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Transport na rozdrożu?
Niecałe dziesięć lat temu koncepcje takie jak elektryfikacja,
autonomiczny transport ciężarowy, łączność i alternatywy
posiadania pojazdów były dla większości ludzi obce. Teraz stały
się one głównym nurtem rozwoju branży transportowej, nawet
jeśli do ich praktycznego wdrożenia jeszcze trochę brakuje.

W

yzwania klimatyczne wymagają przestawienia
się w transporcie na rozwiązania neutralne pod
względem emisji dwutlenku węgla. Wszystkie
nowe pomysły będą miały zasadnicze znaczenie dla tej kolosalnej przemiany w ciągu następnych 20 lat i prawdopodobnie będą to
rozwiązania zindywidualizowane, zależnie
od obszaru zastosowań.
Ale jaka technologia zapewni nam alternatywną mobilność, gdy zrezygnujemy z oleju
napędowego? Dziesięć lat temu pojawiły się
oznaki masowego przejścia na silniki zasilane
gazem ziemnym. Koncepcja ta nie doczekała
się jednak masowego rozprzestrzenienia.
Obecnie postępy w magazynowaniu energii
w bateriach wzbudzają przekonanie, że przyszłość będzie elektryczna. Pojawiają się jednak
wątpliwości spowodowane odrodzeniem zainteresowania wodorowymi ogniwami paliwowymi.
W porównaniu z pojazdami z ogniwami
paliwowymi „zwykłe” elektryki korzystają
z wieloletniego rozwoju i są już konkurencyjne
w stosunku do pojazdów z tradycyjnymi silnikami spalinowymi w określonych zastosowaniach, takich jak dostawy miejskie czy zbiórka
odpadów komunalnych. Korzystają z szerokiej
akceptacji, większej dostępności infrastruktury
i lepszego bilansu całkowitego kosztu własności
i użytkowania.
W ciągu najbliższych dwóch do trzech lat
konkurencyjność bateryjnych napędów elektrycznych rozszerzy się na przewozy regionalne
i zastosowania specjalistyczne, np. budowlane.
Ponadto możliwe jest, że ciągły postęp w zakresie obniżania kosztów produkcji i podnoszenia pojemności baterii może spowodować
zastosowanie napędów elektrycznych w transporcie dalekobieżnym. Uważam, że jest to
całkiem prawdopodobne. Potwierdzenie tego
może nadejść w krótkim okresie, ponieważ
wielu producentów już planuje wprowadzenie

ciągników siodłowych z akumulatorowym
napędem elektrycznym do produkcji seryjnej.
Pojazdy z wodorowymi ogniwami paliwowymi zapewniają ogólną wydajność energetyczną nawet o połowę mniejszą niż pojazdy
elektryczne z akumulatorami (25–35% versus
70–90%). W połączeniu z wysokimi kosztami
produkcji wodoru sprawia to, że pojazdy
z ogniwami paliwowymi są mniej ekonomiczne
w większości przypadków w porównaniu z silnikami spalinowymi i napędami akumulatorowymi. Będzie tak do czasu, gdy koszt produkcji
wodoru osiągnie poziom rynkowo akceptowalny, co może nastąpić dopiero w 2030 r.
Mamy jeszcze biopaliwa. Krytycy zwracają
uwagę na niekorzystne zmiany w strukturze
upraw, które mogą powodować hodowle roślin,
z których wytwarzane są biopaliwa. Są też tzw.
pasożytnicze emisje gazów cieplarnianych,
występujące w procesie produkcyjnym. To nie
zbudowało pozytywnego poglądu na temat
szerokiego wykorzystania biopaliw w transporcie jako części długoterminowego planu zrównoważonego rozwoju, ograniczając w najlepszym wypadku rozważania do biometanu.
Z rozważań wynika, że branża pojazdów
użytkowych nie powinna oczekiwać uniwersalnego podejścia, przynajmniej na razie. Możemy
spodziewać się chaotycznego przejścia, w którym fragmentacja między silnikami spalinowymi, napędami elektrycznymi a później
ogniwami paliwowymi – prawdopodobnie
z powodów politycznych bardziej niż z technologicznych – stanie się zjawiskiem powszechnym. Ponadto nie można wykluczyć nieoczekiwanych przełomów technologicznych, które
mogą wstrząsnąć systemem i zmienić ścieżkę
postępowania. Interwencje niektórych rządów
i lobbowanie partykularnych interesów ostatecznie doprowadzą do jakichś rozwiązań: silniki spalinowe kiedyś zostaną wycofane.
Stoimy przed szansą obarczoną ryzykiem
wyboru suboptymalnego.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
redaktor naczelny

© Daimler AG

Mercedes-Benz eActros z akumulatorowym napędem elektrycznym i koncepcyjny GenH2
Truck z napędem na ogniwa paliwowe wyróżnione nagrodą 2021 Truck Innovation Award

2021 TRUCK
INNOVATION AWARD
ercedes-Benz eActros z akumulatorowym napędem elektrycznym i koncepcyjny GenH2 Truck z napędem
na ogniwa paliwowe zostały wyróżnione nagrodą
2021 Truck Innovation Award. Konkursowe jury
doceniło także całościową strategię firmy w dziedzinie elektromobilności.

M

W 2016 r. Daimler Trucks, jako pierwszy producent na świecie, zaprezentował ciężki samochód
ciężarowy z napędem elektrycznym przeznaczony
do miejskiego transportu dystrybucyjnego. W roku
2018 producent celebrował światową premierę
kompleksowo udoskonalonego prototypu cięża-

rówki Mercedes-Benz eActros i rozpoczął intensywne testy w firmach klientów. Zasięg seryjnego
eActrosa znacznie przekroczy zasięg prototypu, wynoszący ok. 200 km.
Z kolei we wrześniu 2020 r. Daimler Trucks zaprezentował samochód koncepcyjny Mercedes-Benz
GenH2 Truck z napędem na ogniwa paliwowe,
o zasięgu ponad 1000 km, przeznaczony do zastosowań w transporcie dalekobieżnym. Rozpoczęcie testów GenH2 Truck z udziałem klientów
zaplanowano na rok 2023, natomiast jego produkcja seryjna ma ruszyć w drugiej połowie obecnej dekady.
„Jesteśmy ogromnie zaszczyceni i niezmiernie
dumni z przyznania przez międzynarodowe jury
International Truck of the Year prestiżowej nagrody 2021 Truck Innovation Award ciężarówkom
eActros i GenH2 Truck. Wyróżnienie to potwierdza słuszność obranej przez nas strategii, ukierunkowanej na rozwiązania techniczne o rzeczywiście

lokalnie neutralnym bilansie emisji CO2 – akumulatory i wodorowe ogniwa paliwowe. Dzięki
eActrosowi dowiedliśmy w ostatnich latach, że już
teraz możliwy jest na obszarach miejskich ciężki
transport dystrybucyjny o lokalnie neutralnym bilansie emisji CO2. W GenH2 Truck zaprezentowaliśmy naszą klarowną koncepcję rozwiązań technicznych dla ciężkich samochodów ciężarowych
napędzanych ogniwami paliwowymi, przeznaczonych do różnorodnych i wymagających zastosowań w transporcie dalekobieżnym” – powiedział
Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck AG
i członek zarządu Daimler AG.
eActros i GenH2 Truck wpisują się w techniczną
strategię elektryfikacji pojazdów Daimler Trucks
w segmentach od miejskiego transportu dystrybucyjnego po transport dalekobieżny. Częścią tego
całościowego podejścia jest też zaprezentowana
po raz pierwszy przez Daimler Trucks globalna
architektura platformowa, tzw. ePowertrain, którą
szczególnie chwaliło jury nagrody.
(RP)

amochód na okładce to Volvo FM 380 6×2 z tylną osią wleczoną i kabiną dzienną wyposażony
w zabudowę do selektywnej zbiórki odpadów z manipulatorem hydraulicznym i kompaktorem.
Samochód jest napędzany przez silnik D11K Euro VID o mocy 380 KM (280 kW) i maksymalnym
momencie obrotowym 1800 Nm. Napęd na koła przenosi zautomatyzowana skrzynia biegów I-Shift
o 12 przełożeniach i przekładnia główna o pojedynczym przełożeniu (3,08). Z tyłu zastosowano zawieszenie
pneumatyczne (nośność 23 t), oś przednia o nośności 9 t ma zawieszenie na resorach parabolicznych,
rozstaw osi to 4300 mm. Zabudowę komunalną wyposażono w manipulator PRESKO, który pozwala
automatycznie podnosić i opróżniać pojemniki na odpady. Manipulator to rodzaj żurawia hydraulicznego z ramieniem rozsuwanym teleskopowo, zakończonym jibem z uchwytem grzybkowym, opatentowanym przez producenta – włoską firmę Nord Engineering. Kompaktor ze stali Hardox ma pojemność 20 m3, siła zgniotu to 5 t. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi siatka przeciwko wypadaniu
odpadów podczas jazdy oraz automatycznie zamykana klapa wrzutowa.

S
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KE PLANUJE AKTUALIZACJĘ
NORM EURO 7/EURO VII
owe przepisy dotyczące emisji Euro 7/Euro VII dla samochodów
osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów w Unii
Europejskiej (UE) zgodnie z opublikowanym planem działania Komisji Europejskiej mogą zostać przyjęte w czwartym kwartale 2021 r.

N

GRUPA WIELTON Z NOWĄ
MARKĄ I STRATEGIĄ OBSŁUGI
POSPRZEDAŻOWEJ

Chociaż wdrażanie takich technologii jak elektryczne układy napędowe jako
alternatywa dla silnika spalinowego nabiera tempa, nadal jest powolne.
Zdaniem KE należy zrobić więcej, aby „oczyścić” silnik spalinowy i zapewnić
ochronę zdrowia ludzi i zapobiec fragmentacji rynku wewnętrznego w wyniku indywidualnych inicjatyw krajowych (np. lokalne zakazy stosowania
silników zasilanych olejem napędowym). Zdaniem KE „Egzekwowanie
obecnych norm emisji jest utrudnione przez ich złożoność. W szczególności istnieją oddzielne ramy prawne dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów, różne daty wejścia w życie dla stopni
Euro 6/Euro VI, bardzo wiele różnych testów emisji oraz różnice w normach
emisji zależnie od paliwa i stosowanych technologii”.

rupa Wielton wprowadza nową strategię obsługi posprzedażowej
pod jedną wspólną marką Aberg. Celem jest ujednolicenie standardów we wszystkich punktach serwisowych Grupy i zapewnienie wysokiego poziomu obsługi użytkownikom pojazdów Wielton i innych marek należących do producenta.

G

Dzięki powołaniu marki Aberg wsparcie w ramach obsługi serwisowej i sprzedaży części zamiennych otrzymają wszystkie spółki z portfolio Grupy Wielton,
czyli Fruehauf, Wielton, Lawrence David, Langendorf i Viberti. Zaplanowano
uruchomienie 7 międzynarodowych centrów serwisowych odpowiedzialnych za poszczególne regiony działalności Grupy Wielton. Każde z nich będzie
odpowiedzialne za pomoc serwisową, dostawy części zamiennych i doradztwo techniczne właścicielom pojazdów dowolnej marki Grupy.

Komisja, aby osiągnąć cel, jakim jest poprawa jakości powietrza, określiła
wstępnie 3 warianty działania. Wariant 1 rozważy wąską zmianę Euro 6/
Euro VI i obejmowałby ustanowienie jednej normy emisji zanieczyszczeń
powietrza dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów. Wymagałoby to uproszczenia istniejących testów emisji przy jednoczesnym skupieniu się na testach w warunkach rzeczywistych.

Oferta marki Aberg będzie obejmowała sygnowane nią części zamienne
oraz obsługę serwisową, realizowaną przez sieć partnerskich warsztatów.
Grupa Wielton nie będzie budować nowych serwisów, a bazować na sprawdzonych punktach, które zapewnią najwyższą jakość obsługi. Sieć partnerska w początkowej fazie będzie funkcjonowała pod parasolową marką
Aberg równocześnie z lokalnymi markami Grupy, by docelowo działać w zakresie serwisu oraz sprzedaży komponentów pod logotypem Aberg.

W wariancie 2 rozważa się szerszą rewizję norm Euro 6/Euro VI poprzez
włączenie, oprócz środków wymienionych w wariancie 1, bardziej rygorystycznych wartości granicznych emisji zanieczyszczeń dla wszystkich pojazdów. Wymagałoby to bardziej zaostrzonych limitów emisji dla regulowanych
zanieczyszczeń i/lub nowych limitów dla obecnie nieobjętych regulacjami
zanieczyszczeń powietrza, w tym gazów cieplarnianych innych niż CO2.

Aberg zapewni klientom dostępną, konkurencyjną cenowo i profesjonalną
obsługę posprzedażową w całej Grupie Wielton, opartą na lokalnej działalności i globalnej platformie internetowej. Wdrożenie nowej strategii posprzedażowej i marki Aberg rozpocznie się już na początku 2021 r., a zakończenie tego procesu planowane jest w 2025 r. W tym czasie zostaną
także zaimplementowane niezbędne narzędzia informatyczne i utworzona
platforma internetowa dostępna dla partnerów serwisowych w celu sprawnego przepływu informacji o produkcie w zakresie gwarancji, historii napraw
czy dostępności części zamiennych.
(KB)

W wariancie 3 rozważa się kompleksową zmianę normy Euro 6/Euro VI
poprzez wprowadzenie, oprócz środków opisanych w wariancie 2, rzeczywistego monitorowania emisji przez cały okres eksploatacji. Dane emisyjne
zebrane w ramach monitorowania pokładowego (OBM) będą wspierać
nadzór rynku i badanie zgodności eksploatacyjnej. Dane te mogłyby być
również wykorzystywane do automatycznego włączania trybu bezemisyjnego w zależności od lokalizacji pojazdu.
(DP)
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Ideą rozwiązania V2 Flex stosowanego w naczepach Kögel Port 45 Triplex
była możliwość przewożenia kontenerów 45-stopowych przy zachowaniu
promienia obrotu 2040 mm i dopuszczalnych wymiarów sprzęgu
– w naczepach Port 45 Triplex umożliwia to transport wszystkich
typów kontenerów bez konieczności polegania na specjalnych
ciągnikach lub specjalnym zezwoleniu

KÖGEL TRAILER
W KONKURSIE
TRAILER
INNOVATION 2021
irma Kögel Trailer stale modernizuje swoje
produkty i wprowadza na rynek nowe koncepcje transportowe. Dowodem tego jest
aktywny udział producenta w konkursie Trailer
Innovation 2021. W tegorocznej edycji firma
zgłosiła aż 3 propozycje.

F

Kögel Trailer do konkursu Trailer Innovation 2021
w kategorii nadwozie (Body) zgłosił nadwozia
Strong & Go generacji Novum wyposażone we
wzmacniane plandeki boczne. Z kolei w kategorii komponenty (Components) zgłoszono naczepę
podkontenerową Kögel Port 45 Triplex wyposażoną w nowy system wysuwu części przedniej
V2 Flex. W kategorii koncepcja zgłoszono lekką naczepę kurtynową Mega Light Plus Novum.

W 2018 r. Kögel zaprezentował nadwozie Strong
& Go do naczep Cargo, Mega i Light generacji
Novum. Konstrukcja ta jest zgodna z normą DIN
EN 12642 Code XL dotyczącą wytrzymałości strukturalnej i wytycznymi Daimler 9.5 bez stosowania
listew wtykowych. Nadwozie Kögel Strong & Go
składa się teraz z innowacyjnego nadwozia generacji Novum w połączeniu ze zintegrowaną
plandeką dachową Kögel wzmocnioną usztywniaczami pasów oraz z udoskonaloną plandeką
boczną ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym. Wyeliminowanie listew wsuwanych
upraszcza obsługę i skraca czas załadunku i rozładunku. Ponadto zwiększa się bezpieczeństwo kierowcy i ładunku, ponieważ unika się spadających
listew i uszkodzeń towarów. Zabudowę Kögel
Strong & Go, czyli plandekę boczną, ślizgi i plandekę dachową można obsługiwać tak samo łatwo
jak każdą inną firankę, jednak z tą różnicą, że nie
są wymagane żadne listwy.

Firma Kögel zaprezentowała na targach IAA 2018
naczepę podkontenerową Port 45 Triplex, zoptymalizowaną masowo, a jednocześnie prostotą
i wygodną w użyciu. Port 45 Triplex w połączeniu
z przednim wysuwem V2 Flex ma w standardowej
wersji masę własną od 4200 kg. Zapewnia to
maksymalną ekonomiczność w transporcie intermodalnym: przy pustych przejazdach lub lekkich
kontenerach oszczędzane jest paliwo, a tym samym
maleje emisja CO2, gdy przewożone są cięższe kontenery, osiągana jest taka sama lub nawet niższa
całkowita masa zestawu niż w przypadku innych
podwozi podkontenerowych. Ideą rozwiązania
V2 Flex była możliwość przewożenia kontenerów
45-stopowych przy zachowaniu promienia obrotu
2040 mm i dopuszczalnych wymiarów sprzęgu.
Oznacza to, że Port 45 Triplex w połączeniu z wysuwem V2 Flex umożliwia transport wszystkich typów
kontenerów bez konieczności polegania na specjalnych ciągnikach lub specjalnym zezwoleniu.
Podejście do rozwiązania jest równie proste, co
genialne: zabezpieczenie ładunku podczas transportu kontenerów 45-stopowych HighCube Euro
Corner w przedniej części odbywa się za pomocą
tunelu kontenera i łabędziej szyi naczepy. Oczywiście przednie przedłużenie V2 Flex oferuje również możliwość zabezpieczenia kontenera za pomocą przednich zamków blokujących.
(DP)
Zdjęcia: © Kögel Trailer

Nadwozie Kögel Strong & Go generacji Novum można wyposażyć
w zintegrowaną plandekę dachową wzmocnioną usztywniaczami
pasów oraz udoskonaloną plandeką boczną ze zintegrowanym
systemem zabezpieczającym bez listew wsuwanych
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© Navistar

TRATON WŁAŚCICIELEM NAVISTARA
irma TRATON, jeden z największych na świecie producentów pojazdów
użytkowych, oraz firma Navistar International Corporation, wiodący
amerykański producent samochodów ciężarowych (marka International),
w listopadzie br. poinformowały o zawarciu ostatecznej umowy o fuzji, zgodnie z którą TRATON stanie się właścicielem wszystkich pozostających w obrocie
akcji zwykłych Navistar – łączna wartość transakcji wyniesie około 3,7 mld USD.
Transakcja ma zostać sfinalizowana w połowie 2021 r. TRATON od 2016 r.
jest już właścicielem 16,8% akcji Navistar, które kupił w 2016 r. za około
256 mln USD. Do transakcji doszło po długich i trudnych negocjacjach. Pod
koniec stycznia 2020 r. TRATON złożył ofertę kupna pozostających w obrocie akcji Navistar za 35 USD za akcję w gotówce, ostatecznie udało się wynegocjować cenę 44,5 USD za akcję w gotówce.

F

Zawarte właśnie porozumienie ma połączyć silną pozycję TRATON w Europie
(członkami grupy TRATON są firmy MAN i Scania) i znaczącą obecność w Ameryce Południowej (Volkswagen Caminho~ es e Ônibus) z uzupełniającym się

zasięgiem Navistar w Ameryce Północnej. Celem jest stworzenie globalnej
firmy, która może korzystać z lepszych wyników marki, zwiększonej innowacyjności i wiodących w branży możliwości.
Navistar od dłuższego czasu potrzebował długoterminowego globalnego rozwiązania do produkcji i sprzedaży pojazdów użytkowych. Bez wsparcia ze
strony firmy TRATON Navistar jako północnoamerykański producent samochodów ciężarowych nie mógłby skutecznie konkurować z globalnymi producentami ciężarówek (Daimler Trucks, Volvo Trucks) zarówno pod względem
skali produkcji, jak i udziałów rynkowych, a jednocześnie dysponować funduszami na badania i rozwój. Z drugiej strony Navistar jest bardzo atrakcyjnym atutem dla firmy TRATON (a tak naprawdę Volkswagen AG) – to właściwie jedyny sposób, aby uzyskać znaczące wejście na rynek amerykański,
do czego dążono od dawna w ramach Globalnej Strategii Mistrza (Global
Champion Strategy).
(DP)
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ogata oferta Arocsa umożliwia
klientom tworzenie indywidualnych rozwiązań transportowych
dostosowanych do realizacji najbardziej
wymagających zadań. Arocs najnowszej
generacji może być wyposażony w unowocześniony system Predictive Powertrain
Control (PPC), asystenta martwego pola
i Active Brake Assist, a także w znany
z nowego Actrosa system MirrorCam, Multimedia Cockpit oraz platformę łączności
sieciowej Truck Data Center (TDC).

Przewidujący i oszczędny
Mercedes-Benz Arocs może korzystać z systemu Predictive Powertrain Control sterującego tempomatem i skrzynią
biegów, użytecznego także w ruchu międzymiastowym i zapewniającego obniżenie zużycia paliwa także podczas jazdy
lokalnymi drogami. Nowa generacja PPC,
oprócz systemu lokalizacji pojazdu GPS,
korzysta z cyfrowych map drogowych,
danych topograficznych oraz informacji

Arocs
– kolejna odsłona
Nowy Mercedes-Benz Arocs ma wszelkie atuty
czyniące go doskonałym narzędziem w realizacji zadań
w transporcie budowlanym: mocne silniki, różnorodne
konfiguracje napędu i solidny układ jezdny jako bazę
nośną dla specjalistycznych zabudów.

o kształcie zakrętów, geometrii skrzyżowań i rond oraz o znakach drogowych.
Arocs, jadąc z włączonym systemem
PPC, sam dobiera bieg i prędkość umożliwiające paliwooszczędną jazdę nie tylko
na zjazdach i podjazdach, ale także na
krętych drogach między miejscowościami.
Arocs jest na drodze nawet o 5%
oszczędniejszy od modeli pozbawionych
inteligentnego sterowania tempomatem
i skrzynią biegów. System PPC jest teraz
dostępny także w pojazdach do transportu
ciężkiego do 120 t, pojazdach z napędem
na wszystkie koła, napędem Hydraulic
Auxiliary Drive (HAD) lub wyposażonych
w turbosprzęgło z retarderem (TRK) –
z wyjątkiem betonomieszarek. Zużycie
paliwa obniża się jeszcze bardziej w połączeniu z MirrorCam dzięki udoskonalonej aerodynamice opływowych obudów kamer, umieszczonych po bokach
na ramie dachowej kabiny.

MirrorCam – bezpieczniej
i wygodniej
System MirrorCam w nowym Arocsie jest dostępny opcjonalnie i tak jak
w Actrosie składa się z dwóch skierowanych do tyłu kamer, a obraz widoczny jest
na dwóch 15-calowych wyświetlaczach
umieszczonych na słupkach A w kabinie
kierowcy. MirrorCam to nie tylko udoskonalona aerodynamika. Kamery dają również dużo lepszą widoczność na wszystkie strony. Kierowca widzi bardzo dobrze
także na ukos do przodu, co dotąd zwykle
utrudniały obudowy lusterek.

Różne kabiny, wydajne silniki o mocach
od 175 kW (238 KM) do 460 kW (625 KM),
różne warianty napędu i konfiguracji osi:
Mercedes-Benz Arocs sprawdzi się doskonale w transporcie np. materiałów sypkich,
dostawach materiałów budowlanych, przewozie betonu towarowego czy transporcie
maszyn budowlanych
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aż do zatrzymania pojazdu. ABA 5 jest systemem asystującym
– to kierowca w dalszym ciągu ponosi pełną odpowiedzialność
za bezpieczne prowadzenie samochodu ciężarowego, kontrolę
nad ciężarówką i obserwowanie sytuacji na drodze.

Cyfrowe centrum informacji

Arocs najnowszej generacji może być wyposażony w unowocześniony
system Predictive Powertrain Control (PPC), asystenta martwego pola
i Active Brake Assist, a także w znany z nowego Actrosa system
MirrorCam, Multimedia Cockpit oraz platformę łączności sieciowej
Truck Data Center (TDC)

Za ostrzeganie przed zagrożeniami oraz przekazywanie
istotnych informacji odpowiada Multimedia Cockpit, zastępujący klasyczną tablicę wskaźników. Tam kierowca znajdzie
wszystkie ważne informacje o parametrach jazdy i stanach roboczych pojazdu, także na temat pracy systemów asystujących.
Kokpit multimedialny dostępny jest w dwóch wariantach, z których każdy wyposażono w system radiowo-informacyjno-rozrywkowy. Opcjonalny Multimedia Cockpit Interactive ma
12-calową zintegrowaną tablicę wskaźników zamiast wyświetlacza 10-calowego (2 style ekranu: Classic i Advanced).

reklama

System MirrorCam to także szereg funkcji pomocniczych.
Możliwość zmiany kąta widzenia na wyświetlaczu znajdującym
się po wewnętrznej stronie zakrętu zapewnia kierowcy zawsze
optymalną widoczność naczepy. Podczas manewrowania lub
zmiany pasa ruchu linie odległościowe wyświetlane w obrazie z kamer pomagają oszacować odstęp od kolejnych pojazdów oraz długość zestawu.
System MirrorCam ściśle współpracuje również z asystentem martwego pola, pomagającym zapobiegać kolizjom po
stronie pasażera podczas skręcania w prawo. Asystent martwego
pola rozpoznaje przeszkody i ostrzega przed pojawiającymi się
po prawej stronie pojazdu na całej długości zestawu. Oblicza
w tym celu tor jazdy naczepy – tzw. krzywą wleczoną. W pojeździe wyposażonym w MirrorCam ostrzeżenia asystenta
martwego pola pojawiają się na prawym wyświetlaczu.

Jeszcze bezpieczniej
Od czerwca 2021 r. do wielu modeli Arocsa dostępny będzie kolejny system bezpieczeństwa: Active Sideguard Assist
(ASGA), ostrzegający nie tylko przed rowerzystami lub pieszymi po stronie pasażera (tak jak asystent martwego pola),
ale także do prędkości skrętu 20 km/h uruchamiający automatyczne hamowanie (do zatrzymania włącznie), o ile kierowca
sam nie zareaguje na dźwięki ostrzegawcze. System ASGA rozpoznaje konieczność hamowania na podstawie kąta skrętu
i w idealnym przypadku może zapobiec ewentualnej kolizji.
Wkładem w poprawę bezpieczeństwa jest również system
Active Brake Assist (ABA 5), który dzięki połączeniu systemów radarów i kamer reaguje na pojawiające się osoby przy
prędkości pojazdu do 50 km/h. Podnosi on poziom bezpieczeństwa szczególnie podczas przejazdów przez tereny zabudowane. ABA 5 pomaga uniknąć najechania na innego
uczestnika ruchu drogowego – zarówno na stojący lub poprzedzający pojazd, jak i na rowerzystę czy pieszego. W razie
konieczności system (w granicach swoich możliwości systemowych) może zainicjować automatyczne pełne hamowania
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Nie zapomniano o nawigacji dostosowanej do specyfiki samochodu ciężarowego,
przydaje się również funkcja rozpoznawania znaków drogowych.
Możliwości Multimedia Cockpit przystosowano do współpracy z producentami zabudów. Autoryzowany serwis może
łatwo pobrać symbole z biblioteki pojazdu
za pomocą systemu XENTRY-Diagnose.
W zależności od potrzeb do prezentacji
na wyświetlaczu głównym kokpitu multimedialnego można wybrać nawet 5 wirtualnych przełączników, sygnalizujących
status zabudowy (np. włączenie reflektorów, wysunięcie podpór żurawia itp.).
Multimedia Cockpit ma jeszcze drugi
ekran dotykowy, uzupełniający konwencjonalne pole przełączników po prawej stronie kierownicy. Kierowca może
intuicyjnie sterować wieloma funkcjami,
m.in. obsługiwać funkcje zabudowy. Na
wyświetlaczu dodatkowym obsługuje się
również ogrzewanie, układ klimatyzacji
i system telefoniczny. Ponadto ekran dotykowy pozwala na korzystanie z wybranych aplikacji z portalu Mercedes-Benz
Truck App Portal, służących m.in. do
optymalizacji zarządzania procesem transportowym i pojazdem. Na ekranie kierowca otrzymuje także informacje o ciśnieniu powietrza w oponach i nacisku na
osie. Cyfrowy wyświetlacz może też prezentować obraz z maksymalnie czterech
kamer, co umożliwia monitorowanie otoczenia wokół pojazdu.
Bezpośrednio pod wyświetlaczem
dodatkowym umieszczono pole klasycznych przełączników. Jeśli liczba dostępnych gniazd jest niewystarczająca,
można zamówić dodatkowe pole obsługowe umieszczone w uchwycie na napoje. Oba wyświetlacze można obsługiwać z kierownicy wielofunkcyjnej za
pomocą przycisków dotykowych Touch
Control, nazywanych dotykowymi panelami sterującymi.

Usługi w zasięgu ręki
Kluczowym elementem łączącym pojazd z Internetem jest moduł Truck Data
Center (TDC), który umożliwia korzystanie z inteligentnych usług serwisowych i telematycznych, takich jak system zarządzania serwisem i przeglądami
Mercedes-Benz Uptime i Fleetboard.
Usługa Uptime na bieżąco monitoruje
komunikaty o statusie z wyposażonych
w czujniki systemów pojazdu. Są wśród

Mercedes-Benz Arocs
może mieć różne konfiguracje osi, począwszy
od 4×2 i 4×4, przez
3-osiowe wersje 6×2,
6×4, 6×6, a skończywszy na 4-osiowych
w układzie 8×2 z osią
wleczoną, w układzie
8×4, 8×4 z osią
wleczoną, 8×6 i 8×8

Przyjazność podwozi Arocs pod kątem
montażu zabudów wynika również
z optymalizacji osprzętu pojazdu.
Do wszystkich wersji 4-osiowych dostępny
jest pionowy układ wydechowy zwiększający
przestrzeń do montażu zabudowy i osprzętu,
np. dodatkowych zbiorników paliwa
czy schowków

Dopasowany do potrzeb

nich także informacje o aktualnym stanie
zużycia części i materiałów eksploatacyjnych. Gdy rozpoznana zostanie konieczność wykonania naprawy lub przeglądu technicznego, informacja ta jest
automatycznie przekazywana do serwisu
Mercedes-Benz. Następuje analiza danych
w czasie rzeczywistym oraz ich transfer
do sieci serwisowej wraz z zaleceniami
wykonania konkretnych czynności. W razie ryzyka nagłej awarii ciężarówki serwis nawiązuje kontakt z klientem oraz
organizuje wizytę. Informacja o konieczności wykonania naprawy bądź przeglądu
jest automatycznie przesyłana do wybranego przez klienta autoryzowanego
serwisu Mercedes-Benz, który uzgadnia
termin wizyty.
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Dzięki szerokiemu wyborowi kabin
kierowcy, wydajnych silników regulowanych na moce od 175 kW (238 KM) do
460 kW (625 KM), różnych wariantów napędu i konfiguracji osi, Mercedes-Benz
Arocs spełnia różne profile wymagań, takich jak np. transport materiałów sypkich, dostawy materiałów budowlanych,
przewóz betonu towarowego czy transport maszyn budowlanych.
Dla tych pojazdów, które w przeważającej mierze poruszają się po drogach,
a tylko niekiedy są zmuszone wjechać
w trudny teren, ogromnym ułatwieniem
będzie dołączany hydrauliczny napęd na
koła przednie Hydraulic Auxiliary Drive
(HAD), pracujący do prędkości 30 km/h.
Gdy HAD jest włączony, każde z kół otrzymuje nawet 40 kW dodatkowej mocy.
W porównaniu ze stałym napędem na
wszystkie koła napęd HAD korzystnie
obniża koszty, masę pojazdu i zużycie paliwa. System ten umożliwia zwiększenie
ładowności pojazdu nawet o ok. 500 kg,

| TECHNIKA |
Arocs Grounder to ekstremalnie wytrzymały pojazd
do szczególnie wymagających zadań, jest również wersja
Arocs Loader – ciągnik lub podwozie pod betonomieszarkę, całościowo zaprojektowane tak, aby uzyskać
niską masę własną i dużą ładowność

a w porównaniu z dołączanym napędem
na wszystkie koła masa pojazdu zmniejsza się o 350 kg.
Rozwiązaniem przeznaczonym do
trudnych zastosowań jest turbosprzęgło
z retarderem (TRK), łączące w jednym
podzespole funkcje hydraulicznego sprzęgła rozruchowego oraz retardera. TRK umożliwia delikatne ruszanie i precyzyjne manewrowanie także z dużym obciążeniem
i przy minimalnych prędkościach. TRK
jako retarder pierwotny osiąga moc ha-

mowania 350 kW (476 KM), współpracuje
przy tym z hamulcem silnikowym High
Performance Engine Brake o maksymalnej mocy hamowania 475 kW (646 KM).
Szeroka oferta Arocsa obejmuje konfiguracje osi począwszy od 4×2 i 4×4,
przez 3-osiowe wersje 6×2, 6×4, 6×6,
a skończywszy na 4-osiowych w układzie
8×2 z osią wleczoną, w układzie 8×4, 8×4
z osią wleczoną, 8×6 i 8×8. W ofercie
przewidziano zawieszenie stalowe i pneumatyczne, ramę do typowej eksploatacji
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drogowej lub terenowej, są różne rozstawy
osi, kabiny kierowcy na trasy dzienne i do
transportu dalekobieżnego oraz różne
systemy napędu na wszystkie koła. Ofertę
uzupełniają ciągniki do transportu ciężkiego i pojazdy specjalne.
Są również fabryczne wersje specjalne:
Arocs Loader to ciągnik siodłowy lub
podwozie pod betonomieszarkę, całościowo zaprojektowany tak, aby uzyskać
niską masę własną i dużą ładowność.
Z kolei Arocs Grounder to ekstremalnie
wytrzymały pojazd do szczególnie wymagających zadań. Z kolei 3-, 4-, a nawet 5-osiowe ciągniki z typoszeregu SLT
sprawdzają się w transporcie ciężkim
i ponadgabarytowym do 250 t całkowitej masy zestawu ciężarowego.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Daimler Truck AG
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Jak w różnych
zastosowaniach
specjalistycznych
sprawdzają się samochody
MAN TGS i TGX? Mogliśmy
się o tym przekonać podczas
jazd testowych w okolicach
Monachium, które firma
MAN Truck & Bus
zorganizowała w połowie
października.

Dariusz Piernikarski

dalekobieżnymi ciągnikami siodłowymi MAN TGX najnowszej
generacji mieliśmy okazję zapoznać się w drugiej dekadzie września,
jadąc z siedziby MAN Truck & Bus Polska w Wolicy do podradomskiego autodromu Jastrząb. Na miejscu były również
doskonałe warunki do praktycznej weryfikacji możliwości aktywnych systemów wspomagania kierowcy w zakresie
bezpieczeństwa i komfortu jazdy.
Nowa gama pojazdów MAN to oczywiście nie tylko ciągniki siodłowe TGX,
to również modele TGS, TGM i TGL wykorzystywane jako podwozia pod zabudowę. W kolejnej odsłonie nadszedł czas
na nieco bliższe poznanie cech najnowszych modeli TGS i specjalistycznych
wersji TGX.

Lew rośnie w siłę
Zestaw do transportu sypkich materiałów budowlanych to ciągnik
siodłowy TGS 18.470 4×4H z 470-konnym (346 kW) silnikiem D26,
napędem MAN HydroDrive i kabiną FN, połączony z naczepą
wywrotką stalową Meiller Kipper
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Firma MAN przygotowała się do naszych jazd zapoznawczych bardzo solidnie, udostępniając w sumie 6 swoich pojazdów w różnych wariantach (TGS i TGX).
Poznaliśmy możliwości wszystkich typów
silników o różnych mocach (D15, D26,
D38). Samochody miały różne kabiny –
począwszy od kabiny dziennej NN, a na
największej kabinie do transportu dalekobieżnego skończywszy (GX). Sprawdziliśmy możliwości kilku konfiguracji układu
napędowego, także w wersji z dołączanym hydraulicznym napędem osi przedniej MAN HydroDrive.
Jazdy testowe odbywały się po zróżnicowanych pod względem długości
i trudności trasach, obejmujących zarówno odcinki autostradowe, jak i kręte
drogi lokalne. Gościliśmy również na
off-roadowym torze testowym, na którym samochody budowlane mogły choć
w minimalnym zakresie pokazać swoje
możliwości. Doskonałym uzupełnieniem
teoretycznym były prezentacje produktowe przygotowane przez ekspertów MAN
Truck & Bus.

Hakowiec w terenie? Czemu nie… Na pewno poradzi
sobie komunalny TGS 26.510 6×4H-4 (HydroDrive)
z kabiną FN, napędzany 510-konnym (375 kW)
silnikiem D26, i zabudową hakową Palfinger
do transportu złomu
W nieco mniej wymagających pracach budowlanych
sprawdzi się TGS 35.400 8×4 z silnikiem D15
o mocy 400 KM (294 kW) i kabiną NN zabudowany
np. wywrotką trójstronną Meiller Kipper

Kabiny: dobra robota!
Po bliższym zapoznaniu się z nowymi
kabinami, niezależnie od ich rodzaju, dochodzimy do wniosku, że konstruktorzy
MAN wykonali olbrzymią pracę. Wnętrze
to nowa jakość w transporcie. Design kabin wybiega w przyszłość – kabiny w środku nabrały cech typowych dla samochodów osobowych, a kształt deski rozdzielczej
w pełni odpowiada potrzebom klientów.
Projektując je, wykorzystano w olbrzymim
zakresie informacje zwrotne płynące od
użytkowników. Rozmieszczenie poszczególnych elementów jest dokładnie przemyślanie, nie da się powiedzieć: to czy
tamto mogliście zrobić inaczej.
Można by mówić o zmianach w entuzjastyczny sposób, ale wystarczy zwrócić uwagę na szczegóły, by realnie docenić jakość przeprowadzonych modyfikacji.
Oświetlenie wewnętrzne LED w standardzie, zewnętrzne reflektory LED w opcji,

dodatkowe owiewki, inaczej wyprofilowane spojlery – to tylko niektóre potrzebne
detale, które wprowadzono, kierując się
dążeniem do poprawy efektywności użytkowania samochodu. Inaczej ustawione
słupki A i bardziej wysunięte na zewnątrz lusterka zewnętrzne poprawiają
widoczność – efekty te rzeczywiście zauważamy podczas jazdy. Niżej położona
krawędź szyby przedniej nie tylko poprawia widoczność, ale też wpływa korzystnie na komfort termiczny wnętrza
i możliwość zainstalowania większej liczby
bardziej pojemnych schowków.
W modelu TGS proponowane są 3 warianty kabin: NN, FN oraz FM (wszystkie
o szerokości 2,44 m). Kabina NN to średniej długości kabina dzienna, z kolei FN
i FM to kabiny sypialne odpowiednio
z niskim i wysokim dachem. Kabinę FM
można wyposażyć w 2 leżanki, znajdzie
ona zastosowanie w dystrybucji regionalnej. Podobnie jak w kabinach modelu

TGX także i tu kokpit wyraźnie rozgraniczono na dwie strefy. Pierwsza – górna,
informacyjna – wymusza koncentrację
kierowcy na warunkach jazdy, ponieważ
wyświetlacz centralny i boczny (12,3
cala) zostały maksymalnie zbliżone do poziomu obserwowanej drogi. Strefa druga
– dolna, obsługowa – została maksymalnie zbliżona do kierowcy, co pozwala na
niezwykle ergonomiczne działania w zakresie obsługi różnych ustawień. Większość ustawień związanych z jazdą można
obsługiwać, korzystając z przycisków na
kierownicy wielofunkcyjnej.
W dystrybucji czy transporcie budowlanym wsiadanie i wysiadanie z kabiny zdarza się kilka czy nawet kilkanaście razy dziennie. Jak to się odbywa,
ma niebagatelne znaczenie dla kierowcy.
Od momentu, gdy chwycimy za uchwyt
otwierający drzwi, wszystko dalej musi
się odbywać idealnie ergonomicznie.
I w nowym TGS tak to się dzieje: drzwi
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TGS – najbardziej wszechstronny
MAN dysponuje obecnie samochodami ciężarowymi, które swoimi możliwościami pokrywają kompletnie potrzeby
branży transportowej, operując w zakresie od 7,5 t do 200 t dmc. Model TGS
uważany jest za najbardziej wszech-

stronny pojazd w ofercie MAN, mogący
działać w wielu aplikacjach w przedziale masowym od 18 t do 51 t, a po odpowiednich modyfikacjach nawet w cięższych zestawach. Pod względem koncepcji
obsługi pojazdu model TGS przejął najlepsze rozwiązania wprowadzone w modelu TGX, oczywiście po dostosowaniu

Doskonale już znany
MAN HydroDrive, czyli
dołączany hydrauliczny
napęd osi przedniej jest
bardzo pomocny na podjazdach, a w porównaniu
z dołączanym napędem
osi przedniej waży zdecydowanie mniej

© MAN Truck & Bus

otwierają się łatwo, płynnie, można je odchylić o niemal 90°. Kierowca ma zatem
przed sobą szeroką przestrzeń ułatwiającą wsiadanie do kabiny. Docenimy
schodkowe ustawienie stopni wejściowych i to, że zaopatrzono je w nakładki
przeciwpoślizgowe. Uchwyty wejściowe
są tam, gdzie być powinny – można się
za nie mocno chwycić i zająć miejsce za
kierownicą. Ustawiając pozycję, zauważymy, że zakres regulacji położenia koła
kierownicy wzrósł z 20° do 55°, praktycznym ułatwieniem jest to, że po skończonej jeździe mamy możliwość wysokiego uniesienia kierownicy i ustawienia
jej w pozycji poziomej. To ułatwia wyjście lub poruszanie się po wnętrzu kabiny.
Uwagę zwracają jeszcze wygodniejsze
i łatwiejsze do ustawienia zgodnie z indywidualnymi preferencjami nowe fotele
– choć przecież te poprzednie też były
bardzo komfortowe.
Każdy kierowca chce mieć do dyspozycji jak najwięcej schowków – przygotowując nowe kabiny, pomyślano o tym.
Jest ich więcej, są tam, gdzie chcielibyśmy,
aby były, mają większą pojemność, a o ich
użyteczności decydują detale, takie jak
np. system zamknięcia roletowego czy
podświetlenie.

TGX 26.640 6×4 z silnikiem D38 o mocy 640 KM/471 kW, kabiną GM i żurawiem Palfinger Epsilon M12Z na tylnym zwisie, połączony
z przyczepą 2-osiową z obrotnicą jako zestaw do transportu drewna stosowego; w tym przypadku szeroka kabina GM z obniżonym
dachem z myślą o zastosowaniach terenowych modelu TGX została wyposażona w stalowy zderzak
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Dystrybucyjny TGS 18.330 4×2 z kabiną NN
i zabudową kontenerową firmy Walther,
napędzany silnikiem D15 o mocy 330 KM
(243 kW) – 9-litrowy silnik D15 przekonuje
do siebie osiągami, niskim spalaniem, cichą
pracą oraz niską masą pozwalającą
na uzyskanie większej ładowności

ich do specyfiki realizowanych zadań,
różniących się przecież od typowego
transportu dalekobieżnego.
To prawda, również w najnowszym
TGS kierowca znajduje się w centrum
uwagi. Dotyczy to nie tylko aspektów
bezpieczeństwa czy jego komfortu pracy,
uzyskiwania wyższych średnich prędkości
przejazdu czy lepszej ekonomiki paliwowej. Obecna sytuacja panująca w branży,
a szczególnie brak kierowców zawodowych powoduje, że to właśnie kierowca ma
coraz większy wpływ na wybór pojazdu.
W dalszym ciągu także wielu właścicieli firm transportowych to kierowcy,
zwłaszcza działających w Europie Zachodniej, gdzie niewielkie firmy klasyfikowane jako właściciel-kierowca (owner-operator) mają wciąż duży udział w rynku.

„Hitem” w TGX stał się MAN SmartSelect pozwalający na intuicyjną obsługę
ustawień. Kierowca ma cały czas kontakt
z kierownicą, do oceny wybranych ustawień wystarcza tzw. rzut oka, nie musimy
obserwować tego, co pojawia się na ekranie czy własnych palców szukających przycisków na ekranie dotykowym. W modelu
TGS (i TGM) będzie również dostępny tam,
gdzie to możliwe, czyli w kabinie dziennej NN i sypialnych FN, FM. W krótkich

reklama

kabinach dziennych (DN, CC) ze względu
na ograniczenia przestrzenne z tego wspaniałego rozwiązania trzeba było zrezygnować – w zamian wprowadzono wersję
mini, czyli mniejszy pierścień wyboru
umieszczony na desce rozdzielczej.
Bezwzględnie docenić należy umieszczenie najważniejszych przycisków sterujących w dolnej części drzwi kierowcy
(MAN Easy-Control) – mamy do nich dostęp po otwarciu drzwi, bez koniecz-
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Rewelacyjnie wykorzystano
możliwości, jakie dają kamery
rozmieszczone wokół pojazdu
– mamy nawet widok z lotu ptaka
pokazujący pełne otoczenie wokół
samochodu – znikają kłopoty
z identyfikacją przeszkód czy oceną
odległości podczas manewrowania.
Obraz rejestrowany przez kamery
może być wyświetlany na dodatkowym ekranie umieszczonym
po stronie pasażera lub bezpośrednio
na ekranie dodatkowego wyświetlacza na desce rozdzielczej

ności wsiadania do kabiny. Standardowo,
korzystając z tych przycisków, obsługujemy
światła awaryjne, start/stop silnika, a dodatkowe przyciski można zaprogramować w zależności od potrzeb (światła, PTO,
tylny podest załadowczy itp.) – producent oferuje oczywiście kilka typowych
konfiguracji.

Z myślą o rentowności firmy
Pod względem efektywności i ekonomiki eksploatacji nowe samochody MAN
– nawet te, które nie są eksploatowane
w transporcie dalekobieżnym, ale we flotach budowlanych czy dystrybucyjnych
– mogą teraz stać się podstawowym narzędziem do budowy rentowności firmy.
Chodzi tu nie tylko o główny składnik
kosztów, jakim jest zużywane paliwo, ale
również należy wziąć pod uwagę ogólny
wskaźnik gotowości eksploatacyjnej (bezawaryjność), możliwości finansowania czy
wysoką wartość pojazdu przy odsprzedaży.
Podwozie samochodu ciężarowego
staje się narzędziem pracy, jeśli wyposażymy je w nadwozie. Specjaliści MAN,
wykorzystując na etapie projektowania
pojazdów nowej gamy uwagi pochodzące
od ponad 300 właścicieli różnych firm
transportowych, dołożyli wszelkich starań, aby zoptymalizować proces konfiguracji pojazdu pod kątem montażu zabudowy. W ofercie znalazło się wiele
wstępnie skonfigurowanych wersji podwozi, dopasowanych do najczęściej spo-

– argumenty przemawiające za jego wyborem to mniejsze spalanie, mniejsza
masa pozwalająca na uzyskanie wyższej
ładowności i cicha praca.
Oprócz oszczędnych silników poprawie efektywności paliwowej sprzyjają
nowe przełożenia skrzyń biegów, nowe
oprogramowanie sterujące ich pracą przygotowane pod kątem konkretnych aplikacji (paliwooszczędne programy Efficiency, Efficiency+, terenowy program
Offroad, programy specjalistyczne, np.
Tanker – dla cystern, Collect – dla śmie-

Dla TGS teren nie straszny: stalowy trójdzielny zderzak, osłony reflektorów,
wahliwy stopień wejściowy, stalowa osłona miski olejowej – te sprawdzone
rozwiązania przejęto z modeli poprzedniej generacji

tykanych obszarów zastosowania i wykorzystywanych w nich zabudów, jak
np. wywrotki, betonomieszarki, zabudowy dystrybucyjne itp. Efektem jest
również nowy konfigurator pojazdu dostępny na stronach internetowych MAN
Truck & Bus.
W większości zastosowań podstawową jednostką napędową są udoskonalone
silniki D26 Euro VID, dostępne w wielu
wariantach regulacji, niezawodne i ekonomiczne. Na silnik D38 zdecydują się
przewoźnicy, którzy oczekują maksymalnych osiągów, niezbędnych do skutecznego działania w trudniejszych zastosowaniach, takich jak transport nienormatywny
czy transport drewna. Silnik D15 nadaje się za to doskonale do zastosowań
wrażliwych na ciężar własny lub takich,
w których znaczący udział mają przejazdy
bez ładunku, np. w kursach powrotnych
zestawów przewożących ładunki płynne
(cysterny, silosy) lub sypkie (wywrotki).
Silnik D15 to też bardzo dobre rozwiązanie w przypadku 2-osiowych podwozi
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ciarek, Emergency – dla samochodów pożarniczych) oraz zmodernizowana architektura elektroniczna pojazdu.
W zakresie konfiguracji osi TGS standardowo dostępny jest we wszystkich
możliwych wariantach, począwszy od
typowego 4×2, a na 8×8 skończywszy.
Przygotowanie innych wersji, realizowane
w ramach programu MAN Individual –
5- czy nawet 6-osiowe – nie stanowi
specjalnego problemu dzięki współpracy
MAN ze sprawdzonymi firmami specjalizującymi się w konwersjach pojazdów.
Doskonale sprawdzone rozwiązania
znane wcześniej z zastosowań specjalistycznych zostały również wykorzystane
w pojazdach nowej generacji. Przykładem mogą być używane w samochodach
budowlanych MAN HydroDrive, czyli
dołączany hydrauliczny napęd osi przedniej czy system wspomagania skrętu w samochodach wieloosiowych dohamowujący ostatnią oś.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Wydajne, oszczędne, czyste
i trwałe: cechy, których
poszukuje menedżer floty
w samochodzie osobowym,
nie różnią się od tych,
których poszukuje
w śmieciarkach. Nic więc
dziwnego, że najnowsze
trendy w świecie
śmieciarek i szerzej
– pojazdów komunalnych
odzwierciedlają
te oczekiwania.

luczowi gracze na rynku pojazdów
do zbiórki odpadów koncentrują
się na poszerzaniu swojej oferty,
aby optymalnie dopasować się do potrzeb
związanych ze zbieraniem określonych
typów odpadów stałych i miejscem działania. Pojazdy te są konstruowane tak,
aby dokładnie spełniać wymagania przepisów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Coraz większego znaczenia nabiera
również automatyzacja poprawiająca efektywność kosztową i czasową, prowadzące
do ogólnego zwiększenia wydajności procesu zbiórki odpadów i trwałości wykorzystywanych w tym celu maszyn.
Zbiórka odpadów komunalnych ma
przeważnie charakter lokalny – jest to
widoczne w wariantach wyposażenia,
o które proszą producentów sprzętu ich
klienci. Aby sprostać tak zróżnicowanym oczekiwaniom, konieczne jest dys-

Komunalne trendy

ponowanie zróżnicowaną, jak najszerszą
gamą produktów. Dewizą ogólną powinno być hasło: nie ma śmieci, których
nie możemy zebrać.

Zwiększona produktywność
Kto nie chce pojazdu floty, który potrafi więcej i działa wydajniej? Dzięki prowadzonym we własnym zakresie pracom
rozwojowym oraz ogólnemu rozwojowi
technologicznemu w obszarze związanym z branżą transportu komunalnego
producenci znajdują sposoby na zwiększenie produktywności swoich pojazdów.
Śmieciarki mają określoną przepisami
ładowność, więc gdy pojazd jest lżejszy,
może przewieźć więcej śmieci. Jednym
ze stałych trendów jest zatem redukcja
masy własnej samochodów wykorzystywanych do zbiórki odpadów, dzięki czemu
można zabrać więcej ładunku.

Dariusz Piernikarski
Część 1

© Ekocel

Dwukomorowa śmieciarka
Ekocel Medium X5 z załadunkiem tylnym ma skrzynię podzieloną wzdłużnie na dwie części
w proporcji 60:40. Każda komora ma oddzielną płytę wypychającą oraz oddzielny odwłok
z indywidualnym mechanizmem
załadunkowym, wrzutniki mogą
być wykorzystywane jednocześnie i niezależnie, co jest bardzo
istotne dla maksymalnego skrócenia czasu załadunku. Prawa
komora (węższa) pozwala
na obsługę koszy o pojemności
do 240 l, natomiast lewa od
120, przez 240 aż do 1100 l
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Elektryczna zamiatarka uliczna
D.zero2, której producentem jest
firma Dulevo International, a polskim dystrybutorem HEWEA,
gwarantuje doskonałą wydajność
zamiatania i minimalny wpływ
na środowisko. Zamiatarka charakteryzuje się zerową emisją pyłów
i innych szkodliwych substancji
w trakcie zamiatania, jej elektryczny napęd jest uniezależniony
od tradycyjnego silnika, a emisja
hałasu została zredukowana
o 30% w porównaniu z tradycyjną
zamiatarką – pozwala to
na pracę w porach nocnych
bez obaw o zakłócanie spokoju
mieszkańców

© Ekocel

To już znamy: w śmieciarkach (np. firmy
Ekocel – na zdjęciu) dzięki zastosowaniu
dodatkowego modułu systemu napędu
elektrycznego (E-PTO) wraz z akumulatorem zabudowa może być zasilana
niezależnie od podwozia. Elektryczny
silnik napędza poprzez PTO pompy
hydrauliczne prasy i wrzutnika.
Akumulator litowo-jonowy zasilający
silnik (30 kW) jest ładowany w bazie
w ciągu 4–6 godzin, pojemność baterii
wystarcza na cały dzień pracy
śmieciarki

Przejście na pojemniki na odpady
o standaryzowanej wielkości pozwoliło
w pewnym zakresie na zautomatyzowanie ich zbierania, co z kolei wpłynęło
na spadek liczby zamawianych śmieciarek z załadunkiem tylnym. To, że śmieci
są zawsze ładowane w tylnej części ciężarówki, przestaje już być regułą. Obecnie
niektóre modele śmieciarek wyposaża się
w systemy automatycznego ładowania
z przodu, co może poprawić produktywność, ponieważ zmniejsza liczbę przypadków, gdy kierowca musi opuszczać
ciężarówkę. Im dłużej kierowca pozostaje za kierownicą, tym bardziej wydajnie pracuje, wykonując więcej operacji
odbioru odpadów w jednostce czasu.

Wzrost wydajności w zbiórce odpadów
wiąże się również z obniżeniem poziomu
emitowanego hałasu. Lokalne rozporządzenia dotyczące ograniczania poziomu
hałasu mogą uniemożliwić zbieranie śmieci
w określonych godzinach. Wykorzystanie bardziej cichych pojazdów pozwala
na pracę przez dłuższy czas, także w godzinach nocnych. Śmieciarki ze zelektryfikowanym napędem samochodu i/lub
zabudowy są ciche, więc mogą zbierać
śmieci wcześnie rano lub późno w nocy,
poza godzinami, w których dopuszcza się
śmieciarki nieelektryczne.
Śmieciarki to poważna inwestycja,
więc floty z przyjemnością dowiedzą się,
że producenci znajdują sposoby na prze-

dłużenie żywotności tego sprzętu. Ulepszone komponenty hydrauliczne, takie
jak siłowniki czy rozdzielacze, systemy
elektryczne i hydrauliczne oraz zastosowanie wysokogatunkowej stali wydłużyły
cykl życia pojazdów komunalnych. Obecnie typowa śmieciarka może, w zależności od zastosowania i całkowitej liczby
cykli, pracować bez większych awarii
w niektórych przypadkach nawet do 10
lat lub dłużej.
Sterowanie proporcjonalne i bardziej
wydajne układy hydrauliczne to nowe
funkcje, które producenci już jakiś czas
temu wprowadzili do swojej oferty produktów. Te ulepszone systemy obniżają
temperaturę pracy hydrauliki, zwiększają wydajność i eliminują wysokie koszty
konserwacji. Wyeliminowanie takich elementów, jak np. przełączniki zbliżeniowe
czy przeniesienie zaworów hydraulicznych z głowicy sprzętu, znacznie skraca
czas przestoju i koszty operacyjne.
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W przypadku modułowych śmieciarek z rodziny Norba N2 z wrzutnikiem L200 niewielkie wymiary
zewnętrzne i masa sprawiają,
że samochody z tą zabudową są
niezwykle zwrotne, co oznacza,
że mogą być idealnym rozwiązaniem w zakresie gospodarowania
odpadami w gęsto zaludnionych
obszarach miejskich, z wąskimi
ulicami i mostami

Technologia hydraulicznego napędu
hybrydowego może również wydłużyć
żywotność pojazdu, ponieważ zmniejsza zużycie silnika. Mniejsze obciążenie
silnika korzystnie wpływa na jego trwałość, a także zmniejsza częstotliwość
czynności obsługowych i przestoje. Nowoczesne śmieciarki w czasie eksploatacji charakteryzują się współczynnikiem
gotowości operacyjnej (dyspozycyjnością)
na poziomie 98%.

Współpraca producentów
Większość producentów sprzętu komunalnego stara się w maksymalnym zakresie współpracować z różnymi dostawcami podwozi wybieranymi przez
klientów. Opracowywane są strategie integracji zabudowy z każdym modelem
podwozia, aby zapewnić, że te dwa główne elementy – podwozie pojazdu i jego
zabudowa do zbiórki odpadów – działają
optymalnie jako kompletny pojazd.

Istotny jest minimalny zakres niezbędnych modyfikacji związanych z przystosowaniem podwozia ciężarówki do
danego typu nadwozia oraz poprawa dopasowania i wykończenia. Dzięki integracji komponentów szereg niezbędnych modyfikacji jest wprowadzanych
jeszcze u producenta podwozia jako oryginalne wyposażenie, np. okablowanie
wstępne podwozia wiązkami przewodów
niezbędnych dla nadwozia, kamer i innych opcji. Ramy podwozi są fabrycznie

Wrzutniki z rodziny DELTA 2301 High Level
Lifter (HL) przeznaczone są do wywozu odpadów z gospodarstw domowych, obsługują
pojemniki dwu- i czterokołowe zgodne
z normą EN 840. W zależności od obszaru
pracy firma Ekocel oferuje wrzutniki odpowiednie do obsługi terenu o rzadkiej zabudowie (wiejskich) oraz zautomatyzowane rozwiązania przeznaczone dla gęsto
zabudowanych obszarów miejskich. Dużym
usprawnieniem pracy operatora jest czas
automatycznego opróżnienia: 6 s dla pojemników dwukołowych oraz 8 s dla pojemników czterokołowych
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Firma Dobrowolski, współpracując z niemiecką firmą BROCK Kehrtechnik,
prowadzi w Polsce dystrybucję zamiatarek BROCK, takich jak np. zamiatarka BROCK 140 SL w systemie wymiennym z posypywarką drogową
SOLKA oraz pługiem odśnieżnym. Pojemność zbiornika na zmiotki to 4 m3,
jest on wykonany ze stali nierdzewnej z dużą pokrywą pojemnika ze zintegrowaną uszczelką i ma zaokrąglone ściany dla łatwego opróżniania
i czyszczenia. Zabudowa ma również zintegrowany zbiornik wody
o pojemności 750 l oraz myjkę wysokociśnieniową 150 bar z wężem
o dł. 15 m w zestawie z lancą do mycia
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elementy sterujące można zaprogramować i skonfigurować tak, aby zapewniały
blokady bezpieczeństwa, możliwość automatycznego podnoszenia, pakowanie
w locie itp.
Użytkownicy oczekują również wysokiego stopnia zagęszczania zbieranych
odpadów oraz pojemnych, trwałych, a jednocześnie lekkich i estetycznych korpusów. Coraz więcej klientów prosi o automatyczne systemy smarowania, krótki
rozstaw osi i opcje nadwozi, pozwalające
uzyskać lepszą manewrowość w ciasnych miejscach. Rośnie zainteresowanie
wykorzystaniem rozwiązań elektrycznych
czy hybrydowych w napędach układów
hydraulicznych.
Pojazdy komunalne nowych generacji
często mają uproszczone zasady obsługi
codziennej i okresowej w postaci zmniejszonej liczby punktów smarowania elementów ruchomych (np. przegubów ramion śmieciarki), wydłużonych interwałów
międzyprzeglądowych podwozia czy instalacji hydraulicznej.

W ciągu ostatnich 10 lat w branży nastąpił duży nacisk na przejście na paliwa
alternatywne, takie jak sprężony gaz
ziemny (CNG). Wymagało to – oprócz
dostosowania silników do zasilania gazowego – projektów magazynowania paliwa (sprężonego gazu) na pokładzie.
Konieczne się stało wygospodarowanie
większej przestrzeni na butle CNG pozwalające na uzyskanie równoważnej ilości
energii jak z konwencjonalnego zbiornika
oleju napędowego (a więc i wymaganego zasięgu samochodu) oraz różnych
elementów kontrolujących bezpieczeństwo i procesy obsługi paliwa.

Kierowca w centrum uwagi
Biorąc pod uwagę zakres stosowanego
wyposażenia oraz możliwości obsługowe,
należy stwierdzić, że pojazdy komunalne
stają się coraz bardziej ukierunkowane
na kierowcę, oferując funkcje poprawiające komfort, zwiększające jego produktywność i poprawiające bezpieczeństwo.
Przy niedostatkach kierowców zawodowych floty poszukują rozwiązań, które
pomogą operatorowi być bardziej wydajnym i bezpiecznym.

Myjka KMP marki
Dobrowolski podąża
za śmieciarką z rejonu
odbioru odpadów i jej
zadaniem jest mycie oraz
dezynfekcja opróżnionych
uprzednio pojemników.
Po wykonaniu zadania
pojazd udaje się do bazy
celem zrzutu wody
brudnej i zatankowania
wody czystej
oraz nowej porcji
detergentu

© Zoeller

© Dobrowolski

wyposażane w elementy do montażu zabudowy. Bezproblemowa integracja podwozia i zabudowy pozwala na skrócenie
czasu realizacji produkcji, zmniejszenie
liczby przeróbek i roszczeń gwarancyjnych
oraz poprawę wydajności.
Zmieniają się również oczekiwania
wobec nadwozi. Podstawowe elementy,
które dziś przyjmowane są za pewnik,
obejmują standardowe światła LED, zdalnie regulowane lusterka zapewniające
bezpieczeństwo i wygodę, systemy obserwacji z wieloma kamerami, ergonomiczne
elementy sterujące operatora, automatyczne elementy sterujące nadwozia.
Zaawansowane rozwiązania elektryczne i elektroniczne są już intensywnie wykorzystywane nie tylko w samych ciężarówkach, ale także w nadwoziu i elementach
sterujących. Oparte na CAN sterowanie
i logika elektroniczna zastąpiły sterowanie kablowe i wiele napędów pneumatycznych z minionych dni. Te same
technologie pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa obsługi, ponieważ cyfrowe

Dzięki zastosowaniu dodatkowego modułu systemu napędu elektrycznego (E-PTO) wraz z akumulatorem
zabudowa śmieciarki Zoeller może być zasilana niezależnie od podwozia. Energia potrzebna do zasilania napędów
prasy do zgniatania odpadów i wrzutnika zostaje pobrana z akumulatora, elektryczna pompa napędza poprzez PTO
pompy hydrauliczne prasy i wrzutnika, akumulator jest ładowany w bazie za pomocą prądu z sieci w ciągu
4–6 godzin, pojemność baterii wystarcza na cały dzień pracy śmieciarki. System napędów elektrycznych ma
moduł elektroniczny, który składa się z systemowych ładowarek akumulatorów, przemiennika do sterowania
silnikiem elektrycznym oraz magistrali CAN i innych urządzeń sterujących
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Śmieciarki z załadunkiem górnym
z serii Terberg Matec Toploader
pozwalają na zbiórkę selektywną
odpadów typu bio i szklanych.
Gama Toploader oferuje
rozwiązania, które umożliwiają
segregację i przechowywanie
segregowanych odpadów
nadających się do recyklingu
u źródła, bez konieczności
dalszego przetwarzania po ich
zebraniu i transporcie
do magazynu

Chociaż produktywność jest ważna,
troska o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie kierowców ma pierwszeństwo
w przypadku flot publicznych. Gminy wydają się bardziej skupiać na komforcie
operatora, ergonomii kabiny i bezpieczeństwie operacyjnym niż na wskaźnikach wydajności.
Niektórzy z producentów pojazdów
mają w ofercie modele samochodów ciężarowych konfigurowane specjalnie z myślą o zastosowaniach komunalnych. Przykładem mogą być podwozia wyposażone
w niskowejściowe kabiny z płaską podłogą
czy zawieszenia pneumatyczne z funkcją przyklęku, która pomaga zmniejszyć
wysiłek podczas wsiadania i wysiadania

z pojazdów przez cały dzień. Inne cechy,
takie jak np. bardziej przestronne wnętrze, nowoczesny, zdigitalizowany zestaw
wskaźników z elementami sterującymi
na kierownicy oraz opcjonalne pneumatyczne, podwójnie składane drzwi po
stronie pasażera, mają również poprawić
komfort kierowcy i promować wydajność.
Zauważalne jest również dążenie do obniżenia poziomu drgań kabiny w czasie
jazdy. Takie skoncentrowanie się na ergonomii i bezpieczeństwie kierowcy pozwala flotom komunalnym zwiększać produktywność, utrzymując kierowcę w jak
najlepszej kondycji niezbędnej do prawidłowej obsługi sprzętu.

© Geesinknorba

Nie można zbagatelizować wysokiej
rotacji kierowców jeżdżących we flotach
komunalnych. Trudne również może być
znalezienie mechaników obsługujących
tak złożony sprzęt, jakim są nowoczesne
samochody ciężarowe z równie nowoczesnymi zabudowami do zbiórki odpadów czy zimowego utrzymania ulic. Obsługa nowoczesnej śmieciarki z załadunkiem
przednim czy bocznym może być trudnym zadaniem dla operatora mającego
doświadczenie np. ze śmieciarkami z załadunkiem tylnym, a co dopiero dla kogoś nowego w tej pracy. Floty komunalne
oczekują pojazdów, które są łatwiejsze
w obsłudze i konserwacji – oczywiście producenci odpowiadają na to wezwanie.

Linia produktów Norba oferuje inteligentne i lekkie pojazdy, które odpowiadają na potrzeby nowoczesnego usuwania odpadów.
Seria śmieciarek z tylnym załadunkiem Norba Multi Fraction stanowi praktyczne rozwiązanie: oddzielne zbieranie odpadów.
Zabudowa składa się z dwóch oddzielnych i szczelnych przedziałów, które można obsługiwać niezależnie
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Innowacyjny
odbiór odpadów
Katarzyna Wachowiak
Rok temu Wrocław przeprowadził pilotażowy
program, którego celem było przetestowanie
całkowicie nowego w Polsce systemu odbioru
odpadów PRESKO. Efekty pilotażu okazały się
na tyle zachęcające, by jeden z dwóch największych
wrocławskich operatorów odbioru odpadów zdecydował się na zakup pojazdu Volvo FM
z zabudową PRESKO.

ojazd jest wyposażony w manipulator, który pozwala automatycznie podnosić i opróżniać pojemniki na odpady. Kierowca steruje
nim z kabiny, poruszając joystickiem
i kontrolując cały proces na dwóch monitorach. Manipulator PRESKO to urządzenie hydrauliczne z ramieniem rozsuwanym teleskopowo, zakończonym
jibem z uchwytem grzybkowym, opatentowanym przez producenta – włoską
firmę Nord Engineering. Wprawny kierowca opróżnia pojemnik i odstawia na
miejsce w mniej niż 90 sekund.

Po udanym
ubiegłorocznym
programie pilotażowym Volvo FM
z innowacyjną
zabudową PRESKO
przeznaczoną
do selektywnej
zbiórki odpadów
właśnie trafia
do floty jednego
z dwóch największych wrocławskich
operatorów
odbioru odpadów
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Drugi element wyposażenia pojazdu
stanowi kompaktor o pojemności 20 m3
i sile zgniotu 5 t. Wykonany jest ze stali
Hardox z powłoką antykorozyjną, odpornej na odkształcenia nawet wówczas,
gdy zostanie całkowicie wypełniony odpadami. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi klapa z siatki zapobiegająca wypadaniu odpadów podczas jazdy.
Dopełnieniem całego systemu są pojemniki z uchwytem dopasowanym do
chwytaka manipulatora w wersji naziemnej lub podziemnej.

Pojazd jest wyposażony w manipulator, który
pozwala automatycznie podnosić i opróżniać
pojemniki na odpady. Kierowca steruje manipulatorem przy pomocy joystika nie opuszczając kabiny, kontrolując cały proces
na dwóch monitorach

Zabudowę wykonano na podwoziu
Volvo FM 380 6×2 z tylną osią wleczoną
i kabiną dzienną. Właściwe osiągi zapewnia silnik D11K Euro VID o mocy 380 KM
(280 kW) rozwijanej przy 1700–1800
obr/min i maksymalnym momencie obrotowym 1800 Nm osiąganym w przedziale
950–1400 obr/min. Napęd na koła przenoszony jest za pośrednictwem zautomatyzowanej skrzyni biegów I-Shift o 12
przełożeniach i przekładni głównej o pojedynczym przełożeniu (3,08). Z tyłu zastosowano zawieszenie pneumatyczne
(nośność 23 t), oś przednia o nośności 9 t
ma zawieszenie na resorach parabolicznych, rozstaw osi to 4300 mm.

Pilotaż na plus
Przeprowadzony minionej zimy pilotaż wykazał, że system spełnia wszystkie
oczekiwania zarówno operatora odbioru
odpadów, jak i mieszkańców.
Manipulator PRESKO to urządzenie hydrauliczne
z ramieniem rozsuwanym teleskopowo, zakończonym
jibem z uchwytem grzybkowym, opatentowanym
przez producenta – włoską firmę Nord Engineering

Rok temu Wrocław
przeprowadził pilotażowy program,
którego celem było przetestowanie całkowicie
nowego w Polsce systemu odbioru odpadów
PRESKO. W 11 lokalizacjach na osiedlu Pilczyce
altany śmietnikowe
zamknięto i zastąpiono
szeregiem wolnostojących pojemników
PRESKO
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Pojemniki podziemne
PRESKO: pod niewielką
wrzutnią znajduje się
nierdzewny, hermetyczny prostopadłościan
o pojemności 5 m3

Pojemniki PRESKO poprawiają
komfort życia na osiedlu: bałagan
jest zdecydowanie mniejszy niż
w wiatach śmietnikowych, hermetyczna konstrukcja stalowa z automatycznie zamykającą się klapą eliminuje
wycieki i nieprzyjemne zapachy,
szczelne zamknięcie skutecznie
zabezpiecza odpady przed gryzoniami
i możliwością podpalenia, klapę
otwiera się przez naciśnięcie
nogą na pedał

Na miejsce testów wybrano osiedle
Pilczyce we Wrocławiu, które cechuje
zabudowa zróżnicowana, ale typowa dla
wielu miast: są tam zarówno bloki z wielkiej płyty, jak i przedwojenne kamienice.
W 11 lokalizacjach altany śmietnikowe
zamknięto i zastąpiono szeregiem wolnostojących pojemników PRESKO. Takie
rozwiązanie miało zdyscyplinować mieszkańców do wrzucania odpadów do pojemników przeznaczonych na odpowiednią frakcję: zmieszane, plastik, papier,
szkło. Okazało się to skuteczne – ilość
prawidłowo posegregowanych odpadów
wzrosła. Raport niezależnej firmy badawczej Wameco wykazał, że udział surowców
zebranych w stosunku do łącznej masy
odpadów wzrastał z każdym miesiącem
pilotażu i wynosił 23,4% w listopadzie
2019 r., 30,8% w grudniu 2019 r., do
31,2% w styczniu 2020.
Rezygnacja z wiat śmietnikowych na
rzecz pojemników PRESKO przyniosła
też poprawę komfortu życia na osiedlu.
Bałagan przy wolnostojących pojemnikach
był zdecydowanie mniejszy niż w wiatach
śmietnikowych. Hermetyczna stalowa
konstrukcja z automatycznie zamykającą
się klapą sprawiła, że nie było wycieków
ani nieprzyjemnych zapachów. Szczelne
zamknięcie okazało się także zabezpieczeniem przed gryzoniami i możliwością
podpalenia odpadów.

Pandemia, która zaczęła się już po
rozpoczęciu pilotażu, uwydatniła jeszcze
jedną zaletę pojemników PRESKO, wcześniej mało istotną – otóż mieszkańcy otwierają klapę pojemnika bezdotykowo, przez
naciśnięcie nogą na pedał. Dzięki wykorzystaniu automatycznego manipulatora
bezdotykowy jest też odbiór śmieci.

Redukcja kosztów pracy
Wrocławski pilotaż potwierdził też
inne wnioski płynące z zagranicznych doświadczeń użytkowników systemu (jest
on powszechnie stosowany w krajach południowej Europy): jednoosobowa obsługa
oznacza znacznie mniejsze koszty pracy,
bo kierowca – operator manipulatora –
sam wykonuje zadanie, które zwykle na-

leży do trzyosobowej ekipy. Jest to też
praca zdecydowanie bardziej higieniczna
(wspomniana wcześniej bezdotykowość)
i bezpieczna.
Program pilotażowy został dostrzeżony
przez praktycznie wszystkie lokalne media.
Materiały telewizyjne, które do tej pory
można obejrzeć np. na portalu You Tube,
wskazują na jednoznacznie pozytywne
opinie mieszkańców i zarządców. Z pewnością interesujące będzie, jak możliwości systemu PRESKO oceni i wykorzysta WPO Alba SA – jeden z dwóch
największych operatorów odbioru odpadów we Wrocławiu i pierwszy polski
właściciel pojazdu wyposażonego w nowatorskie rozwiązania.

Zdjęcia: © HEWEA
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Flota Bury
Transport liczy obecnie
100 zestawów, które operują
głównie w transporcie międzynarodowym, na trasach krajowych jeździ kolejnych 50 jednostek, firma bazuje na dwóch
markach: MAN i Schmitz
Cargobull

W październiku br. flota
firmy Bury powiększyła się
o 20 ciągników MAN TGX
18.510 nowej generacji.
Paweł Dziubałko, dyrektor
działu transportu w firmie
Bury Transport, opowiada
o tym, jak nowe pojazdy
sprawdzają się po
pierwszym miesiącu
eksploatacji.

rupa Bury oraz firma MAN Truck & Bus
Polska współpracują ze sobą od ponad 10
lat. We flocie lubelskiego przewoźnika
znajduje się ponad 140 pojazdów ciężarowych MAN,
w tym ok. 100 ciągników siodłowych. Firma specjalizuje się w transporcie warzyw i owoców z południa Europy, głównie z Hiszpanii, Grecji, Włoch,

Potwierdzają się
obietnice producenta
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Portugalii, ale też ładunków z Francji, Anglii, Niemiec, Ukrainy i Rumunii. Znakiem charakterystycznym firmy Bury jest nowoczesny i niezawodny tabor
i troska o komfort pracy kierowcy. Od 2011 r. firma
jest partnerem serwisowym MAN Truck & Bus Polska, ma stacje serwisowe w Lublinie oraz Radomiu.

„Samochody Specjalne”: W firmie Bury Transport pojawiło się 20 nowych ciągników. Ich
zakup był koniecznością wynikającą z potrzeb,
czy postawiliście na nowe rozwiązania?
Paweł Dziubałko: Zdecydowaliśmy się na zakup
20 ciągników MAN TGX nowej generacji – rozmowy na ten temat prowadziliśmy z MAN Truck
& Bus Polska od kilku miesięcy i po przeanalizowaniu naszych obecnych potrzeb i rynkowego
popytu na nasze usługi zdecydowaliśmy się na
pierwszą transzę 20 nowych samochodów.
Dlaczego akurat kupiliście ciągniki MAN
i to w takiej, a nie innej konfiguracji?
Flota Bury Transport liczy obecnie 100 zestawów,
które operują głównie w transporcie międzynarodowym, na trasach krajowych jeździ kolejnych 50
jednostek, a jeśli doliczymy również mniejsze samochody ciężarowe, to jest to łącznie 150–160 samo-
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chodów ciężarowych i dostawczych. Samochody
ciężarowe nie będące ciągnikami siodłowymi, poza
nielicznymi wyjątkami, są wyposażone w zabudowy
chłodnicze lub izotermy. Ze względu na nasze oczekiwania wobec produktu od kilku lat bazujemy na
dwóch markach: MAN i Schmitz Cargobull.
Składając zamówienie na nowe ciągniki, w zakresie
szczegółowej konfiguracji bazowaliśmy na dotychczasowych doświadczeniach. Pracujemy z tą
samą marką, mamy raczej ustalone grono klientów i trasy, po których jeździmy. Przez lata dopracowaliśmy się konfiguracji zoptymalizowanej
do naszych potrzeb.
Oczywiście w przypadku nowych ciągników MAN
TGX nie było to kopiuj i wklej, bo w nowych samochodach nie wszystko było możliwe, jest też
wiele nowych elementów. Staraliśmy się, aby
w zakresie wyposażenia pojawiło się jak najwięcej elementów ułatwiających pracę kierowcy,
aby dzięki nim miał on jak najlepsze odczucia
z jazdy i jak najlepszy odpoczynek.
Wszystkie nowe ciągniki zamówiliśmy w identycznej specyfikacji – są to modele MAN TGX
18.510 4×2 BLS, różnice są w kolorze i minimalne w zakresie wyposażenia opcjonalnego. Początkowo rozważaliśmy wyposażenie tych samochodów w silniki o mniejszej mocy, ale
doszliśmy do wniosku, że ze względu na nasze
trasy, które w dużej mierze obejmują też tereny
górzyste, jednostki o mocy 510 KM będą wyborem właściwym.
Nowe pojazdy objęte są kontraktami obsługowo-naprawczymi, choć w Grupie Bury
działają dwa autoryzowane serwisy MAN
Truck & Bus. To może wyglądać trochę
nietypowo.
Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na zakup nowych samochodów razem z kontraktami obsługowo-naprawczymi. Przeanalizowaliśmy wszystkie za i przeciw i na podstawie przedstawionej nam
oferty uznaliśmy, że najwłaściwsze będą kontrakty ComfortSuper. Oferta wygląda z naszego
punktu widzenia bardzo ciekawie, kontrakt obejmuje m.in. uzupełnianie oleju między przeglądami
oraz wymianę elementów podlegających zużyciu
eksploatacyjnemu, takich jak żarówki czy pióra wycieraczek. Na pierwszy rzut oka elementy te nie
stanowią istotnych kosztów i jako wyposażenie
„w trasę” nie są brane pod uwagę, a tak naprawdę
w rozliczeniach rocznych przy tak dużej flocie stanowią dość widoczny koszt kilku tysięcy złotych
w skali miesiąca.
Jako dywizja Transport w Grupie Bury samodzielnie patrzymy na koszty i choć w Grupie działają
również dwa autoryzowane serwis MAN, to w Bury
Transport koszty, jakie ponosimy na obsługę, są
wyraźnie widoczne. Dobrze dopasowany kontrakt
obsługowo-naprawczy jest dla nas ważny z eko-

Paweł Dziubałko

,
dyrektor działu transportu
w firmie Bury Transport

Zdecydowaliśmy się na zakup
20 ciągników MAN TGX nowej
generacji – rozmowy na ten
temat prowadziliśmy z MAN
Truck & Bus Polska od kilku
miesięcy i po przeanalizowaniu
naszych obecnych potrzeb
i rynkowego popytu na nasze
usługi zdecydowaliśmy się
na pierwszą transzę 20
nowych samochodów.

nomicznego punktu widzenia – przy założeniu, że
będziemy tymi nowymi samochodami robić duże
przebiegi, przyniesie nam to duże korzyści, obniżając koszty serwisu i codziennej eksploatacji.
Chociaż mamy kontrakty obsługowo-naprawcze,
to zakładam, że i tak większość prac będą wykonywały nasze własne serwisy MAN.
Jak nowe ciągniki MAN TGX sprawowały
się w tym krótkim okresie eksploatacji?
Nowe samochody są w naszej flocie już nieco ponad miesiąc, niektóre z nich wykonały już kilka
„kółek” i jestem miło zaskoczony. To co dla nas
było przede wszystkim ważne, czyli uzyskanie
oszczędności paliwa, udało się osiągnąć. Przyznam, że potwierdzają się obietnice producenta
– obniżyliśmy spalanie o ok. 8% w stosunku do
dotychczasowego poziomu. Pierwsze kursy, jakie
wykonaliśmy nowymi ciągnikami, były po odbiór
nowych naczep – na tych trasach były jeszcze
większe oszczędności, ale zazwyczaj jeździmy po
bardziej górzystym terenie, np. w Hiszpanii czy Por-

tugalii. Jeśli utrzymamy ten wynik przez dłuższy
czas, będzie bardzo dobrze. Nie ma w tym żadnego marketingu – pracuję w firmie Bury, a nie
MAN, więc nie mam żadnych powodów, aby dodatkowo reklamować tę markę.
Na razie przez kilka pierwszych miesięcy chcemy
się lepiej przyjrzeć, jak ciągniki radzą sobie na poszczególnych trasach, a liczą one po kilka tysięcy
kilometrów. Chcemy mieć rzeczywistą ocenę ich
możliwości. Nowe samochody dostali kierowcy
z największym doświadczeniem, którzy wykonują
u nas duże przebiegi. Myślę, że oni potrafią jak najlepiej wykorzystać ich wszystkie nowe i stare
możliwości pod kątem osiągnięcia jak najniższego
zużycia paliwa. Na razie minął pierwszy miesiąc
– myślę, że za pół roku będę mógł powiedzieć
znacznie więcej. Po pierwszych przejazdach widzę,
że jest dobrze.
Co się w nowych samochodach podoba
kierowcom?
Uruchomiliśmy dopiero pierwsze z nich, więc nie
mogę odnieść się do opinii wielu kierowców. Ale
ci, którzy już nimi jeżdżą, chwalą rozwiązania przyjazne kierowcy – mówią o lepszej ergonomii, większych i wygodniejszych schowkach. Zmiany we
wnętrzu kabiny zostały przyjęte dobrze. Za wcześnie, żeby wyłapać wszystkie plusy, wiele nowych
elementów, takich jak obrotowy przełącznik SmartSelect wymaga przyzwyczajenia.
W firmie Bury Transport zachodzi obecnie wiele
zmian, wprowadzamy na przykład nowy system
zarządzania transportem – jest w to zaangażowanych wiele działów i osób po stronie administracyjnej, ale także i wielu kierowców. W ich
otoczeniu dzieje się więc wiele nowego, co wynika nie tylko z faktu, że część z nich przesiada się
na nowe ciągniki, ale pojawiają się też nowe obowiązki. Te wszystkie zmiany wynikają z potrzeb rynku
i tego, czego oczekują nasi klienci – wprowadzając
nowe ciągniki i nowe systemy zarządzania flotą,
jesteśmy w stanie spełniać coraz większe oczekiwania z ich strony. My dzięki tym zmianom stajemy się firmą bardziej konkurencyjną na rynku.
Czy należy oczekiwać zamówienia kolejnej
partii ciągników?
Na razie jest za wcześnie, aby o tym mówić. Gdy
cała dwudziestka wyruszy w drogę, zobaczymy,
jak będą się one sprawować. Jeśli rzeczywiście
uda nam się na stałe utrzymać spalanie na tym
niskim poziomie jaki odnotowaliśmy po pierwszych
jazdach to nie wykluczam, że w przyszłości znów
postawimy na nowe MAN-y.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Elektryczne śmieciarki
wyjeżdżają na ulice

Dariusz Piernikarski

Podwozia komunalne
z bateryjnym napędem
elektrycznym
wykorzystywane do zbiórki
śmieci zapewniają zerową
emisję podczas eksploatacji.
Wyposażenie flot w tego
typu samochody wciąż
wymaga dużego wysiłku
organizacyjnego i nakładów,
wzbudza również dyskusje
na temat opłacalności.

ilniki spalinowe to technologia
wypróbowana i stosowana od lat.
Osiągnięcie postępu w kierunku
zerowej emisji gazów cieplarnianych (w bilansie netto) wymaga zastąpienia ich innymi rozwiązaniami. Wkrótce coraz szerzej
w zastosowaniach komunalnych, takich
jak śmieciarki czy zamiatarki, zaczną
być wykorzystywane samochody z akumulatorowym napędem elektrycznym.
W samochodach elektrycznych wykorzystywanych w zastosowaniach komunalnych nie dochodzi do bezpośredniego
spalania paliwa, nie ma więc spalin, co
daje znaczne korzyści dla zdrowia publicznego. Wytwarzanie energii elektrycznej jest mniej emisyjne niż spalanie oleju
napędowego, a emisje związane z jakoś-

cią powietrza występują dalej od obszarów
mieszkalnych, co zmniejsza ich wpływ na
społeczeństwo. Silniki elektryczne napędzające śmieciarki czy zamiatarki pracują
ciszej niż silniki spalinowe, co zmniejsza
hałas i poprawia środowisko pracy załóg.

Bieżące wdrożenia
Podobnie jak w przypadku pojazdów
komunalnych z silnikiem Diesla wersje
z napędem elektrycznym są dostępne
w różnych segmentach masowych (od
3,5 t do 26 t dmc.) i specyfikacjach. Ich
ładowność jest różna i zależy od wielkości
baterii, przy czym większe baterie zajmują
więcej miejsca – jest więc szansa na kompromis między zasięgiem a ładownością.

W polskich miastach stale rośnie liczba flot pojazdów
komunalnych zasilanych CNG – gazowe śmieciarki są cichsze,
mają mniejszą emisję spalin do atmosfery, a jednocześnie ich
ładowność jest taka sama jak modeli tradycyjnych zasilanych
olejem napędowym

© Scania Polska
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© Renault Trucks

Seryjnie produkowane
ciężarówki Volvo FL Electric
i Volvo FE Electric są przeznaczone do dystrybucji,
zbiórki odpadów i innych
zastosowań w komunalnym transporcie miejskim.
Volvo FL Electric to pojazd
do 16 t dmc., podczas gdy
Volvo FE Electric to samochód mający 27 t dmc.
© Volvo Trucks

Komunalne wykorzystanie ciężarówek (np. jako śmieciarek) ma kilka cech
sprzyjających elektryfikacji, zwłaszcza
w porównaniu z innymi zastosowaniami
w pojazdach ciężkich. Charakter rund zbiorczych w trybie stop-start, obciążający silniki wysokoprężne i zwiększający zużycie
oleju napędowego, jest dobrze dostosowany do silników elektrycznych. Natychmiastowy moment obrotowy pomaga
w rozruchu, natomiast częste hamowanie
prowadzi do częściowego doładowania
akumulatorów poprzez regeneracyjne
układy hamulcowe. Stosunkowo krótkie
(i przewidywalne) trasy są odpowiednie
dla zasięgu, jakim dysponują pojazdy elektryczne. Wreszcie, ponieważ elektryczne
samochody komunalne zawsze wracają
do bazy, wykorzystanie infrastruktury ładowania można zmaksymalizować.
Producenci oferują wiele opcji w zakresie podwozi i nadwozi, na rynku działa
również sporo firm, które dokonują konwersji samochodów konwencjonalnych,
montując w nich niezbędne komponenty
elektrycznych układów napędowych, takie jak silniki/generatory elektryczne czy
akumulatory. Bezsprzecznie po stronie
producentów istnieją już możliwości produkcyjne umożliwiające dostarczanie
większej liczby seryjnych pojazdów, a tym
samym realizację komunalnych zamówień flotowych.

© DAF Trucks

Od marca br. elektryczny DAF CF Electric 6×2 pracuje w holenderskim mieście Zwolle na próbach
z firmą ROVA, zajmującą się utylizacją odpadów
– pojazd ma elektryczny układ napędowy i nadwozie
do zbiórki śmieci przygotowane przez VDL oraz akumulator o pojemności 170 kWh, który można
naładować do 80% zaledwie w pół godziny

Problemy operacyjne
Obecnie oferowane podwozia segmentu ciężkiego z napędem elektrycznym mają zasięg operacyjny sięgający ok.
160 km i czas jazdy od 6 do 9 godzin między ładowaniami, niektóre pracują również w systemie dwuzmianowym. Czas
ładowania różni się w zależności od infrastruktury ładowania i pojemności akumulatora pojazdu, ale zazwyczaj wynosi
od 3 do 6 godzin.

Decydując się na elektryczny pojazd
komunalny, warto sprawdzić, czy pokonywane trasy są odpowiednie dla podwozia mającego przecież ograniczony zasięg.
Dobrze jest, gdy codzienne zadania (np.
zbiórka śmieci) realizowane są po głównie płaskich drogach pozbawionych podjazdów. Jeśli teren jest bardziej pagórkowaty, to zgromadzona w akumulatorach
energia może nie wystarczyć do tego, aby
napędzać samochód w ciągu jednej zmiany, nawet jeśli baterie doładujemy dzięki
rekuperacji energii podczas hamowania
czy też zjazdów ze wzniesień. Konieczna
może być dodatkowa wizyta w bazie celem podładowania akumulatora.

Elektryczne Renault D Wide Z.E. pomaga
opróżniać pojemniki w Lyonie – w czerwcu
2019 r. był to pierwszy przedprodukcyjny
pojazd z gamy elektrycznych ciężarówek
Renault Trucks. Firma Faun Environment,
będąca producentem zabudowy, aby ograniczyć hałas wytwarzany przez spadające
odpady, zmodyfikowała obwód hydrauliczny
i zastosowała wygłuszenie w tylnej
części korpusu
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Wyrażane są również pewne obawy
dotyczące wypadków spowodowanych
przez ludzi, którzy nie słyszą nadjeżdżających pojazdów elektrycznych. Przypuszczalnie można temu zaradzić za pomocą dźwięków ostrzegawczych, a cicha
praca może mieć również korzyści dla
zdrowia i bezpieczeństwa. Nadal nieco
problematyczna pozostaje kwestia łańcucha dostaw i recyklingu baterii, ale wydaje się, że postęp technologiczny i pojawienie się efektu skali szybko pozwolą
na rozwiązanie tych problemów.

Mniejsza ładowność
Typowa śmieciarka z elektrycznym
układem napędowym najprawdopodobniej będzie mieć mniejszą ładowność niż
odpowiednik z silnikiem spalinowym,
ale zależeć to będzie od szczegółów konstrukcyjnych i przede wszystkim ciężaru
zamontowanych akumulatorów. Wraz
ze wzrostem dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu względny udział ciężaru

© E-Trucks Europe

© Suez

W ramach projektu HECTOR realizowanego
przez holenderski HAN Automotive Research planowane
było wdrożenie jeszcze w 2020 r. siedmiu różnych typów
śmieciarek na ogniwa paliwowe w siedmiu różnych
miastach w pięciu krajach: Aberdeen (GB), Groningen
(NL), Arnhem (NL), Duisburg (DE), Deer (DE), Bruksela
(BE) i Touraine (FR) – pierwsze pojazdy mają wyjechać
na ulice do końca 2020 r.

Firma E-Trucks Europe (część holenderskiej grupy Beukers) w swojej belgijskiej
fabryce w Lommel produkuje komunalne pojazdy z elektrycznym układem napędowym – możliwości produkcyjne to 50 pojazdów rocznie. Podstawą śmieciarek
marki E-Truck są konwencjonalne ciężarówki, modyfikacje polegają na zastąpieniu
układu napędowego z silnikiem Diesla przez układ z silnikiem elektrycznym o mocy
150 kW, akumulatorami o pojemności 160 kWh i ogniwem paliwowym o mocy
40 kW. Zabudowy 20 m3 dostarcza Geesinknorba

baterii staje się mniej znaczący: w pełnowymiarowych 3-osiowych śmieciarkach
elektrycznych dostępnych obecnie na
rynku ładowność jest od 1 t do 3 t mniejsza niż w przypadku pojazdu z silnikiem
wysokoprężnym. Zmniejszenie ładowności może mieć wpływ na wydajność
zbiórki odpadów, a także będzie czynnikiem branym pod uwagę przez operatorów wykorzystujących mniejsze pojazdy, budowane na lżejszych podwoziach
2-osiowych.

Warto zauważyć, że wiele rund zbierania odpadów nie jest ograniczonych
ładownością, ale dostępnym czasem lub
objętością. Jest to szczególnie ważne
w przypadku zbierania tzw. frakcji suchej.
W tym kontekście mniejsza ładowność
śmieciarki elektrycznej może mieć niewielki wpływ na efektywność zbiórki. Ponadto wraz ze wzrostem gęstości energii
akumulatorów ich waga będzie nadal
spadać, co sprawi, że kwestia ta będzie
mniej ważna.

© Electra Commercial Vehicles

Brytyjski start-up – firma Electra
Commercial Vehicles specjalizuje
się w konwersji niskowejścowych
ciężarówek Mercedes Benz Econic
oraz Dennis Eagle Elite, ponieważ
są to często wybierane podwozia
przez operatorów komunalnych
w Wielkiej Brytanii. Zainstalowane
akumulatory o budowie modułowej
i zależnej od typu podwozia pojemności od 40 do 300 kWh pozwalają
na uzyskanie zasięgu do 250 km
i 9-godzinnej pracy przystawki
odbioru mocy PTO
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© Geesinknorba

Aby sprostać wymaganiom dotyczącym zbiórki
odpadów miejskich w najbliższej przyszłości, firma
GeesinkNorba w 2018
przedstawiła zupełnie
nową elektryczną śmieciarkę z załadunkiem tylnym Geesink Mini. Pojazd
potrzebuje 1,4 kWh do zebrania i sprasowania 1 t
odpadów, a w zależności
od rundy zbiórki samochód
zużywa około 1 kWh/km

Zakup 3-osiowej śmieciarki z silnikiem
Diesla to wydatek ok. 130–160 tys. euro
(w zależności od modelu podwozia i rodzaju zabudowy), koszt elektrycznego odpowiednika będzie nawet dwukrotnie
wyższy. Analiza kosztów i korzyści porównująca komunalne pojazdy do zbiórki
śmieci z silnikami wysokoprężnymi z ich
odpowiednikami z napędem elektrycznym
wskazuje, że przy dość ostrożnych założeniach niższe koszty kapitałowe pojazdu
z silnikiem wysokoprężnym są w dużej
mierze równoważone niższymi kosztami
eksploatacji pojazdu elektrycznego.
Jeśli chodzi o korzyści wynikające
z wprowadzenia śmieciarek z napędem
elektrycznym, bezwzględnie na plan
pierwszy wysuwają się oszczędności w zużyciu paliwa. Specyfika pracy pojazdu do
zbiórki śmieci związana z działaniem
układów hydraulicznych obsługujących
kompaktory i podnośniki pojemników, niskimi prędkościami jazdy oraz częstymi
zatrzymaniami i ruszaniem oznacza, że
26-tonowa śmieciarka z silnikiem wysokoprężnym obsługująca miejskie obszary
zabudowane może mieć spory apetyt na paliwo. Zużycie paliwa powyżej 60 l/100 km
nie będzie niczym niezwykłym. Rosnąca
liczba komunalnych pojazdów elektrycznych używanych we flocie zacznie stopniowo zmniejszać ilość kupowanego oleju
napędowego.
W całościowym scenariuszu analizy
kosztów i korzyści, jaki przedstawiono
w raporcie [1], całkowity koszt własności i użytkowania (TCO) elektrycznej
śmieciarki jest o 5,2% wyższy niż w przypadku ekwiwalentnego pojazdu z silni-

Firma Mack Trucks wprowadziła na rynek całkowicie elektryczną śmieciarkę Mack LR
– jest ona obecnie testowana
na ulicach Nowego Jorku.
Mack LR BEV wykorzystuje
zintegrowany elektryczny
układ napędowy Mack, wyposażony w dwa silniki o mocy
130 kW przekazujące napęd
na koła za pośrednictwem
dwubiegowej skrzyni
Mack Powershift

kiem Diesla. Jeśli jednak uwzględni się
wpływ emisji w ujęciu pieniężnym, okazuje się, że przy przyjętym w analizie
8-letnim okresie eksploatacji oszczędności TCO w samochodach elektrycznych
wyniosą 2%. To, czego kalkulacja nie
obejmuje, to koszty utworzenia infrastruktury ładowania.

Rozwiązania alternatywne
W pojazdach komunalnych stosowane są od dawna paliwa alternatywne:
biodiesel, CNG, biogaz czy HVO. Niektóre
z tych alternatyw dają korzyści w postaci
szybszego tankowania i większego zasięgu niż samochody z akumulatorowym
napędem elektrycznym, chociaż oprócz
biodiesla wszystkie prawdopodobnie będą
wiązały się ze znacznymi kosztami kapitałowymi, aby umożliwić tankowanie
pojazdów w zajezdni.
Na czoło wysuwa się jedna opcja: zasilanie sprężonym gazem ziemnym (metanem) lub rzadziej – biogazem. Ten
ostatni, jako paliwo pochodzące ze źródeł odnawialnych, w zdecydowany sposób poprawia bilans śladu węglowego.

© Mack Trucks

Analiza kosztów i korzyści

Chociaż znaczna część wytwarzanego
obecnie biogazu jest spalana w celu produkcji energii elektrycznej lub po ulepszeniu wprowadzana do sieci gazowej, to
w miarę jak rozwijać się będzie selektywna zbiórka odpadów biologicznych, ilość
produkowanego biogazu może wzrosnąć.

Zakończenie
Technologia stale się rozwija i nie jest
jeszcze jasne, czy komunalne pojazdy
z napędem elektrycznym (a to przecież
nie tylko śmieciarki) pojawią się jako rozwiązanie długoterminowe. Jednak obecnie wydaje się, że są one silnymi pretendentami do zajęcia miejsca pojazdów
z silnikami wysokoprężnymi, zwłaszcza
w bardziej miejskich środowiskach. Są
interesujące alternatywy, takie jak samochody z silnikami zasilanymi CNG, i ku
takim na razie skłania się branża.
Bibliografia:
1. Ditching Diesel. A Cost-benefit Analysis
of Electric Refuse Collection Vehicles.
Eunomia Research & Consulting, January
2020.
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Pojazdy elektryczne Melex znajdują
zastosowanie w bardzo
wielu branżach. Producent
zamierza w przyszłym roku
wprowadzić na rynek m.in.
model N.TRUCK – 2-tonowy
modułowy elektryczny
pojazd użytkowy

Melex – popularny i użyteczny
recyzja oraz wysoka jakość wykonania
produktów to efekt doświadczenia i wysokich kwalifikacji kadry wywodzącej się
ze znanej na całym świecie mieleckiej fabryki samolotów. Najwyższa jakość wykonania oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne potwierdzają
certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001. Pojazdy
elektryczne Melex są produkowane także w wersji
homologowanej w kategorii L7e, co pozwala na
poruszanie się po drogach publicznych w krajach
Unii Europejskiej. W Polsce ma zastosowanie przepis o pojazdach wolnobieżnych, w związku z czym
pojazdy nie muszą być homologowane.
Melex produkuje ponad 100 różnych modeli z linii
N.CAR oraz N.CLASSIC w trzech wersjach: pasażerskie, bagażowe i specjalne. Firma dokłada
wszelkich starań, by produkowane przez nią pojazdy spełniały oczekiwania użytkowników i były
bezpieczne, proste w obsłudze, serwisowaniu, komfortowe, sprawne, a także na długo zachowywały
swoją funkcjonalność. W trosce o ekologię spółka
produkuje pojazdy przyjazne środowisku. Aby wyjść

naprzeciw oczekiwaniom klientów, wprowadziła
również tzw. customizing, polegający na dostosowaniu pojazdów do indywidualnych potrzeb klientów.

Szeroki wachlarz rozwiązań
Firma Melex Sp. z o.o. zatrudnia około 150 osób,
a na świecie reprezentuje ją szeroka sieć dystrybutorów. Pojazdy elektryczne Melex znajdują zastosowanie w bardzo wielu branżach. Korzystają
z nich m.in. zakłady przemysłowe, centra logistyczne, lotniska, dworce, stadiony i ośrodki sportu,
samorządy, branża komunalna, placówki pocztowe,
służby mundurowe, szkoły, przedszkola, żłobki,
szpitale, sanatoria, zakłady karne, szkółki roślin,
ogrody zoologiczne, hotele, ośrodki SPA, restauracje, firmy turystyczne, pola golfowe, a także rolnicy czy leśnicy. Pojazdy te bardzo dobrze sprawdzają się również w zamkniętych dla ruchu strefach,
takich jak parki i rezerwaty przyrody.
Szeroka oferta firmy Melex obejmuje modele pasażerskie 4-, 6- i 8-osobowe, które mogą być wy-

Firma Melex jest jednym z najdłużej działających
producentów pojazdów elektrycznych na świecie.
Produkowane przez blisko 50 lat Meleksy zdążyły zyskać
tak dużą popularność, że marka stała się synonimem
tego segmentu rynku. Potwierdzają to liczne nagrody
i wyróżnienia uzyskane przez spółkę na przestrzeni lat.

posażone w pokrowiec przeciwdeszczowy, a także
tylną kanapę z systemem pozwalającym na szybką
jej zmianę w platformę transportową. Modele
bagażowe o ładowności od 250 do 1250 kg ze
skrzynią załadunkową mogą być również wyposażone w burty siatkowe czy plandekę, podnośniki (m.in. 3-stopniowy), jak również zabudowę
kontenerową z aluminium lub płyty warstwowej
z drzwiami lub roletami, z półkami, szufladami,
podłogą antypoślizgową i izotermy.
Mobilny system hydroforowy, zamontowany na
dłuższych modelach Melexa, można zastosować
do podlewania, mycia czy dezynfekcji. Służby komunalne korzystają z modelu z kontenerem do
wywożenia odpadów. Dla firm oczekujących większego zasięgu, czyli ponad 100 km, oferta przewiduje możliwość zakupu pojazdu z instalacją
elektryczną 72V lub pojazdu wyposażonego w baterie litowo-jonowe, które są bezobsługowe i nie
trzeba pamiętać o uzupełnianiu elektrolitu, a ich
czas ładowania jest bardzo krótki.
Szeroka paleta pojazdów elektrycznych Melex
stale się powiększa. Kolejne modele, które firma
zamierza wprowadzić do produkcji seryjnej w przyszłym roku, to N.TRUCK – 2-tonowy modułowy elektryczny pojazd użytkowy, przeznaczony do transportu w obszarach miejskich i przemysłowych,
a także N.50 – jubileuszowa linia, która dzięki modułowej zabudowie pozwala na rozwinięcie nowych
zastosowań, dzięki czemu pojazdy będą mogły
obsługiwać jeszcze więcej branż niż dotychczasowe modele z linii N.CLASSIC i N.CAR.
Zdjęcie: © Melex
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Rewolucja w zamiataniu
Zamiatarki Dulevo dotarły na polski rynek dopiero w ostatnich latach, mimo
że ich włoski producent ma status światowego lidera w produkcji urządzeń
zamiatających. Maszyny Dulevo pozwalają zaoszczędzić tysiące litrów wody
i spełnić wymogi ustawy o elektromobilności.

rzon oferty Dulevo stanowią zamiatarki
mechaniczno-podciśnieniowe z filtracją
– jest to technologia całkowicie nowatorska. Zastosowanie w niej podwójnego systemu zbierania kurzu i śmieci, łączącego podajnik zgrzebłowy i turbiny ssące, dało możliwość
zamiatania przy prędkości 30 km/h, przy czym
efektywność zamiatania utrzymuje się na poziomie 10 tys. m2/h. Takie pojazdy mogą pracować
w temperaturze do –30°C.
Cała masa powietrzna wsysana przez maszynę jest
filtrowana przez filtry Gore o bardzo wysokiej wydajności (ich konstrukcja jest chroniona patentem
przez Dulevo). W rezultacie pojazdy zatrzymują niespotykane do tej pory ilości szkodliwych dla zdrowia
pyłów przy zużyciu minimalnej ilości wody.

Zastąpienie tradycyjnej zamiatarki podciśnieniowej maszyną Dulevo pozwala zaoszczędzić 3 m3
czystej wody na dobę, co w skali rocznej eksploatacji daje ponad 800 m3.
Dulevo jako jeden z pierwszych na świecie producentów wprowadziło do oferty pojazdy z napędem alternatywnym. Są one zgodne z wymogami
polskiej ustawy o elektromobilności – dostępne
są zarówno pojazdy elektryczne z autonomią pracy
sięgającą 10 h, jak i zasilane gazem CNG.
Wszystkie wspomniane zalety uzyskano, unikając
skomplikowanych rozwiązań elektronicznych, starając się zachować proste do utrzymania przez
długie lata konstrukcje, które nie będą w konsekwencji wymagały korzystania z usług serwi-

Italia

Wydajność filtrowania (z certyfikatem
zgodności wydanym przez TÜV i DNV)
Frakcja granulometryczna < 1
Frakcja granulometryczna < 2,5
Frakcja granulometryczna < 5
Frakcja granulometryczna < 10

μm
μm
μm
μm

58%
92%
98%
>99%

Dulevo oferuje pełną gamę zamiatarek samojezdnych z pojemnikiem na odpady o pojemności
od 0,8 m3 do 6 m3
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sów, kosztownych dla skromnego budżetu firm
komunalnych. Maszyny bazują na komponentach
światowych liderów w dziedzinie motoryzacji
i hydrauliki. Zarówno zamiatarki drogowe, jak
i chodnikowe Dulevo są projektowane od początku do końca w oparciu o przewidziane dla nich
zadania. Konstruktorzy zwracali szczególną uwagę
na to, by były zwrotne, ergonomiczne i z maksymalną widocznością z miejsca kierowcy.
Dystrybucją zamiatarek Dulevo zajmuje się spółka
Hewea, która w ostatnich latach systematycznie
poszerza swoją ofertę dla branży komunalnej.
Zdjęcia: © Dulevo
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Dzięki sprawdzonemu systemowi
osi wahadłowych z hydrauliczną
kompensacją wysokości ±300 mm
oraz wytrzymałej i odpornej
na skręcanie ramie modułów
THP/SL-L przeszkody takie
jak wysepki drogowe nie
stanowiły problemu

Linde Engineering
z Tacherting w Bawarii
zleciła firmie Baumann
przewiezienie do portu
na Dunaju w Pasawie
(Passau) dwóch
gigantycznych
wymienników ciepła.
Z Pasawy wymienniki
ciepła wysłano do
Kanady, gdzie zostały
zamontowane
w zakładzie skraplania
gazu ziemnego.

ymienniki miały imponujące rozmiary. Pierwszy: 33,65 m długości,
6,05 m szerokości i 6,14 m wysokości, a drugi: 29,5 m długości, 6,7 m szerokości
i 6,5 m wysokości. Firma Baumann, zajmująca się
transportem ciężkim, będąca od lat preferowanym
spedytorem Linde, nabyła wcześniej nowe moduły
transportowe THP/SL-L oraz 200-tonowe obrotnice firmy Goldhofer specjalnie do transportu tak
kolosalnych ładunków.
„Nowe, lekkie moduły mają imponującą wydajność.
Są niezwykle wytrzymałe dzięki wzmocnionej konstrukcji ramy i sprawdzonej technologii osi wahliwej z pierścieniami bieżnymi na łożyskach kulkowych” – mówi Matthias Kirschner, kierownik floty
firmy Baumann. Nowe moduły Goldhofer serii
THP/SL-L mają naciski na linię osiową 26 t przy
prędkości 20 km/h. Połączenie solidnej konstrukcji
z wysokim momentem zginającym i bardzo niską
masą własną jest kluczem do nieprzerwanej pracy
w transporcie drogowym.

Wytrzymałe moduły
Goldhofer pracują non-stop

Ze względów bezpieczeństwa dwa wężowe wymienniki ciepła, ważące odpowiednio 274 i 278 t,
musiały być transportowane w ciągu dnia. Ze
względu na olbrzymie rozmiary obu kombinacji pojazdów konwój musiał podróżować głównie drogami drugorzędnymi. Do transportu 274-tonowego wymiennika zestawiono moduły THP/SL-L
– w sumie było to 18 + 10 linii osiowych tworzących platformę o łącznej długości 69 m i masie
całkowitej 433 t. W przypadku 278-tonowego
wymiennika moduły THP/ST mające 16 linii osiowych połączono z modułami THP/SL-L mającymi
w sumie 14 linii osiowych – całość miała długość
72 m i masę całkowitą 450 t.
Oprócz eskorty policyjnej podczas całej podróży
wykorzystywano zespół ds. bezpieczeństwa, którego zadaniem był demontaż i późniejsze przywracanie przeszkód, takich jak znaki drogowe
i sygnalizacja świetlna. Wszystkie skrzyżowania
dróg zostały zabezpieczone, a w razie potrzeby
rozkładano stalowe płyty, aby zmniejszyć naciski
na nawierzchnię. Konieczne było radzenie sobie
z dużą liczbą wysepek drogowych i zakrętów pod
kątem 90°, przy czym ciągniki wymagały częstego
ponownego sprzęgania, zwłaszcza w przypadku
ciasnych zakrętów. Firma Baumann przeprowadziła
całą operacją, wykorzystując łącznie 6 ciągników
siodłowych, które były używane w kombinacjach
przeciwsobnych na nachyleniach do 12%.
Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Goldhofer
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uso Canter to samochód ciężarowy
segmentu lekkiego, który już od
1980 r. jest budowany w portugalskim Tramagal. Fuso Canter w programie produkcyjnym koncernu Daimler
lokuje się w segmencie lekkich samochodów ciężarowych od 3,5 do 8,55 t
dmc. Przyczyna dużego sukcesu rynkowego Cantera na całym świecie – bo jest

to najlepiej sprzedająca się ciężarówka
w ofercie Daimler Trucks – leży przede
wszystkim w tym, że samochód ten skutecznie zapełnia lukę istniejącą pomiędzy typowymi vanami o właściwościach
bardziej zbliżających je do samochodów
osobowych a typowymi, lekkimi ciężarówkami do 12 t dmc.

Hakowiec Fuso Canter
– pracy się nie boi
Dariusz Piernikarski
Fuso Canter był bohaterem naszych testów już wielokrotnie. Tym razem proponujemy prezentację 7,5-tonowej
wersji 7C18 z zabudową hakową firmy King.
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Od 2014 r. w sprzedaży znajdują się
modele Fuso Canter Euro VI. W samochodach ósmej generacji stosowany jest
pakiet Ecofficiency pozwalający na obniżenie zużycia paliwa nawet o 9% w porównaniu z modelami Euro V. Ecofficiency
obejmuje cały szereg środków, standardowo wprowadzonych we wszystkich
wariantach Cantera, w tym np. ciśnienie wtrysku do 2000 bar, olej silnikowy
o niskiej lepkości, elektromagnetyczne
sprzęgło wentylatora, zoptymalizowany
układ chłodzenia, system start-stop, nowe
konfiguracje przełożeń mostu napędowego, opony o obniżonych oporach toczenia dla modeli > 6 t dmc. W wersjach o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 6,5 t oraz 4×4 i EcoHybrid stosowane są silniki BlueTec 6 oraz katalizator SCR z wtryskiem AdBlue. W najcięższych modelach (9C15 i 9C18) pakiet
Ecofficiency montowany jest seryjnie.

Fuso Canter 7C18
z urządzeniem hakowym
zabudowanym przez firmę
King może współpracować
z kontenerami o długościach
z przedziału 2600–3600 mm,
wykonanymi zgodnie
z typem konstrukcyjnym KP
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Urządzenie hakowe King HZ6R
z dwoma siłownikami głównymi
ma udźwig nominalny 6 t
Obsługa hakowca jest intuicyjnie prosta,
ułatwia ją pilot na długim kablu, w razie
potrzeby można też wykorzystać dźwignie
zamocowane z boku ramy

Fuso Canter 7C18
– charakterystyka techniczna
Testowany przez nas samochód to
Fuso Canter 7C18 o dopuszczalnej masie
całkowitej 7,49 t, masa własna samochodu
z zabudową hakową wynosiła 3565 kg,
a jego ładowność określono na 3925 kg
(dane z dowodu rejestracyjnego). Rozstaw osi to 3400 mm. Nie jest to najcięższy model w gamie Cantera, ponieważ oferowane są również wersje 9C15
i 9C18 o 8,55 t dmc., w których nośność
podwozia to niemal 6 t. W prezentowanym samochodzie rama typu drabinowego
miała podłużnice o profilu C rozstawione
w odległości 750 mm, co zapewniało
odpowiedną sztywność skrętną podwozia, fabryczna siatka otworów ułatwia
z kolei montaż zabudowy.
Samochód był napędzany przez czterocylindrowy silnik Diesla (4P10T6) o pojemności skokowej 2998 cm3 z układem
wtryskowym common rail oraz turbosprężarką o zmiennej geometrii. Maksymalna moc 129 kW (175 KM) jest uzyskiwana przy 3500 obr/min, maksymalny
moment obrotowy to 430 Nm dostępny
w zakresie 1600–2860 obr/min. Choć pod
maską pracowało „zaledwie” 175 KM, to
jest to wartość w zupełności wystarczająca. Canter, który oferowany jest wyłącz-

nie jako podwozie pod zabudowę, jest
przecież lekkim samochodem ciężarowym
(ciężkim samochodem dostawczym) z kabiną nad silnikiem, przeznaczonym dla
nieco innej grupy odbiorców niż użytkownicy typowych dostawczaków z zabudową furgonową.
Napęd na koła przekazywany był za
pośrednictwem manualnej skrzyni biegów o 5 przełożeniach (5,494–0,723),
przekładnia główna (przełożenie 4,875)
ma mechanizm różnicowy o ograniczonym tarciu. Duża rozpiętość przełożeń
zastosowanych w skrzyni biegów pozwala
na zarówno sprawne ruszanie z miejsca,
jak i oszczędną jazdę z niską prędkością
obrotową silnika na najwyższym biegu.
Podczas całego testu przejechałem niemal 500 km (drogi szybkiego ruchu i jazda
typowo miejska, zarówno bez ładunku, jak
i z załadowanym kontenerem 7 m3), a średnie zużycie paliwa wyniosło 16,1 l/100 km.
Oczywiście rozpędzanie stawało się bardziej dynamiczne, gdy silnik przekraczał
3000 obr/min, ale wtedy trudno mówić
o jeździe ekonomicznej.
Canter 7C18 był wyposażony w system ISS (Idling Start-Stop), czyli automatyczne wyłączanie silnika pracującego
na biegu jałowym. Podczas jazdy miałem
wrażenie, że start-stop nieco się spóźnia, zwłaszcza przy gaszeniu silnika, co
powodowało, że często silnik był uruchamiany ponownie niemal natychmiast,

bo np. zapaliło się zielone światło na
skrzyżowaniu. Należało się również przyzwyczaić do tego, że silnik mógł zostać
wyłączony jeszcze przed całkowitym zatrzymaniem samochodu, gdy toczył się
on z niewielką prędkością.
Wersje 7C18 standardowo wyposaża
się w klasyczne zawieszenie ze sztywną
belką osi, resorami i amortyzatorami,
zatem nie zdziwiłem się, gdy samochód
jadący bez obciążenia dość nieprzyjemnie podskakiwał na nierównościach takich jak np. progi zwalniające – w zasadzie nawet o minimalnym komforcie jazdy
nie mogło być mowy... Oczywiście sytuacja diametralnie się poprawia, gdy załadujemy – nawet pusty – kontener.
Na obu osiach skutecznie pracowały
hydrauliczne hamulce tarczowe, bezpieczeństwo czynne było wspomagane przez
system ESP, z takimi funkcjami jak zapobieganie poślizgowi kół napędowych
ASR, asystent hamowania, wzmacniacz
siły hamowania oraz ograniczanie momentu obrotowego silnika, zapobiegające
poślizgowi i blokowaniu kół podczas zmiany biegów w warunkach niskiej przyczepności. Canter 7C18 jest wyposażony w hamulec silnikowy uruchamiany dźwignią
przy kole kierownicy, siła hamowania
wynosi ok. 50 kW – w większości przypadków wystarcza to do skutecznego
zmniejszenia prędkości jazdy, choć reakcja hamulca przy źle dobranym biegu początkowo jest mało wyczuwalna.
Dodatkowo na pokładzie znalazł się
asystent zmiany pasa ruchu, który moim
zdaniem działa zbyt cicho (niemal nie
słychać ostrzeżeń podczas jazdy po głośniejszych nawierzchniach), a jego wskazania na wyświetlaczu na tablicy wskaź-
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Wnętrze kabiny
Cantera 7C18
jest maksymalnie proste, za to
bardzo łatwe
w utrzymaniu
czystości

Monochromatyczny wyświetlacz
jakby z poprzedniej epoki
– warto by to unowocześnić

ników są również słabo widoczne. Swoją
drogą Canter w dalszym ciągu ma wyświetlacz minimalistyczny, jakby nie z tej
epoki – z pewnością przydałoby się coś
bardziej współczesnego.

z miejsca kierowcy na miejsce pasażera,
mimo że środek kabiny jest zajęty przez
pokaźny tunel silnika.

Hakowiec King w akcji
Testowany przez nas Fuso Canter
7C18 był wyposażony w urządzenie hakowe typu HZ-6R wykonane przez firmę
King ze Słupska. Urządzenie hakowe
z dwoma siłownikami głównymi o udźwigu nominalnym 6 t (masa ładunku
wraz kontenerem) może współpracować
z kontenerami o długościach z przedziału 2600–3600 mm, wykonanymi zgodnie z typem konstrukcyjnym KP. Sama
zabudowa ma długość 3720 mm, wysokość haka to 1200 mm, teleskopowe ramię główne ma długość 800 mm. Ramę
zabudowy wykonano z wysokogatunkowej stali, kontener po załadowaniu jest
blokowany hydraulicznie. Obsługę ułat-

Prostota nade wszystko
Standardowo w wersji 7C18 montowana jest kabina komfortowa (C) o szerokości 1995 mm – przypomnijmy, że
jest to kabina typu wagonowego, zabudowana nad silnikiem – zatem manewrujemy jak „rasową” ciężarówką. Zalety
są oczywiste: samochód może być krótszy, a w porównaniu z typowym dostawczym podwoziem pod zabudowę o tej
samej długości całkowitej Canter z pewnością będzie mieć dłuższą ładownię
(nawet o 1 m). Przy tych samych długościach przestrzeni ładunkowej będzie z kolei krótszy niż typowy samochód dostawczy z silnikiem wysuniętym do przodu.
Standardowe lustra szerokokątne dają
doskonałą widoczność do tyłu przy szerokim nadwoziu – zaleta nie do przecenienia, gdy manewruje się hakowcem.
Dużą pomocą podczas za- i rozładunku
kontenerów jest również okno na tylnej
ścianie kabiny. Średnica zawracania między krawężnikami wynosi 12,2 m (rozstaw osi 3400 mm), co lokuje Cantera
w czołówce w tej kategorii wagowej.
Wnętrze kabiny jest bardzo proste,
chciałoby się napisać: ascetyczne, chociaż wszystko jest tam, gdzie być powinno, a materiały wykończeniowe są
dobrej jakości. Schowki rozplanowano
z myślą o potrzebach kierowcy i pasażera. Na konsoli środkowej znajdują się
dwa schowki DIN, jeden schowek zamykany oraz wysuwany uchwyt na dwa po-

Nawet załadunek dużego kontenera KP20 nie stanowił większego problemu – dobra widoczność
do tyłu, teleskopowe ramię główne i pewne prowadzenie kontenera po rolkach ułatwiają zadanie

jemniki z napojami. Po stronie pasażera
mamy dwa schowki: otwarty i zamykany,
na desce rozdzielczej jest też schowek
na dokumenty i przegródka na telefon
komórkowy lub inne drobiazgi. Dodatkowe miejsce zapewniają skrytki w dachu nad górną krawędzią szyby przedniej, kieszenie na drzwiach oraz schowki
za i między fotelami.
Kabina – choć maksymalnie prosta
pod względem stylistycznym, przekonuje
swoją ergonomią i tym, że utrzymanie
w niej czystości jest bardzo łatwe, klimatyzacja działa bardzo wydajnie, a poziom hałasu we wnętrzu jest stosunkowo
niski. Na uwagę zasługuje również wygoda zajmowania miejsca za kierownicą,
co w transporcie dystrybucyjnym lub
komunalnym jest dość istotne. Bezproblemowo przebiega również „przesiadka”
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wiają boczne podesty robocze, jest również tak potrzebna skrzynka na siatkę lub
plandekę do przykrycia kontenera. Napęd pompy hydraulicznej zapewnia przystawka odbioru mocy generująca 196 Nm
momentu obrotowego.
Pracą urządzenia sterujemy wygodnie za pomocą pilota z kabiny kierowcy,
długi przewód pozwala też na obsługę
spoza kabiny. W razie konieczności możliwe jest też bezpośrednie sterowanie za
pomocą dźwigni rozdzielaczy hydraulicznych umieszczonych na ramie po lewej stronie, choć jest to nieco utrudnione, gdyż dźwignie znajdują się pod
bocznym podestem roboczym.
Canter 7C18 z zabudową hakową
King doskonale sprawdzi się m.in. w budownictwie, utylizacji odpadów oraz recyklingu, łącząc w sobie dwie podsta-
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Canter 7C18 z zabudową hakową King sprawdzi się m.in.
w budownictwie, utylizacji odpadów oraz recyklingu,
łącząc w sobie dwie podstawowe funkcje – typowego
hakowca oraz wywrotki tylnozsypowej

W ramach zakończenia

wowe funkcje – typowego hakowca oraz
wywrotki tylnozsypowej. Aby przetestować pojazd w realnych warunkach eksploatacji, skorzystaliśmy z możliwości
lubelskiej firmy Eko-Dyś, która zajmuje
się recyklingiem i zbiórką odpadów, eksploatując przy tym kilkanaście hakowców
różnej wielkości zabudowanych na podwoziach różnych marek. Pracujący na co
dzień z hakowcami pracownicy firmy zwrócili uwagę na estetykę i solidność wykonania, docenili również łatwość obsługi,

precyzyjne prowadzenie kontenera na
rolkach oraz doskonałą widoczność ułatwiającą zaczepienie haka za ucho kontenera. Załadunek kontenera zarówno KP4
(z ładunkiem), jak i KP20 (pustego) przebiegał bez problemów. Warto zwrócić
uwagę na to, że hakowiec King wyposażony był w funkcję ruchu przyspieszonego, co skraca czas załadunku i wyładunku kontenera, a więc i czas pracy
operatora, co z kolei korzystnie wpływa na
koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa.
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Fuso Canter zwraca uwagę zwrotnością, dobrym zgraniem silnika i skrzyni
biegów oraz bardzo przyjemnym prowadzeniem, odczuwalnym szczególnie na
bardziej krętych odcinkach drogi. Jadąc
Canterem, głównym zadaniem kierowcy
staje się więc jedynie kierowanie lub
hamowanie.
Jeśli założymy, że Fuso Canter to lekka ciężarówka wykorzystywana przede
wszystkim na krótszych trasach w zadaniach komunalnych i dystrybucyjnych,
to z pewnością jest to interesujące uzupełnienie oferty rynkowej – nie zawsze
potrzebujemy przecież dużego samochodu
ciężarowego, a samochód dostawczy, nawet w najcięższych wersjach, może nie
spełnić naszych oczekiwań pod względem
nośności podwozia.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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iłą napędową firmy Thermo King, należącej
do Trane Technologies, jest zobowiązanie
do zmniejszenia do 2030 r. emisji związków
węgla po stronie klientów o jedną gigatonę, co
odpowiada łącznej rocznej emisji związków węgla
Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii.
Innowacje w takich dziedzinach, jak elektryfikacja,
precyzyjna kontrola temperatury, telematyka i łączność, przyczyniają się do uzyskania rozwiązań poprawiających jakość życia w zrównoważony sposób.
Przyszłość i zmiany w branży chłodniczej wiążą się
z podnoszeniem efektywności i uzyskiwaniem
długotrwałych korzyści ekonomicznych. Producenci
pojazdów badają różne możliwości zasilania pojazdów ciężarowych, oferując opcje elektryczne,
napędzane gazem ziemnym i inne rozwiązania
alternatywne. Branża chłodnicza w transporcie dysponuje pełnym arsenałem rozwiązań, aby towarzyszyć im w drodze do tego celu.

Wprowadzone
na rynek w czerwcu
2020 r. agregaty
Thermo King Advancer
mogą być napędzane
silnikiem Diesla,
można je podłączyć
do źródła energii elektrycznej w centrum
dystrybucji, mogą
również działać
w oparciu o napęd
hybrydowy z wykorzystaniem generatora
i silnika ciągnika
„Firma Thermo King nieustannie dążyła i dąży do
poprawy wydajności i ograniczenia wpływu na środowisko produktów napędzanych silnikami Diesla,
wprowadzając opcje napędu elektrycznego czy zasilania sieciowego w stanie gotowości, pionierskie technologie chłodzenia kriogenicznego, a także
opracowując opcje hybrydowe z napędem elektrycznym i spalinowym oraz rozwiązania elektryczne,

Zrównoważona przyszłość
transportu chłodniczego
Firma Thermo King w swych działaniach koncentruje się
na obecnych i przyszłych rozwiązaniach zwiększających
wydajność i ekologiczność chłodzenia w transporcie.

Francesco Incalza,
prezes firmy Thermo King na teren
Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Elektryfikacja i zmiany konwencjonalnej architektury to
trend, który nie ustaje, jednak branża powinna także zachować elastyczność w tej kwestii. Przyszłość nie określa
jednego konkretnego źródła energii dla systemów chłodniczych. Brak jest uniwersalnego i jedynie właściwego rozwiązania. Z punktu widzenia możliwości oferowania klientom zrównoważonego wyboru oraz
ochrony środowiska kluczowe znaczenie ma coś, co możemy nazwać niezależnością od zasilania. Aby dostarczyć lepszą wydajność i osiągać niższą
emisję związków węgla, należy zachować elastyczność pod względem stosowania określonej technologii. Agregaty chłodnicze powinny mieć możliwość
przystosowania do różnych źródeł zasilania stosowanych obecnie i przyszłych
zrównoważonych alternatywnych źródeł energii, zawsze zapewniając maksymalną możliwą wydajność.

nie wydzielające spalin, CO2, zmniejszające zanieczyszczenia i hałas. Thermo King współpracuje
również z firmą BPW na rzecz opracowania rozwiązania zasilanego osią pojazdu, o zerowej emisji
spalin. Postęp nie ustaje” – komentuje Francesco
Incalza, prezes firmy Thermo King na teren Europy,
Bliskiego Wschodu i Afryki.

Wydajność niezależna od zasilania
W czerwcu 2020 r. firma Thermo King przedstawiła nową wersję agregatu chłodniczego do naczep – Advancer serii A. Dzięki modułowej konstrukcji modele Advancer są elastyczne, jeśli chodzi
o źródła energii. Mogą być napędzane silnikiem
Diesla, można je podłączyć do źródła energii elektrycznej w centrum dystrybucji, mogą też działać
w oparciu o napęd hybrydowy z wykorzystaniem
generatora i silnika ciągnika.
Reakcje na ten produkt, który jest odzwierciedleniem wizji firmy Thermo King, jeśli chodzi o przyszłość agregatów chłodniczych do naczep, były bardzo pozytywne. Advancer zajął pierwsze miejsce
w kategorii innowacyjna naczepa w konkursie
Trailer Innovation 2021.

Pozostań w kontakcie
W chłodniczym łańcuchu dostaw nie można pominąć zdalnej łączności i telematyki. Zapotrzebowanie na połączone rozwiązania wzrasta z powodu dążenia dystrybutorów i ich klientów do
wykorzystania gromadzonych danych, które mogą
ułatwić doskonalenie i wdrażanie bardziej inteligentnych działań.
Oczekuje się, że rozwiązania bazujące na technologii chmury i Internetu rzeczy (IoT) zapewnią
większą przejrzystość, odpowiedzialność i wydajność w transporcie i przechowywaniu produktów w warunkach chłodniczych. Technologie
te umożliwią przedsiębiorstwom logistycznym
lepsze reagowanie na potrzeby klientów.
Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Thermo King
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Hakowce w transporcie złomu
Dariusz Piernikarski
Powstawanie odpadów
metalowych na placu
budowy lub w miejscu
rozbiórki jest zazwyczaj
nieuniknione.
Ich usunięcie może okazać
się trudnym zadaniem
– wówczas z pomocą
przychodzą specjalistyczne
urządzenia hakowe
wyposażone w kontenery
do transportu złomu.

ecykling złomu to rekomendowane działanie mające na celu
ponowne przetwarzanie surowca
oraz umożliwiające zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Należy jednak
zdawać sobie sprawę, że wywóz złomu
nie zawsze jest operacją prostą – to wyjątkowa usługa transportu czegoś, co
może być odpadem lub może być złotem
w zależności od wymagań klienta. Transport złomu może być czasami tak prosty,
jak załadunek ciężarówki, innym razem
staje się to nieco bardziej skomplikowane,
zwłaszcza gdy wielkość i ciężar odpadów
przysparza problemów.

Złom metalowy to bardzo szeroka
gama nadających się do recyklingu materiałów pozostałych po produkcji i konsumpcji (zużyciu) różnych produktów,
od sprasowanych kostek starych puszek
po napojach, części pojazdów i karoserii, materiałów budowlanych, po ciężkie
dźwigary i stal zbrojeniową.
Złom metali dzieli się na dwie podstawowe grupy: odpady żelazne/stalowe
(tj. wyroby ze stali i żeliwa, takie jak np.
stalowe rury, kawałki stali, stal miękka)
oraz odpady nieżelazne (tj. wyroby z metali nieżelaznych i ich stopów, np. niklu,
miedzi, aluminium, cynku, ołowiu). Procedury stosowane w utylizacji i szczególnie w transporcie w większości przypadków są podobne w odniesieniu do
wszystkich rodzajów złomu.

© Hiab

Złom metalowy to szeroka gama nadających się do recyklingu
materiałów pozostałych po produkcji i konsumpcji (zużyciu)
różnych produktów, od sprasowanych kostek starych puszek
po napojach, części pojazdów i karoserii, materiałów budowlanych, po ciężkie dźwigary i stal zbrojeniową

Złom – trudny ładunek
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Firma SSAB ma w swojej ofercie
szczególnie przydatne w konstruowaniu lekkich i wytrzymałych kontenerów
do złomu gatunki stali, jak np. Strenx
700 CR, Strenx 700 MC, Hardox 400
oraz Hardox 450

© Meiller Kipper

© Hiab

W 1949 r. mieszkający w Finlandii bracia Terho
opracowali wymienny system załadunku, który polegał
na wyposażeniu ramy w dwie wciągarki mogące
wciągnąć na ramę muldę wywrotki, jej zdejmowanie
odbywało się grawitacyjnie przy wysoko uniesionej
ramie wywrotu. W celu łatwiejszego wciągania pojemnika wyposażono go w dwie rolki obrotowe na dolnej
krawędzi tylnej, a na ścianie przedniej w haki,
do których podczepiano liny wciągarek. Metoda ta
została nazwana techniką „multilift”

Wprowadzony na rynek w 2019 r. zmodernizowany hakowiec RS26 firmy Meiller o udźwigu
26 t, ciężarze zmniejszonym nawet o 710 kg
w porównaniu z poprzednim i podwojonej
prędkości roboczej jest najlżejszym i najszybszym hakowcem tego rodzaju; RS26 jest dostępny w dwóch wariantach – jako jednostka
z klasycznym wysuwanym ramieniem hakowym oraz hakowiec w wersji TS z teleskopowym ramieniem obrotowym

Kontenery na odpady metalowe
Kontenery na odpady metalowe to
grupa produktów o ściśle określonych
funkcjach i parametrach dostosowanych
do potrzeb wysypisk, sortowni i skupów.
Są one wykonywane z certyfikowanych
gatunków stali pozwalających na zmniejszenie masy własnej, a zarazem zwiększenie wytrzymałości i ładowności.

Kontenery rolkowe z hakowym systemem załadunku stosowane w transporcie złomu powinny spełniać wymagania
normatywne – zazwyczaj brana jest pod
uwagę norma DIN 30722 (Wywrotki rolkowe, kontenery rolkowe – Część 1: Wywrotki rolkowe do 26 t, kontenery rolkowe
typ 1570 ze stali), a także szczegółowe
wymagania użytkowników działających
w poszczególnych krajach. W transporcie
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złomu najczęściej wykorzystywane są jednostki ładunkowe o pojemności: 11 m3,
22 m3, 30 m3 i 36 m3, ich standardowa
długość zewnętrzna to 6,865 m, szerokość 2,55 m, natomiast wysokość w zależności od objętości wynosi odpowiednio:
1,04 m, 1,79 m, 2,29 m i 2,64 m.
Kontenery typowo mają dwie rolki
jezdne lub jedną, zaczep do systemu hakowego na wysokości określonej w normach lub zgodnie z życzeniami klienta.
Rzadziej wykorzystywaną odmianą są
kontenery rolkowe z linowym lub łańcuchowym systemem załadunku.

| TRANSPORT |
Niezależnie od typu kontenery rolkowe
mogą być wyposażone w różne systemy
zamknięcia tylnego, np. drzwi jednolub dwuskrzydłowe z zamkiem drzwiowym i blokadą umieszczoną z boku lub
pod dnem kontenera czy zabezpieczoną
przed otwarciem klapę uchylną na zawiasach. Stosowane są również drzwi
boczne. Kontenery rolkowe mogą być
wykonane w wersji zamkniętej z dachem
stałym, podnoszonym (manualnie lub
hydraulicznie) lub przesuwanym ręcznie.

Liczy się niska masa i wytrzymałość
Niezależnie od tego, czy w kontenerach przewożony jest złom w kawałkach,
czy w postaci wiórów, zawsze liczy się
niższa masa i wyższa wytrzymałość kontenerów. Rozwiązaniem jest wykorzystanie lekkich kontenerów wykonanych
z blach stalowych o wysokiej wytrzymałości. Liczący się na rynku europejskim producenci lekkich kontenerów do
transportu złomu chętnie sięgają po produkty firmy SSAB, która ma w swojej
ofercie szczególnie przydatne w konstruowaniu lekkich i wytrzymałych kon-

tenerów do złomu takie gatunki stali, jak
np. Strenx 700 CR, Strenx 700 MC, Hardox 400 oraz Hardox 450.
Klienci doceniają zalety tych kontenerów: są one lżejsze i bardziej wytrzymałe niż inne, a ich ładowność może
być większa nawet o 1000 kg w porównaniu z typowymi konstrukcjami. Oprócz
tego możliwa optymalizacja kształtu pozwala na zmniejszenie oporów aerodynamicznych, a tym samym obniżenie
zużycia paliwa w trakcie transportu –
zwłaszcza przy przejazdach bez ładunku.
Są to więc zarówno korzyści finansowe,
jak i ekologiczne. Chociaż stal o wysokiej wytrzymałości jest nieco droższa niż
typowa stal konstrukcyjna, to jej mniejsze zużycie do konstrukcji kontenera
i prostszy proces produkcyjny pozwalają na utrzymanie konkurencyjnych cen
produktu.

Uwaga na materiały niebezpieczne
Istnieje ryzyko wypadków podczas
odzysku i przetwórstwa złomu metalowego, gdyż ogólnie mamy do czynienia
z niebezpiecznymi materiałami, które –
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gdy niewłaściwie się z nimi obchodzimy
– mogą spowodować uszkodzenia ciała,
a nawet śmierć czy szkody dla środowiska. Przykładem jest radioaktywność
w złomie – tę kwestię precyzyjnie regulują np. Procedury monitorowania i reagowania w odniesieniu do radioaktywnego złomu EKG ONZ, zapisy Konwencji
Bazylejskiej (umowa międzynarodowa dotycząca kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych) czy Kodeksu IMDG (IMDG –
International Maritime Dangerous Goods
Code, czyli Międzynarodowy Morski Kodeks Ładunków Niebezpiecznych). Inne
potencjalne zagrożenia to pożar, samozapłon/wybuch, uszkodzenie pojemnika,
ryzyko wycieku (np. z części silnika nie
osuszonych z pozostałego oleju lub płynów) lub nadwaga.
Podczas ładowania złomu należy zawsze mieć na uwadze ograniczenia wagowe, a także potencjalne uszkodzenia
kontenerów. Ciężkie i ostre kawałki złomu
metalowego mogą uszkodzić ściany boczne
i podłogę kontenerów, jeśli załadowany
zostanie złom metalowy o niewłaściwych
rozmiarach lub zastosowana zostanie
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© MAN Truck & Bus

W zastosowaniach takich jak ciężki transport z wykorzystaniem urządzeń hakowych
podwozia w konfiguracji 6×2 mają przewagę nad 6×4: napędzane tylne osie zespolone zmniejszają ładowność i zwiększa się
zużycie paliwa, choć oczywiście zapewniają
dodatkową przyczepność i lepszą trakcję
– jednak gdy transportujemy złom,
większość operacji realizowana jest
na podłożach utwardzonych; w przypadku
samochodów MAN ciekawą opcją jest
wykorzystanie dołączanego napędu
hydraulicznego osi przedniej HydroDrive

niewłaściwa metoda załadunku. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia kontenerów nie należy dopuszczać do ich rozładunku w sposób typowy dla wywrotek.

Urządzenia hakowe zabudowane na
3- lub 4-osiowych (rzadziej) podwoziach
samochodów ciężarowych mogą zabierać i dostarczać kontenery o objętości sięgającej 40 m3, wykorzystywane typowo
w zakładach przemysłowych i na większych placach budów, ale też w transporcie złomu.
Używane obecnie systemy hakowe
w większości mają dwuczęściowe centralne ramię podnoszące z możliwością
jego blokowania w pozycji przedniej i tylnej. Po zaczepieniu haka o ucho kontenera ramię hydrauliczne, współpracując
z rolkami umieszczonymi na ramie pomocniczej i na pojemniku, wciąga kontener na łoże i w podobny sposób może
go z niego zsunąć. Podczas transportu
hak pomaga również ustawić kontener
w bezpiecznej pozycji.
W przypadkach gdy hakowiec może
pełnić funkcję wywrotki tylnozsypowej,
wysuwane ramię wysięgnika pozwala na
uzyskanie dużych kątów wywrotu. W zależności od typu urządzenia hakowego
z funkcją wywrotu istnieją różne opcje
podnoszenia, pozwalające na przechylenie przewożonego pojemnika. Do budowy
ramion wysięgników stosuje się stale o wysokiej wytrzymałości maksymalizujące

© HEWEA

Urządzenia hakowe
w transporcie złomu

Aby zwiększyć możliwości wykorzystania pojazdów – zwłaszcza przewożących kontenery o dużej pojemności – wyposaża się je w żurawie
załadowcze ze specjalnym chwytakiem do złomu

wytrzymałość, niezawodność i ładowność.
Producenci szczególną uwagę zwracają
również na jak najniższe położenie środka
ciężkości pojazdu gwarantujące jego stabilność i dobre prowadzenie.
Zaletą systemów hakowych jest ich
duża wszechstronność wykorzystania.
Z łatwością możemy wsuwać kontener
na ciągnięte przyczepy (od tyłu lub od
przodu przy opuszczonym dyszlu). Pewną
wadą jest mniejsza długość ładunku, ponieważ haka nie można zbyt obniżyć.
Problemem we wszystkich systemach
przesuwno-rolkowych jest kąt natarcia
podczas podnoszenia kontenera. Problem ten można ograniczyć, ale nie wyeliminować, dzięki hakom odchylanym
hydraulicznie.
Aby zwiększyć możliwości wykorzystania pojazdów – zwłaszcza przewożących kontenery o dużej pojemności
– wyposaża się je w żurawie załadowcze
ze specjalnym chwytakiem do złomu,

48 | LISTOPAD–GRUDZIEŃ 2020 | Transport – Technika – Biznes

a system hakowy pozwala na postawienie kontenera na ziemi lub podniesienie
go i rozładunek w sposób analogiczny jak
w wywrotkach tylnozsypowych. Opcjonalnie można wykorzystać płaską podłogę
we wnętrzu kontenera, aby przewozić
ładunki spaletyzowane, wstawiane do
wnętrza wózkami widłowymi.
Pomijając zwiększanie pojemności
i obniżanie masy własnej, użytkownicy
urządzeń hakowych zazwyczaj nie są zadowoleni z radykalnych zmian, argumentując to ceną, lecz dostrzegają jako zaletę
to, że podstawowa konstrukcja hakowca
nie zmieniała się od wielu lat. Oczekują
rozwiązań solidnych, prostych w utrzymaniu i łatwych do naprawienia, jeśli coś
pójdzie źle. Zatem producenci urządzeń
hakowych doskonalą swoje produkty,
zwiększając ich niezawodność, wygodę
obsługi i podnosząc efektywność eksploatacji poprzez np. skrócenie czasu
za- i rozładunku kontenera.
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© DAF Trucks

Ze względu na dużą masę własną komponentów tworzących systemy hakowe
i bramowe sens ekonomiczny ma tylko
używanie przyczep – przeniesienie tych
systemów na naczepy jest już mniej
opłacalne. W większości zastosowań
dominują przyczepy z obrotnicą, ponieważ są mniej wrażliwe na różne
rozkłady obciążeń

Transport złomu w łańcuchu
logistycznym
Dla branży recyklingu złomu transport – zwłaszcza kołowy – jest jednym
z najważniejszych segmentów działalności. Także tu obowiązują wymagania
logistyczne związane z terminową i nie-

zawodną obsługą łańcucha dostaw – kluczem jest objętość przewożonego ładunku
i czas dostawy.
Dzięki szerokiej gamie pojazdów specjalistycznych firmy zajmujące się transportem złomu mogą zaoferować odpowiedni system logistyczny związany
z dostawą lub odbiorem materiałów.
Przewożące złom samochody ciężarowe
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są w stanie działać w trudnym otoczeniu logistycznym, dostarczając ładunki
dokładnie na czas oraz w wymaganej
ilości i jakości – czego coraz częściej oczekują np. huty czy odlewnie. Takie dostawy muszą być wcześniej szczegółowo
zaplanowane oraz skoordynowane i zrealizowane z największą precyzją. Dlatego
przewoźnicy polegają na dogłębnym doświadczeniu swoich pracowników, a także
na wsparciu cyfrowym w postaci np. systemów zarządzania flotą, pozwalających
na śledzenie pojazdów i ładunków w czasie rzeczywistym oraz organizowanie
i koordynowanie tras przejazdu.
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kategorii komponenty (Components)
pierwszą nagrodę zdobyło RUPD-5K1,
czyli wielofunkcyjne składane tylne
zabezpieczenie przeciwnajazdowe. Na drugim miejscu wyróżniono w kategorii nadwozie (Body) – Coil
Swap Body K.SWAU.CC/45, czyli nadwozie wymienne o długości 45 stóp, a w kategorii inteligentny
pojazd (Smart trailer) system K-ADAS, czyli Kässbohrer Advanced Driver Assistance Systems.
Firma Kässbohrer zdobywa prestiżową nagrodę
Trailer Innovation już po raz trzeci z rzędu. Przypomnijmy, że w konkursie Trailer Innovation 2017 w kategorii bezpieczeństwo wyróżniono cysternę do asfaltu K.STS F 32, a w konkursie Trailer Innovation

2019 w kategorii podwozie zwyciężyło wielofunkcyjne podwozie podkontenerowe K.SHG AVMH.
Od podwozia po inteligentną naczepę, od bezpieczeństwa po komponenty – szereg innowacji
firmy Kässbohrer jest wynikiem „Enginuity” Kässbohrera, idealnej równowagi między inżynierią
i pomysłowością, która łączy w sobie techniczną
doskonałość z ukierunkowanym na klienta podejściem do innowacji. Przez następne 125 lat firma
Kässbohrer będzie nadal oferować swoim klientom
innowacyjne pojazdy wysokiej jakości i spełniać
ich wymagania dzięki sile „Enginuity” i kontynuować przenoszenie swoich naczep i klientów na
wyższy poziom.

Kässbohrer: dumny zwycięzca
Trailer Innovation 2021
Firma Kässbohrer Fahrzeugwerke ma niewątpliwe
powody do dumy, zdobywając trzy wyróżnienia
w konkursie Trailer Innovation 2021: pierwsze miejsce
w kategorii komponenty oraz dwa drugie miejsca
w kategoriach nadwozie i pojazd inteligentny.

Zwycięzca
Trailer Innovation
2021 w kategorii
komponenty:
Kässbohrer
RUPD-5K1, czyli
wielofunkcyjne
tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe
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Komponenty
Zwycięzcą w kategorii komponenty jest wielofunkcyjne tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe
Kässbohrer RUPD-5K1, które charakteryzuje się
bezpieczną i składaną konstrukcją. Zabezpieczenie
RUPD-5K1 może być regulowane w górę i w dół
i ustawiane w różnych pozycjach, jednocześnie
spełniając swoje zadanie ochronne dla naczep
jako tylny zderzak – zgodnie z rozporządzeniem
ECE.R58.003 dla homologacji typu z możliwością
regulacji w różnych pozycjach w górę i w dół. Zabezpieczenie RUPD-5K1 spełnia swoje zadanie
ochronne jako zderzak tylny i zapewnia rozwiązanie
problemów podczas dokowania, ruchu promowego, transportu intermodalnego, rozładunku
i wymiany opon.

Nadwozie
Pierwsze i jak dotąd jedyne na rynku 45-stopowe
nadwozie typu Coil Swap Kässbohrer K.SWAU CC
zajęło drugie miejsce w kategorii nadwozie.
K.SWAU CC ma zintegrowaną rynnę do intermodalnego przewozu stali w kręgach o średnicy
od 900 mm do 2000 mm. Jest to możliwe dzięki
innowacyjnej konstrukcji podwozia o łącznej ładowności 30 t. Testy przeprowadzone podczas prac
rozwojowych dowiodły, że jest to bezpieczne rozwiązanie, a zastosowane zmiany konstrukcyjne
spełniają wymagania techniczne dla certyfikacji
zgodnie z UIC 592/IRS 50592 i IRS 50596-5, wymagane dla wszystkich nadwozi wymiennych.

| PROMOCJA |

Drugie miejsce
w konkursie Trailer
Innovation 2021
w kategorii komponenty zdobyło
Coil Swap Body
K.SWAU.CC/45
przystosowane
do intermodalnego
transportu stali
w kręgach

Do zobaczenia
na wirtualnych targach
Rozwiązania wyróżnione w konkursie
Trailer Innovation 2021 można zobaczyć
na wirtualnych targach Kässbohrer. Szczegółowe filmy można obejrzeć w siódmej
sali „Conference Hall” na wirtualnej wystawie Kässbohrer, do której można dotrzeć poprzez link: https://virtualexhibition.kaessbohrer.com/. Tam też znajduje
się więcej informacji szczegółowych.
Na wirtualnych targach można również
odwiedzić 5 hal poświęconych różnym rozwiązaniom branżowym przygotowanym
przez Kässbohrer: transportowi drobnicy,
budowlanemu, towarów niebezpiecznych,
silosom i cysternom oraz nowościom rynkowym oraz poznać najwyższej jakości
pojazdy w widoku 360°.

Drugie miejsce w konkursie Trailer Innovation 2021 w kategorii pojazd inteligentny
przyznano zaawansowanemu systemowi wspomagania kierowcy K-ADAS

Pojazd inteligentny
Zaawansowane systemy wspomagania kierowcy
(K-ADAS) firmy Kässbohrer zajęły drugie miejsce
w kategorii pojazd inteligentny. K-ADAS to zaawansowany system wspomagania kierowcy
w naczepach o czterech funkcjach: asystent parkowania z technologią wspomagania cofania, wykrywanie martwego pola i hamulec ze wspomaganiem nocnym, wspomaganie wyprzedzania
oraz widok otoczenia pojazdu 360°. W działaniu

systemu K-ADAS wykorzystano rozwiązania, z których ponad 50% jest nowych w branży naczep
i – co ważne – są one kompatybilne z istniejącymi
systemami ADAS samochodów ciężarowych.
Rozwiązania tworzące K-ADAS przyczyniają się do
rozwoju inteligentnej naczepy, która będzie potrzebna, gdy w pełni autonomiczna jazda stanie
się standardem.
Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Kässbohrer
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Model D Wide
– idealny dla transportu
komunalnego
Katarzyna Biskupska

W listopadzie br. do spółki PURUM,
odpowiedzialnej za odbiór odpadów
komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego,
dostarczono wielozadaniową śmieciarkę
na podwoziu Renault D26 Wide z zabudową
Farid i doposażoną w żuraw Fassi. Całość została
zamontowana przez firmę GP Truck Trading.

URUM, to spółka w całości należąca
do miasta, od stycznia 2019 r. zajmująca się odbiorem odpadów komunalnych i ich zagospodarowaniem
w Pruszczu Gdańskim. Mimo że młoda
stażem, jest nowocześnie zarządzana.
Ostatni zakup – wielozadaniowa śmieciarka do selektywnej zbiórki odpadów
na podwoziu D Wide – to kolejny pojazd
Renault Trucks we flocie firmy, ale pierwszy tak specjalistyczny.
„Na początku naszej działalności obsługiwaliśmy pojemniki podziemne. Później miasto zdecydowało się zainwestować
w pojemniki półpodziemne, do których
opróżniania służył nam pojazd z zabudową hakową. Ponieważ przybędzie kilka
nowych punktów z tego typu pojemnikami, nasz hakowiec nie dałby rady zebrać
odpadów z wszystkich miejsc. Myślimy
więc perspektywicznie, zamawiając taki
pojazd wielozadaniowy” – tłumaczy Piotr

Przekazana śmieciarka
na specjalistycznym
podwoziu Renault D26 Wide
z jednokomorową zabudową
Farid i żurawiem Fassi,
przeznaczona do wywozu
odpadów komunalnych
z terenu gminy, w tym
odpadów selektywnych,
została sfinansowana
w formie leasingu
operacyjnego
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W kabinie znajdują się trzy pełnowymiarowe fotele (fotel kierowcy ma zawieszenie pneumatyczne). Dzięki odpowiednio wyprofilowanej tablicy rozdzielczej osoba
siedząca w środku, mimo że fotel znajduje się na tunelu silnika, ma dużo miejsca
na nogi. Pojazd został zamówiony w tzw. wersji premium, czyli z klimatyzacją
i automatyczną skrzynią biegów, co znacznie poprawia komfort pracy załogi

Piotr Ołowski,
Częste wchodzenie i wychodzenie z kabiny dziennej
ułatwia nisko umieszczona podłoga (tylko 1,1 m
od podłoża), dwa szerokie stopnie wejściowe zostały
zamontowane w układzie schodkowym, zapobiegając nadwyrężaniu rąk przy wsiadaniu

Ołowski, prezes zarządu PURUM Sp. z o.o.,
i dodaje: „Oprócz obsługi specjalistycznych półpodziemnych pojemników śmieciarka będzie też opróżniać tradycyjne
1100-litrowe pojemniki oraz odbierać
pojemniki na szkło typu dzwon. Jeden
pojazd jest w stanie wykonać wiele zadań i przez swoją specjalizację ułatwi
nam pracę”.
Oprócz wielozadaniowości pojazdu
dla PURUM istotną kwestią podczas wyboru podwozia były też niskie koszty eksploatacji oraz komfort i bezpieczeństwo
pracy załóg – zarówno w odniesieniu do
wyposażenia kabiny, jak i układu przeniesienia napędu czy zdolności manewrowych pojazdu. „Podwozie D Wide jest
krótsze niż u konkurencji, wpływa to na
zwrotność i wygodne manewrowanie pojazdem, co jest szczególnie istotne w mieście. Kierowca często wykonuje skomplikowane manewry tyłem. Na uwagę
zasługuje ekonomika eksploatacji, gdyż
pojazd zużywa mniej paliwa oraz ekologia, gdyż silniki spełniają m.in. najbardziej
rygorystyczne normy w zakresie emisji
zanieczyszczeń, czyli są mniej uciążliwe
dla mieszkańców” – podsumował prezes
spółki PURUM.

prezes zarządu
PURUM Sp. z o.o.

Oprócz obsługi specjalistycznych półpodziemnych pojemników śmieciarka będzie też
opróżniać tradycyjne 1100-litrowe pojemniki oraz odbierać pojemniki na szkło typu dzwon. Jeden
pojazd jest w stanie wykonać wiele zadań i przez
swoją specjalizację ułatwi nam pracę.

Zabudowa Farid model T1M21plus została zamontowana przez firmę GP Truck Trading.
Ma pojemność 20 m3 i jest przystosowana do montażu systemu RFID. Wyróżnia ją
układ zagęszczania pozwalający na kompresję frakcji w stopniu 6:1
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Co ma w sobie
zakupiona renówka?
Model pracujący w Pruszczu Gdańskim to jednokomorowa śmieciarka na
3-osiowym podwoziu Renault D 26 Wide
P6×2 (26 t dmc.), napędzana 6-cylindrowym silnikiem DTI 8 o mocy 320 KM
(235 kW) i maksymalnym momencie
obrotowym 1200 Nm dostępnym już od
1050 obr/min. Jednostka napędowa współpracuje z automatyczną, 6-biegową skrzynią przekładniową Allison serii 3200V,
dostosowaną do specyfiki transportu komunalnego. Oznacza to, że dzięki funkcji
automatycznego przechodzenia z położenia neutralnego w tryb jazdy i na odwrót,
kierowca po zatrzymaniu pojazdu nie musi
pamiętać o konieczności przełączania
skrzyni biegów w położenie neutralne.
Daje to gwarancję trwałości i większej
niezawodności.
Do obsługi skrzyni biegów służy niewielki panel z wyświetlaczem, umieszczony po prawej stronie fotela kierowcy.
Zastosowana przekładnia współpracuje
z konwerterem o przełożeniu 1,98, sprawiając, że moment obrotowy, jaki trafia
na koła, jest niemal dwukrotnie większy.
Takie rozwiązanie w znaczący sposób
wpływa na dynamikę pojazdu i zmniejsza zużycie paliwa. Jest więc bardzo istotne w przypadku pojazdów komunalnych, których praca odbywa się w cyklu
start/stop. Automatyczna skrzynia biegów ze zmiennikiem momentu obrotowego pozytywnie wpływa też na trwałość
układu przeniesienia napędu (brak po-

Żuraw hydrauliczny Fassi F185A.2.23 e-dynamic o udźwigu 1560 kg na ramieniu 10,30 m,
sterowany radiowo. Wyposażony w elektroniczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem
FX 500 obejmujący m.in. prowadzenie statystyk pracy żurawia (czarna skrzynka), układ
autodiagnostyki oraz ostrzeganie przed przeciążeniem żurawia. Główne elementy urządzenia
wykonano ze stali SSAB Weldox 700. Istotnym udogodnieniem jest system Prolink składający
się z dźwigni kolankowych, umożliwiający przełamanie ramienia wewnętrznego żurawia
w stosunku do zewnętrznego o kąt 15°, pozwalający na rozładunek i operowanie żurawiem
nawet w trudniej dostępnych miejscach

datnego na zużycie sprzęgła) oraz układu
hamulcowego – mimo stosunkowo niewielkiej pojemności skokowej silnika po
zdjęciu nogi z gazu pojazd hamuje dość
intensywnie.
Oprócz tego pojazdy Renault Trucks
z gamy D w wersji przeznaczonej do
zbiórki odpadów mają zmodyfikowane
tylne zawieszenie. Miechy pneumatyczne
osi (nośność 11,5 + 7,5 t) są nieco cofnięte, a tym samym lepiej chronione
przed uszkodzeniem, do jakiego mogłoby
dojść w przypadku wjazdu w trudny teren. Dzięki wleczonej osi skrętnej i niewielkiemu rozstawowi osi (3700 mm) ze-
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wnętrzny promień zawracania wynosi
zaledwie 7,6 m, co znacznie ułatwia manewrowanie w ciasnej zabudowie miejskiej. Oś przednia (o nośności 8 t) ma zawieszenie na parabolicznych resorach
piórowych.
Podwozia Renault Trucks wyróżnia
też niska masa własna (w omawianym
przypadku jest to 6700 kg), co jest bardzo
istotne w transporcie komunalnym, gdy
podwozie jest mocno obciążone np. przez
zabudowę do wywozu odpadów.

Zdjęcia: © W. Braniecki
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aczepy z ruchomą podłogą wykorzystywane są w takich branżach, jak rolnictwo (płody rolne),
sektor komunalny (zbiórka odpadów),
drzewny i energetyczny (pelety, trociny,
odpadki drzewne) czy wreszcie do transportu ładunków ogólnego przeznaczenia,
także na paletach. Proponujemy syntetyczny przegląd nowości i ciekawych
produktów w segmencie naczep z ruchomą podłogą. Wybraliśmy marki: Benalu,
Bodex, Knapen Trailers, Kraker Trailers,
Schwarzmüller, STAS oraz TMT Tanks
& Trailers.

Benalu
Benalu ma w swojej ofercie trzy modele bazowe naczep z ruchomą podłogą:
JUMBOLINER, JUMBORUNNER i JUMBOTRACK z szeroką możliwością konfiguracji. Dzięki innowacyjnej konstrukcji,
składającej się z ramy pomocniczej i konstrukcji samonośnej w całości wykonanej z aluminium, model JUMBOLINER
ma bardzo niską masę własną – w wersji
standardowej jest to 6900 kg. Maksymalna pojemność ładunkowa tych naczep wynosi 96 m3, co uzyskano dzięki

Ruchome podłogi
rosną w siłę

© Jufa.ru

Zainteresowanie naczepami z ruchomą podłogą stale
rośnie. W niektórych obszarach zastosowań pojazdy
te okazują się bardziej wydajnymi środkami
transportu niż klasyczne naczepy wywrotki.

zastosowaniu trapezoidalnego kształtu
skrzyni ładunkowej. Właściwości te sprawiają, że naczepa z ruchomą podłogą
Benalu JUMBOLINER jest szczególnie
odpowiednim pojazdem do transportu
rolniczych towarów sypkich, nawozów,
produktów z drewna, a także ładunków
na paletach lub big-bagów.
Benalu w naczepach JUMBOLINER,
podobnie jak w przypadku pozostałych
modeli ruchomych podłóg, może zaproponować szeroką gamę opcji. Dostępne
są standardowe lub hydrauliczne drzwi
tylne, wzmocnione ściany boczne z możliwością łączenia paneli o różnych grubościach, tj. 2,2 mm, 4 mm lub 6 mm na całej
długości. Stosowane mogą być również
aluminiowe ściany podwójne wewnętrznie wzmocnione przez spaw ciągły oraz
listwy podłogowe o gładkim lub karbowanym profilu o grubości 6 mm, 8 mm
lub 10 mm. Układ jezdny naczepy można
wyposażyć we wzmocnione osie (off-road)
z błotnikami.
Inne opcjonalne dodatki obejmują
elektrycznie zwijaną plandekę EASYTARP z dostępem od przodu, hydraulicznie lub ręcznie składany dach motylkowy,
samoczynnie zwijającą się ochronną plandekę podłogową odpowiednią do obsługi
ruchomej podłogi, wewnętrzną ruchomą
przegrodę ze wzmocnioną plandeką lub
trwale zainstalowany lub stały lej zsypowy wbudowany pod tylnymi drzwiami.
Wśród innych opcji wyposażenia znajdują
się np. umieszczone na przedniej ścianie wodoszczelne drzwiczki inspekcyjne
z roboczą lampą LED czy zabudowana
myjka wysokociśnieniowa. Mechanizm
ruchomej podłogi może być sterowany
bezprzewodowo.

Naczepy Benalu JUMBOLINER mają
niską masę własną – w wersji standardowej jest to 6900 kg, maksymalna pojemność ładunkowa tych
naczep wynosi 96 m3
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Bodex ma w ofercie produktowej uniwersalne
naczepy z ruchomą podłogą, które umożliwiają wielowariantowy załadunek
zwłaszcza długich przedmiotów

Knapen EXSIDE
Naczepa z ruchomą podłogą Knapen
EXSIDE to tegoroczny zwycięzca Trailer
Innovation 2021 w kategorii nadwozie
(Body). Naczepa ta jest całkowicie nową
konstrukcją i pod wieloma względami bardzo innowacyjna. EXSIDE można załadować z boku, co umożliwia przewoźnikom
oprócz typowych ładunków masowych

W naczepie Knapen EXSIDE łatwość dostępu
podczas za- i rozładunku została znacznie
poprawiona w porównaniu z obecnymi
koncepcjami na rynku: otwierane ściany
boczne tworzą pojedynczy duży
otwór o szerokości 12,9 m

Naczepa z ruchomą podłogą Knapen EXSIDE to tegoroczny zwycięzca Trailer Innovation 2021 w kategorii nadwozie (Body)

© Knapen Trailers
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przewóz każdego innego rodzaju ładunku.
Można zatem wykorzystać pojazd do przewożenia ładunków powrotnych, takich jak
np. towary na paletach, skrzynie, big-bagi,
a także ładunki niepodzielne.
W naczepie Knapen łatwość dostępu
podczas za- i rozładunku została znacznie poprawiona w porównaniu z obecnymi koncepcjami na rynku. Otwierane
ściany boczne tworzą pojedynczy duży

© Knapen Trailers

W ofercie firmy Bodex znajdziemy
3-osiowe naczepy z ruchomą podłogą
w różnych konfiguracjach i kubaturze od
90 m3 do 94 m3. Producent daje również
możliwość dostosowania wymiarów pojazdów do indywidualnych potrzeb klientów – jeśli potrzebne są nietypowe (krótsze lub niższe) wersje, specjaliści z firmy
Bodex są w stanie je zbudować.
Nowością w gamie produktowej jest
uniwersalna naczepa z ruchomą podłogą,
która umożliwia wielowariantowy załadunek przede wszystkim długich przedmiotów. Zastosowanie aluminiowych drzwi
bocznych i wyeliminowanie koniecznego
dotychczas środkowego słupka utrudniającego załadunek długich elementów
do transportu daje możliwość załadunku
naczepy od tyłu, z góry i z boku przedmiotami o długości nawet do 13 600 mm.
Konstrukcję naczepy opracowano wspólnie z inżynierami z Politechniki Wrocławskiej i zgłoszono do Urzędu Patentowego
RP. Obliczenia wytrzymałościowe wykonane metodą elementów skończonych
oraz zastosowanie stali o podwyższonej
wytrzymałości dało w efekcie zmniejszenie masy własnej o 500 kg i zachowanie
wymaganej sztywności całości konstrukcji. Drzwi boczne zastosowane w naczepie mają opracowany na nowo system
profili i uszczelnień dający możliwość
przewozu także materiałów sypkich.

© Bodex

Bodex

otwór o szerokości 12,9 m. Uzyskanie tak
dużej szerokości wymagało specjalnej
konstrukcji, ponieważ wytrzymałość konstrukcyjna ściany nie może zostać naruszona, a wąskie słupki grodzi i tylnych
drzwi muszą wspierać konstrukcję drzwi.
Górną belkę (szynę) nad drzwiami bocznymi można unieść o 300 mm. Tworzy
to dodatkową dostępną wysokość podczas za- lub rozładunku, dzięki czemu
z boku można w pełni wykorzystać wysokość użyteczną.
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W naczepie EXSIDE nie ma dolnych
prowadnic drzwi. Boczne drzwi i środkowy słupek mają pełny prześwit (w pozycji
otwartej) od dolnej krawędzi przyczepy.
W pozycji otwartej boczne drzwi i środkowy słupek naczepy Knapen EXSIDE
zwisają z dala od dolnej krawędzi pojazdu.
Jeśli zostaną uderzone, drzwi i środkowy
słupek swobodnie ustępują, więc ryzyko
uszkodzenia jest minimalne. Ponieważ
w dolnej części nie ma szyny, użytkownicy
nie napotkają żadnego oporu podczas zamykania drzwi, jeśli dolna krawędź lekko
się „ugnie”. Pozostałości ładunku masowego, nagromadzone zabrudzenia i zanieczyszczenia oraz mróz również nie
mogą zablokować dolnych szyn.
Przypomnijmy, że za dystrybucję naczep Knapen Trailers na terenie Polski
odpowiada firma MA Trail z Chojnic.

© Kraker Trailers

Ruchome podłogi z rodziny K-Force Waste są wyposażone
w dwuczęściowy dach ekologiczny, hydrauliczną tylną klapę
oraz system ruchomej podłogi CargoFloor PowerSpeed
z oczyszczaniem CleanSweep

Kraker Trailers
Już w przeszłości firma Kraker Trailers dysponowała naczepą z ruchomą
podłogą przeznaczoną specjalnie dla sektora zajmującego się transportem odpadów, ale pojazd nowej generacji – K-Force
Waste – został skonstruowany specjalnie
do transportu odpadów i złomu w bardzo
wymagających warunkach. W konstrukcji wykorzystano rozwiązania obowiązujące w przypadku całej rodziny K-Force.
Oznacza to, że połączenia spawane o dużej wytrzymałości zostały zastąpione
połączeniami śrubowymi, co umożliwia

producentowi wykorzystywanie połączenia aluminium i stali, co z kolei daje
w efekcie możliwość optymalnego rozłożenia objętości i masy. W modelach z rodziny K-Force stosowany jest zoptymalizowany układ prowadnic listew podłogi
– jest ich więcej, przez co uzyskano bardziej równomierny rozkład nacisków wywieranych przez przewożony ładunek.
Poszczególne komponenty łączone są ze
sobą za pomocą połączeń skręcanych
typu śrubonit (Huck BobTail).

reklama

SAMOCHODY SPECJALNE | LISTOPAD–GRUDZIEŃ 2020 | 57

| TECHNIKA |

Aluminiową
naczepę
z ruchomą
podłogę
można wyposażyć w elektrycznie zwijaną plandekę,
która znacznie
zwiększa bezpieczeństwo
obsługi
© Schwarzmüller

Ruchome podłogi z rodziny K-Force
Waste są wyposażone w dwuczęściowy
dach ekologiczny, hydrauliczną tylną klapę
oraz system ruchomej podłogi Cargo Floor
PowerSpeed z oczyszczaniem CleanSweep.
Podłoga PowerSpeed ma dwa filtry ciśnieniowe, przepływ 180 dm3/min (w porównaniu z 110 dm3/min w systemie
standardowym) oraz grubsze przewody
ciśnieniowe zasilające i powrotne – odpowiednio 25 mm i 30 mm (standardowo
20 mm i 25 mm). W konsekwencji prędkość rozładunku została znacznie zwiększona: naczepa z podłogą PowerSpeed
i ładunkiem 90 m3 może być rozładowana
w około 5 minut. Sytem PowerSpeed
jest stosowany przeważnie w kombinacji z cięższymi podłogami – w naczepie
K-Force Waste jest to 15 desek o grubości 10 mm z umieszczonymi na końcówkach nakładkami ze stali Hardox.
Specjalne płótno systemu CleanSweep
zapewnia czysty rozładunek bez konieczności wykonywania prac po rozładunku.
Podczas rozładunku oświetlenie jest zakrywane pokrywą ochronną. Wszystkie
opcje (dach hydrauliczny i hydrauliczna
tylna klapa, podłoga w systemie PowerSpeed, płótno CleanSweep oraz osłona
tylna naczepy są obsługiwane pilotem
zdalnego sterowania.
Wspomniane elementy sprawiają, że
praca z K-Force Waste jest bezpieczna
i łatwa, ponieważ nie ma już potrzeby
wchodzenia na platformę. Dach otwiera
się i zamyka automatycznie po naciśnięciu przycisku. To samo dotyczy tylnej klapy.
Naczepy K-Force Waste są objęte 5-letnią
gwarancją na lakier i konstrukcję.
Na terenie Polski dystrybucję naczep
Kraker Trailer prowadzi firma TrailerTec
Polska.

Schwarzmüller
Firma Schwarzmüller wprowadziła do
swojego portfolio produktowego nową,
całkowicie aluminiową naczepę z ruchomą podłogą – jest ona lżejsza o 200 kg
w porównaniu z poprzednim modelem,
masa własna pojazdu w wersji standardowej to ok. 7200 kg. Stało się to możliwe
dzięki zastosowaniu podwozia wykonanego ze stopów aluminium. W ten sposób
Schwarzmüller oferuje obecnie najlżejszą
na rynku naczepę z ruchomą podłogą.
Pojazd ten został zgłoszony do konkursu
Trailer Innovation 2021 i w kategorii podwozie (Chassis) zajął drugie miejsce.
Redukcja masy oszczędza paliwo
i zmniejsza emisję CO2. Ponieważ nadwozie i podwozie są wykonane z aluminium, komponenty mogą być spawane
i nadają pojazdowi szczególną stabilność. Ponadto unika się korozji stykowej,
a trwałość naczepy została znacznie
zwiększona.

© Schwarzmüller

Firma Schwarzmüller ma w swojej ofercie nową, całkowicie
aluminiową naczepę z ruchomą podłogą, masa własna
pojazdu w wersji standardowej to ok. 7200 kg – jest to
obecnie najlżejszy pojazd tego typu na rynku
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Naczepę można wyposażyć w kolejny
innowacyjny produkt – jest to elektrycznie zwijana plandeka, która znacznie
zwiększa bezpieczeństwo obsługi. Elektryczny mechanizm rozkładania plandeki nie tylko sprawia, że kierowca może
w krótszym czasie przygotować pojazd
do jazdy, ale także nie musi już ręcznie
obsługiwać składanego dachu, stojąc na
podeście. Taki sposób obsługi wielokrotnie prowadził do poważnych wypadków
– są one teraz zminimalizowane w przypadku naczep z ruchomą podłogą marki
Schwarzmüller z tym wyposażeniem.
Elektrycznie zwijana plandeka została
zgłoszona do konkursu Trailer Innovation 2021 i w kategorii bezpieczeństwo
(Safety) znalazła się na trzecim miejscu.

STAS
Polskim przedstawicielem firmy STAS
i dystrybutorem naczep z ruchomą podłogą tej marki jest łódzka spółka PTM Polska. W ostatnim czasie w jej ofercie pojawiło się bardzo dużo nowości – są to
przede wszystkim ważne dla użytkowników modernizacje i rozszerzone opcje
wyposażenia pojazdów STAS.
Wśród wprowadzonych nowości w naczepach STAS warto wspomnieć o leju
do rozładunku zboża, który został zintegrowany z progiem naczepy. Belka
nad drzwiami otwierana jest teraz z dołu,
co zwiększa bezpieczeństwo kierowcy.
Zmodyfikowano pokrywy wewnętrzne
drzwi – przewożony ładunek wywiera na
nie teraz mniejszy nacisk, poprawiono
szczelność zamknięcia.
W opcjach wyposażenia pojawił się
dach STAS Fast Click System – zapinanie dachu odbywa się bez pasów na rurę
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ręcznie lub jest również wersja automatyczna zwijana silnikiem elektrycznym do boku – jest to system Overquick
Cramaro. Doposażając ruchomą podłogą
STAS, można zdecydować się na elektrycznie podgrzewaną plandekę podłogową lub ścianę kroczącą grawitacyjnie
– zamiast wersji podwieszonej na wózkach u góry. Spółka PTM Plandeki rozpoczęła w 2020 r. własną produkcję
plandek do wszystkich naczep z ruchomą
podłogą – są to plandeki podłogowe,
osłaniające plandeki boczne na ścianę
oraz plandeki dachowe.

© TMT Tanks & Trailers

© STAS

W ostatnim czasie w ofercie PTM Polska
pojawiło się bardzo dużo nowości – są to
przede wszystkim ważne dla użytkowników
modernizacje i rozszerzenie opcji wyposażenia naczep z ruchomą podłogą
marki STAS różnych typów

Przestrzeń ładunkowa naczepy TMT Scrigno na całej długości ma harmonijkowe, składane
ściany boczne, co umożliwia boczny załadunek i rozładunek jak w naczepie kurtynowej

Ważną nowością jest nowa, gładka
podłoga Cargofloor Dura Floor o grubości
7 mm – podłoga ta ma oznaczenie 7/112
XD „X-treme Durable”. Mimo mniejszej
grubości deski podłogowe mają wytrzymałość niemal tak dużą jak stosowane poprzednio deski 10 mm. W efekcie udało się
zmniejszyć masę naczepy o 250 kg. Dodatkowo wzmocniono konstrukcję prowadnic siłowników Cargofloor (kolor żółty). Będąca dostawcą ruchomych podłóg
do naczep STAS firma Cargofloor wprowadziła również podłogi o 15 listwach
o szerokości 156 mm – zastępują one stosowane dotychczas rozwiązanie w postaci
21 listew o szerokości 112 mm. Podłoga
ta jest lżejsza i szybsza w montażu.
Firma PTM Polska otrzymała z UPRP
decyzję o patencie na „Przegrodę kompresującą do nadwozi naczep samowyładowczych”. Innowacja została przygotowana
przez Dział Badawczo-Rozwojowy PTM
Polska, który ma na swoim koncie wiele
projektów własnych.

TMT Tanks & Trailers
Naczepa z ruchomą podłogą Scrigno
produkowana przez TMT Tanks & Trailers została zgłoszona do konkursu Trailer
Innovation 2021 w kategorii Nadwozie
(Body). Scrigno to pojazd cechujący się
dużą elastycznością wykorzystania, można
w nim bowiem przewozić wiele różnych
ładunków powrotnych, co znacznie zmniejsza udział jazdy na pusto i poprawia ekonomikę eksploatacji.
Przestrzeń ładunkowa naczepy Scrigno
jest na całej długości wyposażona w harmonijkowe, składane ściany boczne, co
umożliwia boczny załadunek i rozładunek
jak w naczepie kurtynowej. Przy bocznej
szerokości załadunku wynoszącej około
12 060 mm i wysokości załadunku wynoszącej 2540 mm zarówno długie, jak i nieporęczne towary można ładować i transportować łatwo i bez komplikacji. Ponadto
obecność ruchomej podłogi umożliwia
szybki i bezpieczny za- i rozładunek od tyłu.

Innowacją jest możliwość przesuwania i złożenia segmentów z przodu i z tyłu
naczepy, co otwiera dostęp do ładowni
niemal na całej długości pojazdu. Zabezpieczenie ładunku zostało również
zoptymalizowane: skrzynia ładunkowa
i poziome podłużnice zaciskowe są zgodne z normą DIN EN 12642 XL. Praktycznym rozwiązaniem jest to, że procesem
załadunku i rozładunku naczepy z ruchomą podłogą bezkontaktowo i z bezpiecznej odległości można sterować za
pomocą pilota.
Solidna i elastyczna w wykorzystaniu naczepa Scrigno została specjalnie
zaprojektowana do bezpiecznego i wydajnego transportu odpadów, materiałów
budowlanych, gruzu budowlanego i materiałów recyklingowych, a także do transportu plastiku, papieru (sypkiego i opakowanego), materiałów mokrych lub
wilgotnych, sypkich produktów rolnych
i leśnych, big-bagów. Można w niej również przewozić towary niepodzielne, ładunki spaletyzowane, skrzynie czy panele.
Naczepa TMT Scrigno ma pojemność
92 m3, jej masa własna z wyposażeniem
standardowym to 9100 kg. Zastosowano
w niej system ruchomej podłogi Cargo
Floor CF500 (opcja Keith Walking Floor
KFD425 lub RFII) z 21 lub 24 aluminiowymi deskami o grubości 6–8–10 mm.
Ściany boczne są z profili aluminiowych
o grubości 30 mm.
Od niedawna pojazdy marki TMT ma
w swojej ofercie Dział Naczep Nowych
PTM Polska.

Opracował Dariusz Piernikarski

SAMOCHODY SPECJALNE | LISTOPAD–GRUDZIEŃ 2020 | 59

| TECHNIKA |

iska masa własna połączona z solidną konstrukcją i wysoką jakością wykonania są w centrum
zainteresowania klientów z sektora budowlanego, komunalnego i rolniczego.
W odpowiedzi na ich potrzeby spółka
Wielton ma w swoim szerokim portfolio
produktowym aż 7 typów ram dopasowanych do każdych warunków pracy (SL,
SL HD, GS, M1, M3, AF, AM), z których
pięć jest dostępnych na rynku europejskim (SL, SL HD, GS, M1,M3) i o zróżni-

cowanym rozstawie osi mieszczącym się
w zakresie 4800–8135 mm. Oferowane
są m.in. standardowe ramy SL, ramy
wzmocnione SL HD oraz ramy z obniżonym środkiem ciężkości typu łabędzia
szyja (GS). Wielton pod względem bogactwa oferty wywrotek SL jest bezkonkurencyjny na rodzimym rynku.

W ofercie firmy
Wielton klienci
znajdą szeroką gamę
superlekkich naczep
samowyładowczych

„W Wieltonie nieustannie monitorujemy trendy w branży oraz jesteśmy
otwarci na potrzeby naszych klientów. Jesteśmy partnerem, który rozumie biznes
transportowy, potrafi słuchać i dostarcza
najlepsze rozwiązania, dopasowane do
wymagań klientów. Ostatnio obserwowanym przez nas trendem jest nastawienie klientów na zwiększenie wydajności w pracy przewozowej. Z tego powodu
udoskonalamy naszą ofertę superlekkich
wywrotek, które znajdują zastosowanie
głównie w sektorze budowlanym. Niska
masa własna przy jednoczesnym zachowaniu trwałości konstrukcji i komfortu
użytkowania cechują nasze produkty,
które cieszą się dużym zainteresowaniem. Nasze wywrotki SL są wykorzystywane zwłaszcza do eksploatacji w trudnych warunkach” – powiedział Paweł
Madziara, Head of Product Management
Wielton SA.

Kluczowe bezpieczeństwo

Wielton stawia
na stabilność i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo użytkowania produktów jest kluczowe dla wieluńskiego
producenta. Z tego powodu marka Wielton wdrożyła w swoich superlekkich naczepach samowyładowczych rozwiązania
poprawiające stabilność konstrukcji ram.
Zmianie uległa konstrukcja ramy w jej
tylnej części, przeprojektowano środniki
belek głównych oraz węzeł tylny ramy.
Wprowadzone zmiany zapobiegają nadmiernemu skręcaniu się ramy oraz bocznemu wychyleniu skrzyni. Wprowadzono
także siłownik z czteropunktowym mocowaniem typu ShortCover jako wyposażenie standardowe w najdłuższych
wywrotkach. Zastosowane rozwiązania
poprawiają stabilność naczep i zwiększają
bezpieczeństwo pracy kierowców.

Firma Wielton ma w swoim portfolio aż 7 typów ram wywrotek o zróżnicowanej długości
dopasowanych do każdych warunków pracy. To najszersza oferta dostępna na rynku.
Klienci mają również duży wybór superlekkich (SL) naczep samowyładowczych,
w których wprowadzono rozwiązania poprawiające stabilność konstrukcji ram podczas
rozładunku w trudnych warunkach, co potwierdziły przeprowadzone testy.
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Wprowadzone rozwiązania w superlekkich naczepach
samowyładowczych wpływają na lepszą stabilność
i zapewniają bezpieczeństwo pracy kierowców,
co zostało potwierdzone w testach

Wysoka sztywność konstrukcji superlekkich wywrotek Wieltonu została
potwierdzona w ramach przeprowadzonych badań w procesie rozwoju produktu.
Testy referencyjnego pojazdu obejmowały
analizy numeryczne Metodą Elementów
Skończonych (MES) oraz analogiczne badania statyczne stabilności z wykorzystaniem pochylni bocznej na stanowisku
w instytucie badawczym OINBAS. Badania zrealizowano pod kątem spełnienia rygorystycznych wymagań określonych przez Institute of Road Transport
Engineers (IRTE) w ramach najwyższej
kategorii A dla stabilności pojazdów samowyładowczych. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają spełnienie
wymagań IRTE dla kąta przechyłu bocznego pojazdu wynoszącego 7°, świadczących o najwyższej stabilności pojazdu.

„Nieustanny rozwój oraz poprawa
jakości i bezpieczeństwa produktów są
dla nas priorytetem. Z tego powodu nieustannie udoskonalamy nasze pojazdy.
W produktach marki Wielton postawiliśmy na sprawdzone rozwiązania i w efekcie zwiększyliśmy odporność na skręcanie wzdłużne ramy podczas bocznego
przechyłu. Wyładunek w trudnym terenie jest jednym z najbardziej niebezpiecz-

W superlekkich
wywrotkach (modele SL) zmieniono
konstrukcję ramy
w tylnej części oraz
przeprojektowano
środniki belek
głównych oraz
węzeł tylny ramy

nych manewrów w pracy z wywrotkami.
Dokładamy wszelkich starań, żeby zminimalizować ryzyko przewrócenia pojazdu. Wprowadzone zmiany i ich wpływ
na poprawę bezpieczeństwa dokładnie
badamy i analizujemy, aby mieć pewność, że osiągnęliśmy pożądane wyniki”
– powiedział Łukasz Trzeciakiewicz, Product Manager Wielton SA.
Wywrotki marki Wielton od lat spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów działających w różnych
gałęziach przemysłu. Stosowanie sprawdzonych rozwiązań oraz ciągłe dążenie
do poprawy jakości i funkcjonalności pojazdów wieluńskiego producenta sprawiają, że są one niezawodnym partnerem w biznesie.

Zdjęcia: © Wielton
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AR, FAS, FAG, FAN, FAD czy FAW
– to tylko niektóre z oznaczeń, jakimi DAF identyfikuje różne konfiguracje 3- lub 4-osiowych podwozi CF
i XF przeznaczonych pod zabudowy specjalistyczne. Ponieważ w Radziejowicach bohaterami były samochody budowlane i komunalne, na nich właśnie
skupimy uwagę.

Ciężkie podwozia DAF
Podwozia z serii CF/XF występują
w wielu konfiguracjach osi, począwszy od
prostego układu 4×2 (FA), poprzez 3-osiowe wersje 6×2 (FAR, FAS, FAG, FAN),
wersję 6×4 (FAT), a na wersjach 4-osiowych w układzie 8×2 (FAK, FAQ, FAC,

Budowlane i komunalne
DAF-y w akcji
Dariusz Piernikarski

W nieprzewidywalnych październikowych warunkach
pogodowych klienci (oraz dziennikarze) testowali
wieloosiowe samochody ciężarowe DAF CF oraz XF
przeznaczone do zastosowań budowlanych
i komunalnych. Miejscem akcji był terenowy tor
w okolicach Radziejowic.

DAF XF 480 FAW 8×4 z zabudową hakową pracujący w zestawie z przyczepą trójosiową
to przykład optymalnego wykorzystania możliwości podwozia w wersji tridem do transportu złomu
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FAX) lub 8×4 w klasycznej wersji z dwiema skrętnymi osiami z przodu (FAD) lub
z osią potrójną (FAW) skończywszy.
Samochody CF 6×4 oraz 8×4 Construction mają niską podatność na uszkodzenia
(zderzak stalowy, stalowa osłona chłodnicy, elastyczne zawieszenie najniższego
stopnia wejściowego), są przystosowane
do jazdy w terenie (prosta oś przednia,
prześwit 400 mm, kąt natarcia 25°).
Eksploatację ułatwiają takie cechy,
jak np. stopień z boku kabiny czy uchwyty
na dachu, ponadto budowlane DAF-y
można wyposażyć w odśrodkowy filtr powietrza, pionowy wydech spalin, a zautomatyzowana skrzynia biegów będzie
mieć specjalny program do jazdy terenowej (off-road).
Firma DAF ma w ofercie również szeroki wybór przystawek odbioru mocy
PTO, złączy aplikacyjnych i możliwości
komunikacji pojazdu z zabudową, które
razem tworzą optymalną platformę do
montażu nawet najbardziej specjalistycznych nadwozi.

Nowe osie nienapędzane
Jeszcze w 2019 r. DAF rozszerzył ofertę osi przednich stosowanych w podwoziach samochodów tej marki. Oprócz
używanych dotychczas osi przednich
o nośności 7,5, 8 i 9 t, w 2- lub 3-osiowych modelach CF i XF można również
montować oś o nośności 10 t, wyposażoną
w zawieszenie na 3 resorach parabolicznych. Jest to rozwiązanie przydatne
w zastosowaniach w segmencie budowlanym, gdzie przód pojazdu ciężarowego
może być dodatkowo obciążony.
Ciekawą propozycją jest również oś
wleczona z podwójnymi kołami o nośności
10 t. Nośność statyczna została zwiększona do 34 t – co jest ważne, jeśli podczas
załadunku i rozładunku ładunek spoczywa
na tylnej osi. Sprawdzi się to w takich
zastosowaniach, jak np. systemy hakowe
do transportu kontenerów czy transport
materiałów budowlanych samochodami
z zabudowami skrzyniowymi i żurawiem
umieszczonym na tylnym zwisie.
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CF 450 FAT 6×4 z wywrotką trójstronną sprawdzi się jako uniwersalny pojazd na budowach typowo miejskich, gdzie mogą występować ograniczenia dostępnej przestrzeni

W nieco lżejszych zastosowaniach
może być oś wleczona z pojedynczymi
kołami o nośności 7,5 t (19 t z osią napędzaną). Nośność statyczna osi wynosi
26 t. W transporcie budowlanym 7,5-tonowa oś wleczona sprawdzi się w systemach hakowych i w transporcie materiałów budowlanych samochodami
z żurawiem HDS na tylnym zwisie.

Nowe osie napędzane
W przypadku modeli CF i XF w konfiguracjach 6×4 oraz 8×4, które są regularnie eksploatowane w terenie lub wymagają lepszej przyczepności, DAF ma
do zaproponowania zespół dwóch niskoobsługowych napędzanych osi tylnych.
Pierwszy z wariantów to 19-tonowe po-

reklama

dwójne osie z pojedynczą redukcją, lekkimi resorami piórowymi i hamulcami
tarczowymi lub bębnowymi, stosowane
typowo w betonomieszarkach 8×4. Do bardziej wymagających zastosowań producent proponuje warianty 21- i 26-tonowe
z pojedynczą redukcją, hamulcami tarczowymi i zawieszeniem pneumatycznym.
W ofercie DAF są również 21- i 26-tonowe zespoły dwóch osi ze zwolnicami
i hamulcami bębnowymi, z zawieszeniem
pneumatycznym lub mechanicznym na
resorach piórowych. Rozwiązanie to jest
przeznaczone do intensywnej eksploatacji, także w warunkach terenowych.

FAW, czyli tridem
Wariant FAW – jest to podwozie CF
lub XF z osią potrójną (tridem) z zawieszeniem pneumatycznym. W skład tego
agregatu wchodzi podwójna oś napędzana z pojedynczą redukcją oraz 8-tonowa
kierowana wleczona oś tylna z pojedynczymi kołami. Normatywna nośność tridemu wynosi 27 t, a techniczna 36 t.
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Zbigniew Kołodziejek,
marketing manager DAF
Trucks Polska

Naszą strategią, którą realizujemy od ponad dwóch lat, jest jak
najszersze pokazanie się w wymagającym sektorze budowlanym i komunalnym. Oczywiście nie będzie to rewolucja, musi to być ustawiczna, organiczna praca i pokazanie klientom tego, że DAF
ma odpowiednie pojazdy oraz przekonanie ich do zakupu. Ci,
którzy odebrali takie samochody, wracają z kolejnymi zakupami. Wskazują przy tym na zalety, które są typowe dla marki
DAF: trwałość, niezawodność, duża rezerwa obciążenia i to
wszystko za najniższą na rynku cenę jednego kilometra.
W sektorze budowlanym i komunalnym widzimy swoją szansę
z naszą bogatą gamą produktową, mam na myśli takie typy
pojazdów, jak wywrotki trójstronne i tylnozsypowe, hakowce,
większe i mniejsze śmieciarki.

Dzisiejsze spotkanie jest przykładem tego, co aktualnie robimy.
Na nasz pokaz podwozi budowlanych i komunalnych zaprosiliśmy klientów, którzy wykorzystują w swej działalności pojazdy innych marek. To wynika właśnie z naszej strategii –
chcemy ich przekonać, że DAF również daje radę…
Ta praca musi być rozłożona na lata. Obecnie DAF w segmentach podwozi specjalistycznych musi wykonać podobną pracę,
jaką wykonaliśmy 25 lat temu, wchodząc na polski rynek
z ciągnikami siodłowymi.
Interesująca propozycja to podwozie FAW z osią tridem – oceniamy, że taka konfiguracja osi będzie zyskiwać coraz więcej
zwolenników i coraz większe grono użytkowników. Wynika to
z bardzo prostego powodu: gdy porównujemy ją z klasycznym
rozwiązaniem 8×4, to ten samochód przy praktycznie identycznych walorach, jeśli chodzi o ładowność, jest zwrotniejszy niż podwozie 3-osiowe. W wielu aplikacjach zwrotność
samochodu ma kluczowe znaczenie.
W bieżącym roku w segmencie podwozia też wystąpił spadek
sprzedaży, ale warto zauważyć, że był on dużo mniejszy niż
w przypadku ciągników siodłowych. W podwoziach lekkich sytuacja jest jeszcze bardziej korzystna – spadek sprzedaży
w porównaniu z podwoziami ciężkimi był nawet o połowę
mniejszy. My jako DAF Trucks Polska w lekkim segmencie dostarczyliśmy w tym roku o ok. 20% więcej samochodów niż
w ubiegłym. Mocno poprawiliśmy naszą pozycję na rynku.

Kierowana oś wleczona zapewnia
precyzyjne manewrowanie pojazdem:
średnica zawracania między krawężnikami samochodu w konfiguracji FAW
8×4 z osią tridem (rozstaw osi 4,55 m,
długość zabudowy 6,98 m) wynosi zaledwie 15,6 m – dla porównania podwozie
FAD 8×4 (rozstaw osi 5,30 m, długość
zabudowy 6,98 m) ma średnicę zawracania między krawężnikami wynoszącą
20,2 m. Samochód w konfiguracji FAW

Stalowa wywrotka tylnozsypowa halfpipe to przysłowiowy koń roboczy na większości budów – w tej
roli doskonale sprawdza się CF 480 FAD 8×4

8×4 idealnie nadaje się do transportu
ładunków na placach budowy, na których
jest stosunkowo mało miejsca. Nowe
podwozie doskonale sprawdza się jako
wywrotka, jako zabudowa skrzyniowa
z tylnym żurawiem załadunkowym (np.
w transporcie drewna stosowego) lub
jako połączenie żurawia załadunkowego
z systemem hakowym.
W najmocniejszych wersjach model LF (na zdjęciu: LF 260 FA 4×2)
można również wykorzystać jako podwozie pod zabudowę śmieciarki
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został mianowany wiceprezesem działu sprzedaży i marketingu
na Europę. Nowe stanowisko objął 1 sierpnia br. w siedzibie Nissan Europe
w Montigny-le-Bretonneux we Francji. Wraca do regionu po tym, jak
kierował działem sprzedaży i marketingu Nissana w Azji i Oceanii (A&O).
W nowej roli zastąpi Roela de Vriesa, który postanowił odejść
z firmy z powodów osobistych. Rozpoczął pracę w firmie Nissan ponad
30 lat temu na stanowisku Export/Area Managera w Hiszpanii, pracował
na kilku stanowiskach w działach marketingu i sprzedaży w Holandii, Francji
i we Włoszech oraz jako dyrektor zarządzający Nissana w Holandii
i na rynkach skandynawskich. W 2017 r. został mianowany wiceprezesem
ds. sprzedaży w Nissanie na Europę, a od czerwca do grudnia 2019 r.
kierował działem sprzedaży i marketingu w Europie.
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