takie jak obciążenie
osi, przebieg, prędkość, a nawet informacja o wystąpieniu usterki w układzie EBS, przesyłane są na
serwery systemu w czasie rzeczywistym. Mając
dostęp do internetu, użytkownik systemu odczytuje informacje na bieżąco za pośrednictwem
portalu internetowego cargofleet. Rozszerzenie
systemu TControl o układ kontroli ciśnienia i tem-

torem a kierowcą. Zlecenia transportowe trafiają
bezpośrednio do kabiny kierowcy, a do adresu
kolejnej dostawy doprowadzi go precyzyjna nawigacja zainstalowana na urządzeniu TControl. Poszczególne pojazdy (zarówno naczepy, jak i ciężarówki) widoczne są na jednej platformie cargofleet,
którą z powodzeniem można zintegrować z innym
oprogramowaniem, wykorzystywanym w firmie.

teryzują się niższą nawet o 60% masą własną, ich
odporność na korozję zwiększa ogólną trwałość
i niezawodność pojazdów.
Nowoczesne produkty Grupy BPW są znakomitym
uzupełnieniem osi naczepowych, które przyniosły
niemieckiej firmie renomę. Legendarna trwałość
piast ECO Plus potwierdzona jest przez producenta
gwarancją 5+3 lata. Ponad 100-letnie doświadczenie BPW pozwoliło firmie na dopracowanie

Zbiornik powietrza ECO Air wykonany
z kompozytu włókna szklanego nie
wymaga malowania i nie ulega
korozji. Jest przy tym około
60% lżejszy niż stalowy.
Trwałe i niezawodne osie
ECO Plus są od lat
wizytówką firmy BPW

peratury opon (TPMS) zwiększa bezpieczeństwo
jazdy i pozwala obniżyć koszty nadmiernego zużycia
opon lub ich uszkodzenia. Ponadto w przypadku
osi BPW wyposażonych w czujniki zużycia okładzin informacje o ich stanie również przekazywane
są na portal cargofleet. Informacje te umożliwiają
efektywne zarządzanie flotą pojazdów. W optymalny sposób można planować obsługi serwisowe oraz zapobiegać awariom. TControl poprawia także bezpieczeństwo przewożonego ładunku.
Monitorowany jest status zamknięcia drzwi tylnych, a dla bardziej wymagających dostępna jest
opcja uprawnionego otwarcia drzwi – loadprotect.
Towary, które muszą być przechowywane w ustalonej temperaturze, są bezpiecznie transportowane pod nadzorem TControl. Rejestrator temperatury współpracuje z agregatami chłodniczymi
wiodących producentów, odczytując wartości
temperatury we wnętrzu chłodni nawet z 6 czujników. Obecnie dostępna jest wersja urządzenia
telematycznego TControl przeznaczona do transportu ładunków niebezpiecznych zgodnie z przepisami ADR.
Lwią część kosztów działalności firmy transportowej stanowią wydatki na paliwo. Nie dziwi więc
fakt, że zużycie paliwa jest przez właścicieli skrupulatnie pilnowane. Kontrolę paliwa na bieżąco
umożliwiają systemy telematyczne. TControl Truck
jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przewoźników w tym zakresie. Rozbudowane funkcje
urządzenia pozwalają śledzić zachowania i reakcje kierowcy oraz zużycie paliwa. Także dane z tachografu cyfrowego dostępne są dla opiekuna
floty on-line na portalu cargofleet. Jednym z elementów urządzenia jest zamontowany w kabinie
ekran umożliwiający komunikację między spedy-

Dodatkowe korzyści
Ekonomia i bezpieczeństwo idą ze sobą w parze.
Obie te cechy łączy w sobie oświetlenie w technologii LED. Grupa BPW oferuje w tym segmencie
kompletne systemy oświetlenia pod marką ermax.
Lampy hamulcowe w technologii LED zaświecają
się szybciej od tradycyjnych żarówek, dając kierowcy więcej czasu na reakcję w sytuacjach awa-

osi, czyniąc z nich produkty nie tylko niezawodne,
ale również ekonomiczne. Ograniczona do minimum obsługa jest łatwa, a części zamienne można
nabyć w korzystnej cenie. Przemyślana konstrukcja
uruchomionej w 2010 r. produkcji własnego zacisku hamulcowego ECO Disc umożliwia wymianę
tarczy hamulcowej bez konieczności demontażu
zacisku. Jest to kolejne rozwiązanie BPW stworzone z myślą o poprawie efektywności pracy
firm transportowych.
Utrzymanie dużej atrakcyjności firmy transportowej na rynku usług przewozowych wymaga obecnie skrupulatnej kontroli kosztów. Nie mniej ważne
jest oferowanie jednocześnie nowych usług i korzystanie z najnowszych technologii. Grupa BPW
dostarcza produkty pozwalające taką strategię
zrealizować.
Zdjęcia: © BPW

Światła ermax w technologii LED
są zarówno ekonomiczne, jak i estetyczne
ryjnego hamowania, zużywając przy tym o rząd
wielkości mniej energii, czerpanej z paliwa.
Obniżenie masy własnej pojazdów jest uzasadnione
ekonomicznie. Umożliwia to załadunek większej
masy towaru i obniżenie zużycia paliwa przy niecałkowicie wykorzystanej ładowności. Kompozytowe zbiorniki sprężonego powietrza BPW ECO Air
w porównaniu ze stalowymi modelami charak-

BPW Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 205/219, 05-092 Łomianki
Tel. 22 751 77 97; Faks 22 751 77 98
www.bpw.pl
e-mail: bpw.polska@bpw.pl
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Osie do naczep – nowe
trendy i rozwiązania

Mateusz Samulak

Międzynarodowe Targi Pojazdów Użytkowych IAA 2014 oraz Automechanika
2014 już za nami. Producenci podzespołów do pojazdów użytkowych
przedstawili swoje wizje przyszłości oraz rozwiązania, które niebawem ujrzą
światło dzienne. W niniejszym artykule sprawdzimy, na czym
skupili się producenci osi do naczep.

rezentacji nowych produktów towarzyszy zazwyczaj pytanie: Jak
sprawdzą się one w praktyce? Osie
naczepowe należą do tych elementów,
które pracują pod ciągłym, zmieniającym
się w czasie obciążeniem. Wymaga się
więc od nich przede wszystkim ponadprzeciętnych własności wytrzymałościowych, które zagwarantują długą i niezawodną pracę, nie bez znaczenia jest też
jak najniższy ciężar i łatwość obsługi.
Producenci podzespołów, chcąc zadowolić klientów, coraz chętniej słuchają ich
sugestii. Wydaje się to nawet rozsądne,
gdyż przedsiębiorstwa transportowe są
swego rodzaju ośrodkami badań gotowych produktów.

Ergonomia
Oś naczepowa to nie tylko belka
zakończona piastami kół, która ściśle
współpracuje z układem zawieszenia, to
także nośnik m.in. układu hamulcowego.
Wydawałoby się, że miejsca na poszczególne elementy, np. siłowniki układu
hamulcowego czy amortyzatory, jest pod

© SAF-Holland

dostatkiem i nie ma większego znaczenia,
jak zostaną one rozmieszczone. Biorąc pod
uwagę różne warunki terenowe, w jakich
może poruszać się pojazd, czy też czasochłonność obsług serwisowych, podejście
takie okazuje się bardzo mylne. W przypadku hamulców bębnowych sprawa jest
dość prosta – siłowniki mocowane są na
osi, co zapewnia im skuteczną ochronę
przed uszkodzeniami i względnie łatwy
dostęp podczas obsług czy napraw. Zupełnie inaczej jest z hamulcami tarczowymi. Większość producentów stara się
umieszczać siłowniki tak, aby nie były
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Opatentowany kształt
ramion funkcyjnych Safe
Guard to znak rozpoznawczy osi SAF. Na zdjęciu oś
INTRA CD z możliwością
przedłużenia gwarancji
do 6 lat lub 1 000 000 km

najniżej położonymi elementami podwozia, jednocześnie próbują zapewnić do
nich łatwy dostęp. Niestety miejsce na
siłowniki hamulcowe skutecznie ograniczają elementy zawieszenia, w szczególności wahacze. Firma SAF-Holland
w serii produktów INTRA stosuje tzw.
ramiona funkcyjne, które pełnią rolę wahaczy oraz wsporników miechów pneumatycznych. Rozwiązanie to jest bardzo
kompaktowe, nie ma tu czasochłonnych
połączeń śrubowych, a kształt ramion
zaprojektowano w taki sposób, że chronią one siłowniki pneumatyczne przed

© VALX

uszkodzeniami w przypadku zastosowania hamulców tarczowych. Również amortyzatory zabudowano w wahaczach, przez
co cała konstrukcja jest bardzo zwarta. Na targach IAA 2014
w Hanowerze SAF-Holland przedstawił kilka nowości w dziedzinie podwozi naczepowych. Prezentując oś INTRA S oraz
INTRA R, producent podąża w stronę wyspecjalizowania produktów do różnych zastosowań. Inne są bowiem wymagania dla
naczep kurtynowych i chłodni, a inne dla cystern i wywrotek.
Jak twierdzą specjaliści z SAF-Holland, model INTRA jest zbyt
uniwersalny, by sprostać oczekiwaniom przyszłości, gdyż jest

Tradycyjna konstrukcja
(z lewej) z wykorzystaniem najwyższej klasy
podzespołów, o jakości
mówi 6-letni okres
gwarancyjny
© Schmitz Cargobull

zbyt drogi dla segmentu ekonomicznego, a jednocześnie nie
jest wystarczająco dobry dla naczep wyższej klasy. Zasadnicze różnice widać w konstrukcji wahaczy, które nadal mają chronić siłowniki hamulców. Jest to cecha charakterystyczna produktów marki SAF, gdyż jako jedyna umieszcza siłowniki we
wnękach wahaczy. Ponadto w modelu R będzie możliwość wymiany wsporników miechów, co pozwoli na przekonfigurowanie
podwozia i w razie potrzeby zmianę wysokości jazdy w szerszym niż do tej pory zakresie. Zarówno INTRA S, jak i INTRA R
mają być jeszcze lżejsze (o ok. 10 kg na oś).

Oś Valx Disc
(u góry) to udany
kompromis kosztów
i jakości. Jej konstrukcja pozwala na zmianę
wysokości podwozia
w szerokim zakresie

reklama

Stawiam na kompetencje

Jedno kosztem drugiego
Wspomniana we wcześniejszym akapicie konstrukcja elementów prowadzących oś ma dwie ważne cechy, jakimi są masa
agregatu jezdnego oraz możliwość regulacji wysokości jazdy.
Jak wiadomo, jeśli ma być dobrze, to nie będzie tanio. Tak więc
osie mające wymienione cechy są po prostu drogie, a nie
każdy przewoźnik potrzebuje rozwiązań na wszystkie okazje.
Większość oferowanych na rynku agregatów jezdnych ma
możliwość zmiany wysokości jazdy w zakresie ok. 2 cm poprzez zastosowanie miecha o innych wymiarach. Jeśli taki zakres okaże się zbyt mały, pozostaje wymiana wsporników. Zasadniczo odróżnić możemy dwie koncepcje: pierwszą, gdzie
wymienia się tylko wspornik miecha pneumatycznego, i drugą,
gdzie wymienia się cały półresor pełniący jednocześnie rolę
wahacza i wspornika.
Po produktach pokazanych na targach IAA 2014 oraz Automechanika 2014 widać, że wytwórcy osi skupiają się coraz
bardziej na pierwszej koncepcji, która niewątpliwie przynosi
wymierne korzyści w postaci czasu obsługi osi. Pośród produktów reprezentujących pierwszą koncepcję mamy m.in.
osie Daimler, VALX i BPW. Drugą grupę reprezentują: SAF
Modul, Krone KTA i Schmitz Cargobull Rotos. Osie z półresorami charakteryzują się większą nośnością, natomiast z wymiennym wspornikiem miecha pneumatycznego są zdecydowanie lżejsze.
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Podążając w kierunku zmniejszania
masy osi, nie tracąc przy tym ich własności
wytrzymałościowych, producenci sięgają
po coraz lepsze materiały konstrukcyjne.
Na tegorocznych targach można było
zobaczyć koncepcje osi kompaktowych
wykonanych z włókna węglowego. Nietrudno się domyślić, że w tym wypadku
niska masa będzie sporo kosztować.

Bezobsługowość i pomysłowość
Stare powiedzenie, że czas to pieniądz,
jest chyba wszystkim dobrze znane. Choć
podwozie naczepy nie wymaga szczególnej troski, to istnieje wciąż możliwość zmniejszenia liczby części wymagających regularnej, okresowej obsługi,
dzięki czemu skraca się również czas

nie prostsza. Przykładem jest tutaj oś BPW
Eco Air Compact, która nie wymaga demontażu zacisków hamulcowych.

Im mniej kilogramów, tym lepiej
Osie dostępne w katalogach producentów, mimo że sprzedawane są pod
jedną marką, w rzeczywistości powstają
w wyniku współpracy wielu firm. Specjaliści od osi, zawieszeń, układów hamulcowych, a także telematyki nieustannie
udoskonalają sprawdzone już wcześniej
rozwiązania pod każdym względem. Niezależnie od dziedziny wszyscy dążą do
obniżenia masy, o czym mówi chyba każdy
folder reklamowy. Efekty tych działań

ne jest przez dwa zawory zabudowane
w miechu, regulujące przepływ powietrza pomiędzy miechem a zbiornikiem
kompensacyjnym. System jest całkowicie bezobsługowy, a ponadto nie wymaga
dodatkowej elektroniki sterującej, co
znacznie zmniejsza ryzyko awarii. Zalety:
oszczędność ok. 4 kg na oś, wyeliminowanie ryzyka wycieków, zapobieganie
nadmiernemu tłumieniu, gdy naczepa
nie jest obciążona.

KTA, czyli Kögel Trailer Axle
Zaprezentowana przez niemieckiego
producenta na tegorocznych targach oś
była jedną z nielicznych nowości, jeśli
chodzi o kompletne zespoły osi. Konstrukcja opiera się na doskonale dobranych komponentach wysokiej jakości.

© BPW

BPW Eco Air Compact to oś
prezentująca oryginalne rozwiązania
układu hamulcowego i mocowania
wahaczy do belki osi

obsługi, a także zmniejsza ich częstotliwość. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest stosowanie bezobsługowych
łożysk kół. Największe korzyści płyną
z tego rozwiązania w przypadku stosowania hamulców tarczowych, gdyż wymiana tarcz hamulcowych wymaga demontażu piast z łożyskami. Mimo że
obiecywana przez producentów żywotność tarcz hamulcowych wynosi obecnie minimum 500 000 km, to łożyska są
w stanie wytrzymać przebiegi nawet
dwukrotnie większe. Niewątpliwie przyczyniła się do tego nowoczesna technologia uszczelnień, odporna na działanie
wysokich temperatur oraz czynników chemicznych. Dzięki temu łożyska zabezpieczone są przed zanieczyszczeniami nawet
w czasie obsług serwisowych, takich jak
wymiana tarcz hamulcowych. Poszukując
oszczędności czasu, inżynierowie projektujący układy hamulcowe stworzyli
rozwiązania niewymagające użycia specjalistycznych narzędzi w czasie wymiany
np. klocków hamulcowych. Okazuje się,
że również wymiana tarcz może być znacz-

© Meta
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Wizja przyszłości – kompaktowy
korpus, belka osi z włókna węglowego oraz hamulce SAF Direct
z aluminiowymi bębnami

nietrudno zauważyć. Pierwszy z nich to
system SAF Direct. Jest to bezobsługowy
bębnowy układ hamulcowy. Wyróżnikiem jest umieszczony bezpośrednio na
korpusie hamulca siłownik ze zintegrowanym regulatorem, który dzięki wyeliminowaniu wałków rozpieraczy i dodatkowych regulatorów luzu poprawia
skuteczność układu, jednocześnie zmniejszając jego masę. W połączeniu z na nowo
zaprojektowanym bębnem hamulcowym
wykonanym z kompozytu aluminiowego
pozwala zaoszczędzić łącznie nawet do
30 kg na oś. Rozwiązanie to może być
stosowane przy hamulcach każdej wielkości i we wszystkich podwoziach SAF.
Premiera rynkowa planowana jest na
rok 2017.
Kolejną propozycją firmy na zmniejszenie masy jest pneumatyczne zawieszenie osi. Tłumienie drgań realizowa-
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Belka osi została wykonana z jednego kawałka rury metodą kucia, co przekłada
się na doskonałe własności wytrzymałościowe. Do belki za pomocą tradycyjnych
cybantów przymocowane są ramiona
pełniące jednocześnie rolę wahaczy oraz
wsporników miechów pneumatycznych.
Nowością jest sposób zamocowania zacisków hamulcowych bezpośrednio do
wahaczy, co powoduje odciążenie belki
osi w trakcie hamowania, gdyż siła przenoszona jest bezpośrednio na zawieszenie. Kształty wszystkich elementów nośnych zostały zoptymalizowane pod kątem
przenoszenia obciążeń statycznych i dynamicznych. Ramiona funkcyjne połączone są z ramą naczepy poprzez nowo
opracowane tuleje gumowe, przystosowane do przenoszenia sił poprzecznych
i wzdłużnych. Amortyzatory jednym końcem mocowane są po wewnętrznej stronie wieszaków, drugim zaś do wahaczy
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W kilku zdaniach
©
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Nowa oś naczepowa Kögel
KTA wykorzystuje sprawdzone
rozwiązania. Konwencjonalna,
tradycyjna budowa ma ograniczyć koszty użytkowania

po ich wewnętrznej stronie, co przekłada
się na zmniejszenie obciążenia belki osi
oraz zdecydowanie upraszcza ich wymianę.
W trosce o minimalizację kosztów
eksploatacji naczep firma Kögel Trailer
zastosowała łożyska, w których elementy
toczne (stożkowe wałeczki) można wymieniać pojedynczo. Są one zgodne z normami ISO-DIN i są dostępne na całym
świecie podobnie jak elementy uszczelniające. Prezentowana oś wyposażona

jest w hamulce tarczowe, w których tarcza odsunięta jest maksymalnie od piasty
w celu poprawy chłodzenia. Jak obiecuje
producent, wymiana klocków hamulcowych jest dziecinnie prosta i nie wymaga stosowania specjalnych narzędzi.
Niestety nie mamy żadnych informacji na
temat wyposażenia opcjonalnego i masy
zespołu. Biorąc pod uwagę wieloletnie
doświadczenie firmy w tej branży (Kögel
świętował w tym roku 80-lecie istnienia,
miał też epizod konstrukcyjny z osiami
Trax), prezentowaną konstrukcję można
uznać za godną zainteresowania.

Obecne warunki rynkowe spychają
powoli na bok rozwiązania uniwersalne.
Producenci podążają w stronę specjalizowania wyrobów do określonych zadań. U większości z nich spotykamy się
z bardzo szeroką ofertą, począwszy od
tzw. klasy budżetowej na klasie premium
skończywszy. Łatwo dostrzec różnorodność rozwiązań, co potwierdza troskę
producentów o zadowolenie klienta. Jedni
wprowadzają bardzo nowatorskie rozwiązania, inni opierają się na sprawdzonych
pomysłach. Wracają do łask konstrukcje,
które niemalże odeszły do lamusa, np.
bębnowe układy hamulcowe. Widać również trendy rozwoju na najbliższe lata,
które objawiają się poprzez redukcję
masy osi, wydłużanie okresów gwarancyjnych (już dziś na oś Schmitz Cargobull
Rotos dostajemy gwarancję na 6 lat lub
1 000 000 km) oraz zwiększanie udziału
elementów bezobsługowych w konstrukcji. Dzięki takim działaniom mamy do dyspozycji coraz to doskonalsze osie o coraz
większej trwałości i prostocie obsługi.
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Alcoa Dura-Bright
– i żadne inne

Katarzyna Biskupska

© K. Biskupska

Jakość i niezawodność – to określenie mocno charakteryzuje firmę Pol Mack Poland
zarówno ze względu na wykonywane usługi, jak i posiadany tabor oraz stosowane
wyposażenie. Jej współpraca z producentem felg – Alcoa – trwa już 16 lat.

oczątki firmy Pol Mack Poland sięgają
1989 r., kiedy to Władysław Skrzypek,
założyciel i właściciel, zakupił pierwszy
samochód, aby transportować cytrusy z Grecji.
Z czasem rzetelność i terminowość dostaw skutkowała stale powiększającą się listą zleceń, a co
za tym idzie również rosnącą liczbą pojazdów
w taborze. Dziś flota firmy Pol Mack Poland liczy
50 samochodów, głównie marek Scania, Volvo
i DAF, spełniających normę emisji spalin Euro V
i Euro VI, wożących towary m.in. do Włoch, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Portugalii.

Niezmiennie od roku 1998
Władysław Skrzypek od początku stawiał na jakość, wiedząc, że raz poczyniona inwestycja przyniesie wymierne korzyści. Zawsze starannie wybierał zarówno samochody i naczepy, jak również
odpowiednie wyposażenie, części zamienne i akcesoria do swych pojazdów. Felgi firmy Alcoa stosuje nieprzerwanie od 16 lat. „Pierwszy nasz samochód na felgach Alcoa jeździł już w 1998 r. To
były jeszcze felgi, które wymagały polerowania
ręcznego. Pamiętam jak w weekend polerowało
się je do połysku, aby pojazd dobrze się prezentował. Wtedy felgi aluminiowe w ciężarówce dla
wielu ludzi były jakąś abstrakcją. Nie zdawali sobie
najwyraźniej sprawy z tego, jakie korzyści one przynoszą” – wspomina właściciel i dodaje: „Gdy pojawił się model Alcoa Dura-Bright, rozwiązał wiele
problemów związanych z polerowaniem”.
Właściciel przyznaje, że felgi Alcoa są lżejsze od
stalowych, przez co waga zestawu jest mniejsza
nawet o 250 kg, a co za tym idzie zwiększona jest

Felgi z kutego aluminium firmy
Alcoa to standardowe wyposażenie wszystkich ciągników
firmy Pol Mack Poland
i większości naczep
jego ładowność. Zapewnia to również mniejsze
zużycie paliwa przez pojazd. „Felgi Alcoa Dura-Bright
lepiej odprowadzają ciepło, gdyż aluminium jest
lepszym przewodnikiem. Pojazd o mniejszej wadze
trochę inaczej się prowadzi, bo siła bezwładności
koła z felgą aluminiową jest inna niż koła z felgą
stalową. Dobry kierowca wyczuje różnicę” – podkreśla Władysław Skrzypek.

Sprawdzone w praktyce
Felga Alcoa Dura-Bright EVO – bo o niej mowa –
ma wszystkie zalety swej poprzedniczki Dura-Bright z technologią XBR, lecz zapewnia znacznie wyższe osiągi. Dura-Bright nie jest powłoką,
lecz techniką obróbki powierzchniowej aluminium, przez co zewnętrzne wykończenie staje się
integralną częścią felgi.
„Przeszliśmy na felgi Alcoa Dura-Bright EVO, gdy
tylko pojawiły się na rynku. W wyborze utwierdziły
nas nie tylko jej walory estetyczne oraz to, że
felgi nie rdzewieją, nie łuszczą się i nie pękają.
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Głównie przekonał nas aspekt łatwości utrzymania” – przekonuje właściciel Pol Mack Poland i dodaje: „Felgi poprzednich generacji Alcoa trzeba było
smarować specjalnym olejem firmy Alcoa, aby
je odpowiednio zabezpieczyć przed zimą. To było
trochę uciążliwe. Teraz nie trzeba ich konserwować, czyścić, ani zabezpieczać. W dodatku do ich
mycia wystarczy tylko woda i łagodny detergent.
To świetne rozwiązanie, znacznie obniżające koszty
ich eksploatacji”.
Felga ta jest 10 razy bardziej odporna na korozję
spowodowaną głównie solą drogową i czynnikami atmosferycznymi, a także nawet trzykrotnie
bardziej odporna na działanie chemikaliów. „Wybór felg Alcoa to był strzał w dziesiątkę. Nikt by
mnie teraz nie namówił na zamianę felg tego
producenta na inne” – śmiejąc się, dodaje Władysław Skrzypek.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
www.alcoawheels.com oraz w firmie Krysgum pod
numerem telefonu +48 512 72 56 86 (lub k.piotrowska@krysgum.com.pl, www.krysgum.com.pl).
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Nie tylko firanki.
Zastosowanie plandek
w zabudowach pojazdów

Marek Rutka

© Krone

Jednym z wymogów, jakie klienci stawiają producentom zabudów, jest ograniczenie
do niezbędnego minimum czasu potrzebnego na operację za- i wyładunku.
Sprzymierzeńcem w realizacji tego celu okazuje się zastosowanie w budowie
nadwozi różnych rozwiązań wykorzystujących plandeki.

ięgając do początków transportu
ciężarowego, można zauważyć, że
plandeki stanowiły jeden z pierwszych sposobów zabezpieczenia przewożonego ładunku. Warto wspomnieć,
że wówczas najbardziej popularnym rodzajem zabudów były platformy, na których umieszczano ładunek. Zadaniem
plandeki było z jednej strony zabezpieczenie ładunku przed przemieszczaniem
się na platformie, z drugiej zaś ochrona
przed wpływem czynników atmosferycznych. Od samego początku przez kilkanaście dekad najbardziej rozpowszechnionym rodzajem plandek były plandeki
brezentowe, wykonane z grubej impregnowanej tkaniny bawełnianej. Plandeki
te charakteryzują się nieprzemakalnością i dużą wytrzymałością mechaniczną
(w szczególności na rozrywanie i przecinanie). Do wad brezentu zaliczyć należy spadek nieprzemakalności w miarę
starzenia się impregnatu. Pewnym roz-

Dzięki podnoszonemu dachowi w naczepie Krone Mega Liner Automotive
możliwy jest załadunek trzech warstw skrzyniopalet

wiązaniem tego problemu okazało się
powlekanie na gorąco tkaniny brezentowej gumą. Taki zabieg czyni wprawdzie
brezent całkowicie nieprzemakalnym,
jednak znacznie podwyższa jego ciężar.
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W krajach Europy Zachodniej plandek wykonanych z brezentu nie stosuje
się w samochodach użytkowych od ponad 30 lat – wyjątkiem są jedynie pojazdy
wojskowe i przewóz ładunków o niety-

Naczepa kurtynowa Krone Mega Variofloor z podnoszonym dachem
i dodatkowym piętrem o różnej konfiguracji wysokości

powych kształtach, gdzie liczy się duża
odporność mechaniczna tego materiału.
Popularny przez dekady brezent już w latach 70. ubiegłego wieku zaczął być
stopniowo wypierany przez plandeki wykonane z tkaniny poliestrowej obustronnie powlekanej miękkim polichlorkiem
winylu PVC. Charakteryzują się one nieprzemakalnością i bardzo dużą wytrzymałością – wysokim współczynnikiem
siły na rozciąganie i rozrywanie. Zewnętrzna warstwa PVC dodatkowo pokrywana jest specjalnymi lakierami, których zadaniem jest zabezpieczenie przed
przyleganiem brudu oraz chłonięciem
wilgoci i powstawaniem pleśni. Po wzbogaceniu o odpowiednie dodatki plandeka taka jest również odporna na działanie promieni UV, co znacznie ogranicza
proces starzenia się materiału i chroni
intensywność kolorów. Większość plandek wykonanych z tkaniny poliestrowej
powlekanej PVC zachowuje swoje parametry użytkowe w temperaturach od
–30 do +70°C. Zakres odporności na
działanie niekorzystnych temperatur
wzrasta, gdy do składu tworzywa dodane
zostaną odpowiednie dodatki regulujące
plastyczność. Gramatura i parametry
wytrzymałościowe plandeki uzależnione
są od przeznaczenia konkretnego wariantu naczepy i wymagań klienta. Zazwyczaj jednak gramatura plandek PVC
w standardowych wersjach naczep wynosi od 630 do 670 g/m2. W naczepach
kurtynowych przeznaczonych do transportu ładunków drobnicowych luzem, np.
opon, zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być stosowane bardziej
wytrzymałe odmiany plandek, które nie
odkształcają się pod naciskiem ładunku.
W tego rodzaju plandekach gramatura tkaniny PVC może wynosić nawet 900 g/m2.

Klasyka coraz mniej popularna
Zasada konstrukcji typowych nadwozi
skrzyniowych z plandeką (zwaną także
opończą) od kilkudziesięciu lat nie uległa
zasadniczej zmianie. W przypadku naczep i przyczep skrzyniowych, które mają
być eksploatowane głównie z plandekami, regułą stała się rezygnacja z przedniej płachty plandeki na rzecz montażu
sztywnej ściany wykonanej z paneli stalowych lub aluminiowych. Takie rozwiąKurtynowa naczepa Schmitz Cargobull Mega
X-Light z zamontowanymi profilami bocznymi
i dodatkowym profilem przypodłogowym
zabezpieczającym ładunek i plandekę
przed uszkodzeniami

zanie ma wiele praktycznych zalet, jak
chociażby znacznie większa odporność mechaniczna ściany (w porównaniu z plandeką) na uszkodzenia mogące powstać
podczas gwałtownego hamowania i przemieszczania się ładunku oraz mniejszy
opór powietrza (gdyż falująca podczas
jazdy plandeka znacznie zakłóca prawidłowy opływ powietrza i zwiększa
zużycie paliwa).

Typowe zabudowy skrzyniowe z plandeką nadal są dobrym rozwiązaniem tam,
gdzie operacje za- i wyładunku realizowane są przez tylną burtę. Gdy zachodzi
jednak konieczność bocznego dostępu do
ładowni, sprawa znacznie bardziej się
komplikuje. Chcąc uzyskać dostęp z boku
naczepy, konieczne jest czasochłonne rozpięcie plandeki i otwarcie burt. Jeszcze
więcej jest pracy, gdy rozmiar ładunku
przekracza szerokość pojedynczego segmentu burty, wówczas konieczny jest
demontaż wspornika burty i dachu. Największym wyzwaniem jest jednak sytuacja, gdy wymiary ładunku wymuszają
konieczność górnego załadunku. Wówczas jedyną możliwością jest czaso chłonny demontaż plandeki i konstrukcji ją wspierającej.
O ile typowe zabudowy skrzyniowe
z plandekami samochodów ciężarowych
cieszą się stałą popularnością, o tyle
w przypadku przyczep – a zwłaszcza naczep – krąg odbiorców tego rodzaju zabudów systematycznie maleje. Naczepy
skrzyniowe z tradycyjnymi otwieranymi
burtami w coraz większym stopniu ustępują znacznie bardziej uniwersalnym i praktycznym naczepom kurtynowym. Naczepy te – zwane popularnie firankami

© Schmitz Cargobull

© Krone
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– górują nad tradycyjnymi plandekowymi odmianami przede wszystkim
znacznie krótszym czasem potrzebnym
na za- i wyładunek i większymi możliwościami wykorzystania. W dobie silnej
konkurencji w transporcie, kiedy czas stał
się jednym z najważniejszych parametrów, ma to ogromne znaczenie. Zastosowanie najnowszych rozwiązań w dziedzinie konstrukcji zapięć i układu przesuwu
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Naczepa kurtynowa Wielton NS3K M2
naciąg kurtyny ma zarówno w części
przedniej, jak i tylnej

© Schmit

z Cargobu

ll

pozwoliło czas potrzebny do całkowitego zsunięcia kurtyny i uzyskania dostępu do całej długości ładowni zredukować do niespełna 25 s.
Nie mniej istotnym niż czas zsuwania kurtyny jest uzyskana dzięki temu
rzeczywista długość dostępu do ładowni
(światło ładowni). Do niedawna jeszcze

standardem w przypadku naczep był dostęp o długości około 9–10 m, obecnie
udaje się uzyskać co najmniej 11 m.
Ważną kwestią w przypadku mechanizmów kurtynowych jest łatwość zaczepienia klamer i ostatecznego napięcia
kurtyny (warto podkreślić, że za niezapięte klamry lub luźną firankę kierowca
może otrzymać spory mandat).
W odróżnieniu od naczep skrzyniowych wyposażonych w plandeki naczepy
kurtynowe standardowo nie są wyposażone w boczne otwierane burty (jest
to opcja dostępna na zamówienie), stąd
też materiał, z którego wykonywane są
kurtyny, musi być znacznie bardziej wytrzymały. Podstawowym zadaniem bocznych kurtyn jest zabezpieczenie ładunku
przed wpływem czynników atmosferycznych, a faktyczną rolę zabezpieczenia
ładunku podczas transportu pełnią deski
stelażowe lub aluminiowe profile montowane do bocznych kłonic oraz przede
wszystkim systemy mocowania ładunku:
listwy grodziowe, pasy, łańcuchy i siatki
mocujące. Szczegółowe parametry wytrzymałościowe zarówno przedniej ściany
naczepy, jak i elementów odpowiedzialnych za mocowanie ładunku określone
są w normie EN 12642 L/XL.

Stosowane w nowoczesnych
naczepach rozwiązania pozwalają
odsunąć kurtynę na całej długości
w ciągu niespełna 25 s
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System Quick Lock
stosowany do naciągu
i blokowania kurtyn
w naczepach Fliegl

Załadunek z każdej strony
Jednym z powodów, dla których naczepy kurtynowe cieszą się tak dużą popularnością, jest ich uniwersalność. Dla
zwiększenia możliwości wykorzystania
naczepy kurtynowe mogą być wyposażone w przesuwane i podnoszone dachy.
Obie funkcje pozwalają na znaczne ograniczenie czasu potrzebnego do za- i wyładunku, a także umożliwiają pełne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej. Dzięki
podnoszonemu dachowi możliwe jest
użycie do załadunku wózków widłowych,
bez niebezpieczeństwa uszkodzenia połaci dachu. Funkcja podnoszonego dachu
okazuje się bardzo pomocna np. w przypadku załadunku standaryzowanych pojemników (skrzyniopalet, gitterboksów)
o nominalnej wysokości 1000 mm, które
przy typowej wysokości wnętrza naczepy
odmiany Mega wynoszącej 3000 mm
można ustawić w trzech warstwach (po
ustawieniu trzech pojemników jeden na
drugim ich nogi wchodzą w prowadnice
dolnego, a ich całkowita wysokość wynosi wówczas 2870 mm).
W zależności od rozwiązań stosowanych przez konkretnych producentów
i wymagań klienta oferowane są zarówno
mechaniczno-hydrauliczne, elektro-hydrauliczne, jak i pneumatyczne układy
podnoszenia dachu. Zaletą tego pierwszego, manualnego, sposobu podnoszenia jest prostsza i lżejsza konstrukcja
z mniejszą liczbą ruchomych elementów,
wadą jest jednak dłuższy czas potrzebny
do podniesienia dachu. Przyjęte są dwa
zasadnicze rozwiązania układu podnoszenia dachu: uchylne (podnoszona jest
jedna strona dachu) i pełne (dach jest
podnoszony równolegle do podłogi ładowni). Bez względu na rodzaj przyjętego rozwiązania maksymalna wysokość
podnoszenia dachu wynosi ok. 40 cm, co
pozwala na swobodne operowanie wóz-

kiem widłowym podczas załadunku. Układ
podnoszenia dachu jest przydatnym rozwiązaniem zarówno podczas załadunku
z wykorzystaniem wózka widłowego wjeżdżającego przez tylne drzwi, jak i podczas załadunku z zewnątrz realizowanego z boku naczepy.

Specyfika konstrukcji naczep kurtynowych – które w większości nie są wyposażone w burty – sprawia, że ładunek
musi być zamocowany ze szczególną
starannością. Dlatego producenci dążą
do wytwarzania oprócz odmian uniwersalnych także takich wersji naczep kurtynowych, które są ściśle dobrane do
realizowanych zadań przewozowych.
Specjalnie sprofilowane wersje wytwarza się po to, aby zoptymalizować naczepy pod względem konstrukcyjnym,
tak aby z jednej strony zapewnić ich największą użyteczność, z drugiej zaś w możliwie największym stopniu zredukować
masę własną. W sytuacji gdy cena pa© Kögel Trailer

© Fliegl

Ważne bezpieczeństwo

Naczepa kurtynowa Kögel Mega wyposażona w układ szybkiego odsuwania dachu i kurtyn,
przeznaczona głównie dla fabryk motoryzacyjnych do transportu części

Innym sposobem ułatwiającym załadunek naczepy kurtynowej jest możliwość przesuwania dachu. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne podczas
załadunku z wykorzystaniem dźwigu lub
suwnicy. W zależności od konkretnego
modelu naczepy dach taki może być
przesuwany do przedniej lub tylnej krawędzi. W przypadku przesunięcia dachu
do przodu – w niektórych wersjach naczepy – tylna belka nad drzwiami może
zostać zdemontowana dla łatwiejszego
dostępu i pełnego wykorzystania ładowni. Większość producentów stosuje
dachy przesuwane o szerokości w świetle
2480 mm, co umożliwia swobodny załadunek obok siebie dwóch standardowych europalet.

liwa stanowi jeden z kluczowych składników kosztu transportu, obniżenie masy
naczepy pozwala zaoszczędzić – w ciągu
całego okresu eksploatacji – nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. W zależności
od konkretnego modelu i przeznaczenia
naczepy „zysk” na masie – wynikający
z wyboru modelu przeznaczonego dla
konkretnej grupy ładunków – może wynieść od ok. 800 do 2000 kg. Takie specjalne naczepy kurtynowe przeznaczone
do przewozu np. stali i papieru w kręgach, napojów, sprzętu AGD, ładunków
suchych, opon luzem oraz z podziałem
ładowni na dwa poziomy oferują obecnie
wszyscy liczący się europejscy producenci, m.in. Fliegl, Krone, Schmitz Cargobull, Schwarzmüller i Wielton.
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Zimno, pewnie, bezpiecznie
Tomasz Marszałek
Podczas targów pojazdów użytkowych w Hanowerze producenci sprzętu
transportowego starają się pokazać jak najwięcej nowości, nawet takich, które
już wprowadzili w swoich pojazdach. Nie są to już proste pojazdy, jak mogłoby
się jeszcze niedawno wydawać. Widać to również w przypadku chłodni.

ostępująca specjalizacja transportu
sprawia, że użytkownicy chłodni
mają coraz większe wymagania
dotyczące bezpieczeństwa, ładowności
i maksymalnego przystosowania do specyficznych zadań, jednak nadal chcą, by
były to pojazdy uniwersalne.

Schmitz Cargobull
– S.KO Cool Executive

nie konfigurować kupowane przez siebie
chłodnie z rodziny Cool. Agregat Schmitza
oferowany jest jako wyposażenie standardowe prosto z fabryki, można go również zamówić oddzielnie i zamontować
w już eksploatowanej chłodni. W ramach
pakietu agregat objęty jest pełnym kontraktem obsługowym ze strony Schmitz
Cargobull Parts & Services.
W ramach proponowanego rozwiązania klient może dokonać szybkich i łatwych
zakupów w jednym miejscu – skonfigurować naczepę, dobrać agregat i system
telematyczny oraz uzgodnić zakres kontraktu serwisowego – oszczędza to czas
i pozwala na łatwą identyfikację w przy-

© Schmitz Cargobull

Działając zgodnie z hasłem „Zmodernizuj swój biznes” (Upgrade Your
Business), firma Schmitz Cargobull przygotowała na targi IAA ciekawą propozycję – pakiet składający się z naczepy
chłodni S.KO Cool Executive wyposażonej

w agregat chłodniczy własnej produkcji
(zaprezentowany po raz pierwszy na IAA
w 2012 r.) oraz szeregu udogodnień
usprawniających transport ładunków
w temperaturach kontrolowanych, takich
jak np. system telematyczny ze sterownikiem TrailerConnect i cyfrowym czy
certyfikowanym rejestratorem temperatury TCI.
Jest to w pewnym sensie nowe podejście do marketingu własnych produktów, bo choć chłodnie S.KO Cool dominują absolutnie niemal w całej Europie,
to zaproponowanie chłodni, agregatu
i systemu telematycznego w jednym pakiecie jest rozwiązaniem innowacyjnym.
Klienci oczywiście nadal mogą swobod-
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Chłodnia w wersji S.KO Cool Executive wyposażona jest
w agregat chłodniczy i system telematyczny – oba
rozwiązania opracowano w Schmitz Cargobull
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Kögel – uniwersalnie
Kögel na targach IAA Nutzfahrzeuge
2014 pokazał nową wersję zaprezentowanej w roku 2012 naczepy Kögel Cool
– PurFerro quality. Wygłuszająca konstrukcja podłogi aluminiowej pozwoliła
na redukcję poziomu hałasu przy załadunku i rozładunku o 10 decybeli w po-

równaniu z poprzednim modelem. Lepszą
higienę oraz łatwiejsze czyszczenie podłogi
zapewnia zamknięte, zespawane koryto
z aluminium. Zapobiega ono przedostawaniu się wilgoci do wnętrza paneli izolacyjnych, co znacznie zwiększa żywotność
i ekonomiczność naczepy chłodniczej.
Pojazd spełnia wymagania HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
mające na celu ochronę zdrowia konsumentów w zakresie międzynarodowych
transportów artykułów spożywczych wrażliwych na temperaturę.
Portal ze stali szlachetnej, łatwy w konserwacji i naprawach, w nowej wersji jest
wyposażony w łatwą w wymianie, zoptymalizowaną, poczwórną uszczelkę drzwiową i łatwe w wymianie zawiasy drzwi.
Wypełnienie ścian składa się z udoskonalonej, całkowicie bezfreonowej pianki
specjalnej o wysokim stopniu izolacji.
Solidna i łatwa w pielęgnacji stalowa
warstwa powłokowa jest we wnętrzu
pokryta twardymi foliami z PCW. Ściany
o grubości 45 lub 65 mm, dach o grubości
85 mm oraz podłoga 125 mm to wszystko
własna produkcja firmy, a własne panele
zapewniają znaczne poprawienie współczynnika przenikania ciepła. Dzięki tak
wysokiej ochronie przed wpływem temperatury zmniejsza się zużycie energii
oraz redukowane są koszty eksploatacji.
Naczepa jest dostępna z wyposażeniem indywidualnym, dostosowanym
do najróżniejszych wymagań na wielu
obszarach zastosowań. W prezentowanym na targach IAA eksponacie przedstawione były wszystkie dostępne wersje
wyposażenia, np. zabudowany dodatkowo zderzak gumowy chroniący przed
uderzeniami na zakończeniu podłużnicy
oraz na całym obwodzie ramy portalu tyl-

Nowy Cool – PurFerro quality –
kolejna generacja stalowej
chłodni Kögel Trailer

nego. W celu zapewnienia optymalnej
ochrony ściany czołowej oraz parownika
i ulepszenia cyrkulacji powietrza model
Kögel Cool – PurFerro quality jest wyposażony w nową ściankę chroniącą przed
uderzeniami. Składającą się z pojedynczych profili aluminiowych w kształcie
litery V ściankę ochronną łatwo się demontuje, a przy tym zapewnia ona doskonałą ochronę również w trudnych
warunkach. Dostępne są także cztery
rzędy szyn z okrągłymi otworami umieszczane w podłodze oraz dachu służące
do zawieszenia drążków teleskopowych
w celu skutecznego zabezpieczenia dystrybuowanych ładunków, szczególnie
świeżej żywności i kwiatów. Dostępne
opcjonalnie zintegrowane w piance ścian

Kögel

padku wystąpienia uszkodzeń. Sprzyja to
również obniżaniu kosztów i czyni cały
proces zakupów bardziej przejrzystym.
Pakiet – chłodnia S.KO Cool Executive wyróżnia się doskonałą ekonomiką
eksploatacji, precyzyjną kontrolą temperatury i doskonałymi osiągami w każdych
warunkach działania, a także ma wysoką
niezawodność eksploatacyjną i długie
okresy międzyprzeglądowe. Ponieważ
agregat chłodniczy jest opracowany wyłącznie pod kątem stosowania w chłodniach S.KO Cool, został przystosowany
do montażu na ścianie ładowni z paneli
Ferroplast, tworząc optymalną kombinację nadwozia izolacyjnego i agregatu
chłodniczego.
Pokazana na targach chłodnia S.KO
Cool obecnej generacji została zoptymalizowana pod kątem ekonomiki eksploatacji i zachowania jak największej
wartości przy odsprzedaży. Było to możliwe m.in. dzięki poprawie własności
izolacyjnych paneli Ferroplast. Zwiększono również odporność nadwozia na
uszkodzenia. Opcjonalny pakiet spojlerów aerodynamicznych pozwala obniżyć
zużycie paliwa ciągnika do 4%. Oczywiście dostępne są nadal opcje wyposażenia, takie jak system do podwójnego załadunku.

W celu zapewnienia optymalnej ochrony
ściany czołowej i parownika oraz ulepszenia
cyrkulacji powietrza Kögel Cool – PurFerro quality jest wyposażona w nową ściankę chroniącą przed uderzeniami

© Kögel

szyny do piętrowego załadunku i listwy
kotwiące sprawiają, że ich późniejszy
montaż nie jest konieczny. Pomagają
one kierowcy w szybkim i niezawodnym
zabezpieczeniu ładunku. Poza tym pojazd
ma seryjnie certyfikat zabezpieczenia
ładunku według DIN EN 12642 Code XL.
Dzięki temu nadaje się do transportu
kształtowego towarów pojedynczych oraz
na paletach.
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Krone – sejf na kołach
Nowością, którą przedstawiło w Hanowerze Krone, jest naczepa Cool Liner
w wersji High Security. W chłodni wbudowano wiele udogodnień, które przydają się kierowcy i firmie transportowej
w codziennej pracy. Naczepa ma obszerny
pakiet funkcji telematycznych, funkcję
monitorowania ciśnienia w ogumieniu,
wspomagania podjazdu do rampy oraz
rozbudowany system zabezpieczeń nadwozia chłodni. Systemy Krone Telematics Cool + Krone TR monitorują położenie geograficzne, drzwi, temperaturę
chłodzenia, agregat chłodniczy oraz stan
sprzęgu. Ponadto kontrolowane są komunikaty o błędzie pochodzące z układu
hamulcowego i zapisywane są dane eksploatacyjne. Drzwi zabezpieczone są
przed włamaniem skutecznym systemem Door Protect High Security. Rygluje on je automatycznie za pomocą 8
blokad. Drzwi można otworzyć dopiero
wtedy, gdy dyspozytor zdalnie wyda od-

© Krone

Chłodnia Cool – PurFerro quality wyposażona jest w Kögel Telematics. To nowoczesny system telematyczny pozwalający na dostęp w czasie rzeczywistym
do informacji m.in. o lokalizacji pojazdu,
parametrach chłodzenia, danych naczepy oraz EBS. Naczepa może być opcjonalnie wyposażona w aerodynamiczną
obudowę z dyfuzorem dachowym oraz
wsuwanymi tylnymi klapami. Wyposażenie to pozwala na redukcję emisji CO2
oraz zużycia paliwa. Standardem jest
natomiast doskonała ochrona podwozia
przed korozją. Cała rama pojazdu jest
chroniona technologią nanoceramiczną
oraz powłoką KTL i pokryta dodatkowo
lakierem UV.
Drzwi Cool Linera można otworzyć dopiero
wtedy, gdy dyspozytor wyda odpowiednie zezwolenie za pośrednictwem systemu telematycznego i kierowca wprowadzi poprawny kod
bezpieczeństwa na klawiaturze znajdującej się
na przedniej ścianie

powiednie zezwolenie za pośrednictwem
systemu telematycznego i kierowca wprowadzi poprawny kod bezpieczeństwa.
Każda próba ich otwarcia bez kodu może
także spowodować włączenie się głośnego alarmu akustycznego. System Door
Protect High Security to nie tylko blokada
drzwi tylnych, ale także elektroniczne
monitorowanie dachu i ścian bocznych,
które często są obiektem działań włamywaczy.
Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest
wspomaganie podjazdu do rampy TailGUARD (firmy Wabco). Z tyłu pojazdu zamontowano trzy czujniki ultradźwiękowe, które wykrywają odległość od rampy
i automatycznie wyhamowują pojazd,

© Krone

Krone Cool Liner – ładunek w chłodzie i pod kluczem

Aluminiowa ścianka chroniąca przed uszkodzeniem przednią ścianę i zapewniająca cyrkulację
powietrza u Krone ma nieco inną konstrukcję
niż u konkurentów. Inaczej też został rozwiązany
rozdział zimnego powietrza w naczepie. Tunel
wykonany z mocnego, przypominającego
plandekę, materiału jest bardziej płaski
i w mniejszym stopniu ogranicza użytkową
wysokość ładowni

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

gdy pojawi się przeszkoda. Równie przydatna jest
kontrola ciśnienia w ogumieniu, która dokonywana
jest przez wbudowany układ IVTM (Wabco). Informacja o każdym odchyleniu od wymaganego poziomu
ciśnienia w oponach jest przesyłana do kierowcy
drogą radiową w czasie rzeczywistym – z każdej
opony oddzielnym komunikatem. Dzięki temu można
nie tylko zapobiec pęknięciu opony i wypadkowi, system IVTM bowiem pozwala również wydłużyć żywotność opon i zoptymalizować zużycie paliwa.
Cool Liner wyróżnia się także bogatą ofertą opcjonalnego wyposażenia oraz dużą elastycznością zastosowań – nadaje się do przewożenia towarów
wrażliwych, takich jak leki, kwiaty lub standardowe
produkty głęboko mrożone. Dzięki ściance działowej
Krone Isowall MultiTemp można bez problemu jednocześnie przewozić towary wymagające różnych
temperatur. Ponadto Cool Liner Duoplex Steel ma
solidną ramę i nadwozie. Ściana czołowa o grubości
50 mm jest zabezpieczona od środka czterema stabilnymi profilami dystansowymi z aluminium. W połączeniu z osłoną parownika oraz elastycznym kanałem powietrznym pod dachem uzyskuje się optymalne
prowadzenie i rozdział powietrza chłodzącego w nadwoziu. Panele Duoplex Steel z certyfikatem HACCP
są łatwe w czyszczeniu i naprawie, a powierzchnia
użytkowa panelu podłogowego (panel o grubości
125 mm) jest wykonana z lekkiego stopu i przyspawana bezpośrednio do ciągłych listew ścian bocznych,
tworząc wodoszczelną wannę. Dodatkowe wzmocnienia w części tylnej podłogi dopuszczają wysokie
obciążenia wózkiem widłowym, czego potwierdzeniem jest test według CSC/EN 283.
Portal tylny ze stali nierdzewnej jest przystosowany
konstrukcyjnie do załadunku przez śluzy i z rampy.
Do wyposażenia standardowego drzwi należą trzy aluminiowe zawiasy oraz zamknięcie ze stali nierdzewnej
każdego skrzydła drzwi. Chłodnia Cool Liner Duoplex Steel jest seryjnie wyposażona w mikroprzełącznik drzwi – dzięki niemu LED-owe oświetlenie
wnętrza włącza się automatycznie po ich otwarciu.
Do mocowania ładunku służą ciągłe poziome szyny,
które wbudowane są w ścianach bocznych 800 mm
nad podłogą. Ponadto chłodnia zawiera system podwójnej podłogi z 12 zestawami szyn prowadzących
z siatką perforowaną 50 mm i 22 belkami załadowczymi. Warte uwagi jest także automatyczne, elektroniczne sterowanie osi podnoszonej na pierwszej
i trzeciej osi, skrzynia na 36 europalet, skrzynka na
narzędzia oraz system mocowania ładunku spełniający wymagania normy EN 12642 Code XL.

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 stosowane w chińskich pojazdach wojskowych.
Znalazły uznanie na wielu rynkach świata: Australia, USA, Kanada, Rosja, Korea Płd.
Teraz także w Polsce!

Lamberet dla specjalistów
Najnowszej generacji naczepy chłodnie Lamberet o symbolu SR2 osadzane są na wykonanych ze
stali spawanych ramach, które są w całości piaskowane i zabezpieczane przed korozją, a następnie
malowane proszkowo na wybrany kolor. Podłoga

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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a także zastosowaniem sześciu poziomych stabilizatorów – są one przedłużeniem poprzecznic na zewnątrz ramy
i rozkładają siły powstające podczas kołysania bocznego na całą szerokość podłogi
naczepy. Oprócz tego o właściwą trakcję
dba system kontroli ciśnienia w oponach
SAF Tyre-Pilot, sygnalizujący każde, najmniejsze nawet odchylenie od pożądanej wartości.

Pokazana już w ubiegłym roku naczepa Lamberet Super City to prawdziwy mistrz manewrowości.
Wyposażony w nią zestaw ma promień zawracania poniżej 10 m

chłodni wykonywana jest z ryflowanej
blachy aluminiowej i łączona spawami
z 300-milimetrowymi listwami chroniącymi dół ścian bocznych. Zatem i w tym
przypadku mamy więc szczelną wannę.
W opcjach wyposażenia znajdziemy
wszystko, co oferują też inni liczący się
producenci, np. elastyczny tunel rozprowadzający zimne powietrze pod dachem
na całej długości wnętrza, przesuwną
ścianę do przewozów multitemperaturowych, a także system szyn do podwójnego załadunku. Standardem są wzmocnienia tylnej części podwozia narażonej
na uderzenia o rampę oraz na wysokie
obciążenia powodowane przez wjazd
wózka widłowego, a także rozbudowany
system zderzaków stalowych i gumowych.
Tylny portal zbudowany jest z kształtowników ze stali nierdzewnej, a drzwi wyposażone w szerokie, aż ośmiowargowe
uszczelki, skutecznie chroniące przed
zmianami temperatury.
W Hanowerze Lamberet pokazał dwie
nowe chłodnie przeznaczone dla bardzo
wyspecjalizowanych użytkowników. Pierwsza to SR2 Distri+, przeznaczona dla firm
zajmujących się dystrybucją. Mieści do
33 europalet, wyposażona w przesuwną
ścianę do przewozów multitemperaturowych, a jej agregat i osprzęt chłodniczy
zapewniają utrzymanie homogenicznej
temperatury w całym wnętrzu. Odchylenia od żądanej wartości nie powinny przekraczać 0,5°C. Dla ułatwienia przeładunków, oprócz pneumatycznie regulowanej

wysokości zawieszenia, zastosowano również pneumatycznie podnoszoną tylną
bramę segmentową. Jej prowadnice znajdujące się w tylnej części pod dachem
ograniczają wprawdzie wysokość ładowni
do 2,45 m, ale dla większości użytkowników ma to marginalne znaczenie. Tam,
gdzie nie ma rampy magazynowej, naczepę można za- lub rozładować za pomocą składanej, hydraulicznej windy
(platformy) zainstalowanej pod tylnym
zwisem naczepy. Dla zapewnienia oszczędnej eksploatacji SR2 Distri+ została wyposażona w CXsystem, czyli w boczne
osłony kół i podwozia poprawiające aerodynamikę pojazdu.
Drugą premierą Lambereta była naczepa SR2 Super Beef przeznaczona do
transportowania półtusz. Ta nowoczesna
hakówka została dopracowana w każdym
szczególe. Specyfiką takiego rodzaju
transportu jest wysokie położenie środka
ciężkości pojazdu, bo ładunek zawieszony jest pod dachem. Poza tym półtusze wiszące na hakach mają w czasie
jazdy tendencję do kołysania się. Powoduje to powstawanie poprzecznych sił
poziomych, które mogą skutkować wywróceniem się naczepy. Według analiz
Lambereta aż 60% wypadków pojazdów
z tego powodu to dachowanie. Dlatego
też francuscy konstruktorzy zmienili
podwozie. Od standardowego SR2 różni
się ono o od 100 do 1400 mm większym
rozstawem podłużnic, wzmocnionymi
miechami zawieszenia o skoku 360 mm,
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Lamberet Super Beef to naczepa przygotowana
do wożenia niewygodnego ładunku – mięsa
w półtuszach. Poza walorami użytkowymi
chłodni francuski producent zadbał też
o bezpieczeństwo jazdy

W Super Beef specjalnie wzmocniony
stalowymi kształtownikami został dach
naczepy, by można było zainstalować
pod nim szyny do haków. Wydaje się to
sprawą oczywistą, jednak u Lambereta
zrobiono to tak, że panel dachowy nie
utracił swoich znakomitych własności izolacyjnych i jest także odporny na uszkodzenia mechaniczne powodujące rozwarstwianie i osmozę w laminacie. Poza
tym boczne ściany wnętrza otrzymały
osłony o nazwie Interinox. Poza wzmocnioną warstwą żelkotu poliestrowego
oklejone są blachą ze stali nierdzewnej
do 3/4 wysokości, co chroni je przed
uszkodzeniem przez rozbujane półtusze.
W połowie wysokości ścian wpuszczono
w nie jednak aluminiowe szyny do mocowania belek podwójnego załadunku.
Pozwala to na wykorzystanie chłodni
także do transportowania ładunków paletyzowanych.

.eu
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Liczy się przestrzeń

Marek Rutka
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W ciągu ostatnich lat polscy producenci zabudów, naczep i przyczep zdobyli bardzo
silną pozycję nie tylko na rodzimym, ale i na europejskim rynku. Duża w tym zasługa
firm zajmujących się produkcją zestawów przestrzennych.

Jedna z najnowszych konstrukcji
firmy Gniotpol – przyczepa
z aluminiową ramą i podłogą

ile pod względem produkcji ciężarówek i pojazdów użytkowych
nie możemy się zaliczać do europejskiej czołówki, o tyle w dziedzinie
produkcji naczep, przyczep i zabudów samochodów ciężarowych systematycznie
umacniamy swoją pozycję. Warto w tym
miejscu wspomnieć o jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń w tej
branży – czyli finalizowanym obecnie
przejęciu przez wieluński Wielton jednego z najbardziej znanych francuskich
producentów naczep, firmy Fruehauf
Expansion SAS.

Polska specjalność
Jednym z powodów stale rosnącej
produkcji zabudów przestrzennych w polskich firmach jest bardzo duża elastyczność w podejściu do oczekiwań klientów
i szybkie reagowanie na zmiany rynkowe. Przykładem takich działań jest
zwiększenie oferty odnośnie do zabudów przestrzennych ciężarówek i zestawów o dmc. do 9 t, ponieważ pojazdy
o tej masie od połowy przyszłego roku
nie będą objęte mytem na niemieckich
autostradach (wcześniejsze zapowiedzi
mówiły, że opłatami będą objęte pojazdy
o dmc. już od 7,5 t).
Elastyczne podejście polskich producentów do wymagań klienta dostrzegli
także odbiorcy zagraniczni, którzy chcąc

zakupić niewielką liczbę pojazdów, decydują się na zakupy w Polsce, ponieważ
często są odsyłani z kwitkiem przez rodzime firmy zajmujące się produkcją seryjną na dużą skalę.
O ile typowe zestawy naczepowe kupowane są przez przewoźników realizujących transporty dalekodystansowe,
o tyle zestawy przestrzenne często są
wykorzystywane także na krótszych trasach, w tym także w ruchu lokalnym.
Przykładem tych ostatnich jest branża
producentów i dystrybutorów materiałów izolacyjnych dla budownictwa
i przemysłu. Ze względów ekonomicznych tego rodzaju materiały – przede
wszystkim styropian i wełna mineralna
– zazwyczaj są transportowane na odległość nie większą niż ok. 200 km od
miejsca ich wytworzenia. Innym rodzajem ładunków często transportowanych
takimi zestawami są opakowania z tworzyw sztucznych (butelki, kanistry, becz-

ki), metalu (puszki, kegi) i meble tapicerowane (kanapy, fotele, krzesła).
Największy udział w produkcji polskich fabryk mają zabudowy instalowane na podwoziach lekkich ciężarówek
tworzące zestawy z przyczepą centralnoosiową o dmc. do 12 t. Zestawy takie
pozwalają na przewóz 38 europalet
i mają ładownię o objętości ok. 120 m3.
Oprócz ładunków typowo objętościowych
znajdują zastosowanie także w transporcie łodzi i szczególnie wartościowych
samochodów osobowych. Rosnący udział
w produkcji mają jednak tzw. ciężkie
zestawy przestrzenne o dmc. do 40 t.
Tego rodzaju zestawy mają podobne parametry objętości i wymiarów ładowni
jak lżejsze odmiany, są jednak od nich
bardziej uniwersalne. Zestawy takie znajdują zastosowanie m.in. w przewozach
stolarki budowlanej (okna, drzwi), sprzętu AGD i komponentów dla przemysłu
motoryzacyjnego.
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Zabudowa przestrzenna Wesob/Wecon.
W celu lepszej manewrowości i zmniejszenia zużycia opon w ciężarówce zastosowano podnoszoną i skrętną ostatnią oś

Gniotpol

przyczepy osadzona jest na aluminiowej ramie. Z tego samego materiału wykonano podłogę zabudowy, co pozwoliło
na zredukowanie masy własnej – w porównaniu z powszechnie stosowaną
sklejką – o ok. 250–300 kg.

Wesob
Spółka Wesob jest częścią niemieckiego producenta zabudów firmy Wecon.
Mimo że firma specjalizuje się w produkcji nadwozi wymiennych, to coraz
większy udział w sprzedaży mają przyczepowe zabudowy przestrzenne. Wesob
oferuje te zestawy we wszystkich wielkościach: od 11 990 kg dmc., przez średnie o dmc. 25 000 kg, do najcięższych
o dmc. do 40 000 kg. Firma ma w swojej palecie produktów także zestaw platformowy z systemem przesuwnej plandeki Sliding Bow, który przeznaczony
jest do transportu nietypowych ładunków wymagających dużo wolnej przestrzeni podczas załadunku, np. szkła
w taflach, zwojów blachy czy papieru.

Uzupełnieniem wyposażenia takiego zestawu jest zamontowany na końcu ramy
ciężarówki hydrauliczny żuraw przeładunkowy. Cechą charakterystyczną systemu Sliding Bow jest możliwość – dzięki
wyeliminowaniu szyny dachowej – zsunięcia całej plandeki wraz z jej konstrukcją wspierającą.
Przyczepowe zabudowy przestrzenne
mogą być wyposażone w podest przejazdowy o nośności 4 t, który umożliwia
rozładunek zestawu bez jego rozprzęgania. Wesob ma w swojej ofercie również zabudowy przyczepy i samochodu
ciężarowego wyposażone w rozsuwany
o 250 mm z każdej strony tylny portal
umożliwiający bezproblemowy załadunek dużych objętościowo przedmiotów,
np. sprzętu AGD. Firma może wyposażyć zabudowy w systemy podwójnej
podłogi umożliwiające regulację podłogi
w 2–3 sekcjach nadwozia, a także podwieszany na końcu ramy wózek widłowy
– często stosowane rozwiązanie w przypadku transportu logistycznego stolarki
okiennej.
© Iveco

Obchodząca w tym roku 25-lecie
działalności firma Gniotpol należy do
krajowych liderów w produkcji zabudów przestrzennych przede wszystkim
do transportu ładunków lekkich, m.in.
styropianu i opakowań.
Najbardziej popularnym typem zabudów objętościowych wykonywanych przez
Gniotpol są zestawy o dmc. 11 980 kg,
w tym samochód 7490 kg i przyczepa
4490 kg. Kolejnym najczęściej wybieranym przez klientów wariantem są zestawy o dmc. 22 890 kg, w którym samochód ma dmc. 11 990 kg, a przyczepa
10 900 kg. W obu rodzajach zabudów są
to przyczepy jednoosiowe. W zależności
od oczekiwań odbiorców oferowane są
stelaże plandek z tradycyjnym deskowaniem lub ze specjalnymi aluminiowymi pionowymi profilami wgrzanymi
w plandekę kurtynową. Takie rozwiązanie pozwala na szybszy załadunek i rozładunek, jednak jego stosowanie zalecane jest jedynie do przewozu lekkich
towarów, które nie wywierają dużych
nacisków na powierzchnię kurtyn.
Jednym z najbardziej innowacyjnych
produktów Gniotpolu jest lekka jednoosiowa przyczepa o wewnętrznej szerokości ładowni 2504 mm (tzw. europejski standard to 2480 mm). Ta z pozoru
niewielka różnica sprawia, że efektywna
pojemność zestawu ciężarówki z przyczepą wzrasta o 1,14 m3, czyli o dwie europalety. Większą szerokość ładowni
szybko docenili przewoźnicy styropianu,
którzy bez upychania na siłę mogą bez
problemu załadować standardowe paczki
styropianu. Zabudowa tej jednoosiowej

Lekki zestaw
przestrzenny
nie objęty
opłatami autostradowymi
o pojemności
119,23 m3
i ładowności
4,5 t
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Zestaw kurtynowy
Wielton o pojemności
120 m3 z przyczepą
Long-Max

Firma z Wielunia to nie tylko jeden
z największych producentów, ale i eksporterów zabudów przestrzennych w Polsce. Wielton specjalizuje się w produkcji
ciężkich odmian zestawów kurtynowych
i skrzyniowych o dmc. do 40 000 kg z przyczepami o układzie centralnoosiowym.
Zabudowy kurtynowe oferowane są także w wariantach z rozsuwanym i podnoszonym dachem. Na życzenie klientów firma produkuje również wydłużone o 1,3 m
przyczepy typu Long-Max, zapewniające
MAN TGL z zabudową
Wecon – uwagę
zwraca zastosowanie
jednej pary bocznych
wsporników dachu

Plandex

całkowitą pojemność ładunkową zestawu
120 m3 (standardowa to ok. 113 m3). Wyposażenie tego rodzaju nadwozi pozwala
na poruszanie się w ich wnętrzach wózków widłowych o nacisku do 5500 kg
oraz przewóz opon luzem z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w normie DIN 12642. Wielton ma
w swojej ofercie również zestawy przestrzenne z przyczepami z obrotnicą. Tego
rodzaju przyczepy znajdują zastosowanie m.in. do przewozu stolarki budowlanej: okiennej i drzwiowej.
© K. Biskupska

Wielton

Mająca swoją siedzibę w Stęszewie
firma Plandex znana jest z produkcji nadwozi przestrzennych instalowanych na
podwoziach samochodów dostawczych
i ciężarówek. W większości są to zabudowy kurtynowe. Firma ma jednak w swojej ofercie również przestrzenne zestawy
przyczepowe. W zależności od konkretnego wariantu są to przyczepy zarówno
jednoosiowe, jak i centralnoosiowe o dmc.
od 3500 kg do 18 000 kg. Zestawy oferowane są w wersji zarówno skrzyniowo-plandekowej, jak i kurtynowej. Wyposażeniem opcjonalnym zestawów
kurtynowych są odsuwane i podnoszone
dachy oraz podesty przejazdowe pomiędzy ciężarówką a przyczepą (podesty
można montować także w wersjach plandekowych). Duża część produkcji firmy
Plandex jest przeznaczona na eksport.

Konar
Ta istniejąca od ponad trzydziestu lat
firma spośród wszystkich fabryk nadwoziowych na rynku ma jeden z najszerszych profili produkcyjnych. W ofercie
spółki Konar są oczywiście przyczepowe
zabudowy przestrzenne. Są to zarówno
przyczepy jednoosiowe z ogumieniem
bliźniaczym, jak i centralnoosiowe o pojedynczym ogumieniu osi. Tej wielkości
zestawy z reguły nie przekraczają 12 t
dmc. i zazwyczaj są zamawiane z nadwoziami kurtynowymi. Konar produkuje
również ciężkie zestawy przestrzenne
o dmc. powyżej 26 t – w tym wypadku
są to przyczepy centralnoosiowe o ogumieniu pojedynczym i bliźniaczym.
© Gniotpol

Popularny ciężki zestaw
przestrzenny Gniotpol
z podnoszoną tylną osią
w ciężarówce
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Gorący temat:
redukcja emisji CO2

Dariusz Piernikarski

Podczas wrześniowych tragów pojazdów użytkowych IAA odbyła się
konferencja zorganizowana przez Zrzeszenie Europejskich Producentów
Samochodowych ACEA. Głównym tematem były działania branży na rzecz
obniżenia zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla. Oto najważniejsze
wątki z tego ciekawego i ważnego wydarzenia.

ziałania zmierzające do obniżania
zużycia paliwa i tym samym emisji
dwutlenku węgla w samochodach
ciężarowych są w dużej mierze wymuszone przez mechanizmy rynkowe. Paliwo stanowi obecnie około 30% całkowitego kosztu własności i użytkowania
pojazdu, a firmy transportowe, prowadząc działalność, chcą osiągać zyski. Naprzeciw ich oczekiwaniom muszą wychodzić producenci, oferując rozwiązania

Konkurencyjność warunkiem sukcesu
W nowoczesnych środkach transportu
kołowego spotykamy wiele innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które
zostały opracowane właśnie z myślą o jak
najmniejszym spalaniu. Użytkownicy doceniają wysiłek włożony przez producentów pojazdów i ich dostawców, kupując
najefektywniejsze ciężarówki. Mamy tu
zatem w pewnym sensie samoregulujący
się rynek i dążenie do uzyskania prze© K. Biskupska

Optifuel LAB 2 to studyjny pojazd Renault
Trucks (na zdjęciu jego model) z zaawansowanymi systemami obniżającymi opory toczenia
i powietrza, zarządzaniem energią i rozbudowanym wspomaganiem kierowcy

transportowe, które pozwolą na uzyskanie maksymalnej efektywności przewozowej – znaczącym jej elementem jest,
jak wiadomo, jak najniższe zużycie paliwa.
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wagi konkurencyjnej – zarówno gdy mówimy o usługach transportowych, jak
i sferze produkcji. Produkty i usługi,
które nie są konkurencyjne, nie odniosą
sukcesu rynkowego, a tym samym także
firmy, które je oferują.
W pojęcie bycia konkurencyjnym wpisuje się także dążenie do obniżania emisji
dwutlenku węgla. Przemysł pojazdów
użytkowych musi rozwijać się w sposób
konkurencyjny, mając na uwadze cele
emisyjne nakreślone przez unijnych prawodawców. A są one niezwykle ambitne,
ponieważ proponowany na lata 2020–
2030 pakiet energetyczno-klimatyczny
zakłada 30-procentową redukcję emisji
CO2 do roku 2030 w porównaniu z poziomem w 2005 r. Biała księga polityki
transportowej zaleca 60-procentową redukcję do 2050 r. w porównaniu z 1990 r.
Od czasu upadku żelaznej kurtyny
gospodarka europejska odnotowała znaczący rozwój ekonomiczny, którego główną siłą napędową były kraje Europy
Wschodniej. Teoretycznie towarzyszyć
temu powinien ponadproporcjonalny
wzrost transportu i – niestety – emisji CO2.
W rzeczywistości to zagrożenie związane
ze wzrostem emisji generowanych przez
rozwijający się transport zostało zrównoważone przez ogromne inwestycje w paliwooszczędne technologie. Jest to dowodem na to, że przemysł pojazdów
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Transport = 25%

Wykres 1. Udział poszczególnych sektorów gospodarki
UE w emisji gazów cieplarnianych (2010 r.) [2]
© D. Piernikarski
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Transport

użytkowych jest zdeterminowany do
tego, by działać na rzecz gospodarki przy
minimalnym negatywnym wpływie na
środowisko naturalne (Wykres 1).

Koszt kryterium wyboru
W dalszym ciągu poszukiwane są
rozwiązania pozwalające na redukcję
emisji CO2, jednak determinuje je kwestia kosztów. Wybierane są te, w przypadku których koszt ponoszony przez
społeczeństwo będzie najniższy. W rzeczywistości powstają również rozwiązania kosztochłonne, takie jak np. napędy
hybrydowe, systemy odzysku energii

Samochody i motocykle
Ciężarówki i autobusy
Statki rzeczne
Samoloty
Samochody dostawcze
Koleje (tylko z silnikami Diesla)

Mercedes-Benz Actros Fuel Duel
to seryjny ciągnik z pakietem
wyposażenia zoptymalizowanym
pod kątem jak najniższego
zużycia paliwa

cieplnej z układów wydechowych lub
konstrukcje lekkie. Jeśli zostałyby one zastosowane w pojazdach seryjnych, koszty
redukcji emisji w przeliczeniu na 1 tonę
CO2 wyniosłyby ok. 300 euro.
W systemie handlu uprawnieniami
do emisji 1 tona CO2 kosztuje obecnie
ok. 6 euro, zatem zastosowanie nowych
technologii kosztowałoby społeczeństwo
50 razy więcej. Nie trzeba być zatem
ekspertem finansowym, by stwierdzić,
że nie ma to najmniejszego sensu. Wybór
tak kosztownych rozwiązań nie jest ze

społecznego punktu widzenia decyzją
dobrą. Te dodatkowe koszty nie zostaną
w prosty sposób „zabsorbowane” przez
branżę transportową, lecz zostaną przeniesione na użytkownika końcowego. Tym
samym spowoduje to obniżenie konkurencyjności branży. Potrzebne są zatem
inne, tańsze rozwiązania pozwalające na
ograniczenie emisji CO2. Przedstawiciele przemysłu – reprezentowani przez
ACEA – dopracowali się już swoich rekomendacji, a wynikają one z przekonania, że doprowadzi to do podjęcia
właściwych decyzji, zwłaszcza gdy mówimy o prawnej stronie całego problemu.

Złożoność rynku

Iveco Stralis Hi-Road
Natural Power –
ciągnik siodłowy
z seryjnym silnikiem
zasilanym gazem
ziemnym

Pierwszy z wniosków wysuniętych
przez przedstawicieli ACEA na konferencji podczas targów IAA mówi o konieczności wzięcia pod uwagę pełnej
złożoności rynku pojazdów użytkowych.
Drugim jest wezwanie do działania w zakresie poprawy informacji przekazywanej społeczeństwu w ogólności i klientom – użytkownikom – w szczególności.
Wzmocni to działanie mechanizmów rynkowych. Trzecim wnioskiem, najważniejszym, jest zmobilizowanie wszystkich
zainteresowanych stron do pracy nad
w pełni zintegrowanym podejściem do
problemu redukcji emisji CO2 w europejskim przemyśle pojazdów użytkowych.
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Konieczność integracji

Ciągnik MAN TGX
18.440 Hybrid z równoległym układem hybrydowym, w którym silnik Diesla
D2676 o mocy 440 KM
(324 kW) współpracuje
z synchronicznym silnikiem
elektrycznym z magnesami
trwałymi o mocy 176 KM
(130 kW)

Samochody ciężarowe są całkowicie
różne od samochodów osobowych. Nie
są po prostu „dużymi” samochodami.
W zasadzie można powiedzieć, że tak
jak w przypadku płatków śniegu, nie ma
dwóch identycznych samochodów ciężarowych. Większość z nich powstaje zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi klienta.
Ta różnorodność obejmuje np. różną liczbę
osi, wielkość silnika i zbiornika paliwa
czy wielkość kabiny. Długość podłużnic
ramy specyfikowana jest z dokładnością
co do 1 mm. Jeśli brać pod uwagę kompletny pojazd – ciągnik z naczepą – to
rynek pojazdów użytkowych segmentu
ciężkiego staje się jeszcze bardziej złożony: na drogach spotykamy tysiące zestawów drogowych o różnych kształtach
i rozmiarach. W dużym zakresie rynek
pojazdów użytkowych jest rynkiem rozwiązań jednostkowych, niczym ubrania
w świecie mody: nie gotowe do noszenia
kolekcje pret-à-porter, a starannie mierzone i szyte u najlepszych krawców.
40,9

Jeśli użytkownicy samochodów ciężarowych dysponowaliby pełną, przejrzystą
informacją na temat zużycia paliwa, to
mieliby możliwość wyboru i kupna produktów najbardziej efektywnych paliwowo. Komisja Europejska podjęła już
w tym kierunku pewne kroki – dostępny
jest program VECTO, którego działanie
bazuje na symulacjach komputerowych,
w których wykorzystywane są rzeczywiste dane eksploatacyjne. Korzystając
z tego narzędzia, można wyznaczyć dane
emisyjne charakterystyczne dla konkretnego samochodu ciężarowego lub autobusu. Użytkownicy mogą porównywać
i wybierać najefektywniejsze paliwowo
kombinacje pojazdów odpowiadające ich
potrzebom. ACEA w pełni wspiera działania Komisji Europejskiej w tym zakresie. Docelowo VECTO obejmie wszystkie segmenty rynku, w fazie początkowej
skoncentrowano się na dalekobieżnych
przewozach ładunków i osób oraz dystrybucji regionalnej – te segmenty odpowiadają za ok. 60% całej emisji CO2
w transporcie (Wykres 2).
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Budowlane

Dostawcze
< 3,5 t dmc.

Autobusy

Dystrybucja
miejska

Autokary

Dystrybucja
regionalna

Transport
dalekobieżny

3,4

Komunalne

Udział względny [%]

Wykres 2. Względny udział
sektorów transportu kołowego
w całkowitej emisji CO2 przez
samochody ciężarowe
(EU27, 2010) [2]

Poprawić przepływ informacji

Wyraźnego podkreślenia wymaga
wezwanie do wspólnego działania wszystkich zainteresowanych stron. W 2008 r.,
także podczas IAA w Hanowerze, ACEA
opublikowała dokument „Wizja 2020”,
w którym zadeklarowano obniżenie zużycia paliwa przez nowe pojazdy o 20%
w okresie 2005–2020. Oznacza to spadek zużycia paliwa o 1,3% w skali roku.
Niezależne badania wykazują, że deklaracja ta jest spełniona.
Bardzo ważna jest w tym aspekcie
konieczność przejścia z prezentowanego
w deklaracji „Wizja 2020” podejścia
„tylko nowe pojazdy” do w pełni zintegrowanego, obejmującego wszystkie
aspekty działania branży. Pozwoliłoby
to na podwojenie stopy redukcji CO2 ze
średniego poziomu 1,3% do 3,5% w skali
roku. Wśród możliwych do podjęcia działań na czoło wysuwa się wdrożenie zmian
w zakresie mas i wymiarów zestawów
drogowych i naczep. Planowane jest
pilotażowe dopuszczenie na drogi zestawów Europejskiego Systemu Modu łowego (EMS, długość 25,25 m), choć od
ponad 50 lat kombinacje takie doskonale
sprawdzają się na drogach Skandynawii.
Zrzeszenie ACEA wystosowało apel do
odpowiednich przedstawicieli Komisji
Europejskiej o przejście od zezwoleń pilotażowych na pełne dopuszczenie (oczywiście na wybranych trasach) dłuższych
i cięższych zestawów. Efekty są doskonale znane: dwa zestawy EMS zastępują
trzy ciągniki z naczepami, co zmniejsza
liczbę pojazdów na drogach, powoduje
mniejsze zużycie dróg (infrastruktury)
i zmniejszenie zużycia paliwa o 15–25%.
Co również istotne – dotychczasowe doświadczenia ze Szwecji nie wykazały
problemów w zakresie bezpieczeństwa
wykraczających ponad te, z jakimi mamy
do czynienia w przypadku klasycznych
zestawów.
Do walki o niższe zużycie paliwa muszą
zaangażować się również producenci
ogumienia, oferując opony o obniżonym
oporze toczenia. Warto przypmnieć, że
opór toczenia to ok. 20% strat energii
w samochodzie ciężarowym, a opony
najnowszej generacji, toczące się z oporem mniejszym o 10%, pozwalają na
obniżenie zużycia paliwa (i emisji CO2)
nawet o 4%. I w tej dziedzinie odnotować
należy znaczące postępy, gdyż w ciągu
ostatnich 10 lat producenci opon zredukowali opór toczenia o 20%!
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Zakończenie
Rozważania niniejsze prowadzą do
konkluzji, że nawet niewielkie działania
pozwalają na obniżenie emisji CO2. Warto
zatem pomyśleć o ich jednoczesnym wdrożeniu – dodatkowo pojawią się efekty

Paliwa gazowe

Pozostali

Pojazd łącznie
Paliwa
alternatywne

Biopaliwa

Eksploatacja
pojazdu

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

Paliwa alternatywne łącznie
Szkolenie kierowców
EMS
Zarządzanie prędkością
Poprawa współczynnika ładowności
Kabotaż

Zarządzanie
infrastrukturą
drogową

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

Eksploatacja pojazdu łącznie
Nawierzchnie o niskim oporze toczenia
Zmniejszone nachylenie
Poprawa płynności ruchu
Jazda w grupie (platooning)
Opłaty drogowe (tylko samochody ciężkie)

Infrastruktura łącznie
Prawodawstwo w zakresie emisji CO2
Efekty zintegrowane

synergetyczne i końcowy rezultat może
być zaskakujący (sumaryczne zestawienie efektów przedstawia tabela). Pilotażowe testy pokazały, że w okresie
2008–2013 we flocie testowej monitorowanej przez ACEA obniżono zużycie
paliwa o 50%. Wniosek może być tylko
jeden: konieczne jest zintegrowane podejście do problemu ograniczania emisji
dwutlenku węgla i zużycia paliwa, a wymaga to pełnego zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron: prawodawców, producentów pojazdów i wyposażenia
oraz użytkowników.

Bibliografia:
[1] Breemersch T., Akkermans L.: GHG reduction measures for the Road Freight
Transport sector. An integrated approach
to reducing CO2 emissions from Heavy
Goods Vehicles in Europe, Raport końcowy dla ACEA. Transport & Mobility
Leuven, wrzesień 2014.
[2] Joining forces to reduce CO2 emissions
from commercial vehicles, Materiały konferencyjne ACEA, IAA Hanower 2014.
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Zastosowanie na szerszą skalę paliw
odnawialnych może przyczynić się w dużym stopniu do redukcji emisji CO2. Wyniki analiz obejmujących cały cykl życia
produktu („well-to-wheel”, czyli od szybu
do koła) wskazują, że biopaliwa drugiej
generacji są pod tym względem dwukrotnie efektywniejsze niż klasyczny olej
napędowy. Niestety w Europie obecność
biopaliw drugiej generacji jest niemal zerowa, głównie ze względu na koszty produkcji i brak odpowiedniej infrastruktury.
To, czego potrzebuje obecnie branża, to
odpowiednie mechanizmy wsparcia,
dzięki którym możliwe byłoby ich szersze rozpowszechnienie.
Ważnym elementem całej „układanki”
o dużym wpływie na tempo redukcji
emisji CO2 jest szybsza wymiana flot.
Obecnie średnia europejska pod tym
względem wynosi zaledwie 5%, co oznacza, że pełne korzyści wynikające z wprowadzanych najnowszych rozwiązań technologicznych będą odczuwalne na rynku
dopiero za 15 lat. Zwiększenie tempa
wymiany flot do poziomu 10% rocznie
pozwoliłoby na obniżenie emisji CO2 o 2%
w skali roku.
Przedstawiona argumentacja nie wyczerpuje oczywiście tematu. Można by
dyskutować o konieczności rozwoju infrastruktury drogowej, wprowadzaniu
inteligentnych systemów zarządzania
ruchem minimalizujących powstawanie
korków na drogach miast i autostradach
– wystarczy powiedzieć, że jedno zatrzymanie 40-tonowego zestawu na kilometr to zużycie paliwa wyższe o 50%.
Znanym tematem jest również podnoszenie umiejętności kierowców – szkolenie w jeździe ekonomicznej daje doskonałe wyniki, różnice w spalaniu bowiem
wynikające z odmiennych stylów jazdy
poszczególnych kierowców sięgają nawet 20%, a korzyści z ecodrivingu to
w dłuższej perspektywie spalanie mniejsze o 5–8%.

--------

Paliwa, floty i infrastruktura

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

Tabela. Zestawienie sumarycznego potencjału redukcji
emisji CO2 do 2020 r. (rok referencyjny – 2014) [1]

–20,22

Summary
Even small actions allow for the
reduction of CO2 emissions. Pilot
tests showed that over the period
2008–2013 in the fleet test monitored by ACEA fuel consumption was
reduced by 50%. There are 3 main
industry recommendations. First of
all: take into account the complexity of the heavy-duty vehicle market. Secondly: improve customer information and strengthen market
forces, and last but not least: mobilize all stakeholders: legislators, manufacturers of vehicles and equipment, and end-users through an
integrated approach to double annual
CO2 reduction potential.
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Zabudowy KH-kipper na IAA
Firma KH-kipper, wiodący polski producent m.in. wysokiej jakości zabudów
samowyładowczych na samochody ciężarowe, zaprezentowała swoje produkty
na tegorocznych targach IAA w Hanowerze.

H-kipper to producent przyczep
i naczep, przeznaczonych m.in.
dla branży budowlanej, energetycznej, komunalnej czy wydobywczej.
Firma w swojej ofercie ma także urządzenia hakowe oraz montaż żurawi i systemów hydrauliki siłowej. Podkreślić należy, że KH-kipper stale udoskonala
swoje produkty oraz wprowadza nowe,
tak aby spełniały wysokie wymagania
współczesnego rynku w zakresie jakości,
trwałości i produktywności.
Decyzję o obecności firmy na targach
podjęto ze względu na rosnące zainteresowanie produktami spółki na rynkach
europejskich. Dzięki dynamicznemu rozwojowi firma dokonała w przeciągu
ostatnich lat udanej ekspansji na rynki
zarówno europejskie, jak i poza Europą.
W dobie globalnej konkurencji kluczem
do sukcesu KH-kipper jest elastyczność,
dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb użytkownika, wysoka jakość
oraz profesjonalne doradztwo techniczne. Niestandardowe projekty, będące specjalnością firmy, są niedostępne u większości konkurencji, która oferuje jedynie
standardowe wyroby. Osiągnięcie wysokiej trwałości, jakości i niezawodności
produktów KH-kipper zapewnia współpraca z najlepszymi renomowanymi dostawcami stali i komponentów.
W czasie targów dużym zainteresowaniem klientów cieszyły się m.in. udoskonalone konstrukcje dwóch zabudów
– wywrotki dwustronnej do transportu

Właściciele i pracownicy KH-kipper na tle firmowego stoiska w czasie tegorocznych targów IAA

budowlanego, z burtą hydrauliczną, na
podwoziu 10×4, oraz wywrotki trójstronnej do transportu komunalnego, na podwoziu 4×4. Na zorganizowanej podczas
targów konferencji prasowej zebrani
goście mogli dowiedzieć się więcej na temat prezentowanych nowości. Zapoznani zostali również z ofertą specjalnych zabudów kopalnianych.
Spotkania targowe to też doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych – duże zainteresowanie współpracą z KH-kipper wykazali
już pierwszego targowego dnia klienci
z Europy Zachodniej, Azji i Ameryki Południowej. Należy dodać, że produkty
KH-kipper można też było zobaczyć na
stoiskach innych firm.

50 | LISTOPAD 2014 | Transport – Technika – Biznes

Dwustronna W2H
Na terenie otwartym KH-kipper zaprezentował zabudowę dwustronną W2H
z burtą hydrauliczną na podwoziu MAN
TGS 50.480 10×4 przeznaczoną przede
wszystkim do transportu budowlanego.
Sprawdzi się ona w przewozach materiałów sypkich, małogabarytowych maszyn budowlanych, jak i materiałów spaletyzowanych. Dzięki oferowanej przez
producenta opcji – tylnej burcie w formie klapodrzwi otwieranych na boki –
możliwy jest również transport długich
elementów, np. rur kanalizacyjnych.
Inną zaletą zabudowy jest lewa burta
hydrauliczna dająca możliwość bliskiego
podjechania wózkiem widłowym w celu

| TECHNIKA |
sprawnego przeprowadzenia załadunku
materiału. Po opuszczeniu burty o ok. 90°
możliwy jest załadunek z rampy lub wysyp ładunku na bok w pewnej odległości
od pojazdu. Model prezentowany na
targach IAA miał burtę tylną wyposażoną dodatkowo w pneumatyczną tylną
szuflę zsypową Sneep ułatwiającą kontrolowanie wysypu do tyłu. Zabudowa
o technicznej dmc. 50 t ma ładowność
33 000 kg, długość 6600 mm, a jej objętość to 18 m3.
W zależności od potrzeb klienta możliwe jest wykonanie skrzyń zabudowy ze
stali o mniejszej grubości, co zwiększy ładowność pojazdu. Wykorzystanie nowoczesnych stali trudnościeralnych i związany z tym brak potrzeby stosowania
bocznego użebrowania wzmacniającego
w postaci tzw. szpant nie tylko wpływa
na obniżenie wagi zabudowy, ale i wydłuża czas bezawaryjnej pracy pojazdu.
Na życzenie klienta wywrotka może
być wyposażona w wiele dodatkowych
opcji, jak np. żuraw hydrauliczny montowany za kabiną, z tyłu skrzyni lub
na demontowalnej konsoli, wymieniona
już tylna burta w formie klapodrzwi,
plandeka na burcie przedniej lub burcie bocznej, dach aluminiowy otwierany
hydraulicznie, nadstawki zwiększające
objętość skrzyni, prawa burta uchylna
z górnymi zawiasami, prawa burta hydrauliczna (kierowca ma możliwość podjechania z obu stron).

Zabudowa W3F
Drugą z nowości zaprezentowanych
na targach jest zabudowa wywrotka trójstronna W3F. Produkt ten sprawdzi się
nie tylko w transporcie budowlanym,
ale i branży komunalnej.
Zabudowy typu W3F montowane
są głównie na podwoziach 2-osiowych.
Na targach IAA w Hanowerze KH-kipper pokazał ją na podwoziu Scania G370
4×4 wyposażonym w posypywarkę i płytę
czołową pod montaż pługu odśnieżnego.
Dzięki temu tak skompletowany pojazd
zimą służyć będzie do zimowego utrzymania dróg, latem natomiast do bieżących prac. Wyposażenie zabudowy

w demontowalne nadstawki wykonane
ze stalowej siatki sprawi, że świetnie
sprawdzi się w czasie zbioru odpadów
(takich jak liście) lub w trakcie selektywnej zbiórki śmieci. Producent w zabudowach tego typu wyposaża zwykle burty
w zawiasy górne i dolne. Umożliwia to
bezpieczny i szybki wyładunek materiałów sypkich po otwarciu zamków dolnych
oraz wyładunek palet przy otwarciu burt
na dół. Wspomaganie sprężynowe umiejscowione z przodu skrzyni ułatwia opuszczanie i zamykanie burt. Ładunek, np.
posypywarka, jest bezpiecznie mocowany dzięki uchwytom w podłodze.
Siatka na burcie przedniej chroni kabinę przed uszkodzeniem w trakcie za-

W Hanowerze
KH-kipper zaprezentował również wywrotkę
trójstronną W3F
na podwoziu
Scania G370 4x4
wyposażonym
w posypywarkę
i płytę czołową
pod montaż pługu
odśnieżnego

ładunku i przewozu materiału. Uchwyty
na burtach bocznych ułatwiają wejście
na skrzynię. Opcjonalnie wywrotka może
być wyposażona w pługi boczne oraz
żuraw hydrauliczny ze specjalistycznym
osprzętem, jak chwytak do materiałów
sypkich lub widły paletowe.
Lekka konstrukcja pojazdów z zabudową W3F z giętymi burtami charakteryzuje się stosunkowo dużą ładownością (do 11 800 kg przy objętości skrzyni
7 m3 i dmc. 18 t).
Niewątpliwym jej atutem jest także
relatywnie niski koszt zakupu zabudowy
w porównaniu z zabudowami typu ciężkiego. Dzięki zastosowaniu trudnościeralnych stali wysokiej jakości znacznie
wydłużony został okres bezawaryjnej
pracy wywrotki. Zabudowa pomalowana
jest wysokogatunkowym lakierem odpornym na uderzenia mechaniczne.
Zabudowa dwustronna W2H z burtą hydrauliczną na podwoziu
MAN TGS 50.480 10x4 do transportu budowlanego

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia:© KH-kipper
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Trailer Innovation 2015
Wręczenie nagród branżowych Trailer Innovation 2015 odbyło się podczas
uroczystej gali na targach IAA w Hanowerze. Była to już siódma edycja tego
konkursu, którego celem jest promocja innowacyjnych idei i produktów
związanych z produkcją naczep, przyczep i zabudów.

Obecnie ceremonia wręczenia nagród
Trailer Innovation stała się integralną
częścią imprez odbywających się podczas
targów pojazdów użytkowych IAA.
Głównym organizatorem konkursu
Trailer Innovation jest niemiecki magazyn KFZ-Anzeiger, przewodniczącym jury
jest jego redaktor naczelny Jörg Montag.
W skład międzynarodowego jury weszli
dziennikarze reprezentujący następujące
pisma branżowe: Anlegg&Transport

(Norwegia), Auto- en Transportwereld
(Holandia), Commercial Vehicle Engineer
(Wielka Brytania), Fleet Transport (Irlandia), KFZ-Anzeiger (Niemcy), Trailer-Journal (Niemcy), Straßengüterverkehr
(Austria), StrassenTRANSPORT und
TRANSPORTroutier (Szwajcaria), Tranzit (Rumunia), Truck & Business (Belgia,
Luxemburg), Truck Auto.pl (Polska). Jury
oceniało poszczególne rozwiązania, przyznając im stosowną liczbę punktów. Pod
© Stünings Medien

o raz pierwszy nagrody w konkursie Trailer Innovation zostały
przyznane w 2002 r. Od samego
początku ideą konkursu jest uhonorowanie innowacyjności europejskiej
branży producentów naczep, przyczep
i współdziałających z nimi dostawców
komponentów. Konkurs z roku na rok
zyskuje na znaczeniu, ważnego wsparcia udziela organizatorom Niemiecki Związek Przemysłu Motoryzacyjnego VDA.

Laureaci Trailer Innovation 2015 podczas uroczystej gali wręczenia nagród na targach pojazdów użytkowych IAA w Hanowerze

52 | LISTOPAD 2014 | Transport – Technika – Biznes

| TECHNIKA |
uwagę brano szczególnie takie aspekty,
jak innowacyjność rozwiązania, bezpieczeństwo, ekonomiczność i ergonomię.
Do tegorocznej edycji konkursu Trailer Innovation 2015 zgłoszono 80 innowacji, co świadczy o tym, że producenci
pojazdów ciągnionych oraz zabudów stale
doskonalą swoje produkty i poszerzają
ofertę rynkową. Podczas uroczystej gali
zorganizowanej w czasie wrześniowych
targów IAA 2014, w której uczestniczyło wielu gości z branży, dr Kay Lindemann, dyrektor zarządzający VDA,
wręczył nagrody zwycięzcom w siedmiu
kategoriach tematycznych:
1. koncepcja (ogólna koncepcja pojazdu:
naczepy, przyczepy, zabudowy);
2. podwozie (układ jezdny, zawieszenie);
3. nadwozie (zabudowa);
4. komponenty;
5. bezpieczeństwo;
6. ekologia (środowisko);
7. Smart Trailer („inteligentny” pojazd).

Obecnie Faymonville w naczepie
CombiMAX oferuje ok. 180 kombinacji
modułów jezdnych z różnymi wersjami
pokładów zagłębionych lub konfiguracjami belki centralnej. Modułowość tego
typu w zakresie konstrukcji naczep niskopodwoziowych jak dotąd na rynku
nie występowała.

Podwozie: system zawieszenia
niezależnego Goldhofer MPA
Niemiecki Goldhofer został wyróżniony za swój system zawieszenia niezależnego MPA Axle Technology o nośności
12 t z innowacyjnym systemem kolumn
McPhersona. Koncepcja kolumny McPhersona powstała jeszcze w 1949 r. i stosowana była głównie w przednich zawieszeniach samochodów osobowych,
dzięki czemu były one lżejsze, miały prostszą konstrukcję i zajmowały mniej

© K. Biskupska

Koncepcja: koncepcja niskopodwoziowej naczepy modułowej
Faymonville CombiMAX

Tym samym konfiguracja osi niezbędna
do realizacji określonego zadania transportowego może zostać zestawiona w postaci różnych wariantów. Drugim innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym
w naczepach CombiMAX jest odłączalna
łabędzia szyja, dołączana do modułu za
pośrednictwem sprzęgu sworzniowego
lub hakowego. Istnieje również opcja
łączenia łabędziej szyi także z modułami pochodzącymi z innych rodzin. Moduły naczepy CombiMAX wyposażone
są w muldę (kanał) na łyżkę i ramię koparki, ale w przypadku transportu długich ładunków można zastosować w nich
teleskopowo rozsuwaną belkę centralną. Po określeniu wymaganej długości
jest ona mocowana za pomocą specjalnych adapterów płytowych bezpośrednio do łabędziej szyi i w sposób elastyczny do pierwszego modułu jezdnego,
może także zostać przeprowadzona przez
muldy w kolejnych modułach.

Podstawę niskopodwoziowej naczepy
CombiMAX, produkowanej przez belgijskiego producenta Faymonville, stanowią osie wahadłowe lub systemy zawieszenia niezależnego Twin Axle II.
Pojedynczy moduł może mieć od 1 do 6
linii osiowych, możliwa jest wzajemna
kombinacja poszczególnych modułów.

© Faymo
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Nadwozie: izolowana wywrotka
Langendorf ISOXX
Niemieckie przepisy zobowiązują
przewoźników, aby od początku 2015 r.
w przypadku transportu asfaltu stosowane były wyłącznie naczepy samowyładowcze lub samochody wywrotki
z izolowaną skrzynią ładunkową, określaną jako termomulda. W przypadku wy-

wrotek aluminiowych izolacja ścian stanowi spory problem, ponieważ aluminium bardzo dobrze przewodzi ciepło
i gorący asfalt, który w chwili załadunku
ma temperaturę ok. 200°C, stygnie bardzo szybko. Rozwiązaniem jest wykonanie izolacji skrzyni półokrągłej lub
prostokątnej niepowodujące powstawania tzw. mostków cieplnych.
Langendorf w swoim rozwiązaniu
ISOXX uzbroił ściany aluminiowej wywrotki w pionowo dospawane szyny.
W szyny wprowadzane są listwy z tworzywa sztucznego, których kształt pozwala na wsunięcie od strony zewnętrznej
profili metalowych. Te zewnętrzne listwy
© Langendorf

miejsca w porównaniu z analogicznymi
systemami z podwójnym wahaczem poprzecznym. W całym długim okresie stosowania tego rozwiązania nośność tak
wyposażonych osi zawierała się w granicach do 1 do 1,5 t. Rozwiązanie firmy
Goldhofer to w praktyce przeniesienie
zasad konstrukcji zawieszeń z kolumną
McPhersona z samochodów osobowych
do naczep niskopodwoziowych wyposażonych w 12-tonowe osie.
Ponieważ żaden z dostawców komponentów nie zdecydował się na zastosowanie tej idei w układzie jezdnym
naczepy niskopodwoziowej, Goldhofer
samodzielnie opracował poszczególne
komponenty i następnie zlecił ich wykonanie swoim poddostawcom. W rezultacie powstało lekkie, proste i niezajmujące wiele miejsca zawieszenie osi
naczep niskopodwoziowych o niewielkiej
liczbie elementów składowych i punktów
obsługowych, pozwalające na uzyskanie niskiej wysokości pokładu.
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profilowe tworzą punkty kotwiczenia
dla płaszcza izolacyjnego – w tym przypadku jest to odporna na działanie temperatur sztywna pianka poliuretanowa.
Tym samym naczepa aluminiowa z systemem ISOXX ma całkowicie odizolowane ściany wewnętrzne i zewnętrzne.
Izolację skrzyni można zamontować w już
eksploatowanych pojazdach, przy skrzyni
ładunkowej o pojemności 24–27 m3 doposażenie waży tylko około 150 kg. Przeznaczone do transportu asfaltu naczepy
aluminiowe Langendorf ISOXX mają
masę własną poniżej 5000 kg.
© D. Piernikarski

© Sörensen
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Komponenty: pomost załadowczy
Sörensen Hydraulik ze zintegrowanym
nożycowym systemem podnoszenia
Od lat stosowany jest podział na samochody dostawcze (dmc. do 3,5 t) i lekkie samochody ciężarowe o dmc. do 7,49
lub 11,99 t (granica opłat autostradowych). W rezultacie na rynku jest coraz
więcej samochodów, w których wysokość
załadunku i tym samym wysokość windy
załadowczej nie odpowiadają typowym
wysokościom ramp.
Firma Sörensen Hydraulik opracowała platformę załadowczą – model X1AH
750SL, w której zintegrowano dodatkowy, odrębny pomost ładunkowy. Pomost ten można unieść do góry o 520 mm
za pomocą hydraulicznego nożycowego
systemu podnoszenia. Tym samym, korzystając z tej dodatkowej platformy,
możliwy jest sprawny za- i rozładunek
przy rampach o wysokości od 1100 do
1300 mm. Sam podnośnik nożycowy
waży zaledwie 95 kg, urządzenie może
być zamontowane w zabudowach skrzyniowych – wtedy nośność platformy X1AH
750SL wynosi 750 kg, w przypadku zabudowy w dostawczych furgonach nośność platformy to 600 kg.

Ekologia: alternatywnie napędzany
agregat chłodniczy Twan Heetkamp
Trailers New Cool

agregatu. Rozwiązanie pozwala na zaoszczędzenie w każdej naczepie do 30 l
paliwa dziennie. Nie ma także generowanej przez silnik spalinowy emisji CO2
i cząstek stałych. Pracujący agregat charakteryzuje się również bardzo niskim
poziomem hałasu.

Bezpieczeństwo: pakiet bezpieczeństwa do naczep samowyładowczych
Schmitz Cargobull
Aby obniżyć ryzyko wypadków podczas rozładunku naczep samowyładowczych, Schmitz Cargobull wyposaża
swoje wywrotki z rodziny S.KI Light ze
stalową muldą półokrągłą w system pomiaru ciśnienia hydraulicznego w siłowniku, mierzona jest również wysokość
przedniej krawędzi muldy oraz kąt załamania pomiędzy ciągnikiem a podwoziem naczepy. Wykorzystując czujniki
przyspieszeń bocznych układu EBS, określana jest też tendencja do odchyłów
bocznych.
Mierzone jest także ciśnienie w instalacji pneumatycznej zawieszenia (system i-Level) oraz ciśnienie w ogumieniu.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych wartości ciśnienia następuje
odpowiednie wyrównanie poziomu ciśnienia w miechach i oponach, tak aby
zwiększyć poziom bezpieczeństwa.
© Twan Heetkamp Trailers

© Twan Heetkamp Trailers

Rozwiązanie zaproponowane przez
holenderską firmę Twan Heetkamp Trailers (THT) polega na tym, że źródłem
energii niezbędnej do zasilania agregatu chłodniczego jest bateria akumulatorów zasilana przez umieszczone na
dachu pojazdu baterie słoneczne o powierzchni ok. 5 m2 oraz generator prądu
napędzany za pośrednictwem osi na-

czepowej Valx. Baterie słoneczne i generator stosowane są już od ponad roku
w pojazdach oferowanych przez THT
w ramach wynajmu. Główną zaletą rozwiązania jest to, że nie jest konieczne
stosowanie konwencjonalnie zasilanego
agregatu chłodniczego, a całość funkcjonuje wyłącznie dzięki elektrycznej
instalacji roboczej.
W THT zauważono rosnące zapotrzebowanie klientów na nowe rozwiązania
dotyczące naczep chłodniczych generujących niski poziom hałasu i przyjaznych
dla środowiska. Rozwiązanie polegało
na zastosowaniu agregatu chłodniczego
z napędem całkowicie elektrycznym, źródłem energii niemal w całości miały być
panele słoneczne umieszczone na dachu
naczepy. Założenia te doprowadziły do
stworzenia nowej chłodni – w projekt zaangażowały się firmy THT, TMC, TRTA,
TPTS, Valx (dostawca osi) oraz TRS (agregat chłodniczy). Nowa naczepa New
Cool ma agregat napędzany przez silnik
elektryczny, zrezygnowano z tradycyjnie
wykorzystywanego silnika Diesla. Energia do jego napędu wytwarzana jest
przez układ rekuperacji, czyli przez odzysk energii hamowania) oraz panele
słoneczne na dachu zabudowy. Z myślą
o chłodni New Cool Valx opracowało
nową oś, w której umieszczono moduł
z agregatem prądotwórczym – energia
gromadzona jest w baterii akumulatorów
o pojemności niezbędnej do zasilania
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i opuszczanie tylnej belki przeciwwjazdowej, odblokowywanie i podnoszenie
klapy tylnej, kontrola pełnego opuszczenia muldy.

Smart Trailer: Knorr-Bremse/Tip
Trailer Services – iTAP,
czyli zdalna obsługa naczepy
Z różnych przyczyn wymiana danych
przebiegająca pomiędzy ciągnikiem siodłowym a naczepą realizowana jest za
pośrednictwem złącza ISO-7638 (Pin
nr 7) w sposób ograniczony. Określone
dane i funkcje sterujące są za to dostępne
za pośrednictwem montowanych na
podwoziu naczepy (czy przyczepy) ter-
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Pojazd można wyposażyć również
w automatycznie działający system wspomagający trakcję – gdy zostanie stwierdzony poślizg kół napędzanych (w ciągniku), automatycznie podnoszona jest
przednia oś naczepy, co zmienia rozkład
nacisków na pozostałych osiach, dociąża
oś napędową i pozwala na odzyskanie
przyczepności.
Gdy w trakcie operacji wyładunku
osiągnięta zostanie wartość krytyczna
jednego z mierzonych parametrów, system automatycznie przerywa operację.
Możliwe jest również ograniczenie kąta
natarcia (podniesienia) muldy. Monitoring instalacji odbywa się bezpośrednio
za pośrednictwem aplikacji na smartfona lub tablet, opcjonalnie mierzone
parametry i informacja na temat przebiegu rozładunku mogą być przesłane
za pośrednictwem systemu telematycznego Cargobull-Telematik.
Opcjonalnie naczepę można wyposażyć w elektrycznie zasuwaną opończę
oraz system monitoringu przestrzeni
ładunkowej (kamera) oraz kamerę cofania umieszczoną z tyłu. Ta ostatnia przydaje się podczas rozładunku i cofania,
gdy ryzyko najechania na przeszkodę
lub znajdujące się z tyłu osoby jest największe. Obsługę opończy można przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem aplikacji, podobnie udostępniany jest obraz
z kamer. Dodatkowe funkcje sterowane
za pomocą aplikacji to podnoszenie

© Schmitz Cargobull
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minali sterująco-diagnostycznych. Ich
położenie bywa często bardzo niewłaściwe, biorąc pod uwagę wygodę obsługi.
Innowacja zaproponowana przez
Knorr-Bremse, czyli Intelligent Trailer
Access Point iTAP, polega na tym, że modulator naczepy został połączony z terminalem nadawczo-odbiorczym bezprzewodowej sieci WLAN (iTAP-ECU).
Komunikacja zostaje nawiązana z pojazdem za pośrednictwem aplikacji działającej na urządzeniach iPod/iPad.
W zależności od wyposażenia naczepy użytkownik uzyskuje dostęp do
takich danych i funkcji, jak obsługa zawieszenia pneumatycznego, obsługa
osi podnoszonej, wspomaganie trakcji, ciśnienie i temperatura powietrza
w oponach, kąt pochylenia, hamulec postojowy, zużycie hamulców, dane dotyczące przebiegu hamowania i ogólnie
użytkowania.
Dane z naczepy mogą być zdalnie
odczytywane, niezależnie od jej miejsca
postoju – jest ono określane automatycznie za pośrednictwem funkcji sieci
WIFI-SSID.
Propozycja przygotowana przez niemiecko-holenderski duet Knorr-Bremse
i Tip Trailer Services wykracza poza pojedyncze rozwiązania dostępne w ramach różnych systemów telematycznych
stosowanych w naczepach oraz rozszerza możliwości konwencjonalnych modułów (paneli) sterująco-kontrolnych
montowanych na podwoziach naczep.
Odczyt danych i obsługa poszczególnych
funkcji naczepy odbywać się może z bezpiecznej odległości i to w dodatku za pomocą łatwo osiągalnego smartfona.

Opracował Dariusz Piernikarski
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ZADANIE WYKONANE.
NOWY DAILY. VAN OF THE YEAR 2015.

LEPSZA EFEKTYWNOŚĆ
PALIWOWA
Oszczędność paliwa do 14%
dzięki EcoPack

LEPSZA POJEMNOŚĆ
ZAŁADUNKU
Nawet 19,6 m3

LEPSZA
ERGONOMIA
Wysokość załadunku
równa 675 mm

LEPSZA
ZWROTNOŚĆ
Promień skrętu równy 10,5 m
i doskonałe właściwości jezdne

“W najbardziej konkurencyjnej edycji wszech czasów nowy
IVECO DAILY okazał się numerem jeden dla 23 członków jury,
reprezentujących najpoczytniejsze tytuły branżowe związane
z pojazdami użytkowymi w Europie i Rosji”
Jarlath Sweeney, Przewodniczący konkursu International Van of the Year.

W W W . I V E C O . P L

| TRANSPORT |

Najlepsi w 2015 roku
W czasie tegorocznych targów IAA w Hanowerze wręczono nagrody International
Truck of the Year, International Van of the Year oraz International Bus of the Year.

jak: nowatorstwo technologiczne, wygoda, bezpieczeństwo, wysokie osiągi
na drodze, niskie zużycie paliwa, wpływ
na środowisko naturalne i niski całkowity
koszt posiadania pojazdu (TCO – Total
Cost of Ownership). Poza tym Renault
Trucks T wyróżniono również w zakresie aerodynamiki, wygody prowadzenia
i strefy odpoczynku dla kierowcy.
Podczas wieczorowej gali nagrodę tę
prezesowi Renault Trucks Bruno Blinowi
wręczył Gianenrico Griffini, przewodniczący jury International Truck of the
Year (ITOY), zaznaczając, że „Renault
Trucks T łączy zalety poprzednich modeli
– filarów marki z najnowszymi innowa-

© Renault Trucks

iędzynarodową Ciężarówką
Roku 2015 (International Truck
of the Year 2015) został samochód Renault Trucks T, zdobywając
w konkursie łącznie 129 punktów (48
punktów więcej niż zdobywca drugiego
miejsca, czyli DAF CF, na trzecim miejscu
znalazł się nowy Mercedes-Benz Atego).
Jury, w którego skład wchodzi 25 międzynarodowych dziennikarzy z branży
motoryzacyjnej, uznało, że to Renault
Trucks T najbardziej przyczyniło się w tym
roku do rozwoju transportu drogowego.
Jury International Truck of the Year
przyznało nagrodę Renault Trucks T,
doceniając zalety tego samochodu, takie
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cjami technologicznymi w świecie transportu drogowego”. Natomiast Bruno Blin
powiedział: „Jestem bardzo szczęśliwy,
odbierając nagrodę w imieniu Renault
Trucks, i chcę się nią podzielić ze wszystkimi naszymi pracownikami i całą siecią
na świecie. Nagroda ta jest dla nas powodem do dumy, tak samo dumni będą
wszyscy klienci, którzy kupią nasze pojazdy i ci, którzy je prowadzą. Rok temu
Renault Trucks weszło w nową erę, odnawiając całkowicie swoją gamę. Nagroda ta podkreśla w najlepszy z możliwych sposób nową tożsamość marki
Renault Trucks. Jestem przekonany, że
docenienie zalet Renault Trucks T przez
Bruno Blin, prezes zarządu Renault Trucks
(z lewej), i Gianenrico Griffini, przewodniczący
jury International Truck of the Year, trzymający
statuetkę nagrody dla Renault Trucks T,
czyli Międzynarodowej Ciężarówki Roku 2015

| TRANSPORT |

Prezes firmy Iveco Pierre
Lahutte (z prawej) odbiera
statuetkę International
Van of the Year 2015 od
przewodniczącego konkursowego jury Jarlatha
Sweeneya

przewagę nad pozostałymi finalistami –
samochodami marki Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Renault, Peugeot i Opel.
Odbierając nagrodę z rąk przewodniczącego jury Jarlatha Sweeneya, prezes
firmy Iveco Pierre Lahutte powiedział:
„Uhonorowanie nowego Daily prestiżowym tytułem Międzynarodowego Samochodu Dostawczego Roku jest dla nas
wielkim zaszczytem. W tym modelu wprowadzono znaczne ulepszenia w zakresie
całkowitych kosztów posiadania, komfortu, zwrotności, wydajności i trwałości.
Chcielibyśmy zadedykować tę nagrodę
naszym klientom, którzy każdego dnia
liczą na tego niezawodnego i godnego zaufania towarzysza pracy”.
Nowy Daily aż w 80% zbudowany
został z zaprojektowanych na nowo podzespołów. Jego najważniejszymi zaletami są: bardzo duża w tej klasie pojazdów
kubatura przedziału towarowego oraz
ładowność, komfort jazdy porównywalny
z jakością prowadzenia samochodu osobowego, a także zwrotność i jeszcze
niższe zużycie paliwa. Najnowszy model
dostępny jest w dwóch wersjach – furgon i kabina z podwoziem. Najwięcej

tyką pojazdów użytkowych. Zwycięzcą
w rywalizacji zostaje samochód, który
w ocenie jury „najbardziej przyczynił się
do podniesienia standardów wydajności
i zrównoważonego rozwoju drogowego
transportu dóbr, z uwzględnieniem środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego”. Nowe
Daily wygrało, zdobywając 17 punktami

zmian wprowadzono jednak w pierwszym
rodzaju zabudowy. W nowym Daily zachowano klasyczną stalową ramę podwozia, która od dawna jest podstawą konstrukcji tego modelu zapewniającą mu
solidność, funkcjonalność i długą żywotność, a także wiele możliwości montażu
zabudowy w wersjach składających się
z podwozia z kabiną.

mochody serii T przystosowane są oczywiście do pełnej integracji z systemem
zarządania flotą Optifleet. W nowych
pojazdach dostępny jest również m.in.
Optifuel Infomax analizujący styl jazdy
kierowcy i monitorujący zużycie paliwa.

Supervan
Tytuł Międzynarodowego Samochodu
Dostawczego Roku 2015 zdobyło nowe
Iveco Daily – trzecia generacja tego lekkiego pojazdu użytkowego. W skład konkursowego jury wchodzi 23 europejskich
dziennikarzy zajmujących się tema-

© Iveco
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niezależnych dziennikarzy prasy specjalistycznej z 25 krajów europejskich
będzie mocnym argumentem do zdobycia nowych klientów”.
Seria Renault Trucks T została stworzona w celu uzyskania równowagi między zużyciem paliwa a komfortem pracy.
Samochody o nowym charakterystycznym trapezoidalnym kształcie kabiny
(dzięki niemu znacznie poprawił się
współczynnik czołowego oporu aerodynamicznego) zyskały również nowe zawieszenie poprawiające komfort i wytrzymałość. Podwozie to również nowe
zawieszenie z elementami hydrualicznymi,

specjalnie dopasowane do specyfiki jazdy
w transporcie długodystansowym. Renault Trucks T dostępne jest z silnikami
spełniającymi normę Euro VI – DTI 11
(moc od 380 do 460 KM) i DTI 13 (od
440 do 520 KM).
Wszystkie pojazdy wyposażone zostały w zautomatyzowaną skrzynię biegów Optidriver z opracowanym na nowo
układem sterowania (paliwooszczędne
funkcje Fuel Eco, Eco Cruise Control).
Nowością jest też układ dystrybucji sprężonego powietrza EACU (Electronic Air
Control Unit), energooszczędna pompa
wspomagania układu kierownicznego
o zmiennym wydatku oraz zbiorniki paliwa o pojemności do 1475 l. Oprócz
tego interesującym elementem wyposażenia jest uruchamiana umieszczonym na desce rozdzielczej przyciskiem
„24/7” funkcja ciągłego monitorowania
położenia i bezprzewodowej transmisji
parametrów roboczych pojazdu. Ma to
ułatwiać obsługę serwisową pojazdu. Sa-
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W trzeciej generacji Daily zadbano
także o czynniki ekonomiczne, znacznie
obniżając zużycie paliwa w porównaniu
z poprzednim modelem. Według producenta średnia oszczędność paliwa, w zależności od modelu, wynosi 5,5%, a dzięki
EcoPack może to być nawet 14% w cyklu
miejskim. W samochodzie poprawiono
także własności aerodynamiczne. Dotyczy
to zwłaszcza furgonu, którego współczynnik oporu powietrza zmniejszył się o 6%.
Wśród zaawansowanych, opcjonalnych
rozwiązań technologicznych zastosowanych w nowym Daily warto wymienić
również przednie zawieszenie Quad-Leaf,
8-biegową przekładnię automatyczną
Hi-Matic, a także zaawansowane i zintegrowane systemy telematyczne (w tym
np. IVECONNECT, który umożliwia łatwe
i kompleksowe zarządzanie zarówno
systemem informatyczno-rozrywkowym
i nawigacyjnym, jak i zaawansowanym
systemem wspomagania kierowcy).
W gamie najnowszych wersji nowego
Daily znajdzie się również furgon o masie 7,2 t i największej ładowności w swojej kategorii, bo aż do 4,9 t, oraz dwa
modele terenowe z napędem na 4 koła
– wersja all road z bliźniaczymi kołami
na osi tylnej o dmc. od 3,5 t jako van oraz
podwozie do zabudowy z kabiną krótką
lub brygadową, a także typowy pojazd
off-road bazujący na rozwiązaniach technicznych zastosowanych w poprzednich
modelach Daily 4×4. Nowy Daily jest dostępny w różnych wersjach napędzanych
gazem ziemnym i energią elektryczną.

W tym roku tytuł International Bus
of the Year przyznany został autobusowi
miejskiemu MAN Lion’s City GL CNG.
O przyznaniu nagrody autobusowi MAN
zdecydowali europejscy dziennikarze
branżowi po przeanalizowaniu wyników
tegorocznego testu autobusów Bus Euro
Test. Statuetka nagrody wręczona została w czasie targów IAA. Dodajmy, że
konkurentami w walce o tytuł International Bus of the Year były następujące
autobusy: Mercedes-Benz Citaro G, Iveco
Urbanway 18M Full Hybrid, Scania Citywide LF CNG i VDL Citea SLFA 180.
Nagrody International Bus of the Year
i International Coach of the Year przyznawane są naprzemian co dwa lata.
Zdobywca tytułu musi uzyskać wysokie
noty dziennikarzy przeprowadzających

GL CNG – tylko dzięki zdecydowanie
niższym kosztom paliwa – ma zaoszczędzić ponad 15% kosztów cyklu życia w porównaniu z autobusem tego samego typu
z napędem wysokoprężnym.
Tytuł International Bus of the Year
2015 autobus miejski Lion’s City GL
CNG zawdzięcza także dużej przestrzeni
wewnętrznej. Autobus może przewozić
nawet 142 pasażerów i jako jedyny na
rynku jest wyposażony w pięcioro podwójnej szerokości drzwi. Takie rozwiązanie gwarantuje optymalny przepływ
ludzi i bardzo krótkie czasy postoju. Pojazd ma także trzy składane siedzenia,
które mogą być zablokowane przez kierowcę. Dzięki temu podczas przewożenia
dużej liczby pasażerów powiększa się powierzchnia stojąca. Nowoczesne kasowniki mogą skanować bilety zakupione
elektronicznie za pomocą smartfonów.
Ponadto w autobusie zapewniony jest

testy wybranych do konkursu autobusów.
W trakcie testów oceniane są m.in. przyspieszenie, hamowanie, emisja hałasu,
komfort i bezpieczeństwo, walory ekonomiczne i jakość wykonania produktu.
MAN Lion’s City GL CNG to przegubowy autobus o długości 18,75 m z napędem na gaz ziemny. Pojazd z silnikiem
CNG w wersji Euro VI jest ekologiczny,
a dzięki wykorzystaniu biogazu lub gazu
ziemnego generuje niską emisję CO2 na
poziomie właściwym dla pojazdów z napędem elektrycznym (Full-ElectricVehicle). Zresztą, jak podaje producent,
nawet bez zastosowania biogazu emisja
CO2 jest o ponad 17% niższa w porównaniu z pojazdami z silnikiem Diesla.
W ciągu 10 lat pojazd MAN Lion’s City

dostęp do Internetu za pośrednictwem
hotspotu WLAN, są także ekrany informacyjno-reklamowe, które mogą być
indywidualnie programowane.
Wnętrze autobusu wykończone zostało materiałami wysokiej jakości. Na system oświetlenia składają się przeszklone
luki w dachu oraz listwy LED, które zapewniają równomierne oświetlenie wnętrza. Zastosowanie tego rodzaju oświetlenia pozwala na ograniczenie poboru
mocy, dzięki czemu autobus może być
zasilany przez generator mniejszej mocy.
Oszczędność energii zapewniają także
LED-owe światła dzienne oraz tylne.

Tegorocznym zdobywcą tytułu International Bus of the Year został autobus miejski
MAN Lion’s City GL CNG

© MAN

Ziemsko oszczędny

© MAN
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Opracowała Renata Pawliszko
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Spotkanie ponadnormatywnych

października br. w konferencji OSPTN udział wzięli
właściciele firm transportowych, pracownicy, spedytorzy, a także
firmy oferujące specjalistyczny sprzęt lub
usługi dla transportu ciężkiego. Większość
uczestników spotkania to członkowie
stowarzyszenia, przewoźnicy aktywnie
zaangażowani w sprawy i problemy tego
sektora transportu. Nie zabrakło jednak
i nowych osób zainteresowanych problemami transportu nienormatywnego.
Konferencję prowadził Łukasz Chwalczuk, prezes stowarzyszenia OSPTN.

Dyskusje na temat
Niestety na konferencji, mimo wcześniejszych zapewnień, nie pojawił się
przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Jednak dzięki obecności
Haliny Beń z Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad udało się przeprowadzić dyskusję nie tylko na temat
odstępstw od warunków technicznych
pojazdów, w której udział wzięli również
przedstawiciele największych światowych
producentów pojazdów ponadgabarytowych. Dyskutowano również o podzielności ładunków i zezwoleniach na przejazd pojazdami nienormatywnymi, a także
o innych istotnych dla branży aspektach.
Halina Beń jest związana ze stowarzy-

© K. Biskupska

Ponad 120 osób związanych z branżą transportu ponadgabarytowego wzięło
udział w pierwszej otwartej konferencji zorganizowanej przez Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Przewoźników Transportu Nienormatywnego w Łodzi.

Na miniekspozycji przed hotelem zainteresowani mogli obejrzeć naczepę ponadgabarytową
Faymonville MEGAMAX z niezależnym zawieszeniem TwinAxle II

szeniem od samego początku jego istnienia, a jej wskazówki i merytoryczna analiza problemów wiele razy pomogły jego
członkom w działaniach.
Uczestnicy konferencji wzięli również czynny udział w debacie na temat
ubezpieczeń w Niemczech oraz aktualnej
sytuacji przewoźników ponadgabarytowych w Polsce. Przed stowarzyszeniem
zarysowały się nowe wyzwania i cele.
Perspektywy rozwoju rozszerzyło wstąpienie OSPTN do ESTA – Europejskiego
Stowarzyszenia Transportu Nienormatywnego. Wszyscy zgodnie stwierdzili,
iż OSPTN powinno brać czynny udział
w konsultacjach społecznych dotyczących
nowych uregulowań prawnych. Prezes

Łukasz Chwalczuk obiecał podjąć odpowiednie działania, aby być w stałym kontakcie z Ministerstwem Infrastruktury
i Restrukturyzacji, Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad, a zwłaszcza
z Departamentem Zarządzania Drogami
i Mostami.
Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali również wystąpień partnerów
konferencji i specjalistów z branży. Mieli
okazję wysłuchać m.in. wystąpienia
Krzysztofa Bartosika z Faymonville, który
omówił rozwiązania technologiczne zastosowane w niskopodwoziowych naczepach tej firmy.

Opracowała Katarzyna Biskupska
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Autonomiczna ciężarówka
Mercedes-Benz Future Truck 2025
– technologia na dziś, realistyczna
implementacja w ciągu 10 lat

Mercedesa wizja przyszłości
Mercedes-Benz Future Truck 2025 to wizja ciężarówki przyszłości – samochód
ten był centralnym punktem ekspozycji Daimler Trucks podczas wrześniowych
Międzynarodowych Targów Pojazdów Użytkowych IAA 2014 w Hanowerze.

ak czytamy w materiałach prasowych producenta, „Mercedes-Benz
Future Truck 2025 stanowi rewolucję w zakresie wydajności i bezpieczeństwa, rewolucję dla ruchu drogowego
i jego infrastruktury, dla kierowców oraz
sektora transportu drogowego. Nie chodzi
o nowy model pojazdu, ale raczej o kluczowy element systemu transportowego
przyszłości”.
Istotne jest to, że ten futurystyczny
ciągnik siodłowy wraz z aerodynamiczną
naczepą nie jest wyłącznie wizją koncepcyjną, to samodzielnie (czyli autonomicznie) poruszająca się ciężarówka,
w której znalazło się bardzo wiele rozwiązań stosowanych obecnie w samochodach ciężarowych Mercedes-Benz.
Możliwości zakamuflowanego prototypu
Future Truck 2025 zaprezentowano jeszcze latem br. – pokazy z prędkościami do
80 km/h odbyły się w warunkach rzeczywistego ruchu na autostradzie.
Przyjrzyjmy się dokładniej, jak może
wyglądać przyszłość transportu dalekobieżnego. Ostateczna forma ciężarówki

przyszłości ulegnie zapewne zdecydowanym transformacjom, lecz zastosowane
dziś systemy elektroniczne, „zmysły” autonomicznej ciężarówki to ugruntowany
szkielet, który jedynie może ewoluować
w stronę większej precyzji działania,
niezawodności, przy równoczesnym poszerzeniu możliwości komunikacji ze
światem zewnętrznym.

Kosmiczna gra kształtu i światła
Zewnętrzna forma, jaką projektanci
Mercedesa-Benza nadali pojazdowi przyszłości, zrywa z większością „klasycznych”
zasad, z jakimi dotychczas mieliśmy do
czynienia w przypadku wagonowych kabin europejskich ciężarówek. Samochód
ma zdecydowanie zaokrąglone kształty,
ogromną rolę w odbiorze odgrywa innowacyjne podejście w zakresie inżynierii
oświetlenia, gdyż niemal cały przód kabiny jest pokryty LED-owymi punktami
świetlnymi o różnym przeznaczeniu. Wypukły przedni pas zyskał płynne, opływowe kontury, podkreślone przez jasno-
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srebrny lakier. Miejsce konwencjonalnych lusterek zajęły kamery, przednia
szyba jest mocno zaokrąglona, a zintegrowana z nią osłona przeciwsłoneczna
oraz spojler dachowy zwracają uwagę
charakterystycznym wyprofilowaniem.
Centralnym elementem kabiny jest
gwiazda Mercedes-Benz. Trzeba przyznać, że całość ma wyjątkowo spójną
stylistykę, kabina wygląda jakby wykonano ją z jednej bryły.
Przy wyłączonym zapłonie przód pojazdu sprawia wrażenie niekompletnego
– nie widać świateł, brak typowych żaluzji na masce i lusterek. Po uruchomieniu silnika Future Truck 2025 budzi
się do życia: przedni pas rozświetlają
diody LED, które podczas ręcznego prowadzenia świecą na biało, a po włączeniu programu autonomicznego zmieniają barwę na niebieską i zaczynają
intensywnie pulsować, by zakomunikować innym uczestnikom ruchu zmianę
aktualnego trybu jazdy, wręcz chciałoby
się rzec – w zależności od nastroju, w jakim jest samochód.
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Mniej ciężarówki, więcej biura
w domowej atmosferze
W zakresie stylistyki skoncentrowano
się na funkcjonalności, utrzymując jednocześnie prostotę – niczym w nowoczesnym, przejrzystym biurze. Zastosowano
naturalne materiały znacznie ocieplające
klimat wnętrza: obszerne powierzchnie
drewniane pokrywające podłogę i kokpit
podkreślają przytulną atmosferę i kontrastują z ciemnymi okładzinami o drobnoziarnistej, postarzanej fakturze w strefie pracy. Elementy konsoli pokryto skórą,
a po zmroku przytulność zapewnia system
nastrojowego, pozbawionego odblasków
oświetlenia. Czytelny panel instrumentów ma osobne wyświetlacze wskaźników oraz obrazu z kamer zastępujących
lusterka wsteczne. Za dopływ świeżego
powietrza odpowiadają specjalne kanały, sterowane za pośrednictwem panelu dotykowego.
Nowością jest specjalnie zaprojektowane, komfortowe i funkcjonalne miejsce
do pracy podczas jazdy autonomicznej –
kierowca może obrócić swój fotel o 45°
stopni w prawo i przyjąć zrelaksowaną
pozycję. Do komunikacji ze światem służy
mu przenośny tablet, potrzebny do przeglądania dokumentów, planowania dalszych etapów wyjazdu, akceptacji zamówień i ustalania szczegółów najbliższego
postoju. Interfejs można dostosować do
własnych potrzeb i w razie konieczności
wywołać wszystkie istotne informacje
na temat podróży. Na dłuższych odcinkach pokonywanych autonomicznie tablet staje się niemal tak ważny jak kierownica i pedały – sterowanie za jego
pomocą różnymi funkcjami Future Truck
2025 to nowa idea pracy.

Oczy i uszy
Mercedes-Benz Future Truck 2025
jest dosłownie naszpikowany elektroniką:
różnego rodzaju czujniki zbierają informacje z otoczenia pojazdu, komputer
sterujący przetwarza je, by następnie –

Umieszczone z przodu diody LED podczas
ręcznego prowadzenia świecą na biało,
po włączeniu programu autonomicznego
zmieniają barwę na niebieską, intensywnie pulsując, gdy samochód
wykonuje manewry

gdy to konieczne – wpływać na zachowanie ciężarówki, uruchamiając chociażby
hamulec silnikowy czy skręcając koła.
Kluczowym elementem wyposażenia jest
inteligentny „pilot autostradowy”, czyli
system Highway Pilot, który współpracuje z innymi samochodami oraz infrastrukturą. Połączenie informacji napływających ze wszystkich czujników (tzw.
fuzja) pozwala na stworzenie kompletnego obrazu otoczenia – z przodu i po bokach zestawu. Rejestrowane są wszystkie poruszające się i nieruchome obiekty
w pobliżu ciężarówki, napływające informacje przetwarzane są w czasie rzeczywistym przez wydajny, wielordzeniowy
procesor w centralnym komputerze.
Zespół czujników radarowych w dolnej części przedniego pasa skanuje drogę
w zakresie dalekich i bliskich odległości.
Pierwszy sensor ma 250 m zasięgu i kąt
detekcji 18°, a drugi – 70 m zasięgu i kąt
detekcji 130°. Zespół ten już dzisiaj stanowi podstawę do działania systemów
kontroli odległości oraz awaryjnego hamowania. Obszar przed ciężarówką śledzi
także kamera stereoskopowa umieszczona
za przednią szybą, nad wspornikiem
deski rozdzielczej. Zasięg kamery stereoskopowej wynosi 100 m, jej poziomy kąt
widzenia to 45°, a pionowy 27°. Kamera
rozpoznaje pojedyncze i podwójne pasy,
pieszych, poruszające się i nieruchome
obiekty oraz stan nawierzchni. Reaguje
na wszystko, co kontrastuje z tłem i jest
w stanie precyzyjnie mierzyć odległości.
Rozpoznaje również informacje na znakach drogowych, a w ramach wspomagania jazdy autonomicznej także znaki
poziome. Nawierzchnia drogi po lewej
i prawej stronie ciężarówki jest monitorowana przez czujniki radarowe zainstalowane po bokach, ulokowane przed
zespołem tylnej osi. Czujniki mają 60 m
zasięgu i kąt detekcji 170°.
Wspomniane sensory są źródłem informacji dla nowego systemu kontroli
martwego pola (Blind Spot Assist). Czujniki radarowe swoim zasięgiem obejmują obszar równoległy do całej długości
ciągnika wraz z naczepą oraz obszar na
dwa metry przed samochodem. System
ostrzega kierowcę przed innymi uczestnikami ruchu nie tylko podczas skręcania,
informuje również o ryzyku kolizji z nieruchomymi obiektami, np. znakami lub
lampami, i wspomaga podczas zmiany
pasa. Wdrożenie systemu Blind Spot Assist w ciągu najbliższych kilku lat to dla
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Mercedes-Benz istotny krok w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa na drogach
i realizacji projektu ciężarówki przyszłości.
System detekcji otoczenia jest aktywny w całym zakresie prędkości – także
gdy pojazd jest zatrzymany. Współpraca
z układem kierowniczym pozwala na automatyczne utrzymanie pojazdu pośrodku pasa ruchu. Dane topograficzne
pokonywanej trasy uzyskiwane są z trójwymiarowej mapy cyfrowej, która jest już
wykorzystywana w praktyce przez aktywny tempomat Predictive Powertrain Control (PPC). W rezultacie zawsze znane jest
położenie pojazdu, przebieg drogi i topografia terenu.

Komunikacja między pojazdami
oraz z otoczeniem
System Highway Pilot współpracuje
z sieciami V2V (vehicle to vehicle, pojazd–
pojazd) oraz V2I (vehicle to infrastructure, pojazd–infrastruktura). W niedale-

kiej przyszłości każdy pojazd wyposażony
w takie rozwiązanie będzie w trybie
ciągłym przesyłać informacje do otoczenia. Zakres wysyłanych danych obejmuje
pozycję pojazdu, model, wymiary, kierunek jazdy i prędkość, manewry przyspieszania lub hamowania oraz aktualny skręt.
Częstotliwość przekazywania informacji zależy od prędkości jazdy i intensywności zmian w jego ruchu. Podczas
jazdy ze stałą prędkością może to być
tylko raz na sekundę (1 Hz), przy manewrach dynamicznych, zmieniających
parametry jazdy – do 10 razy (10 Hz).
Transmisja odbywa się za pomocą sieci
WLAN, z wykorzystaniem ogólnoeuropejskiego pasma G5 o częstotliwości 5,9 GHz
oraz zamontowanego na pokładzie systemu ITS Vehicle Station (Intelligent
Transport Systems and Services). Komunikacja pomiędzy pojazdami jest standaryzowana, a jej zasięg ma promień
około 500 m. Pojazdy informują się wzajemnie o swoich manewrach, mogą więc
reagować na nie z wyprzedzeniem. Im

więcej wzajemnych komunikatów, tym
płynniejsza i bardziej dynamiczna odpowiedź na sytuację na drodze.
Komunikacja z infrastrukturą V2I
oznacza, że wszystkie sygnały są przesyłane również do zewnętrznych odbiorców, takich jak centra kontroli ruchu.
Te mogą w rezultacie elastycznie reagować, np. poprzez zmianę limitu prędkości na autostradzie lub uruchomienie
dodatkowych pasów ruchu. Wiadomości
mogą być przekazywane także w drugą
stronę, do pojazdów, np. o robotach drogowych czy korkach. W ten sposób informacje o utrudnieniach w ruchu trafiają
do kolejnych pojazdów z wyprzedzeniem
i są dostępne dla wszystkich uczestników. Połączone w sieć pojazdy reagują
wcześniej, co zapewnia stabilny przepływ
strumienia pojazdów i efektywne wykorzystanie ograniczonej infrastruktury.

Jazda autonomiczna w praktyce
Po wjechaniu na autostradę kierowca
ciężarówki przyszłości Mercedes-Benz
2025 zajmuje odpowiedni pas i osiąga
przewidzianą prędkość 80 km/h. Następnie aktywuje system Highway Pilot
i pojazd przełącza się w tryb autonomiczny. Future Truck 2025 kontynuuje

„Oczy i uszy” Future Truck
to czujniki radarowe, ultradźwiękowe oraz kamery zastępujące
lusterka (z prawej) oraz stereoskopowa kamera obserwująca
przestrzeń przed pojazdem
(na górze)

Po wjechaniu na autostradę kierowca
zajmuje odpowiedni pas, po osiągnięciu
prędkości 80 km/h aktywuje system
Highway Pilot i pojazd przełącza się
w tryb autonomiczny
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Futurystyczne wnętrze: praca, dom,
biuro – komfortowo, ergonomicznie,
z uwzględnieniem uwarunkowań
jazdy autonomicznej
Tablet jako narzędzie wspomagające prowadzenie pojazdu –
za jego pośrednictwem można
modyfikować parametry pracy
samochodu, realizować zadania biurowe lub wykorzystać
go jako typowe internetowe
źródło informacji

samodzielnie swą podróż niezależnie od
sytuacji na drodze i innych uczestników
ruchu i nie wymaga pojazdu pilotującego. Jeśli z przodu zostanie wykryty
inny pojazd, prędkość będzie automatycznie dostosowana (zmniejszona) tak,
aby zachować bezpieczny dystans. Zasada nadrzędnego bezpieczeństwa dotyczy także aut zjeżdżających z kończącego
się pasa – i tu system utrzyma odpowiednią odległość.
W wielu sytuacjach jazda autonomiczna
odciąża kierowcę, zwłaszcza w trakcie
pokonywania nużących odcinków na długich dystansach. Gdy ciężarówka sama
reguluje swoją prędkość i automatycznie wybiera najlepszą trasę za pomocą
aplikacji nawigacyjnej, a firma transportowa, dyspozytor i odbiorca są na bieżąco
informowani o lokalizacji towaru, trasie
i spodziewanej godzinie przyjazdu, kierowca przestaje pracować pod presją czasu.
A dzisiaj to właśnie ona jest głównym
czynnikiem stresu. Kierowca przestaje
być wyłącznie przewoźnikiem i operatorem maszyny, a staje się wykwalifikowanym menedżerem transportu. Kierowca i ciężarówka stają się zespołem –
inteligentną, kompetentną i wydajną
kombinacją człowieka z maszyną.
Usprawnienie płynności ruchu przyczyni się do wzrostu średniej prędkości
transportu, bez podnoszenia istniejących
ograniczeń, a jednocześnie wpłynie na
obniżenie zużycia paliwa, emisji CO2 i toksycznych składników spalin. Co więcej,
natężenie ruchu na dalekich trasach przewidywalne dla wszystkich jego uczestników oznacza wyższy poziom bezpieczeństwa. Do uzyskania maksymalnej

efektywności logistycznej i optymalnego
wykorzystania infrastruktury konieczna
jest jednak stopniowa i kompleksowa
rozbudowa sieci, oparta na otwartych
standardach.

Realna przyszłość?
Jedno z najbardziej interesujących
pytań na temat jazdy autonomicznej dotyczy horyzontu czasowego przewidzianego na jej wdrożenie. Z technicznego
punktu widzenia jest to możliwe w ciągu
około 5 lat. Okres ten odpowiada cyklom
rozwojowym aut osobowych, w przypadku
których wprowadzenie jazdy autonomicznej datuje się na rok 2020. Ze względu
na bardziej złożony zakres czynników
samochody ciężarowe potrzebują więcej
czasu – realistyczna implementacja technologii możliwa jest w ciągu 10 lat, również ze względu na konieczne do uregulowania kwestie prawne.
Na bazie Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym z 1968 r. dyrektywa ECE
R79 dla systemów sterowania dopuszcza korygujące interwencje układu kierowniczego, ale nie automatyczne sterowanie przy prędkości przekraczającej
10 km/h. To zresztą warunek działania

np. systemów wspomagania parkowania.
Ponieważ Konwencja powstała jednak
w odległych czasach, Komitet Ekspertów
ONZ uzupełnił ją niedawno, tworząc podstawę do legalizacji jazdy autonomicznej. W przyszłości dozwolone będą systemy, które w każdej chwili kierowca
będzie mógł włączyć lub zablokować –
takie jak Highway Pilot.
W kategoriach technicznych i prawnych trzeba dodatkowo zapewnić bezpieczeństwo danych. Dotyczy to zewnętrznego dostępu do indywidualnych pojazdów,
a także transferu danych w ramach V2V
i V2I lub komunikacji internetowej. Poza
dopuszczeniem do ruchu niezbędne będzie zdefiniowanie innych aspektów prawnych, takich jak odpowiedzialność za
naruszenia przepisów drogowych czy
wypadki, których nigdy nie da się całkowicie wyeliminować. To samo odnosi się
do ubezpieczeń i odpowiedzialności za
produkt. Do określenia pozostaje również
kwestia tego, jak pogodzić nowe modele
pracy i profile zawodowe z obecnymi,
sztywnymi przepisami dotyczącymi czasu
jazdy oraz odpoczynku.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Daimler
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Future Truck 2025:
wizja możliwa
do zrealizowania
Tuż po premierze ciężarówki
przyszłości Future Truck 2025 o tym
interesującym pojeździe i planach
w zakresie badań i rozwoju Daimler
Trucks rozmawiamy ze Svenem
Ennerstem, odpowiedzialnym
w koncernie za rozwój produktu.

„Samochody Specjalne”: Przedstawiona
wizja samochodu ciężarowego przyszłości, czyli Future Truck 2025, robi
duże wrażenie. Czy są realne szanse na
to, aby stała się ona rzeczywistością i trafiła do produkcji seryjnej?
Sven Ennerst: Tak, są takie szanse. Na
targach IAA w poprzednich latach widzieliśmy już koncepcyjne ciężarówki –
one również wyglądały wspaniale, jednak
ich główną wadą było to, że większość
z nich nie mogła jeździć. Nasza koncepcja, czyli Future Truck, to samochód,
który już został sprawdzony. Pokazana
na IAA ciężarówka to nasza wizja przyszłości i oczywiście przed podjęciem produkcji seryjnej na pewno zostaną w niej
wprowadzone różne modyfikacje.
Stwierdzenie, że są możliwości wdrożenia tego samochodu do produkcji seryjnej, wynika chociażby z tego, że zastosowano w nim wiele rozwiązań –
zwłaszcza w obszarze elektroniki – które
seryjnie stosujemy w naszych ciężarówkach Mercedes-Benz. Niektóre, np. elementy wyposażenia wnętrza, to projekty
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wstępne, będące naszą odpowiedzią na
wymagania kierowcy w przyszłości. Ponieważ wierzymy, że autonomiczna jazda
samochodu ciężarowego będzie możliwa,
chcieliśmy pod tym kątem dostosować
miejsce pracy kierowcy. Stąd obracany
fotel, bardziej zrelaksowana pozycja kierowcy za kierownicą i miejsce pracy o bardziej „biurowym” charakterze.

Jaki cel nadrzędny przyświecał w trakcie opracowywania tego pojazdu?
Naszym głównym zamiarem było pokazanie wizji, która dziś jest już możliwa do
zrealizowania. Wiele – choć nie wszystkie
– wykorzystanych systemów pochodzi
z seryjnie produkowanych ciężarówek,
niektóre rozwiązania dopiero rozwijamy.
Prawdziwą innowacją było przejście od
dotychczasowego indywidualnego wykorzystania tych systemów, kamer, radarów czy czujników ultradźwiękowych,
do jednego, w pełni zintegrowanego,
stopionego w całość systemu, który naprawdę widzi to, co dzieje się wokół pojazdu – zarówno obiekty ruchome, jak
i stacjonarne. Dzięki temu ciężarówka samodzielnie może „decydować”, co robić.
I to jest to, co jak myślę, z pewnością pojawi się w przyszłości. W naszym wydaniu robi to pilot autostradowy, czyli
Highway Pilot. Obecnie brakuje jeszcze
wzajemnej łączności i ciągłego powiązania między pojazdami i infrastrukturą.
To też pozwoli na zoptymalizowanie
ruchu drogowego i uniknięcie wielu niebezpiecznych sytuacji.
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Jak wyglądał zatem plan prac nad pojazdem przyszłości?
Praca nad Future Truck 2025 dała nam
coś w rodzaju pozytywnego „kopa”. Rozwijając sensory przyszłej generacji, zdaliśmy sobie sprawę, że są one niezmiernie
ważne w aspekcie zmniejszania ryzyka
kolizji i wypadków drogowych. Tym samym, razem z naszymi dostawcami, zaczęliśmy dopracowywać te technologie
i obecnie możemy już niektóre z rozwiązań wdrażać w naszych pojazdach.

w ruchu miejskim bywa uciążliwe i niestety nie zawsze skuteczne. Systemy
wykrywają zagrożenia i ostrzegają kierowcę o niebezpieczeństwie i dopiero gdy
on nie podejmie żadnych działań, aktywnie wkraczają do akcji, wymuszając chociażby hamowanie zestawu.

A co z rzeczywiście autonomiczną jazdą
bez udziału kierowcy? Czy wystarczy
sam pojazd, nawet tak doskonale naszpikowany elektroniką?

„Daimler pokazał, co jest technicznie możliwe, teraz konieczna jest dyskusja na temat tego,
jakie zasady związane z autonomicznymi pojazdami powinny obowiązywać w przyszłości”.
Zatem plan na przyszłość jest dość jasny:
nie chodzi tylko o to, by mieć za 10 lat
nowy pojazd wyposażony w te wszystkie
połączone systemy, ale ważne jest też,
by poszczególne rozwiązania wdrażać
na bieżąco – takim doskonałym przykładem jest kontrola martwego pola
(Blind Spot Assist).

Czy przeciętny kierowca samochodu
ciężarowego będzie w stanie zaufać tym
wszystkim systemom w ciężarówce
przyszłości, a nie będzie wolał zaufać
swoim zmysłom i doświadczeniu?
Myślę, że będzie mógł zaufać, choć będzie mógł też przejąć pełną kontrolę nad
pojazdem. Nawet wtedy będzie widzieć
więcej, bo kamery zastępujące lusterka
mają znacznie szersze pole widzenia,
a dzięki zmianie położenia będą mogły
dostosowywać się do ustawienia ciągnika
względem naczepy, eliminując tym samym martwe pola. Zatem to będzie system, któremu kierowca będzie musiał zaufać, ale szybko przekona się o jego
zaletach i wyższości nad konwencjonalnymi lusterkami.
Działanie wszystkich systemów wspomagających kierowcę, czy to obecnych, czy
przyszłych, musi wpisywać się w naszą
koncepcję bezpieczeństwa aktywnego,
w której chodzi przede wszystkim o to,
aby kierowca był aktywnie ostrzegany
o pojawiających się zagrożeniach. Następuje w ten sposób filtrowanie informacji – czegoś takiego nie zapewniają
zwykłe lusterka, kierowca bowiem musi
bacznie obserwować je wszystkie, co

Mamy autonomicznie poruszającą się
ciężarówkę Future Truck 2025, ale jeszcze jest sporo innych ważnych kwestii do
wyjaśnienia, chociażby w zakresie regulacji prawnych. Daimler pokazał, co
jest technicznie możliwe, teraz konieczna
jest dyskusja z przedstawicielami instytucji stanowiących prawo oraz szeroka
debata społeczna na temat tego, jakie zasady związane z autonomicznymi pojazdami powinny obowiązywać w przyszłości. Stoimy na początku drogi i jest
jeszcze wiele do zrobienia.

Czy rozwój pojazdów przyszłości – także
tych przygotowywanych przez innych
producentów – będzie polegał na optymalizacji, dostrajaniu istniejących rozwiązań do nowych zadań, czy też możemy spodziewać się jakiegoś przełomu
technologicznego, pozwalającego na wykonanie dużego skoku do przodu?
Ale cóż takiego mogłoby to być? Będzie
to wiele kroków o charakterze ewolucyjnym. Próbując w uproszczony sposób
wytłumaczyć ideę jazdy autonomicznej,
mogę powiedzieć, że są to czujniki,
urządzenia wykonawcze oraz obliczeniowy algorytm sterujący. Istotą jest odpowiednie połączenie tych trzech składników. Największym problemem jest
przetwarzanie danych i detekcja – jak,
na przykład, ocenić, czy zarejestrowany
obiekt stwarza poważne, czy tylko minimalne zagrożenie? Jak stworzyć z szeregu obrazów cząstkowych zarejestrowanych przez kamery kompletny obraz
i przesłać go na monitory w kabinie?

Tego typu zadania są sporym wyzwaniem inżynierskim i programistycznym.
Uporanie się z nimi wymaga nie tylko
dobrego sprzętu, ale może przede wszystkim ogromnego doświadczenia.
Dodam, że na różnych konferencjach
dzielimy się wzajemnie z innymi producentami naszą wiedzą i zebranymi
doświadczeniami. Przecież zasadniczo
stosujemy czujniki i urządzenia wykonawcze – aktuatory tego samego typu,
algorytmy przetwarzania danych także
są podobne. Dopiero ostateczne aplikacje są precyzyjnie dostosowane do pojazdu, w którym działają.

Gdzie autonomiczne ciężarówki pojawią się jako pierwsze?
Oczywiście koncentrujemy się na Europie – zaczęliśmy od marki Mercedes-Benz. Poza tym sama konstrukcja pojazdu jest typowo europejska, chociażby
wygląd kabiny nad silnikiem. Chcemy zacząć od jednego regionu, ale transfer
technologii będzie możliwy czy to do USA,
czy do Japonii. W Kalifornii trwają już
przecież szeroko zakrojone próby z samochodami autonomicznymi i można je
tam rejestrować.

„Gorącym tematem jest obecnie emisja
dwutlenku węgla i efektywność paliwowa”.
Czy pojawienie się Future Truck oznacza, że przestaliście się zajmować problemem emisji, który przecież jeszcze do
niedawna stanowił główny nurt prac
rozwojowych?
Gorącym tematem jest obecnie emisja
dwutlenku węgla i efektywność paliwowa.
Myślę, że jeśli chodzi o wyeliminowanie
składników toksycznych, to doszliśmy
do wystarczającego poziomu. Ich ograniczanie oznaczało negatywny wpływ
na zużycie paliwa i konieczne było poszukiwanie kompromisu. Teraz koncentrujemy się na ograniczaniu zużycia paliwa i związanej z tym emisji CO2.
Punkt ciężkości prac rozwojowych przenosi się w stronę trzech najważniejszych
grup zagadnień. Pierwszym z nich jest
poprawa efektywności całkowitej, rozumianej jako TCO, czyli całkowity koszt
własności i użytkowania, którego największym składnikiem jest zużycie pa-
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Sven Ennerst,
szef inżynierii produktu samochodów ciężarowych i zamówień
globalnych w Daimler Trucks (Head of Truck Product Engineering
and Global Procurement for Daimler Trucks)

bo tak jest w przypadku Daimler Trucks
i Mercedes-Benz w szczególności, jest
trudniejsze niż przejmowanie istniejących rozwiązań i ich późniejsze doskonalenie? Łatwiej jest wytyczać trendy
czy też być doskonałym naśladowcą?
Przede wszystkim mamy bardzo dobrych
konkurentów, którzy nie są tylko naśladowcami. Musimy z nimi współzawodniczyć na równorzędnych zasadach. Dla
kogoś, kto wytycza kierunki, najtrudniejsze jest podejmowanie właściwych
wyborów, zatem my także popełniamy
błędy. Czasami musimy być bardzo konserwatywni, by mieć pewność, że rozwiązania, które zaproponujemy, sprawdzą
się i przyniosą korzyści naszym klientom.
Naśladowcy nie mają tego problemu,
widzą, jak nowe technologie sprawdziły

liwa. Drugim jest bezpieczeństwo – wiele
rozwiązań zawiera nasza ciężarówka przyszłości. Trzecim, kto wie czy nie najbardziej złożonym zadaniem, jest łączność
– wzajemna między pojazdami i między
pojazdem a infrastrukturą, pomiędzy ciężarówką a kierowcą i kierowcą a światem
zewnętrznym. Tu dzieje się bardzo dużo.

Ale nie zarzuciliście rozwijania napędów alternatywnych i stosowania zasilania paliwami alternatywnymi, takimi
jak gaz ziemny?
Nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie, które zadowoli wszystkich. Napędy hybrydowe sprawdzą się w określonych rodzajach zastosowań, w innych
jest miejsce na zasilanie gazowe lub napęd całkowicie elektryczny. W naszej
ofercie mamy pojazdy hybrydowe, elektryczne, zasilane gazem, które opłacają
się, gdy są eksploatowane w określonych
zastosowaniach, w innych przypadkach
konieczne jest jednak uzyskanie dofinansowania zewnętrznego. Pewne rozwiązania nie mają też sensu, na przykład
hybrydowe ciężarówki w ruchu dalekobieżnym, gdyż koszty przewyższają uzyskiwane korzyści. Tu musimy może poczekać na efektywne kosztowo nowe
rozwiązania technologiczne.

Są jeszcze tematy kontrowersyjne, jak
biopaliwa pierwszej generacji, czyli estry
metylowe olejów roślinnych – ich produkcja koliduje czasami z produkcją żywności, nie jest też unormowana jakość
tego paliwa. Jestem jednak przekonany,
że biopaliwa drugiej generacji przyczynią się do obniżenia emisji CO2 i będą
powszechniej stosowane. Chcąc ograniczać emisję CO2, musimy także myśleć
o poprawie własności aerodynamicznych
pojazdu – tu jest jeszcze olbrzymi potencjał do wykorzystania. Jak wiadomo,
wprowadzane są w tym zakresie pewne
rozwiązania systemowe, takie jak np.
spojlery tylne w naczepach.

No tak, ale na razie nikt nie chce stosować klap tylnych…
To się zmieni, przewoźnicy muszą się
przekonać, że to się opłaca. Mówiąc bardziej ogólnie: przemysł przedstawił wiele
interesujących rozwiązań – chociażby
długie zestawy modułowe, odbyło się
wiele dyskusji na temat możliwości ich
wprowadzenia, natomiast wciąż nie ma
niezbędnych zmian prawnych.

„Zawsze jest miejsce na poprawę, rozwój,
a nie ma miejsca na arogancję i brak szacunku dla konkurentów”.
się na rynku. Czasami, chociażby ze względów konkurencyjnych, trzeba działać
szybko i być bardziej innowacyjnym niż
inni, co podnosi ryzyko błędu, a potem
konieczne są poprawki. Wszyscy popełniamy błędy, a sztuka życia polega na tym,
aby te błędy nie były dla nas zbyt kosztowne. Jak dotąd nie mieliśmy zbyt drastycznych wpadek, czego potwierdzeniem
jest zaufanie klientów, nasza pozycja
rynkowa i portfolio produktowe.
Daimler, chcąc wytyczać trendy i być postrzeganym jako taka firma, musi być nieco
przed konkurencją, zwłaszcza w aspekcie efektywności działania. Jeśli tak nie
jest, to coś jest nie w porządku. Zawsze
jest miejsce na poprawę, rozwój, a nie
ma miejsca na arogancję i brak szacunku
dla konkurentów.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Jest Pan w pewnym sensie głównym
inżynierem w Daimler Trucks. Czy wyznaczanie kierunków dla całej branży,
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Rynek opon – zmiany?

Renata Pawliszko

© Continental

Jak wygląda rynek opon po trzech kwartałach bieżącego roku?
Czy pojawiły się na rynku jakieś nowe trendy? Jak co roku
odpowiedzi na te pytania udziela nam firma Continental.
19,2-procentowy wzrost sprzedaży w styczniu, 14-procentowy w lutym i 9,2-procentowy w marcu. W kolejnych miesiącach było niestety gorzej: kwiecień
przyniósł sprzedaż w wysokości 1,8%,
maj zakończył się minimalnym spadkiem
sprzedaży o 0,1%, w czerwcu odnotowano wzrost sprzedaży o 2,9% , natomiast
w lipcu i sierpniu wystąpiły spadki odpowiednio o 5,5 oraz 5%. Następne miesiące zakończyły się 1,4-procentowym
wzrostem (dane za wrzesień) i 1,1-procentowym spadkiem (październik).

* Na podstawie dostępnych danych w chwili przygotowywania artykułu
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Import opon w Europie w okresie od stycznia
do czerwca 2014 r. w porównaniu z latami wcześniejszymi

Rejestracje nowych pojazdów w Europie za okres styczeń–czerwiec 2014
w stosunku do analogicznego okresu w 2013 r.*

Opony do samochodów ciężarowych

Podczas konferencji przedstawiono
bardzo interesujące informacje na temat
wzrostu sprzedaży opon importowanych,
w większości azjatyckich. W I połowie
2014 r. w porównaniu z analogicznym
okresem 2010 r. import tych opon wzrósł
o 83%. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się opony chińskie
(+121% wzrostu) i rosyjskie (+121%).
Wzrósł również import opon z Korei
Południowej (+10%) i Indii (+12%).

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

ok 2013 pod względem sprzedaży opon ciężarowych w Europie zakończył się 7,2-procentowym wzrostem. Jednak w porównaniu
z najlepszym jak dotąd pod względem
liczby sprzedanych opon rokiem 2007
sprzedaż ta jest nadal niższa o 22,1%,
co przełożyło się na prawie 3 mln mniej
sprzedanych opon.
Analizując sytuację sprzedażową
w roku 2014 (w porównaniu z analogicznym okresem roku 2013), można
stwierdzić, że zdecydowanie najlepiej
wyglądała ona w I kwartale. Wyniki tego
okresu przedstawiają się następująco:

2014
221%
110%
72%
221%
112%
47%
183%
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100%
140%

Warto jeszcze przyjrzeć się zmianom
w tabeli dziesięciu najpopularniejszych
rozmiarów opon. W porównaniu z rokiem
2008 zmienił się udział rynkowy poszczególnych rozmiarów. W ciągu ostatnich 5 lat klienci najchętniej wybierali następujące rozmiary: 315/70 R22,5 (wzrost
o 2,4%), 385/65 R22,5 (2,4%) i 385/55
R22,5 (1,1%). Największy spadek odnotował rozmiar 315/80 R22,5 (–1,0%).

Lepiej niż w Europie przedstawiają
się wyniki sprzedaży opon w Polsce.
Analizując sytuację w długiej perspektywie, należy stwierdzić, że rynek polski

W tym:
o dmc. 3,5–16 t
o dmc. > 16 t
Ciągniki siodłowe o dmc. > 6 t
Przyczepy o dmc. > 3,5 t
Naczepy o dmc. >3,5 t
Przyczepy i naczepy o dmc. > 3,5 t
Autobusy o dmc. 8 t
* Na podstawie dostępnych danych w chwili
przygotowywania artykułu

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

Rejestracje nowych pojazdów w Polsce
za okres styczeń–sierpień 2014 w stosunku
do analogicznego okresu w 2013 r.*

Samochody ciężarowe
o dmc. > 3,5 t

113%

100%
89%

Indonezja
100%
188%

Suma
100%
170%

w 2013 r. zbilansował stratę w porównaniu z wynikami w 2007 r. W porównaniu z 2012 rok 2013 zakończył się 9-procentowym wzrostem sprzedaży.
Początek bieżącego roku dla rynku
sprzedaży opon rozpoczął się bardzo
dobrze: 39,9-procentowym wzrostem
sprzedaży w styczniu i 33,3-procentowym w lutym. Kolejne miesiące to same
spadki: (jedynie kwiecień zakończył się
7,7-procentowym wzrostem): –16,4%
w marcu, –15,5% w maju, –15,5% w czerwcu, –20,8% w lipcu, –23% w sierpniu,
–15,8% we wrześniu i –8,5% w październiku.
W Polsce w tabeli najpopularniejszych
rozmiarów opon również zaszły zmiany.
W 2013 r. w porównaniu z 2008 r. nadal najpopularniejsze są opony w rozmiarach 315/70 R22,5 i 385/65 R22,5,
z tym że udział tych rozmiarów wynosi
odpowiednio 5,9% oraz 3,2%. Trzecim
rozmiarem o dodatnim wskaźniku wzrostu jest 215/75 R17,5. Największy spadek sprzedaży odnotował rozmiar 295/80
R22,5 (–2,6%).
Wskaźnik importu opon azjatyckich w I połowie 2014 r. wzrósł o 201%.
W porównaniu z analogicznym okresem
w 2010 r. wzrost liczby importowanych
opon z Chin wyniósł 231%, Korei Południowej 106% i Tajlandii 28%.

Rynek polski

Opony do samochodów ciężarowych
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Import opon w Europie w okresie od stycznia do czerwca 2014 r.
w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r.

1–8 2014/
1–8 2013
–3,6%
–0,4%

–9,5 t
1,4%
0,9%
7,6%

Niezbędna pomoc

22,7%
21,0%

Na spotkaniu dla dziennikarzy, oprócz
zaprezentowania wyników sprzeda żowych, dokonano też podsumowania
działań w obszarze usług serwisowych,
czyli sieci Conti360°.
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Conti360° Fleet Services to kompleksowa oferta firmy Continental dla flot
ciężarowych. Składa się ona z kilku modułów (dokładniej opisywaliśmy je w poprzednim numerze „Samochodów Specjalnych” w artykule pt. Opona w serwisie),
które klient w zależności od potrzeb
może dowolnie wybrać. Tak przygotowana usługa okołoproduktowa jest doskonale skonstruowanym narzędziem
wspomagającym i dopełniającym sprzedaż opon. Warto dodać, że oprócz usług
standardowych sieć Conti360° świadczy swoim klientom również usługi niestandardowe, takie jak: wymiana szpilek, regeneracja rantu felgi aluminiowej,
kontrola FleetCheck w bazie klienta, naprawa lub montaż opony używanej podczas awarii, weryfikacja karkasu klienta
on-line oraz analiza kosztów ogumienia
w oparciu o wykonane usługi.
Z roku na rok program Conti360° jest
systematycznie rozwijany i działa sprawniej. Obecnie sieć Conti360° zrzesza 136
aktywnych partnerów serwisowych zarejestrowanych w programie Cezar,
służącym do obsługi flot. Żeby zapewnić
klientom jednakowe i wysokiej klasy
standardy obsługi, a przecież przynależność od sieci Conti360° zobowiązuje,
firma Continental regularnie organizuje
szkolenia dla swoich partnerów. W tym
roku koncern zdecydował się zmienić
dotychczasową formułę spotkań, zamieniając szkolenia prowadzone w oparciu
o prezentacje na zajęcia warsztatowe bazujące na wymianie własnych doświadczeń. Spotkanie w nowej formule, czyli
I warsztaty sieci Conti360°, odbyły się
w tym roku w Kołobrzegu. Zaproszono
na nie 60 partnerów, z czego aktywnie
w spotkaniu uczestniczyły 53 firmy.
Osoby zaproszone na szkolenie podzielone zostały na grupy, które pracowały nad 5 zagadnieniami. Dotyczyły
one następujących tematów: idealny raport serwisowy sieci Conti360°, cennik
usług, bezpieczeństwo pracy w warsztacie mobilnym, aspekty prawne pracy
warsztatu mobilnego, ważne osobiste elementy we współpracy z siecią Conti360°.
Po zakończeniu warsztatów i przeprowadzeniu badania oceny satysfakcji
okazało się, że większość partnerów
uznała warsztaty za interesujące i przydatne. Ważna dla partnerów okazała się
również możliwość wyrażenia własnego
zdania i oceny korzyści wynikających
ze współpracy z firmą Continental. We
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W tym roku już po raz 7. nagrodzono
najlepsze serwisy należące do sieci Conti285
360° Fleet Services. Tegoroczni zwy263
cięzcy wykazali się najwyższą jakością
obsługi klienta, szybkością realizacji zleceń oraz terminowością ich rozliczania.
W tym roku nagrodzono 5 najlepszych
Liczba obsłużonych
serwisów, po jednym z każdego z 5 reprzez sieć Conti360°
pojazdów (dane w %
gionów operacyjnych firmy w Polsce.
zebrane na podstawie
Tytuł Serwis Roku Sieci Conti360° 2013
numerów rejestracyjnych) otrzymały następujące firmy: JMK z Poznania (region północno-zachodni), Regum II z Wołowa (region południowo-zachodni), Gumlop z Olsztyna (region
północno-wschodni), Gas Truck z Łowicza
(region centralny) oraz Korzonek z Ra2012
2013
dzionkowa (region południowo-wschodni).
Zwycięzcy rankingu w regionach są
podstawę do przygotowania raportu
wyłaniani na podstawie corocznego auflotowego o stanie ogumienia. Poprawa
dytu prowadzonego w całej sieci Conti360°.
w tym obszarze działalności jest istotna,
Wybór najlepszego serwisu w poszczegdyż wzrasta liczba zleceń dotyczących
gólnych regionach handlowych firmy
usługi ContiFleetCheck. W 2011 r. koContinental następuje po zweryfikowarzystało z niej tylko 7% obsługiwanych
niu jakości współpracy i podsumowaniu
flot, natomiast w roku 2013 i 2014 odwyników. Tytuł Partnera Serwisowego
setek ten osiągnął poziom odpowiednio
Sieci Conti360° wiąże się z dodatkowymi
12 i 26%.
korzyściami dla serwisów. Najlepsze warW ramach sieci Conti360° w Europie
i Polsce w 2012 r. obsłużono 694 awarie,
sztaty w pierwszej kolejności wykonują
w 2013 r. było ich 770, a w okresie od
usługi zlecane przez Continental i floty
stycznia do sierpnia 2014 r. – 370. Ponad
transportowe.
60% w każdej grupie stanowiły naprawy
W tym roku po raz pierwszy Contiw Polsce. Średni czas naprawy (od momennental wyróżnił nagrodą FairPlay serwisy
tu przyjęcia zlecenia) wynosił w 2013 r.
sieci Conti360°, które oprócz spełnienia
kryteriów jakościowych w istotny sposób
2 godz. 32 min (deklarowany przez Conwspomogły rozwój sieci serwisowej oraz
tinental maksymalny czas naprawy to 3
wykazały się inicjatywą w rozwiązywaniu
godz.), natomiast w okresie od stycznia
problemów klientów, nie pozostawiły go
do sierpnia 2014 r. 2 godz. 41 min. W celu
bez wsparcia w trudnej sytuacji, a oprócz
jeszcze lepszego przygotowania do obsługi
tego są sumienne i lojalne wobec ostaawarii i podniesienia jakości usług Contecznego użytkownika flotowego. Serwisy
tinental prowadzi dokładne statystyki
odznaczone taką nagrodą są nastawione
dotyczące okresów największej awana długoterminową współpracę, podejryjności. Analiza ta ma pomóc serwisom
mują dialog w nietypowych sytuacjach,
w przygotowaniu się do obsługi większej
realizują szybko i w najlepiej sobie znany
liczby flot w określonym czasie. Wiąże
sposób usługi, stosują politykę LODC
się to z umiejętnym planowaniem pracy,
(Low Overall Driving Cost) wobec obsłuczyli m.in. podjęciem decyzji na temat
giwanej floty, mają na stanie opony Contego, kiedy pracownicy mogą iść na urlop
tinental i współpracują z zakresie prooraz kiedy i jakie rozmiary opon zakupić.
gramu ContiLifeCycle.
W kategorii Fair Play wyróżniono
w tym roku następujące warsztaty sieci
W celu poprawy jakości obsługi w serConti360°: JMK z Poznania (region północno-zachodni), Latex z Opola (region powisach partnerskich od kilku już lat Conłudniowo-zachodni), Gołaszewski z Zamtinental organizuje konkurs na najlepszego
browa (region północno-wschodni), Moto
partnera serwisowego. W poprzednich
Akcesoria z Warszawy (region centralny)
latach oceniano serwis, biorąc pod uwagę
oraz Litwiński z Tęgoborza (region po6 parametrów. Obecnie jest ich 46, tj.
łudniowo-wschodni).
23 związane są z awariami, kolejne 23
z wymianą i montażem opon.
322 322
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współpracy najbardziej znacząca okazała
się: gwarantowana marża, wyłączność
terytorialna, gwarancja płatności, zlecenia obsługi awaryjnej, dostępność
opon, wsparcie marketingowe, szkolenia
techniczne i produktowe oraz zlecenia
obsługi awarii w Europie.
W roku bieżącym Continental skupia
się na udoskonaleniu jakości usługi i jej
dostępności, gdyż stabilność ceny i szybkość obsługi zostały poprawione już w roku
ubiegłym. Z tego względu większą uwagę
poświęcono dokumentacji zlecenia i poprawności jej wypełnienia.
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------------------------------------------------------------

Opony najczęściej kupowane przez polskie
floty, zestawienie według rozmiaru

Zmiana 2013/2012
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–2,0%
–0,4%
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–0,3%
–0,4%
–0,3%
–0,3%

W raporcie monitorującym stan ogumienia muszą się znaleźć takie informacje, jak: numer rejestracyjny pojazdu,
jego przebieg, zastane ciśnienie w oponach, głębokość bieżnika, pozycje opon
w pojeździe, numery opon, informacje
dotyczące inspekcji wizualnej ogumienia
i podpis mechanika. Dokumenty wypełnione w prawidłowy sposób stanowią

Konkursowe starcie
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Oszczędzaj z ContiPressureCheck
O mierzącym ciśnienie i temperaturę w oponach systemie ContiPressureCheck (CPC)
firmy Continental rozmawiamy z dr. Jörgiem Lehmannem, głównym inżynierem
w dziale badawczym rozwoju systemu ContiPressureCheck w Continental Reifen
Deutschland, oraz Hartwigiem Kühnem, menedżerem systemu ContiPressureCheck
w dziale opon do pojazdów ciężarowych w Continental Reifen Deutschland.

Dobra wiadomość jest taka, że mamy
system mierzący ciśnienie w oponach
i dzięki niemu każdy klient może śledzić
jego ubytki w ogumieniu i odpowiednio
wcześnie podjąć kroki przeciwdziałające
pogarszaniu się tego stanu.
© Continental

© Continental

„Samochody Specjalne”: Jak oceniana
jest pojemność rynkowa systemu ContiPressureCheck?

Hartwig Kühn: Kiedy szukamy dla siebie
domu lub mieszkania, najważniejszymi
kryteriami, na które zwracamy uwagę,
są lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja. Odnosząc to do opon ciężarowych, należy powiedzieć, że w ich przypadku takimi trzema najważniejszymi
rzeczami są ciśnienie, ciśnienie i znowu
ciśnienie. To jedyna rzecz, o którą musi
zadbać klient, gdy dostarczymy mu oponę.
O pozostałe rzeczy nie musi się troszczyć.

Jörg Lehmann: Nie znam klienta, któremu
nie zależałoby na uzyskaniu jak największej opłacalności prowadzonej działalności, w tym na najbardziej efektywnym
kosztowo zużyciu opon w samochodzie.
Dla firmy Continental oznacza to, że każdy
klient jest również naszym potencjalnym klientem w zakresie systemu CPC.
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To pokazuje, jak duży jest potencjał
rynku naszego urządzenia. Uważam, że
system CPC powinien znaleźć się w wyposażeniu każdego samochodu ciężarowego. Dzięki niemu floty ograniczą generowane koszty, zwiększą bezpieczeństwo
pracy oraz przyczynią się do ochrony
środowiska naturalnego, m.in. w postaci
mniejszej emisji CO2 do atmosfery.

System CPC będzie kompletny po zastosowaniu czujników w całym zestawie
samochodowym. Jakie rozwiązania w tym
zakresie oferuje Continental?
Jörg Lehmann: Właśnie wprowadziliśmy
na rynek nowe rozwiązanie do zastosowania w naczepach. Stanowi ono uzupełnienie systemu CPC montowanego
w ciągniku i nazywa się ATL, czyli Automatic Trailer Learning. Po zainstalowaniu
systemu w naczepie ciągnik jest w stanie automatycznie ją rozpoznać. Co ważniejsze, nawet po zmianie naczepy na
inną system rozpozna tę zamianę. Po
połączeniu ciągnika z naczepą kierowca
na wyświetlaczu w kabinie otrzymuje
informację na temat ciśnienia i temperatury w oponach. Jeśli jedna z opon
ma np. zbyt niskie ciśnienie, system wysyła do kabiny ostrzeżenie o problemie.
Zaletą naszego sytemu jest również to,
że w celu jego podłączenia nie trzeba
robić żadnych przeróbek podwozia, żadnej dodatkowej instalacji. Wszystko działa
w sposób prosty i automatyczny.

| BIZNES |
Hartwig Kühn: Chcę w tym miejscu podkreślić, że jesteśmy obecnie jedyną na
rynku firmą oferującą taki produkt. Nasz
system przynosi klientom rzeczywiste
korzyści.

Po jakim czasie albo po przejechaniu jakiego dystansu dostępne są informacje
o stanie opon?
Jörg Lehmann: Zgodnie z naszymi założeniami obsługujący naczepę system ATL
zaczyna „uczyć się” na nowo, czyli rozpoznaje ciśnienie i temperaturę w ogumieniu po wyłączeniu zasilania lub po
15-minutowym postoju. System musi
sprawdzić, czy w tym czasie nie doszło
do wymiany naczepy. Jeśli system rozpozna tę samą naczepę, wówczas potrzebuje 3–5 minut na odczyt danych. Gdyby
doszło do wymiany naczepy, na odczyt
danych trzeba poczekać 8–10 minut.
Jaka jest różnica między dostępnym już
na rynku systemem CPC a zaprezentowanym na ostatnich targach IAA prototypem dla rynku OE?
Jörg Lehmann: Obecnie oferujemy klientom tylko rozwiązanie aftermarketowe.
Oczywiście opracowaliśmy prototyp naszego systemu dla rynku OE, ale potrzebujemy więcej czasu, żeby przedstawić go szerszemu gronu. Elementem
wspólnym dla obu tych systemów jest
sensor. Różnice między tymi rozwiązaniami to np. inne wyświetlacze – w aftermarketowym wydaniu jest on osobnym
elementem w kabinie kierowcy. Z kolei
wersja montowana fabrycznie będzie miała
zintegrowany wyświetlacz, na którym
będzie się wyświetlało wiele innych informacji, pomocnych kierowcy. W wersji
OE wprowadzone zostaną też pewne optymalizacje i modyfikacje w zakresie wielkości odbiornika i sposobu jego umieszczania na ramie pojazdu. Ogólnie jednak
systemy te tak bardzo się nie różnią.
Czy system może gromadzić także inne
dane oprócz ciśnienia i temperatury?
Jörg Lehmann: Tak, bo jeśli spojrzymy
na detale, budowę czujnika, zobaczymy,
że ten dzisiejszy sensor jest w stanie mierzyć również ruch, czyli przyspieszenie.
Na przykład jeśli pojazd stoi na parkingu,
to czujnik nie mierzy tak często parametrów ciśnienia i temperatury.
Już w obecnym systemie dostarczane
informacje na temat ruchu wykorzystywane są do częstotliwości przesyłania

„Stale obserwujemy rynek i ciągle
zastanawiamy się nad tym, jakie mają być
nasze kolejne kroki. Wszystko po to, żeby
móc w najlepszy znany nam sposób
odpowiedzieć na rzeczywiste
potrzeby klientów”.

Hartwig Kühn: Instalować system mogą
tylko przeszkoleni pracownicy. Obecnie
warsztaty oraz floty, które instalują system, są szkolone przez Continental. Do
poprawnego umieszczenia wszystkich
elementów w ciężarówce, zamontowania odbiornika i wyświetlacza oraz podłączenia systemu pod skrzynkę bezpiecznikową wybierani są partnerzy serwisowi
spełniający nasze wysokie standardy.
Pracownicy firm, które nie są w stanie
ich spełnić, nie będą przeszkalani i serwisy te nie staną się częścią naszej sieci
serwisowej.
Jeśli chodzi o cennik poszczególnych
elementów, to jest on powszechnie dostępny. Do zadań klienta należy instalacja czujników w oponach, za to więc płaci
klient, musi on też pomyśleć o instalacji
pozostałych komponentów w ciężarówce.
Tu nie jestem w stanie podać kosztów,
są one różne w zależności od kraju – inne
będą w Polsce, Hiszpanii czy Australii.
Dodam jeszcze, że instalacja całego systemu zajmuje około trzech godzin, gdyż
na zamontowanie sytemu w ciągniku
potrzebna jest godzina, a dwie na montaż elementów w naczepie.

Jörg Lehmann: Żeby wprowadzić w życie
nowy produkt, musimy mieć pewność,
że przyniesie on klientom wymierne korzyści i będzie w stanie zaspokoić ich potrzeby. Jeśli opracujemy zbyt zaawansowany, zbyt skomplikowany produkt, to
klienci nie będą chcieli go używać, bo
może nie przynosić im oczekiwanych
korzyści.
Hartwig Kühn: Stale obserwujemy rynek
i ciągle zastanawiamy się nad tym, jakie
mają być nasze kolejne kroki. Wszystko
po to, żeby móc w najlepszy znany nam
sposób odpowiedzieć na rzeczywiste potrzeby klientów. Na tej podstawie opracowujemy i wdrażamy w życie praktyczne
rozwiązania w postaci nowych produktów. Jednym z nich jest właśnie system
CPC, który daje naszym klientom obietnicę redukcji kosztów. A Continental jest
marką, która wywiązuje się ze złożonych
klientom obietnic. Po jego pełnym wdrożeniu zdecydujemy, co będzie dalej – to
jednak będzie zależało od tego, czego potrzebować będą nasi klienci.

Jak dużo serwisów Continental przeszkolił do tej pory?
Hartwig Kühn: Do tej pory przeszkoliliśmy około 250 firm, do grupy tej zaliczamy zarówno serwisy należące do naszej sieci, jak i własne serwisy klientów.
Przekłada się to na około 100 przeszkolonych flot w Europie, Australii i Stanach
Zjednoczonych, mimo że nasz produkt
wprowadziliśmy na rynek zaledwie rok
temu. Obecnie pracujemy nad rozszerzeniem sieci serwisów, które będą mogły
instalować system CPC. Ten proces trwa,
ponieważ musimy mieć pewność, że dokonana instalacja będzie na najwyższym
poziomie. Jest to niezmiernie istotne,
ponieważ naszym klientom dajemy gwarancję najniższych kosztów, bezpieczeństwa i wysokiej jakości usług. Wybrane
przez nas serwisy będą musiały uzyskać
odpowiedni certyfikat. Tylko certyfikowane serwisy będą mogły instalować
system. Żeby zwiększyć sprzedaż, musimy mieć dobry i sprawdzony produkt.
Tylko takie działanie jest gwarantem
sukcesu.

podstawowych parametrów. Kiedy jazda
dopiero się rozpoczyna, czujnik transmituje dane 4 razy na sekundę po to,
żeby mieć pewność, że prawidłowe wartości danych przekazywane są do kabiny kierowcy. W trakcie podróży częstotliwość mierzenia jest niższa po to, by
oszczędzać baterię.

Jaka jest przyszłość systemu CPC? Czy
będzie on mógł np. wymusić zatrzymanie pojazdu po tym, jak na wyświetlaczu pojawi się niepokojące ostrzeżenie
o stanie opon?

Kto zajmuje się montażem i serwisowaniem systemu? Jakie są koszty jego
zakupu i instalacji?

Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Renata Pawliszko
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Technologie jutra
na Automechanice

Katarzyna Biskupska

W dniach 16–20 września br. w centrum wystawienniczym we Frankfurcie nad
Menem odbyły się międzynarodowe targi techniki motoryzacyjnej Automechanika –
najważniejszej i największej imprezy branżowej tego typu, gromadzącej wystawców
związanych głównie z rynkiem części zamiennych i wyposażenia warsztatowego.

dbywające się w cyklu dwuletnim targi zorganizowano już po
raz 23. Swoją ofertę zaprezentowało rekordowo dużo, bo 4631 wystawców z 71 krajów. Ofertę wystawienniczą podzielono na 5 głównych
grup tematycznych: części zamienne,
wyposażenie warsztatów samochodowych, akcesoria i tuning, stacje obsługi
i myjnie oraz informatyka i zarządzanie. Produkty rozlokowane były zarówno w halach, jak i na zewnątrz – wystawcy zajęli w sumie ponad 300 tys. m2.
Targi odwiedziło niemal 140 tys. osób
ze 173 krajów, z czego ok. 60% to goście z zagranicy.
Odwiedzający mogli zapoznać się
z nowościami branży warsztatowej oraz
wziąć udział w licznych wydarzeniach towarzyszących, konferencjach i seminariach dotyczących aktualnych problemów motoryzacyjnych. Wydarzeniem
specjalnym była zorganizowana w jednej z hal wystawa „Tomorrow’s mobility” dotycząca rozwiązań do pojazdów
z napędem alternatywnym. Zaprezentowało się w niej ponad 50 firm z 12 krajów. Przez dwa dni targowe odwiedzający mogli również skorzystać z cyklu
technologicznych prezentacji i krótkich
praktycznych szkoleń dla autoryzowa-

Firma TRW Automotive
Aftermarket zaprezentowała m.in. części z grupy
TRW Proequip przeznaczone do samochodów
ciężarowych. Pokazana
na zdjęciu końcówka
drążka kierowniczego
XCAP, przetestowana
w ekstremalnych warunkach, jest bardzo wytrzymała i dzięki swej
konstrukcji poprawia
kierowalność samochodów ciężarowych

nych warsztatów w ramach programu
„Automechanika Workshop Days”, zorganizowanego m.in. przez członków niemieckiego Stowarzyszenia Producentów
Części Rynku Wtórnego (Verein Freier
Ersatzteilemarkt eV – VREI), do którego
należy 53 znanych producentów, m.in.
Bosch, Eberspächer, Hengst, Schaeffler,
TRW i ZF.
Organizatorzy targów duży nacisk
położyli na zaprezentowanie wystawców oferujących produkty przeznaczone
do samochodów ciężarowych i pojaz-
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dów użytkowych. Ponad 1000 stoisk tych
producentów oznaczonych zostało tablicami „Truck Competence”, a dla zwiedzających przygotowano specjalny tematyczny katalog targowy. Stoiska te były
tłumnie odwiedzane przez właścicieli
i pracowników warsztatów, hurtowników oraz menedżerów zarządzających
flotami i firmami transportowymi.
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Nagrodzeni
Tradycyjnie już podczas targów przyznano nagrodę Automechnika Innovation Award za najbardziej innowacyjne
technologicznie produkty i rozwiązania.
Spośród 120 zgłoszonych nominacji (ponad połowę z nich stanowiły produkty

Niemal 25% wystawców oferowało produkty
i usługi przeznaczone do pojazdów użytkowych
– ich stoiska zostały odpowiednio oznaczone
tabliczkami „Truck Competence”

Firma ZF Services zaprezentowała się pod
hasłem „Connectivity” (Łączność). Na stoisku
oprócz prezentacji nowości w zakresie układów
napędowych, jezdnych oraz kierowniczych marek
koncernu: Sachs, Lemförder, ZF Lenksysteme
i ZF Parts, przedstawiono m.in. system telematyczny Openmatics, przynoszący korzyści firmom
zarządzającym flotami autobusów i pojazdów
użytkowych. Dodatkowa aplikacja Order+ tego
systemu jest innowacją opracowaną z myślą
o firmach spedycyjnych

niemieckie) jury złożone z 8 ekspertów
branży motoryzacyjnej wyłoniło 7 zwycięzców. Z nagrodzonych rozwiązań
warto wymienić czujnik VDO REDI-Sensor firmy Continental Aftermarket GmbH
służący do kontroli ciśnienia w ogumieniu (nagroda w kategorii Parts & Components – Części i Komponenty).

Przeprowadzono również konkurs
Green Directory. Wśród wystawionych
produktów i usług do „Zielonego Katalogu” wybrano te, które były zorientowane ekologicznie, wnosiły wkład
w ochronę klimatu i zmniejszały poziom
emitowanego hałasu, a także były bardziej efektywne pod względem wyko-

„Expect more” (Oczekuj więcej) – to motto przewodnie firmy Schaeffler Automotive Aftermarket
na tegorocznych targach. Produkty marek LuK, INA, FAG i Ruville, montowane w samochodach
osobowych, ciężarowych i traktorach, zostały zaprezentowane na stoisku o powierzchni ponad
1200 m2. Pokazano również nową wersję portalu internetowego RepXpert, połączonego obecnie
z katalogiem TecDoc

Bosch Automotive Aftermarket na 2300 m2 zaprezentował pełną ofertę wszystkich swoich produktów przeznaczonych dla różnych dziedzin techniki motoryzacyjnej, od diagnostyki, konserwacji
i napraw serwisowych do oprogramowania warsztatowego i części zamiennych. Jedną z części
stoiska była strefa warsztatowa przeznaczona dla pojazdów użytkowych. Warto dodać,
że firma Bosch bierze udział w targach już od wczesnych lat 70.
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Jedno z wielu praktycznych szkoleń w ramach programu szkoleń warsztatowych Automechanika
Workshop Days – demonstracja montażu automatycznej przekładni napędowej do samochodu
osobowego przez specjalistę z ZF Services

Nagrodzony w kategorii części i komponenty
czujnik kontroli ciśnienia w oponach
VDO REDI-Sensor firmy Continental
Aftermarket GmbH

Firmy wyposażające pojazdy użytkowe
mają swój wkład w rozwój i sukcesy sportowe pojazdów wyścigowych, podkreślając tym samym wytrzymałość swoich
komponentów w myśl zasady „Produkty,
które sprawdzają się w ekstremalnych
warunkach eksploatacji, są też doskonałe
na drodze”. Na targach więc można było
zobaczyć wiele ciężarówek wyścigowych
wyposażonych w części Meritor, m.in.
w tarcze i zaciski hamulcowe

Z Polski przyjechało 146 wystawców
– o 23 firmy więcej niż w edycji z 2012 r.

rzystania energii, materiałów i surowców
naturalnych. W katalogu znalazło się 25
produktów firm uczestniczących w targach, a nagroda specjalna przypadła firmie Robert Bosch GmbH za prezentację
usługi, dzięki której można zregenerować wadliwe elementy elektroniczne,
zastąpić zużyte części i naprawić błędy,
np. w ABS-ie, nawigacji, i dostarczyć do
warsztatu w ciągu 24 godzin.

O tym się mówiło
Dzień przed rozpoczęciem targów
władze firmy ZF Friedrichshafen AG –
producenta technologii układów napędowych i podwozi – poinformowały o prze-
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Wystawcy prezentowali swoje produkty również na terenie otwartym

jęciu spółki TRW Automotive Holdings,
wytwórcy rozwiązań w zakresie biernego i czynnego bezpieczeństwa, w tym
systemów wspomagania kierowcy. Żywo
dyskutowano na temat połączenia dwóch
ważnych i liczących się graczy na rynku,
a to nie dziwi, gdyż powstała firma to
jeden z globalnych liderów w sektorze
dostawców działających na rzecz przemysłu motoryzacyjnego z roczną sprzedażą przewidywaną na 30 mld euro.
Innym ważnym wątkiem poruszanym w czasie rozmów była podpisana
15 września br. umowa pomiędzy firmą
Robert Bosch GmbH a ZF Friedrichshafen AG dotycząca powiększenia do 100%
pakietu akcji w spółce ZF Lenksysteme
GmbH, zajmującej się rozwojem, produkcją i sprzedażą układów kierowniczych
do samochodów osobowych i użytkowych na całym świecie. Dzięki wykupieniu całości udziałów firma Bosch
umocniła swoją pozycję na rynku motoryzacyjnym i jest aktualnie jednym z liderów technologii układów kierowniczych wspomaganych elektrycznie.
Zainteresowanym rynkiem aftermarketowym nie uszło również uwadze połączenie sieci sprzedaży marek LuK, INA,
FAG oraz Ruville, dzięki czemu Schaeffler Automotive Aftermarket zamierza
wzmocnić swoją pozycję na międzynarodowym ryku części zamiennych,
a także rozszerzyć i wzmocnić zasięg
terytorialny marki Ruville.

Sporą grupę wystawców stanowili producenci myjni do pojazdów
użytkowych i dostawcy środków chemicznych do mycia

Firma FTE Automotive
zaprezentowała m.in.
regenerowane zaciski hamulcowe i siłownik elektrohydrauliczny do pojazdów użytkowych,
którego kluczowym elementem
jest bezszczotkowy silnik prądu
stałego napędzający tłok
hydrauliczny

Przyszłościowe trendy
Odwiedzający targi zainteresowani
byli szczególnie rozwiązaniami do pojazdów z napędem hybrydowym i elektrycznym, technologiami informacyjnymi
stosowanymi w warsztatach motoryzacyjnych oraz internetowymi usługami
sprzedażowymi. Przygotowane z rozmachem stoiska producentów to już nie
tylko prezentacje statyczne produktów,
ale w większości ciekawie przygotowane,
interaktywne stanowiska doświadczalne.
Firmy myślą przyszłościowo, wiedząc,
że usługi cyfrowe będą się dalej rozwijać i tylko wzrośnie stopień ich indywidualizacji i interaktywności. Już opracowują sposoby, dzięki którym uda się
inteligentnie połączyć w sieć systemy
diagnostyczne, podzespoły i narzędzia,
gdyż te wymagać będą w przyszłości zu-

pełnie nowych procedur wykonywania
czynności konserwacyjnych i naprawczych. Wyzwaniem będzie też przedstawienie rozwiązań umożliwiających dostęp do danych wszystkim warsztatom.
Automechanika stała się więc platformą do prezentacji ważnych, przyszłościowych technologii. Dodatkowo uczelnie techniczne prezentowały pionierskie
projekty badawcze, głównie związane
z e-mobilnością, nad którymi pracują.
Wystawcy byli zadowoleni z pobytu
na targach, wielu podkreślało, że dzięki
udziałowi sporej liczby decydentów z firm
byli w stanie zawrzeć dobre i rokujące
na przyszłość kontrakty oraz podtrzymać
i umocnić relacje i kontakty z klientami.
Następne targi Automechanika odbędą
się w dniach 13–17 września 2016 r.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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Ciągnik i naczepa doskonale
się uzupełniają. Seria T godnie
zastępuje swego poprzednika

Utytułowany król

Arkadiusz Gawron

Na targach IAA w Hanowerze samochodem ciężarowym roku 2015 wybrano Renault
Trucks T. Tydzień później mieliśmy okazję sprawdzić, czym ta ciężarówka zauroczyła
i przekonała do siebie jury niezależnych dziennikarzy z branży specjalistycznej.

esign odświeżonej rok temu gamy
pojazdów Renault Trucks można
określić jako ultranowoczesny, co
w serii T akurat bardzo dobrze współgra ze starszymi modelami tej marki,
które wyznaczały nowe trendy i kierunki
w tej klasie pojazdów, wspomnę tu choćby o AE Magnum z 1990 r. Wzornictwo
kabiny, jej wnętrza oraz pozostałych elementów pojazdu zapewne przysporzy
modelowi T tyle samo zwolenników co
przeciwników, ale na pewno nie pozostawi nikogo obojętnym. Myślę, że należałoby tu podkreślić indywidualny dla
Renault Trucks, konsekwentnie rozwijany od lat styl, dzięki któremu Renault
T jest „renówką” i nie sposób jej pomylić z ciężarówką innej marki.

Na zewnątrz
Reflektory zintegrowane z odchylaczem strugi powietrza, chroniącym przed
zabrudzeniem boki kabiny, klamki i szyby
w drzwiach, wyglądają „bojowo” podkreślone diodowymi światłami do jazdy
dziennej. Trapezowa atrapa chłodnicy nadaje przedniej ścianie pojazdu dostojny
wygląd. Motyw trapezu jest powtórzony
w wielu elementach wystroju pojazdu
i jego wnętrza, co tworzy specyficzny
dla modelu klimat.
Aby uniknąć uszkodzeń przedniej
osłony kabiny przy jej unoszeniu, konstruktorzy zdecydowali się na proste
rozwiązanie wymuszające wykonanie
wszystkich czynności we właściwej ko-
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lejności. Otóż kierowca najpierw musi
wziąć klucz do przestawienia trybu pracy
pompy elektrohydraulicznej w kierunku
unoszenia, który jest przyczepiony pod
maską po lewej stronie kabiny, co siłą
rzeczy wymusza jej otwarcie. Następnie
może przejść do prawego stopnia wejściowego, gdzie zamontowano pompę.
Sama kabina wychyla się tak, że zapewnia bardzo wygodny dostęp do silnika
i innych podzespołów. Przed odchyleniem kabiny warto pamiętać o dobrym
zabezpieczeniu wszystkich rzeczy wewnątrz przed upadkiem i rozbiciem przedniej szyby. Prawy schowek pod dolną
leżanką ma wydzieloną część dostępną
tylko z zewnątrz, co sugeruje wykorzystanie go do przechowywania narzędzi

i innych przedmiotów potrzebnych na zewnątrz kabiny, które nie zawsze są czyste.
Co prawda bohaterem testu był ciągnik,
ale nie sposób nie wspomnieć o pojeździe, który był przez tego „konia” ciągnięty. Była to izotermiczna naczepa firmy
Frappa, która prezentowała się równie
dobrze. Wyoblona powierzchnia przedniej ściany, opadający ku tyłowi dach,
zwężające się boczne ściany, obudowane
koła, tylne naroża i wyprofilowany spód
powodowały, że naczepa tworzyła perfekcyjnie dobrany duet z ciągnikiem Renault Trucks.

Kabina wychyla się
pod dużym kątem,
dając bardzo dobry
dostęp do silnika

Wchodzimy do środka
Deska rozdzielcza jest wyraźnie pochylona w kierunku kierowcy. Na zestawie wskaźników umieszczono tylko 4
zegary, dzięki temu nie jest on przeładowany informacjami. Interesujące nas
dodatkowe parametry można wyświetlić na centralnym wyświetlaczu, który
jest jednym z największych kolorowych
wielofunkcyjnych wyświetlaczy cyfrowych, z ciekawą grafiką współgrającą
z nowoczesnym designem deski rozdzielczej. Do jego obsługi trzeba się przyzwyczaić, ale nie jest ona skomplikowana, mimo że menu jest bardzo bogate.
Najwyższe noty należą się za możliwość
sterowania z kierownicy wszystkimi ważnymi funkcjami, w tym przewijaniem
wspomnianego menu za pomocą bębenka dostępnego po wewnętrznej stronie
prawego ramienia kierownicy. Pilot do
radia, znajdujący się pod kierownicą po
prawej stronie, jest jednym z najwygodniejszych urządzeń tego typu i co
ciekawe, obsługuje on radio, które jest

fizycznie elementem niezależnym od nawigacji (radio jest nad głową kierowcy,
nawigacja na desce rozdzielczej). Dotykowy ekran systemu nawigacji jest czytelny, kolorowy i ma dobrą rozdzielczość, jedyną jego wadą jest zbyt mała
czułość na dotyk. Niewykluczone, że jego
czułość można ustawić, ale nie było
czasu, aby to sprawdzić. Na szczęście pozostałe przyciski, pokrętła i przełączniki
pracowały z delikatnością znaną z francuskich osobówek. Dane kartograficzne
są przedstawiane w przystępny sposób
i uwzględniają wymiary i masę pojazdu,
którym się poruszamy, co wyklucza znalezienie się na niewłaściwej drodze.
Nad głową kierowcy znaleźliśmy kilka ciekawych rzeczy, oczywiście poza
wspomnianym radiem. Pierwsza to uzupełnienie elektrycznie sterowanej rolety
przeciwsłonecznej (która jest węższa
od szyby i nie sięga do słupków kabiny)
odchylanymi tradycyjnie ręcznie plasti-

kowymi przesłonami, umieszczonymi
wzdłuż bocznych krawędzi przedniej
szyby. Znakomicie sprawdzają się przy
słońcu świecącym między krawędzią
rolety a słupkiem A kabiny, a w dodatku
po ich wewnętrznej stronie znajduje się
uchwyt np. na drobne dokumenty. Przesłony mogłyby jednak być nieco większe,
ponieważ nie pomagają przy słońcu świecącym tuż nad horyzontem o zmierzchu
lub o świcie, a ich większy wymiar nie
przeszkadzałby, gdyż nie znajdują się
w bezpośrednim polu widzenia kierowcy.
Drugą ciekawostką jest wyprowadzenie
wyjścia AUX i portu USB 2.0 z radia tuż
przy niewielkim schowku zabezpieczonym gumowym progiem, w którym
można zmieścić telefon czy inny nośnik
danych bez obawy o ich wypadnięcie. Kolejnym interesującym rozwiązaniem jest
sposób podświetlenia kabiny z trzema
trybami pracy i możliwością płynnej regulacji jasności. Światło rozchodzi się
z zagłębień biegnących nad schowkami
na czole kabiny i po bokach przy dachu,
tworząc miłą kolorową atmosferę.

Wybrania naroży naczepy ukierunkowują
strugę opływającego powietrza i zmniejszają
stawiany opór, podobnie jak pozostałe
rozwiązania aerodynamiczne
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Futurystyczne „centrum dowodzenia” kierowcy,
zapewniające doskonałą ergonomię

Wszystkie
możliwe miejsca
wykorzystano
na poręczne
schowki

Radio ma wyprowadzone dodatkowe podłączenia tuż obok małego
schowka zabezpieczonego gumowym progiem, uniemożliwiającym
wypadnięcie np. telefonu w czasie jazdy

Warto wspomnieć, że centralny schowek nad przednią szybą jest zamykany
na klucz, co jest rozwiązaniem raczej
niespotykanym w ciężarówkach, a mogącym zwiększyć bezpieczeństwo umieszczonej tam dokumentacji i innych przedmiotów.
Złożenie połowy górnej leżanki do
pionu tworzy użyteczną i bardzo pojemną dodatkową półkę w kabinie, z której
nic w czasie nagłego hamowania nie
spadnie. Przy dolnej leżance znajduje
się pilot z wyświetlaczem LCD do sterowania wieloma funkcjami, m.in. radiem,
oświetleniem, centralnym zamkiem, szybami, uchylnym dachem, a nawet telefonem, co zapewne jest bardzo wygodnym rozwiązaniem.

Panel przełączników szyb i lusterek
umieszczony jest trochę za nisko, za to
pod bardzo wygodnym uchwytem drzwi
zintegrowanym z wewnętrzną klamką
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Na zestawie wskaźników
zastosowano wielki
wyświetlacz, co przekuło
się na jego czytelność

Sterowanie menu wyświetlacza zestawu wskaźników bębenkiem na wewnętrznej stronie ramienia kierownicy. Widoczny także pilot sterowania
radiem, jeden z najwygodniejszych w obsłudze

.eu
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Górna leżanka przekształcona w pojemną
półkę przez złożenie jej połowy do pionu.
Widać panel sterowania różnymi
funkcjami z dolnej leżanki

Bardzo wygodne
hamakowe oparcie
dolnej leżanki

Wrażenia z jazdy
Pozycja za kierownicą Renault serii T
jest bardzo wygodna dzięki wyposażeniu
testowanego egzemplarza w kolumnę
kierowniczą z 3 przegubami (Easy Access), co zapewnia możliwość ułożenia
koła kierownicy w płaszczyźnie podobnej,
jak w autach osobowych. Na komfort duży
wpływ mają także fotele, a te w egzemplarzu testowym oba miały identyczny
sposób regulacji. Znakomicie podpierają
ciało, a dzięki możliwości dopasowania
ich ustawienia w każdej płaszczyźnie,
włącznie z pompowaniem odcinka lędźwiowego i boków oparcia, zapewniają
wygodę na najwyższym poziomie. Zautomatyzowana skrzynia biegów ma zaprogramowaną strate gię zmiany 12
przełożeń, aby oszczędzać paliwo, i w warunkach autostradowych na nizinnym
terenie ta strategia się sprawdza. Zwalniacz Optibrake, sterowany charakterystyczną dla marki Renault dźwignią przy
kierownicy, który jest kombinacją hamulca wydechowego i silnikowego hamulca dekompresyjnego, połączonych
z hamulcem zasadniczym, dawał sobie
świetnie radę z utrzymaniem założonej
prędkości zjazdu mimo pełnego ładunku.
Sterowanie hamulcem postojowym
w serii T powierzono automatyce. Po
wybraniu zakresu pracy skrzyni biegów
na jazdę i dodaniu gazu hamulec zostanie samoczynnie zwolniony, a po za-

Nocne oświetlenie kabiny
tworzy przyjemny klimat

trzymaniu pojazdu i przełączeniu skrzyni
biegów na pozycję neutralną zostanie
automatycznie zaciągnięty. Oczywiście
istnieje możliwość manualnego sterowania jego pracą za pomocą stylowego,
prostokątnego przełącznika zintegrowanego z deską rozdzielczą, umieszczonego nad włącznikiem świateł awaryjnych. W podobny sposób działa także
silnik. Jakież było moje zaskoczenie,
kiedy podczas kilkuminutowego postoju
w korku na autostradzie silnik samoczynnie zgasł. Uspokojony przez opiekuna
z Renault, że to normalne, bez problemu
ruszyłem, dodając gazu, wówczas silnik
ożył. Tempomat miał możliwość nastawienia dwóch prędkości jazdy i wywołania ich w dowolnym momencie, co
bardzo przydaje się np. przy wjeżdżaniu
w teren zabudowany i opuszczaniu go.
Nie trzeba ciągle ustawiać jego para-

metrów pracy. Ogólnie samochód prowadzi się dość pewnie i komfortowo,
bez żadnych zastrzeżeń do głównych
podzespołów pojazdu.

Podsumowanie
Na razie o zaletach niektórych rozwiązań zastosowanych w Renault T nie
mieliśmy sposobności się przekonać, ponieważ po prostu zabrakło nam czasu.
Moim zdaniem, pojazd w zupełności
zasłużył sobie na tytuł International
Truck of The Year 2015. Jako jego
główne zalety wymieniłbym na pierwszym miejscu nowatorstwo – zarówno
technologiczne, jak i wzornicze – oraz
wygodę prowadzenia, która jest charakterystyczną cechą tej marki.

Zdjęcia: © A. Gawron
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Pierwsza jazda

Piotr Muskała

Nowy Solaris Urbino.
Stylistyka nowego
Urbino jest nowoczesna, ale również
ponadczasowa

nowym Solarisem Urbino
W dniach 16–18 października w okolicach Barcelony odbyły się pierwsze jazdy
nowym Solarisem Urbino. Dziennikarze branżowi jako pierwsi mieli okazję
przetestować nowy produkt podpoznańskiego producenta.

owy Solaris Urbino miał swoją
światową premierę na tegorocznych targach IAA, a polską na
Transexpo w Kielcach. Zaledwie tydzień
po polskiej premierze bestsellerowego
autobusu nowej generacji mieliśmy
okazję praktycznie przekonać się o jego
możliwościach w malowniczej scenerii
okolic Barcelony.

Nowa konstrukcja
Na początek należy podkreślić, że
nowy Solaris Urbino to nie jest poprzedni
model po face liftingu. Jest to bowiem
konstrukcja zaprojektowana od początku
do końca od nowa. Oczywiście zawiera
rozwiązania sprawdzone w poprzednim
modelu, niemniej jednak wszystkie zasadnicze elementy konstrukcji, począwszy
od szkieletu, przez elementy poszycia,
stanowisko pracy kierowcy i konfigurację wnętrza, na stylistyce skończywszy,
są całkiem nowe. Autobus zyskał nowoczesny, bardzo dynamiczny wygląd.

Nadwozie obniżono w stosunku do poprzednika o 150 mm, co pozwoliło na
zmniejszenie ilości materiałów potrzebnych do produkcji. Całkowicie nowy jest
charakter poszycia bocznego, wykonanego obecnie w technologii SMC, czyli
prasowanych laminatów, z wykorzystaniem montażu skin-on-skin – bez klejenia i spawania. Montaż skin-on-skin nie
wymaga też dopasowywania elementów
poszycia bocznego. Dzięki temu technologia ta znacznie skraca zarówno proces
produkcji autobusu, jak i czas wymiany
elementów poszycia uszkodzonych podczas drobnych kolizji.
Części wyposażenia znajdujące się
na dachu (np. klimatyzator) zamaskowano osłonami, co sprawia, że sylwetka
pojazdu zyskała bardzo spójny charakter. W konstrukcji szkieletu zastosowano
dużą ilość profili otwartych oraz płaskie
elementy o znacznej powierzchni, co pozwoliło na jednoczesne obniżenie masy
i usztywnienie konstrukcji. Oprócz tego
zastosowano nowy sposób łączenia pro-
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fili szkieletu w miejscach narażonych
na działanie największych sił, co poprawia trwałość i odporność konstrukcji na
eksploatację w trudnych warunkach drogowych. Na nowo rozplanowano rozmieszczenie pewnych komponentów, np.
zbiorniki paliwa trafiły nad przednią oś
(w wersji 18-metrowej nad oś środkową),
co w połączeniu z rekonfiguracją rozmieszczenia wielu innych elementów pozwoliło poprawić rozkład masy. W konsekwencji autobus zachowuje się dużo
stabilniej podczas jazdy. Nowa konstrukcja jest o ponad 700 kg lżejsza od
poprzedniej, co już dziś powoduje, że
ograniczeniem jeśli chodzi o pojemność
pasażerską autobusu nie jest dopuszczalna masa całkowita, a… powierzchnia podłogi. Obniżenie masy własnej pojazdu przekłada się oczywiście na redukcję
zużycia paliwa.
Pomimo obniżenia całkowitej wysokości autobusu wysokość wnętrza zwiększyła się o 40 mm. Zastosowano też większe (zarówno szersze, jak i wyższe) drzwi
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(250 KM), 209 kW (280 KM) oraz 231 kW
(310 KM), osiągające odpowiednio 1000,
1100 i 1100 Nm maksymalnego momentu
obrotowego. Napęd przenosi automatyczna skrzynia biegów Voith DIWA.6.
Do najważniejszych cech nowej skrzyni
należą zapewne przede wszystkim redukcja zużycia paliwa o 5%, redukcja
emisji CO2, znaczne obniżenie emisji
hałasu oraz ułatwione procedury serwisowe. Zdaniem producenta skrzyni Voith
– DIWA.6 to coś więcej niż skrzynia biegów, to cała idea, na którą składają się
trzy elementy: skrzynia biegów, układ
Senso Top sterujący pracą przekładni
na podstawie m.in. informacji o nachyleniu zjazdu/podjazdu uzyskiwanej z senZupełnie nowe:
jaśniejsze, wyższe
i przestronniejsze
wnętrze

o wymiarach 1250/2000 mm. Oprócz tego
zmniejszone zostały tunele maskujące
elementy wyposażenia znajdujące się
przy podsufitce.
Do oświetlenia wnętrza wykorzystano technologię LED. Z niskiej podłogi
dostępnych jest obecnie w wersji podstawowej aż 16 foteli. Modułowa konstrukcja pozwala na zamówienie różnych
konfiguracji drzwi, w układach (dla wersji
12-metrowej) m.in.: 2-2-2, 2-2-0 (z drugimi drzwiami przesuniętymi w kierunku
tylnej części nadwozia). Zastosowanie
konstrukcji modułowej nie wyklucza nawet zastosowania podwójnych drzwi środkowych w układzie 2-2-2-2, choć jest to
możliwość czysto teoretyczna.
Do napędu nowego Urbino w wersji
z silnikiem Diesla posłużą 11-litrowe
jednostki PACCAR MX 11 Euro VI, dostępne w trzech wariantach mocy: 210 kW
(290 KM), 240 kW (330 KM) i 271 kW
(370 KM) osiągające maksymalny moment obrotowy odpowiednio: 1200, 1400
i 1600 Nm lub mniejsze, 6,7-litrowe silniki Cummins ISB6.7E6 Euro VI, również
dostępne w trzech regulacjach: 187 kW

sowanie progresywnych miechów zawieszenia, których zadaniem jest poprawienie sztywności pojazdu podczas
pokonywania zakrętów. Dodatkowo zastosowano również nowe amortyzatory.

Wrażenia z jazdy
Pierwsze wrażenie po zajęciu miejsca
za kierownicą jest bardzo pozytywne.
Fotel kierowcy umieszczony jest wysoko,
wyżej niż w typowym autobusie miejskim, co w połączeniu z nisko opadającą
prawą częścią szyby czołowej daje kierowcy bardzo dobrą widoczność. Ma to
szczególne znaczenie podczas podjeżdżania do przystanku. Stanowisko pracy
kierowcy jest wygodne, zamontowany
w testowym egzemplarzu fotel Grammer
zapewnia szeroki zakres regulacji we
wszystkich płaszczyznach. Znalezienie
właściwej i jednocześnie wygodnej po-

Nadwozie
zaprojektowano
całkowicie od nowa

sorów ciśnienia oraz DIWA SmartNet,
czyli telematyczny system zarządzania
przekładnią. Wspomniane cechy nowej
przekładni uzyskano, wprowadzając wiele
zmian w stosunku do modelu DIWA.5,
a więc: mniejsze robocze ciśnienie oleju,
skuteczniejszy tłumik drgań skrętnych,
zmodyfikowaną obudowę oraz podwyższone limity momentu wejściowego.
W układzie zawieszenia znajdziemy
z przodu układ niezależny ZF RL82EC,
a z tyłu oś portalową ZF AV 132. Na
przednią oś zamówić można również
znacznie tańszą w serwisowaniu, choć
zapewniającą niższy komfort jazdy oś
sztywną ZF RL85. Nowością jest zasto-

zycji za kierownicą zajmuje zaledwie
chwilę. Sprawę ułatwia dodatkowo regulowany bezstopniowo w dwóch płaszczyznach kokpit, przemieszczający się
razem z kierownicą, która jest niewielka
i bardzo dobrze leży w dłoniach. Wspomaganie kierownicy pracuje z odpowiednią siłą – wystarczająco lekko przy
niewielkich prędkościach oraz odpowiednio ciężko podczas szybciej pokonywanych zakrętów.
Pulpit wyposażony został wyłącznie
w ekrany dotykowe, których obsługa
wymaga co prawda przyzwyczajenia, ale
już po przejechaniu kilku kilometrów
okazuje się bardzo prosta i intuicyjna
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Długość
Szerokość
Wysokość
Rozstaw osi
Maksymalna wysokość wnętrza
Minimalna wysokość wnętrza
Liczba miejsc:
Ogółem
Siedzących
Siedzących dostępnych z niskiej podłogi
Masa własna [kg]
Emisja hałasu [dB(A)] (norma = 80 [dB(A)])
Kąt otwarcia klap rewizyjnych [°]
Objętość zbiornika paliwa [dm3]

Nowy Solaris Urbino

w obsłudze. Na plus należy odnotować
to, że pomimo bardzo słonecznej pogody
nie było żadnego problemu z czytelnością
informacji podawanych na ekranach dotykowych. Elektrycznie sterowane drzwi
pasażerskie zamykają się niemal bezszelestnie i bez żadnych trzasków. Praca
silnika została bardzo dobrze wygłuszona,
na tyle, że głośniej pracuje nawet wentylator klimatyzacji. Widoczność w elektrycznie regulowanych lusterkach wstecznych jest wzorowa. Autobus przyspiesza
sprawnie, prowadzi się go bardzo pewnie. W szybciej pokonywanych zakrętach zachowuje się zaskakująco pewnie,
nie zdradzając tendencji do nadmiernych

12 000
2550
3100
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-------------------------------------------------------------------------------------

Wymiary [mm]:

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

Porównanie podstawowych danych technicznych
nowej i poprzedniej generacji Solarisa Urbino
Solaris Urbino

Nowe, podwyższone stanowisko pracy
kierowcy z dotykowym pulpitem zapewnia
bardzo wysoki komfort pracy
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Konstruktorzy nowego Urbino pomyśleli także o komforcie pracy mechaników. Dostęp do wszystkich podzespołów jest wzorowy – wyznacza nowe standardy
komfortu pracy w autobusach miejskich
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Podczas pierwszych testów drogowych
nowy autobus zrobił bardzo dobre wrażenie.
Czuje się, że nowe zawieszenie to nie tylko
chwyt marketingowy, ale wynik
solidnej pracy inżynierów
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przechyłów nadwozia na boki. Z kolei
przy powolnej jeździe zawieszenie pracuje miękko i komfortowo. Jest to zasługą
nowych miechów zawieszenia o progresywnej charakterystyce, pozwalającej na
automatyczne dostosowanie twardości
zawieszenia do prędkości jazdy.
Nowa skrzynia biegów Voith DIWA.6
przełącza biegi bardzo płynnie i miękko.
Zarówno podczas jazdy po płaskim, jak
i przy podjazdach czy zjazdach nie odczuwa się zmiany przełożeń. Układ hamulcowy działa precyzyjnie, jest przy
tym bardzo skuteczny. Chwili przyzwyczajenia wymaga natomiast bardzo duża,
może wręcz zbyt duża czułość pedału hamulca. Podobnie jak w poprzedniej generacji Urbino producent przewidział
w kabinie kierowcy liczne schowki, co eliminuje ryzyko pozostawienia przez kierowców jakichkolwiek niezabezpieczonych przedmiotów. Ma to szczególne
znaczenie w Polsce, gdzie kierowcy autobusów miejskich lubują się w przewożeniu w kabinach nikomu niepotrzebnych szmat, butelek, pokrowców itp.
Głęboki, bezpieczny uchwyt na kubek
przewidziano w miejscu zniechęcającym
kierowców do picia kawy czy herbaty
podczas prowadzenia pojazdu, niemniej
jednak jeśli życzenie przewoźnika będzie
inne, można go umieścić w miejscu łatwo
dostępnym zza kierownicy.
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cjonalność całego wnętrza należy określić jako bardzo dobre. Dużo pracy włożono
w wyciszenie wnętrza w kontekście mocowania elementów tak, aby nic nie
trzeszczało podczas jazdy po nierównych ulicach. Trzeba przyznać, że we
wnętrzu testowego egzemplarza to się
udało. Efekt prac można zauważyć gołym
okiem chociażby po tym, że poręcze są
w większości spawane, a nie skręcane,
a „gołym uchem” natomiast – wjeżdżając na wyboistą drogę. Co więcej, konstruktorzy obiecują dalsze testy i prace
nad poprawieniem wyciszenia wnętrza,
a seryjne egzemplarze nowego Solarisa

Nowy Urbino zachował
pewne charakterystyczne
dla poprzednika cechy,
m.in. poprawiającą
widoczność, nisko
opadającą krawędź
przedniej szyby

jazdach. Podstawowa konfiguracja foteli zapewnia aż 16 miejsc dostępnych
z niskiej podłogi, przy czym część foteli
można zamienić na dodatkowe miejsce
dla wózków dziecięcych bądź inwalidzkich. Klimatyzacja działa bardzo sprawnie i jest wystarczająco wydajna. Temperatura rozkłada się w miarę równomiernie
na całej długości autobusu, a nawiewy
są tak skonstruowane, że nie powodują
przeciągów.

Podsumowanie
Konstruktorzy nowego Solarisa w trakcie prac projektowych położyli duży
nacisk na ułatwienie pracy kierowcom
i mechanikom, podwyższenie komfortu
pasażerów oraz poprawę bezpieczeństwa i ekonomiki eksploatacji. Przy tym
wszystkim udało się skonstruować pojazd o estetycznej, ponadczasowej stylistyce. Warto także podkreślić, że – co
rzadko się zdarza – nowy Urbino w rzeczywistości wygląda jeszcze ładniej niż
na zdjęciach.

Zdjęcia: © P. Muskała

Summary

Nowy Urbino bardzo dobrze spisał się także podczas testów w wąskich uliczkach w centrum miasta

Mimo że testowany egzemplarz jest
w zasadzie jeszcze prototypem, pozytywnie zaskakuje staranność montażu
i jakość elementów wyposażenia wnętrza.
Wnętrze poprzedniej generacji Urbino
w podstawowych wersjach wyposażenia
było często oceniane jako nieco zbyt
spartańskie. Tymczasem nowy model
można określić jako minimalistyczny,
lecz wyjątkowo dopracowany. Dominują
proste linie i rozwiązania, jednakże zarówno spasowanie elementów, jak i funk-

Urbino mają być niemal całkiem pozbawione jakichkolwiek nieprzyjemnych
trzasków podczas jazdy po dziurawych
drogach.
Wnętrze jest wyjątkowo przestronne
i jasne nie tylko dzięki zastosowaniu
dużej powierzchni szyb, ale również jasnych elementów jego wykończenia. Wykorzystane materiały wydają się łatwe
w czyszczeniu i konserwacji. Fotele Ster
mają nowoczesny design i zapewniają
wystarczający komfort na krótkich prze-

The new Solaris Urbino is not a facelift of a previous model. It is a structure designed from the scratch. Ofcourse the new bus includes solutions
from the previous model, but all the
essential elements of design, such as
the skeleton, the shell elements, driver’s cockpit and interior configuration, style ending, they are brand
new. The bus has gained modern,
very dynamic look. Body was lowered by 150 mm, reducing the amount
of materials needed for production.
Completely new are side casings,
now made in the technology of the
SMC, using the assembly skin-onskin – without gluing and welding.
The new Urbino is over 700 kg lighter
than the predecessor. In consequence,
in terms of passenger capacity the
limit of the bus is not permissible
laden mass, but... the floor surface.
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Transexpo 2014

Piotr Muskała

W dniach 8–10 października br. w Kielcach odbyła się kolejna, 12. już edycja
Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego – Transexpo 2014. Na liście
wystawców znalazło się ponad 100 firm z Austrii, Czech, Francji, Holandii,
Niemiec, Szwecji, Słowacji, Włoch i oczywiście Polski.

ransexpo to od lat jedno z najważniejszych wydarzeń w dziedzinie
transportu zbiorowego w naszej
części Europy. Swoje polskie, a czasem
nawet i światowe premiery mają tu wyroby globalnych koncernów i lokalnych
graczy. W tym roku na targach wyraźnie
widoczne było, że powoli kończy się kryzys gospodarczy. Hale były pełne nowych
pojazdów i komponentów oraz zwiedzających potencjalnych klientów. Nie
bez znaczenia pozostaje zapewne fakt,
że kolejna edycja Transexpo odbędzie się
nie za rok, a dopiero w 2016 r. Poniżej
w telegraficznym skrócie przedstawiamy
prezentowane podczas tegorocznej edycji Transexpo autobusy i komponenty.

Autobusy
W trzech halach i na dziedzińcu Targów Kielce zgromadzono naprawdę liczną
reprezentację autobusów produkowanych
przez większość obecnych na polskim
rynku producentów.
Na stoisku AMZ-Kutno mogliśmy oglądać AMZ CitySmile12 LF w barwach krakowskich, co wskazywało na kontrakt
z firmą Mobilis, oraz prototypowy elektrobus CitySmile 8,5 LF. Spore zainteresowanie wzbudził też trzeci pojazd z Kutna

Spektakularne show podczas premiery nowego Solarisa Urbino

– kontrowersyjnie stylizowany, nowatorski autobus ze skrętną osią tylną w postaci zintegrowanej przyczepy, powstały
we współpracy z francuskim producentem
napędów elektrycznych Safra.
Firma Autocentrum z Wejherowa
pokazała dwa midibusy na podwoziu
Mercedesa Sprintera: 17-miejscowy VIP
i 22-miejscowy niskowejściowy pojazd
o zastosowaniu miejskim i podmiejskim.
Inny znany producent minibusów – Automet z Sanoka – zaprezentował dwa
turystyczne minibusy na podwoziach
Sprintera i Craftera. Warto zauważyć, że
tegoroczna produkcja firmy wyniesie aż
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200 mini- i midibusów, do których zalicza się ich największy model Apollo, dostępny w wersjach o pojemności od 35
do 39 osób.
Pomimo prowadzonego postępowania
upadłościowego Autosana na targach
Transexpo nie zabrakło pojazdów marki
tej spółki. Na stoisku tego jednego z najstarszych w Europie producentów autobusów można było zobaczyć dwa premierowe pojazdy: były to niskopodłogowe
autobusy miejskie z serii Sancity z silnikami Cummins Euro VI. Autobusy robiły
bardzo dobre wrażenie pod względem jakości wykończenia wnętrza. Według za-
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Bardzo bogata była oferta producentów
komponentów autobusowych

pewnień przedstawicieli Autosana nowym
priorytetem dla marki jest rynek pojazdów miejskich i mniejsze miejscowości
w krajach Europy Środkowej. 12 października upłynął termin składania ofert
na zakup sanockiego zakładu. Czas pokaże, czy znajdzie się kupiec, a jeśli tak,
to co postanowi o dalszych losach marki
z tradycjami. Jak na razie Autosan najwyraźniej z różnych powodów nie ma
szczęścia na rynku. Dobrze byłoby jednak
ocalić jedną z najstarszych w Europie
marek autobusowych od zagłady.
Na stoisku EvoBus Polska dominowała majestatyczna Setra S 516 HDH.
To najnowsza generacja topowego autokaru dalekobieżnego, która powoli znaj-

na stoisku można było obejrzeć najnowszej generacji autobus Mercedes-Benz
Citaro w wersji G z silnikiem Euro VI
o pojemności zaledwie 7,7 l. Światowa
premiera tego autobusu, który w „starej
skórze” chowa liczne nowe rozwiązania
konstrukcyjne, odbyła się na tegorocznych targach IAA. Trzecim pojazdem na
stoisku EvoBusa był również debiutant
– Mercedes-Benz Tourismo K.
Niezwykle bogato zaprezentowała się
firma Iveco Bus. Ma to związek ze zmianą
wizerunkową – likwidacją marki Irisbus

Pomimo że znajduje się w stanie upadłości, Autosan przedstawił aż dwie premiery

duje już pierwszych klientów na polskim
rynku. Setra S 516 HDH kontynuuje tradycje wyznaczone przez 4 poprzednie
generacje autokarów niemieckiej marki
i wyznacza najwyższe standardy w dziedzinie komfortu jazdy, bezpieczeństwa
i… ekonomiki użytkowania. Oprócz Setry

i wprowadzeniem znaczka handlowego
Iveco. Wiąże się z tym oczywiście również
odświeżenie oferty i to w dodatku całej.
Na Transexpo zaprezentowano niemal
wszystkie dostępne autobusy Iveco Bus:
niskopodłogowy miejski Urbanway 12M
(polska premiera) oraz niskowejściowy

miejski Crossway LE City 10; segment
międzymiastowy reprezentowany był
przez niskowejściowe Crossway LE Line
12M oraz Crossway Pro 12M. Pokazano
również futurystycznie stylizowany autokar turystyczny Magelys. Stoisko słupskiej
Kapeny reprezentował popularny na naszym rynku minibus Thesi z silnikiem
Euro VI.
Firma Mercus z Nadarzyna pokazała
trzy minibusy na podwoziu Mercedesa
Sprintera oraz przedstawiła ofertę autobusów używanych. Scania Polska skupiła
się na promocji autobusów międzymiastowych i turystycznych. Na jej stoisku
można było obejrzeć starą znajomą Scanię Touring HD w wersji o długości 14 m
oraz premierową Scanię Irizar i6 o długości 12,35 m. Trzecim prezentowanym
przez Scanię modelem był międzymiastowy Higer A30.
Lider polskiego rynku dużych autobusów miejskich, Solaris Bus&Coach,
przygotował na Transexpo polską premierę nowego Urbino 12 oraz Urbino 18.
Ta zupełnie nowa rodzina autobusów
miejskich miała swoją premierę podczas
targów IAA w Hanowerze 24 września
br. Zaprezentowane w Kielcach autobusy przyciągały wzrok zupełnie nową,
odważną stylistyką. W 2014 r. fabrykę
w Bolechowie opuści rekordowa liczba
1400 autobusów.
Firma Lider Trading (przedstawiciel
Solbusa) pokazała przegubowy autobus
SM 18 LNG w barwach MZA Warszawa.
Debiut rynkowy tego autobusu miał również miejsce w czasie targów IAA w Hanowerze. Ponadto pokazano nowość z silnikiem Euro VI: Solbus SM 12 z jednostką
napędową Cummins o mocy 285 KM.
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Bardzo ciekawie prezentowało się
stoisko czeskiego SOR-a. Producent z Libchav pokazał w Kielcach niemal całą swoją
ofertę. Motywem przewodnim stoiska
były autobusy z silnikami Euro VI oraz
nowy elektrobus SOR EBN 11, z nowym
charakterystycznym designem, który na
razie będzie wprowadzony tylko w autobusach elektrycznych. Elektrobus, podobnie jak wiele innych nowości z Kielc,
miał premierę światową na IAA. Oprócz
EBN 11 na stoisku można było obejrzeć
modele: BN 12, CN 9,5 oraz LH 12 –
wszystkie z silnikami Euro VI.
Zdobywanie polskiego rynku rozpoczyna budżetowy producent ze Słowacji
– firma Troliga. Firma ta we współpracy
z PKS Słupsk zamierza kontynuować
pierwsze sukcesy i dlatego przygotowała
bogate stoisko na Transexpo. Pokazano
autobusy międzymiastowe typu Pegasus
dostępne zarówno w wersji Euro V (wyprzedaż ostatnich sztuk), jak i Euro VI.
Zdaniem przedstawicieli firmy główne
atuty Pegasusów to przede wszystkim
cena i niskie koszty eksploatacji. Ponadto
prostota konstrukcji gwarantuje wysoką
trwałość i niezawodność.

Komponenty
Targi Transexpo to nie tylko święto
producentów autobusów. Podczas imprezy można podziwiać liczne stoiska
dostawców komponentów autobusowych,
systemów zarządzania flotą czy producentów systemów informacji pasażerskiej. W krótkiej relacji z targów nie sposób wymienić wszystkich producentów,

tabletów i smartfonów. Pełne nowości
było też stoisko firmy Drabpol, gdzie
mogliśmy obejrzeć m.in. nowy pulpit
autobusowy z dotykowymi ekranami sterującymi, system RIBAS (wspomagający
technikę oszczędnej jazdy) czy też zestaw
kamer ułatwiający manewrowanie autobusem przegubowym. Licznie zaprezentowali się producenci klimatyzacji i ogrzewania postojowego (m.in. Thermo King,

Reprezentacja autobusów Iveco Bus
była najbogatsza na całych targach

Scania tym razem postawiła
na autobusy międzymiastowe
i turystyczne

Webasto, Konvekta), dostawcy osi i skrzyń
biegów (ZF, Voith, CNH Industrial, Allison) oraz producenci systemów informacji pasażerskiej i systemów poboru
opłat (PIXEL, SIMS, R&G, Mobitec i inni).
Firma Wanicki – autoryzowany przedstawiciel hiszpańskiej marki Irizar – zaprezentowała na tegorocznych targach
w Kielcach 15-metrowy autokar Irizar i6.
Firma zamierza się specjalizować w pojazdach o dużej pojemności pasażerskiej
(70 osób) przeznaczonych do komfortowego przewozu dużej liczby pasażerów
na większe odległości. Na przyszły rok
przedstawiciele Wanickiego zapowiadają premierę pojazdu elektrycznego
oznaczonego jako i2e.

niemniej jednak warto zwrócić uwagę na
kilku najciekawszych – subiektywnie
wybranych – i ich produkty.
Z pewnością dużą rolę odgrywały
firmy prezentujące oprogramowanie do
zarządzania flotą pojazdów komunikacji
zbiorowej. Wśród ciekawostek z tej dziedziny można było zobaczyć m.in. premierowy produkt firmy System-1, czyli
aplikację współpracującą z systemem
Veritum, wspierającą działanie pracowników za pomocą urządzeń mobilnych –
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Wydarzenia
Oprócz prezentacji produktów podczas Transexpo miały miejsce liczne wydarzenia towarzyszące targom już od
wielu lat. Przede wszystkim przyznano
medale i wyróżnienia w kilku kategoriach. W kategorii autobusy medale zdobyły firmy: EvoBus za autobus Setra S
517 HDH, Iveco Czech Republic a.s. za
autobus Iveco Bus Crossway Pro oraz
Solaris Bus & Coach za Nowy Solaris
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Jak co roku nie zabrakło również
białoruskiego MAZ-a

Urbino. W kategorii części i wyposażenie
autobusów przyznano 5 wyróżnień: Colmec za Colmec Ecotire, Drabpol za miejsce
pracy kierowcy FAP Plus z nowym wyświetlaczem MultiViuProfessional 12,
EL-CAB oraz Mobitec GmBH za tablice
kierunkowe Mobiled Ultima, Groeneveld
Polska za niegrawitacyjny dozownik oleju
z czujnikiem przechyłu oraz OE Industry za Multifunkcyjne Moduły Świetlne.
W kategorii systemy obsługi pasażerów
przyznano wyróżnienie dla IT-Trans za

Look Up – system solarnych tablic przystankowych o podwyższonym poziomie oszczędności energii oraz medal dla
R & G Plus za tablicę informacji pasażerskiej TIP-10172210-01. Z kolei w kategorii systemy pobierania opłat wyróżniono firmę IT-Trans za HopOn –
ultradźwiękowy system bezpiecznego
biletu mobilnego. W kategorii inne przyznano medal dla Pixel za autonomiczny
energetycznie system informacji przystankowej PIXEL.ECO.RTPI.

reklama

Targom jak co roku towarzyszył bogaty program spotkań i szkoleń skierowanych zarówno do kadry zarządzającej,
jak i do pracowników obsługi technicznej. Wśród nich znalazła się oczywiście
kolejna edycja konferencji Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, wieloletniego współorganizatora Transexpo.
W przeddzień otwarcia targów, a więc
7 października, dyskutowano nad uwarunkowaniami formalno-prawnymi przy
systemach automatycznej, bezstykowej
detekcji biletów na nośnikach elektronicznych, ochroną danych osobowych
i zapobieganiem inwigilacji w kontekście
otrzymywania pełnej informacji o przemieszczeniach pasażerów w powiązaniu
z biletem. Rozmawiano również o wadach
i zaletach personalizacji kart biletowych,
praktycznym wykorzystaniu systemów
zarządzania flotą, systemach zliczania
pasażerów czy organizacji przesiadek
intermodalnych.

Zdjęcia: © P. Muskała
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© Stowarzyszenie Klub Polskiego Trakera

Mistrzostwa UICR
Reprezentacje 17 krajów członkowskich Unii
Kierowców Zawodowych rywalizowały ze sobą
w dniach 25–28 września br. w Krakowie podczas
29. edycji mistrzostw świata. Najlepszym
z najlepszych okazał się Holender, Polak natomiast
został najlepszym kierowcą w ecodrivingu.

ICR (Union Internationale des
Chauffeurs Routiers), czyli Unia
Kierowców Zawodowych, skupia
stowarzyszenia i związki zawodowe kierowców ciężarówek, autobusów i samochodów dostawczych z krajów Europy,
Ameryki i Afryki. Międzynarodowe zawody organizowane są od 1973 r. W mistrzostwach mogą startować tylko kierowcy mający odpowiednie uprawnienia
i należący do odpowiedniej organizacji
w swoim kraju, będącej członkiem UICR.
W Polsce jest nią stowarzyszenie Klub
Polskiego Trakera.
Tegoroczne zawody przeprowadzono na pasie startowym tuż obok Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Rywalizacja odbyła się w pojazdach Mercedes-Benz (sponsor strategiczny mistrzostw) oraz autokarach Tourismo z firmy EvoBus. Kategorie były następujące:
solo do 18 t, autokar, zestaw z naczepą,
zestaw z przyczepą, młodzi adepci zawodu (do 25 lat) oraz furgony (dostawcze). Kierowcy musieli m.in. rozwiązać
pisemny test ze znajomości przepisów
branżowych i ruchu drogowego. Wszyscy
też mieli do pokonania niezwykle widowiskowy przejazd w ograniczonym
czasie po specjalnie wyznaczonym torze
z przeszkodami, połączony z testem jazdy
sprawnościowej. Konkurencja ta przy-

sporzyła najwięcej trudności. Ostatecznie żadnemu z zawodników nie udało się
bezbłędnie przejechać toru.

Najlepsi z najlepszych
Do rywalizacji o tytuł najlepszego z najlepszych stanęło 131 zawodników. Najlepszym okazał się Nico Vlaar z Holandii,
który zdobył mistrzostwo świata kierowców zawodowych UICR 2014 oraz złoty
medal indywidualnie w kategorii solo do
18 t. Drugi najważniejszy w tych zawodach tytuł to mistrzostwo świata w ecodrivingu. Do rywalizacji w tej konkurencji stanęło tylko dziewięciu kierowców.
Mieli oni do pokonania obciążonym zestawem Mercedes-Benz Actros zróżnicowaną trasę o długości 27 km w czasie nie dłuższym niż 35 minut. Najlepszy
okazał się Polak Dariusz Serafiński, zdobywając tytuł mistrza świata w ecodrivingu. Drugie miejsce zajął reprezentant RPA Pather Moonsamy, a trzecie
Tom Boudewijns z Belgii. Na wynik
wpływ miało zużycie paliwa oraz punkty
karne za złamanie przepisów w czasie
jazdy.
Podczas mistrzostw kierowcy byli
klasyfikowani również drużynowo, zarówno jako najlepszy zespół w konkretnej kategorii, jak i w klasyfikacji naro-
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Strategicznym
sponsorem
mistrzostw był
Mercedes-Benz

dowej. Polska reprezentacja okazała się
bezkonkurencyjna, zwyciężając drużynowo w kategorii kierowców do 25 lat. Polacy wywalczyli również srebrny medal
drużynowo w kategorii furgonów. W pozostałych kategoriach nasi reprezentanci
nie mieli już tyle szczęścia: w jeździe solo
do 18 t – 6. miejsce, w kategorii autokarowej – 5., jazda zestawem z naczepą
– 7., a zestawem z przyczepą – 6.
Rola gospodarza to niewdzięczne zadanie dla drużyny, gdyż startując jako
pierwsi, Polacy nie mieli możliwości podglądania technicznego pokonywania toru
ani przejazdów zawodników z innych
drużyn. Drużynowo w kategorii narodowej polska reprezentacja zajęła 6. miejsce. Za dwa lata rolę gospodarza będzie
pełnić Finlandia.

Opracowała Katarzyna Biskupska
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Energetab 2014
© Iveco

Aż 749 wystawców z 20 krajów Europy i Azji zaprezentowało się
na 27. Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich
Energetab. Tegoroczne spotkania firm z branży energetycznej,
elektrotechnicznej oraz automatyki energetycznej odbyły się
w dniach 16–18 września br. w Bielsku-Białej.

© KH-kipper

rganizowane przez firmę ZIAD
Bielsko-Biała SA targi zgromadziły wystawców, którzy na powierzchni ponad 5 ha prezentowali najnowocześniejszy sprzęt i technologie
służące zwiększaniu niezawodności przesyłania energii elektrycznej oraz podniesieniu efektywności jej wytwarzania
i użytkowania. Znalazły się tu zarówno

Firma Iveco zaprezentowała dwa modele
nowego pojazdu Daily: Daily 4x4 55S17W
oraz Daily 35-150

Jednym ze zgłoszonych do konkursu produktów
był specjalistyczny samochód dla energetyki
Tatra Phoenix T158 z żurawiem HMF 6020-OK6.
Firma HMF Polska dostała za ten pojazd
wyróżnienie honorowe

międzynarodowe korporacje dostarczające produkty na globalne rynki, jak i większość liczących się dostawców krajowych. Wśród wystawców zagranicznych
tradycyjnie już dominowały firmy z Niemiec i Czech. Nie zabrakło aktywnie poszukujących nowych rynków firm z Chin
oraz z Indii.
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© KH-kipper

Na stoisku Mercedes-Benz Polska
można było oglądać Unimoga
U5023 oraz Arocsa 3348 AK.
Producent zaprezentował
również dwa modele 4x4
– Sprintera oraz Vito

Znaczący był udział firm oświetleniowych
zarówno dostawców słupów czy opraw,
jak i lamp LED przeznaczonych do oświetlenia dróg, obiektów przemysłowych itp.

Gama prezentowanych urządzeń była
bardzo szeroka, od stacji transformatorowych, rozdzielnic, wyłączników, przekładników, agregatów prądotwórczych i napędów, przez odnawialne źródła energii,
aparaty i systemy pomiarowe, automatyki, przesyłania i obróbki informacji,
po kable, przewody i urządzenia UPS.

Sprzęt mobilny

© KH-kipper

Sporą grupę na terenach plenerowych
tworzyli wystawcy przygotowujący pojazdy specjalistyczne dla energetyki. Swoje
produkty prezentowały firmy zabudowujące, jak HEWEA, HMF, KH-kipper,

Na wspólnym stoisku firm HEWEA i KH-kipper
można było zobaczyć pojazd do zastosowań
w energetyce – MAN TGM 18.250 z zabudową
aluminiową KH-kipper i żurawiem Fassi
F215A.0.23 o wysięgu 10 m. Firma HEWEA
jest w Polsce oficjalnym dystrybutorem żurawi
tej marki. Na stoisku znajdowała się również
przyczepa P1K do przewozu dłużycy
produkcji KH-kipper
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a także wyposażające w mobilne pogotowia energetyczne – Bemet, SIM Metalowiec, Mobilcar, Modesto, Modul-System.
Ponieważ budowa i konserwacja instalacji energetycznej odbywa się w trudnym, często niemal niedostępnym terenie wymagającym użycia jednocześnie
skomplikowanych wysięgników, na targach swe produkty prezentowali również
dystrybutorzy podwozi ciężarowych –
Iveco i Mercedes-Benz. Przeznaczone
dla branży energetycznej pojazdy tych
producentów to zarówno samochody dostawcze, jak i terenowe ciężarówki, przystosowane do jazdy off-road z dużym
obciążeniem.

Imprezy towarzyszące
Tradycyjnie już targom towarzyszyły
liczne konferencje i seminaria, poruszające aktualne zagadnienia związane
z produkcją energii elektrycznej, również
tej z odnawialnych źródeł energii. W trakcie warsztatów zorganizowanych przez
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału
Energii Elektrycznej przedyskutowane
zostały kwestie nowoczesnych technologii wdrażanych aktualnie do praktyki
w energetyce. Drugiego dnia targów
odbyła się konferencja podsumowująca
VI Krajowy Konkurs Energetyczny „Inteligentne zarządzanie energią i środowiskiem”, na który wpłynęło wiele interesujących opracowań napisanych przez
młodzież szkół średnich i studentów.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się
stoisko partnera strategicznego targów
Energetab – firmy Tauron Dystrybucja SA,
na którym zaprezentowano inteligentne
liczniki energii elektrycznej i objaśniano
ich praktyczne zastosowanie.
Zainteresowani współpracą z zagranicą mieli okazję nawiązania ciekawych
kontaktów podczas seminarium poświęconego wytwarzaniu energii z zastosowaniem najnowszych technologii, zorganizowanego przez Polsko-Szwajcarską
Izbę Gospodarczą. Specjalnym gościem
targów był ambasador Konfederacji Szwajcarii w Polsce – Lukas Beglinger, który
przyjechał na targi na zaproszenie Izby.
Targi Energetab to bardzo dobre źródło
fachowych informacji praktycznych dla
studentów i młodzieży szkół zawodowych, dlatego nikogo nie dziwiły grupy
młodych ludzi z ciekawością przysłuchujących się prezentacjom na stoiskach
i dyskutujących z wystawcami.
Pierwszego dnia trwania targów
Energetab spośród 71 produktów zgłoszonych do konkursu targowego komisja
konkursowa wyróżniła te najnowsze i najbardziej innowacyjne – rozdano w sumie
23 nagrody, medale i wyróżnienia.
Targi Energetab przyciągnęły ponad
20 tys. zwiedzających z kraju i zagranicy.
Jak to podsumował jeden z polskich wystawców – „Pozycja tych targów jest niezagrożona mimo rozwoju usług internetowych. Targi Energetab są wizytówką
branży”. Kolejna, 28. edycja tej imprezy
odbędzie się 15–17 września 2015 r.

© Daimler

Zmodernizowana oś
DCA Pavemaster jest
lżejsza od poprzedniczki o 12 kg

Przejęcie Mercedes-Benz TrailerAxleSystems
Sukcesem zakończyły się negocjacje pomiędzy Grupą Jost a Daimler AG w sprawie przejęcia Mercedes-Benz TrailerAxleSystems. Po zakończeniu transakcji Grupa Jost stanie się jednym z największych producentów agregatów osiowych w Europie. Grupa Jost to obecnie jeden
z wiodących światowych producentów systemów sprzęgających stosowanych w samochodach
ciężarowych, naczepach i przyczepach. Natomiast Mercedes-Benz TrailerAxleSystems od 1996 r. produkuje agregaty osiowe do pojazdów użytkowych przeznaczonych dla odbiorców na rynku europejskim i jest jednym z największych europejskich producentów systemów osi do naczep.
Przejęcie przez Jost marki Mercedes-Benz TrailerAxleSystems wchodzi efektywnie w życie z dniem
1 stycznia 2015 r. po zatwierdzeniu przez odpowiednie organa antymonopolowe. Zostało to
ogłoszone przez Larsa Brorsena, prezesa Grupy Jost, 27 października br. po podpisaniu umowy zakupu. Obie strony postanowiły nie ujawniać ceny transakcji. Po przejęciu w 2012 r. brytyjskiej firmy Edbro – producenta hydrauliki siłowej – Grupa
Jost wraz z obecnym nabyciem czyni kolejny ważny krok w kierunku dalszego
rozszerzania międzynarodowej działalności gospodarczej.

news

Lars Brorsen tak skomentował udaną transakcję: „Cieszymy się, witając Mercedes-Benz TrailerAxleSystems w Grupie Jost. Mocne i dobrze znane produkty
firmy to naturalne rozszerzenie naszego strategicznego portfolio produktów”.
Z kolei Norbert Rehbein, odpowiedzialny za TrailerAxleSystems w Mercedes-Benz, wypowiedział się następująco: „Integracja z Grupą Jost jest właściwym krokiem
do udanej przyszłości. Będziemy bowiem częścią dynamicznie rozwijającego się dostawcy rozwiązań
systemowych dla branży pojazdów użytkowych. Globalna obecność Jost będzie nas wspierać w prowadzeniu naszej międzynarodowej ekspansji”.
Klienci Mercedes-Benz TrailerAxleSystems nadal będą nabywać wszystkie aktualne produkty wysokiej jakości. Funkcje administracyjne natomiast zostaną przeorganizowane i zintegrowane z organizacją
Jost od początku stycznia 2015. Do Grupy Jost, oprócz samej marki Jost, należą tak znane i uznane
na rynku marki jak Rockinger (sprzęgi przyczepowe), Tridec (układy skrętu wymuszonego, niezależne
zawieszenia w naczepach), Edbro (systemy hydrauliki siłowej stosowane m.in. w pojazdach samowyładowczych). Grupa Jost ma przedstawicielstwa i miejsca produkcji w 18 krajach świata, zatrudnienie wynosi ponad 2500 osób.
[DP]

DCA Weightmaster
to uniwersalna oś naczepowa

Opracowała Katarzyna Biskupska

© Mercedes-Benz TrailerAxleSystems

SAMOCHODY SPECJALNE | LISTOPAD 2014 | 93

| PERSONALIA |

SVEN ENNERST

(51 l.) szef inżynierii produktu samochodów ciężarowych i zamówień globalnych w Daimler Trucks. Jest absolwentem wydziału mechaniki Politechniki w Darmstadt, studiował
również na Uniwersytecie Tongji w Szanghaju. Do firmy Mercedes-Benz dołączył w 1991 r. jako uczestnik międzynarodowego programu technicznego dla absolwentów. W tym samym roku rozpoczął pracę na stanowisku
inżyniera ds. planowania w montowni ciężarówek w Wörth w Niemczech. Następnie pracował jako kierownik
zespołu ds. planowania i wsparcia dla międzynarodowych rynków pojazdów użytkowych. W 1997 r. objął stanowisko starszego kierownika regionalnego odpowiedzialnego za region Azji. W okresie 1997–2006 pełnił
różne funkcje, był m.in. szefem Global Group Portfolio and Alliance Management Asia odpowiadającej za ofertę
na rynku azjatyckim, gdzie przyczynił się do umiędzynarodowienia grupy oraz był kierownikiem zakładu Mercedes-Benz w Kassel. Od sierpnia 2006 do lipca 2013 był odpowiedzialny za reorganizację całej gamy produktów ciężkich Mercedes-Benz Trucks według programu Future Truck. Od 1 sierpnia 2013 r. Sven Ennerst jest
szefem inżynierii produktu samochodów ciężarowych i zamówień globalnych w Daimler Trucks.

MARTIN GRUBER

od lipca 2013 r. jest członkiem zarządu firmy Solaris Bus & Coach SA odpowiedzialnym za sprzedaż, aftersales, marketing i zapewnienie jakości. Po zakończeniu studiów na wydziale budowy maszyn w 1994 r. rozpoczął swoją karierę od objęcia stanowiska kierownika technicznego w biurze ASSESA w Madrycie. W 1995 r. przeszedł do hiszpańskiej filii Carl Zeiss Metrologia
Przemysłowa, a 4 lata później rozpoczął pracę w koncernie Daimler w ramach spółki EvoBus Ibérica, pracując
w dziale zakupów w fabryce autobusów w Sámano. W 2001 r. awansował na szefa działu technicznej obsługi
klienta, a następnie na dyrektora działu serwisu EvoBus Ibérica, gdzie był odpowiedzialny za całą sieć serwisu
tej marki w Hiszpanii. W 2008 r. przejął również dział serwisu EvoBus w Portugalii. Z firmą Solaris związany
od 2010 r., gdzie był odpowiedzialny za dział posprzedażny i zapewnienie jakości. Żonaty, ma dwóch synów.

CHRISTOPH V. TSCHIRSCHNITZ

1 listopada br. objął stanowisko prezesa BMW Group na Europę Środkową oraz Południowo-Wschodnią. Ukończył zarządzanie biznesowe
ze specjalizacją finanse, marketing i organizacja na uniwersytecie w Munster w Niemczech. Do BMW Group
dołączył w 1992 r. Piastował różne stanowiska, m.in. Corporate Planning Mergers & Acquisition Manager, Retail Strategies & Dealer Development Manager, BMW Motorrad General Manager Marketing oraz Head of Sales & Marketing dla regionu Azji, Pacyfiku, Afryki, Europy Wschodniej. Od 2008 r. pełnił funkcję wiceprezesa
Fleet, Corporate and Direct Sales w niemieckim oddziale BMW. Na nowym stanowisku odpowiedzialny będzie
za dwanaście rynków Europy Środkowej i Południo-Wschodniej (w tym Polskę).

MICHAŁ CIERNIAK

od maja br. zajmuje stanowisko dyrektora operacyjnego i zakupów w LeasePlan
Polska. Jest absolwentem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki
Warszawskiej. Z polskim oddziałem LeasePlan związany jest praktycznie od samego początku – w 2001 r. rozpoczął pracę na stanowisku administratora w dziale operacyjnym, gdzie odpowiadał m.in. za kontrolę kosztów
serwisowych. Następnie awansował, najpierw na specjalistę ds. serwisu i sieci dealerskiej, później na kierownika ds. technicznych, aż do stanowiska zastępcy dyrektora operacyjnego. Równolegle od 2012 r. pełni również
rolę członka zarządu Fleet Accident Management Services Sp. z o.o. – spółki córki LeasePlan zajmującej się likwidacją szkód. Na nowym stanowisku odpowiada za realizację strategii operacyjnej LeasePlan Polska z wykorzystaniem potencjału finansowego spółki. Interesuje się starymi komputerami 8-bitowymi, sprzętem grającym
z lat 70. i 80., samochodami z lat 70., 80. i tych z początku 90. Każdą wolną chwilę spędza ze swoimi dziećmi.
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Odbiorca Oficyna Wydawnicza

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

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

Prenumerata mo¿e byæ rozpoczêta w dowolnym momencie. Wysy³ka bêdzie realizowana po otrzymaniu przez wydawnictwo wp³aconej kwoty.

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

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

2009 – numery od 1 do 12
2010 – numery od 1 do 12
2011 – numery od 1 do 12
2012 – numery od 1 do 12
2013 – numery od 1/2 do 12
2014 – numery od 1/2 do 10
5,99 z³/szt.;

6,49 zł/szt.

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

Uwaga! Prenumeratorzy!
Obecnie oferujemy Pañstwu nastêpuj¹ce sposoby dokonania prenumeraty:
1) Osoba prywatna powinna wype³niæ druk znajduj¹cy siê na odwrocie oraz op³aciæ go na poczcie lub w banku.
2) Przelewem – numer rachunku: 21 1600 1156 0004 0602 2943 0001.
3) Firma, która chce otrzymaæ fakturê VAT, powinna z³o¿yæ zamówienie i przes³aæ je do redakcji faksem na nr 71 345 82 13
lub e−mailem: prenumerata@samochody−specjalne.com.pl. Termin p³atnoœci wynosi 14 dni od wystawienia faktury.
4) Zamówienia na prenumeratê przyjmuj¹ równie¿ urzêdy pocztowe na terenie ca³ego kraju oraz oddzia³y Ruchu.
5) Zapraszamy równie¿ do redakcji, gdzie osobiœcie mo¿na op³aciæ prenumeratê. Adres: ul. Przemysłowa 1, Byków.
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie w celach marketingowych przez „Oficynê Wydawnicz¹ MAZUR” sp. z o.o. moich
danych osobowych, które przekazujê dobrowolnie, zastrzegaj¹c sobie prawo do ich sprawdzenia i poprawienia.
Podpis .......................................................................................................................................................................

| ŻÓŁTE STRONY |

Naprawy
przek³adni kierowniczych
i pomp wspomagania
Wszystkie typy!

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

Dziennik konserwacji
urządzenia transportu bliskiego
Niezbędny dla wszystkich użytkowników żurawi,
tylnych burt załadunkowych, wciągników hakowych
i bramowych, suwnic oraz wózków widłowych
ZAMÓWIENIA DETALICZNE I HURTOWE
tel. 71 783 24 18, faks 71 794 49 53
e-mail: Katarzyna.Biskupska@mazur.eu
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zaprosili nas
VDL Bus & Coach Polska sp. z o.o. do odwiedzenia siedziby firmy podczas tegorocznej edycji Drzwi Otwartych.
Volvo Group Trucks Poland na uroczyste przekazanie polskiemu klientowi dziesięciotysięcznego pojazdu Renault Trucks T w Warszawie.
Volvo Polska na przekazanie dziesięciotysięcznego autobusu Volvo wyprodukowanego w podwrocławskiej fabryce Volvo.
Scania na spotkanie świąteczne.

Drabpol do odwiedzenia stoiska podczas Targów TransPoland w Warszawie.
Inter Cars SA na otwarcie Regionalnego Centrum Szkoleniowego w Jedliczu.
Mercedes-Benz Polska sp. z o.o. wraz z fundacją Trans.org na otwarcie pierwszej siłowni
dla kierowców, ulokowanej na stacji benzynowej BP w Stojadłach.
SSAB Polska na uroczystość wręczenia nagrody Swedish Steel Prize w Sztokholmie.

oraz

zapraszają na program

W LISTOPADZIE

Dobra wiadomość dla wszystkich fanów programu „Na Osi”, którzy nie mają Motowizji!
Począwszy od listopada najnowsze odcinki będzie można oglądać również w telewizji TVR, która jest
dostępna w wiodących sieciach kablowych w Polsce, w tym w UPC na kanale 159! Pierwszy odcinek
na TVR będzie można zobaczyć już we wtorek 4 listopada o godz. 21:30, a jego powtórki w ciągu
tygodnia o różnych porach dnia.
Jednocześnie audycja „Na Osi” będzie nadal emitowana w stacji Motowizja o tych samych porach,
do których przyzwyczaili się już widzowie, tj. m.in. w soboty o 14:00 i niedziele o 9:30, 16:00 i 21:30.

Adres redakcji
Samochody Specjalne
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redakcja@samochody−specjalne.com.pl
www.samochody−specjalne.com.pl
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Ewa Kapłon
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sponsor
programu

A w listopadowych odcinkach programu
przedstawimy światowe nowości techniczne zaprezentowane na targach pojazdów
użytkowych IAA w Hanowerze, a także będziemy rozpatrywać problemy przewoźników.
Nie zabraknie komentarzy dziennikarzy branżowych na temat znanych i lubianych ciężarówek
oraz porad dotyczących zakupu pojazdów używanych. Wisienką na torcie każdego odcinka
będzie gorąca relacja z branży oraz zabawny film z cyklu „Jak to nazwać?”. Kamera programu
zawita na światowe i krajowe wystawy motoryzacyjne oraz pokaże zmagania kierowców
w mistrzostwach i konkursach jazdy ekonomicznej. Audycję prowadzi Piotr Zelt.
Jeżeli nie zdążysz obejrzeć programu w telewizji, archiwum odcinków dostępne jest na oficjalnej
stronie programu www.naosi.pl już w tydzień po premierze. Od niedawna odcinki po emisji
telewizyjnej zamieszczane są również w serwisie internetowym YouTube.
Dokładne godziny emisji „Na Osi”, zdjęcia, wesołe zwiastuny oraz opisy kolejnych odcinków
znaleźć można na oficjalnej stronie programu www.naosi.pl oraz na profilu programu
na Facebooku: na www.facebook.com/ProgramNaOsi.

Zapraszamy do oglądania!

Oficyna Wydawnicza MAZUR sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1, Byków
55-095 Mirków
Prezes zarządu
dr inż. Maciej K. Mazur
Dyrektor artystyczny
Beata Tomczak
Redakcja liczy na rzetelność publikowanych ogłoszeń, reklam
i artykułów promocyjnych, nie odpowiada jednak za ich
treść. Zastrzega się prawo dostosowania materiałów do
potrzeb wydawnictwa i zmian w tekstach: przeróbek stylistycznych i technicznych. Zwracamy wyłącznie materiały
opatrzone wyraźnym zamówieniem.
Zabroniona jest bezumowna sprzedaż miesięcznika po cenie
niższej od ceny detalicznej ustalonej przez wydawcę. Sprzedaż
numerów aktualnych i archiwalnych po innej cenie jest nielegalna i grozi odpowiedzialnością karną.
Prenumerata realizowana przez RUCH SA:
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na
adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując
się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem:
801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach
7.00–18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.
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