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Aby móc jeszcze lepiej spełniać różnorodne
wymagania klientów i opanowywać kolejne
segmenty rynkowe, Mercedes-Benz Trucks
rozszerza swój typoszereg Actros o dwa modele: Actrosa F i Actrosa Edition 2.
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Trailer Innovation 2021

Nagrody Trailer Innovation 2021 w siedmiu
kategoriach tematycznych zostały wręczone
1 października podczas uroczystej ceremonii
na trwających w tym czasie wirtualnych targach pojazdów użytkowych MFB 2020.
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Schmitz Cargobull:
Smart Trailer Days 2020

Firma Schmitz Cargobull podczas wirtualnej
konferencji zorganizowanej 3 września przedstawiła kompilację swoich najnowszych innowacji w zakresie produktów i usług, które mają
na celu zmniejszenie całkowitego kosztu własności i użytkowania jej pojazdów…
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Nowości Krone:
wirtualnie i na żywo

Zachowując konieczne środki bezpieczeństwa
– w tym obowiązkowy test na obecność koronawirusa – na terenie Krone Trailer Forum
w Werlte, gdzie mieści się główny zakład produkcyjny Fahrzeugwerk Bernard Krone, 10 września br. zorganizowano specjalną prezentację…
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Systemy transportu
i pompowania betonu

Mimo pandemii nie zaprzestano realizacji inwestycji budowlanych. Na rynku budowlanym
zastosowanie znajdują betonomieszarki, pompy
do betonu oraz „dwa w jednym”, czyli maszyny
będące połączeniem betonomieszarki i pompy do
betonu, obiegowo określane jako pompogruszki.
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Innowacje
w poświacie monitora
Znajdujemy się obecnie w szczególnie trudnym otoczeniu
rynkowym, a sytuacja gospodarcza będąca wynikiem pandemii
koronawirusa wpływa na rozwój sprzedaży i zysków wszystkich
producentów i firm transportowych. Analiza statystyk pokazuje
jednak, że nawet w obecnych trudnych warunkach rynkowych
firmy starają się minimalizować ponoszone straty, są również
przypadki, gdy bilans wypada po stronie dodatniej.

P

roducenci pojazdów użytkowych konsekwentnie kontynuują realizację swoich programów
rozwoju, licząc na to, że obecnie niekorzystna
sytuacja będzie z wolna się poprawiać. Niezbędne są przy tym planowanie długoterminowe, myślenie strategiczne i mądre działania
doraźne. Rynek pojazdów użytkowych znajduje
się więc w nieustannym w ruchu pomimo
pandemii COVID-19.
Obecnie rynki pojazdów użytkowych we
wszystkich częściach świata kurczą się, zjawisko to jest zaostrzone przez niepewność gospodarczą wynikającą z pandemii COVID-19, ale
również wskutek spadku koniunktury, jaki
mogliśmy obserwować jeszcze pod koniec
2019 r. Branża reaguje konsekwentnie, konsolidując produkcję i optymalizując procesy
w różnych lokalizacjach.
Mimo złej koniunktury w ostatnich
miesiącach byliśmy świadkami umiejętnego
dostosowywania działań producentów pojazdów użytkowych do megatrendów branży:
cyfryzacji, elektryfikacji i autonomicznej jazdy.
Wielu z nich zamierzało pokazać nowe produkty z tych obszarów oraz omówić innowacje
ze swoimi klientami na targach pojazdów użytkowych IAA, które niestety nie odbyły się.
Postęp trwa nadal: wykorzystując możliwości
spotkań on-line, webinariów, konferencji organizowanych w sieci, przedstawiciele branży
dzielą się tymi przyszłościowymi innowacjami
ze swoimi klientami i partnerami nawet bez
oficjalnych targów.
Branża skupia się na cyfryzacji oferowanych produktów, pozwalającej na zapewnienie
większego bezpieczeństwa i ukierunkowanych
działań obsługowych dających w efekcie mniej
niezamierzonych przestojów pojazdów, co
oczywiście oszczędza zasoby i optymalizuje

całkowity koszt posiadania. Trwają również
intensywne prace nad digitalizacją w obszarze
kontaktu z klientami oraz optymalizacji procesów wewnętrznych. Producenci koncentrują
się również na zwiększaniu wartości dodanej
dla klientów. Autonomiczna jazda i automatyzacja to również ważne i wielowątkowe
tematy, które napędzają branżę.
Żaden z producentów końcowych i ich dostawców systemowych nie zaniedbuje również
modernizacji sprawdzonych i stosowanych dotychczas rozwiązań. Na obecnym etapie rozwoju
charakteryzują się one wysoką trwałością,
łatwością obsługi oraz konserwacji i niskimi
kosztami eksploatacji. Ale także tutaj trwa
stały rozwój zmierzający do wsparcia klientów
w ich codziennych zadaniach transportowych.
Szczególnie ważnym tematem – niezmiennie
– jest obniżenie ciężaru konstrukcji, ponieważ
niska waga pojazdów i ich poszczególnych
komponentów jest często decydującym
kryterium zakupu.
Wręcz banalnie brzmi stwierdzenie, że
wszyscy – mimo pandemii i własnych kłopotów
z niej wynikających – nasłuchują głosów
płynących z rynku i uważnie analizują potrzeby
klientów. Skoro coraz większego znaczenia nabierają kontakty zdalne, to wymusza to liczne
prace nad doskonaleniem interfejsów cyfrowych służących do komunikacji z klientami,
użytkownikami oferowanego sprzętu. Na tych
platformach internetowych łączone są działania, np. w zakresie serwisu, gwarancji
i rynku wtórnego.
Branża pojazdów użytkowych zmienia się
nieustannie, może mniej spektakularnie, bez
wielkich premier w halach wystawowych, za
to w poświacie monitorów i przed ekranami
kamer. Te wszystkie małe i duże działania,
realizowane często wbrew trudnościom, pozwalają wierzyć w lepszą przyszłość. Przecież
od postępu nie ma odwrotu.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
redaktor naczelny
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Konkurs ESTA Awards to najbardziej
prestiżowy konkurs w branży transportu
ciężkiego w całej Europie, organizowany
od 1976 r. Jest uhonorowaniem trudu, jaki
firmy włożyły w realizację gigantycznych
projektów nienormatywnych, a później ich
odpowiednie zaprezentowanie w tym konkursie. W tym roku wielkim wyróżnieniem
dla 2 członków OSPTN były nominacje
do ESTA Awards. Wyróżnione w kategorii
transportu do 120 t zostały firmy Bedmet
z Opola za transport 4 zbiorników do portu
w Bratysławie (wymiar zestawu 34 × 6
× 7,2 m) oraz JCS Trade & Services
z Zabrza za organizację konwoju 2 zestawów o wymiarach 6,5 × 5,8 × 33 m
o wadze 65 t każdy

IX WALNE ZGROMADZENIE OSPTN
września br. w Jachrance odbyło się IX Walne Zgromadzenie
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu
Nienormatywnego (OSPTN) – największe polskie spotkanie
branży ponadgabarytowej. Podwarszawski hotel Warszawianka zgromadził
ponad 100 osób, reprezentantów firm przewozowych, pilotażowych, dźwigowych, a także producentów sprzętu specjalistycznego, w tym partnerów
spotkania – firmy Goldhofer, Demarko, Faymonville, Timex oraz Shell.

18

Podsumowanie działań
OSPTN aktualnie zrzesza 125 firm i reprezentuje interesy większości pracodawców w szeroko pojętej branży transportu ciężkiego. Podczas spotkania przedstawiono działania, jakie zostały podjęte na rzecz poprawy stanu
prawnego i faktycznego członków OSPTN. Zostały omówione zmiany w projekcie Ustawy o drogach publicznych, a także problematyczne kwestie
będące stałym wyzwaniem dla członków OSPTN w Niemczech, jak wymóg
posługiwania się językiem niemieckim przez kierowców i załogi pojazdów
ponadgabarytowych. Wobec powyższego do Komisji Europejskiej została
złożona stosowna skarga.

Stowarzyszenie nawiązało wiele europejskich kontaktów, w tym m.in. z Aurorą Garcia de Sandovali i Ewą Ptaszyńską z Europejskiej Komisji Mobilności
i Transportu, a także brało udział w licznych projektach europejskich. Należą
do nich również dyrektywa (UE) 2015/719, a także kwestia doubezpieczenia
w Niemczech. Skarga w tej sprawie została złożona przez prezesa OSPTN
oraz zarejestrowana w systemie SOLVIT (3071/20/PL).
Podjęte zostały również tematy zezwoleń w formie kopii. Wspomniano
o licznych projektach OSPTN, takich jak szeroka konsultacja projektu Budowy 100 obwodnic, uwagi do projektu o warunkach technicznych pojazdów nr 249 oraz do projektu rozporządzenia MI 288. W ciągu ostatniego roku
przedstawiciele OSPTN obecni byli na licznych spotkaniach Społecznej Rady
Konsultacyjnej organizowanej przez GITD, na spotkaniach Forum Transportu
Drogowego organizowanych przez ZMPD oraz na spotkaniach stowarzyszenia TLP. Warte uwagi są też spotkania z posłami Jerzym Polaczkiem oraz
Piotrem Królem.
W trakcie zgromadzenia odbyła się również prezentacja dotycząca ubezpieczenia do zezwolenia ponadgabarytowego na terenie Niemiec, a także
szkolenie z pakietu mobilności przeprowadzone przez firmę INELO. Na koniec miały miejsce wybory nowego zarządu i komisji rewizyjnej OSPTN
i głosowanie nad uchwałami. Prezesem na trzecią kadencję jednogłośnie wybrany został Łukasz Chwalczuk, a zarząd oraz komisja rewizyjna uzupełniona
została o nowych członków.
(KB)

ompa Carbotech K47H, zamontowana na 4-osiowym podwoziu, ma 47-metrowy wysięgnik
składający się z 5 sekcji w systemie składania i rozkładania „RZ”, z czego ostatnie 2 sekcje są wykonane z włókna węglowego, który zapewnia większą stabilność i niską wagę
i tym samym całkowitą masę pojazdu poniżej 32 t. W modelu tym można zastosować dwie różne
grupy pompujące HP1608EC lub HP1808ECX, o większej i mniejszej wydajności układu pompującego,
czyli 160 lub 180 m3 mieszanki betonowej na godzinę. Maszyna ta, podobnie jak cała gama Carbotech, jest szczególnie bogata w akcesoria, m.in. w zaawansowany system zarządzania maszyną
Smartronic Gold z kontrolą stabilności ASC, diagnostyką i nowymi funkcjami elektronicznymi ułatwiającymi obsługę na placu budowy. Pompę wyróżniają również dwuścienne rury Cifa Long Life
Pipes, które łączą wysoką odporność na zużycie z małym ciężarem.

P
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rupa Volvo i Isuzu Motors podpisały wiążące umowy w celu utworzenia strategicznego sojuszu w segmencie pojazdów
użytkowych dla wykorzystania możliwości związanych z trwającą transformacją branży, zgodnie
z protokołem ustaleń podpisanym jeszcze w grudniu
2019 r. Umowy obejmują przejęcie należącej do
Grupy Volvo firmy UD Trucks przez Isuzu Motor.

© UD Trucks

GRUPA VOLVO
I ISUZU MOTORS:
STRATEGICZNY
SOJUSZ

G

•

Sojusz między Volvo Group i Isuzu Motors ma na
celu zbudowanie długoterminowej i solidnej relacji, która obejmie m.in:
•

Nawiązanie partnerstwa technologicznego
mającego na celu wykorzystanie uzupełniających się obszarów wiedzy stron w zakresie
zarówno dobrze znanych, jak i nowych technologii oraz stworzenie większej bazy wolumenowej w celu wspierania inwestycji w światowej
klasy technologie. Partnerstwo technologiczne
obejmie m.in. wspólne opracowanie przez Isuzu
Motors i UD Trucks wspólnych platform dla
modeli samochodów ciężarowych o średniej
i dużej ładowności przeznaczonych na rynek
japoński i inne rynki azjatyckie, z wykorzystaniem m.in. technologii Grupy Volvo. Realizowana będzie również współpraca dotycząca
nowych technologii, takich jak jazda autonomiczna, łączność oraz średnie i ciężkie pojazdy
elektryczne.

•

Stworzenie najlepszych długoterminowych
warunków dla silniejszej działalności w zakresie ciężkich samochodów ciężarowych dla
UD Trucks i Isuzu Motors w Japonii i na rynkach międzynarodowych poprzez przeniesienie własności całego działu UD Trucks z Volvo
Group na Isuzu Motors. Przyspieszy to wzrost
przez wykorzystanie większych wolumenów
i dodatkowych możliwości, tworząc znaczące
synergie dla Isuzu Motors. W pierwszej kolejności Isuzu Motors i UD Trucks uzgodnią
warunki dostaw niektórych wariantów ciężarówek od UD Trucks do Isuzu Motors od 2022 r.
Aby zapewnić płynną kontynuację działalności,
Grupa Volvo będzie świadczyć przejściowe
usługi dla UD Trucks, a także dostarczać komponenty do UD Trucks.
Poszukiwanie dalszych możliwości jeszcze
szerszej i głębszej współpracy w różnych obszarach geograficznych i liniach produktów dla
przyszłych miejskich rozwiązań logistycznych.
Isuzu Motors jest jednym ze światowych lide-

WSPÓŁPRACA CARGOBULL TELEMATICS
I KRONE TELEMATICS
irmy transportowe korzystające z systemów
telematycznych dwóch wiodących producentów przyczep Schmitz Cargobull i Krone
mogą teraz uzyskać dostęp do danych dostarczonych
dla wszystkich swoich pojazdów za pośrednictwem
swoich indywidualnych punktów dostępu niezależnie od zainstalowanego sprzętu telematycznego
lub używanego portalu telematycznego. To proste
i wygodne rozwiązanie jest możliwe dzięki współpracy między Cargobull Telematics i Krone Telematics. Obaj producenci wzajemnie otworzyli swoje
ustandaryzowane interfejsy.

F

„W przypadku firm transportowych kwestie normalizacji, konsolidacji danych, a tym samym otwartych
interfejsów stają się nowym przedmiotem zainteresowania” – wyjaśniają we wspólnym oświadczeniu Ralf Faust, dyrektor zarządzający Krone Service,
i Marnix Lannoije, dyrektor zarządzający Schmitz
Cargobull Telematics.
Ciągła analiza danych naczepy w celu wspierania
procesów biznesowych jest coraz ważniejsza. Standaryzacja staje się podstawowym elementem całoś-
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rów w segmencie lekkich i średnich ciężarówek
o masie od 3,5 t do 15 t, w 2019 r. wyprodukowało 252 000 pojazdów.
Uzgodniona cena zakupu UD Trucks w ujęciu gotówkowym i wolnym od zadłużenia wynosi 243 mld
jenów (ok. 2 mld euro), którą otrzyma Grupa Volvo
po zamknięciu transakcji. Ponadto umowa obejmuje przychody, w ramach których ma zostać
wypłacona dodatkowa kwota do 15 mld jenów (ok.
123 mln euro) w zależności od poziomu sprzedaży
UD Trucks w latach 2021–2023. Przychody UD Trucks
za ostatnie 12 miesięcy (lipiec 2019–czerwiec 2020)
wyniosły 278 mld jenów (ok. 2,28 mld euro). Działalność ta miała nieznacznie pozytywny wpływ na
dochody operacyjne Grupy Volvo w tym samym
okresie. Oczekuje się, że w momencie zamknięcia transakcja wywrze pozytywny wpływ na dochody operacyjne Grupy Volvo i zwiększy przychody
netto Grupy Volvo w dziale Industrial o około 1,9 mld
euro (20 mld SEK). Zamknięcie transakcji planowane jest w pierwszej połowie 2021 r. Transakcja
podlega określonym warunkom, w tym uzyskaniu
zgody organów regulacyjnych.
(DP)

ciowego zarządzania flotą i znacznie zmniejsza
wewnętrzne koszty procesów. Otwarte przetwarzanie danych staje się niezwykle ważne nie tylko
dla monitorowania, zabezpieczania i śledzenia ładunku, ale dla wszystkich procesów automatyzacji
związanych z eksploatacją naczepy. Ostatecznie
klienci szukają tylko jednego: chcą uzyskać wszystkie dane pojazdu tak szybko, łatwo i przejrzyście, jak
to tylko możliwe, aby jeszcze wydajniej zarządzać
swoimi flotami. Obaj producenci zapewniają to teraz
dzięki kompatybilności systemów Cargobull Telematics i Krone Telematics. Każdy klient może pobrać wszystkie potrzebne dane w preferowanym
portalu telematycznym. Jest to prawdziwy cyfrowy
kamień milowy dla wielu firm transportowych. (DP)
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LANGENDORF
POLSKA JUŻ DZIAŁA
rupa Wielton uruchomiła spółkę Langendorf Polska, wzmacniając moce produkcyjne niemieckiej spółki Langendorf. Ze
względu na wieloletnie doświadczenie w wytwarzaniu wyspecjalizowanych pojazdów przeznaczonych do przemysłu budowlanego spółka Langendorf
przejmie pełną opiekę nad rozwojem produktowym
naczep niskopodwoziowych w Grupie.
„W centrum naszego zainteresowania są m.in. niszowe specjalistyczne pojazdy wytwarzane przez
niemiecką spółkę Langendorf, której od trzech lat
jesteśmy większościowym właścicielem. Od roku
budowaliśmy centrum kompetencyjne naczep niskopodwoziowych w Grupie Wielton oparte na niezawodnej, niemieckiej inżynierii produktowej, ponaddwudziestoletnim doświadczeniu na rynku
polskim i znajomości potrzeb rodzimych klientów,
a także na nowym, innowacyjnym zakładzie produkcyjnym w Wieluniu. W celu wzmocnienia działalności Grupy w tym perspektywicznym zakresie

© Wielton

G

oraz rozwoju produkcji naczep niskopodwoziowych,
wywrotek specjalnych i inloaderów zdecydowaliśmy o powołaniu nowej spółki Langendorf Polska”
– mówi Mariusz Golec, pierwszy wiceprezes zarządu, CEO Grupy Wielton.
Produkcja Langendorf Polska ulokowana jest w Wieluniu na terenie Łódzkiej Strefy Ekonomicznej i zakładów produkcyjnych Wielton SA i obejmuje swoim
zakresem wytwarzanie naczep niskopodwoziowych,
inloaderów oraz innych pojazdów specjalistycznych.
Tym samym naczepy niskopodwoziowe będą ofe-

rowane w całej Grupie Wielton wyłącznie pod
marką Langendorf. Produkcję w nowo powołanej
spółce rozpoczęto z początkiem października br.
Nowy zakład produkcyjny Langendorf Polska wzmacnia spółkę Langendorf oraz jest wsparciem dla
centrum kompetencyjnego niszowych pojazdów
niskoseryjnych w Waltrop, któremu bezpośrednio
podlega. Spółka Langendorf Polska jest zarządzana
przez Klausa Strautmanna, dyrektora zarządzającego Langendorf, a na poziomie lokalnym, w Polsce,
przez Tomasza Wypchło, dyrektora operacyjnego
Langendorf Polska.
(RP)

GRUPA KRONE
W CZASACH PANDEMII
a rynku UE w okresie od stycznia do sierpnia 2020 r. produkcja
i sprzedaż naczep obniżyły się o ok. 30% w stosunku do analogicznego
okresu w 2019 r. Czołowa czwórka producentów europejskich
(Schmitz Cargobull, Krone, Kögel, Grupa Wielton) odnotowała w tym czasie
spadki sprzedaży na poziomie od 43% do 46% – głównie w grupie naczep
kurtynowych. Zakładając, że nie będzie konieczne powtórne wprowadzenie
ograniczeń związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19, analitycy rynkowi przewidują, że w 2021 r. nastąpi dwucyfrowy wzrost sprzedaży pojazdów, który jednak nie zrekompensuje tegorocznych strat.
W roku finansowym 2019/2020 (prognoza) obroty całej Grupy Krone wyniosą ponad 1,88 mld euro (spadek o 15,9%), natomiast szacuje się, że Krone
Grupa Pojazdy Użytkowe odnotuje obrót ponad 1,15 mld euro – będzie to
spadek o ok. 25%. Szacunkowa sprzedaż wyniesie ok. 35 900 jednostek
(–37% r/r), w tym nadwozia wymienne to ok. 12 tys. szt.
Producent minimalizuje straty dzięki elastycznemu dopasowaniu produkcji
i redukcji kosztów, a w segmencie chłodni udało się nawet zwiększyć udziały
rynkowe. Podobnie jak w latach ubiegłych, 42,4% obrotu przypada na kraje

10 | PAŹDZIERNIK 2020 | Transport – Technika – Biznes

© Krone

N

Europy Zachodniej, 35,1% – Niemcy, 16,5% – kraje Europy Wschodniej, 6%
to pozostałe rynki. Ok. 68% pojazdów wyprodukowanych przez Krone trafia
na eksport, 32% do odbiorców niemieckich. Polska w roku obrachunkowym
2019/2020, dzięki wspaniałym wynikom uzyskiwanym przez POZKRONE, jest
dla firmy Krone drugim rynkiem eksportowym (nr 1 – Holandia, stan na
01.09.2020). Rok wcześniej Polska była eksportowym nrem 1. Dodajmy, że
według danych PZPM w okresie od stycznia do września 2020 r. w Polsce
zarejestrowano 1721 przyczep i naczep firmy Krone (spadek 48,5% r/r), co
daje producentowi 2. pozycję na naszym rynku z udziałem 15,8% i czołowe
miejsce jako dostawcy naczep kurtynowych.
(DP)

www.lampyostrzegawcze.pl
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ctros najnowszej generacji to
pojazd już wielokrotnie przez
nas opisywany. Dzięki przełomowym innowacjom najnowsza generacja Actrosa, oferowana przez Mercedes-Benz Trucks, osiągnęła bardzo
wysoki poziom ekonomiczności dla przewoźników, komfortu dla zawodowych
kierowców i bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników dróg. Wyposażony
w takie innowacyjne rozwiązania, jak np.
Multimedia Cockpit, MirrorCam, unowocześnione systemy bezpieczeństwa
i częściowo zautomatyzowane funkcje
jazdy, pojazd doskonale spełnia stale
rosnące wymogi firm transportowych
oraz zapewnia kierowcy trwałe wsparcie w wykonywaniu jego zadań.

Actros F
– Mercedes dla oszczędnych
Od stycznia 2021 r. Mercedes-Benz
Trucks wprowadza na rynek Actrosa F
– model zaprojektowany pod kątem najwyższej funkcjonalności. Nowy Actros F to
propozycja dla klientów, którzy – niezależnie od organizacyjnych i logistycznych
procesów w swojej flocie – poszukują
funkcjonalnego samochodu ciężarowego,
ale nie potrzebują koniecznie wszystkich

Mercedes-Benz Trucks dzięki
dwóm nowym modelom Actros F
i Actros Edition 2 wkracza
na nowe rynki docelowe

Actros F i Edition 2

innowacji. Actros F ma być ciężarówką
o atrakcyjnym stosunku ceny do jakości,
zachowującą wartości typowe dla marki,
takie jak najwyższa jakość, niezawodność,
ekonomiczność, funkcjonalność, bezpieczeństwo i wysoka wartość użytkowa.
Actros F będzie dostępny w 17 różnych
odmianach konstrukcyjnych i wyłącznie
z kierownicą po lewej stronie. Samochód
opracowano z myślą o wykorzystaniu
w klasycznym i regionalnym transporcie dalekobieżnym, a przede wszystkim
eksploatacji z zabudową wymienną, bramową lub silosową. Nowo zaprojektowana
kabina kierowcy w wariantach StreamSpace lub BigSpace o szerokości 2,5 m
i z tunelem silnika o wysokości 120 mm,
ma doskonałą przestronność oraz niskie
wejście z jedynie trzema stopniami.
Wyposażenie standardowe Actrosa
F obejmuje m.in. klasyczny kokpit i klasyczne lusterka zewnętrzne. Obok nawigacji, klimatyzacji automatycznej i niektórych innych elementów wyposażenia

dodatkowego jest także 10-calowy Multimedia Cockpit z kierownicą wielofunkcyjną, znany z Actrosa najnowszej generacji. Kolejną opcją wyposażenia jest
system Predictive Powertrain Control.
Są oczywiście funkcje związane z bezpieczeństwem, takie jak Active Brake
Assist (ABA 5), czyli asystent hamowania awaryjnego, oraz asystent utrzymania pasa ruchu. Opcjonalnie możliwe
jest wyposażenie Actrosa F w asystenta
martwego pola.

Aby móc jeszcze lepiej spełniać różnorodne wymagania klientów i opanowywać
kolejne segmenty rynkowe, Mercedes-Benz Trucks rozszerza swój typoszereg
Actros o dwa modele: Actrosa F i Actrosa Edition 2.
12 | PAŹDZIERNIK 2020 | Transport – Technika – Biznes
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Actros F będzie dostępny w 17 różnych
odmianach konstrukcyjnych, model
przygotowano z myślą o wykorzystaniu
w klasycznym i regionalnym transporcie
dalekobieżnym, a przede wszystkim
o eksploatacji z zabudową wymienną,
bramową lub silosową

Actros F ma klasyczny
kokpit i klasyczne
lusterka zewnętrzne,
wyposażenie standardowe stanowi także
10-calowy Multimedia
Cockpit z kierownicą
wielofunkcyjną, znany
z Actrosa najnowszej
generacji

Usługi dodatkowe
Actros F jest standardowo wyposażony w rozwiązania łącznościowe Fleetboard. Dane generowane w czasie rzeczywistym umożliwiają stałe kontrolowanie
ciężarówek, a połączenie kierowcy, floty
i zlecenia jeszcze dodatkowo zwiększa
ekonomiczność eksploatacji floty. W jeszcze większym stopniu dotyczy to opcjonalnej aktualizacji do rozszerzonych usług
Fleetboard z nowym interfejsem użytkownika.
W obszarze łączności sieciowej Actros F oferuje klientom wsparcie poprzez
usługę Mercedes-Benz Uptime, w ramach której w czasie rzeczywistym kontrolowany jest status systemów pojazdu.
Gdy pojawia się potrzeba wykonania
przeglądu lub naprawy, serwisy Mercedes-Benz niezwłocznie oferują indywidualne wsparcie.
Ofertę usług dla Actrosa F uzupełniają indywidualnie konfigurowalne pakiety serwisowe oraz starannie dopasowane rozwiązania w zakresie leasingu,
kredytu i ubezpieczenia. Przykładem może
być np. umowa serwisowa Mercedes-Benz
CompleteMile, która od marca 2021 r. będzie dostępna dla Actrosa F oraz wszystkich pozostałych modeli Actrosa, Arocsa

W modelu Actros F kabina kierowcy w wariantach
StreamSpace lub BigSpace ma szerokość 2,5 m
i tunel silnika o wysokości 120 mm, wejście
zaprojektowano z tylko trzema stopniami

i Atego na wielu rynkach europejskich.
Umowa ta, podobnie jak Mercedes-Benz
Complete, obejmuje wszelkie prace warsztatowe, łącznie z wymianą zużytych
części, jednak została skonstruowana
w taki sposób, aby wysokość miesięcznych rat uzależniona była od rzeczywistego przebiegu.

Actros Edition 2
– Mercedes dla wymagających
O ile Actros F to propozycja głównie
dla klientów oczekujących od pojazdu
użytkowego jak największej funkcjonalności, o tyle model Actros Edition 2, dostępny również od stycznia 2021 r., jest
odpowiedzią na potrzeby klientów lubiących innowacje i którzy cenią sobie
indywidualny styl oraz wysoki komfort.
Przedsiębiorcy transportowi dzięki temu
modelowi specjalnemu wzmocnią swój
wizerunek, a w obliczu dotkliwego braku kierowców będą mieć mocny atut
– Edition 2.
Limitowany do 400 egzemplarzy
Actros Edition 2 zawdzięcza swój wyjątkowy charakter wielu elementom wyposażenia wnętrza i nadwozia oraz elementom stylizacyjnym przeniesionym

14 | PAŹDZIERNIK 2020 | Transport – Technika – Biznes

z modelu Edition 1. W rezultacie otrzymujemy Actrosa klasy premium o zaskakujących walorach oraz cechach, które
zdecydowanie odróżniają go od modeli
seryjnych.
We wnętrzu Actrosa Edition 2 są
m.in. deska rozdzielcza i uchwyty drzwiowe wykończone skórą nappa, elementy
ozdobne w stylizacji na włókno węglowe
czy luk dachowy z oświetleniem Ambiente. Uwagę przyciąga nowy ekran startowy
na głównym wyświetlaczu kokpitu multimedialnego oraz logo „Edition” z polerowanego i szczotkowanego aluminium
po stronie pasażera. Górne łóżko, dostarczane wraz z kompletem pościeli, ma
szerokość 900 mm.
Atrakcyjne wyposażenie zewnętrzne
zawiera m.in. ścianę boczną oklejoną ekskluzywnie wzorem gwiazdy, napis „Edition 2” na lakierowanej osłonie przeciwsłonecznej, emblemat Actrosa z przodu,
napis „Actros” u góry na tylnej ścianie
kabiny kierowcy, 4 dodatkowe reflektory
LED w osłonie przeciwsłonecznej oraz
3 reflektory robocze LED z tyłu kabiny.
Stopnie wejściowe wykonano ze stali szlachetnej, tak jak osłony piast na tylnej osi
wraz z nakładkami na nakrętkach kół. Zakres wyposażenia obejmuje ponadto podświetlaną gwiazdę Mercedesa, kilka de-

www.lampyostrzegawcze.pl
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koracyjnych aplikacji z ciemnego chromu
na ozdobnej kratce oraz przyciemnione
pierścienie reflektorów.
Model Edition 2 jest wariantem dostępnym dla wszystkich 2- i 3-osiowych
Actrosów wyposażonych w kabinę GigaSpace i BigSpace, z kierownicą po lewej
i po prawej stronie. Klient może dowolnie
wybrać kolor lakieru kabiny kierowcy,
natomiast przód pojazdu jest zawsze lakierowany w szarości kamieni księżycowych metalik, co gwarantuje dobrą rozpoznawalność.
Wyposażenie standardowe modelu
Edition 2 zawiera sześć pakietów:
• Safety Pack z szeregiem systemów
asystujących w zakresie bezpieczeństwa czynnego,
• Comfort Package z oświetleniem Ambiente LED do jazdy i mieszkalnym,
lusterkiem do golenia, lodówką itd.,
• Driving Package z kierownicą wykończoną skórą, elektryczną roletą przeciwsłoneczną i innymi elementami,
• Sight Package zawierający między innymi reflektory bi-ksenonowe, czujnik deszczu i tylne światła LED,

Przedsiębiorcy
transportowi
dzięki limitowanej
ekskluzywnej edycji Actros Edition 2
wzmocnią swój
wizerunek

• Media Package z systemem nagłaśniającym, uchwytem do notebooka
i dodatkowym gniazdkiem 12 V/15,
• Extra Line ze światłami obrysowymi
LED w MirrorCam, kierunkowskazami
LED i funkcją Welcome Light.

reklama

Zawsze z myślą o użytkowniku
Zarówno najnowsza generacja Actrosa, jak i model Edition 2 są wyrazem
dążenia Mercedes-Benz Trucks do tego,
aby poprzez wykorzystanie aktywnych
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Actros Edition 2 to komfort
i dbałość o detale w najwyższym
wydaniu: wewnątrz skórzane
wykończenia, elementy z karbonu,
nowy ekran multimedialny,
z zewnątrz wiele dodatkowych
detali i elementów wyposażenia
przyciągających oko – wszystko
jak przystało na samochód klasy
premium o zaskakujących
walorach oraz cechach, które
zdecydowanie odróżniają go
od modeli seryjnych

Zastępując Multimedia Cockpit rozbudowanym Multimedia Cockpit interactive, uzyskuje się szybki dostęp do portalu z aplikacjami Mercedes-Benz Truck
App Portal. Daje to nowe możliwości komunikacji sieciowej i wyposażenie pojazdów w aplikacje zwiększające wydajność
i komfort, np. w ramach usług telematycznych Fleetboard lub oferowanych
przez innych dostawców. Nowością jest
aplikacja logistyczna HABBL oferowana
przez Fleetboard Logistics integrująca
w procesie dyspozytorskim zarówno samochody ciężarowe własnej floty, jak
i pojazdy podwykonawców.

Mercedes-Benz Uptime

systemów bezpieczeństwa przyczyniać
się do maksymalnie bezwypadkowego
ruchu drogowego. Celom tym służą np.
asystent hamowania awaryjnego Active
Brake Assist (ABA 5), Active Drive Assist
do jazdy częściowo zautomatyzowanej
(poziom 2), standardowy system MirrorCam oraz asystent martwego pola z funkcją rozpoznawania pieszych i rowerzystów.
Jest również unowocześniony Predictive
Powertrain Control (PPC), który nie tylko
znacznie obniża zużycie paliwa, ale również odciąża kierowcę – także na trasach
międzymiastowych.
Informacje o działaniach i funkcjach
systemów asystujących ABA 5, ADA czy
PPC kierowca widzi na kokpicie multimedialnym z dwoma kolorowymi wyświetlaczami. Wprowadzono też inne innowacje, np. wskazanie najbliższego zdarzenia
nawigacyjnego na wyświetlaczu czy informowanie o masie całkowitej ciągnika
i naczepy, widoczny jest również status
akumulatora.

Moduł Truck Data Center jest kluczowym
elementem Fleetboard i bazą dla usługi
Mercedes-Benz Uptime, która rozpoznaje
konieczność przeprowadzenia naprawy,
co pozwala na zmniejszenie liczby awarii,
a klient otrzymuje wsparcie w szybkiej organizacji pobytu w serwisie z uwzględnieniem
jego planowanych operacji transportowych
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Moduł Truck Data Center jest kluczowym elementem Fleetboard i bazą dla
innych rozwiązań technicznych w zakresie łączności sieciowej. Moduł odbiera
i analizuje dane z czujników, kamer i sterowników, stanowiąc podstawę nie tylko
dla licznych usług świadczonych przez
Fleetboard, ale także dla usługi Mercedes-Benz Uptime trwale zwiększającej
dyspozycyjność pojazdu.
Mercedes-Benz Uptime to innowacyjny produkt serwisowy, którego celem
jest maksymalizacja czasu, jaki ciężarówki
spędzają na drodze, oraz niezawodna
realizacja zleceń transportowych, a także
efektywne planowanie wizyt w serwisie.
System ten wcześnie rozpoznaje konieczność przeprowadzenia naprawy, co pozwala na zmniejszenie liczby awarii, a klient
otrzymuje wsparcie w szybkiej organizacji
pobytu w serwisie z uwzględnieniem jego
planowanych operacji transportowych.
Mercedes-Benz Uptime rozpoznaje
ponad 1200 istotnych zdarzeń o różnym
charakterze, a w przypadku wydarzeń
o dużej ważności informacje o zalecanych
czynnościach są przekazywane klientom i autoryzowanym serwisom średnio
w ciągu 240 sekund. System nie tylko pomaga unikać możliwych do przewidzenia
awarii, ale może także zmniejszyć o 50%
liczbę nieplanowanych wizyt w serwisie.
Usługa Mercedes-Benz Uptime staje się
wśród użytkowników coraz bardziej popularna: w 2019 r. na rynkach oferujących ten system usługę tę aktywowano
w ponad 50% pojazdów z zamontowanym
Truck Data Center.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Daimler Truck AG
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Nagrody Trailer
Innovation 2021 w siedmiu
kategoriach tematycznych
zostały wręczone
1 października podczas
uroczystej ceremonii
na trwających w tym czasie
wirtualnych targach
pojazdów użytkowych
MFB 2020.

Dariusz Piernikarski

rzyznawana od roku 2002 co dwa
lata nagroda Trailer Innovation
promuje wyróżniające się pomysły
i rozwiązania produktowe producentów
naczep, przyczep i nadwozi. W skład
niezależnego międzynarodowego jury
wchodzi 16 dziennikarzy z wiodących
czasopism branżowych z całej Europy.
„Samochody Specjalne” są w tym gronie.
Przewodniczącym jury jest Philipp Bönders, redaktor naczelny niemieckiego magazynu KFZ-Anzeiger – inicjatora konkursu. Od lat konkurs Trailer Innovation
jest objęty ścisłym patronatem VDA,
czyli Niemieckiego Związku Przemysłu
Samochodowego.

Systemy i rozwiązana praktyczne stosowane w naczepach podążają za ogólnymi trendami, jakie dominują w branży.
Mowa oczywiście o elektryfikacji, cyfryzacji i łączności. Innowacyjność produktów oznacza dążenie do poprawy efektywności transportowej, nie dziwi już
standardowe wprowadzanie rozwiązań
bazujących na technikach cyfrowych
i łączności. Naczepy, zabudowy i ich
komponenty stają się coraz bardziej „inteligentne”. W tegorocznej edycji Trailer Innovation 2021 trend ten stał się
jeszcze bardziej wyraźny. Spektrum zgłoszonych do konkursu innowacji rozciągało się od inteligentnych, przyjaznych
dla środowiska rozwiązań szczegółowych
po bardzo złożone koncepcje i kompletne
systemy pojazdów. Bardziej inteligentne,
lżejsze, trwalsze, bardziej przyjazne dla

Trailer Innovation 2021

| TECHNIKA |

3

Knapen Trailers

Kässbohrer

Schwarzmüller

Nazwa rozwiązania
Knapen Exside
Coil Swap Body
K.SWAU.CC/45
Naczepa cysterna
z podwójnym klinem

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

2

Producent

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

1

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

Kategoria: Nadwozie/Body
Krótki opis
Naczepa z ruchomą podłogą z całkowicie otwieranymi sekcjami bocznymi i podnoszonymi górnymi
szynami zapewniająca taki sam dostęp do wnętrza jak naczepa kurtynowa.
Nadwozie wymienne o długości 45 stóp ze zintegrowaną wnęką do przewozu stali w kręgach
o średnicy od 900 mm do 2000 mm – jedyne na rynku nadwozie tej długości certyfikowane
do transportu intermodalnego.
Naczepa cysterna z podwójnym klinem, która nie tylko zapobiega wypadkom spowodowanym pomieszaniem produktów, ale także zapewnia operatorom większą wydajność, umożliwiając szybszy rozładunek.

3

Scheuerle

Schwarzmüller

BPW

Nazwa rozwiązania
Rotor Blade Transport
System RBTS
Naczepa z ruchomą podłogą
z aluminiowym podwoziem
LightTube

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

2

Producent

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

1

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

Kategoria: Podwozie/Chassis
Krótki opis
RBTS to system do transportu najdłuższych łopat (80–100 m) turbin wiatrowych. Mocowanie
końcówki łopaty odbywa się na tylnym 4-osiowym wózku, podczas jazdy bez ładunku komponenty RBTS można złożyć w jedną naczepę, długość zestawu nie przekracza 16,5 m.
Nowa aluminiowa naczepa z ruchomą podłogą jest o 200 kg lżejsza niż poprzedni model. Zapewnia to aluminiowe podwozie. To obecnie najlżejszy na rynku model naczepy z ruchomą podłogą.
LightTube to nowy typ ramienia prowadzącego o wydrążonym profilu do systemu zawieszenia
pneumatycznego BPW Airlight II. Dzięki nowemu wahaczowi wleczonemu BPW w zestawie
3 osi do naczepy zaoszczędzono 42 kg.

reklama
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3

Kässbohrer

D-Tec

Schmitz Cargobull

Nazwa rozwiązania

RUPD-5K1
Rozsuwane
zabezpieczenie boczne
System rozdziału powietrza
w chłodni S.KO Cool Smart

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

2

Producent

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

1

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

Kategoria: Komponenty/Components
Krótki opis
Wielofunkcyjne, składane tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe z możliwością regulacji
w różnych pozycjach w górę i w dół, spełniające swoje zadanie ochronne jako zderzak tylny
i zapewniające rozwiązanie problemów z intermodalnością, rozładowaniem i wymianą opon.
Rozsuwana osłona boczna do naczep typu Flexitrailer i zestawów LHV. Wydłużenie
lub skrócenie osłony odbywa się razem ze zmianą rozstawu osi naczepy.
Udoskonalony system dystrybucji powietrza o większej wydajności, jednorodności i trwałości.
Osłony wykonane z elastycznego i odpornego na uszkodzenia materiału zapewniają połączenie
agregatu z kanałem powietrznym.

3

Fliegl

Humbaur

Schmitz Cargobull

Nazwa rozwiązania

Swap Train

Przyczepa HTD Laxo

Kombinacja EcoDuo

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

2

Producent

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

1

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

Kategoria: Koncepcja/Concept
Krótki opis
Zestaw do przewozu nadwozi wymiennych zwiększający możliwości przewozowe z 2 do 3
jednostek C745 przy użyciu jednego zestawu ciągnik–naczepa, bez negatywnego wpływu
na właściwości jezdne.
Przyczepa HTD LAXO wyposażona została w zamki do mocowania kontenerów wymiennych i tuleje
wtykowe do kłonic. Możliwość wykorzystania w wielu różnych zastosowaniach pozwala uniknąć
pustych przebiegów, co poprawia wydajność i zmniejsza wpływ na środowisko.
Kombinacja EcoDuo to 2 standardowe naczepy kurtynowe połączone wózkiem dolly i sprzężone z ciągnikiem, długość zestawu wynosi 31,5 m. Całkowita masa zestawu ciągnika połączonego z pierwszą naczepą pozostaje niezmieniona i wynosi 40 t, masa drugiej naczepy może być różna – typowo to 36 t.

3

Schmitz Cargobull
Emons Cargo
Van Eck Trailers

Nazwa rozwiązania
S.KO e-Achse
Solar-On-Top
Smart rollerbed
z systemem NMLU

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

2

Producent

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

1

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

Kategoria: Środowisko/Environment
Krótki opis
Chłodnia S.KO z osią wyposażoną w generator elektryczny, agregat S.CU z zasilaniem wyłącznie
elektrycznym, zintegrowaną elektroniką mocy i systemem akumulatorów o skalowalnej architekturze.
System elastycznych paneli fotowoltaicznych zapewniających energię elektryczną do zasilania
dodatkowych odbiorników energii elektrycznej pojazdu, w efekcie obniżenie spalania o 5,5%.
NMLU (New Modular Loading Unit) to nowy element między naczepą a paletą, ułatwiający
załadunek w naczepach wyposażonych w rolkowe systemy załadunku.

3

Krone

Schmitz Cargobull

Schwarzmüller

Nazwa rozwiązania
Light Safety Sandwich Floor

Trailer-Connect z systemem Geo-Lock

Plandeka zwijana elektrycznie

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

2

Producent

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

1

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

Kategoria: Bezpieczeństwo/Safety
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Krótki opis
Wielowarstwowa podłoga z wypełnieniem piankowym i z powłoką antypoślizgową
przeznaczona zwłaszcza do naczep z otwartym pokładem ładunkowym.
Za pośrednictwem portalu TrailerConnect można definiować punkty załadunku
i rozładunku, w których system zamykania drzwi automatycznie blokuje lub
odblokowuje rygle przy wjeździe i wyjeździe do/z obszaru.
Elektrycznie rolowana plandeka do naczep z ruchomą podłogą wyposażona w wytrzymałą rurę o większej niż dotychczas średnicy, co ułatwia zwijanie i rozwijanie plandeki.
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3

Thermo King

Kässbohrer
Fahrzeugwerke

Feldbinder

Nazwa rozwiązania
Agregat Advancer
A-Series
Advanced Driver
Assistance Systems
Silo Smart
Control Hub

środowiska, mniej wymagające w konserwacji, bardziej aerodynamiczne, bezpieczniejsze i oczywiście bardziej ekonomiczne – to cechy, które wyróżniają
niesamowitą różnorodność innowacji
w naczepach.
W tym roku do konkursu zgłoszono
50 innowacji od producentów z całego
świata, które rywalizowały ze sobą w siedmiu konkursowych kategoriach: nadwozie, podwozie, komponenty, koncepcja, środowisko, bezpieczeństwo, pojazd
inteligentny. Rywalizowały z sukcesem,

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

2

Producent

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

1

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

Kategoria: Pojazd inteligentny/Smart trailer
Krótki opis
Advancer to pierwszy na rynku agregat chłodniczy z całkowicie zmiennym przepływem powietrza, regulowanym w zależności od rodzaju trasy i ładunku i niezależnie od prędkości obrotowej silnika agregatu.
Zmienny przepływ powietrza jest możliwy dzięki zastosowaniu technologii mild hybrid 48 V DC.
Zaawansowany system wspomagania kierowcy w naczepach o 4 funkcjach: asystent parkowania
z technologią wspomagania cofania, wykrywanie martwego pola i hamulec ze wspomaganiem nocnym,
wspomaganie wyprzedzania oraz widok otoczenia pojazdu 360°.
SSCH (Silo Smart Control Hub) oferuje inteligentne zarządzanie we wszystkich obszarach transportu silosowego. Uwzględniono m.in.: bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo procesowe, zapewnienie jakości,
zarządzanie energią, konserwacja i zarządzanie dokumentami, integracja komponentów zewnętrznych.

różnorodność innowacji bowiem po raz
kolejny zadziwia w tym roku, mimo że
kryzys związany z pandemią koronawirusa stawia obecnie cały sektor pojazdów
użytkowych przed ogromnymi problemami i nowymi zadaniami.
Ceremonia wręczania nagród Trailer
Innovation odbywała się zawsze podczas targów pojazdów użytkowych IAA
w Hanowerze. Ponieważ w tym roku
z powodu pandemii COVID-19 targi IAA
zostały odwołane, uroczystość odbyła
się w postaci transmisji na żywo podczas

reklama

wirtualnych targów pojazdów użytkowych
Messe Fahrzeugbau MFB 2020. Każde
z nagrodzonych rozwiązań zostało przedstawione w krótkiej prezentacji, przedstawiciele zwycięzców otrzymali specjalne
statuetki w postaci naczepy wykonanej
ze szczotkowanego aluminium.
W tabelach przedstawiamy laureatów
tegorocznego konkursu Trailer Innovation 2021 wraz z krótkim opisem rozwiązania. Szczegółowe opisy nagrodzonych rozwiązań zamieścimy w odrębnych
materiałach.
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Mobilne kontenery
chłodnicze firmy
Eberspächer stanowią
doskonałą alternatywę
dla kompletnych
zabudów chłodniczych.
Szerokie portfolio
produktów sprawia,
że można je wykorzystać
w większości pojazdów.

obilne kontenery chłodnicze Eberspächer są wygodnym rozwiązaniem
dla użytkowników profesjonalnych,
którzy przewożą towary w temperaturze kontrolowanej w pojazdach konwencjonalnych, samochodach dostawczych, ciężarówkach, przyczepach czy
samochodach elektrycznych.
Urządzenia te oprócz spełniania swojej podstawowej funkcji, jaką jest utrzymanie stałej temperatury, są też niezwykle elastycznym i praktycznym
rozwiązaniem – nie wymagają montażu dodatkowych agregatów chłodniczych i szczególnego
wyposażenia pojazdu, a w porównaniu z kompletnymi zabudowami chłodniczymi koszty ich
zakupu i serwisowania są dużo niższe.

Kontenery chłodnicze
Eberspächer
Volkswagen
e-Crafter z mobilnym kontenerem
chłodnicznym Eberspächer o pojemności 330 l
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Kompletne rozwiązanie
Mobilne kontenery chłodnicze można w łatwy
sposób zamontować w pojeździe i podłączyć do
zasilania elektrycznego. Urządzenia te stanowią
niezależny kompletny system, gotowy do umieszczenia bezpośrednio wewnątrz pojazdu.
W zależności od potrzeb, np. w przypadku transportu produktów wrażliwych na ujemną temperaturę, producent oferuje modele ze zintegrowaną funkcją grzania. Rozwiązanie to umożliwia
utrzymanie stałej temperatury podczas transportu
niezależnie od temperatury otoczenia.
Wszystkie kontenery zostały wykonane z wytrzymałego polietylenu łatwego do utrzymania
w czystości, wytworzonego metodą formowania obrotowego. Właściwe własności izolacyjne
zapewnia wewnętrzna warstwa twardej pianki
poliuretanowej o odpowiedniej grubości.
Niektóre modele kontenerów mają autonomiczne
zasilanie, co oznacza, że wbudowana bateria
umożliwia pracę bez konieczności połączenia
z akumulatorem pojazdu. Sprawia to, że towary szczególnie wrażliwe na temperaturę mogą
być bezpiecznie transportowane w pojazdach
elektrycznych.

| PROMOCJA |
Kontenery chłodnicze
w wersji autonomicznej
z wbudowaną baterią
(dzięki niej możliwa
jest praca urządzenia
bez konieczności
połączenia z akumulatorem pojazdu)
doskonale nadają się
do wykorzystania
w Volkswagenie
e-Crafterze
W gamie kontenerów
chłodniczych Eberspächer
znajdziemy m.in. urządzenia o pojemności 330 l
zamykane z przodu
(tzw. Front Loader)
izolowane sztywną
pianką poliuretanową
o grubości 100 mm

Wszystkie modele kontenerów są wyposażone
w cyfrowy sterownik. Pozwala to na łatwe ustawienie i kontrolowanie wymaganej temperatury.
Oprócz tego klient może zamówić moduł Bluetooth,
który umożliwia komunikację z aplikacją dostępną
na urządzenia z Android. Dzięki temu można tworzyć raporty na podstawie różnorodnych danych.
Dane są przechowywane przez 12 miesięcy.

Synergia współdziałania
Oferta produktowa Eberspächer obejmuje kontenery o pojemnościach od 22 do 1640 l z regulacją
temperatury od 35°C do +40°. Daje to bardzo duże
możliwości w zakresie dopasowania odpowiedniego kontenera do prowadzonego biznesu.
Dla przykładu chłodniczy kontener Eberspächer
o pojemności 330 l (dostępny także w wersji autonomicznej) świetnie sprawdza się we współpracy
z elektrycznym Volkswagenem Crafterem.
Volkswagen e-Crafter o ładowności do 1050 kg
i przestrzeni ładunkowej 10,7 m3 to praktyczny
i bezpieczny samochód dostawczy przeznaczony
do przewozów miejskich. Samochód ma długość
6 m i przewidziano w nim od 3 do 9 miejsc
siedzących. Pojazd został wyposażony w akumulator litowo-jonowy o pojemności 35,8 kWh
umieszczony pod podłogą, dzięki czemu możliwe
jest pełne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej.
E-Crafter jest napędzany silnikiem elektrycznym
o maksymalnej mocy 100 kW (136 KM), a jego
maksymalny moment obrotowy wynosi 290 Nm.
Oprócz tego, jak podaje producent zasięg e-Craftera to 115 km (według normy WLTP), a jego
prędkość maksymalna – 90 km/h.

Na stacji ładowania prądem stałym o mocy 40 kW
wyposażonej w złącze CCS (Combined Charging
System – system zasilania prądem stałym), akumulator e-Craftera można zasilić energią elektryczną
do 80% jego pojemności w ciągu zaledwie 45 minut. Jeśli użytkownik samochodu korzysta ze stacji
Wallbox AC, która dostarcza prąd zmienny o mocy
7,2 kW, akumulator zostanie naładowany w pełni
(100%) po 5 godzinach i 20 minutach.
Należy też dodać, że elektryczny Volkswagen
Crafter jest samochodem bezpiecznym i komfortowym, dzięki takim systemom jak Park Pilot wspomagający parkowanie i zawierający funkcje monitorowania boków nadwozia, wielofunkcyjna
kamera (z przodu) oraz kamera z tyłu (oferowane
w wyposażeniu seryjnym). Ponadto, jako pierwszy samochód użytkowy w swojej klasie, Crafter
jest seryjnie wyposażony w system automatycznego hamowania po kolizji, który daje możliwość
uniknięcia po wypadku kolejnych zderzeń.

Poza tym w standardzie znajdują się: system zapobiegający skutkom podmuchów bocznego wiatru,
LED-owe reflektory (świateł drogowych, mijania
i do jazdy dziennej), automatyczna klimatyzacja (Climatronic), system podgrzewania foteli, ogrzewana przednia szyba, system nawigacyjny Discover Media z App-Connect (umożliwia korzystanie
z aplikacji zainstalowanych w smartfonie), system
obsługi radia przy pomocy komend głosowych,
a także interfejs telefonu komórkowego.
Producent w ramach zakupu e-Craftera oferuje
klientom 4 lata gwarancji, darmowe przeglądy okresowe również przez okres 4 lat, a także 8-letnią
(160 tys. km) gwarancję na baterie.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Eberspächer
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Dariusz Piernikarski

Schmitz Cargobull:
Smart Trailer Days 2020
Firma Schmitz Cargobull podczas wirtualnej konferencji zorganizowanej 3 września
przedstawiła kompilację swoich najnowszych innowacji w zakresie produktów i usług,
które mają na celu zmniejszenie całkowitego kosztu własności i użytkowania jej
pojazdów wykorzystywanych w europejskich flotach.

edług producenta jednym
z najważniejszych kierunków działania jest wprowadzenie telematyki jako standardowego
wyposażenia naczep kurtynowych. W zakresie rozwoju produktów już obecnych
w ofercie Schmitz Cargobull skoncentrowano się na redukcji masy własnej pojazdów – zwłaszcza naczep chłodniczych
z zachowaniem tej samej wytrzymałości
i wydajności chłodzenia. W przypadku
chłodni rozszerzono również ofertę w zakresie usług cyfrowych.

Trudności w czasach pandemii
W roku finansowym 2019/2020 (od
1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 r.)
firma Schmitz Cargobull wyprodukowała
46 124 pojazdy i osiągnęła sprzedaż na
poziomie 1,87 mld euro, zatrudniając
5700 pracowników. Niestety, spadający
popyt od połowy 2018 r. utrzymywał się

Naczepa kurtynowa S.CS to przykład konsekwentnego wdrażania zasad dotyczących
konstrukcji podwozia – od zoptymalizowanej pod względem masy wersji X-Light do wersji
ciężkiej o dużej nośności. Każda naczepa bazuje na ocynkowanej i skręcanej ramie podwozia
z profilowanymi poprzeczkami, które są skonfigurowane tak, aby odpowiadały indywidualnym
wymaganiom klienta zgodnie z najwyższym standardem branżowym: od podwozia o zoptymalizowanej masie do szczególnie dużych obciążeń użytkowych po podwozie o dużej wytrzymałości eksploatowane w trudnych warunkach. Podwozie można łączyć z różnymi wariantami
nadwozia, takimi jak nadwozia typu Mega, Coil lub Paper, a także z wieloma opcjami wyposażenia, takimi jak kurtyna Power bez desek stelażu lub szybko otwierająca się plandeka
Speed Curtain. Na zdjęciu: naczepa kurtynowa S.SC X-Light o masie własnej od 4975 kg
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Chłodnia S.KO Cool Smart ma nowy, solidny system dystrybucji
powietrza. Głównym celem tych ulepszeń było zapobieganie
„zagnieżdżaniu się ciepła” i uproszczenie obsługi w celu poprawy
wydajności w codziennym transporcie. Osłony wykonane z elastycznego i odpornego na uszkodzenia materiału zapewniają połączenie
agregatu z kanałem powietrznym. Ukierunkowane prowadzenie
przepływu pierwotnego i wtórnego w kanałach powietrznych optymalizuje przepływ powietrza i jego cyrkulację we wnętrzu ładowni
w celu uzyskania większej sprawności cieplnej. Kanały powietrzne
mają powiększony przekrój, a ich optymalne ułożenie kieruje
powietrze do tyłu nadwozia, a następnie z powrotem do przodu

w ciągu roku finansowego. „Niewielkie
ożywienie na rynku na początku roku
2020 zostało wówczas zatrzymane przez
pandemię koronawirusa. Niemniej jednak z powodzeniem wprowadziliśmy niezbędne oszczędności, nie ograniczając
podstawowego zespołu” – tak wyniki
firmy podsumował podczas konferencji
prasowej prezes Andreas Schmitz.
Przy średnim udziale w rynku wynoszącym ok. 25% Schmitz Cargobull utrzymuje pozycję wiodącego producenta naczep w Europie. „Pomimo spadku liczby
wyprodukowanych pojazdów o 27,4%
spadek obrotów o 18,4% w porównaniu
z rokiem poprzednim był mniej dotkliwy”
– komentował Andreas Schmitz. Popyt
na pojazdy o wyższej wartości, takie jak naczepy chłodnicze i wywrotki, spadł mniej
niż w wysoce konkurencyjnym segmencie
naczep kurtynowych. „Cały zespół Schmitz
Cargobull był w stanie utrzymać dochody
na akceptowalnym poziomie w ostatnim
roku obrotowym dzięki oszczędnościom
dokonanym w ramach programu oszczędnej produkcji Lean to Compete. Doko-

naliśmy również korekt cen, które teraz
mają korzystny wpływ na wyniki bieżące” – dodaje Andreas Schmitz.
We wrześniu br. udało się producentowi ograniczyć wcześniej wprowadzone
zredukowane godziny pracy. W zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej
i jej wpływu na gospodarkę prognozuje się,
że poziom produkcji wyniesie od 30 000
do 50 000 pojazdów przy obrocie między
1,2 a 2 mld euro.

W centrum: innowacje i usługi
Podstawą planowanego wzrostu firmy
Schmitz Cargobull są innowacje i usługi.
Producent konsekwentnie wprowadza
i wdraża je jako pionier na rynku naczep.
„W ramach naszej strategii 100% SMART
wyposażyliśmy wszystkie naczepy S.KO
Cool Smart w system telematyczny TrailerConnect w standardzie” – stwierdził
Andreas Schmitz. Strategia ta była kontynuowana w 2020 r. wraz ze standardową instalacją nowego systemu telematycznego w naczepach kurtynowych

i naczepach furgonowych. W konsekwencji Schmitz Cargobull zapewnia swoim
klientom niezależność w zakresie pozyskiwania danych w całym łańcuchu transportowym. Poprzez tak dostępne produkty
i usługi sieciowe umożliwia to użytkownikom dysponowanie najlepszymi rozwiązaniami transportowymi.
Oprócz pozyskiwania danych ekologia
odgrywa coraz ważniejszą rolę w polityce
rozwoju firmy: dzięki koncepcji EcoDuo
w zeszłym roku z powodzeniem zaprezentowano efektywną ekologicznie kombinację dwóch standardowych naczep do
transportu dalekobieżnego. Ta koncepcja zestawu została już pomyślnie przetestowana w różnych krajach europejskich, a producent dokłada wszelkich
starań, aby uzyskać szeroką akceptację
tego rozwiązania.
Niezawodne pojazdy i kompleksowa
obsługa okazały się przewagą konkurencyjną, szczególnie w środku kryzysu
koronawirusa. Cały sektor logistyczny,
a zwłaszcza kierowcy, wnieśli istotny
wkład w zaopatrzenie ludności w tym
trudnym czasie. Schmitz Cargobull podjął
kompleksowe środki ochronne we wszystkich swoich zakładach produkcyjnych.
Zgodnie z oficjalnymi wymogami niezawodnie i nieprzerwanie dostarcza pojazdy
we wszystkich lokalizacjach. Dysponu-

Zabudowa chłodnicza M.KO Cool montowana na podwoziach samochodów
ciężarowych oraz przyczepa centralnoosiowa z zabudową chłodniczą Z.KO
Cool zostały poddane gruntownej modernizacji. Skupiono się na poprawie
jakości izolacji, aby zapewnić jeszcze bezpieczniejszy transport, redukcji
masy w celu zwiększenia ładowności oraz bezpiecznej i łatwej obsłudze,
dających oszczędności czasu i efektywny załadunek. Grubsze ściany boczne,
ściana przednia i podłoga o identycznych wymiarach wewnętrznych poprawiły właściwości izolacyjne. Nowością jest przegroda poprzeczna pozwalająca na równoczesny transport ładunków w różnych temperaturach
(MultiTemp) z niezawodnym chłodzeniem we wszystkich komorach.
Ścianka działowa pozwala na podział ładowni w stosunku 1/3 – 2/3
i oparta jest na sprawdzonej technologii FERROPLAST ThermoTechnology
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Standardowe wyposażenie telematyczne tworzy solidne podstawy dla
optymalnej kontroli nad połączonym,
zintegrowanym łańcuchem logistycznym, pomaga zwiększyć wykorzystanie naczepy i osiągnąć większą wydajność. Zwiększa również przejrzystość
i pomaga w obniżeniu TCO. Własny
system telematyczny TrailerConnect
sprawia, że naczepy Schmitz Cargobull stają się coraz bardziej „inteligentne” – obecnie TrailerConnect wraz
z modułem CTU stał się standardowym elementem wyposażenia naczep
kurtynowych S.CS Smart oraz naczep
furgonowych S.KO Express

Jeśli chodzi o wysoką produktywność, kombinacja
EcoDuo wyróżnia się jako interesująca koncepcja
rozwiązania transportowego. System EcoDuo składa się
z dwóch standardowych naczep kurtynowych połączonych
wózkiem dolly i sprzężonych z ciągnikiem, długość kombinacji wynosi 31,5 m. Całkowita masa zestawu ciągnika
połączonego z pierwszą naczepą pozostaje niezmieniona
i wynosi 40 t, masa drugiej naczepy może być różna,
chociaż przy masie 36 t zostają spełnione obecne przepisy
skandynawskie. Kombinacja EcoDuo jest obecnie
testowana w Hiszpanii przy masie ciągnika z pierwszą
naczepą 40 t i 30 t dla drugiej

Schmitz Cargobull wprowadza ponownie na rynek swoje podwozie wymienne
A.WF i podwozie wymienne z osią centralną Z.WF do transportu krótkich
nadwozi wymiennych. Nowością jest również nadwozie wymienne W.BO.
Dzięki szerokiemu zakresowi prześwitów i udogodnieniom ułatwiającym
trudne operacje wymiany podwozie wymienne Schmitz Cargobull umożliwia
ekonomiczną obsługę kontenerów wymiennych. Centralnoosiowe podwozie
pod zabudowy Z.WF zostało zaprojektowane do elastycznego transportu
nadwozi wymiennych i kontenerów i przetestowane dla każdego rodzaju
zadań transportowych o ładowności ok. 14,5 t

jąc siecią 1700 partnerów serwisowych,
Schmitz Cargobull w zakresie obsługi
i napraw jest w stanie zapewnić swoim
klientom możliwość kontynuowania ich
regularnych operacji transportowych tak
płynnie, jak to tylko możliwe.

Wzmacnianie łańcucha dostaw
W minionym roku finansowym głównym celem producenta był systematyczny
rozwój i wzmacnianie łańcucha dostaw.
Andreas Schmitz komentował: „Między-

narodowe systemy zaopatrzenia i wieloproduktowe zakłady wytwórcze oraz zarządzanie dostawami w całej organizacji, wraz z ciągłą rozbudową centralnego
centrum logistycznego, zwiększają elastyczność i skracają czas realizacji zamówień”. Te solidne i proste struktury
okazały się szczególnie skuteczne na początku kryzysu związanego z koronawirusem, gdy blokada czasowo zakłóciła łańcuchy dostaw w wielu sektorach i krajach.
„W rezultacie byliśmy jedynym producentem naczep, który był w stanie zapew-
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nić ciągłe dostawy materiałów do naszych
zakładów i utrzymać naszą zdolność do
dostarczania pojazdów naszym klientom”
– powiedział prezes Andreas Schmitz.
W perspektywie średnioterminowej
Schmitz Cargobull kontynuuje realizację
głównych celów swojej Strategii 2025.
„Konkretnie oznacza to bycie wiodącym
na świecie producentem naczep kurtynowych i pojazdów chłodniczych, liderem
na europejskim rynku naczep z docelową
sprzedażą przekraczającą 2,5 mld euro”
– wyjaśnił Andreas Schmitz.

Zdjęcia: © Schmitz Cargobull
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radycyjnie prezentujemy mieszankę najnowszych rozwiązań
wprowadzonych na rynek przez
producentów środków transportu, stosowanych w transporcie nienormatywnym oraz zrealizowanych dzięki tym pojazdom zadaniom transportowym.

Broshuis – testowane w armii
Broshuis w październiku br. zaproponował swoim klientom najnowszą
gamę naczep niskopodwoziowych (tzw.
semi) wyposażonych w osie wahadłowe
Pendel PL2. Producent realizuje obecnie

duże zamówienie obejmujące co najmniej 170 naczep 8-osiowych dla armii
amerykańskiej oraz 42 pojazdy dla armii
duńskiej. Tym samym holenderska firma
Broshuis była w stanie przetestować
swoją najnowszą naczepę niskopodwoziową z osią wahliwą PL2 w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.
Nowa naczepa niskopodwoziowa z osiami Pendel PL2 powstała dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod obliczeniowych wspomaganych komputerowo, dzięki
czemu konstruktorzy Broshuis mogli obniżyć masę własną pojazdu i wzmocnić
ją w najbardziej newralgicznych miejs-

Ponadgabarytowe
akcje i modernizacje
Proponujemy kolejną relację z ciekawych operacji
transportowych zrealizowanych w ostatnim czasie
oraz dawkę informacji na temat nowych produktów
w branży przewozów nienormatywnych.

cach. Dodatkowym czynnikiem gwarantującym wysoką i stałą jakość produktu
jest to, że Pendel PL2 są w całości spawane
przez roboty.
Naczepa ma wiele zalet. Na przykład
zawieszenie o skoku 600 mm może być
obsługiwane za pomocą pilota radiowego, a wszystkie przewody hydrauliczne są chronione przed uszkodzeniami
dzięki umieszczeniu ich w ramieniu wahadła. Tym samym naczepa jest wyjątkowo bezpieczna.
Wraz z wprowadzeniem naczepy niskopodwoziowej z osiami Pendel PL2
producent może niezależnie zaoferować
najlepsze rozwiązania do poszczególnych zastosowań, naczepy na osiach SL,
wahadłowych czy z belką sztywną.

Cometto – luksusowy
jacht w trasie
Wyobraź sobie, że siedzisz w biurze
i patrzysz przez okno. I nagle widzisz jak
po drodze majestatycznie sunie piękny
58-metrowy megajacht. Taka wyjątkowa scena miała ostatnio miejsce w Pizie
we Włoszech.
Za spektakularny projekt odpowiadała
firma TER, członek grupy Piccini. TER
specjalizuje się w obsłudze najbardziej
znanych megajachtów z etykietą „Made
in Italy”. Zdefiniowanym rozwiązaniem
transportowym w przypadku gdy łodzie
muszą być transportowane drogą lądową,
są samobieżne naczepy modułowe firmy
Cometto. Firma TER musiała przetransportować imponujący ładunek na odległość ponad 5 km od miejsca produkcji
jachtu do specjalnego doku, gdzie znajdują się główne zakłady produkcyjne
jachtów.

© Broshuis

6-osiowa naczepa Broshuis z osiami
wahadłowymi PL2 obciążona balastem
testowym o ciężarze 70 t
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Do realizacji tak trudnego
zadania, jakim jest transport 650-tonowego jachtu,
wykorzystano 4 moduły
Cometto MSPE rozmieszczone z przodu i z tyłu
kadłuba, połączone
specjalnymi legarami
poprzecznymi

© Faymonville

Ładunek ważył 650 t, co wymagało
bardzo mocnego sprzętu transportowego.
W sumie zastosowano 16 linii osiowych
o nacisku na oś 48 t oraz 4 agregaty Power Pack o mocy 150 KM (110 kW) każdy. Aby osiągnąć doskonałą stabilność
i rozłożenie ładunku, moduły zestawiono
w otwartej konfiguracji, rozmieszczając
je parami po 2 zarówno z przodu, jak
i z tyłu. Były to 4-osiowe moduły MSPE
z zespołem Power Pack, połączono je
specjalnymi legarami poprzecznymi, na
których spoczywał kadłub.

To dobrze wyważone rozwiązanie
znakomicie przeszło próbę. Modułowość
pojazdów daje klientowi wszelkie możliwości tworzenia platform transportowych
o dowolnym wymiarze i kształcie, w zależności od specyficznych wymagań ładunkowych. Oprócz imponującej ładowności i wszechstronności konfiguracji
moduły samojezdne wyróżniają się zwrotnością i solidną konstrukcją podwozia.
Seria MSPE firmy Cometto jest dostępna
w wersjach o udźwigu od 40 t do 70 t
na linię osi.

Ważący 38 t ładunek bezpiecznie pokonał trasę 1250 km
zamocowany na pokładzie naczepy Faymonville MegaMAX

reklama
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5-osiowe naczepy Nooteboom Euro-119-35 (ICP) wyposażono
w 3-osiowe wózki pośrednie interdolly oraz zawieszenie
hydrauliczne o skoku 600 mm i skręcie osi do 70°

Z Zagrzebia jest około 1250 km do
holenderskiego miasta Schaijk będącego
punktem rozładunku 38-tonowej stalowej
obudowy, którą firma Van Grinsven przetransportowała, wykorzystując w tym celu
swoją nową 3-osiową naczepę niskopodwoziową MegaMAX firmy Faymonville.
Przy długości pokładu ładunkowego
12,5 m przewożony ładunek tylko częściowo wyczerpał potencjał platformy.
W połączeniu z dodatkowymi belkami
wydłużającymi całkowicie wysunięta
platforma ładunkowa może przewozić
towary o długości do 21,4 m. Naczepa
niskopodwoziowa o podstawowej szerokości 2750 mm idealnie wpisuje się
w profil wymagań firmy Van Grinsven,
której podstawową działalnością oprócz
krajowego i międzynarodowego transportu specjalnego i ciężkiego jest wynajem dźwigów.
Firma Van Grinsven B.V. docenia pojazdy i usługi, które ma do zaoferowania
Faymonville. W przypadku najtrudniejszych zadań transportowych holenderscy eksperci już od kilku lat polegają na
swoim modułowym zestawie CombiMAX.
W tym segmencie niedawno dodali do
swojej floty kolejną kombinację 5 + 7.

Goldhofer – ekspresowa
dostawa łopat
Do transportu bardzo długich łopat
turbin wiatrowych firma Hofmann KranVermietung z niemieckiego Paderborn
używa teraz nowego adaptera »BladeS«
w połączeniu z samokierującym wózkiem wleczonym firmy Goldhofer. Pod-

© Nooteboom

Faymonville – 1250 km
przez Europę z MegaMAX

czas wymagającego zadania, jakim było
przetransportowanie 3 łopat turbin wiatrowych o długości 75 m z Rostocku do
oddalonej o ponad 400 km farmy wiatrowej, właściwie skonfigurowany sprzęt
okazał się kluczem do bezpiecznej i punktualnej dostawy.
Fakt, że 3 zespoły pojazdów, każdy
o długości ponad 82 m, były w stanie
ukończyć podróż w rekordowym czasie
3 dni, wynikał głównie z zastosowania
nowego adaptera »BladeS« w połączeniu
z wleczonym wózkiem. Połączenie wspornika podstawy łopaty na łabędziej szyi
i 5-osiowego wózka wleczonego SN-L
z zawieszeniem pneumatycznym oraz
obrotnicą i wspornikiem końcówki łopaty
to nowy punkt odniesienia w transporcie łopat. Dzięki temu systemowi pokonano kilka rond i ciasnych zakrętów bez
żadnych trudności. Ponieważ sama łopata
pełni funkcję strukturalną w konfiguracji, rozwiązanie oferuje znacznie większy
prześwit niż pojazdy rozsuwane, dzięki
czemu łopata po prostu przechodzi nad
różnymi przeszkodami.
W praktyce – podczas jazdy bez ładunku – wózek wleczony może być bezpośrednio połączony z ciągniętym przez
ciągnik obrotowym adapterem mocującym.
To zmienia »BladeS« w standardową naczepę, a możliwość podniesienia osi wózka

© Goldhofer

System »BladeS« firmy Goldhofer pozwala na umieszczenie łopaty turbiny na tyle wysoko,
że w trakcie transportu przechodzi ona bezpiecznie nad wieloma przeszkodami
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pozwala zmniejszyć zużycie opon. Dzięki
elastyczności w zakresie konfiguracji system »BladeS« może być również używany
do transportu innych bardzo długich ładunków, takich jak prefabrykaty betonowe.

Nooteboom – naczepy
dla Hüffermann Krandienst
Hüffermann Krandienst – dostawca
usług w zakresie logistyki dźwigów i transportu ciężkiego z Wildeshausen (Niemcy)
dysponuje bardzo nowoczesną i młodą
flotą pojazdów do transportu specjalnego
i ciężkiego. Najnowsza inwestycja dotyczy łącznie 4 nowych niskopodwoziowych
naczep Nooteboom Euro-PX z osiami
wahadłowymi, z których 2 to 2-osiowe
niskopodwoziowe modele Euro-47-02
(P), a kolejne 2 to 5-osiowe niskopodwoziowe naczepy Euro-119-35 (ICP) wyposażone w 3-osiowe wózki pośrednie
interdolly.
Naczepy niskopodwoziowe Euro-PX
są wyposażone w sprawdzone osie wahadłowe Nooteboom o skoku zawieszenia
600 mm i kącie skrętu do 70°. Wszystkie pojazdy mają szeroką i głęboką wnękę
na ramię koparki w części tylnej. Naczepy
2-osiowe wyposażone są m.in. w odłączaną hydrauliczną łabędzią szyję z bel-
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RBTS – Rotor Blade Transport System firmy
Scheuerle nagrodzony Trailer Innovation 2021
w kategorii podwozie

Scheuerle – nagroda Trailer
Innovation 2021
Innowacyjny system transportu łopat
wirników Rotor Blade Transport System
(RBTS) firmy Scheuerle, spółki należącej
do Transporter Industry International
Group, otrzymał nagrodę Trailer Innovation 2021 w kategorii podwozie. Międzynarodowe jury doceniło innowacyjną
koncepcję RBTS, która umożliwia bezpieczny i zgodny z prawem transport nawet najdłuższych łopat wirników.

© Scheuerle

kami zewnętrznymi i bardzo niską platformę ładunkową, która ułatwia wjazd
na pokład ładunkowy nawet maszynami
o małym prześwicie. Naczepy niskopodwoziowe w konfiguracji 3 + 5, podobnie
jak wersje 2-osiowe, są wyposażone w pokład ładunkowy, który można wydłużyć
do ponad 12 m.
System RBTS pozwala na łatwy i szybki
załadunek łopat dzięki innowacyjnemu
układowi poszczególnych komponentów,
które mogą być używane zgodnie z zasadą
plug-and-play. Dlatego transport RBTS
oszczędza czas i pieniądze operatora pojazdu. Co więcej, jest wielofunkcyjny dzięki inteligentnemu projektowi. Może bezpiecznie przewozić łopaty wirników różnych
producentów, a nawet wersje o długości
ponad 80 m. Duży skok solidnego podwozia z osią wahliwą umożliwia również
bezpieczne poruszanie się po bezdrożach,
co jest powszechne w drodze do farm
wiatrowych.

Firma Scheuerle wspólnie z firmą Vestas, światowym liderem w zakresie zrównoważonych rozwiązań energetycznych,
zaprojektowała kombinację transportową
składającą się z 2-osiowego wózka jeepdolly z urządzeniem wolnoobrotowym oraz
4-osiowej naczepy. Montaż łopaty odbywa
się zgodnie z zasadą plug-and-play. Podstawę łopaty można łatwo podnieść z ziemi
za pomocą szybkozłączki, a specjalny
zacisk służy do zamocowania jej końcówki. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów rozwiązanie Scheuerle
wymaga tylko kilku narzędzi.

Opracował Dariusz Piernikarski

reklama
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prawdzona technologia osi wahadłowych
(tzw. osie typu Pendel) jest przeznaczona
do użytku w trudnych warunkach drogowych i terenowych. Całkowity skok zawieszenia
wynoszący 600 mm zapewnia maksymalną kompensację między poszczególnymi osiami. Wahadłowe przemieszczenia osi niwelują nierówności i utrzymują pojazd w stabilnej równowadze.
Podczas pokonywania zakrętów i krętych dojazdów na plac budowy kąt skrętu 60° zapewnia optymalną manewrowość. Kierowcy z kolei doceniają
ulepszoną obsługę i łatwość tej obsługi. Osie wahadłowe zapewniają również większą ładowność
przy obciążeniu 12 t na linię osiową.

Odpinana łabędzia szyja niskopodłogowych naczep
MAX510 pozwala na płynny załadunek od przodu.
Wersja z osiami wahadłowymi stanowi teraz kolejny element w ramach wszechstronnej gamy produktów MAX Trailer. Modułowa konfiguracja przekonuje klientów, gdyż zorientowane na użytkownika
i praktyczne rozwiązania są bardziej pożądane niż
kiedykolwiek. Maksymalna jakość procesu produkcyjnego i doboru materiałów gwarantuje doskonały stosunek ceny do wydajności naczep
MAX Trailer.
Modułowa konstrukcja pojazdów MAX Trailer zapewnia bardzo duży udział części wspólnych.
Zwiększa to jakość konstrukcji i jest korzystne

Nowość w MAX Trailer:
naczepa niskopodłogowa
z osiami wahadłowymi
MAX Trailer nadal się rozwija.
Obecnie niskopodwoziowe naczepy z serii MAX510
można zamawiać z osiami wahadłowymi.

dla klienta przy zamawianiu wspólnych części zamiennych i podlegających zużyciu, ponieważ gwarantuje maksymalną wymienność i zmniejsza
nakłady materiałowe.
Gama produktów MAX Trailer obejmuje teraz 6
różnych typów pojazdów:
• MAX100: naczepy niskopodwoziowe (typu
semi) mające od 2 do 6 linii osiowych ze sterowaniem ciernym lub wymuszonym, również w wersjach pojedynczo lub podwójne
wysuwanych.
• MAX200: naczepy platformowe (typu plateau) 3- lub 4-osiowe, dostępne w wersji
wysuwanej teleskopowo, ze sterowaniem
ciernym lub zwrotnym.
• MAX300: przyczepy niskopodwoziowe z 2 lub
3 osiami centralnymi i rampami najazdowymi.
• MAX410: przyczepy platformowe z obrotnicą
przegubową mające od 3 do 5 osi, przeznaczone specjalnie do transportu części żurawi
i balastów.
• MAX510: naczepy niskopodwoziowe 2-osiowe, z odpinaną łabędzią szyją i rozsuwanym
pokładem ładunkowym.
• MAX600: przyczepa z obrotnicą, z 3 lub 4
osiami przeznaczona dla sektora budowlanego i komunalnego.
Klienci, którzy decydują się na eksploatację w swoich flotach naczep MAX Trailer, mogą liczyć na silne
wsparcie ze strony producenta i jego organizacji,
ponieważ międzynarodowa sieć sprzedaży, która
obecnie liczy już około 45 partnerów, ma zostać
jeszcze bardziej rozbudowana.
Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © MAX Trailer

2-osiowe, niskopodwoziowe naczepy
z serii MAX510 mogą być wyposażone
w osie wahadłowe o nośności 12 t
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Nowości Krone:
wirtualnie i na żywo

Dariusz Piernikarski

Zachowując konieczne środki bezpieczeństwa – w tym obowiązkowy
test na obecność koronawirusa – na terenie Krone Trailer Forum
w Werlte, gdzie mieści się główny zakład produkcyjny Fahrzeugwerk
Bernard Krone, 10 września br. zorganizowano specjalną prezentację
najnowszych pojazdów ze stajni Krone.

b

c

d

W chłodni Krone Cool Liner (a) wprowadzono m.in. nowe, 3-częściowe (wsporniki, belka ochronna, podstawy pod światła) tylne osłony przeciwwjazdowe (b) spełniające wymagania zmodyfikowanych wymagań regulaminu ECE R58-03 – zostaną one wprowadzone do wyposażenia
we wrześniu 2021 r. Z tyłu zastosowano wzmocnienia pozwalające na montaż różnego typu zabezpieczeń (np. odboje gumowe, rollery) oraz
czujników zbliżeniowych (2 boczne, 1 centralny) (c). Naczepa doczekała się również nowej drabinki wejściowej (d) o poszerzonych stopniach
wyposażonych w pokrycie przeciwpoślizgowe. Nowa uszczelka w drzwiach jest teraz bardziej szczelna. We wnętrzu ładowni stosowane jest
energooszczędne oświetlenie LED, konstrukcja punktów świetlnych pozwala na łatwiejszą zmianę pozycji montażu świateł i podpięcie
do wcześniej położonej wiązki elektrycznej. Zmodernizowana ścianka działowa ma nowe uchwyty ułatwiające obsługę, jest też nowa
płyta chroniąca agregat wykonana z odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego (termoplast)
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o odwołaniu targów IAA w Hanowerze i trudnościach związanych z organizacją dużych wydarzeń branżowych wielu producentów
pojazdów nie ma zbyt wielu możliwości
zaprezentowania swoich innowacji planowanych na IAA. Firma Krone nie chciała
czekać na kolejną szansę i na początku
września br. zaprezentowała swoje nowości na specjalnie opracowanej stronie
internetowej Krone Highlights New Generation (www.krone-trailer.de/KRONEHighlights). Dla dziennikarzy przygotowano w Trailer Forum specjalną prezentację
najnowszych rozwiązań Krone.
Opisanie wszystkich nowości wykracza poza ramy niniejszego artykułu
– przedstawiamy naszym zdaniem najciekawsze z nich. Do wszystkich rozwiązań
będziemy z pewnością jeszcze wielokrotnie i bardziej szczegółowo wracać na
łamach „Samochodów Specjalnych”.

© Krone
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Nieustanny rozwój
Do najważniejszych osiągnięć Krone
w ostatnim czasie należy zaliczyć przede
wszystkim uruchomienie nowego centrum
badawczego Future Lab w Lingen. Koszt
tej inwestycji szacuje się na ok. 25 mln
euro. Przeprowadzane są tam testy zarówno materiałów, komponentów, jak
i całych pojazdów użytkowych i maszyn
rolniczych na wieloosiowym stanowisku
X-Poster. Jest również 3-kilometrowy
tor testowy pozwalający na testy dynamiczne oraz laboratorium do badań oprogramowania i sprzętu elektronicznego.

W nowym centrum walidacyjnym działa
też stanowisko do badań skrzyń przekładniowych maszyn rolniczych.
W zakładzie w Herzlake zwiększono
produkcję naczep furgonowych Dry Liner
oraz systemów wymiennych. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na
tego typu jednostki ładunkowe – popyt
rośnie wraz z rozwojem handlu online.
W Herzlake działają obecnie dwie równoległe linie produkcyjne, na których montowane są naczepy Dry Liner, z nadwoziami
wykonanymi ze stali, tworzyw sztucznych
lub paneli izolacyjnych. Udział rynkowy
Krone w Europie jako producenta nadwozi
wymiennych wynosi obecnie 70–75%.
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Całkowicie zelektryzowana chłodnia Krone Cool Liner to
owoc dwuletniej współpracy z holenderską firmą THT New
Cool. Naczepa wyposażona jest w osie Valx – na środkowej
zamontowano generator prądu o mocy 15 kW. Wytwarzana
podczas jazdy energia elektryczna przekazywana jest
do ważących 320 kg akumulatorów o pojemności 17,5 kWh,
które zasilają elektryczny agregat chłodniczy Carrier.
Agregat podczas postoju można również zasilać
z zewnętrznego źródła (380 V). Obecnie 12 takich
chłodni przechodzi testy u klientów

© D. Piernikarski

Przeprojektowano naczepę Profi Liner (a), zwracając szczególną uwagę na ścianę przednią,
nadbudowę, podłogę, zabezpieczenie ładunku i tył. Spawana rama z belkami wzdłużnymi
na całej długości i profilowanymi poprzeczkami w ramach nowej, ulepszonej koncepcji
podwozia mają konstrukcję modułową. Drzwi i ściana przednia są spawane przez roboty.
Aby zwiększyć trwałość konstrukcji, w części tylnej wprowadzono wzmacniane słupki tylne
z galwanizowanej stali, wzmocniono również belkę dachową, która ma teraz mniejsze
ugięcie, a dodatkowe rolki prowadzące ułatwiają przesuwanie kurtyny. Przykręcany zderzak
może mieć różne konfiguracje elementów ochronnych, tylna belka wykonana jest z kilku
części, co ułatwia naprawę. W zależności od preferencji klienta naczepy kurtynowe Krone
można wyposażyć w kłonice z kieszeniami na deski stelażu lub bez nich. Klejone i przykręcane płyty podłogowe są wpuszczane między belki podwozia (b), standardowo podłoga ma
nośność 7 t (opcja 8 t). Jest też sporo zmian usprawniających obsługę, np. w górnych
narożach (c) wygospodarowano więcej miejsca, co ułatwia zamykanie kurtyny. W wersjach
z rozsuwanym portalem tylnym rozszerzanie odbywa się na drodze hydraulicznej – w sumie
do 1000 mm, do obsługi służy manualna pompa hydrauliczna (d) umieszczona z tyłu naczepy

Nowa sytuacja – nowe działania
Strategia produktowa, jaką Krone
Grupa Pojazdy Użytkowe realizuje w perspektywie do roku 2025, to przede wszystkim rozwój przyszłych rozwiązań transportowych i usług, związanych m.in.
z dostawami ostatniej mili (firmy RYTLE
i DATINEO), doskonalenie systemów telematycznych oraz integracja w portfolio
nowych modeli biznesowych. Przykładem
już podjętych działań może być uruchomienie portalu internetowego do sprzedaży online części zamiennych do pojazdów Krone.
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Wyjściem w stronę klientów jest oferta kontraktów obsługowo-naprawczych
Krone Fair Care, które przygotowano
w 3 wariantach: Light, Basic oraz Complete, różniących się zakresem obsługi.
Kontrakty można uzupełnić o pakiety
obsługowe obejmujące opony, agregaty
chłodnicze lub tylne podesty załadowcze.
Wśród opcji są również usługi związane
z obsługą warsztatową pojazdów uszkodzonych na trasie. Co istotne, miesięczne
raty mogą być regulowane w zależności
od intensywności wykorzystania naczepy.
Krone, rozwijając swoją ofertę usług
cyfrowych, wprowadziło na rynek aplikację Claim Care pozwalającą na szybką
komunikację cyfrową pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami (klient,
serwis, producent – importer) w przypadku roszczeń gwarancyjnych. Podstawą

© D. Piernikarski

Opracowany wspólnie przez Krone
i Liebherr agregat Celsineo korzystnie
przeszedł testy eksploatacyjne
u wybranych klientów. Start produkcji
przewidziano na styczeń 2021 r. Sercem
innowacji w Celsineo jest chłodzenie
modułowe: 3 niezależne moduły chłodnicze pozwalają na zróżnicowaną strategię
sterowania, a także zapewniają ciągłą
wydajność chłodzenia. Moduły mogą być
wzajemnie przełączane podczas realizacji
typowych cyklów, takich jak chłodzenie
czy odmrażanie. Do zapewnienia właściwego działania chłodni wystarcza, gdy
pracują tylko dwa z trzech modułów,
programowanie agregatu ułatwia
innowacyjny panel sterowniczy

do uznania roszczenia staje się zarejestrowana cyfrowo historia eksploatacji
pojazdu i jego stan techniczny – informacje te są wprowadzane w odpowiednich formularzach aplikacji, bez konieczności wizyty w serwisie. Dział obsługi
klienta Krone na podstawie nadesłanych
danych ocenia jakość zebranych informacji i uruchamia procedurę gwarancyjną u właściwego partnera serwisowego Krone.
Ważnym nurtem działań dla firmy
Krone jest doskonalenie rozwiązań telematycznych. Oferowany system Krone
Telematics został wzbogacony w kompilator telematyczny, który pozwala na
optymalizację działań flot dzięki synchronizacji danych zbieranych z różnych
komponentów naczepy, takich jak np.
agregat chłodniczy, układ hamulcowy czy
akumulatory oraz systemów telematycznych odpowiadających za ich monitoring,
które pochodzą od różnych dostawców.
Specjalny portal telematyczny pozwala
na lepszą kontrolę kontraktów obsłu-

© Krone

© Krone

Firma Krone opracowała nową naczepę Swap Liner
przeznaczoną do transportu 2 nadwozi wymiennych
o długości 7,45 m. W porównaniu z ciężarówką z przyczepą ta kombinacja pozwala zaoszczędzić około 1,5 l
paliwa na 100 km. Podwozie ma opatentowaną
hybrydową szyję ramy o wysokości 85 mm

Za ważną nowość należy uznać podwozia podkontenerowe z rodziny Box Liner eLTU 40, 50 i 70.
Zmodernizowano ich konstrukcję, wprowadzając opatentowaną część tylną, dzięki czemu kontenery 20-stopowe mogą być przewożone w tylnym położeniu bez utraty wymaganego obciążenia
siodła i osi napędowej. Podwozia te są dostosowane również do przewożenia tank-kontenerów.
Naczepa do przewozu kontenerów Box Liner eLTU 40 Light Traction została skonstruowana zgodnie z oczekiwaniami klientów przewożących kontenery 40-stopowe, którzy chcieli dysponować pojazdem o jak najniższej masie własnej: Box Liner eLTU 40 Light Traction waży tylko 4,2 t. W podkontenerówkach Krone powrócono do pneumatycznego mechanizmu wysuwania części tylnej
– odpowiada za to obecnie silnik pneumatyczny

gowo-naprawczych, uzyskanie bardziej
przejrzystej struktury kosztów, wprowadzenie zasad diagnostyki prewencyjnej
oraz identyfikację przypadków nadużyć.
Rozwijana jest również współpraca sys-

temu Krone Telematics w zakresie wymiany danych z podobnymi rozwiązaniami oferowanymi przez producentów
samochodów ciężarowych i usługodawców niezależnych.
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Pompy do betonu serii
Steeltech to linia pomp
stalowych, najbardziej
popularnych w portfolio
włoskiego producenta.
Modele można
konfigurować dowolnie,
mając do wyboru szeroką
gamę akcesoriów i opcji.

Katarzyna Biskupska

rezentowana pompa Cifa K36L serii Steeltech, zabudowana na 3-osiowym podwoziu Mercedes-Benz Arocs 2643 6×4, skonstruowana została specjalnie na rynek europejski.
Sprzedawana jest z powodzeniem od wielu lat.
Do Polski przyjechała na testy do klientów, by
mogli sprawdzić jej pracę i zapoznać się z zastosowanymi nowymi rozwiązaniami. Maszyna pracowała w różnych warunkach terenowych, zarówno
na terenie płaskim, jak i pochyłych placach budów
w rejonie górskim. „Klienci użytkowali nasz sprzęt
w regularnej codziennej pracy nawet do tygodnia.
To dobry okres, aby zapoznać się z wszystkimi jej
zaletami i rozwiązaniami” – opowiada Tomasz
Tarkowski z firmy TarCo, autoryzowanego przedstawiciela Cifa w Polsce.

Stalowa pompa Cifa K36L
po testach u klientów

Jak się okazało, bardzo trudno jest znaleźć na
rynku klienta, który nie miałby wcześniej do czynienia z maszynami Cifa. Zwykle jednak są to doświadczenia z maszynami używanymi, dlatego dla
niektórych użytkowników był to pierwszy kontakt
z nowym sprzętem. „Dopiero od niedawna obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie na nowe
maszyny, łączymy to z większą zamożnością klientów oraz wyższą kulturą pracy na budowach. Dzięki
naszej pompie testowej klienci, którzy do tej pory
mieli do czynienia z maszynami Cifa pochodzącymi
z rynku wtórnego, po raz pierwszy mieli do dyspozycji fabrycznie nową pompę z rocznika 2020”
– dodaje Tomasz Tarkowski.

Zwrotna i ekonomiczna
Masa zestawu nie przekracza 26 t, czyli mieści
się w przedziale maksymalnej dopuszczalnej masy
całkowitej dla pojazdu 3-osiowego, co pozwala poruszać się po drogach bez specjalnych zezwoleń.
I to jest właśnie najważniejszy atut tej maszyny,
gdyż jest przeznaczona do prac na miejskich placach
budów, dla małych i średnich obiektów. Sprawdza
się również wtedy, gdy potrzebna jest duża przepustowość, np. podczas budowy mostów, parkingów czy piwnic. Użytkownicy po przetestowaniu
zestawu docenili 3-osiowe podwozie i zwrotność
maszyny, szczególnie przy pracy w trudno dostępnych miejscach, np. wąskich uliczkach, gdzie jest
mało miejsca na rozstawienie sprzętu.
„Klienci zwracali uwagę na świetnie dobrane parametry maszyny, konfigurację podwozia i silnika. Relacjonowali bardzo niskie zużycie paliwa

Testowana pompa K36L to funkcjonalny przemyślany design, do tego w charakterystycznej dla Cify
kolorystyce pomarańczowo-szarej. Na uwagę
zasługują takie użytkowe detale, jak metalowe
stopnie nad lampami tylnymi czy ich zabezpieczenie
kratką. To bardzo ważne, aby np. podjeżdżająca
betonomieszarka nie rozbiła reflektorów pompy.
Inny praktyczny detal to dodatkowe oświetlenie
kosza i przyciski przy koszu końcowym. Te ostatnie
szczególnie pomocne dla operatora, aby sam mógł
obsługiwać pewne funkcje pompy
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Stalowa pompa
do betonu Cifa K36L

Inżynierowie z centrum badawczego Cifa słuchają użytkowników, dzięki temu wiedzą, z czym
mają oni problemy w trakcie
eksploatacji i pracują nad tym,
aby je rozwiązać. Ważnym rozwiązaniem ułatwiającym pracę
jest Easytronic silver – system
diagnostyki i zarządzania
maszyną ze zintegrowanym
wyświetlaczem LCD

przez zestaw, zarówno podczas dojazdów między
miejscami, gdzie odbywały się testy, jak i podczas
samej pracy w terenie budowlanym” – dodaje
Tomasz Tarkowski.

Prosta w obsłudze
Pompa do betonu K36L wyposażona jest w 4-sekcyjny wysięgnik ze stali z systemem składania typu
„Z”, sterowany hydraulicznie i o dużej manewrowości. W modelu tym zastosowano agregat pompujący HP1606H z obiegiem zamkniętym, o maksymalnej wydajności 160 m3 mieszanki betonowej
na godzinę. „Użytkownicy zwrócili uwagę, że maszyna jest bardzo prosta w obsłudze i szybka w rozkładaniu, co jest istotne na budowie. Szczególnie
ci operatorzy, którzy do tej pory obsługiwali głównie
pompogruszki, sygnalizowali, że obsługa tej pompy
jest bardzo intuicyjna i nie mieli problemów z poznaniem całego zakresu jej funkcji” – wskazuje
przedstawiciel TarCo.
Elementem maszyny jest nowoczesny 9-calowy
zawór typu „S” o bardzo długiej żywotności, dostosowany do pracy z „ciężkimi” betonami. Zasuwa
wyposażona jest w mechanizm do automatycznej kompensacji luzów, co zapewnia niezmienność
parametrów tłoczenia mieszanki przez cały okres
eksploatacji pompy. Zastosowane elementy ścierne
zasuwy o podwyższonej na zużycie odporności
zwiększają trwałość pompy. Układ hydrauliczny
pompy jest oszczędny energetycznie.

Tomasz Tarkowski

,
firma TarCo, autoryzowany
przedstawiciel Cifa w Polsce

Funkcjonalne wyposażenie
W wyposażeniu standardowym znajdują się m.in.
przednie podpory „X” umożliwiające szybkie ustawienie pompy w wąskich miejscach, proporcjonalne sterowanie wysięgnikiem, 2 piloty zdalnego sterowania drogą radiową Hetronic 3 oraz
Cifa Long Life Pipes, czyli dwupłaszczowe rury do
betonu wykonane z trudno ścieralnej stali. W pełni
hydrauliczne sterowanie wysięgnikiem znajduje się
po obu stronach ciężarówki. W wyposażeniu znajduje się również m.in. regulator przepływu betonu,
panel kontrolny systemu pompującego oraz centralny system smarowania zespołu pompującego.

Ciekawym rozwiązaniem pompy jest zacisk na
wężu końcowym, tzw. shut off valve, który po naciśnięciu na pilocie kontrolnym jednego przycisku
powoduje natychmiastowe odcięcie podawania
betonu. Ułatwia to utrzymanie w czystości placu
budowy, gdyż nie brudzi go beton spadający z wysięgu. Chwalą to rozwiązanie również odbiorcy
usług pompowania, gdyż odcięcie podawania betonu, gdy szalunek jest już pełen, powoduje, że
nie występuje tzw. poślizg bezwładności, gdy potrafi spaść jeszcze do 0,5 m3 betonu znajdującego
się w rurach i wężu końcowym.
Klienci mogli przetestować również nowość zamontowaną w testowanym sprzęcie, a mianowicie
ciekłokrystaliczny wyświetlacz na pilocie. To wyposażenie jest w standardzie w linii Carbotech,
a w linii Steeltech jest opcjonalne. Ten mały wyświetlacz pozwala operatorowi pompy obserwować pracę i wydajność maszyny. Mając bieżący
podgląd na parametry pracy maszyny, można natychmiast reagować, np. gdy nastąpi spowolnienie
pracy pompy w obwodzie, to na ekranie pojawi
się komunikat wyjaśniający, co jest tego przyczyną.
„Podczas testów nie doszło do takiej sytuacji, ale
opcja ta ułatwia pracę, szczególnie gdy operator
jest oddalony od maszyny, stoi na piętrze budynku
i tam kontroluje ostatni człon ramienia pracującej
pompy. Wtedy ma wgląd w pracę pompy, która stoi
na dole” – podsumowuje Tomasz Tarkowski.
Zdjęcia: © TarCo
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Systemy transportu
i pompowania betonu

Dariusz Piernikarski

śród najważniejszych producentów betonomieszarek
i pomp do betonu montowanych na podwoziach samochodowych
można w porządku alfabetycznym wymienić takie firmy, jak: Betonstar, CIFA, FML
– Fabryka Maszyn Leżajsk Nowa, IMER,
Liebherr, Putzmeister, Sany, SCHWING-Stetter czy Sermac. Proponujemy subiektywny przegląd najciekawszych maszyn.

Betonstar
W związku z rozwojem oferty produktowej polski dystrybutor marki Betonstar – firma HANSA – wprowadza nowe
maszyny: pompę do betonu Betonstar
BST H24-4ZR, czteroramienną maszynę
z mocniejszym agregatem o wydajności
140 m3/h, która może być montowana na
podwoziach 2- lub 3-osiowych. Interesującym rozszerzeniem portfolio jest również
pompa do betonu Betonstar BST H30-4Z
z mocniejszym agregatem o wydajności

© Betonstar

Mimo pandemii nie
zaprzestano realizacji
inwestycji budowlanych. Na rynku
budowlanym zastosowanie znajdują
betonomieszarki, pompy do betonu
oraz „dwa w jednym”, czyli
maszyny będące połączeniem
betonomieszarki i pompy
do betonu, obiegowo określane
jako pompogruszki.
Montowana na podwoziach 3-osiowych pompa do betonu Betonstar BST
H30-4Z z agregatem o wydajności 140 m3/h ma maksymalny pionowy wysięg
masztu (układ 4Z) 29,5 m i maksymalny zasięg poziomy 25 m

140 m3/h (ciśnienie 81 bar) pracującym
w tempie 26 cykli/min, montowana na
3-osiowych podwoziach o rozstawie osi
3900 mm. Pompa Betonstar BST H30-4Z
ma maksymalny pionowy wysięg masztu
(układ 4Z) 29,5 m oraz maksymalny zasięg poziomy 25 m. Rozstaw przednich
podpór (układ X) wynosi 5200 mm, tylnych – 3700 mm, co pozwala na użytkowanie zestawu na ciasnych placach
budowy. Obie wspomniane maszyny cechują się dużą żywotnością i łatwością
manewrowania na placu budowy.

CIFA
Należąca do grupy Zoomlion Heavy
Industry firma CIFA ma w swoim portfolio produktowym wiele innowacyjnych
produktów. Wśród nich warto wspomnieć
o Magnum MK28E – pierwszej na świecie
hybrydowej betonomieszarce.
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Magnum MK28E to hybrydowa betonomieszarka typu plug-in cechująca się
mniejszym zużyciem paliwa, niższym poziomem generowanego hałasu i wydajnością zgodną z wysokimi standardami
CIFA. Producent tym samym kontynuuje
poszerzanie asortymentu Energya o ten
nowy produkt. MK28E to betonomieszarka
z pompą hybrydową typu plug-in. Konwencjonalny układ hydrauliczny zastąpiono przekładnią elektryczną o wysokiej
wydajności. Zastosowane rozwiązanie pozwala na obracanie bębna, wysięgnika,
stabilizację, pompowanie agregatu z wyłączonym silnikiem Diesla, bez emisji spalin i przy bardzo niskim poziomie hałasu
w obszarze roboczym podczas faz ładowania i rozładowania. Emisja i redukcja hałasu
sprawiają, że betonomieszarka MK28E
jest bardzo przydatna we wszystkich obszarach, w których szacunek dla środowiska jest pierwszym wyborem.
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Hybrydowa pompogruszka CIFA MK28E ma bęben
o objętości 7 m3 i wysięgnik o długości 28 m, którego
dwie ostatnie sekcje wykonane są z karbonu

© CIFA

Maszyna może pracować w dwóch
trybach: automatycznym i elektrycznym.
Tryb automatyczny oznacza automatyczne zarządzanie doładowaniem poprzez
generator zasilany silnikiem ciężarówki.
W trybie elektrycznym ładowanie akumulatorów odbywa się za pośrednictwem
zewnętrznego gniazda elektrycznego, bez
wpływu na ogólną wydajność.

Putzmeister
Pompy do betonu Putzmeister M47
wyposażone są w pompę do betonu o największej wydajności oferowaną przez tego
producenta. Mowa o pompie 19 iLS – jest
to „inteligentna” pompa o niskim skoku,
zdolna do pompowania do 190 m3/h (maksimum teoretyczne). Wysokowydajny model M47 montowany jest na podwoziach
4-osiowych, a ważąca mniej niż 32 t pompa
47-5 jest jedną z najlżejszych w swojej
klasie i zapewnia więcej niż wystarczającą rezerwę ładunku.

Seria pomp iLS to pompy o wydajności
170 m3/h (.17 iLS) i 190 m3/h (.19 iLS).
Ich zwiększona wydajność sprawia, że są
bardziej wytrzymałe, trwałe i ekonomiczne
w eksploatacji. Geometria cylindra podającego, rury przesyłowej S i kosza zasypowego została zoptymalizowana, aby
zagwarantować idealny przepływ betonu,
zwiększając wydajność zasysania o 10%.
W połączeniu z nowoczesnym systemem
sterowania Ergonic 2.0 pozwala to zaoszczędzić do 25% więcej paliwa. Inte-

ligentny układ sterowania pompą hydrauliczną zapewnia rejestrację i ocenę
pozycji tłoków podczas całego skoku. Gwarantuje to synchroniczną pracę cylindrów
ssących i tłoczących. Żywotność komponentów wydłuża się, ponieważ korekcja
skoku nie znajduje się już w pozycji końcowej, co oznacza, że nie są generowane
skoki ciśnienia.
Kluczowe cechy pompy do betonu
Putzmeister M47-5 to wydajna praca pod
kontrolą systemu operacyjnego Ergonic,

reklama
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Pompy do betonu Putzmeister
M47-5 wyposażone są
w pompę o wydajności
pompowania
do 190 m3/h i należą
do najlżejszych
w swojej klasie,
zapewniając więcej
niż wystarczającą
rezerwę ładunku

zyku niemieckim, angielskim, hiszpańskim i francuskim są dostępne opisy pomp
Sany. Oprócz tej witryny Putzmeister korzysta również z kanałów mediów społecznościowych. Od połowy sierpnia odbywają się szkolenia serwisowe u dealerów
Putzmeister w celu zaznajomienia personelu z konserwacją i naprawą samochodowych pomp do betonu Sany.

SCHWING-Stetter

Sany
Na początku br. trwały przygotowania do wprowadzenia na rynek pomp do
betonu marki Sany jako drugiej marki
w Europie (Grupa Sany jest właścicielem
marki Putzmeister). Premierę przełożono
jednak na początek lata z powodu pandemii koronawirusa. Pierwsze egzemplarze pomp Sany zostały już sprzedane
w Wielkiej Brytanii i na Cyprze.
Oferta obejmuje fabrycznie skonfigurowane i montowane na ciężarówkach pompy do betonu o klasie od 20 m
do 60 m dla klientów, którzy wcześniej
kupili tanie maszyny np. z Włoch lub Korei. Przeznaczone do montażu pompy do
betonu Sany są dostarczane do zakładu
Aichtal jako jednostki X (zmontowane,
ale bez podwozia), gdzie są instalowane

na podwoziach Volvo, testowane i przygotowywane do wysyłki. W porównaniu
z konfigurowalnymi pompami do betonu
Putzmeister, lokującymi się w segmencie
premium z różnymi opcjami do wyboru,
pompy do betonu Sany są dostępne tylko
jako już skonfigurowane maszyny, w jednym kolorze i z podwoziem Volvo.
Sprzedażą i obsługą posprzedażną
maszyn oraz dostawą części zamiennych
i eksploatacyjnych zajmą się wieloletni
dealerzy Putzmeister w Belgii, w Polsce
jest to firma Alltech, a w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii spółki zależne PMIB i PMUK.
Aby wesprzeć nowy produkt na rynku,
powstała strona internetowa www.sanyconcretemachinery.com, na której w ję-

Pompa do betonu SCHWING-Stetter
S 65 SXF to nowa konstrukcja, połączona
z dobrze znanymi wysokiej jakości komponentami wykorzystywanymi w innych
klasach wielkości. Jedną z innowacji jest
wysięgnik SXF: połączenie sprawdzonej
podpory łukowej SX i dodatkowego elementu składanego (składanie „F”). Wysięgnik SXF zapewnia większą stabilność
i bardziej stabilne pompowanie. Oznacza
to, że po raz pierwszy zamontowana na
ciężarówce pompa do betonu tej wielkości
może być obsługiwana bez konieczności
stosowania wielu wysięgników teleskopowych. Sercem S 65 SXF jest zestaw
pompy P2525 o długim skoku. Dla typowej praktycznej wydajności około 70 m3/h
potrzeba tylko 10 skoków na minutę, co
zapewnia cichą pracę i zmniejsza zużycie.

Pompy do betonu Sany
w klasie od 20 m do 60 m
fabrycznie skonfigurowane
i montowane na ciężarówkach Volvo w Polsce
dystrybuuje firma Alltech

© SCHWING-Stetter

Montowana na 6-osiowym podwoziu pompa do betonu SCHWING-Stetter
S 65 SXF ma zasięg poziomy wynoszący około 60 m; 5-częściowy wysięgnik SXF oraz maksymalna wydajność do 162 m3/h zapewniły duży popyt
na model S 65 SXF jeszcze przed jego wprowadzeniem na rynek
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gładki 5-częściowy wysięgnik ze składaniem Roll-Z (obciążenie końcówki wysięgnika 160 kg), obsługa TRDI dla kompaktowego obszaru wsparcia, szybkiej
konfiguracji, odciążonej ramy i trudnych
sytuacji konfiguracyjnych (ESC i OSS –
opcja One Side Support) oraz niskie koszty
obsługi.
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© Ciepiela Technology Promotion

Pięcioramienna
pompa do betonu
Sermac SIRIO
5RZ51 ma maksymalny pionowy
wysięg masztu
50,1 m

Pompa S 65 SXF o wymiarach 11,58 m
× 13,70 m jest najmniejsza w tej klasie

i tym samym daje rozszerzone możliwości zastosowania. Zasięg poziomy wynoszący około 60 m, 5-częściowy wysięgnik z rurą DN 125 na całej długości,
nowy wysięgnik SXF oraz maksymalna
wydajność do 162 m3 świeżego betonu na
godzinę zapewniły duży popyt na model
S 65 SXF jeszcze przed jego wprowadzeniem na rynek. Okręt flagowy firmy
SCHWING jest przeznaczony do użytku

na dużych placach budowy na całym świecie, a producent zakłada, że głównym rynkiem docelowym dla modelu S 65 SXF
będą Stany Zjednoczone.

Sermac
Dystrybuowana w Polsce przez firmę
Ciepiela Technology Promotion pięcioramienna pompa do betonu Sermac SIRIO
5RZ51 ma maksymalny pionowy wysięg
masztu 50,1 m. Zabudowywana jest naj-

reklama

częściej na podwoziach 4-osiowych – wówczas waga zestawu wynosi 37 t. W szczególnych wypadkach można zabudować
pompę SIRIO 5RZ51 na podwoziu 5-osiowym, co zwiększa wagę pojazdu do 38 t
– obniżeniu ulegają oczywiście naciski
osi, nie przekraczając 8 t. Tak przygotowana pompa ma prawo legalnego przejazdu po drogach o mniejszej nośności.
Sermac konsekwentnie w konstrukcjach długich pomp stosuje wysuwane,
teleskopowe podpory przednie, co znacznie ułatwia rozstawienie maszyny na
placu budowy. Szerokość przednich i tylnych podpór wynosi 9,5 m.
W modelu SIRIO 5RZ51 dostępne są
zespoły pompujące typu S8 i G9. Zespół
S8 ma wydajność 150 m3/h i ciśnienie
od strony tłoczyska 76 bar. Z kolei zespół pompujący G9 pozwala na uzyskanie wydajności 100 m3/h i ciśnienia od
strony tłoka 85 bar (dodatkowe warianty:
158 m3/h, 80 bar oraz 194 m3/h, 80 bar).
Dostępna jest klasyczna i dwupłaszczowa
wersja rurociągu o średnicy 125 mm, ale
Sermac dla większych modeli, takich jak
SIRIO 5RZ51, zaleca stosowanie rurociągów dwupłaszczowych.

| PROMOCJA |

ielecka spółka HANSA w czasie swojej
2-letniej współpracy z Betonstarem sprzedała już ponad 100 maszyn tego tureckiego producenta i w związku z rozwojem wprowadza na polski rynek nowe maszyny. Pierwsza
to pompa do betonu Betonstar H24, 4-ramienna
maszyna z mocniejszym agregatem 140 m3/h
oraz opcją podwozia 2- lub 3-osiowego. Druga to
pompa do betonu Betonstar H30 z mocniejszym
agregatem 140 m3/h oraz rozstawem 3900 mm
3-osiowego podwozia. Obie maszyny cechuje
duża łatwość manewrowania na placu budowy.
Portfolio producenta powiększyła też zupełnie
nowa konstrukcja, ewolucja bardzo sprawdzonej

HANSA

maszyny H47 – pompa Betonstar H51, 5-ramienna
maszyna z masztem RZ, agregatem 160 m3/h lub
200 m3/h na 4-osiowym podwoziu Mercedes-Benz
Arocs. W ofercie firmy ważny punkt stanowią
również pompy stacjonarne oraz maszty kroczące.

HANSA i FM Leżajsk
Fabryka Maszyn w Leżajsku (FM Leżajsk) to spółka
z 50-letnim doświadczeniem, rozpoznawalna na
rynku i znana w branży z oferowanych sprawdzonych rozwiązań. Jako współwłaściciel tej firmy
HANSA kładzie duży nacisk na rozwój produktów
tworzonych w Leżajsku, stąd nowość w ofercie:
ultralekka betonomieszarka, której bęben o objętości 9 m3 lub 10 m3 wykonany jest z trudnościeralnej stali Hardox, zapewniającej dużą trwałość
użytkową w tym najbardziej wymagającym środowisku pracy. HANSA wprowadza również betonomieszarki zabudowywane na naczepach oraz

– nowości w ofercie
Katarzyna Biskupska
HANSA to główny
przedstawiciel marki
Betonstar na Polskę
i 10 rynków europejskich.
Ale HANSA to nie tylko
Betonstar, to również
mocna współpraca z firmą
FM Leżajsk, w której
kielecka spółka ma 50%
udziałów. Przyjrzyjmy się
wszystkim nowościom.
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najnowsze rozwiązanie w ofercie – system wymienny, czyli specjalny układ przeznaczony do wymiennego stosowania zabudowy betonomieszarki
z wywrotką, montowany na podwoziu ciężarowym.
To kompleksowe rozwiązanie dla betoniarni, kopalń oraz żwirowni zapewniające funkcjonalność
pojazdu w ciągu całego roku. Projekt powstał przy
współpracy z producentem wywrotek KH-kipper.

Części zamienne i serwis
Ważna jest również obsługa posprzedażna i dostępność części zamiennych do maszyn z oferty
kieleckiej firmy. HANSA Serwis to usługa mobilnego
serwisu technicznego pomp do betonu, obejmująca
zarówno serwis gwarancyjny nowych maszyn
Betonstar, jak i przeglądy oraz naprawy używanych maszyn innych producentów. Doświadczony
zespół certyfikowanych serwisantów zapewnia
szybką i niezawodną obsługę, również dzięki specjalnych mobilnym serwisom wyposażonym w niezbędne narzędzia.
HANSA Części Zamienne to 3 stacjonarne magazyny części zamiennych do pomp i betonomieszarek w Europie, w tym największy ulokowany
w Kielcach w Polsce, gwarantujący pełną do-

W portfolio firmy Betonstar
znajdują się maszyny o długości
wysięgnika od 20 m do 58 m,
pompy stacjonarne oraz
maszty kroczące
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stępność komponentów oraz ich szybką wysyłkę.
Magazyn w Kielcach rośnie z dnia na dzień, powierzchnia to już ponad 1000 m2 i oferta 1500 pozycji części oryginalnych i zamienników, tj. tłoków,
uszczelek, węży gumowych, płyt ciernych, pierścieni, rur, kolan, podzespołów hydraulicznych oraz
elektrycznych. Magazyn to nie tylko zakupy stacjonarne. Aktualnie bardzo ważne i popularne są
zamówienia telefoniczne lub on-line i dostawa
już na drugi dzień. A wszystko przez nową stronę
internetową: www.hansa-europe.com.
Zdjęcia: © HANSA

© K. Biskupska

System wymienny umożliwia wykorzystanie
jednego podwozia najczęściej w konfiguracji podwozia
pod wywrotkę i betonomieszarkę o dowolnej pojemności. Największą zaletą tego rozwiązania jest łatwość
obsługi: wymiana zabudowy trwa tylko około 10 minut

Doświadczony zespół certyfikowanych serwisantów zapewnia
szybką i niezawodną obsługę również dzięki specjalnych mobilnym
serwisom, wyposażonym w niezbędne narzędzia

Mieszalnik
(9 m3 lub 10 m3)
nowej betonomieszarki
FM Leżajsk wykonany
jest z trudnościeralnej
stali Hardox, zapewniającej dużą trwałość
użytkową i niską wagę
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tym roku branża budowlana
mierzy się z nową rzeczywistością – w produkcji, zatrudnieniu i transporcie. Podczas spotkania podsumowano dokonania działań
stowarzyszenia oraz omówiono temat
bezpieczeństwa i efektywności w branży
budowlanej w nowej rzeczywistości. Z racji naszych zainteresowań skupimy się na
transporcie mieszanek betonowych.
Wielkość rocznej produkcji betonu
towarowego w Polsce wynosi ponad
26 mln m3 (czwarty rynek Europy). Aby
lepiej zobrazować skalę produkcji, można
powiedzieć, że wyprodukowanym w ostatnim roku w kraju betonem można by
wypełnić 10 piramid Cheopsa. Tak duża
skala produkcji wiąże się z licznymi problemami logistycznymi. W kraju eksploatowana jest flota ok. 3150 betonomieszarek samochodowych, która każdego
dnia wykonuje średnio 11 000 operacji
przewozu mieszanki betonowej. Jako że
beton produkowany jest lokalnie, a średni
promień działania wytwórni to 25 km,
przekłada się to na codzienny przebieg
betonomieszarek w Polsce wynoszący
550 000 km/dzień (165 mln km rocznie).

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce przez 16 lat organizowało
Kampanię Znaku Jakości „Dobry Beton”. W tym roku nastąpiła zmiana – stowarzyszenie
uruchomiło I edycję Kampanii „Dobry Transport”, która wyróżnia firmy świadczące usługi
transportu i podawania betonu wg najwyższych standardów BHP.

Więcej ładunku, mniej kursów
Mając na uwadze poprawę efektywności transportu betonu, SPBT w ubiegłym roku przeprowadziło aktywne działania, których rezultatem jest zwiększenie
limitu dopuszczalnej masy całkowitej
dla 4-osiowych betonomieszarek z 32 t

do 34 t, z zachowaniem limitu nacisku
9,5 t/oś. Pozwoliło to na zwiększenie objętości przewożonego ładunku z 7,5 do
8,5 m3, czyli efektywniejsze wykorzystanie jeżdżącego taboru. Przekłada się to
też m.in. na zmniejszenie liczby operacji transportowych i zmniejszenie przebiegu betonomieszarek o 20 mln km

Transport betonu towarowego
– aktualności branży
Katarzyna Biskupska

We wrześniu br. odbyła się coroczna konferencja prasowa Stowarzyszenia
Producentów Betonu Towarowego (SPBT) w Polsce. Tegoroczne spotkanie ze względu
na pandemię odbyło się w formie hybrydowej, część z zaproszonych gości przybyła
osobiście do siedziby PKOl w Warszawie, a część śledziła konferencję on-line.
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w skali roku, redukcję emisji CO2 o 12%
dzięki ograniczeniu liczby przewozów
oraz mniejsze zużycie paliwa (oszczędność 12 mln dm3 paliwa/rok w Polsce).
Optymalizacja wykorzystania samochodów oznacza także podniesienie standardów pracy kierowców oraz poprawę
komfortu życia mieszańców przez zmniejszenie emisji hałasu, a także poprawę bezpieczeństwa na drogach, a to kryterium,
jakie od lat wybrzmiewa najmocniej w komunikatach branży. Zmiana dopuszczalnej masy całkowitej dała tylko pozytywne
efekty, nie wprowadziła negatywnych
konsekwencji dla stanu dróg i kosztów
ich utrzymania. Głównie dlatego, że
utrzymany został limit 9,5 t nacisku pojedynczej osi.

Łukasz Żyła,
wiceprezes zarządu SPBT w Polsce

Działania i prace nad zwiększeniem
w Polsce dopuszczalnej masy całkowitej do 34 ton zajęły nam 2 lata. Liczę,
że udało nam się przetrzeć już szlaki,
znaleźć osoby, które uwierzyły w to, co robimy, a w ministerstwie decydenci widzą, że
pierwszy krok nie spowodował pogorszenia stanu dróg
i zwiększenia kosztów ich utrzymania. Przez to liczę, że
łatwiej będzie załatwić ten krok drugi, czyli zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 36 ton.

Milena Tarkowska,
prezes zarządu Tarco sp. z o.o.

Aktualnie czas realizacji zamówienia na maszynę to co najmniej 6 miesięcy, szczególnie w przypadku pojazdów 4-osiowych. Ponieważ zapytania
pojawiają się wcześniej, my też zamawiamy
z wyprzedzeniem. Aktualnie mamy już zarezerwowane miejsca produkcyjne na przyszły rok, tak aby
klient otrzymał maszynę z krótkim terminem oczekiwania
lub od ręki.

Co jeszcze? SPBT bierze przykład
z liderów europejskich i będzie nadal starać się zmniejszać liczbę operacji transportowych, czyli dążyć do zwiększenia
dopuszczalnej masy całkowitej. Dla porównania w Austrii dopuszczalna masa
całkowita wynosi 36 t, w Holandii 40 t,
a dopuszczalna objętość przewożonego
ładunku to 9–9,5 m3, więc przed Stowarzyszeniem stoją dalsze wyzwania,
czyli przekonanie władz do podniesienia
zwiększenia dopuszczalnej masy całkowitej do 36 t. Politechnika Wiedeńska
prowadzi badania i cały czas na bieżąco
monitoruje, jaki wpływ na drogi ma zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej
do 36 t. Pierwsze dane i opracowania są
bardzo optymistyczne, bo wskazują m.in.
na brak negatywnego wpływu na koszty
utrzymania dróg.
Zwieńczeniem działań i dyskusji na
ten temat było uruchomienie przez SPBT
kampanii „Dobry Transport”.

„Dobry Transport”
to bezpieczny transport
W roku ubiegłym zarząd SPBT podjął
decyzję o uruchomieniu I edycji kampanii
„Dobry Transport”, skierowanej do wszystkich producentów betonu i firm świadczących usługi w zakresie transportu i podawania mieszanek betonowych, które
realizują te czynności z poszanowaniem
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wzmiankowana certyfikacja BHP środków
transportu betonu jest wspólną inicjatywą
SPBT i Porozumienia dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie – organizacji zrzeszającej przedstawicieli 90% polskiego rynku
generalnego wykonawstwa (m.in. firm
Budimex, Erbud, Hochtief, Warbud, Unibep, Porr, Mostostal Warszawa, Mota-Engil, Karmar, Strabag, Skanska, Polimex
Mostostal).

Warto podkreślić, że właściciel certyfikatu „Dobry Transport” uzyskuje wymierne korzyści ułatwiające funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku, m.in.
jest to prawo wjazdu na budowy realizowane przez firmy skupione w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
i ich podwykonawców bez konieczności
każdorazowego prowadzenia prekwalifikacji i kontroli wstępnych z zakresu BHP.
Oprócz tego firmy świadczące usługi
w zakresie transportu i podawania betonu
uprawnione są do wolnego wjazdu na teren wytwórni betonu towarowego przynależnych do SPBT w okresie ważności
certyfikatu bez dodatkowych kontroli z zakresu BHP. Certyfikat ten jest potwierdzeniem świadczenia usług transportu
i podawania betonu według najwyższych
standardów BHP oraz dbałości o komfort
i właściwy standard pracy. Firma z takim
wyróżnieniem jest postrzegana jako bezpieczny i wiarygodny pracodawca.

Przewóz betonu
w pakiecie mobilności
8 lipca br. na posiedzeniu plenarnym
Parlamentu Europejskiego przyjęto zasadniczą reformę sektora transportu drogowego w UE, zwaną Pakietem Mobilności. Nowe przepisy poprawią warunki
pracy kierowców, wprowadzą specjalne
zasady delegowania kierowców w transporcie międzynarodowym oraz zaktualizują przepisy dotyczące dostępu do rynku
przewozów towarowych. Nowe przepisy
wprowadzają też istotne zmiany w zakresie transportu betonu towarowego.
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Miniekspozycja
sprzętu mobilnego
podczas gali kampanii
Znaku Jakości
„Dobry Beton”
przed gmachem
PKOl w 2019 r.

Postulat wyłączenia przewozów betonu
towarowego – ze względu na jego specyfikę – z dozoru standardowych przepisów
jest celem, który od wielu lat stawiało
sobie SPBT i Europejskie Stowarzyszenie
Betonu Towarowego ERMCO (European
Ready Mixed Concrete Organisation). Tym
samym został on osiągnięty (przewóz betonu będzie traktowany podobnie jak przewóz mleka). Niemniej jednak konieczne
jest jeszcze opracowanie przez Ministerstwo Infrastruktury szczegółowych przepisów wykonawczych, nad którym to procesem czuwają eksperci Stowarzyszenia.

Jak branża zniosła lockdown?
Epidemia koronawirusa znokautowała
wszystkie niemal branże, na kilka tygodni
czy miesięcy hamując standardowe działania w zakresie sprzedaży, realizacji kontraktów czy transportu. Można usłyszeć
opinie, że branża budowlana aktualnie
nie odczuła wyraźnych skutków epidemii.
Liczba wybudowanych mieszkań wydaje
się potwierdzać teorię, że sektor ma się
świetnie. Specjaliści branży podkreślają
jednak, że ze względu na dłuższy niż w innych branżach proces realizacji projektów
– budownictwo opiera się bowiem na kontraktach długoterminowych – skutki mogą
być odczuwalne w późniejszym okresie.

Jak podkreśla Łukasz Żyła, wiceprezes SPBT: „Skutki epidemii koronawirusa
i związane z tym spadki nakładów inwestycyjnych pojawią się w naszej branży
w III i IV kwartale tego roku, a także w I
i ew. II kwartale przyszłego. Będą to dla
nas trudne czasy, które spowodują zaostrzenie walki konkurencyjnej. Szacujemy spadek w produkcji betonu z 26 mln
na 22–23 mln m3. Liczymy też na to, że
ta przerwa, która się pojawiła, przez to,
że nie działały organy administracji rządowej, nie wydawano pozwoleń na budowę, a inwestorzy również powstrzymali
się z rozpoczynaniem nowych projektów,
będzie chwilowa i sytuacja wróci do normy.
I kiedy rozmawiam z przedstawicielami
rynku nieruchomości, to słyszę, że owszem
II kwartał był bardzo trudny, ale widać,
że teraz zaczyna się coś ruszać. Dodatkowo podkreślę, że inwestycje infrastrukturalne na najbliższe lata to taki koń,
który będzie ciągnął naszą branżę do
przodu. Projekty drogowe i kolejowe to
tematy w przygotowaniu od paru lat,
więc szacujemy i prognozujemy wzrosty
w infrastrukturze na poziomie 7–10%
w 2021 r. Szanse otwiera również sektor magazynowo-logistyczny”.
Eksperci pokazują jednak nie tylko
zagrożenia dla branży, ale także szanse.
Wśród tych drugich wymieniają m.in. rea-
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lizację do końca roku 2023 inwestycji z budżetu UE 2011–2020 oraz zagospodarowanie środków przeznaczonych przez UE
w ramach Funduszy Odbudowy na walkę
z efektami gospodarczymi COVID-19.
Jeżeli chodzi o producentów sprzętu
do transportu i dystrybucji mieszanki
betonowej, to efekt pandemii był widoczny niemal natychmiast wraz z ograniczaniem produkcji w zakładach czy
zamykaniem fabryk. Jak opowiada nam
Milena Tarkowska, prezes zarządu Tarco,
przedstawiciela marki Cifa na Polskę,
na początku największą niewiadomą było
to, jak sytuacja się dalej rozwinie za granicami naszego kraju, w tym przypadku
we Włoszech.
„Okazało się, że Cifa w początkowej
fazie lockdownu wywalczyła sobie możliwość dalszej pracy produkcyjnej, co
oznacza, że cała administracja pracowała zdalnie, natomiast fabryka, z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa pracowała i realizowała na
bieżąco złożone zamówienia. Na szczęście zdołaliśmy dostarczyć do siedziby
Cifa we Włoszech wszystkie podwozia zamówione przez klientów jeszcze przed
zamknięciem granic i zostały one zabudowane jedynie z kilkutygodniowym
opóźnieniem. Problem pojawił się jednak,
gdy zostały zamknięte w całości fabryki
podwozi, wówczas już niestety nic nie
mogliśmy zrobić. W drugiej połowie roku
mieliśmy w związku z tym mocno ograniczone możliwości obsługi klientów, gdyż
produkcja wszystkich podwozi, które zamówiliśmy, została odłożona na drugą
połowę roku, a co za tym idzie ich zabudowa została mocno odłożona w czasie. Sytuacji nie ułatwiały również wahania kursu walut, ale i tu udało się
nam zaproponować klientom rozwiązania finansowe, które pozwoliły na realizację kontraktów bez strat” – wspomina
Milena Tarkowska.
Aktualnie rynek sprzedaży jest optymistyczny mimo prognozowanego stosunkowego spadku produkcji betonu.
Wynika to przede wszystkim z elastyczności klientów do realizowania różnych
inwestycji, takich jak budowa dróg, kolei czy infrastruktury mieszkaniowej.
W związku z tym nadal najpopularniejsze są maszyny o długich wysięgach
i standardowo jak zawsze wielozadaniowe pompogruszki.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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W branży oprócz nowych produktów
ważne są również usługi serwisowe. Dzięki nim (np. diagnostyka predykcyjna, planowe przeglądy) można „mieć” samochód ciężarowy stale w trasie. Oszczędza
się w ten sposób czas i pieniądze. Innym
jeszcze obszarem działań w branży oponiarskiej jest także cyfryzacja, a także
wykorzystanie sztucznej inteligencji i maszyn samouczących w celu zwiększenia
bezpieczeństwa na drogach.

Branża oponiarska dynamicznie się rozwija.
Producenci pracują już nie tylko nad opracowaniem
produktów o coraz lepszych osiągach, ale też angażują się
np. w działania na rzecz redukcji CO2 czy poprawy
bezpieczeństwa przy wykorzystaniu
sztucznej inteligencji (AI).
Firmy Hankook
Tire i SK Planet
testują rozwiązania
na rzecz bezpieczeństwa drogowego

Opony w dobie
megatrendów
Renata Pawliszko
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W kontekście takich właśnie kierunków działania prezentujemy najnowsze
produkty, usługi i koncepcje rozwojowe
branży oponiarskiej.

AI na drodze bezpieczeństwa
Firmy Hankook Tire i SK Planet połączyły siły w ramach opracowania systemu monitorowania, który identyfikuje
potencjalne zagrożenia dla ruchu drogowego w czasie rzeczywistym.
„Rozwiązanie wykrywania ryzyka
drogowego” wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) i technologię głębokiego
uczenia się (Deep Learning) do analizy
hałasu wydawanego przez przejeżdżające samochody, a tym samym do identyfikacji potencjalnych zagrożeń na drogach, takich jak m.in. opady deszczu,
śnieg, czarny lód i wypadki. Dane te są
następnie przekazywane w czasie rzeczywistym do różnych działów bezpieczeństwa transportu i utrzymania ruchu.
Tam z kolei mają być podjęte decyzje
o zastosowaniu takich środków, jak usuwanie nadmiaru śniegu lub wybojów.
Jeśli wykorzystanie sztucznej inteligencji ma być skuteczne, wymaga analizy różnych danych dotyczących hałasu.
Dostarczenie ich SK Planet spoczywa
właśnie na firmie Hankook. Dane będą
gromadzone na torach testowych Hankook G'Track w Geumsan (Korea) oraz
Technotrac w Ivalo (Finlandia).
Oczekuje się, że po zakończeniu prac
rozwojowych system zostanie dostosowany i wdrożony do nadzoru i kontroli
ruchu drogowego w okresie zimowym.

© Hankook

ardziej wytrzymałe opony zapewniające długie przebiegi, o odpornym na zużycie bieżniku generującym niskie opory toczenia, a przez
to przyczyniające się do obniżenia zużycia paliwa i emisji CO2, są zawsze w cenie. Dlatego też producenci ogumienia
stale pracują nad udoskonalaniem swoich produktów, dodając do oferty opony
o poprawionych parametrach, w tym
także o zwiększonej nośności.
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SK Planet ma patent na metody przetwarzania i technologię głębokiego uczenia się, która umożliwia stworzenie takiego rozwiązania.
„Bezpieczeństwo jest dla Hankook
Tire priorytetem. Nasze partnerstwo z SK
Planet w celu stworzenia rozwiązania
do wykrywania zagrożeń przyczynia się
zatem do realizacji naszego głównego celu:
bezpiecznej jazdy” – wyjaśnia inż. Klaus
Krause, kierownik Europejskiego Centrum
Badań i Rozwoju w firmie Hankook.

Z ziemi włoskiej
Na polskim rynku zadebiutował nowy
gracz – sieć SuperTruck, należąca do
Prometeon Tyre Group. Działająca do tej
pory we Włoszech sieć niezależnych dealerów, specjalizujących się w produktach
i usługach ogumienia dla branży transportu drogowego, wkracza na nasz rynek.
Przynależność do sieci pozwala jej członkom prowadzić działalność zarówno w charakterze podmiotów niezależnych, jak
i przedstawicieli SuperTruck, oferując
pakiety usług i produktów dostępnych
wyłącznie dla swoich partnerów.

Jednym z takich produktów jest przeznaczona dla SuperTruck linia opon. Wyjaśnijmy, że Prometeon Tyre Group PTG
to światowy producent opon przeznaczonych wyłącznie na rynek przemysłowy,
w tym opon do samochodów ciężarowych, opon do autobusów, opon rolniczych i OTR. Oferta Grupy Prometeon
funkcjonuje na wielu poziomach dzięki
portfolio produktów obejmującemu marki
Pirelli i Formula, dostępne na podstawie
licencji, a także Anteo, Tegrys i Eracle.
Sieć SuperTruck wspiera swoich członków w rozwoju, zapewniając im dostęp
do najnowszych technologii i specjalistycznej wiedzy oraz do wielu usług Prometeon. Strategia handlowa Prometeon
Tyre Group w Europie to uzyskanie dzięki
SuperTruck globalnego zasięgu usług,
które zapewnią lepsze wsparcie europejskim firmom transportowym poprzez
wzmocnienie niezależnych podmiotów
czerpiących korzyści z obecności w sieci
i ze specjalistycznej wiedzy technologicznej Prometeon. Celem sieci SuperTruck
jest rozwój w innych krajach poprzez dostosowanie standardów i modeli działania do potrzeb poszczególnych rynków.

reklama

Opony Conti EcoRegional zostały opracowane z myślą o ekologii i ekonomii. Na zdjęciu
model Conti EcoRegional HS3 na oś
prowadzącą

Z myślą
o środowisku
Conti EcoRegional HS3 i Conti EcoRegional HD3 to nowa linia opon do samochodów ciężarowych do transportu
regionalnego, które w znaczący sposób
zmniejszają emisję CO2.
Opony na oś prowadzącą Conti EcoRegional HS3 wyprodukowano z wykorzystaniem nowej technologii Conti Diamond, polegającej na dłuższym procesie
wulkanizowania opony w stosunkowo
niskich temperaturach, dzięki czemu
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składniki mieszanki mają więcej czasu
na połączenie się ze sobą i skuteczniejsze, trwałe związanie. Opony Conti EcoRegional HS3 charakteryzują się zoptymalizowanym wzorem bieżnika, który
zapewnia przyczepność w każdych warunkach pogodowych i duży przebieg
na drogach regionalnych.
Nowy przekrój rowka w kształcie litery „W” w strefie barkowej zmniejsza
ryzyko pęknięć na skutek sił działających
na oponę, a lamele kieszeniowe o pełnej
głębokości na połowie szerokości żebra
opony minimalizują nierównomierne zużycie, poprawiają właściwości trakcyjne
oraz zapewniają lepsze osiągi na mokrej
nawierzchni.

Conti
EcoRegional
HD3 na oś
napędową

W oponie Conti EcoRegional HD3
zastosowano wzór bieżnika z opony Conti
Hybrid HD3, zapewniający maksymalne
osiągi na pagórkowatych, krętych drogach. Dzięki mieszance Conti InterLock
opona Conti EcoRegional HD3 charakteryzuje się niskimi oporami toczenia przy
takim samym przebiegu na drogach regionalnych i autostradach. Mieszanka
Conti InterLock zawiera nowy polimer
o lepszych właściwościach wiążących,
zapewniających bardziej skuteczne łączenie z materiałami wypełniającymi. Optymalne połączenie między składnikami
mieszanki zapewnia mniejsze tarcie wewnętrzne i niższe opory toczenia.
Opony Conti EcoRegional HS3 są
dostępne w rozmiarach 315/70 R22,5,
315/80 R22,5, 295/80 R22,5, 385/55
R22,5 i 385/65 R22,5, natomiast Conti
EcoRegional HD3 w rozmiarach 315/70
R22,5, 315/80 R22,5 i 295/80 R22,5.
Opony Conti EcoRegional w rozmiarach
295/80 R22,5, 315/70 R 22,5 i 385/65
R 22,5 są obecnie oferowane z najwyższym
dopuszczalnym wskaźnikiem nośności.

Opona Michelin X Multi HLZ
na oś prowadzącą
o zwiększonej
nośności

wych przebiegów w porównaniu z modelem poprzedniej generacji) oraz mniejsze opory toczenia.
Dodajmy, że wszystkie opony Michelin X Multi mają symbol 3PMSF, który
wskazuje na bardzo dobrą przyczepność
w każdych warunkach pogodowych.

Solidna i wytrzymała
Wiele uniesie
Firma Michelin rozszerza gamę opon
ciężarowych przeznaczonych do transportu na drogach regionalnych i krajowych. W grupie produktów Michelin X
Multi pojawiły się m.in. dwie nowe opony
o zwiększonej nośności – Michelin X
Multi HLZ oraz Michelin X Multi HLT.
Michelin X Multi HLZ to opona o rozmiarze 385/65 R22,5 przeznaczona na
oś prowadzącą w zestawach pojazdów
użytkowych do pozyskiwania drewna, które
wyposażono w żurawie. Nowa konstrukcja opony umożliwiła zwiększenie nośności
do 10 t na oś, jednocześnie pozwalając
na wzrost przebiegu o 30% w porównaniu z modelem poprzedniej generacji.
Nowy bieżnik opony został zaprojektowany do jazdy po drogach wykorzystywanych w średniodystansowym transporcie krajowym.

Sava (marka wchodząca w skład portfolio grupy Goodyear) wprowadza na rynek nową oponę ciężarową na oś wleczoną
do zastosowania w transporcie dalekobieżnym i dystrybucyjnym.
Dzięki odpowiednio dobranej mieszance bieżnika Sava Cargo 5 zapewnia
długie przebiegi i trakcję przez cały okres
eksploatacji, a także oszczędności w zakresie paliwa. Nowy produkt jest w pełni
zgodny z przepisami dotyczącymi opon
zimowych, które obowiązują w coraz większej liczbie krajów w Europie i wymagają
stosowania opon z oznaczeniem 3MPSF
na osiach naczepowych.

Opona
Sava Cargo 5
na oś wleczoną
w rozmiarze
385/65 R22,5

Michelin X
Multi HLT o zwiększonej nośności
w rozmiarze
385/65 R22,5

Michelin X Multi HLT przeznaczone
są na osie wleczone tandemów (przyczep
z dwuosiowym podwoziem), które coraz
częściej zastępują przyczepy trójosiowe.
W bieżniku wykorzystano technologie
Regenion (wraz ze zużyciem opony otwierają się nowe rowki bieżnika zapewniające przyczepność) i Carbion zapewniające
dłuższą żywotność (do 25% dodatko-
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Nowy model opony to także zoptymalizowana konstrukcja karkasu: pięcio(w przypadku rozmiaru 385/65 R22,5)
i sześciożebrowego (435/50 R19,5 i 385/55
R22,5) dla jeszcze lepszego kontaktu opony
z drogą i bardziej solidnej strefy barkowej.
Bieżnik został wyposażony w głębokie lamele tworzące dodatkowe krawędzie
tnące, które zazębiają się z nawierzchnią
drogi i poprawiają przyczepność na mokrej nawierzchni oraz zapewniają pewne
hamowanie przez cały okres eksploatacji
opony. Opona nadaje się oczywiście do
bieżnikowania. Sava Cargo 5 dostępna
jest w rozmiarach 435/50 R19,5, 385/65
R22,5 i 385/55 R22,5.
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Bieżnikowanie – dobre
rozwiązanie na trudne czasy

Marek Wrażeń

krajach skandynawskich udział opon
bieżnikowanych w rynku wymiany
sięga blisko 70%, a w pozostałych
krajach Europy Zachodniej ok. 50%. W ostatnim
czasie jako kolejny argument za bieżnikowaniem
coraz częściej uznaje się aspekt ekologiczny. Od
początku istnienia technologii bieżnikowania liczył
się jednak głównie cel ekonomiczny. Oponom
wysokiej jakości od dawna gwarantuje się możliwość zapewnienia im tzw. drugiego życia. Zakup
opon nowych o wysokiej jakości odpowiedniej do
warunków eksploatacji, a następnie dbałość i regularna kontrola ciśnienia dają firmom transportowym możliwość bieżnikowania opon i dzięki
temu uzyskania parametrów zbliżonych do oryginalnych po znacznie niższym koszcie.

Co jest najważniejsze?
Kluczowym elementem jest wybór odpowiedniego
karkasu i bieżnika. Tutaj najważniejsza jest współpraca ze specjalistami potrafiącymi wskazać różnice w jakości karkasów różnych producentów,
mających wiedzę o różnych rodzajach bieżników
i warunkach eksploatacji. Taka współpraca prowadzi do wypracowania rozwiązań, które najlepiej
pomogą firmie transportowej osiągnąć oczekiwany
cel – może to być dobór bieżnika do jazdy w trudnych warunkach zimowych, opony najlepiej obniżającej zużycie paliwa, opony o najdłuższym przebiegu czy też ogumienia o najlepszej odporności
na uszkodzenia. Doświadczenie pokazuje, że jeśli

Od wielu lat trwa w Polsce dyskusja nad zasadnością
stosowania opon bieżnikowanych w samochodach
ciężarowych. Mimo że od dziesięcioleci bieżnikowanie
w krajach o wysokiej kulturze technicznej jest oczywistym
rozwiązaniem prowadzącym do obniżenia kosztów
ogumienia, to w Polsce nadal wiele osób ma wątpliwości
czy wręcz negatywny stosunek do bieżnikowania.
Ringtread
Blackline
RDL FE

Ringtread
Blackline
RTE Plus

Rigtread
Blackline
ICE202

taka współpraca przebiega na zasadzie wzajemnego zaufania i w oparciu o zaawansowaną wiedzę techniczną, klient otrzymuje produkt wysokiej
jakości dostosowany do swoich potrzeb.
Bardzo często ostateczny wynik przewyższa oczekiwania klienta. Podam realny przykład: firma transportowa szukała opon napędowych w rozmiarze
295/60 R22,5 do transportu dalekobieżnego, dzięki
którym mogłaby obniżyć zużycie paliwa. Wybrano
oponę z bieżnikiem Ringtread Blackline RDL FE,
która po 170 tys. km przebiegu miała zaledwie 45%
zużycia bieżnika, co oprócz zmniejszenia zużycia
paliwa było dodatkowym pozytywnym zaskoczeniem dla właściciela firmy.
Klient może też oczekiwać jak najwyższych przebiegów – to zapewnią mu np. opony naczepowe do
transportu regionalnego. Nasz klient szukał odpowiedniego bieżnika do transportu artykułów spożywczych dla jednej z sieci dyskontów. Opona 385/65
R22,5 z bieżnikiem Ringtread Blackline RTE Plus
osiagnęła przebieg ponad 300 tys. km, co zdecydowanie przewyższyło oczekiwania klienta.
Mamy też klientów, którzy szukają niezawodnych
opon do zastosowania w trudnych warunkach zimowych. W naszej części kontynentu polecamy
bieżniki wielosezonowe z homologacją zimową
3PMSF, a do transportu w terenach górzystych
czy skandynawskich opony typowo zimowe, np.
najnowszy bieżnik Rigtread Blackline ICE20.
Zawsze zachęcamy menedżerów firm transportowych do wspólnej analizy potrzeb, bo tylko taka
współpraca gwarantuje osiągnięcie zakładanych
celów. Zapraszamy do kontaktu i współpracy z naszymi partnerami w Polsce, oferującymi zarówno
bieżnikowanie w technologii pierścieniowej Ringtread, jak też inne bieżniki naszej produkcji.
Marek Wrażeń, menedżer sprzedaży
w firmie Marangoni Deutschland
Zdjęcia: © Marangoni
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Najnowszy model
autobusu Solarisa
– Urbino 15 LE electric –
zadebiutował na rynku.
To pierwszy autobus
elektryczny Solarisa, który
sprawdzi się zarówno
w przewozach miejskich,
jak i międzymiastowych.

olaris ma wieloletnie doświadczenie w produkcji piętnastometrowych, trójosiowych autobusów –
producent dostarczył do swoich klientów
już blisko 1300 pojazdów tego typu. Premierowe Urbino 15 LE electric (ze względu na pandemię koronawirusa zaprezentowane online) to pierwszy model
zbudowany w oparciu o rozwiązania stosowane w pojazdach nowej generacji.
Ważne jest, że to nowy produkt, który
– po raz pierwszy w historii firmy – został stworzony wyłącznie z myślą o napędach bezemisyjnych.

Światowa premiera
Urbino 15 LE electric
Urbino 15 LE electric napędza centralnie umieszczony
asynchroniczny silnik ZF CeTrax o mocy 300 kW, energię
elektryczną zapewnia zestaw 6 baterii Solaris High
Energy+ o łącznej pojemności 470 kWh
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W pełni elektryczny i bezemisyjny
Sercem Urbino 15 LE electric jest elektryczny silnik centralny o mocy 300 kW.
Dla jeszcze większej sprawności i mniejszego zużycia energii instalację napędową wykonano w technologii SiC, czyli
z wykorzystaniem układów opartych na
węgliku krzemu. Silnik chłodzony jest cieczą, a napęd przenoszony jest na drugą
oś pojazdu. Układ napędowy zasilany jest
energią pochodzącą z zestawu 6 baterii
o łącznej pojemności 470 kWh. 4 bloki
akumulatorów zamontowano w tylnej
części pojazdu, 2 zaś są umieszczone na
dachu. Zastosowane baterie Solaris High
Energy+ zapewniają zasięgi nawet kilkuset kilometrów na jednym ładowaniu.
Ładowanie baterii w nowym modelu
jest możliwe poprzez pantograf – zarówno klasyczny, umieszczony na dachu pojazdu, jak i odwrócony, czyli opuszczany
na autobus ze stacji ładowania. Ponadto
każdy model 3-osiowego elektryka wyposażony jest w złącze plug-in do przewodowego ładowania pojazdów na terenie
zajezdni. Dla wygody użytkowników producent przewidział 4 możliwości umieszczenia gniazda ładowania w autobusie
– może być ona umiejscowiona nad
pierwszą osią po lewej lub po prawej
stronie pojazdu, z przodu autobusu lub
z tyłu.
W premierowym modelu zastosowano system klimatyzacji z funkcją grzania pompą ciepła, która do uzyskania
odpowiedniej temperatury w pojeździe
wykorzystuje ciepło pochodzące z zewnątrz. Rozwiązanie to pomaga zwiększyć efektywność energetyczną pojazdu,
co bezpośrednio przekłada się na większy zasięg. Czynnikiem roboczym w urządzeniu jest dwutlenek węgla.
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Kierowca w centrum uwagi
Najnowszy autobus zapewnia kierowcy komfortową i bezpieczną jazdę. Interaktywny panel z ekranami dotykowymi
łączy w sobie wiele zaawansowanych
funkcji bezpieczeństwa, począwszy od
ostrzeżeń o zapięciu pasów, automatycznie włączanych świateł i wycieraczek, poprzez szerokokątne kamery w miejscu
lusterek bocznych, które zapewniają doskonałą widoczność, a skończywszy na
aktywnym systemie wsparcia kierowcy
Mobileye Shield+.

Elektryczny autobus Solaris
Urbino 15 LE electric to bezemisyjna
propozycja dla przewoźników zarówno
typowo miejskich, jak i realizujących
przewozy międzymiastowe

Ładowanie baterii Urbino 15 LE jest możliwe
poprzez pantograf lub poprzez złącze plug-in
do przewodowego ładowania pojazdów
na terenie zajezdni

Nowe Urbino 15 LE electric
zapewnia kierowcy komfortową i bezpieczną jazdę
– interaktywny panel z ekranami dotykowymi integruje
w sobie wiele zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa

Wygodne i komfortowe
Urbino 15LE electric zapewnia podróżującym komfortowe warunki ze względu na cichą i płynną pracę silnika, mniejsze wibracje i brak jakichkolwiek spalin.
W klimatyzowanym wnętrzu Urbino
15 LE electric mieszczą się 53 fotele. Dodatkowe 2 siedzenia są rozkładane. Oprócz
tego 2 miejsca siedzące w premierowym
pojeździe są wyposażone w ISO-FIX, czyli
system mocowanie fotelików dziecięcych.
Dodajmy, że w wersji dwudrzwiowej
Urbino 15 LE electric może znaleźć się
65 miejsc siedzących.

Infrastruktura pojazdu została zaprojektowana zgodnie ze standardami
ITxPT. Stworzone przez inżynierów firmy
Solaris 3 duże wyświetlacze przekazują
pasażerom czytelne informacje. Ponadto
autobus został przystosowany do integracji z systemem zdalnego zarządzania flotą
eSConnect, który zapewnia pełną telemetrię, analizę danych i obsługę serwisową
nie tylko usterek, które już wystąpiły, ale
także niektórych zdarzeń, jakie mogą
wystąpić w niedalekiej przyszłości.

Dzięki ich zastosowaniu został rozwiązany problem martwych pól i ograniczonej widoczności przestrzeni wokół pojazdu. Mobileye Shield+ znacznie obniża
ryzyko bezpośrednich kolizji z pieszymi
oraz pojazdami, wykrywając ich obecność i informując o tym kierowcę za pomocą dźwiękowych i wizualnych alertów.
Pierwsze 2 egzemplarze Solarisów
Urbino 15 LE electric powstały głównie
z myślą o przewoźnikach skandynawskich. Stąd też w prezentowanym autobusie zastosowano specjalne rozwiązania zgodne z normami „Busnordic” oraz
tzw. pakietem skandynawskim. Biorąc pod
uwagę surowe warunki atmosferyczne,
w autobusie zadbano o wyposażenie zapewniające komfort termiczny i wygodę
podróżowania. Pojazdy tego typu mogą
także mieć inne elementy ułatwiające
pracę w trudnych warunkach, takie jak
dodatkowe długie światła, piasecznica
czy schowek na łańcuchy śniegowe.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Solaris Bus & Coach
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Wymiana elementów
sprzęgła w samochodach
ciężarowych mimo
większej masy i gabarytów
tych pojazdów, podobnie
jak w autach osobowych
i dostawczych wymaga
precyzji i kompleksowości.

o do kompleksowości sprawa jest jasna
– wszystkie elementy zestawu sprzęgła
wymieniamy wraz z łożyskiem pilotującym
wałka sprzęgłowego i dźwignią sterującą pracą
łożyska wysprzęglającego. Kluczowa jest dokładność wykonania poszczególnych czynności montażowych, a jej brak często prowadzi do zaburzeń
w pracy zespołu sprzęgła i jest przyczyną szybkiego
zużycia jego komponentów.
Ze względu na duże masy i gabaryty montowanych części oraz skrzyni biegów i elementów sterujących konieczne staje się ich odpowiednie przy-

Wymiana elementów
sprzęgła krok po kroku

gotowanie i zastosowanie specjalnych metod do
ich montażu. W szczególności istotne jest bardzo
precyzyjne wycentrowanie tarczy sprzęgła i równie dokładne posadowienie skrzyni biegów, tak aby
wałek sprzęgłowy nie uszkodził piasty tarczy, ale
też by był optymalnie wycentrowany względem
wału korbowego. W tym celu konieczna jest weryfikacja elementów centrujących skrzynię biegów
na bloku silnika.
Na przykładzie wymiany sprzęgła w samochodzie
DAF XF 105, pokazując proste i skuteczne rozwiązania, zwrócimy uwagę na oczywiste, ale bardzo
istotne punkty i czynności montażowe.
W przypadku tego pojazdu zastosowana skrzynia
zrobotyzowana obsługiwana jest przez klasyczne
jednotarczowe sprzęgło cierne o średnicy 430 mm,
sterowane siłownikiem pneumatycznym i kontrolowane przez centralną jednostkę sterującą.
Samochód przejechał 650 tys. km na oryginalnym
sprzęgle, ale podczas zmiany biegów (a więc rozłączania i załączania sprzęgła) wyczuwalne były
szarpnięcia i wibracje, co wskazywało na możliwą
usterkę w obszarze sprzęgła.
Przed rozpoczęciem wymiany odczytujemy wpisy
w bloku wartości mierzonych skrzyni biegów. Podłączamy komputer do złącza diagnostycznego i sprawdzamy zapisy w pamięci błędów (fot. 1).
W dalszej kolejności możemy przystąpić do zdjęcia
skrzyni biegów i demontażu zużytego sprzęgła.
Rozpinamy złącza i przewody sterujące oraz demontujemy wał napędowy i siłownik sprzęgła
(fot. 2–fot. 4).
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Jeśli nie dysponujemy odpowiednim wózkiem
i siłownikiem podpierającym skrzynię biegów,
dobrym rozwiązaniem jest podwieszenie skrzyni
na bloczku na odpowiedniej belce rozpiętej nad
pojazdem (fot. 5–fot. 6).
Rozpinamy pierścień blokujący łożysko w docisku,
demontujemy skrzynię i odkręcamy sprzęgło (fot.
7–fot. 9).
Demontujemy łożysko pilotujące i oceniamy elementy sprzęgła oraz stan wałka sprzęgłowego
i koła zamachowego, zwracając uwagę na możliwe
uszkodzenia mogące być przyczyną szarpania
sprzęgła (fot. 10–fot. 15).
Po krótkiej weryfikacji stwierdzono nadmierny luz
łożyska oporowego, co jednoznacznie było przyczyną
szarpania występującego przy zmianie biegów
przez system sterowania skrzynią i sprzęgłem.
Przed zamontowaniem nowych elementów sprzęgła
i dźwigni wysprzęglającej wprasowujemy nowe
łożysko pilotujące wałka sprzęgłowego, a na nim
centrujemy tarczę sprzęgła. Optymalnym sposobem
jest zastosowanie wałka sprzęgłowego ze starej

15

skrzyni, tak więc warto postarać się o taki element.
Tak wycentrowana tarcza nie ulegnie żadnej deformacji podczas późniejszego montażu skrzyni. Pamiętamy oczywiście o sprawdzeniu, która strona
tarczy ma być skierowana do skrzyni biegów.

Zakładamy i dokręcamy docisk, stosując zalecany
moment dokręcenia – dobrym sposobem jest wykorzystanie haczyka na pasie transportowym. Przy
dokręcaniu docisku kontrolujemy druty zabezpieczające docisk na czas transportu i magazynowa-
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nia, które podparte pod nitami podczas dokręcania będą wysuwać się i mogą wpaść pomiędzy
docisk i tarczę. Należy je wszystkie bezpiecznie
usunąć z docisku.
Weryfikujemy stan tulei prowadzącej łożysko
oporowe. W razie konieczności montujemy nową
tuleję.
Przed dokręceniem dźwigni wysprzęglającej zakładamy na nią łożysko odpowiednią stroną, tak
aby podczas eksploatacji nie doszło do blokady łożyska o dźwignię przez odstający na łożysku odlew
boczny (fot. 16–fot. 21).
Sprawdzamy stan kołnierza lub tulei centrujących
skrzynię biegów i ewentualnie wymieniamy tuleje
na nowe.
Dosuwamy powoli skrzynię, zwracając szczególną uwagę, aby wałek sprzęgłowy nie uderzył
o wieloklin tarczy, tylko wsunął się gładko w jej
piastę. W razie konieczności należy obrócić wałek
za pomocą szczypiec.
Po dokręceniu skrzyni zapinamy poprzez rewizję
pierścień blokujący łożysko oporowe, a następnie
wyciągając dźwignię wysprzęglającą na zewnątrz,
blokujemy łożysko w docisku sprzęgła. Charakterystyczny dźwięk zapięcia łożyska w pierścieniu blokującym wskaże na jego poprawny montaż.
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Wsuwamy w dźwignię wysprzęglającą trzpień
siłownika i dokręcamy siłownik do skrzyni biegów.
Na koniec montujemy wał napędowy i zapinamy
wszystkie złącza i przewody sterujące skrzynią biegów (fot. 22–fot. 27).

Po uruchomieniu silnika układ sterujący sam dokona
adaptacji ustawień siłownika do nowego sprzęgła. Po
adaptacji należy wykonać jazdę próbną, sprawdzając
działanie sprzęgła i poprawną pracę skrzyni.
Zdjęcia: © Schaeffler
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a lutową premierę nowych ciężarówek z lwem na masce oczekiwaliśmy z niecierpliwością i zaciekawieniem, wszak pierwotnie wydarzenie
to zapowiadano jeszcze na jesień 2019 r.
Po hucznej premierze wybuchła pandemia
koronawirusa, więc z oczywistych względów nie było okazji, by bliżej zapoznać
się z nowymi pojazdami. Tym chętniej

więc zasiedliśmy za kierownicami polakierowanych na efektowny, złoty kolor
ciągników TGX – trasa testu obejmowała
przejazd z Wolicy na podradomski autodrom Jastrząb. Tam, już na miejscu, można
było dokładniej zapoznać się z właściwościami najnowszego TGX. Towarzyszyło
nam motto przewodnie: Simply My Truck,
czyli „Po prostu moja ciężarówka”.

MAN TGX: tak, to moja
ciężarówka
Dariusz Piernikarski

W połowie lutego br. MAN zaprezentował nową
generację samochodów ciężarowych TGX do transportu
dalekobieżnego. Korzystając z zaproszenia MAN
Truck & Bus Polska, we wrześniu mogliśmy
uczestniczyć w pierwszych jazdach
Gotowe, by przetestowych nowymi ciągnikami TGX.
konać o swych zaletach: ciągniki TGX nowej
generacji na chwilę
przed wyruszeniem
na jazdy testowe
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Pierwsze wrażenia
Zajmujemy miejsca w kabinie ciągnika TGX 18.510 i po krótkich przygotowaniach ruszamy w trasę… Już po
kilku kilometrach przejechanych trasą S8
z Wolicy w kierunku Mszczonowa jedna
rzecz staje się jasna: w kabinie jest bardzo
cicho. Ciągnik prowadzi się bardzo pewnie i wygodnie, a nawet niewielkie drgania i wstrząsy są łatwo tłumione przez
zawieszenie pojazdu i dobrze dobrane zawieszenie kabiny. Nie słychać niepokojących dźwięków silnika. Kierowca i pasażer mogą rozmawiać swobodnie, zbytnio
nie podnosząc głosu i to przy dowolnej
prędkości jazdy czy prędkości obrotowej silnika.

Przyglądamy się bliżej
Jak bardzo zmienił się zewnętrznie
TGX w porównaniu z poprzednim modelem? Bliższe oględziny pozwalają dostrzec
wiele nowych detali. Pierwsze stwierdzenie: projektanci starannie dopracowali
wygląd zewnętrzny nowych samochodów.
Definiujące, typowe dla MAN-a elementy
pozostały bez zmian, a w niektórych miejscach stały się jeszcze bardziej uderzające.
Rezultatem jest funkcjonalny pojazd użytkowy o bardzo nowoczesnej stylistyce.
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Nowy cyfrowy zestaw wskaźników na kolorowym wyświetlaczu
o przekątnej 12,3 cala: w standardowej konfiguracji po lewej
stronie widoczny jest prędkościomierz, a po prawej obrotomierz,
pomiędzy nimi pojawiają się
dodatkowe informacje

Przeprojektowany układ
kokpitu: elementy
sterujące zostały bardziej
skierowane w stronę kierowcy niż w poprzedniej
serii, elementy sterujące
i monitorujące zostały
rozmieszczone na dwóch
poziomach

© MAN Truck & Bus

Przód wygląda teraz dynamiczniej
i choć wydaje się bardziej zamknięty,
dzięki zoptymalizowanej konstrukcji żaluzji w dolnej części osłony zapewnia lepiej ukierunkowany przepływ powietrza
przez chłodnice. Ma to zwiększyć wydajność chłodzenia i poprawić aerodynamikę.
Ponadto rozwiązanie to powinno mieć
pozytywny wpływ na zużycie paliwa.
Reflektory zaprojektowano jako system modułowy, co pozwala na wyposażenie wszystkich wariantów w pełne
oświetlenie LED. Dodatkowy pasek świetlny znajduje się nieco poniżej i zawiera
światła przeciwmgielne i doświetlające
zakręty we wszystkich seriach, opcjonalnie również w wersji LED.
Kanały powietrzne w rogach zderzaków przyczyniają się do poprawy własności aerodynamicznych kabiny, głównie za sprawą ujednolicenia przepływu
powietrza wokół obszaru wejściowego
z boku.
Dotychczasowe 5 linii tworzących
kontury fal w górnej części tylnej ściany
bocznej kabiny – typowe dla kabin MAN
– zredukowano do 3 rzucających się
w oczy struktur krawędziowych. Ten
kształt wygląda bardziej dynamicznie
i przypomina ślady po ostrych pazurach
manowskiego lwa. Zmiana ta wynika nie
tylko ze względów estetycznych, ale również z wymogów technicznych: przetłoczenia tłumią drgania i stabilizują ścianę
boczną. W dolnym obszarze drzwi pojawiła się dodatkowa przegroda kierująca
powietrze na boki – przy złej pogodzie
brud i rozpryski wody nie przylegają już
bezpośrednio do obszaru klamki.
Zmiany zauważymy również w lusterkach zewnętrznych. Obudowa stała się
cieńsza i jest przesunięta nieco do tyłu.
Wygląda to bardziej elegancko, ale także
zwiększa bezpośrednie pole widzenia
kierowcy w obszarze słupka A.

w poprzedniej serii, ale bez ograniczania
dostępu do obszaru pasażera czy leżanki.
Wszystkie wyświetlacze znajdują się
nieco dalej od kierowcy, co ułatwia oku
dostosowanie ostrości podczas przechodzenia między daleką perspektywą drogi
a bliskim widokiem kokpitu, a tym samym umożliwia szybszą percepcję, zgodnie z założeniem, że kierowca powinien
być minimalnie odciągany od obserwacji
ruchu ulicznego.
Całkowicie przeprojektowano obsługę przekładni Tipmatic: odbywa się to za
pomocą przełącznika po prawej stronie
kolumny kierownicy. Zarówno tryb jazdy
(A/M), jak i program jazdy skrzyni biegów
wybiera się intuicyjnie. Nowy przełącznik
steruje również pracą zwalniaczy (hamulca silnikowego i – jeśli jest – retardera).
W bezpośrednim sąsiedztwie na desce
rozdzielczej znajduje się przełącznik do
obsługi nowego automatycznego elektrycznego hamulca postojowego.

Przemyślaną koncepcję przestrzeni
i mieszkania w nowej kabinie TGX potwierdza duża liczba schowków. Ich pojemność jest wyjątkowo duża i wynosi
do 1148 l, a w wersji MAN-Individual
można ją nawet powiększyć do 1400 l.

Zoptymalizowane miejsce pracy
Już po kilku kilometrach jazdy odczuwamy pozytywne zmiany w miejscu
pracy kierowcy. Wszystkie przyciski i przełączniki są łatwe do wyczucia, zapewniając bezpośrednią reakcję dotykową.
Przełączniki i przyciski są połączone w logiczne grupy, a szczególnie ważne lub
często używane funkcje znajdują się w stałych miejscach. Ta koncepcja obsługi jest
taka sama we wszystkich modelach i dlatego ma wysoką rozpoznawalność – kierowca szybko i łatwo „odnajdzie się”,
przesiadając się z TGX do kabiny TGM
czy TGS.

Zmiany wewnętrzne
Jedną z największych innowacji w środku są dwa poziomy, na których rozmieszczono elementy sterujące i monitorujące.
Zaleta: kierowca ma teraz jeszcze bardziej ergonomiczne możliwości obsługi
i odczytu. Wszystkie elementy sterujące
wymagane podczas jazdy są łatwo dostępne z miejsca kierowcy. Ogólnie rzecz
biorąc, elementy sterujące zostały bardziej skierowane w stronę kierowcy niż

Pojemność schowków
w nowym TGX jest
wyjątkowo duża i wynosi do 1148 l, schowki
nad szybą przednią pomieszczą wszystkie potrzebne rzeczy – ich
pojemność to 355 l
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Nowy TGX to bardzo nowoczesna
ciężarówka, w której nie rezygnowano
jednak ze stylistyki typowej dla marki
MAN, jest to również pojazd, który nie
musi bać się porównań z odpowiednikami
najnowszych generacji oferowanymi
przez konkurencję
Chociaż w nowych pojazdach MAN TGX
nadal znajdują zastosowanie 3 typy silników: D38 o mocy od 540 KM (397 kW) do
640 KM (471 kW), D26 o mocy od 430 KM
(316 kW) do 510 KM (375 kW) lub
– w lekkich wersjach dalekobieżnych
– silnik D15 o mocy od 330 KM (243 kW)
do 400 KM (294 kW), to nowy TGX spala
nawet o 8% mniej paliwa w porównaniu
z pojazdami poprzedniej generacji
spełniającymi normę Euro VIC

© MAN Truck & Bus

Nowością w kokpicie jest opcjonalny
cyfrowy zestaw wskaźników. Wysokiej
rozdzielczości, 12,3-calowy kolorowy wyświetlacz obsługujemy bez większych
problemów. W zwykłym wyglądzie po lewej stronie widoczny jest prędkościomierz, a po prawej obrotomierz. Pomiędzy nimi znajduje się dodatkowy obszar,
na którym pojawiają się dodatkowe informacje. Dotyczy on np. systemów wspomagających w postaci trójwymiarowego
odwzorowania własnego pojazdu oraz,
w stosownych przypadkach, pojazdów
jadących z przodu lub właśnie wyprzedzających.
Układ wyświetlaczy można zmieniać
– są to tzw. kurtyny, które wsuwają się
w obszar wyświetlacza centralnego z lewej lub prawej strony, dostarczając wielu
dodatkowych informacji. Z lewej strony
wyświetlane jest menu kontroli pojazdu,
ustawienia, komunikaty i dane dotyczące
jazdy, a także reprezentacja czasów jazdy
i przejechanych kilometrów, po prawej
mamy zmniejszony widok nawigacji, radio, media i telefon. Zmiany wskazań
dokonujemy przyciskami na kierownicy.
Kierowca może również wywołać ważne
ustawienia dotyczące pojazdu za pomocą przycisku ciężarówki obok zestawu
wskaźników. Umożliwia on szybki dostęp
do regulacji zasięgu świateł, jasności
wyświetlacza, odczytu licznika kilometrów czy układu czyszczenia reflektorów.
Uwagę zwraca znacznie większy zakres regulacji położenia koła kierownicy.
Wysokość można zmienić o 110 mm,
kąt nachylenia w zakresie od 20° do 55°
i w ten sposób ustawić w pozycji podobnej jak w samochodzie osobowym.
Kierownicę można również złożyć całkowicie do przodu do pozycji poziomej.

Innowacyjne multimedia
System multimedialny jest najważniejszym nowym elementem, łącząc w sobie wszystkie zaawansowane funkcje
nowoczesnego radia i systemu rozrywki.
Centrum obsługi to wysokiej jakości niskoodblaskowy, kolorowy wyświetlacz
o przekątnej 12,3 cala, który gwarantuje
szybki i niezawodny odczyt informacji
wyświetlanych podczas jazdy i dostęp do
opcji rozrywkowych podczas przerw.
Możliwe jest również wyświetlanie na
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SmartSelect to obrotowy przełącznik
pozwalający na obsługę funkcji dodatkowego wyświetlacza cyfrowego – został
umieszczony w ergonomicznej pozycji
obok fotela kierowcy, ma składaną
podkładkę pod nadgarstek, która stabilizuje rękę i odciąża ramię kierowcy

podzielonym ekranie informacji rozszerzonych lub wyświetlanie obrazów z kamer cofania.
MAN oferuje również bezpłatną aplikację dla kierowców, która ułatwia codzienną pracę i pozwala na zdalne sterowanie systemem multimedialnym np.
z siedzenia pasażera lub leżanki oraz
uzyskanie dostępu do plików audio z nośników podłączonych do systemu. Wstępnie zainstalowany jest również interfejs
do RIO, niezależnej od producenta platformy usług cyfrowych.
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Bezpieczeństwo
przede wszystkim
Nowe i sprawdzone systemy wspomagające stanowią centralny element
koncepcji bezpieczeństwa MAN dla nowej generacji samochodów ciężarowych.
Wspomaganie skrętu wykorzystuje czujniki radarowe do monitorowania obszaru
po stronie pasażera przy prędkościach do
30 km/h. Trzyczęściowy pasek LED w słupku A ostrzega kierowcę w krytycznych
sytuacjach. Poziom ostrzeżenia zależy od
tego, jak daleko rozpoznany inny użytkownik drogi znajduje się od pojazdu
i czy grozi sytuacja wypadkowa: ścieżki
ruchu są obliczane z wyprzedzeniem.
Innym wygodnym systemem jest
wspomaganie zmiany pasa ruchu LCS
(Lane Change Support). LCS wykorzystuje również czujniki radarowe i monitoruje boczne obszary po lewej i prawej
stronie pojazdu przy prędkościach powyżej 50 km/h. System jest ogromnym
ułatwieniem dla kierowcy, szczególnie
przy dużym natężeniu ruchu.

Jeśli istnieje ryzyko opuszczenia pasa
ruchu bez aktywacji kierunkowskazu,
interweniuje system wspomagania powrotu na pas (Lane Return Assist – LRA).
LRA integruje funkcjonalność dawnego
systemu ostrzegania o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu LDW, aktywnego
wspomagania kierownicy Comfort Steering oraz czujników radarowych z przodu
pojazdu. Podczas gdy LDW ostrzega akustycznie w przypadku zjazdu z pasa, LRA
interweniuje niezależnie i kieruje pojazd
z powrotem w obręb pasa ruchu. System
może zostać w każdej chwili wyłączony
przez kierowcę.
W zachowaniu bezpiecznej odległości
kierowca może liczyć na pomoc adaptacyjnego tempomatu z funkcją Stop & Go.
ACC Stop & Go automatycznie reguluje
odległość do poprzedzającego pojazdu,
nawet przy niskich prędkościach w zakresie od 0 do 15 km/h. ACC przy zbliżaniu
się do pojazdu poprzedzającego automatycznie hamuje przed nim – w razie potrzeby aż do zatrzymania. Jeżeli przerwa
w podróży trwa krócej niż dwie sekundy,
samochód ponownie rusza automatycznie.

Naszym zdaniem
Nowy TGX to bardzo nowoczesna ciężarówka, w której nie rezygnowano jednak ze stylistyki typowej dla marki MAN.
Patrząc na ciągnik, nie mamy wątpliwości, że to MAN TGX, ale jednocześnie
jest to również pojazd, który nie musi bać
się porównań z pojazdami najnowszych generacji oferowanych przez konkurencję.
Wprowadzone zmiany w aerodynamice, a także wiele fundamentalnych
zmian w architekturze wewnętrznej sprawiają, że nowy TGX charakteryzuje się
zużyciem paliwa mniejszym nawet o 8%
w porównaniu z pojazdami poprzedniej
generacji spełniającymi normę Euro VIC.
To, w jaki sposób nowy TGX zostanie ostatecznie odebrany przez kierowców
i firmy transportowe, stanie się prawdopodobnie oczywiste na początku przyszłego roku – pierwsze pojazdy już trafiły do klientów.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Być profesjonalnym kierowcą
– edycja 2020
Katarzyna Biskupska

Akcja społeczna „Profesjonalni kierowcy” to cykl bezpłatnych,
praktycznych szkoleń dla kierowców zawodowych, którzy nie mają
jeszcze doświadczenia pracy w branży transportowej. 3 września br.
na Torze Jastrząb odbyła się już 5. edycja tej akcji.

rak kierowców jest obecnie jednym z największych problemów
polskich firm transportowych, mogącym zahamować rozwój całej branży.
W 2016 r. narodził się pomysł, by wspomóc polski transport – z inicjatywy firm
Renault Trucks, Volvo Trucks, Wielton
i Michelin wystartowała wtedy akcja społeczna „Profesjonalni kierowcy”, w ramach której organizowane są bezpłatne
kursy dla kierowców zawodowych, którzy ukończyli kurs na prawo jazdy C+E,
lecz nie zdobyli jeszcze doświadczenia
w zawodzie. Celem tych szkoleń jest podniesienie kwalifikacji młodych kierowców
i pomoc w znalezieniu przez nich zatrudnienia w firmach transportowych i logis-

tycznych oraz promowanie bezpiecznej
i ekologicznej jazdy. O samej akcji pisaliśmy już wielokrotnie. Warto dodać, że
od 2016 r. dzięki programowi przeszkolonych zostało 1850 osób – zdecydowana
większość znalazła pracę w zawodzie.

Edycja 2020
3 września br. na Torze Jastrząb
k. Radomia – dzięki tegorocznym partnerom akcji, czyli firmom Volvo Trucks,
Continental Opony Polska, Volvo Financial Services, ERGO Hestia, Grupa MAK,
PKO Leasing i MJM Brokers – zainaugurowana została 5. edycja akcji „Profesjonalni kierowcy”.
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Przy zachowaniu wszystkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa wynikających
z pandemii COVID-19 instruktorzy z Volvo
Trucks podczas zajęć praktycznych przeszkolili na torze 54 kierowców. W teoretycznych szkoleniach on-line wiosną
i latem uczestniczyło 80 osób.
„Chętnych było trzy razy tyle. To pokazuje, jak akcja »Profesjonalni kierowcy« jest ważna dla adeptów tego zawodu
i całej branży. Zajęcia kontynuowaliśmy
mimo pandemii. Część teoretyczną przenieśliśmy do sieci i mamy w planie ich
kontynuację jesienią. Szkolenie praktyczne, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, zorganizowaliśmy
na dużej i otwartej przestrzeni Toru Ja-
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strząb” – komentuje Piotr Werner, menedżer ds. produktu Volvo Trucks Polska,
koordynator akcji.
Informacje o osobach, którym uda
się uzyskać prestiżowy certyfikat „Profesjonalnego kierowcy”, trafią do bazy,
do której będą miały dostęp największe
firmy transportowe i logistyczne w kraju.
To zwiększy szansę uczestników na otrzymanie stabilnej i atrakcyjnej finansowo
pracy w największych, prestiżowych firmach o zasięgu międzynarodowym.

Praktyka czyni mistrza
W szkoleniach kierowców wykorzystywane są płyty poślizgowe i symulatory o sześciu stopniach swobody, zaprojektowane z użyciem kabiny pojazdu
ciężarowego. Na Torze Jastrząb kursanci
ćwiczyli zachowania podczas niespodziewanych zdarzeń, m.in. nagłego wtargnięcia na drogę, i uczyli się, jak ważne
przy omijaniu przeszkody jest dostosowanie prędkości do warunków jazdy.

Małgorzata Kulis,
dyrektor zarządzająca
Volvo Trucks Polska
i Piotr Werner,
menedżer ds. produktu
Volvo Trucks Polska,
koordynator akcji

„Samochody Specjalne”: Co – oprócz samego szkolenia kierowców – można by uznać za ważne przesłanie tej akcji?
Małgorzata Kulis: Pomijając dane statystyczne, które są ogólnie
dostępne, bez wątpienia ważnym aspektem akcji „Profesjonalni
kierowcy” jest jej istotny wpływ na zmianę wizerunku kierowcy
zawodowego. Typowy kierowca samochodu ciężarowego – trucker – często był odbierany pejoratywnie. Wraz postępem technologicznym sprzedajemy coraz wspanialsze i bardziej komfortowe maszyny, więc dziś bycie kierowcą zawodowym powinno
być atrakcją dla młodych. Współcześni truckerzy to już nieco
inna grupa zawodowa niż kiedyś i mimo wzrostu postępu
technologicznego zawód ten na pewno nie zniknie.
Okres pandemii pomógł zmienić wizerunek kierowcy zawodowego – stali się oni w pewnym sensie jednymi z bohaterów tych trudnych czasów. Zauważmy, że towary były w sklepach i na półkach, były lekarstwa. Nawet kraje bardzo mocno
dotknięte pandemią, takie jak Włochy czy Hiszpania, nadal
wpuszczały transporty, a ci ludzie, którzy tam za kółkiem pokonywali setki kilometrów, aby dostarczyć towary do odbiorców, urośli w oczach całego społeczeństwa.
Jak chcielibyście rozwijać tę akcję i czego potrzebujecie, aby
ona była kontynuowana?
Potrzebujemy tego, aby wszyscy otworzyli swoje portfele, potrzebujemy tego, aby media branżowe wspierały nas w nagłaśnianiu tej akcji. Ważne, aby do akcji przyłączało się coraz więcej partnerów, dobrze byłoby, gdyby akcją zainteresowały się
również media ekonomiczne.

„To, co pokazaliśmy podczas szkolenia, to dobre praktyki, kierunek, w którym
kierowcy powinni iść, chcąc bezpiecznie
poruszać się po drogach. Stałe doskonalenie umiejętności to podstawa. Nawet najbardziej zaawansowane systemy
bezpieczeństwa nie zwalniają z myślenia. To była bardzo ambitna grupa. Widzieliśmy w ich oczach niedosyt, ciągle
o coś dopytywali, chcieli wiedzieć więcej”
– powiedział Robert Kantorek, instruktor
techniki jazdy Volvo Trucks.

W naszej branży chodzi o to, by przyciągać do niej młodych
pasjonatów, ale też każdy biznes, który generuje jakieś pieniądze, powinien zainteresować się tym zjawiskiem i przeznaczyć część środków na wspieranie akcji tego typu – one
również wspierają bezpieczeństwo na drogach.
Jak wygląda odbiór akcji „Profesjonalni kierowcy” przez przewoźników?
Klienci dostrzegają potrzebę szkoleń, choć ten rok ze względu
na pandemię uznałabym z oczywistych przyczyn za wyjątkowy. Praktyczne szkolenia zdecydowaliśmy się przeprowadzić
dopiero teraz po raz pierwszy (3–4 września 2020 – przyp. red.),
tu na autodromie Jastrząb, do tej pory odbywały się w trybie
on-line, bo tylko tak można było to robić. Mimo to zainteresowanie było bardzo duże.
Patrząc na statystyki ubiegłoroczne, widzimy, że 70% przeszkolonych przez nas kierowców znalazło pracę w branży transportowej i to nie tylko u przewoźników jeżdżących ciężarówkami Volvo. Myślę, że sytuacja związana z pandemią zmieni
trochę krajobraz branży. Wiemy, że wielu kierowców ukraińskich wyjechało i nieprędko powrócą i podobnie wielu kierowców polskich powróciło z zagranicy do Polski. To pewnego
rodzaju rotacja. Z moich rozmów z klientami wynika, że kwestia
ograniczonych zasobów ludzkich nieco się poprawiła. Oczywiście
do stabilizacji jest jeszcze daleko, bo niedobory kierowców są
nadal olbrzymie.
Na ile uczestnictwo w akcji „Profesjonalni kierowcy” to indywidualna inicjatywa poszczególnych kierowców, a na ile
świadome działanie właścicieli firm transportowych chcących
podnieść umiejętności swojego personelu?
Zdecydowaną większość uczestników tworzą kierowcy, którzy
zgłaszają się na szkolenia indywidualnie. My przyjmując zgłoszenia, preferujemy tych kierowców, którzy aktualnie nie mają
pracy i dysponują niewielką praktyką zawodową. Szkolimy świeżych adeptów, którzy zdali egzamin na prawo jazdy C+E, bo jak
wiadomo egzamin ma niewiele wspólnego z praktyką.
Po wszystkich szkoleniach otrzymujemy bardzo dużo opinii,
w kolejnych edycjach staramy się brać pod uwagę uwagi kursantów, konsultujemy się również z firmami, które są patronami akcji. To pozwala nam modyfikować, doskonalić zakres
szkoleń w ramach akcji „Profesjonalni kierowcy”.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
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O pozytywnych aspektach cyklu szkoleń wypowiadali się nie tylko organizatorzy i trenerzy jazdy, ale i sami kursanci.
Bernadeta prawo jazdy kategorii C+E
zrobiła w ubiegłym roku. Na wszelki wypadek, bo wciąż nie wie, jak potoczy się
jej zawodowa kariera. Alternatywę traktuje poważnie: „Samochody ciężarowe to
moja pasja. Zawsze czułam pociąg do
dużych pojazdów. Za kierownicą ciągnika
siodłowego czuję się wyjątkowo komfortowo. Szkolenie na Torze Jastrząb było
bardzo rzeczowe, a sprawdzenie, jak samochód zachowuje się na śliskiej nawierzchni, bezcenne. Tego nie przeczyta
się w żadnym podręczniku”.
Tegoroczni partnerzy akcji – przedstawiciele firm Volvo Trucks,
Continental Opony Polska, Volvo Financial Services, ERGO Hestia,
Grupa MAK, PKO Leasing i MJM Brokers
Podczas zajęć praktycznych
na Torze Jastrząb, instruktorzy z Volvo Trucks przeszkolili 54 kierowców

Piotr prawo jazdy kategorii C+E także
ma od roku. Na Torze Jastrząb zdobywał
umiejętności, które wkrótce zamierza wykorzystać w nowej pracy: „Poziom organizacji tego szkolenia był naprawdę wysoki. Tor zrobił na mnie duże wrażenie,
szczególnie sekcje, na których można było
się poślizgać. Niewiele jest możliwości,
by w kontrolowanych warunkach sprawdzić, jak zachowuje się ciągnik, który
wpada w poślizg, i jak w praktyce działają
systemy bezpieczeństwa”.

Wspierajmy bohaterów

Bezpieczeństwo najważniejsze
Bezpieczeństwo na drogach wciąż
jest dużym wyzwaniem. Jak wynika
z najnowszego raportu Europejskiej Rady
Bezpieczeństwa Transportu, w 2018 r.
w wypadkach z udziałem samochodów
ciężarowych w całej UE zginęło ponad
3,3 tys. osób.
„Bezpieczeństwo kierowców w ruchu
każdej floty jest na pierwszym miejscu.
To dlatego współpracującym z nami firmom transportowym rekomendujemy
udział w szkoleniu z bezpiecznej jazdy”

wodu złego stanu opon. „Każdy kierowca
powinien umieć sprawdzić stan ogumienia. Dlatego chcemy wspierać naszych
partnerów i edukować kierowców, jak dobierać opony. Szkoląc kierowców z bezpiecznej jazdy, wpływamy także na zmniejszenie emisji CO2” – twierdzi Dariusz
Wójcik, dyrektor generalny Continental
Opony Polska. To ważne, bo zgodnie z unijnym rozporządzeniem do 2025 r. pułap
emisji dwutlenku węgla z pojazdów ciężarowych ma być zmniejszony o 15%, a do
2030 r. o 30%.

– wylicza Jacek Surmacz, dyrektor Biura
Programów Leasingowych i Pakietów Dealerskich w MAK Ubezpieczenia.
Bezpieczeństwo ludzi i ładunków w dużej mierze zależy od stanu technicznego
pojazdu i jego wyposażenia. W ubiegłym
roku Inspekcja Transportu Drogowego
zatrzymała ponad 6 tys. dowodów rejestracyjnych, z czego ponad 1,6 tys. z po-
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Obecnie na rynku brakuje ok. 100 tys.
zawodowców. Organizatorzy akcji „Profesjonalni kierowcy” chcą dotrzeć do jak
największej grupy młodych ludzi i zmienić stereotypowy, nie zawsze pozytywny
odbiór tej profesji. Tymczasem w ciągu
ostatnich lat wiele się zmieniło, jeśli chodzi o warunki pracy zawodowych kierowców. Dziś mają oni do dyspozycji coraz bardziej komfortowe i nowoczesne
pojazdy, wyposażone w nowoczesne systemy elektroniczne. A sami kierowcy
niejednokrotnie po pracy realizują swoje
pasje, wożąc ze sobą rowery czy sprzęt
pozwalający na urządzenie sobie minisiłowni. To także bohaterowie naszych
czasów, którzy przez cały okres pandemii
każdego dnia, często z narażeniem zdrowia, dostarczali niezbędne towary.

Zdjęcia: © Volvo Trucks
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Od lipca br. jest szefem Mercedes-Benz Vans w Polsce. Związany z Daimlerem od 1988 r., gdy po studiach rozpoczął pracę w koncernie. W centrali
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Chinach i Dubaju. Polska jest kolejnym rynkiem, którym będzie zarządzał.
Rozpoczyna pracę na polskim rynku w momencie uruchomienia sprzedaży
na nim eVito i eSprintera, a także elektrycznego vana, EQV. Żonaty, a jego
największe pasje to podróże i sport.
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dr inż. Maciej K. Mazur
Dyrektor artystyczny
Beata Tomczak

Od 1 czerwca 2020 r. pełni obowiązki dyrektora zakładu Volkswagen
Poznań we Wrześni. Pracuje w koncernie Volkswagen od niemal 24 lat,
gdzie zajmowała różne stanowiska w obszarze logistyki. Jako absolwentka
inżynierii przemysłowej kierowała ostatnio działem logistyki Volkswagen
Samochody Dostawcze w Hanowerze. Rozpoczęła swoją karierę w roku
1996 w Wolfsburgu, a w 2005 r. przeniosła się do Emden, gdzie objęła
kierownictwo działu dyspozycji i gospodarki materiałowej. Po trzyletnim
pobycie zagranicznym w Volkswagen Group Rosja w Kałudze wróciła
do Wolfsburga i pracowała na kolejnych stanowiskach kierowniczych
w obszarze logistyki koncernu. Od marca 2018 r. kieruje logistyką marki
Volkswagen Samochody Dostawcze.
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składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl
lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem:
801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 7.00–18.00. Koszt
połączenia według taryfy operatora.

