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– wyniki sprzedaży w 2020 r.

Podsumowujemy wyniki sprzedaży samochodów ciężarowych w roku 2020. Był to dla
branży transportowej bardzo trudny rok – po
spodziewanym słabym początku liczyliśmy na
stopniową poprawę koniunktury, jednak ze
względu na pandemię koronawirusa poniesione straty okazały się bardzo dotkliwe.
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Pojazdy komunalne w służbie
drogowej: zamiatarki. Część 1

Postępująca urbanizacja oznacza więcej wyzwań do pokonania w utrzymaniu jakości naszego życia. Ważnym aspektem jest usuwanie zanieczyszczeń z ulic i chodników.
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Liczba rejestracji nowych przyczep i naczep
> 3,5 t dmc. w 2020 r. w Polsce spadła
o 28,4% r/r – łącznie zarejestrowano 16 445
nowych pojazdów, w tym 14 727 naczep, czyli
o 28,2% mniej niż w 2019 r., oraz 1718 przyczep – o 30% mniej niż rok wcześniej.

50

# 1– 2 / 2021

Paliwa alternatywne
a efekt cieplarniany

Przyszłość rysuje się w jasnych barwach, jeśli
chodzi o wykorzystanie paliw alternatywnych
z różnych źródeł. Warunek jest jeden: muszą
być czystsze, bardziej ekologiczne.
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Rozwój elektromobilności w zakresie samochodów dostawczych Grupy PSA został doceniony w postaci nagrody Międzynarodowego
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Dziedzictwo
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Pandemia koronawirusa nadal wpływa na naszą branżę w sposób, jakiego nie mogliśmy sobie wyobrazić rok temu, a te wyzwania będą odbijać się echem w 2021 r. Wkraczając w terminologię
żeglarską powiem, że ten rok będzie mieszanką wydajnego
pływania z wiatrem oraz trudnego halsowania pod wiatr.

W

trakcie ubiegłorocznej pandemii COVID-19
jeszcze wyraźniej zauważyliśmy, że branża
transportowa boryka się z takimi problemami,
jak niedobory kierowców, problemy z przepustowością i rosnąca ilość ładunków do przewiezienia napędzana ewolucją nawyków zakupowych. W zasadzie rok bieżący wydaje się
oferować więcej tego samego. Jego głównym
wyznacznikiem będzie oczywiście trajektoria
pandemii.
Podczas gdy ekonomiści optymistycznie
patrzą na oznaki ożywienia gospodarczego,
trwająca pandemia i nieudolne wysiłki w zakresie szczepień mogą spowodować zahamowanie wzrostu w pierwszej połowie roku.
Mam jednak nadzieję, że w końcu – również
dzięki szczepieniom, a nie tylko nabyciu odporności po przechorowaniu – nabierzemy odporności populacyjnej i w drugiej połowie roku
rozpocznie się powrót do normalności.
Wyzwania, jakie przyniósł rok 2020,
doprowadziły również do pozytywnych zmian
w samej branży transportowej oraz w postrzeganiu transportu przez ogół społeczeństwa,
które – oby – zostaną z nami jeszcze długo
po tym, jak definitywnie uporamy się
z koronawirusem.
Nie ma to jak brak przysłowiowego papieru toaletowego w sklepach, który uzmysławia
ludziom rolę, jaką łańcuchy dostaw i transport
ciężarowy odgrywają w ich codziennym życiu.
W kwietniu pisałem o tym, jak kierowcy ciężarówek w końcu zdobyli uznanie, na jakie
zasługują, wskazując na liczne wyzwania,
z którymi musieli się zmierzyć na drodze,
dostarczając nie tylko podstawowe artykuły
konsumpcyjne, ale także krytyczne środki
medyczne. Może w końcu zrozumiemy,
że jeśli coś kupiliśmy w sklepie, to tę rzecz
przywiozła ciężarówka.

Walka z koronawirusem przyspieszyła
wdrażanie rozwiązań, które pomagają chronić
kierowców, jednocześnie poprawiając wydajność łańcucha dostaw. Wirtualna technologia
zastosowana do celów informacyjnych czy
szkoleniowych umożliwiła flotom usprawnienie
działania i poprawę wydajności. Technologie
bez użycia papieru, takie jak elektroniczne listy
przewozowe i dowody dostawy, pozwalają
na lepsze przestrzeganie reżimów sanitarnych
i poprawiają możliwości śledzenia przesyłek.
Sztuczna inteligencja może usprawnić rekrutację kierowców. Cyfrowe platformy dopasowywania frachtu zyskują na popularności.
Sondaże pokazują, że zmiany klimatyczne
są postrzegane przez większość ludzi na całym
świecie jako główne zagrożenie cywilizacyjne.
Podczas wiosennego lockdownu uderzający był
niemal natychmiastowy spadek zanieczyszczenia powietrza wynikający z mniejszej liczby
pojazdów na drogach. W tym roku zaobserwowaliśmy niesamowity postęp w badaniach
i rozwoju ciężarówek elektrycznych. Elektryfikacja transportu będzie przyspieszać, ponieważ
rządowe zachęty, opinia publiczna oraz chęć
bycia postrzeganym przez klientów jako „zielony” nieuchronnie popychają branżę w kierunku pojazdów o niższej lub zerowej emisji.
Wzloty i upadki tego roku zmusiły floty do
szybkiego nauczenia się, jak działać oszczędniej, a jednocześnie być bardziej elastycznym
– szybszym w reagowaniu na zmiany na rynku.
Analiza danych i dbałość o spójność realizowanych procesów są kluczową strategią
w osiągnięciu tego celu.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
redaktor naczelny
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GATES PUBLIKUJE RAPORT
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
ates Corporation, czołowy globalny dostawca produktów hydraulicznych i rozwiązań do przenoszenia mocy, opublikowała
w połowie stycznia br. raport zrównoważonego rozwoju za rok
2019. Raport jest oparty na pięciu kluczowych wartościach Gates: odpowiedzialność, współpraca, wytrwałość, ciekawość i zaangażowanie. Globalny zespół firmy promuje zrównoważony rozwój w sposób kompleksowy
i zintegrowany, łącząc nowatorskie materiałoznawstwo, projektowanie produktów i inżynierię procesów w celu tworzenia produktów jeszcze lepiej
odpowiadających potrzebom klientów. W ramach swojej działalności
firma Gates skupia się także na poszanowaniu wody i energii, ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i odpadów, a także na recyklingu.

© WESEM

G

UNIKATOWA LAMPA
ROBOCZA WESEM
ompaktowa i lekka. Doskonale wpasowana w zabudowę. Szczelna
i wytrzymała. Efektywna energetycznie. O rozproszonej wiązce
świetlnej. Znakomicie oświetla pole pracy wokół pojazdu, ale
także na łodzi czy innym niekonwencjonalnym środku transportu. Wspomniane cechy dotyczą nowego rodzaju lampy roboczej w asortymencie
firmy WESEM. Lampa CRP1 – bo o niej mowa – jest przeznaczona przede
wszystkim do montażu na samochodach pożarniczych i w zabudowach
pojazdów specjalnych. Łatwość montażu i przydatność produktu docenią
nie tylko producenci nadwozi, ale także użytkownicy pojazdów, którzy szukali tego typu rozwiązań bądź potrzebują zamienników dla dotychczasowych lamp.

K

W przypadku lampy CRP1 strumień świetlny modułu LED wynosi 1400 lm,
moc maksymalna to 19 W, napięcie znamionowe 12/24 V DC, temperatura barwowa 5000–7000 K. Lampa wykonywana jest w klasie szczelności IP67, IP69K, obudowę wykonano z aluminium, szybę z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Producent zastosował również zabezpieczenie
przed przegrzaniem oraz przed odwrotną polaryzacją.
(DP)

Raport dokumentuje mierzalny postęp we wszystkich obszarach zrównoważonego rozwoju, a także w wielu innych. Bezpieczeństwo i higiena
pracy pracowników jest priorytetem firmy Gates: w okresie ostatnich 5
lat firma może poszczycić się 40-procentowym spadkiem liczby udokumentowanych obrażeń. Zaangażowanie społeczne obejmuje takie programy,
jak BuildORama, w ramach którego pracownicy konstruują rowery i przekazują je dzieciom z ubogich rodzin.
Kompletny raport zrównoważonego rozwoju za rok 2019 jest do pobrania i przeglądania na stronie investors.gates.com/Sustainability/Sustainability-Report.
Firma Gates jest światowym producentem innowacyjnych i zaawansowanych rozwiązań do przenoszenia mocy i napędów hydraulicznych.
W szerokiej ofercie znajduje się wiele produktów dostępnych zarówno na
rynku części zamiennych, jak i przeznaczonych na pierwszy montaż. Marka
Gates jest obecna w wielu sektorach rynku przemysłowego i konsumenckiego, odgrywając znaczącą rolę w różnych zastosowaniach, takich jak
rolnictwo, budownictwo, energetyka i produkcja, przez codzienne zastosowania konsumenckie, takie jak drukarki, myjki ciśnieniowe, automatyczne
bramy i odkurzacze, po praktycznie wszystkie formy transportu. Produkty
Gates sprzedawane są w 128 państwach. W Polsce spółka Gates Polska
w swoim zakładzie produkcyjnym w Legnicy wytwarza zestawy do napędów paskowych.
(DP)

amochód na okładce to DAF CF 450 FAD 8×4 z kabiną dzienną Day Cab, zabudowany tylnozsypową wywrotką stalową Meiller-Kipper P436 z półokrągłym kształtem muldy o pojemności 19 m3. Samochód jest napędzany przez silnik PACCAR MX-11 Euro VI D o mocy
449 KM (330 kW) i maksymalnym momencie obrotowym 2300 Nm. Napęd na koła przenosi zautomatyzowana skrzynia biegów TraXon 12TX2610 OD o 12 przełożeniach (rozpiętość 12,92–0,77)
i przekładnia główna o przełożeniu 3,46. Podwozie w wersji Construction ma rozstaw osi 5,3 m,
nośność osi przednich to 2×8 t, tylnych – 2×10,5 t. Z tyłu zastosowano zespoloną oś ze zwolnicami
HR1670T z hamulcami bębnowymi i zawieszeniem mechanicznym na resorach trapezoidalnych, osie
przednie 167N mają zawieszenie na resorach parabolicznych. Nośność podwozia to 22,9 t.

S
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Daimler Truck dostarcza
wiodące w branży rozwiązania
i usługi transportowe

DAIMLER WYDZIELI
BIZNES CIĘŻARÓWEK
aimler planuje wyodrębnić Daimler Truck jako oddzielną działalność
i założyć dwie niezależne firmy, które ostatecznie zmieniają nazwę
części samochodowej na Mercedes-Benz. W komunikacie prasowym z 3 lutego br. firma oświadczyła, że Mercedes-Benz „będzie wiodącą
na świecie firmą zajmującą się luksusowymi samochodami, zobowiązaną
do bycia liderem w dziedzinie napędów elektrycznych i oprogramowania samochodowego”, natomiast „Daimler Truck przyspieszy swoją drogę do zerowej emisji jako największy na świecie producent ciężarówek i autobusów
oraz lider w obszarze technologii”.

D

Mercedes-Benz to najcenniejsza na świecie marka samochodów luksusowych, oferująca najbardziej pożądane samochody wymagającym klientom.
Daimler Truck dostarcza wiodące w branży rozwiązania i usługi transportowe.
Obie firmy działają w branżach, które stoją w obliczu poważnych zmian technologicznych i strukturalnych. Biorąc pod uwagę ten kontekst, Daimler uważa,
że będą one w stanie działać najskuteczniej jako niezależne podmioty, wyposażone w dużą płynność netto i wolne od ograniczeń struktury konglomeratu.
Daimler Truck będzie mieć całkowicie niezależne kierownictwo i niezależny
ład korporacyjny, w tym niezależnego przewodniczącego rady nadzorczej.
Oddzielne notowanie Daimler Truck na giełdzie we Frankfurcie planowane
jest na koniec 2021 r. Zgodnie z zapowiedzią nowy Daimler Truck przyspieszy
realizację swoich planów strategicznych, posuwając się naprzód w rozwoju
bezemisyjnych technologii dla samochodów ciężarowych i autobusów. Ostateczna decyzja o podziale musi zostać podjęta przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Daimlera, które planowane jest na trzeci kwartał.
(DP)

20 000 AUTOBUSÓW
Z FABRYKI SOLARISA
fabryki Solarisa w Bolechowie 15 grudnia 2020 r. wyjechał autobus
z okrągłym numerem 20 000. Jubileuszowy Solaris to przegubowy
autobus elektryczny Urbino electric w barwach MZA Warszawa. To
również ostatni pojazd w ramach zamówienia złożonego jeszcze w 2019 r.
na 130 elektrobusów. Nie kończy on jednak imponujących decyzji zakupowych MZA. Zgodnie z planami przewoźnika w 2027 r. aż połowa spośród
1500 warszawskich autobusów ma być nisko- albo zeroemisyjna.

Z

„Jeśli spojrzy się dziś na pierwszą i ostatnią generację pojazdów marki Urbino,
widoczny jest ogromny postęp, jaki dokonał się w obszarze transportu publicznego. Nie chodzi tu tylko o rozwój technologii i wzornictwo pojazdów,
choć zmiany są tu imponujące. Dla firmy Solaris najistotniejsze, co wyda-

www.lampyostrzegawcze.pl
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Obecnie Solaris produkuje
ponad 1500 autobusów
rocznie, niemal połowa
z nich ma napędy elektryczne. Z każdym rokiem
producent umacnia swoją
pozycję lidera elektromobilności w transporcie
publicznym w Europie

rzyło się w ciągu dwóch ostatnich dekad, jest przeniesienie akcentu na
czystość napędu i co za tym idzie jakość życia mieszkańców miast” – powiedział Javier Calleja, prezes zarządu firmy Solaris.
Od 2001 r. Solaris produkuje bezemisyjne trolejbusy – w sumie dostarczono
już ponad 1600 tych pojazdów. Urbino hybrid pojawiło się na rynku w 2006 r.
jako pierwszy seryjnie produkowany autobus tego typu w Europie. W roku
2011 premierę miał autobus Urbino electric. Od tej chwili Solaris inwestuje
przede wszystkim w doskonalenie rozwiązań bezemisyjnych.
Obecnie Solaris produkuje ponad 1500 autobusów rocznie, niemal połowa
z nich ma napędy elektryczne. Z każdym rokiem producent umacnia swoją
pozycję lidera elektromobilności w transporcie publicznym w Europie.
W trzech pierwszych kwartałach 2020 r. Solaris był największym producentem
autobusów bateryjnych.
(DP)
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Samochody ciężarowe
– wyniki sprzedaży w 2020 r.
Dariusz Piernikarski
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7.
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10.

Polska
Włochy*
Hiszpania
Holandia
Belgia
Czechy
Austria
Unia Europejska
+ EFTA+ UK

Europa uderzona przez pandemię
W 2020 r. liczba rejestracji nowych
samochodów ciężarowych (> 3,5 t dmc.)
w krajach Unii Europejskiej zmalała
o 25,7% – zarejestrowano tylko 247 499
pojazdów (333 072 w 2019 r.). Na całym
ryku europejskim (EU + EFTA + UK) liczba
rejestracji wyniosła 296 588 (–26,6%).
Pomimo pozytywnych wyników we wrześniu i listopadzie wprowadzane w związku
z pandemią ograniczenia – zwłaszcza
lockdown w pierwszej połowie roku – wpłynęły negatywnie na całoroczne wyniki.
Wszystkie rynki UE odnotowały dwucyfrowe spadki. Na największych rynkach
spadki w porównaniu z 2019 r. były następujące: Niemcy –24,0% (74 779 szt.),

74 779
42 699
39 312
20 671
20 303
19 245
10 426
7 516
7 355
5 676
296 588

Zmiana % r/r
–24,0
–24,1
–33,6
–27,0
–14,0
–21,7
–32,2
–34,7
–25,3
–29,8
–26,6

Francja –24,1% (42 669 szt.), Polska –27%
(20 671 szt.), Włochy –14% (20 303 szt.),
Hiszpania –21,7% (19 245 szt.). Po brexicie spadek rejestracji w Wielkiej Brytanii
wyniósł w 2020 r. 33,6% (39 312 szt.).
Biorąc pod uwagę wyłącznie segment ciężki, czyli samochody ciężarowe
> 16 t dmc., w 2020 r. w Unii Europejskiej (UE27) zarejestrowano 198 352 pojazdy – mniej o 27,3% niż w 2019 r. Na
największym rynku niemieckim sprzedano 50 323 samochody (–26,0% r/r). Na
drugim co do wielkości rynku francuskim
nabywców znalazło 36 737 samochodów
ciężarowych segmentu ciężkiego – to spadek sprzedaży o 25,8% r/r. W Wielkiej Brytanii po brexicie sprzedaż spadła o 35,9%
(27 794 szt.). Skutki pandemii odczu-
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Segment ciężki
(> 16 t dmc.)
2020
50 323
36 737
27 794
18 298
16 500
15 932
9 111
6 125
5 913
5 467
233 232

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

4.
5.

Wielka Brytania

2020

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

3.

---

rezentowane w dalszej części artykułu dane liczbowe w odniesieniu do Unii Europejskiej pochodzą
z danych publikowanych przez ACEA,
czyli Zrzeszenie Europejskich Producentów Samochodowych. Wszystkie szczegółowe wyniki sprzedaży w Polsce zaczerpnięto z raportów publikowanych
przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego PZPM przygotowanych na podstawie danych dostarczonych przez Centralną Ewidencję Pojazdów MSW.

Francja

Samochody ciężarowe
(> 3,5 t dmc.)
--- ------- ------------------------------------------------- -----

2.

Niemcy

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

1.

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

Podsumowujemy wyniki sprzedaży samochodów ciężarowych w roku 2020.
Był to dla branży transportowej bardzo trudny rok – po spodziewanym słabym
początku liczyliśmy na stopniową poprawę koniunktury, jednak ze względu
na pandemię koronawirusa poniesione straty okazały się bardzo dotkliwe.

Zmiana % r/r
–26,0
–25,8
–35,0
–28,1

Tabela 1.
Rejestracje
samochodów
ciężarowych
(> 3,5 t dmc.)
w 2020 r. w Unii
Europejskiej

–13,1
–22,1
–34,0
–37,4
–26,4
–28,8
–28,3

* dane
orientacyjne

walne były mocno w Hiszpanii (–22,1% r/r,
15 932 szt.), Polska ze sprzedażą w segmencie ciężkim wynoszącą 18 298 szt.
jest na trzecim miejscu (czwartym, jeśli
uwzględnimy Wielką Brytanię), smuci spadek sprzedaży o 28% – nieco większy niż
średnia unijna. Przyczyną była przede
wszystkim trudna sytuacja przewoźników dalekobieżnego transportu międzynarodowego związana z trwającą pandemią koronawirusa, negatywny wpływ
miały również skutki uchwalenia unijnego pakietu mobilności i brexitu.
Ogólne zestawienie sprzedaży samochodów ciężarowych (> 3,5 dmc.) na 10
największych rynkach w Unii Europejskiej, z wyróżnieniem segmentu ciężkiego (> 16 t. dmc.), przedstawia tabela 1.
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W Polsce – znaczne spadki
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Na wstępie przypomnijmy, że w całym 2019 r. sprzedaż nowych samochodów ciężarowych > 3,5 t dmc. osiągnęła
poziom 28 317 szt., w stosunku do historycznie rekordowego roku 2018 był to
niewielki spadek o 5,2%. W segmencie
ciężkim (> 16 t dmc.) wyniki roku 2019 r.
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Wykres 1. Sprzedaż samochodów
ciężarowych > 3,5 t dmc. w 2020 r.
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Fig. 1. New truck sales
in Poland in 2020 (GVW > 3,5 t)
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Wykres 2. Sumaryczna sprzedaż
ciągników siodłowych i podwozi
w segmencie ciężkim (> 16 t dmc.)
w 2020 r.
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Fig. 2. Total sales of tractors
and rigids in Poland in heavy
segment (GVW > 16 t) in 2020
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W 2020 r. popyt na samochody ciężarowe segmentu lekkiego i średniego (od
3,5 do 16 t dmc.) zmalał o 17,3% – sprzedano 2373 pojazdy. W segmencie ciężkim
(> 16 t dmc.) sprzedaż spadła o 28,1%
– klienci odebrali 18 298 samochodów,
w tym 14 463 ciągniki siodłowe (–28,6%)
oraz 3835 podwozi (–25,9%). W segmencie ciężkim ciągniki siodłowe stanowiły
79% całej sprzedaży (79,7% w 2019 r.).
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również można było uznać za zadowalające: do odbiorców trafiło 25 418 nowych
ciężarówek – o 7,4% mniej niż w 2018 r.
Sprzedaż samochodów ciężarowych
(> 3,5 t dmc.) w Polsce w roku 2020 zmalała o 27% r/r, do klientów trafiło 20 671
pojazdów. Szczegółowe wyniki z podziałem na marki i segmenty masowe oraz
udziały w rynku przedstawiamy w tabeli
2 oraz na wykresach 1–3.
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DAF znów na czele
Nadal liderem rynku (podobnie jak
w latach 2016–2019) pozostaje DAF
Trucks, sprzedając łącznie 4438 ciężarówek – jest to jednak o 22,3% mniej niż
w 2019 r. Pierwsze miejsce na podium
dało firmie udział rynkowy 21,5%. Na
drugim miejscu jest MAN Truck & Bus
ze sprzedażą 3500 pojazdów – to spadek
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Tabela 2. Wyniki
sprzedaży nowych
samochodów
ciężarowych
w 2020 r.
w Polsce
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Początku ubiegłego roku nie zaliczyłbym
do rekordowych, jeśli chodzi o spływ zamówień – nie był on najgorszy, oczekiwanie na rozwój sytuacji, trochę niepewności co do rozwoju biznesu. Pomimo
to, gdy zaczął się cały kłopot z koronawirusem, nie cierpieliśmy na brak samochodów: u nas sieć dealerska zawsze
utrzymuje jakieś stoki, a poza tym w początkowej fazie pandemii kilku klientów
wstrzymało realizację zamówień w oczekiwaniu głębokiego kryzysu. W kontaktach z klientami zaniepokojonymi o rozwój sytuacji staraliśmy się studzić emocje
i szliśmy im na rękę, przekładając odbiory
pojazdów na czas późniejszy.
Przyznam, że atmosfera była dość nerwowa na początku lockdownu. Nasi dealerzy mieli od razu przed oczami to, co
się wydarzyło w roku 2008, kiedy fabryki pracowały jeszcze z pełną mocą,
a klienci przestali odbierać samochody.
Bali się, że i tym razem zostaną z bardzo
dużym portfelem zamówień i nieodebranymi pojazdami na placu. W rzeczywistości wygrani byli ci producenci i dealerzy, którzy pod koniec drugiego kwartału
mieli wolne pojazdy – sprzedaż mogła
być realizowana na bieżąco. Nie uważam
jednak, że pozwoliło to na wygranie jakiejś znaczącej części rynku. W przypadku DAF-a fabryka w Eindhoven dość
szybko powróciła po lockdownie do sensownych wolumenów produkcyjnych. Od
początku rozruchu wdrożono docelowy
system pracy wynikający z różnego rodzaju obostrzeń i środków bezpieczeństwa,
jak większe odległości pomiędzy pracownikami, reorganizacja przemieszczania
się po zakładzie itd. W wyniku takich
działań, pomimo wolniejszego restartu,
produkcja szybko, bo już z początkiem
3. kwartału, powróciła do poziomu sprzed
wybuchu pandemii i to głównie pozwoliło nam na dynamiczne odrabianie strat
z pierwszej połowy roku.
Przyznam, że pomimo początkowej dużej
niepewności z perspektywy czasu możemy ocenić, że to się w sumie dobrze skończyło dla branży transportowej – myślę,
że w marcu czy w kwietniu nikt nie odważyłby się postawić takiej tezy. Nie wiedząc co będzie, przygotowaliśmy wtedy
programy pomocowe dla naszych dea-

W biznesie najgorsza
jest niewiadoma

Mariusz Piszczek

,
dyrektor zarządzający
DAF Trucks Polska

Spodziewam się powrotu
do normalności, który da impuls
do potężnego odbicia w górę
we wszystkich dziedzinach,
a zapotrzebowanie na transport
jeszcze się zwiększy.

lerów, które pozwalały im rozłożyć w czasie finansowanie nie sprzedanego stoku,
naszym klientom korzystającym z leasingu fabrycznego zaoferowaliśmy moratoria, rozkładając im płatności na dłuższy okres. Powstała ochronna tarcza DAF
maksymalnie łagodząca ten szok. Zawsze wobec klientów z pozytywną historią współpracy wychodzimy z pomocną
dłonią, mając w zanadrzu dużą elastyczność w działaniu.
Odrabiamy teraz to, czego nie dostarczyliśmy w ubiegłym roku – dotyczy to zwłasz-
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cza tych największych flot. W związku
z odroczeniem terminów leasingowych
wiele pojazdów do wymiany „wpada”
nam na rok bieżący i generuje dodatkowy
wolumen zamówień. Mamy też ogólnie
korzystny klimat do prowadzenia działalności transportowej: jest dobry kurs euro,
dostępni są kierowcy, turbulencje związane z brexitem okazały się nie takie
straszne, choć wydłuża się czas operacyjny, co wymaga dysponowania większą
liczbą jednostek transportowych. Nie
powinniśmy również zapominać o tym,
że oswoiliśmy się z pakietem mobilności.
W biznesie najgorsza jest niewiadoma.
Jeśli wchodzi w grę negatywna przesłanka
ograniczająca działalność, ale reguły są
jasne, to jest szansa odpowiedniego przystosowania, najgorsza jest niepewność.
Spodziewam się powrotu do normalności,
który da impuls do potężnego odbicia
w górę we wszystkich dziedzinach, a zapotrzebowanie na transport jeszcze się
zwiększy. Jestem umiarkowanym optymistą, jeśli chodzi o najbliższy rok i dużym optymistą, jeśli chodzi o jego pierwszą połowę.
W strategii działania DAF Trucks w Polsce
planujemy jeszcze mocniejsze uderzenie
w segmencie podwozi. Mieliśmy dobre
wyniki na przykład w segmencie komunalnym czy budowlanym, chcemy tam być
jeszcze bardziej widoczni. Budowaliśmy
z mozołem naszą pozycję, przekonaliśmy
do sprzedawania podwozi naszych dealerów, wspieramy to marketingowo i finansowo. Nie możemy teraz odpuścić, bo
zniweczylibyśmy naszą dotychczasową
pracę. Nie zapominamy oczywiście o ciągnikach siodłowych, bo to podstawa naszej egzystencji.
Zdjęcie: © DAF Trucks
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sprzedaży o 33,5% r/r i udział rynkowy
16,9%. Firma Volvo Trucks zakończyła rok
na trzeciej pozycji (sprzedaż 3433 samochodów) z udziałem w rynku wynoszącym
16,6% (spadek sprzedaży o 19,2% r/r).
Jedynym producentem z tzw. wielkiej
siódemki, któremu w 2020 r. udało się
zwiększyć sprzedaż, było Iveco – klienci
odebrali 1643 samochody tej marki, było
to o 7,3% więcej niż przed rokiem.
DAF Trucks jest również liderem
w segmencie ciężkim (> 16 t dmc.) ze
sprzedażą 4326 samochodów (spadek
o 22,7% r/r, udział w rynku 23,7%). Na
drugiej pozycji znalazło się Volvo Trucks
– wynik firmy to 3416 sprzedanych ciężkich ciężarówek (–19,4% r/r, udział rynkowy w tym segmencie – 18,9%). Na podium jest jeszcze Scania – klienci kupili
3008 samochodów z gryfem na masce,
o 43% mniej niż przed rokiem – niestety to Scania odnotowała największy
spadek sprzedaży.
DAF Trucks od lat jest nie do pokonania w sprzedaży ciągników siodłowych
– w 2020 r. dostarczenie 3812 pojazdów
(mniej o 22,6% r/r) dało firmie udział rynkowy wynoszący aż 26,4% – to więcej
o 2,1% niż w 2019 r. Zajmująca drugą
pozycję w sprzedaży ciągników firma
Volvo Trucks przekazała 2644 pojazdy
– o 22,3% mniej niż przed rokiem (udział
rynkowy w tym segmencie 18,3%). Scania znalazła się na trzecim miejscu, sprze-
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dając 2292 ciągniki (–45,8% r/r). Mimo
spadku koniunktury w transporcie międzynarodowym, szczególnie odczuwalnego w drugim kwartale ub.r., firma
Iveco zdołała zwiększyć sprzedaż ciągników siodłowych aż o 120% (534 szt.
w 2020 r., 242 szt. w 2019 r.). Warto też
wspomnieć, że w ubiegłym roku firma
Ford Trucks w drugim roku swojej działalności na terenie Polski sprzedała 146
ciągników F-Max (w 2019 r. były to tylko
22 pojazdy).
Zainteresowanie ciężkimi podwoziami
pod zabudowę zmalało w podobnym stopniu jak ciągnikami – spadek sprzedaży wyniósł bowiem 25,7% – w 2020 r. sprzedano 3835 pojazdów. Pierwsza trójka to

XI

Wykres 3. Poziom
sprzedaży ciągników
siodłowych i podwozi
ciężarowych w kolejnych miesiącach 2020 r.
wraz ze spadkiem
sprzedaży r/r
Fig. 3. Sales of tractors
and truck chassis (GVW
> 3,5 t) in the consecutive months of 2020
together with a decline
in sales y/y
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Volvo Trucks (772 szt., awans z czwartego miejsca), MAN Truck & Bus (752 szt.)
oraz Scania (716 szt.). Warto zwrócić
uwagę na to, że Volvo Trucks odnotowało najniższy spadek sprzedaży podwozi
– było to tylko –7,2%.
W segmentach lekkim i średnim (3,5–
–16 t dmc.) dominującą pozycję ma Iveco,
włoski producent dostarczył polskim klientom 1022 samochody (spadek o 10,8%),
co dało 43,1% udziału w rynku. Tradycyjnie na drugim miejscu jest MAN Truck
& Bus ze sprzedażą 527 pojazdów (spadek
sprzedaży o 29%, udział w rynku 22,2%),
na podium znalazł się również Mercedes-Benz, dostarczając 445 samochodów
(mniej o 15,7% niż w 2019 r.).

Nasz komentarz
Na początku roku 2020 importerzy snuli dość ostrożne plany, zakładając dalszy, ale niewielki
spadek popytu. Nikt jednak nie przewidział, że pojawi się czynnik zewnętrzny w postaci pandemii SARS-CoV-2 i jej skutków. Wraz z wprowadzeniem obostrzeń związanych z koniecznością zachowywania dystansu społecznego i zawieszeniem produkcji w wielu zakładach
produkcyjnych, także w sektorze motoryzacyjnym, zapotrzebowanie na przewozy towarów
przemysłowych drastycznie spadło. Równolegle nastąpił gwałtowny wzrost zakupów online,
zwłaszcza w branży spożywczej, co z kolei spowodowało, że konieczne było sprostanie
zwiększonemu popytowi na przewozy krajowe, co tłumaczy mniejsze spadki sprzedaży
w segmencie podwozi – szczególnie w lekkim i średnim segmencie masowym.
W drugiej połowie roku następował powolny wzrost popytu (wykres 3), ale firmy transportowe, uważnie śledząc rozwój sytuacji, starały się poprawić swoje bilanse i minimalizować
straty. Konsekwencją tego jest zdecydowany spadek liczby zamówień na nowe samochody
ciężarowe w ogólnym bilansie 2020 r.
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Silniejsi, bardziej doświadczeni,
spokojniejsi, pełni optymizmu
Rok 2020 przejdzie do historii jako ten,
w którym wszystkie plany wymagały natychmiastowej i zdecydowanej korekty.
W zasadzie z dnia na dzień musieliśmy
dostosować się do nowej rzeczywistości
i nauczyć się w niej skutecznie funkcjonować. Patrząc na osiągnięte wyniki, jestem przekonana, a jednocześnie ogromnie dumna, że nasza organizacja zdała
ten trudny egzamin celująco.
Jeśli chodzi o sprzedaż samochodów nowych, to odczucia mam bardzo pozytywne. Nieco zaskakuje, ale też napawa
optymizmem szczególnie druga połowa
roku, kiedy nastąpiło znaczące odbicie po
bardzo słabych pierwszych dwóch kwartałach. Rok 2021 zapowiada się jeszcze
bardziej obiecująco, patrząc na portfel zamówień od klientów. Bardzo cieszy nas
duża i wciąż rosnąca liczba zamówień na
pojazdy nowej gamy. Rok 2020 był dla nas
również sukcesem w segmencie podwozi
dostarczonych na polski rynek – znacznie
zwiększyliśmy ich udział w naszej sprzedaży i co ważne w segmencie ciężkim
jesteśmy liderem z udziałem ponad 20%.
Konkludując: rok 2020 na pewno postrzegamy dla naszej organizacji w kategoriach bardzo udanego!
Rynek pojazdów używanych po początkowej mocnej korekcie cenowej bardzo
szybko odrobił straty. Dział Pojazdów
Używanych Volvo Trucks zakończył rok
2020 z rekordowym wolumenem sprzedaży i historycznie niskim magazynem
pojazdów. To, co cieszy bardzo, to fakt,
że nabywcy pojazdów używanych coraz
częściej inwestują w kontrakty serwisowe i korzystają z finansowania fabrycznego. To znak, że profil klienta w tym
segmencie również wszedł na bardziej zaawansowany poziom. Jeśli chodzi o wyniki obszaru service market, to zdecydowane spadki obrotów zanotowaliśmy
jedynie w marcu, kwietniu i maju. W ko-

lejnych miesiącach sytuacja zaczęła się
poprawiać i obecnie wyniki są na bardzo
dobrym poziomie, w wielu lokalizacjach
znacznie wyższym niż w 2019 r. W ubiegłym roku, pomimo sytuacji związanej
z COVID-19, kontynuowaliśmy inwestycje w rozwój sieci, realizując dwie
rozbudowy w naszych serwisach własnych, prywatni Partnerzy Volvo Trucks
również dokonali inwestycji w swoje
punkty serwisowe.
Podsumowując miniony rok, przede
wszystkim mam poczucie, że otaczają
mnie bardzo profesjonalni, przewidujący klienci oraz kompetentny i lojalny zespół współpracowników. Połączenie tych
dwóch czynników z bardzo silną ofertą
produktową, którą dziś dysponujemy,
pozwoliło nam bardzo szybko dostosować
się do nowych, trudnych warunków. Widać również, że nasi klienci wyciągnęli
wnioski z kryzysowego roku 2009 i tym
razem w przeważającej większości wyszli z całego zamieszania bez szwanku.
Wszyscy w większym stopniu zaczęli korzystać z nowoczesnych technologii,
wzrosła rola i waga procesów cyfrowych,
rozwiązań on-line, elektronicznego obiegu
dokumentów i okazało się, że efektywność takiej pracy pozwoliła odzyskać część
czasu, który można dziś zainwestować
w inne projekty. Zaufanie dla nas, naszych produktów i usług w połączeniu
z zaangażowaniem naszych ludzi sprawiło, że w rok 2021 wchodzimy silniejsi,
bardziej doświadczeni, spokojniejsi, pełni
optymizmu i co tu dużo mówić, z rewelacyjną, mocno zaakcentowaną pozycją
startową.
W roku 2021 będziemy kontynuować naszą strategię zrównoważonego wzrostu,
umacniając także, choć nadal selektywnie, już dziś silną pozycję Volvo Trucks
w segmencie podwozi. Patrząc na nasz
portfel zamówień, jestem dziś dość spo-

Małgorzata Kulis,
dyrektor zarządzająca
Volvo Trucks Polska

Mam poczucie, że otaczają
mnie bardzo profesjonalni,
przewidujący klienci oraz
kompetentny i lojalny zespół
współpracowników. Połączenie
tych dwóch czynników z bardzo
silną ofertą produktową, którą
dziś dysponujemy, pozwoliło
nam szybko dostosować się
do nowych, trudnych
warunków.

kojna o wynik. Zdecydowanie pomaga
nam nowa gama pojazdów. Już teraz
widać, że nowe modele przyjęte zostały
z dużym zaufaniem i jeszcze większym zainteresowaniem. Zamierzamy zwiększyć
sprzedaż pojazdów z silnikami zasilanymi
gazem LNG i CNG oraz być liderem wprowadzenia na rynek polski pierwszych
cięższych samochodów elektrycznych.
W sferze usług bardzo mocno będziemy
akcentować prewencję napraw oraz optymalne dla klientów planowanie obsług
technicznych.
Zdjęcie: © Volvo Trucks
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Staliśmy się bardziej wydajni
i elastyczni w działaniu
Rok 2020 był rokiem trudnym i pełnym
wyzwań. Zarówno w życiu prywatnym,
jak i zawodowym musieliśmy się zaadaptować do nowej rzeczywistości. Pandemia COVID-19 wymusiła wprowadzenie szeregu zmian w funkcjonowaniu
naszej organizacji. W pierwszej połowie
roku pełnym zaskoczeniem był wprowadzony lockdown i wstrzymanie produkcji samochodów MAN, spadek sprzedaży i liczby przyjmowanych zamówień.
Sytuacji tej nie można porównywać z rokiem 2009, ponieważ wówczas mieliśmy
do czynienia z załamaniem rynków,
a w ubiegłym roku był to wynik powszechnej niepewności i obaw.
W naszej organizacji, aby w maksymalnym zakresie chronić pracowników, wprowadziliśmy odpowiednie środki zaradcze:
dystans, środki ochrony, pomiary temperatury, pracę zdalną, zreorganizowaliśmy
zasady funkcjonowania serwisów – żaden
z nich nie został zamknięty. W efekcie
staliśmy się bardziej wydajni, elastyczni
w działaniu i mogę powiedzieć, że odbyło się bez większych strat. Staraliśmy
się też utrzymywać stały kontakt z naszymi klientami, nasi handlowcy działali
w terenie, zachowując oczywiście niezbędne środki ostrożności.
Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, ponieważ na początku roku, w lutym, odbyła się premiera pojazdów MAN nowej
generacji, a później ze względu na pandemię zostaliśmy właściwie pozbawieni
możliwości bezpośredniego dotarcia do
klientów i promowania na szeroką skalę
naszych nowych ciężarówek. Musieliśmy
poszukać nowych sposobów komunikacji i to nam się finalnie udało. W drugiej
połowie roku rynek się ożywił, co pozwoliło nam na stopniowe odrabianie

Marc Martinez,
dyrektor zarządzający
MAN Truck & Bus Polska

Koniunktura w roku 2021
ożywiła się, jednak
trudno powiedzieć,
jak będzie wyglądać sytuacja
na koniec roku – istnieje wciąż
zbyt wiele niewiadomych.

strat. Końcówka roku była zdecydowanie
lepsza niż się spodziewaliśmy. Mimo
spadku sprzedaży nasze wyniki uznałbym za zadowalające zarówno w segmencie pojazdów ciężarowych, jak i vanów – sprzedaż modelu TGE rozwijała
się bardzo dobrze, zwyciężyliśmy w wielu
trudnych przetargach.
Nasz obecny portfel zamówień jest pełny
i gdyby nie problemy związane z ograniczeniem podaży wynikające z przestawienia produkcji na nowe TG, moglibyśmy
przyjmować zamówienia i dostarczyć wię-
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cej pojazdów. Koniunktura w roku 2021
ożywiła się, jednak trudno powiedzieć,
jak będzie wyglądać sytuacja na koniec
roku – istnieje wciąż zbyt wiele niewiadomych. Co ważne, firmy transportowe
przetrwały ten trudny okres i są zainteresowane zakupem nowych pojazdów.
W MAN Truck & Bus przestawiamy produkcję na nowe modele, fabryka w Niepołomicach zwiększa wydajność i wiążemy z tym wiele nadziei.
Mamy już informacje zwrotne od klientów dotyczące naszych nowych ciężarówek – dominuje twierdzenie, że jest to
fantastyczny produkt, szczególnie doceniane jest niższe zużycie paliwa, o 8,2%
w porównaniu z poprzednimi modelami.
Potwierdzają to również nasze badania
wskaźników zadowolenia. Musieliśmy
nieco podnieść cenę naszych ciężarówek,
ale jednocześnie przekonaliśmy klientów,
że warto zainwestować w nasze kompletne rozwiązania transportowe – nie
tylko nowy pojazd Man TGX, ale np.
kontrakty serwisowe, finansowanie, ponieważ przynosi to długofalowe korzyści.
Dopiero dysponując całym pakietem rozwiązań MAN, klienci mogą uzyskać pełną
gamę korzyści i zwiększyć rentowność
swoich firm.
Nie wiem, czy na koniec roku uda nam
się odzyskać utracone udziały rynkowe
dotyczące sprzedaży samochodów nowych, pewien wpływ na to ma również
sytuacja na rynku samochodów używanych, gdzie również panuje duży popyt.
Strategicznym narzędziem mogą okazać
się zasady odkupu samochodów. Ogólnie
sytuacja na rynku samochodów używanych jest dość złożona, musimy brać pod
uwagę zarówno poziom sprzedaży, jak
i wartość produktu przy odsprzedaży oraz
poziom zadowolenia klientów. Już od kilku
lat przywiązujemy bardzo dużą wagę do
naszych działań na tym rynku, czego przykładem może być nasze centrum pojazdów używanych MAN TopUsed, które
powstaje w Wolicy. Docelowo chcemy się
stać marką premium i liderem na rynku
samochodów używanych.
Zdjęcie: © MAN Truck & Bus Polska
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Okres intensywnych zmian
Plan na rok 2021 przygotowywaliśmy
w październiku na podstawie danych
z ostatnich 9 miesięcy – rozwój rynku
w nadchodzących miesiącach był trudny
do ocenienia. W marcu i kwietniu rynek
praktycznie zamarł, potem nastąpił powolny wzrost, z lekkim przyhamowaniem
w okresie urlopowym. Wynikało to z cyklu
produkcyjnego. W ostatnim kwartale nastąpiła nieoczekiwana eksplozja zamówień. Teraz – w połowie stycznia – mógłbym powiedzieć, że nasz plan sprzedaży
z października już został zrealizowany,
ale oczywiście w międzyczasie dokonaliśmy odpowiednich korekt. Ten duży
popyt na samochody nowe w końcówce
roku przeniósł się również w całej rozciągłości na samochody używane.
Zazwyczaj klienci decydują się na zakupy
nowych samochodów w końcówce roku,
szukając kosztów – to jest jak najbardziej
zrozumiałe. Zazwyczaj są to pojazdy stokowe. Ta nietypowa sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia pod koniec ubiegłego
roku, była spowodowana tym, że fabryki
w okresie lockdownu wstrzymały produkcję, nie było samochodów, magazyny zostały praktycznie opróżnione do
zera i po wznowieniu produkcji z ograniczoną ze względu na warunki sanitarne wydajnością, po okresie wakacyjnym czas oczekiwania uległ kolosalnemu
wydłużeniu.
W dalszym ciągu istnieje ryzyko ponownego załamania rynku. Pojawia się pytanie, na ile odrabianie strat związanych
z brakiem sprzedaży w roku ubiegłym
przeciągnie się na rok 2021. Panuje przekonanie, że miniony rok był jednym z najlepszych w historii dla polskich firm transportowych. Na to składa się kilka rzeczy
– wzrost stawek przewozowych w okresie lockdownu, szczególnie na niektórych
kierunkach takich jak np. Włochy, ceny
paliwa na rekordowo niskim poziomie,

Marcin Majak,
dyrektor sprzedaży
Renault Trucks Polska

Budujące jest to, że nasi klienci
są nastawieni bardzo optymistycznie – to widać w portfelu
zamówień. Nie zapominam,
że nie jesteśmy sami na rynku
– w tym roku czynnikiem decydującym o zakupie mogą być
szybkie terminy dostaw.

korzystny kurs euro i ogólnie wysokie zapotrzebowanie na usługi transportowe,
wynikające z przestoju fabryk w okresie
początkowym i nadrabiania dostaw w końcówce roku.
Przypomnę, że przełom 2019–2020 to
okres intensywnych zmian w organizacji Renault Trucks, włącznie z rotacjami
w zakresie obsady osobowej. Do naszej
sieci dołączyło dwóch agentów, to trochę taki powrót do korzeni i organizacji
opartej na sile lokalnych przedsiębiorców.

Mówiąc o spadku rejestracji pojazdów
Renault Trucks, zauważmy, że standardowy cykl produkcyjny to 3 miesiące. Aby
rejestrować samochody w styczniu, muszę je zamówić w fabryce we wrześniu.
Nie mieliśmy zapewnionych dostaw na
końcówkę roku 2019 i początek 2020.
Wtedy dopiero powstawała nowa organizacja. W marcu byliśmy gotowi do działania, jednak wybuch pandemii pokrzyżował
nam plany, lockdown zamknął możliwość
spotkań. Renault Trucks Polska nie ma
w portfolio zbyt wielu dużych flot, co wynika z polityki firmy, a małe i średnie
przedsiębiorstwa kupują na bieżąco, bez
długoterminowych kontraktów.
W segmencie podwozi sytuacja wygląda
o wiele lepiej – nie jest to rynek sprzedaży flotowej związanej przede wszystkim z ciągnikami siodłowymi, dostawy
lokalne nie były też tak mocno dotknięte
przez COVID. Segment komunalny musiał działać – śmieci trzeba było wywozić
niezależnie od pandemii, nieprzerwanie
trwały dostawy artykułów spożywczych.
W segmencie komunalnym pojawiła się
też wynikająca z przepisów ustawowych
konieczność częściowej modernizacji flot.
Na naszą korzyść zadziałało również to, że
dysponujemy bardzo dobrymi podwoziami.
Rok 2020 zakończył się dużym popytem
na pojazdy ciężarowe. Budujące jest to, że
nasi klienci są nastawieni bardzo optymistycznie – to widać w portfelu zamówień. Nie zapominam, że nie jesteśmy
sami na rynku – w tym roku czynnikiem
decydującym o zakupie mogą być szybkie
terminy dostaw. Myślę, że jeżeli sytuacja
się drastycznie nie zmieni i utrzyma się
dotychczasowy popyt, to cały rynek samochodów ciężarowych w Polsce powinien wrócić w ciągu tego roku do poziomu
sprzed wybuchu pandemii.
Zdjęcie: © Renault Trucks
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Musieliśmy wielu
rzeczy nauczyć się
od nowa
Koronawirus dał nam lekcję – tak jak
i nasi konkurenci oraz wszyscy przedsiębiorcy w Polsce i na świecie musieliśmy
zmierzyć się z wieloma trudnościami.
Pojawiły się zakłócenia w codziennych
działaniach, a także w produkcji. Musieliśmy opracować metody, dzięki którym jeszcze bardziej mogliśmy wspierać
naszych klientów w tym trudnym czasie oraz przemyśleć sposoby, jakimi mogliśmy komunikować się z naszymi klientami. Traktujemy zalecenia w zakresie
bezpieczeństwa bardzo poważnie – dotyczy to zarówno naszych pracowników,
jak i klientów. W Scanii Polska zjednoczyliśmy siły jako zespół, aby jak najskuteczniej przeciwstawiać się koronawirusowi. Mogę powiedzieć, że jestem
dumny z tego, w jaki sposób nasz zespół
sobie z tym poradził.
Musieliśmy wielu rzeczy nauczyć się od
nowa – zrobiliśmy to szybko. O ile początek ubiegłego roku miał nieco „wyboisty” start, to jeśli chodzi o nasze wyniki, jego koniec był zadowalający. Pod
względem liczby zamówień druga połowa roku 2020 była nawet lepsza niż ten
sam okres w 2019. Nasz portfel zamówień
jest obecnie pełny. Niestety utraciliśmy
nieco udziałów w rynku, liczba zarejestrowanych nowych samochodów Scania
zmalała. Nasz gorszy wynik w ubiegłym
roku ma kilka przyczyn. Rozpoczęliśmy
rok 2020 bez pojazdów stokowych, co
z ekonomicznego punktu widzenia jest
bardzo korzystne, a niektórzy z naszych

Harald Woitke,
dyrektor generalny
Scania Polska SA

W Scanii Polska zjednoczyliśmy
siły jako zespół, aby jak
najskuteczniej przeciwstawiać
się koronawirusowi. Mogę
powiedzieć, że jestem dumny
z tego, w jaki sposób nasz
zespół sobie z tym poradził.

konkurentów, dysponując sporymi zapasami, mogli w dalszym ciągu realizować dostawy. Gdy ogłoszono lockdown,
nasza fabryka wstrzymała produkcję.
Po jej wznowieniu zwiększanie mocy
produkcyjnych odbywało się stopniowo.
Okazało się, że w lecie popyt na pojazdy
znacznie wzrósł na wszystkich rynkach.
W naszym przypadku oznaczało to wydłużenie czasów dostaw i brak możliwości
zwiększania liczby zamawianych samo-
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chodów. Słowem, moglibyśmy sprzedać
w Polsce więcej pojazdów ciężarowych,
gdyby produkowano ich więcej.
Jesteśmy zadowoleni z liczby zamówień,
jakie przyjęliśmy w czwartym kwartale
2020 r., jeśli w kolejnych miesiącach nie
pojawią się nowe czynniki zakłócające
funkcjonowanie rynku, to zanosi się, że
będzie to dobry rok. Wzrost liczby zamówień, odnotowywanych obecnie przez
wszystkich producentów, jest swego rodzaju odrabianiem ubiegłorocznych strat,
ponieważ wiele inwestycji zostało odłożonych lub opóźnionych. Oczywiście odrabianie strat nie będzie trwać wiecznie.
Zakładając, że do tegorocznego lata uda
się ustabilizować sytuację pandemiczną,
szczepienia zaczną przynosić oczekiwane rezultaty i powoli rozpocznie się
powrót do normalnego życia, gospodarka
otrzyma bardzo silny impuls do rozwoju.
Z drugiej strony są również firmy, które
nie unikną trwałych trudności czy problemów z kontynuowaniem działalności
– to będzie ten negatywny skutek. Rynek
będzie się również dostosowywał do efektów wprowadzenia pakietu mobilności
czy konsekwencji brexitu. Gdybym miał
prognozować, to uważam, że pod względem wyników sprzedaży rok 2021 będzie
zbliżony do 2019.
W bieżącym roku w dalszym ciągu będziemy się koncentrować nad zapewnieniem bezpieczeństwa naszych pracowników i klientów – pandemia jeszcze
się nie zakończyła. To jest dla nas priorytetem, więc nie wykluczam, że mogą
się z tym wiązać pewne konsekwencje
ekonomiczne. Będziemy nadal zwracać
szczególną uwagę na serwisowe wsparcie działań naszych klientów. Inwestujemy w wielu nowych obszarach, takich
jak np. cyfryzacja serwisu czy proaktywne
metody diagnostyczne. Na podstawie
zebranych danych jesteśmy w stanie zapobiegać występowaniu awarii, a nie
działać dopiero, gdy się one pojawią. To
przynosi już oczekiwane rezultaty – nasza sieć serwisowa w ubiegłym roku
uzyskała bardzo dobre wyniki.
Zdjęcie: © Scania Polska
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roponujemy przyjrzeć się zagadnieniom związanym z wpływem
różnych paliw gazowych na emisję
gazów cieplarnianych. Głównym składnikiem emitowanych przez silniki gazów cieplarnianych jest oczywiście dwutlenek węgla (CO2 – produkt spalania),
w bilansie brane są również pod uwagę
metan (CH4 – uwalniany do atmosfery
w wyniku parowania i wentylacji zbiorników) oraz podtlenek azotu (N2O – produkt spalania).

Przyszłość gazu ziemnego
Ponieważ w coraz większym zakresie wymagane są opcje transportu niskoemisyjnego, samochody z silnikami
zasilanymi metanem mogą osiągnąć prawie zerową emisję dzięki nowoczesnym
silnikom o bardzo niskiej emisji NOx,
które są gotowe do wdrożenia na dużą
skalę. Ponadto, stosując gaz ziemny ze
źródeł odnawialnych (biometan), można
zbliżyć się do zerowej emisji netto CO2e,

Paliwa alternatywne
a efekt cieplarniany

Dariusz Piernikarski

Przyszłość rysuje się w jasnych barwach, jeśli
chodzi o wykorzystanie paliw alternatywnych
z różnych źródeł. Warunek jest jeden: muszą
być czystsze, bardziej ekologiczne.

np. zbierając i przekształcając metan z rozpadu organicznego, który w przeciwnym
razie zostałby uwolniony do atmosfery.
W porównaniu z pojazdami z napędem elektrycznym ciężarówki napędzane
biometanem (bioCNG, bioLNG) są szeroko dostępne, przystępne cenowo i skalowalne do każdego zastosowania. Biorąc
pod uwagę kwestie związane z czystym
powietrzem i zmianami klimatycznymi,
to metan pozyskiwany ze źródeł naturalnych jawi się jako najlepsze i najbardziej efektywne kosztowo rozwiązanie
obecnie dostępne.
Mówiąc o wykorzystaniu metanu jako
paliwa, nie można jednak zignorować
faktu, że gaz ten ma 28-krotnie silniejsze oddziaływanie jako gaz cieplarniany
niż CO2. Podczas wydobywania, przetwarzania i transportu metanu jego ogromne
ilości są uwalniane bezpośrednio do atmosfery. Również zbiorniki LNG w ciężarówkach i na stacjach paliw uwalniają
metan do atmosfery, gdy ciśnienie rośnie
w ciągu dnia, jest tak również podczas
tankowania. CNG nie ulatnia się w tak
dużych ilościach, ale z kolei pojawiają się
ograniczenia związane z przechowywaniem i zasięgiem.
Tym samym pojawia się konieczność
nieco bardziej dokładnego przeanalizowania problemu, jakim jest emisja gazów cieplarnianych przez pojazdy z silnikami zasilanymi paliwami gazowymi
CNG i LNG.

Od źródła do kół

© Renault Trucks

Jedną z metod stosowanych w bilansowaniu zagrożeń środowiska w całym
umownym cyklu istnienia pojazdu samochodowego jest analiza Well-to-Wheels
(WtW), której nazwę można przetłumaczyć jako „od źródła (pozyskiwania nośnika energii) do kół (pojazdu)”. Typowym
Metan pozyskiwany ze źródeł naturalnych jest obecnie
najlepszym pod względem ekologicznym i kosztowym paliwem alternatywnym. Ciężarówki napędzane biometanem
(bioCNG, bioLNG) są szeroko dostępne, przystępne
cenowo i skalowalne do każdego zastosowania
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© D. Piernikarski

Tankowanie
pojazdu
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paliwa drogowego

Produkcja paliwa
drogowego

Transport paliwa
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Produkcja paliwa
podstawowego
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–
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Spalanie paliwa
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Tank–to–Wheels (TtW)
– od Zbiornika do Kół

Well–to–Tank (WtT)
– od Źródła do Zbiornika

Well–to–Wheels (WtW) – od Źródła do Kół

Rysunek 1. Schematyczne przedstawienie analizy emisji gazów cieplarnianych w bilansie Well-to-Wheels, WtW

obszarem zastosowań analizy WtW jest
wyznaczanie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii związanego z zastosowaniem różnych rodzajów paliw
oraz odpowiadających im możliwych napędów pojazdów.
Zarówno zużycie energii, jak i emisja
CO2 muszą zostać określone w standaryzowany sposób zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 16258:2013-05 [2].
Uwzględnia się przy tym cały umowny
cykl istnienia paliwa obejmujący pozyskiwanie nośników energii pierwotnej,
przetwarzanie ich na nośniki energii wykorzystywane do napędzania pojazdu,
transport i dystrybucję oraz końcową
emisję zanieczyszczeń z pojazdu w trakcie jego eksploatacji. W praktyce analizę
WtW rozpatruje się w dwóch etapach (rysunek 1) [3]: od źródła pozyskiwania nośnika energii do zbiornika paliwa (Well-to-Tank, WtT) oraz od zbiornika paliwa
do kół pojazdu (Tank-to-Wheels, TtW).
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Gaz ziemny – bardziej ekologiczny
Na rysunku 2 przedstawiono wyniki
raportu [1] przybliżające całkowitą emisję
gazów cieplarnianych w bilansie Well-to-Wheels (WtW) wyrażoną jako ekwiwalentna emisja CO2e w przeliczeniu na 1 km.
Obliczenia wykonano dla europejskich
ciągników siodłowych (zestawów dalekobieżnych) z silnikami zasilanymi różnymi rodzajami paliw kopalnych. W przypadku CNG i LNG metan jest spalany
w silnikach o zapłonie iskrowym [1].

1000

Rysunek 2. Porównanie
całkowitej emisji gazów
cieplarnianych w bilansie
Well-to-Wheel (WtW)
w przeliczeniu na 1 km
dla silników zasilanych
różnymi paliwami
kopalnymi
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© NGVA Europe

Wyniki przedstawione na rysunku 2
pokazują, że pojazdy z silnikami zasilanymi gazem ziemnym w eksploatacji na
długich dystansach mają mniejszą emisję
gazów cieplarnianych w bilansie WtW niż
odpowiedniki spalające olej napędowy.
Założono, że zużycie paliwa w przypadku
zestawu napędzanego silnikiem Diesla
zasilanym olejem napędowym to 31,5 l
/100 km, dla silnika HPDI (ON + gaz)
jest to 1,8 l/100 km ON i 22,5 kg CH4
/100 kg, dla silników zasilanych CNG lub
LNG – 26 l (7 kg) gazu na 100 km.
Spalanie CNG w silnikach o zapłonie
iskrowym pozwala na redukcję emisji
o 15,5% w porównaniu ze spalaniem ON.
Jeżeli ten sam pojazd wykorzystuje LNG,
emisje w bilansie TtW pozostają takie
same, ale w bilansie WtT (Well-to-Tank)
są wyższe w porównaniu z dostawami
CNG. Emisja gazów cieplarnianych związana z dostawą CNG stanowi około 18%
w bilansie WtW dla pojazdów SI-CNG,
dostawy LNG stanowią już około 26% dla
pojazdów ciężarowych zasilanych LNG

© Iveco

W standardowej wersji ciągnik siodłowy Iveco S-Way NP
z gazowym silnikiem Cursor 13 o mocy 460 KM (338 kW)
ma dwa zbiorniki LNG o pojemności 540 dm3 każdy
(w sumie 389 kg LNG), co daje zasięg do 1600 km
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SI-LNG
SI-CNG

20,0
19,9
12,5

–
57,6
56,2
56,2

WtW
95,1
77,6
76,1
68,7

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

HPDI
(ON + CH4)

–

TtW

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

Diesel

WtT

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

Rodzaj
silnika

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

Tabela. Emisja gazów cieplarnianych w bilansie
WtW dla pojazdów z silnikami zasilanymi różnymi
paliwami w przeliczeniu na jednostkę uzyskanej
energii, g CO2e/MJ [1]
Zalecenia
2015/615
–
–
74,5
69,3

© NGVA Europe

(HPDI i SI-LNG). Zmniejsza to przewagę
LNG w zakresie emisji CO2e w porównaniu z pojazdami z konwencjonalnymi
silnikami Diesla do ok. 6,4%.
Wtrysk gazu do silnika wysokoprężnego HPDI również wymaga LNG, ale ze
względu na wyższą sprawność termodynamiczną tego silnika w porównaniu z silnikiem o zapłonie iskrowym zużywa się
mniej LNG wraz z niewielką ilością oleju
napędowego wtryskiwanego jako dawka
pilotująca. Prowadzi to do korzystnej redukcji emisji w bilansie WtT (od źródła
do zbiornika) i TtW (od zbiornika do kół)
i daje emisję niższą o 15% w porównaniu
z pojazdem z silnikiem wysokoprężnym
zasilanym ON.
Jeśli porównamy emisje gazów cieplarnianych wyznaczone w bilansie Well-to-Wheels, odnosząc je do energii zawartej w paliwie i pominiemy różnice

Odpady organiczne, obornik,
rośliny energetyczne

Wysypiska
odpadów

Fermentacja
beztlenowa

Osady
ściekowe

Granice systemu

Biogaz (CO 2 /CH 4)

Oczyszczanie
Metan (CH 4 )

© Volvo Trucks

LNG, także ze źródeł odnawialnych, to alternatywa
paliwowa w transporcie dalekobieżnym – coraz więcej
producentów promuje swoje ciągniki z silnikami zasilanymi ciekłym gazem ziemnym lub biometanem

w wydajności poszczególnych typów silników i związany z nimi wpływ na zużycie paliwa, to okaże się, że rezultaty
przedstawiają się nieco inaczej (tabela).
Ponieważ silnik HPDI wykorzystuje
mieszankę LNG i oleju napędowego,
emisje w bilansie WtW w przeliczeniu na
uwolnioną energię są o ok. 2,5% wyższe
w porównaniu z pojazdami ciężarowymi
wykorzystującymi czysty gaz ziemny.
Ponieważ udział oleju napędowego wtryskiwanego jako dawka pilotująca wynosi
tylko około 5%, efekt ten jest niewielki.
Z tego samego powodu różnica w emisji
gazów cieplarnianych jest również pomijalna w przypadku LNG używanego w silniku o zapłonie iskrowym i mieszanki
LNG–Diesel dla silnika HPDI. W przypadku
zasilania CNG uzyskuje się najniższą emisję gazów cieplarnianych w bilansie WtW
w odniesieniu do uzyskanej energii.

Lignoceluloza
np. drewno, słoma

Energia elektryczna
np. wiatr, fotowoltaika

Zgazowanie

Elektroliza
Wodór (H 2 )

Syngaz (H 2 /CO)

Metanizacja
Metan (CH 4 )

(CO 2 )

Metanizacja
Metan (CH 4 )

Dozowanie

Dozowanie

Dozowanie

bioCNG, w zbiorniku

bioSNG, w zbiorniku

SNG, w zbiorniku

Wyniki badań należy odnieść do wytycznych Komisji Europejskiej zawartych
w Dyrektywie Rady (UE) 2015/615. Dyrektywa ta określa średnie wartości emisji
gazów cieplarnianych w całym cyklu życia
dla CNG i LNG (znormalizowany skład tzw.
EU Mix). Dla CNG stosowanego do zasilania silników o zapłonie iskrowym wykorzystywanych w samochodach ciężarowych jest to 69,3 g CO2e/MJ, a dla LNG
– 74,5 g CO2e/MJ. Jak widać (tabela), wyniki są bardzo zbliżone.

Biometan – szansa
Pochodzący ze źródeł odnawialnych
biometan – biogaz, znany również jako
bioCNG, można pozyskiwać z różnych
źródeł i surowców. W Europie biometan
jest wytwarzany głównie w drodze fermentacji beztlenowej z odpadów organicznych, obornika i innych odpowiednich
odpadów. Biogaz, będący mieszaniną
metanu i dwutlenku węgla, można ulepszyć do jakości gazu ziemnego i wprowadzić do sieci. W ciągu ostatnich kilku
lat na terenie UE wzrosła liczba instalacji produkujących biogaz, zwłaszcza na
terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Szwajcarii, Holandii i Francji.
Można również wytwarzać syntetyczny gaz ziemny (SNG) przez zgazowanie
biomasy lignocelulozowej, a następnie
metanizację lub elektrolizę i metanizację.
Rysunek 3. Możliwości produkcji
bioCNG, bioSNG i SNG z zasobów
odnawialnych [1]
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1074,2
0

200

ekwiwalentną emisję CO2e w przeliczeniu
na 1 km. W obu przypadkach obliczenia dotyczą samochodów ciężarowych wykorzystywanych w transporcie dalekobieżnym.

Podsumowanie
Samochody ciężarowe z silnikami
gazowymi (zasilanymi kopalnym metanem) użytkowane na długich dystansach wykazują od 6% do 16% mniejszą
emisję gazów cieplarnianych w porównaniu z odpowiednikami wyposażonymi
w silniki zasilane olejem napędowym, silniki SI-CNG o 16%, silniki SI-LNG o 6%
i silniki HPDI o 15%.
Zastosowanie mieszanek gazowych
z udziałem metanu pochodzącego ze źródeł odnawialnych, np. 10% bioCNG i 10%

© Scania

Produkcja metanu z elektrolizy zasilanej
energią elektryczną jest uznawana za możliwość wykorzystania nadwyżki energii
elektrycznej z przerywanej odnawialnej
produkcji energii elektrycznej, takiej jak
energia wiatrowa i fotowoltaika. Ważną
zaletą bioCNG i bioLNG, a także SNG
w porównaniu z innymi odnawialnymi
paliwami płynnymi (np. biodieslem) jest
to, że pojazdy na gaz ziemny mogą wykorzystywać dowolny udział bioCNG, bioLNG
lub SNG w swoim paliwie (nawet do 100%)
bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian technicznych. Schematyczny przegląd możliwości produkcji bioCNG,
bioSNG i SNG z zasobów odnawialnych
przedstawiono na rysunku 3.
W porównaniu z kopalnym CNG użycie
bioCNG z odpadów organicznych może
zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych
w bilansie WtW o 74% (odpady) lub 80%
(obornik). W przypadku SNG (nie uwzględniając infrastruktury do wytwarzania energii elektrycznej) możliwe jest uzyskanie
redukcji gazów cieplarnianych o 94%.
W pojazdach ciężarowych możliwe
jest stosowanie różnych mieszanek gazowych składających się z gazu ziemnego
i bioCNG lub SNG. Rysunek 4 przedstawia

554,4

236,5

LNG 80% LNG, 20% bioLNG
HPDI

Rysunek 4. Porównanie całkowitej
emisji gazów cieplarnianych w bilansie
Well-to-Wheels (WtW) w przeliczeniu
na 1 km dla różnych mieszanin gazowych ze źródeł odnawialnych

© NGVA Europe
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Zasilanie gazowe to rozwiązanie, po które chętnie sięgają firmy zajmujące się transportem
komunalnym – na zdjęciu Scania P340 z silnikiem zasilanym metanem lub biometanem
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SNG zwiększa redukcję emisji w odniesieniu do oleju napędowego do 30% dla
SI-CNG, 22% dla SI-LNG i 28% dla silnika HPDI (ON + LNG). Większość emisji
gazów cieplarnianych jest uwalniana
w wyniku spalania paliwa w pojeździe
(bilans TtW), podczas gdy proces produkcji i dostarczania paliwa (bilans WtT)
ma udział ok. 18–26%.
Na rynku europejskim duży potencjał
zmniejszenia śladu węglowego mają
wprowadzane do obiegu mieszanki biometanu (bioCNG) lub syntetycznego gazu
ziemnego (SNG) z kopalnym gazem ziemnym. Na popularności zyskuje mieszanka
składająca się z 10% bioCNG, 10% SNG
i 80% gazu ziemnego.
Przyszłe dostawy paliwa będą prawdopodobnie bardzo zróżnicowane, z szeregiem opcji dostosowanych do konkretnego pojazdu, jego cyklu pracy i lokalizacji.
Zakres opcji prawdopodobnie nie będzie
zdominowany przez jedno paliwo płynne,
jak miało to miejsce w przeszłości. Gaz
ziemny w postaci gazowej i płynnej nadal
będzie odgrywać ważną rolę.
Bibliografia
[1] Greenhouse Gas Intensity of Natural Gas.
Final Report. NGVA Europe – thinkstep AG.
Maj 2017.
[2] Norma PN-EN 16258:2013-05. Metodologia obliczania i deklaracja zużycia energii
i emisji GHG w usługach transportowych.
[3] Chłopek Z., Lasocki J.: Kompleksowa ocena
zagrożenia środowiska przez eksploatację
pojazdów samochodowych, Archiwum Motoryzacji, 2011, nr 4, pp. 19–36.
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Trzy lekkie Volvo
FE Electric – pierwsze
w Europie ciężarówki
elektryczne w tej
konfiguracji – jeżdżą
po Norwegii. Zabudowy
przygotowały wspólnie
MEGA i jej partner
na norweskim rynku
– spółka MAUR Bilpa°bygg.

Katarzyna Biskupska

Współpraca oby firm zaowocowała
m.in. opracowaniem i skonstruowaniem
2- i 3-osiowych przyczep centraloosiowych (tandem i tridem), klasycznej przyczepy wywrotki (z dyszlem na obrotnicy)
do ciężkich prac drogowo-budowlanych,
naczepy wywrotki z osiami skrętnymi
do najcięższego użytku (budowa tuneli,
wożenie skał, ostrych odłamków skalnych,
dużych kamieni i cięższego odpadu drogowego), a także całej gamy stalowych,
samowyładowczych zabudów wywrotek
montowanych na podwoziach samochodów ciężarowych renomowanych marek.

Zabudowa od firmy MEGA
na elektrycznym Volvo FE

© Espen Braata

Volvo FE Electric
o 27 t dmc. z zabudową
samowyładowczą, przygotowaną przez firmy MEGA
i MAUR Bilpa° bygg AS,
będzie jeździć w barwach
norweskiej firmy Tom
Wilhelmsen AS

EGA z Nysy i MAUR Bilpa°bygg
AS od 2014 r. wspólnie pracują nad projektami zabudów
pojazdów, wprowadzając je na rynek norweski. Każdy proponowany przez Norwegów prototyp jest na wstępnym etapie
opracowywany koncepcyjnie razem z firmą
MEGA, następnie przygotowywany konstrukcyjnie i produkowany w Nysie. Po testach w Norwegii i informacjach zwrotnych
konstruktorzy z firmy MEGA optymalizują produkt, by mógł trafić do seryjnej
produkcji jako pojazd optymalnie przystosowany do potrzeb lokalnych klientów.
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sięgu operacyjnego do 200 km. Hydrauliczna pompa układu wywrotu napędzana
jest przez oddzielny silnik elektryczny
(e-PTO) – jego maksymalne możliwości
to 530 Nm i 100 kW.
Przekazany pojazd ma zabudowę samowyładowczą z wywrotem tylnym i będzie wykorzystywany m.in. do dostaw towarów i wywozu śmieci w obrębie miast
oraz do lekkiego transportu budowlanego
(zabudowa wykonana jest ze stali Hardox).
Może poruszać się w strefach czystego
transportu, a dzięki cichej pracy układu
napędowego znajdzie też zastosowanie

Volvo FE Electric ma zasięg operacyjny do 200 km,
dwa silniki elektryczne zapewniają maksymalną
moc 400 kW i moment obrotowy 850 Nm

© MAUR

Wywrotka tylnozsypowa ze skrzynią wykonaną ze stali Hardox będzie wykorzystywana m.in. do dostaw towarów i wywozu
śmieci w obrębie miast oraz do lekkiego
transportu budowlanego

Wszystkie produkty przeznaczone dla
skandynawskich odbiorców wykonywane
są ze stali Hardox, którą charakteryzuje
bardzo duża wytrzymałość na ścieranie,
uderzenia i inne uszkodzenia spotykane
w ekstremalnych warunkach pracy. „Nasi
partnerzy z Norwegii przywiązują wielką
wagę do detali i wykończeń. Skrzynie są
dodatkowo zabezpieczane oraz powlekane najlepszymi lakierami” – dodaje
Krzysztof Grabowski, kierownik działu
zabudów w firmie MEGA.
Przekazane pod koniec października
2020 r. Volvo FE Electric będzie jeździć
w barwach norweskiej firmy Tom Wilhelmsen AS. Jest to 3-osiowy samochód
ciężarowy w konfiguracji 6×2 o 27 t dmc.
Elektryczny układ napędowy i zastosowane akumulatory zostały oparte na rozwiązaniach wykorzystywanych przez Volvo
w autobusach. Dwa silniki elektryczne zapewniają maksymalną moc 400 kW i moment obrotowy 850 Nm. W układzie napędowym zastosowano skrzynię biegów
o 2 przełożeniach, pozwalającą na optymalne wykorzystanie możliwości silników. Pakiet 4 akumulatorów o pojemności
50 kWh każdy pozwala na uzyskanie za-

Maciej Radomski,
prezes zarządu MEGA Sp. z o.o.

Na naszych oczach zmienia się
podejście do wymagań stawianych branży automotive. Rośnie
znaczenie napędów alternatywnych. Przyszłość zdecydowanie
będzie należała do pojazdów
nisko- i zeroemisyjnych, m.in.
elektrycznych. Zmiany będą
dotyczyły także naszej produkcji, ale jesteśmy na nie przygotowani. Jednemu z naszych
klientów już dostarczamy zmodyfikowane zabudowy do samochodu Volvo FE Electric.

przy nocnych dostawach. Przyczyni się też
do redukcji poziomu zanieczyszczeń oraz
hałasu w zatłoczonych metropoliach.
Warunki, w jakich eksploatowane są
pojazdy użytkowe, podlegają zmianom.
Francja i Wielka Brytania zapowiedziały
zakaz sprzedaży samochodów z silnikami
spalinowymi, który ma funkcjonować od
2040 r. Jeszcze bardziej radykalni są
Holendrzy i Norwegowie, u których taki
zakaz zacznie obowiązywać już w 2025 r.
Zakazy te dotyczyć będą nie tylko samochodów osobowych, lecz także miejskich
ciężarówek, choć producenci tych ostatnich będą mieć kilka lat więcej na przystosowanie się do nowych regulacji. „Na
naszych oczach zmienia się podejście do
wymagań stawianych branży automotive.
Rośnie znaczenie napędów alternatywnych. Przyszłość zdecydowanie będzie należała do pojazdów nisko- i zeroemisyjnych,
m.in. elektrycznych. Zmiany będą dotyczyły także naszej produkcji, ale jesteśmy
na nie przygotowani. Jednemu z naszych
klientów już dostarczamy zmodyfikowane
zabudowy do samochodu Volvo FE Electric” – podsumował Maciej Radomski,
prezes zarządu MEGA Sp. z o.o.
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a ulokowanej w pobliżu trasy S8
stacji LNG/CNG tankowane są
głównie autobusy zasilane sprężonym gazem ziemnym CNG firmy Michalczewski, obsługujące linie komunikacji miejskiej na terenie Warszawy.
Zmiana paliwa z oleju napędowego na
CNG pozwoliła na znaczne zmniejszenie
emisji spalin i hałasu oraz ograniczenie
wydatków na paliwo. Ekologiczne paliwo CNG było także premiowane przez
zlecającego usługę transportową.

Katarzyna Biskupska

„Nasza firma dużą wagę przywiązuje
do troski o środowisko. Jednym z rozwiązań jest inwestycja w ekologiczne
autobusy na gaz ziemny. W porównaniu
z pojazdami na olej napędowy nie emitują one cząstek stałych. Kolejny plus to
mniejsza emisja dwutlenku węgla i tlenków azotu. Nasza flota liczy obecnie 29
pojazdów zasilanych CNG. Jako partnera
do tankowania gazu CNG wybraliśmy
Cryogas, a firma ta w krótkim czasie
udostępniła możliwość szybkiego tankowania CNG” – powiedziała Aleksandra
Michalczewska, prezes firmy Michalczewski Sp. z o.o.

Stacja LNG/CNG
na potrzeby dużych flot

Aleksandra Michalczewska

,
prezes firmy Michalczewski Sp. z o.o.

Praca autobusów miejskich w Warszawie to ciągła walka z czasem: zatłoczone ulice, niespodziewane wydarzenia
i liczba kursów wymuszają stosowanie
wydajnych technologii. Odpowiedzią na
potrzeby firmy Michalczewski okazała
się stacja tankowania gazu wybudowana
i zaprojektowana przez Cryogas.
„Zastosowanie stacji LNG/CNG zamiast kompresorów CNG umożliwia tankowanie do 160 pojazdów CNG w krótkim czasie. Pozyskując gaz sprężony CNG
bezpośrednio ze skroplonego LNG, firma
Cryogas zapewnia wysoką wydajność

Otwarta w ub. r. w Warszawie przez Cryogas stacja LNG/CNG może
obsłużyć nawet 160 pojazdów na dobę. Głównym odbiorcą są autobusy
miejskie zasilane CNG firmy Michalczewski. W przyszłości Cryogas
planuje dodać także możliwość tankowania LNG.

Należąca do Cryogas
stacja LNG/CNG umożliwia
tankowanie wszystkich
pojazdów zasilanych
CNG – dostawczych,
ciężarowych i autobusów
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Gaz LNG dowożony jest cysternami
kriogenicznymi, a następnie składowany w pionowym zbiorniku LNG
na terenie stacji co kilka dni.
Cysterna kriogeniczna mieści
ok 45 m3 gazu, zbiornik – 60 m3

CNG/h. Przy takiej wydajności jeden autobus zostaje zatankowany 200 kg CNG
w 15 min. To szybko, gdyż na miejscu
jest wytwarzany gaz pod wysokim ciśnieniem utrzymywanym przez cały czas
na poziomie 230 bar. Jedno tankowanie
autobusu daje zasięg 300–400 km, co nie
odbiega charakterem pracy od autobusu
zasilanego Dieslem.

jest podgrzewany do temperatury otoczenia przez parownice oraz grzałkę, co
stabilizuje temperaturę CNG. Dzięki temu
jesteśmy w stanie uzyskać duże stabilne
ciśnienie na poziomie 230 bar” – wyjaśnia Karol Wieczorek, kierownik regionalny Cryogas.
Uzyskiwanie gazu sprężonego z postaci ciekłej ma też dużo niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną w porównaniu ze sprężaniem gazu na klasycznych
kompresorach. W przyszłości Cryogas
planuje dodać także możliwość tankowania LNG z tego samego zbiornika,
z którego dziś tankuje się CNG. Zasilanie
pojazdów tym gazem to oszczędności
w wydatkach na poziomie co najmniej
25–30% względem oleju napędowego.

Zdjęcia: © K. Biskupska

Jarosław Patyk,
wiceprezes zarządu Cryogas

stacji. Auta gazowe mogą być tankowane rzadziej i szybciej niż na zwykłych
stacjach CNG. W kolejnym roku planujemy także dodanie modułu tankowania
LNG. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na CNG i LNG ze strony
lokalnych przedsiębiorców” – skomentował Jarosław Patyk, wiceprezes zarządu Cryogas.

Szybko i ekonomicznie
Stacja LNG/CNG została niejako „uszyta” na potrzeby tankowania dużej floty,
a dodatkowo może przyjąć i zatankować
pojazdy z zewnątrz: ciężarowe, komunalne, dostawcze, które jeżdżą po aglomeracji warszawskiej. Wdrożone rozwiązania dają możliwość szybkiego i wydajnego
tankowania, z wydajnością do 1200 kg

Ogólna charakterystyka stacji:

Karol Wieczorek

,
kierownik regionalny Cryogas

„Wdrożona technologia LCNG jest
wydajniejsza od pozyskiwania gazu z rurociągu. Przewagą jest to, że gaz magazynowany jest na miejscu i cały czas
możemy go przetwarzać przy pełnej wydajności urządzeń.
Kolejna zaleta wynika z faktu, że
CNG otrzymujemy z temperatury ujemnej i nie ma problemu tankowania zbyt
ciepłego gazu CNG do pojazdów. Gaz

• Dostęp do stacji jest możliwy dzięki
kartom paliwowym CryogasCard.
Karty te są również honorowane na
stacji LNG/CNG w Śremie.
• Dystrybutory szybkiego tankowania
CNG z końcówkami NGV-1 i NGV-2.
• Stacja pozwala na tankowanie gazem CNG od 140 do 160 ciężarówek
(autobusów) w ciągu doby.
• Gaz LNG dowożony jest cysternami
kriogenicznymi, a następnie składowany w pionowym zbiorniku LNG na
terenie stacji.
• Stacja pozwala na bezproblemową
obsługę pojazdów o długości 18 m
i 40 t dmc. Jest położona blisko
drogi ekspresowej S8 w Warszawie
przy ul. Płochocińskiej.
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Harald Woitke

biznesu Scania w Polsce odnotowano
wzrost sprzedaży umów serwisowych
wszystkich pojazdów, a zwłaszcza podwozi
i używanych samochodów ciężarowych.
Od tego roku użytkownicy pojazdów
Scania mogą korzystać z „Przewodnika
kierowcy Scania” – bezpłatnej aplikacji
pełniącej funkcję cyfrowej instrukcji samochodu Scania. Szkolenia kierowców
Scanii profesjonalni trenerzy realizowali
w wygodnej, zdalnej formie. Mają one
na celu utrwalenie umiejętności ekonomicznej jazdy, poprawę bezpieczeństwa
na drodze oraz obniżenie poziomu stresu
kierowcy.

– dyrektor generalny
Scania Polska SA

Jeszcze na początku tego roku świat wyglądał zupełnie inaczej. Koronawirus wydawał się wyzwaniem lokalnym i odległym.
Obecnie wszyscy mierzymy się z tym problemem. Przerwanie łańcuchów dostaw spowodowało, że Scania w ciągu roku zdecydowała się na krótkotrwałe wstrzymanie produkcji, podjęto też trudne decyzje
mające na celu ograniczenie kosztów działalności i rozmiarów
naszej organizacji. Zamknęliśmy produkcję jako jeden z ostatnich producentów i wznowiliśmy ją jako jedni z pierwszych.
Bezustannie dbamy też o najwyższą dyspozycyjność pojazdów
naszych klientów. Serwisy Scania są stale otwarte, służąc
wsparciem, tak jak zawsze. To wielka zasługa naszych pracowników, za co należy im się duże uznanie. Scania, tak jak
jej klienci, ma zadanie do wykonania: w nowych warunkach
zapewnić ten sam wysoki standard produktów i usług.

Scania Polska wytrwale
mimo pandemii
Tradycyjnie w grudniu Scania
Polska podsumowuje wyniki
swojej działalności. Mocna
druga połowa roku i nowości
produktowe – tak w skrócie
można podsumować rok 2020
w sieci Scania w Polsce.

cania Polska A.D. 2020 to organizacja, którą tworzy 11 dealerów
(w tym 9 własnych). W mijającym
roku sieć Scania w Polsce powiększyła
się o nowy, czterdziesty już, obiekt serwisowy Scanii – w Mławie, a serwis partnera w Toruniu zmienił lokalizację.

Scania w czołówce sprzedaży
Od czerwca 2020 r. rynek zaczął odrabiać straty z pierwszej połowy roku.
Odnotowano wzrost zainteresowania zakupami nowych samochodów zwłasz-

Premiery roku
Najważniejszą nowością tego roku
było wprowadzenie na rynek gamy elektrycznych samochodów Scania: elektrycznego pojazdu ciężarowego oraz hybrydy

Tomasz Cwalina,
dyrektor sprzedaży samochodów
ciężarowych Scania Polska SA

Wprowadzenie na rynek samochodów
elektrycznych to nasz kolejny krok
w stronę świata wolnego od paliw kopalnych. Zelektryfikowane pojazdy to nie
tylko czyste powietrze, ale także mniej
hałasu w miastach. Mogą wykonywać nocne dostawy, gdy ulice i parkingi są puste. Praca przebiega szybciej oraz przy niższym wydatku energii. Pojazd jest lepiej
wykorzystany, a transport bardziej wydajny.
Nasz nowy silnik Scania V8 to kolejny powód do dumy.
Nie tylko dlatego, że ma tak wysokie osiągi. Imponujący
moment obrotowy 3700 Nm jest dostępny przy zaledwie 1000 obr/min. Niska prędkość obrotowa to niskie
spalanie, także podczas jazdy z ciężkim ładunkiem lub
w górach, a do takich zadań przede wszystkim przeznaczona jest Scania V8.

cza ze strony dużych flot. Druga połowa
roku była znacznie lepsza, nawet w porównaniu z wynikami z 2019 r. Na koniec listopada zarejestrowano w sumie
2749 nowych pojazdów Scania. Cały rynek skurczył się o ok. 28% w porównaniu
z wynikami w ubiegłym roku.
Ważnym trendem jest wzrost zainteresowania zrównoważonymi rozwiązaniami transportowymi, a zwłaszcza pojazdami do transportu międzynarodowego
napędzanymi LNG. W części serwisowej
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plug-in. Pojazdy są przystosowane przede
wszystkim do pracy w mieście, m.in.
w transporcie dystrybucyjnym. Oba typy
napędu – elektryczny i hybrydowy – wykorzystują system modułowy Scanii. Kolejną premierą były nowe silniki Scania
V8 w nowych regulacjach na moce 530,
590, 660 i rekordowe 770 KM, mające
znacznie niższe zużycie paliwa.

Opracowanie DP
Zdjęcia © Scania Polska
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transporcie komunalnym obserwujemy liczne trendy i innowacje. W pierwszej części
rozważań („Samochody Specjalne” nr
11–12/2020) skoncentrowaliśmy się na
kwestiach podnoszenia efektywności flot
komunalnych, współpracy producentów
podwozi z firmami wykonującymi zabudowy oraz poprawy komfortu pracy kierowcy. W części drugiej zostaną omówione zagadnienia związane z paliwami
i napędami alternatywnymi oraz kwestie podnoszenia ogólnego bezpieczeństwa
transportu i łączności.

Zasilanie CNG

nie niezbędna infrastruktura, dzięki której pojazdy elektryczne staną się bardziej
powszechne, najbardziej opłacalną i przyjazną dla środowiska opcją jest wykorzystanie CNG.
Czystsze spaliny, długoterminowe
oszczędności związane z niższymi kosztami paliwa, możliwości pozyskiwania
metanu ze źródeł odnawialnych (np. na
drodze fermentacji beztlenowej bioodpadów) i cicha praca to tylko kilka powodów, dla których tak wiele przedsiębiorstw komunalnych decyduje się na
wyposażenie flot w samochody zasilane
sprężonym gazem ziemnym. Zasilanie
CNG jest możliwe w większości modeli
oferowanych jako podwozia pod zabu-

dowy komunalne. Silniki gazowe to produkty dojrzałe technologicznie, trwałe
i niezawodne. Producenci samochodów
gazowych współpracują z przewoźnikami
w celu optymalizacji projektów, np. w zakresie zapewnienia własnej infrastruktury tankowania gazu.

Elektryki na progu ekspansji
Elektromobilność już w początkach
swojej ekspansji odniosła wielki sukces
w branży śmieci. Dzięki wytyczonym trasom i codziennemu powrotowi do bazy
napęd elektryczny i zasilanie bateryjne
dobrze wpisują się w charakter zadań
realizowanych przez pojazdy komunalne.

Wiele firm działających w branży
zbiórki odpadów zbadało już możliwości
pojazdów wyposażonych w elektryczne
układy napędowe i zainteresowanie nimi
stale rośnie. Bazując na osiągach pojazdów obecnej generacji, należy postrzegać
elektryczny napęd akumulatorowy jako
alternatywę, która zapewne wystartuje
w 2021 r. i później. Dopóki nie powsta-

Komunalne trendy

© NTM Polska

Śmieciarka firmy NTM Polska z żurawiem HDS montowanym za kabiną to tradycyjne połączenie żurawia i zabudowy
– pojemność takiej konstrukcji idealnie zbilansowanej
do ładowności podwozia i długości zestawu to minimum
19 m3. Zabudowa wyposażona jest w specjalny lej, który
powiększa objętość wanny zasypowej do 8 m3. NTM produkuje 3 rodzaje śmieciarek do selektywnej zbiórki odpadów wyposażone w żuraw do opróżniania pojemników
IGLO (model z HDS, MOLOC oraz UNO)

Dariusz Piernikarski
Część 2

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.
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© ECO-CLEAN Tomasz Malanowicz

W ofercie firmy eco-clean znajdują się śmieciarki z rodziny AZIMUT
włoskiego producenta Tecnoindustrie Merlo, montowane na podwoziach
samochodów ciężarowych z silnikami zasilanymi CNG. Model Azimut 10
(na zdjęciu) jest przeznaczony do odbioru i transportu odpadów komunalnych, a w szczególności bioodpadów. Śmieciarka wyposażona jest
w elektryczną przystawkę odbioru mocy E-PTO, obsługującą wszystkie
funkcje pracy (załadunek, zagęszczanie odpadów, rozładunek)
przy wyłączonym silniku – E-PTO pozwala na oszczędność gazu
na poziomie 50–70% i nawet dwukrotne wydłużenie czasu pracy
na jednym tankowaniu

© Terberg Matec

Wprowadzenie ciężarówek elektrycznych poprawi jakość powietrza, jednocześnie zmniejszając hałas uliczny i zatłoczenie w godzinach szczytu, ponieważ
operacje mogą być prowadzone wcześnie rano lub późno w nocy cicho i bez
emisji spalin. Większość firm stanie jednak w obliczu żmudnej walki o fundusze
pozwalające na inwestowanie w nowe
pojazdy elektryczne. Część poniesionych
wydatków zostanie zrekompensowana
niższymi kosztami paliwa i konserwacji
oraz dłuższą żywotnością pojazdu.
Wyzwaniem, z którym borykają się
firmy działające na rynku transportu odpadów komunalnych chcące zainwestować w technologię elektryczną, jest opóźnienie czasowe między wysokimi kosztami

© Scania

Zasilana CNG Scania L 340 6×2 z zabudową
do zbiórki śmieci – niskowejściowa kabina
zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy
załogi pojazdu

początkowymi a ostatecznym zwrotem,
który można zrealizować tylko przez cały
okres eksploatacji sprzętu. W niektórych
przypadkach może to zająć od 10 do 15
lat. Dlatego zamiast kupowania sprzętu
o dużej wartości interesującą opcją może
być zorganizowanie inwestycji w formie
średnio- lub długoterminowej dzierżawy,
która uwzględnia ekonomiczny okres
użytkowania i przyszłą wartość sprzętu.
Taka struktura może pomóc w zarządzaniu przepływami pieniężnymi, zastępując wysokie koszty początkowe stałą
miesięczną opłatą, która rekompensuje
wyższy koszt inwestycji oszczędnościami
generowanymi w czasie.

Oszczędzamy prąd
Przy ograniczonej pojemności akumulatora pokładowego należy brać pod
uwagę działanie układów zabudowy jako
konsumentów energii. Każde podniesienie ramienia, ruch płyty kompaktora
i tylnej klapy zużywa pewną ilość zmagazynowanej energii elektrycznej. Zależy
nam, aby śmieciarka mogła pokonać zaplanowaną trasę, działając wydajnie i bez
całkowicie rozładowanego akumulatora.
Chcąc zminimalizować pobór prądu, elektryczne samochody komunalne wyposaża
się w instalację hydrauliczną uruchamianą na żądanie. Istotą jest tu system
wykrywania obciążenia, dzięki czemu
hydraulika działa tylko wtedy, gdy jest
potrzebna. Zmniejsza to pobór energii
przez pompę hydrauliczną, oszczędza
energię elektryczną i zużycie układu
hydraulicznego oraz zapewnia większy
zasięg pojazdu.

Śmieciarki firmy Terberg Rosroca można wyposażyć w automatyczne, niskonapięciowe wrzutniki elektryczne serii OmniDEL (E).
Są one dostępne w wersji dzielonej podwójnej i potrójnej
(70/30) i mają takie funkcje, jak Automatic Mode Changeover
do płynnego przełączania między cyklami automatycznej obsługi
pojemników z gospodarstw domowych i obsługi pojemników
komercyjnych czy funkcja Sonar Anti-Spillage zapewniająca
pełne opróżnienie pojemników z materiałów lepkich
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Elektryczny model MELEX N.CAR 391.1H z zabudową
kontenerową do wywożenia odpadów to odpowiedź
firmy MELEX na zapotrzebowanie firm z branży komunalnej. Pojazd wyposażony jest w wywrotkę, którą
można opróżnić wprost do standardowego kontenera
na odpady, ładowność to 450 kg

© WABCO

© MELEX

Cofanie to jedna z najniebezpieczniejszych procedur
obsługi ciężarówki – TailGuard firmy WABCO wykrywa
małe i duże, statyczne i poruszające się obiekty
w martwym polu za pojazdem w promieniu do 3 m.
TailGuard włącza się automatycznie po wybraniu biegu
wstecznego, automatycznie zatrzymuje również pojazd
w zaprogramowanej odległości od 50 cm do 200 cm,
dzięki czemu kierowca może w razie potrzeby powoli
cofnąć o ostatnie kilka centymetrów

Bezpieczeństwo nie może być sprawą
przypadku, musi zostać „wbudowane”
w ciężarówkę. Ponieważ branża komunalna jest jedną z najbardziej niebezpiecznych gałęzi w sektorze transportowym, konieczna jest przede wszystkim
ochrona kierowcy – operatora.
Typowo skupiamy się na wsiadaniu
i wysiadaniu z pojazdu i ochronie kierowcy w razie wypadków, nawet jeśli nie
są one jego winą. Jednak oprócz zapewnienia kierowcom bezpieczeństwa i komfortu pojazdy komunalne są również projektowane tak, aby działały bezpieczniej
na drogach publicznych i w swoim codziennym otoczeniu pracy. Śmieciarki są
teraz wyposażone w wiele funkcji bezpieczeństwa, które mogą pomóc złagodzić
potencjalne kolizje i zapewnić bezpieczeństwo kierowcom, pasażerom, samochodom i pieszym poza ciężarówką.
Z pomocą przychodzą znane doskonale,
np. z samochodów stosowanych w transporcie dalekobieżnym, zaawansowane

W coraz większej liczbie miast
wprowadzane są przepisy wymagające wyposażenia samochodów
ciężarowych > 7,5 t dmc. w systemy wspomagające skręt, których
zadaniem jest ostrzeganie kierowców o przeszkodach i zagrożeniach
pojawiających się z prawej strony
pojazdu (piesi, rowerzyści). Dotyczy
to również ciężkich samochodów
komunalnych, takich jak śmieciarki

systemy wspomagania kierowcy, takie
jak np. aktywne systemy hamowania
awaryjnego, tempomaty adaptacyjne,
ostrzeganie o opuszczeniu pasa ruchu
czy ostrzeganie o obecności obiektów
w bliskim otoczeniu (z boku i z tyłu) pojazdu. W przypadku pojazdów do zbiórki
odpadów rozwiązania te są szczególnie
przydatne, ponieważ samochody te poruszają się po drogach lokalnych i często
zatłoczonych i wąskich ulicach miast.
Jedną z najpopularniejszych technologii wdrażanych obecnie są kamery
rozmieszczane zarówno wokół ciężarówki, jak i wewnątrz kabiny. Fuzja ob-
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© Vienna-at

Poprawa bezpieczeństwa

razu pochodzącego z różnych kamer,
dająca w efekcie 360-stopniowy widok
wokół ciężarówki z lotu ptaka, to rozwiązanie już dojrzałe technologicznie do
masowego wykorzystania i stające się
również przystępne cenowo. Ciężarówki
można wyposażyć w taki sposób, aby
w razie gwałtownego przyspieszania czy
hamowania lub niebezpiecznych manewrów kamery mogły widzieć nie tylko
to, co jest wokół pojazdu, ale także kabinę kierowcy. W razie wystąpienia dużych przeciążeń (sił bezwładności) lub
nagłego skrętu czy hamowania kamera
rejestruje pewien okres aktywności. Póź-

© Geesinknorba
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© Dulevo

Do zbiórki odpadów domowych i lekkich komercyjnych przeznaczona
jest hybrydowa śmieciarka Geesink z załadunkiem tylnym – zabudowa ma
automatyczny dzielony podnośnik i podwójny akumulator litowo-jonowy.
Dzięki dodatkowej pojemności akumulatora urządzenie idealnie nadaje się
do pracy na dwie zmiany i gdy doładowywanie podczas jazdy nie jest
możliwe. Akumulator waży tylko 600 kg i jest bardzo kompaktowo zaprojektowany, aby zwiększyć ładowność pojazdu

Firma Dulevo International w swoich zamiatarkach kładzie ogromny nacisk na bezpieczeństwo
w miejscu pracy maszyny. Model 850 jest standardowo wyposażony w kamerę cofania
z kolorowym ekranem w kabinie, a także dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, zapewniający
bezpieczną jazdę wstecz. W Polsce maszyny Dulevo dystrybuuje HEWEA

niejsze przeanalizowanie niebezpiecznych zachowań kierowcy może być sygnałem do konieczności przeprowadzenia
jego przeszkolenia w zakresie unikania
gwałtownych manewrów i stosowania
płynnej, bezpiecznej jazdy. W przypadku
problematycznych zdarzeń drogowych
zapis wideo pozwala na ich jednoznaczne
wyjaśnienie.

Pojazdy w stałej łączności
Technologie Internetu rzeczy (IoT) są
wykorzystywane do tworzenia różnych
nowych opcji dla branży gospodarki odpadami. Jednym z przykładów są inteligentne pojemniki na śmieci, które informują centrum sterowania, kiedy są
pełne i należy je odebrać. Oprogramowanie może następnie obliczyć najbar-

dziej wydajną trasę dla śmieciarki do
pokonania danego dnia na podstawie
napływających danych, ograniczając niepotrzebną jazdę i wpływ przepełnionych
pojemników.
Zdecydowanie częściej niż z inteligentnymi pojemnikami spotkamy się ze
zbieraniem danych z pojazdów, które stało
się kluczowym narzędziem do zarządzania flotą. Od produktywności kierowców
po większe bezpieczeństwo i wyprzedzanie konserwacji i napraw – śmieciarki
wykorzystują dane do poprawy wydajności floty. Chociaż zdalne gromadzenie
danych jest nowszym trendem dla śmieciarek niż np. ciągników dalekobieżnych,
floty komunalne szybko wykorzystały
pojawiające się możliwości. Dane telematyczne wykorzystywane są do śledzenia i analizowania osiągów i użycia

pojazdów, personelowi odpowiedzialnemu za obsługę techniczną dają wgląd
w okresy międzyobsługowe i pomagają
określić, jak pojazdy są użytkowane.
Możliwości zdalnej diagnostyki pomagają
podejmować decyzje dotyczące serwisowania, maksymalizacji wydajności i ostatecznie utrzymania ciężarówki w pracy
i poza warsztatem. Jeśli z pozyskanych
danych wynika, że wkrótce ma być wymagana obsługa czy naprawa, inicjowane jest proaktywne planowanie i zamawiane są niezbędne części zamienne,
podczas gdy pojazd wciąż jeszcze pozostaje na drodze.

Podsumowanie
Jakie trendy pojawią się w przypadku
śmieciarek w ciągu najbliższych kilku
lat? Prawdopodobnie zostaną wprowadzone funkcje autonomiczne i półautonomiczne. Wobec problemu niedoboru
kierowców i ich dużej rotacji uproszczenie obsługi pojazdu i jego prowadzenia
będzie kluczowe. Zbliżamy się powoli
do punktu, w którym kierowca po prostu zatrzyma się we właściwym miejscu,
kamera na ciężarówce obejrzy pojemnik
ze śmieciami, sztuczna inteligencja (AI)
zidentyfikuje, że to właściwy pojemnik,
i ramię wysunie się, złapie go, opróżni
i odstawi z powrotem.
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irma SSAB – doskonale znany producent
wysokowytrzymałych i trudnościeralnych
stali, takich jak Strenx i Hardox – wspiera
swoich klientów w działaniach na rzecz zwiększania
trwałości komponentów stosowanych w pojazdach
użytkowych, podnoszenia wydajności maszyn w trakcie eksploatacji i obniżania śladu węglowego.

WearCalc
Dzięki przygotowanemu przez firmę SSAB programowi Hardox WearCalc obliczanie zużycia komponentów i optymalizacja wyboru blachy trudnościeralnej stały się łatwiejsze. WearCalc to oferowany
bezpłatnie klientom SSAB intuicyjny w obsłudze
program komputerowy (także jako aplikacja na
smartfony i tablety) służący do obliczania względnej
żywotności wszystkich części trudnościeralnych wykonanych z różnych gatunków stali Hardox.
Zaimplementowany w programie WearCalc model zużycia uderzeniowego (występującego np.
podczas załadunku wywrotki urobkiem skalnym)
analizuje poważne uszkodzenia obejmujące tworzenie się kraterów i wyciskanie krawędzi podczas
uderzenia, a także uszkodzenia prowadzące do plastycznego odkształcania powierzchni. Model erozji
przewiduje, czy skład materiałów ściernych spowoduje penetrację powierzchni stali lub pękanie

WearCalc pozwala oszacować trwałość skrzyń
wywrotek transportujących różne materiały ścierne.
Model oparty jest na pomiarach terenowych dla wielu
wywrotek pracujących na różnych obszarach
i z różnymi rodzajami skał oraz symulacjach przepływu
w celu zrozumienia rozkładu zużycia i wpływu konstrukcji na zużycie. Połączenie ich w algorytm umożliwia zaprojektowanie wywrotki zoptymalizowanej
pod kątem konkretnego przypadku

WearCalc i EcoUpgraded
– w kierunku większej trwałości
i mniejszego śladu węglowego
Pojazdy użytkowe w codziennej eksploatacji narażone są
na ekstremalne obciążenia. Niejednokrotnie stawiane jest
pytanie: czy do konstrukcji poszczególnych komponentów
zastosowano odpowiednie gatunki stali oraz czy sięgnięcie
po lepsze materiały było opłacalną inwestycją.
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krawędzi (ma to miejsce przy intensywnych przemieszczeniach względnych między przewożonym
materiałem a powierzchnią stali). Na poziomie
mikro model ten wykorzystuje twardość mineralną
do obliczenia erozji różnych typów blach trudnościeralnych. Z kolei model zużycia ślizgowego
(np. występującego podczas rozładunku wywrotki)
oparty jest na krzywych granicznych reprezentujących różne rodzaje uszkodzeń powierzchni:
plastyczne lub ubytkowe. Zależność między twardością stali a twardością materiału wywołującego
ścieranie określa mechanizm uszkodzenia, a tym
samym względną trwałość.
Program Hardox WearCalc pozwala na obliczenie
zużycia dla różnych rodzajów materiałów abrazyjnych przy użyciu różnych gatunków trudnościeralnej
blachy Hardox, a także wyznaczenie możliwej redukcji wagi elementu po zastosowaniu stali Hardox, zwiększenia ładowności i wydłużenia trwałości
po modernizacji. Korzystając z programu WearCalc, można wybrać najlepszą blachę do danego
obszaru zastosowania i potrzeb klienta.
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WearCalc ma intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs. Algorytm obliczeniowy uwzględnia
wielkość, kształt, kąt uderzenia i prędkość materiału. Wyniki przedstawione zostają w czytelnej
formie tabeli, a generator raportów tworzy raport
z parametrami wejściowymi i tabelą wyników. Plik
raportu można zapisać, wysłać e-mailem lub edytować w popularnych edytorach tekstowych.

EcoUpgrade
Podczas zmiany standardowej stali na stal SSAB
o wysokiej wytrzymałości można zmniejszyć wagę
produktu końcowego i obniżyć zużycie paliwa,
zachowując tę samą wytrzymałość oraz zwiększając trwałość i produktywność – wszystko to
w znacznym stopniu przyczynia się do zmniej-

Korzystając z programu SSAB EcoUpgraded,
sprawdzamy typową naczepę kurtynową:
1050 kg wysokowytrzymałej stali Strenx 700
zastępuje 1500 kg konwencjonalnej stali typu
S355. Oznacza to redukcję masy o 30%
i zwiększenie ładowności o ok. 2% z 26 t
do 26,5 t oraz obniżenie zużycia paliwa
na każdą tonę przewiezionego ładunku
szenia śladu węglowego produktu. Z perspektywy cyklu życia jest to korzystne, ponieważ większość wpływu na środowisko pochodzi z fazy
użytkowania produktu końcowego.
Koncepcja SSAB EcoUpgraded oszczędza CO2
zarówno przy produkcji stali, jak i podczas całego
okresu użytkowania produktu końcowego. W programie EcoUpgraded (dostępnym również jako
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aplikacja mobilna) określa się typ maszyny i jej parametry operacyjne – aplikacja przedstawia wizualny raport szacowanych oszczędności w zakresie użycia paliwa i emisji CO2 w całym cyklu
życia produktu.
Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © SSAB

czyszczanie jezdni i chodników
odbywa się regularnie w każdym
mieście zgodnie z regulacjami
ustalonymi przez samorządy. Różne rodzaje infrastruktury podlegającej oczyszczaniu (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, krawężniki itp.) wymagają użycia
różnorodnych maszyn i – zwłaszcza
w okresie pandemii COVID 19 – skutecznych metod oczyszczania i dezynfekcji. Całoroczna dbałość o ulice pozwala
zachować je w nienagannym stanie.
Proponujemy spotkanie z zamiatarkami – w tej części przedstawimy ich
ogólną klasyfikację oraz spróbujemy przybliżyć zasady działania. W kolejnych artykułach zajmiemy się bardziej szczegółowymi problemami, takimi jak ekologia
czy skuteczność filtracji pyłów.

Zamiatarki – podstawy
Zamiatarki to urządzenia służące
przede wszystkim do skutecznego i sprawnego usuwania różnego typu zanieczyszczeń z różnych powierzchni, takich jak
asfalt, kostka brukowa, płytki itp. Zbierają one piasek i kurz, radzą sobie świetnie zarówno z suchymi, jaki mokrymi

© Egholm
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Zamiatarka samobieżna Egholm
City Ranger 2260 jest wielofunkcyjnym
pojazdem, którego różnorodne wyposażenie
pozwala na wykonywanie prac związanych
z utrzymaniem terenów zewnętrznych przez
cały rok, a ze względu na 1610 kg dmc. pojazd
idealnie nadaje się do pracy na chodnikach,
deptakach, alejkach, trawnikach, nie niszcząc
nawierzchni, nie powodując pęknięć płyt
chodnikowych i powstawania kolein
– maszyny te dystrybuuje w Polsce
m.in. firma eco-clean

zanieczyszczeniami. W okresie zimowym zamiatarki pomagają uporać się
z zalegającym na powierzchni śniegiem
i lodem.
Wszystkie maszyny do czyszczenia
nawierzchni drogowych są przeznaczone
do oczyszczania nawierzchni utwardzonych. Większość z nich jest wyposażona

w system podbierający i może przenosić zanieczyszczenia do zbiornika (kosza)
zasypowego. Zbiornik ten może być rozładowywany na wysypiskach, stacjach
rozładunkowych, do kontenerów lub na
stacjach odbioru.
Asortyment zamiatarek rozciąga się
od małych samojezdnych zamiatarek
kompaktowych po ciężkie zamiatarki samochodowe, przeznaczone do wydajnego oczyszczania dużych powierzchni.
Zamiatarka samochodowa to maszyna
zamontowana na stałe lub z możliwością demontażu na podwoziu samochodu
ciężarowego. Zamiatarka samojezdna to
kompaktowa zamiatarka ze specjalnie
zaprojektowanym podwoziem, w którym

Pojazdy komunalne w służbie
drogowej: zamiatarki

Dariusz Piernikarski
Część 1

Postępująca urbanizacja oznacza więcej wyzwań do pokonania w utrzymaniu jakości
naszego życia. Ważnym aspektem jest usuwanie zanieczyszczeń z ulic i chodników.
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© HEWEA
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Zamiatarki DULEVO zasługują na uwagę ze względu na innowacyjną, wytrzymałą konstrukcję, niski poziom hałasu i emisji pyłów oraz minimalne
zużycie wody i paliwa. Układ mechaniczno-podciśnieniowy w połączeniu z unikatową technologią filtrowania zapewnia najlepsze na rynku pochłanianie
cząstek stałych potwierdzone certyfikatem TÜV i DNV. Wyłącznym polskim dystrybutorem zamiatarek DULEVO jest firma HEWEA

zintegrowane są elementy zamiatarki.
Maszyna ta może mieć zamkniętą kabinę
dla operatora, niezabudowane miejsce do
siedzenia lub być obsługiwana przez operatora pieszego. Podstawową klasyfikację zamiatarek ze względu na wielkość
i możliwe obszary wykorzystania przedstawiono w tabeli.

Zamiatarki o większej objętości zbiornika przeznaczone są głównie do oczyszczania autostrad, dróg lokalnych oraz
większych parkingów czy ciągów komunikacyjnych. Zamiatarki o mniejszej objętości i gabarytach przeznaczone są do
czyszczenia ulic, stref dla pieszych, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów,
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targowisk czy zakładów przemysłowych.
Główną cechą tego rodzaju zamiatarek
jest zwrotność. Zamiatarki dołączane do
innych pojazdów (np. ciągnięte przez traktor czy ciężarówkę) mogą być używane
do podobnych zastosowań. Do zamiatarki
można dołączyć dodatkowe wyposażenie
do specjalnego czyszczenia.
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Zakres zastosowań:

Oczywisty

Możliwy

Obiekty
przemysłowe

Lotniska

Autostrady

Parkingi

Drogi
lokalne

Ulice

Targowiska

Parkingi
zadaszone

Chodniki

Deptaki

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

–

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

Z mechanicznym transportem zanieczyszczeń
(elewatorowe)

≤ 1 m3

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

Ze zbiornikiem

≤ 0,2 m3

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

Kompaktowe – Mini

≤ 1 m3

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

Kompaktowe – Midi

≤ 2,5 m3

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

Kompaktowe

> 2,5 m3

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

Kompaktowe – Maxi

≤ 4 m3

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

Zamiatarki
ciągnione

Małe

> 4 m3

Obszar wykorzystania
---------------------------------------------------- ----------------

Zamiatarki
samojezdne

Duże

Pojemność
zasobnika

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

Zamiatarki
samochodowe

Podtyp

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

Typ
zamiatarki

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

Podstawowa klasyfikacja zamiatarek ze względu na wielkość i możliwe obszary wykorzystania wg PL-EN 15426-1:2007

Mało prawdopodobny

© Scarab

Jak to działa?
W zamiatarkach z mechanicznym
transportem zanieczyszczeń (elewatorowych) brud jest mechanicznie zbierany z nawierzchni przez boczne szczotki
talerzowe, które kierują zanieczyszczenia do środka maszyny na ścieżkę centralnej szczotki walcowej, skąd są one
z dużą prędkością wyrzucane na taśmę
przenośnika i do zasobnika (zbiornika) na
zanieczyszczenia. Przy załadunku górnym
możliwe jest optymalne wykorzystanie
pojemności zbiornika. System filtracji zatrzymuje najdrobniejsze cząsteczki i kończy cykl zamiatania, gwarantując reemisję do środowiska czystego powietrza.

Podstawowe informacje na temat
maszyn czyszczących powierzchnie, do
zastosowań na terenach użyteczności publicznej, drogach, lotniskach, terenach zakładowych – czyli po prostu zamiatarek
– znajdziemy w normie PN-EN 15429-1:2008 Zamiatarki – Część 1: Klasyfikacja i terminologia. Dokument ten dotyczy klasyfikacji sprzętu zamiatającego
i specyfikacji jego wydajności, gdy jest
używany zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach przewidzianych przez producenta.

© Brock Sweepers

Frima Scarab (Grupa Fayat) ma w ofercie zamiatarki
z rodziny Merlin – są to zamiatarki samochodowe
z napędem hydrostatycznym, pojemność zbiornika
na odpady wynosi 5,5 m3 netto, zbiornik na wodę
ma 1250 l – maszyny montowane na podwoziach
samochodów ciężarowych, znajdziemy w ofercie
Centrum Sprzętu Komunalnego HSTC

Firma Brock Kehrtechnik, której produkty w Polsce oferuje spółka Dobrowolski, produkuje
szeroką gamę kompaktowych i dużych zamiatarek ulicznych do użytku w centrach miast,
ale także na obszarach o ograniczonym dostępie, takich jak lotniska i ośrodki wypoczynkowe.
Zamiatarki są dostępne w różnych typach i pojemnościach od 4 do 12 m3, mogą być napędzane konwencjonalnie lub z wykorzystaniem nowoczesnych napędów alternatywnych
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W zamiatarkach wspomaganych próżniowo (zamiatarki podciśnieniowe) również używa się szczotek do zbierania zanieczyszczeń z ulicy, jednak śmieci
są następnie kierowane przez szczotkę walcową na
wlot kanału podciśnieniowego, który transportuje
brud do zasobnika. W kanale przepływ powietrza
i wysokość podnoszenia są wystarczające, aby możliwe było zasysanie wszystkich drobnych i bardzo
drobnych zanieczyszczeń, a także większych odpadów, takich jak liście, papier czy plastikowe torby.
Ogólna wydajność zamiatarek wspomaganych
próżniowo jest wyższa niż w przypadku zamiatarek
mechanicznych, szczególnie w przypadku cząstek
większych niż ok. 3 mm.
Zamiatarki regeneracyjne wdmuchują powietrze
na nawierzchnię i natychmiast je zasysają z powrotem,
aby porywać i wychwytywać nagromadzony osad. Powietrze wykorzystywane do przedmuchiwania jest
regenerowane przez system separacji pyłu. Jeśli nagromadzone zanieczyszczenia nie są zbyt duże, regeneracyjne zamiatarki powietrza są ogólnie uważane
za skuteczne w usuwaniu drobnych osadów.
Szczotki boczne odpowiadające za zgarnianie
odpadów w kierunku centralnej szczotki walcowej
wymagają zraszania niewielką ilością wody, aby
utrzymać kontrolę nad powstającym podczas tej operacji pyłem.
W zamiatarkach próżniowych mechaniczny element zamiatający działa bez udziału wody. Specjalistyczna szczotka obrotowa służy do zarysowania
i spulchnienia brudu i kurzu z powierzchni, umożliwiając systemowi próżniowemu odzyskanie praktycznie wszystkich cząstek stałych. System ciągłej filtracji zapobiega wydostawaniu się bardzo drobnych
cząstek ze zbiornika na odpady, co zapobiega tworzeniu się smug pyłu typowych dla konwencjonalnych zamiatarek mechanicznych.
Podciśnieniowe zamiatarki powietrzne i regeneracyjne są bardziej wydajne niż zamiatarki mechaniczne w usuwaniu drobniejszych osadów, które
często wiążą większą ilość szkodliwych metali ciężkich.
Zamiatarki podciśnieniowe są również niezwykle
skuteczne w usuwaniu respirabilnych cząstek stałych
PM10 (cząstki o średnicy aerodynamicznej mniejszej
lub równej 10 mikronów) – niemal do 100% (mechaniczne do 10%).
Skuteczność usuwania zanieczyszczeń stałych
przez zamiatarki mechaniczne sięga obecnie 60%,
natomiast zamiatarki wspomagane próżniowo mają
skuteczność przekraczającą 90%.
Wybór typu zamiatarki będzie zależał od konkretnych warunków panujących w miejscach przeznaczonych do zamiatania. Ogólnie rzecz biorąc, zamiatarki
mechaniczne są bardziej skuteczne w zbieraniu dużych śmieci i czyszczeniu mokrych ulic oraz mają niższe
koszty kapitałowe i operacyjne. Jednak mogą one wytwarzać duże ilości unoszącego się w powietrzu pyłu.
Wspomagane próżniowo i regeneracyjne zamiatarki
powietrzne są bardziej skuteczne w usuwaniu drob-
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© Fayat Group

Należąca do grupy Fayat firma Ravo oferuje
zamiatarki samobieżne z serii HYGiON
wyposażone w innowacyjny system filtracji
SAIGA eliminujący cząstki PM2,5 – tym
samym pojazdy mogą być wykorzystywane
nie tylko do zamiatania ale również oczyszczania powietrza w miastach; zamiatarki
Ravo dystrybuuje Centrum Sprzętu
Komunalnego HSTC

© Aebi Schmidt

Dzięki maksymalnej prędkości zamiatania do 40 km/h
i doskonałej zdolności zatrzymywania glikolu, zamiatarki
drogowe Schmidt ASC 990 mogą być wykorzystywane
do usuwania nadmiaru środka odladzającego na pasach
startowych lotnisk

© nowywisnicz.pl

Dopinana zamiatarka Agata
ZM2000 firmy Pronar wyposażona
jest w układ zraszania, dzięki
któremu zmniejszona jest emisja
pyłu i kurzu podczas pracy. Boczna
szczotka talerzowa umożliwia
podmiatanie spod krawężników

nych cząstek, ale zwykle są mało skuteczne
podczas czyszczenia mokrych ulic. Mogą
być również głośniejsze niż zamiatarki
mechaniczne, co może ograniczać godziny
pracy w niektórych obszarach.
Czynniki, które ograniczają ogólną
skuteczność zamiatania, obejmują m.in.
obecność zaparkowanych samochodów
i korki w ruchu podczas zamiatania, złe
nawierzchnie drogi i stan krawężników.
Wydajność zamiatarek można zwiększyć,
obsługując je z optymalnymi prędkościami (od 10 do 15 km/h), zapewniając
odpowiednią regulację szczotek oraz odpowiednie prędkości obrotowe i wzory zamiatania. Ważną cechą jest duża zdolność
manewrowa, którą określa promień skrętu
między krawężnikami i/lub ścianami.
Aby usunąć duże zanieczyszczenia,
niekiedy rozmieszcza się zamiatarki mechaniczne przed zamiatarkami podciśnie-

niowymi – jest to operacja zamiatania
tandemowego. Obejmuje ona dwa następujące po sobie przejścia czyszczące,
najpierw przez zamiatarkę mechaniczną
(szczotka i przenośnik taśmowy), a następnie natychmiast przez zamiatarkę
wspomaganą podciśnieniowo.

Nieco szczegółów
Agregaty zamiatające umieszczone
z lewej i prawej strony zamiatarki powinny mieć jak największą szerokość, na
nich montowane są odchylane szczotki
talerzowe. Całkowita szerokość zamiatania zależy od szczegółowej specyfikacji
produktu, ale dla zamiatarek montowanych na podwoziach samochodów ciężarowych wynosi nawet ponad 2800 mm.
Operator powinien mieć możliwość sterowania naciskiem i kątem nachylenia
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mocowanych wahliwie szczotek talerzowych o średnicy zależnej od wielkości
urządzenia (w dużych zamiatarkach to
ponad 800 mm). Szczotka walcowa (w dużych zamiatarkach średnice > 400 mm,
długości > 1300 mm) jest zawieszona
wahliwie z możliwością sterowania naciskiem. Opcjonalnie na wysuwnym ramieniu może znajdować się dodatkowa szczotka czołowa (szerokość typowo
500 mm) z włosiem stalowym – służy ona
do usuwania chwastów z opasek jezdni.
Ważnym elementem jest system recyrkulacji umożliwiający odzyskiwanie
wody ze zbieranych zanieczyszczeń w celu
jej ponownego wykorzystania do zraszania czyszczonych powierzchni. Jeśli
chcemy wykorzystywać zamiatarkę samochodową jako polewaczkę, zbiornik na
wodę powinien mieć odpowiednio dużą
pojemność (min. 3000 l). Wówczas przed
przednim zderzakiem montowana jest
listwa do zmywania (polewania) ulic.
Będący częścią zabudowy podnoszony
hydraulicznie zbiornik warto wyposażyć
w drzwiczki (klapę) do wrzucania większych przedmiotów i króciec do spuszczania nadmiaru zebranej wody. Sita
wewnątrz zbiornika powinny mieć oczyszczanie pneumatyczne, a system wychwytywania kurzu powinien spełniać wymagania testu na filtrację cząstek PM10.
Siła ssania powinna być regulowana
i niezależna od prędkości jazdy, zapewniając odpowiednio wysoki przepływ powietrza (w zamiatarkach samochodowych
to co najmniej 16 000 m3/h). Standardowym elementem wyposażenia staje się
obecnie system GPS monitorujący trasę
pojazdu z rejestracją pracy szczotek.
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Moduły Cometto MSPE
w budowie farm wiatrowych
Farmę wiatrową najnowszej generacji w pobliżu
Rugendorf w Górnej Frankonii tworzą w sumie
4 turbiny wiatrowe. Podczas realizacji tego
projektu żuraw gąsienicowy Liebherr LR11000
po wzniesieniu każdej turbiny był demontowany
i ponownie stawiany w kolejnym miejscu.

o tego zadania firma Wiesbauer wykorzystała samobieżne moduły transportowe Cometto MSPE w 14-osiowej kombinacji, na którą załadowano maszt żurawia
o długości 42 m i ciężarze własnym 60 t.
„Oszczędność czasu, którą osiągnęliśmy, była powodem, dla którego wybraliśmy ten środek transportu” – mówi o tym ważnym etapie dyrektor
firmy Jochen Wiesbauer. Było to szybsze rozwiązanie w porównaniu z innymi opcjami transportu, przez co przemieszczanie żurawia zostało
przyspieszone. „Pojazdy Cometto imponują swoją
elastycznością i zwrotnością” – dodaje zadowolony Jochen Wiesbauer, ponieważ na trasie było
sporo zakrętów.
Samobieżne moduły transportowe Cometto to
opłacalne rozwiązanie dla firmy Wiesbauer, która
dysponuje łącznie dwudziestoma liniami osiowymi Cometto MSPE o nacisku na oś 48 t i dwoma
modułami napędowymi (power pack) z silnikami
o mocy 202 kW każdy – sprzęt ten należy do
stałej floty pojazdów i jest regularnie wykorzystywany do różnorodnych prac.
Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Cometto

Wykorzystanie modułów Cometto MSPE do przemieszczania żurawia
niezbędnego podczas budowy farmy wiatrowej dało dużą oszczędność
czasu w porównaniu z innymi – tradycyjnymi opcjami transportu

Samobieżne moduły transportowe Cometto
MSPE w 14-osiowej kombinacji, na którą
załadowano maszt żurawia o długości 42 m
i ciężarze własnym 60 t
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Proponujemy kolejną
relację z ciekawych
operacji transportowych
zrealizowanych
w ostatnim czasie oraz
dawkę informacji na temat
nowych produktów
w branży przewozów
nienormatywnych.

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

Broshuis
Jeszcze w czerwcu ub. r. holenderska
firma Gerdinand van Dieren Transport,
specjalizująca się głównie w transporcie
elementów konstrukcyjnych żurawi i pa-

Ponadgabarytowe
akcje i modernizacje

lownic o różnej długości, zaczęła używać
nowej 4-osiowej naczepy niskopodwoziowej z osiami wahliwymi Broshuis PL2 HD.
W tym segmencie rynku możliwość przewożenia ciężkich żurawi i palownic może
być cennym uzupełnieniem oferty dla
stałych klientów, a przewoźnik może
szybko zareagować na zlecenia związane
z transportem tych maszyn, które często
muszą być dowiezione na miejsce pracy
w krótkim czasie.
Naczepa niskopodwoziowa została
przygotowana z myślą o współpracy
z 5-osiowym ciągnikiem Volvo – oba pojazdy tworzą zestaw o długości 22 m. Zapewnia to firmie Van Dieren wiele istotnych zalet: kombinacja jest kompaktowa
jak na swoje możliwości i ma duży kąt
skrętu, dzięki czemu możliwe jest dotarcie do lokalizacji o ograniczonej przestrzeni do manewrowania, ponadto przejazd zestawu bez ładunku nie wymaga
specjalnych zezwoleń.
Zgodna z najnowszymi europejskimi
przepisami naczepa niskopodwoziowa
Broshuis PL2 HD ma niewielką masę
własną – użyteczna ładowność to 68 t
przy naciskach na oś wynoszących 13,9 t.
Pokład ładunkowy wyposażono w szerokie wnęki na ramię żurawia. 5-osiowy
ciągnik Volvo zapewnia optymalne wykorzystanie obciążenia naczepy niskopodwoziowej.

© Broshuis

Naczepa Broshuis PL2 HD
ma niewielką masę własną
– użyteczna ładowność to
68 t przy naciskach na oś
wynoszących 13,9 t
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© Faymonville

Do transportu dwóch generatorów jednocześnie – każdy ważył
219 t – wybrano dwa łączone moduły 10-osiowe o podwójnych
oponach z serii naczep Faymonville ModulMAX

Faymonville
Niedawno zrealizowana została niezwykła misja prowadzona przez ghańską
firmę MONPE Heavy Haulage, specjalizującą się w transporcie ciężkim. Z portu
w Ghanie do Nigru trzeba było przetransportować na dystansie ok. 1285 km
sześć generatorów do elektrowni. Ta
imponująca misja była wyzwaniem zarówno pod względem planowania, jak
i wykonania.

Do transportu dwóch generatorów
jednocześnie wybrano dwa łączone moduły 10-osiowe o podwójnych oponach
z serii naczep Faymonville ModulMAX
z wysięgnikiem. Ponieważ łącznie było
sześć generatorów, całą operację należało przeprowadzić trzykrotnie.
Do zaplanowania operacji wykorzystano oprogramowanie Faymonville do
symulacji obciążenia – pozwoliło to na
określenie najlepszego ustawienia ładunku w celu idealnego rozłożenia obciąże-

reklama

nia. Techniczna konfiguracja modułowych
linii osiowych z podwójnymi oponami okazała się wprost stworzona do tego rodzaju
zadań. Kompletną organizacją projektu
„pod klucz” zapewniła firma DB Schenker.
Transporty rozpoczęły się w głównych
portach morskich Ghany (Tema i Takoradi), gdzie generatory przybyły statkami z CAT Germany. Każdy z nich ważył
219 t. Trasa wiodła przez cztery różne
kraje, z Ghany przez Togo i Benin aż do
Nigru. Oprócz przezwyciężenia ogólnie
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© Goldhofer

Moduły samobieżne Goldhofer powoli
przesuwają się na miejsce pod jednym
ze statków ważących 6200 t

Goldhofer
Dwa statki pasażerskie, Havila Capella i Havila Castor, zostały zamówione
dla norweskiej floty Havila Kystruten
i wejdą do służby na trasie przybrzeżnej
między Bergen i Kirkenes. Jednostki
o długości 124 m, szerokości 22 m i wysokości 35 m są najnowocześniejsze pod
względem ekologicznej konstrukcji i inżynierii. Turecka firma Hareket Heavy
Lifting & Project Transportation wygrała kontrakt na przeniesienie tych ważących po 6200 t statków pasażerskich na
odległość 250 m do pływającego doku
w stoczni Tersan.
Aby przetransportować statki do pływającego doku, firma Hareket wykorzystała 56 modułów Goldhofer PST / SL-E
z napędem hydrostatycznym i sterowaniem elektronicznym oraz 36 przeznaczonych do dużych obciążeń (heavy duty)
konwencjonalnych modułów Goldhofer
THP/SL. Łącznie było to 200 linii osiowych z 1600 kołami. Chociaż odległość do
pokonania nie była zbyt duża, ciężar statków i obsługa były dużym wyzwaniem.
Operacja obejmowała również przesunięcie statków na boki o więcej niż 2 m
na krótkim odcinku trasy w celu prawidłowego zestrojenia z pływającym dokiem. O ile samobieżnymi modułami z ich

Aktualizacja w ofercie Nooteboom: 3-osiowa naczepa
OSDS-48-03V(EB) z hydrauliczną rampą najazdową umożliwiającą wjazd
na łabędzią szyję, rozciąganym pokładem ładunkowym i osią samoskrętną
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elektronicznym układem kierowniczym
można było sterować za pomocą jednego
pilota, o tyle aby zsynchronizować sterowanie konwencjonalnymi modułami,
potrzebny był oddzielny operator firmy
Hareket. Specjalistom z firmy Hareket
udało się przenieść oba statki do pływającego doku w zaledwie 4 dni, przesuwając je w odległości 1,5 m między nimi.

Nooteboom
Firma Nooteboom zaktualizowała
ostatnio swój program SMART obejmujący naczepy niskopodwoziowe typu semi
wykorzystywane przede wszystkim do
transportu maszyn. Najnowszym dodatkiem jest lekka 3-osiowa naczepa OSDS-48-03V(EB) z hydrauliczną rampą najazdową umożliwiającą wjazd na łabędzią
szyję, rozciąganym pokładem ładunkowym i osią samoskrętną. Ten wszechstronny i wielofunkcyjny pojazd jest idealnym
rozwiązaniem transportowym do przewozów maszyn budowlanych, maszyn
do budowy dróg, podnośników teleskopowych i platform ładunkowych o masach do 36 t.

© Nooteboom

trudnych warunków drogowych i klimatycznych podczas tej podróży zespołowi
MONPE udało się również spełnić liczne
wymagania związane z COVID-19 w poszczególnych obszarach. Ostatecznie, pomimo wielu wyzwań, specjalistom udało
się zakończyć każdą podróż bezbłędnie
w zdumiewająco krótkim czasie, wynoszącym średnio zaledwie 23 dni.
Właściciel firmy MONPE, Peter Everett, miał same pozytywne opinie o naczepach Faymonville, które umożliwiły
realizację zadania. „Doceniamy najwyższą jakość produktu. Nasza flota modułowych naczep o podwójnych oponach
ModulMAX poradziła sobie nawet na najtrudniejszych odcinkach trasy. Moduły
Faymonville są zdecydowanie stworzone
do pracy w najbardziej wymagających warunkach. Mieliśmy tego doskonały przykład”. Osie wahliwe o skoku zawieszenia
650 mm pozwoliły na pokonanie bardzo
nierównych odcinków dróg z ogromnymi
wybojami, a nawet obszarów zalanych,
jednocześnie zapewniając stabilność konwoju i ładunku przez cały czas. Niezbędne
bezpieczeństwo transportu zostało zagwarantowane dzięki stałemu, optymalnemu kontaktowi z podłożem.
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Pokład ładunkowy w połączeniu z ruchomą rampą najazdową można wydłużyć o 3730 mm do długości 12 730 mm
za łabędzią szyją. Sama łabędzia szyja,
rampa najazdowa na nią oraz pokład ładunkowy są opcjonalnie dostępne z wykończeniem twardym drewnem, stalową
kratownicą lub ich kombinacją. Hydrauliczna rampa najazdowa ma optymalny
kąt nachylenia w połączeniu ze specjalnie przystosowaną do niej konstrukcją
części przedniej naczepy. Mniejsze maszyny budowlane i platformy robocze
mogą być łatwo i bezpiecznie przewożone w części przedniej pojazdu, a cała
długość naczepy może być optymalnie
wykorzystywana do transportu innych
ładunków.
Tylne rampy obsługiwane hydraulicznie są dostępne w różnych długościach
i konstrukcjach, w tym w specjalnym
wariancie z elementami wykończeniowymi zwiększającymi przyczepność kół
przejeżdżającego sprzętu. Tylna rampa

Scheuerle
W transporcie elementów turbin wiatrowych długość łopat wirnika jest zawsze
wyzwaniem. Zastosowanie RotorBladeTransportSystem (RBTS) firmy Scheuerle
czyni to zadanie znacznie łatwiejszym.
Przekonała się niedawno o tym niemiecka
firma P. Schwandner Logistik + Transport
GmbH, która dzięki zastosowaniu systemu
RBTS w kombinacji pojazdów mierzącej
imponujące 86 m bez problemu zrealizowała transport długich łopat na 680-kilometrowej trasie z portu Cuxhaven do
farmy wiatrowej w pobliżu Erfurtu.

nacje z naczepami teleskopowymi mogą
szybko osiągnąć wysokość 4,5 m i więcej, natomiast koncepcja jednostki wleczonej systemu RBTS, w której łopata
wirnika służy jako łącznik między mocowaniem na ciągniku a jednostką wleczoną, umożliwia uzyskanie całkowitej
wysokości około 4 m.
RBTS to wspólny projekt firm Scheuerle i Vestas – wiodącego światowego dostawcy turbin wiatrowych. System składa
się z 2-osiowego wózka typu jeep dolly
wraz z urządzeniem do swobodnego skrętu i 4-osiowej jednostki wleczonej. Montaż łopaty odbywa się zgodnie z zasadą

najazdowa o długości 5000 mm w połączeniu z długim tylnym ścięciem powierzchni ładunkowej ma bardzo niski
kąt natarcia – zaledwie 9°. Jest to idealna
sytuacja do załadunku maszyn o niewielkim prześwicie, takich jak np. podnośniki nożycowe. Unikatowa jest hydrauliczna regulacja szerokości ramp, dzięki
której można je całkowicie złożyć do siebie bez prześwitu pomiędzy nimi. Jest to
szczególnie ważne w przypadku bezpiecznego i szybkiego załadunku i rozładunku
małych i wąskich maszyn. Z kolei do
załadunku bardzo szerokich maszyn rampy
można przesuwać do 2×250 mm poza
standardową szerokość powierzchni ładunkowej. Za pomocą sterowanej radiowo
wciągarki elektrycznej zamontowanej
na łabędziej szyi można również załadować uszkodzone platformy ładunkowe,
podnośniki nożycowe lub inny sprzęt.
Wiele punktów mocowania ładunku w profilu bocznym i na centralnym dźwigarze
pozwala na pewne zamocowanie przewożonego ładunku, podłoga opcjonalnie może być wyposażona w powłokę
antypoślizgową.

© TII Group

RBTS firmy Scheuerle jest łatwy
w obsłudze, a także z łatwością
pokonuje ciasne przestrzenie

„Normalnie do takich zadań transportowych używalibyśmy naczepy teleskopowej, jednak aby w ten sposób
przedostać się przez różne wąskie gardła, musielibyśmy zdemontować bariery
ochronne” – komentuje dyrektor zarządzający firmy, Peter Schwandner. „Kosztowałoby to dodatkowy czas i pieniądze.
Proces zatwierdzania byłby również bardziej skomplikowany. RBTS zapewnia nam
znaczne korzyści ekonomiczne” – dodaje Schwandner.
System RBTS firmy Scheuerle oferuje
wiele korzyści, także gdy transport przebiega po nierównych powierzchniach: może
być używany do kompensacji dużych
różnic wysokości między wózkiem dolly
podpiętym do ciągnika, a jednostką wleczoną. Wysokość podnoszenia dochodzi
do 2 m z przodu i do 1 m z tyłu. Bez systemu RBTS przewiezienie łopat turbiny
V 162 firmy Vestas nie byłoby możliwe.
Najnowsze łopaty do jeszcze mocniejszych
turbin wiatrowych sięgają już 70–80 m
długości, wzrasta również średnica podstawy łopaty. Konwencjonalne kombi-

plug-and-play. Za pomocą specjalnego
podnośnika podstawa łopaty jest podnoszona z ziemi, szybkozłącze składa się
ze swobodnie obracającego się modułu
połączonego z ramą mocowaną do podstawy łopaty. Rama ta może być następnie szybko przymocowana do obrotowego
modułu za pomocą adaptera. Zacisk na
wleczonym wózku służy do zamocowania
końcówki łopaty wirnika na miejscu bez
skręcania. System RBTS oferuje liczne
korzyści w zakresie pustych przebiegów:
poszczególne wózki można zestawić,
tworząc kombinację ciągnik–naczepa
o długości 16,5 m, szerokości 2,55 m,
wysokości poniżej 4 m i wadze poniżej
40 t. Oznacza to, że na pusty przebieg nie
jest wymagane żadne specjalne zezwolenie. RBTS można dostosować do łopat
wirników producentów innych niż Vestas.
W uznaniu innowacyjności koncepcji
system RBTS został nagrodzony w konkursie Trailer Innovation 2021 w kategorii podwozie (chassis).

Opracowanie Dariusz Piernikarski
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rezentowane w artykule dane liczbowe (bez rejestracji czasowych)
podajemy za statystykami publikowanymi na stronach Polskiego Związku
Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM)
i IBRM SAMAR. Tradycyjnie prosimy o potraktowanie tych danych jako informacyjne, mające na celu ukazanie głównych
trendów, a nie jako szczegółowych wyników sprzedaży.

Ogólny spadek popytu
Mimo trudnej sytuacji rynkowej,
zwłaszcza w pierwszej połowie roku, podobnie jak w 2019 r., w ubiegłym roku
w Polsce najwięcej naczep we wszystkich

grupach produktowych sprzedała firma
Schmitz Cargobull (dystrybutor w Polsce
– EWT Truck & Trailer Polska) – według
danych PZPM zarejestrowano 3516 nowych naczep tej marki (spadek sprzedaży
o 30,7% r/r), co dało udział rynkowy na
poziomie 23,9%. Drugie miejsce zajmuje
marka Krone (polski importer – POZKRONE) – zarejestrowano 2769 nowych
naczep, mniej o 30,1% niż w 2019 r. – dało
to Krone udział w rynku wynoszący 18,8%.
Wielton, sprzedając 1838 naczep (spadek
o 36,5% r/r), uzyskał udział w rynku na
poziomie 12,5%. Kögel (polski dystrybutor: Eurotrailer) przekazał klientom 1260
naczep (spadek sprzedaży o 24,5% r/r,
udział w rynku 8,6%).

Naczepy i przyczepy
– wyniki sprzedaży w 2020 r.
Liczba rejestracji nowych przyczep i naczep > 3,5 t
dmc. w 2020 r. w Polsce spadła o 28,4% r/r – łącznie
zarejestrowano 16 445 nowych pojazdów, w tym 14 727
naczep, czyli o 28,2% mniej niż w 2019 r., oraz 1718
przyczep – o 30% mniej niż rok wcześniej.

© Schmitz Cargobull

Dariusz Piernikarski
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Doskonale w ubiegłym roku radziła
sobie firma Schwarzmüller, awansując na
piąte miejsce w rankingu (dwie pozycje
do góry) – austriacki producent sprzedał
674 naczepy, było to aż o 21,9% więcej
niż w 2019 r. Wzrost sprzedaży o 5% r/r
odnotowała również firma Bodex, sprzedając 627 naczep. Niepewność na rynku
transportowym odbiła się w najbardziej
znaczącym stopniu na wynikach osiągniętych przez firmę Kässböhrer – spadek
sprzedaży wyniósł aż 53,2% (445 szt.),
Berger – spadek o 62,8% (137 szt.) oraz
Benalu – spadek o 51,2% (80 szt.). Rok
2020 za udany z pewnością może uważać
firma MHS – klienci kupili 71 naczep
tego producenta, w 2019 r. było to tylko
14 pojazdów (wzrost aż o 407,1%). Zestawienie wyników uzyskanych przez
najważniejszych producentów pokazano
na wykresie 1.
Spośród 1718 sprzedanych przyczep
ciężarowych 887 to wersje klasyfikowane jako skrzyniowe (kurtynowe, skrzyniowo-kurtynowe i skrzyniowe), 206 to
przyczepy do transportu nadwozi wymiennych, 188 – przyczepy podkontenerowe, 137 – przyczepy kłonicowe. Wśród
producentów przyczep ciężarowych liderem rynku w 2020 r. była firma Wecon,
sprzedając 379 pojazdów – było to jednak
o 38,9% mniej niż rok wcześniej. Gniotpol odnotował mniejszy spadek sprzedaży (–12,3%) i zakończył rok z wynikiem
314 szt. W pierwszej piątce rankingu
producentów przyczep znalazły się jeszcze firmy: Redos ze sprzedażą 155 pojazdów, MHS – 128 przyczep, Wielton
– 105 szt.

Schmitz Cargobull był ponownie liderem rynku
polskiego w 2020 r. – wyłączny dystrybutor,
czyli EWT Truck & Trailer Polska, dostarczył klientom
3523 pojazdy tej marki, w tej grupie znalazło się
1510 naczep kurtynowych, skrzyniowo-kurtynowych
i skrzyniowych oraz 1748 chłodni, izoterm
i furgonów uniwersalnych
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Schmitz
Cargobull;
3523; 21,4%

Pozostali;
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mniej tylko o 5,3% r/r. Warto przy tym odnotować, że w grupie chłodni spadek ten
wyniósł 15,1% (1929 szt.), furgonów uniwersalnych zarejestrowano mniej o 3,5%
(810 szt.), natomiast wzrosła sprzedaż
naczep i przyczep określanych jako izotermiczne – 328 pojazdów, to o 81,6%
więcej niż w 2019 r.
Szczegółowe zestawienie sprzedaży
naczep i przyczep z rozbiciem na ich
najważniejsze rodzaje przedstawiono na
wykresie 2.

WECON; 379; 2,3%
Krone;
2799; 17,0%

Kempf; 380; 2,3%
Kässbohrer; 447; 2,7%
Bodex; 648; 3,9%
Schwarzmüller;
683; 4,2%
Kögel;
1273; 7,7%

Wykres 1. Sprzedaż naczep i przyczep
> 3,5 t dmc. w 2020 r. z podziałem
na producentów: sprzedaż, udziały rynkowe
(dane wg PZPM)
Fig 1. Sales of semi-trailers and trailers
with a GVW > 3.5 t in 2020, broken down
by manufacturers: sales, market shares
(data according to PZPM)

Wielton;
2043; 12,4%

Oznaczenia pojazdów:
NSK – skrzyniowo-plandekowe i kurtynowe
NW – samowyładowcze (wywrotki)
CT – chłodnie, izotermy
FT – furgony uniwersalne
TA – cysterny i silosy
PT – podkontenerowe
LB – niskopodwoziowe
KD – kłonicowe i dłużycowe
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Furgony pandemii się nie boją
Tradycyjnie od lat największym zainteresowaniem cieszą się uniwersalne
środki transportu, czyli naczepy i przyczepy kurtynowe, skrzyniowo-kurtynowe
i skrzyniowe – w tej grupie produktowej
klienci odebrali 8015 nowych pojazdów
(54,4% całej sprzedaży naczep), ale było
to o 28,8% mniej niż w 2019 r. Popyt na
naczepy wywrotki spadł o 25,4% r/r – zarejestrowano tylko 2516 szt.
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Duże spadki sprzedaży ominęły środki
transportu do przewozów w temperaturach kontrolowanych – zarejestrowano
3067 pojazdów tworzących grupę naczep i przyczep furgonowych (chłodnie,
izotermy i furgony uniwersalne) – było to

TA

PT

Inne

Wykres 2. Sprzedaż naczep według
najważniejszych typów w 2020 r.
(dane wg PZPM i IBRM SAMAR)
Fig. 2. Sales of semi-trailers by the most
important types in 2020 (data according
to PZPM and IBRM SAMAR)
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W całym roku 2020 sprzedaż w EWT
Truck & Trailer Polska zmalała nieco
bardziej niż średnia rynkowa. Z wielką
uwagą obserwowaliśmy i analizowaliśmy rynek. Kiedy w naszej ocenie skutki
pandemii były już wyraźnie odczuwalne,
zdecydowaliśmy się na szybką i kluczową
interwencję. Do każdej transakcji podchodziliśmy indywidualnie, uznaliśmy
bowiem, że lepiej będzie w porozumieniu z klientem przesunąć zamówienie lub
wręcz od niego odstąpić, niż doprowadzić
do trudnej dla obu stron niewygodnej sytuacji. Po weryfikacji podejmowaliśmy
decyzję, czy skierować zamówienie do
produkcji w całości, częściowo, czy też
je anulować.
Fabryki Schmitz Cargobull w okresie
wiosennym, mimo trudności i ciągłych
informacji na temat rozwoju pandemii,
a także pewnej liczby zakażeń wśród
pracowników, nie wstrzymały produkcji.
Nastąpiła znacząca redukcja mocy produkcyjnych, ponieważ pracowała tylko
jedna zmiana, pojazdy jednak były budowane nieprzerwanie. Dla EWT była to
wyraźnie dobra informacja i optymistyczny prognostyk.
Na początku ubiegłego roku nasz plan
sprzedaży z założenia był niższy niż
w 2019 r. Niedługo potem pojawiła się
pandemia i nasze założenia należało ponownie zweryfikować. Przyjęliśmy wówczas trzy scenariusze – pesymistyczny,
zrównoważony i optymistyczny. W drugiej połowie roku okazało się, że zmierzamy w stronę scenariusza optymistycznego. Lipiec 2020 r. był dla nas pierwszym
miesiącem zauważalnego ożywienia, choć
nie było jeszcze pewności, czy to tylko
chwilowa poprawa koniunktury, czy wyczekiwana stała tendencja. Początkowo
założyłem, że sytuacja normalizuje się,
ale w dość powolnym tempie, a my straty
będziemy odrabiać małymi kroczkami.
Zweryfikowaliśmy plany w górę, co nam
dawało duży komfort pracy.

Andrzej Dziedzicki

,
dyrektor handlowy EWT Truck & Trailer
Polska – generalnego przedstawiciela
Schmitz Cargobull w Polsce

Czwarty kwartał przeszedł
nasze najśmielsze oczekiwania.
Końcówka roku i zamówienia
na pierwszy kwartał bieżącego
roku to niemal „jazda bez
trzymanki”. Jestem nieco
zaskoczony tym, jak możliwy
był tak radykalny przeskok
ze skrajności w skrajność.
Tak silne odbicie rynku
w trzecim, a zwłaszcza
w ostatnim, kwartale 2020 r.
wystąpiło na niemal wszystkich
rynkach europejskich.

Czwarty kwartał przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Końcówka roku
i zamówienia na pierwszy kwartał bieżącego roku to niemal „jazda bez trzymanki”.
Jestem nieco zaskoczony tym, jak możliwy był tak radykalny przeskok ze skrajności w skrajność. Tak silne odbicie rynku
w trzecim, a zwłaszcza w ostatnim, kwartale 2020 r. wystąpiło na niemal wszystkich rynkach europejskich.
Dążymy do tego, by być jak najbliżej naszych klientów. Dzięki kompetencjom
naszej kadry i ciągle udoskonalanym produktom chcemy jak najlepiej realizować
ich wymagania i potrzeby. W mojej ocenie wybuch pandemii nie spowodował
spadku liczby ładunków, polscy kierowcy
nie bali się też jeździć. Obserwowaliśmy
wysoki kurs euro i dobre ceny paliw, nie
było, jak sądzę, także specjalnych kłopotów z kierowcami, przypuszczam bowiem,
że wiele osób z segmentu transportu pasażerskiego przeszło do transportu towarowego. To wszystko sprzyjało zwiększaniu przychodów. Ufam, że dla wielu
naszych klientów ubiegły rok mimo stresów okazał się bardzo owocny. Niektórzy
skorzystali z „tarczy”, a otrzymane pieniądze były formą częściowo zwrotnej
pożyczki. Kwota zwrotu zależy od wyniku
finansowego, jaki przedsiębiorstwo wypracowało na koniec roku. Niejako w konsekwencji tego zapadają decyzje o zakupach – oby ich nie zabrakło.
Póki co na rok 2021 patrzę optymistycznie. Obecnie dysponujemy satysfakcjonującym portfelem zamówień. Są
jednak kwestie związane z długimi terminami produkcyjnymi oraz rosnącymi
kosztami surowców.

Rok 2020
– rokiem skrajności
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Specjalizacja utrzymana

© Bodex

Jeśli weźmiemy pod uwagę naczepy
i przyczepy wykorzystywane najczęściej
w transporcie dalekobieżnym (klasyfikowane w statystykach jako skrzyniowe
i platformowe), to spośród 8015 pojazdów
Krone dostarczyło 1922 szt., Schmitz Cargobull – 1510, Wielton – 1076, a Kögel
– 1160. Wśród producentów, których naczepy kurtynowe i skrzyniowo-kurtynowe
były chętnie wybierane przez polskich klientów, znalazły się jeszcze firmy Schwarzmüller (553 szt.), Kässböhrer (263 szt.)
oraz Berger (137 szt.), CIMC (117 szt.)
i Fliegl (100 szt.)

Ubiegłorocznym liderem polskiego
rynku naczep wywrotek jest firma
Bodex – 497 szt. to sprzedaż
większa o 3,1% niż w 2019 r.

© Krone

W 2020 r. firma POZKRONE przekazała
swoim klientom 2799 pojazdów marki
Krone, w tym 1922 klasyfikowane jako
skrzyniowe (kurtynowe, skrzyniowo-kurtynowe i skrzyniowe) oraz 731 pojazdów
z nadwoziem furgonowym, w tym 487
chłodni i izoterm oraz 244 furgonowe
naczepy uniwersalne

Pozycja Schmitz Cargobull w segmencie chłodni, izoterm i furgonów jest
niezagrożona (1748 szt., w tym 106 uniwersalnych naczep furgonowych), druga
w tej grupie firma Krone przekazała nabywcom 731 pojazdów (w tym 244 naczepy uniwersalne), a 274 naczepy uniwersalne i 6 chłodni sprzedał Wielton.
Ubiegłorocznym liderem polskiego
rynku naczep wywrotek jest firma Bodex
(497 szt., więcej o 3,1% r/r), na drugiej pozycji znalazła się firma Kempf (380 szt.,
spadek o 11,2%), a lider z 2019 r. – Wielton musiał zadowolić się trzecim miejscem

w klasyfikacji (314 szt., spadek sprzedaży
aż o 44,4% r/r). Powyżej 100 wywrotek
przekazali klientom również tacy producenci jak Schmitz Cargobull – 238 szt.,
Inter Cars (Feber) – 230 szt., Mega –
166 szt., Zasław – 156 szt. oraz Schwarzmüller – 120 szt.
Ogółem w 2020 r. sprzedano w Polsce 306 naczep klasyfikowanych jako
niskopodwoziowe (–11,8% r/r). Liderem
rynku jest Bodex – 58 pojazdów, Emtech

sprzedał 50 szt., Kässböhrer – 38 szt. Odnotujmy jeszcze to, że Wielton sprzedał
33 pojazdy, klienci zakupili również 24
naczepy marki Ozgul.
Sprzedano również 533 cysterny (spadek o 10,3% r/r). Na czele w tej grupie produktowej jest PRO WAM – 101 szt., firma
Magyar sprzedała 97 szt., BC-LDS – 46 szt.,
firma Stokota dostarczyła 42 pojazdy, Feldbinder – 41. Na 826 sprzedanych naczep
podkontenerowych (–17,5% r/r) 124 były
marki Wielton, 112 – Krone, 85 – Fliegl,
59 – CIMC, 57 – D-TEC.
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Tomasz Kujawa,
członek zarządu i dyrektor
sprzedaży POZKRONE – wyłącznego
przedstawiciela Krone w Polsce

Przedsiębiorcy transportowi
weszli w nowy rok z pewnym
optymizmem i w większości
przypadków w całkiem niezłej
kondycji finansowej. Inwestycje
w nowy tabor wydają się więc
jak najbardziej sensowne.

Pod koniec pierwszego kwartału zacząłem podejrzewać, że spadek sprzedaży
będzie się pogłębiać – w marcu wszystko
stanęło totalnie i obawiałem się, że sytuacja ta utrzyma się do końca roku.
W okresie od kwietnia do czerwca 2020
liczba zamówień, które przyjęliśmy, była
bardzo niewielka, lipiec uznałbym za

najlepszy od 10 lat, czwarty kwartał okazał się również bardzo dobry. Musimy też
wziąć pod uwagę to, że ze względu na
pandemię w fabrykach występowały okresowe ograniczenia produkcji włącznie
z jej całkowitym wstrzymaniem, podejmowane w ciągu roku działania były
również nacechowane ostrożnością związaną z niepewnością co do rozwoju sytuacji rynkowej.
Wielu klientów miało wysokie przychody
w firmach, więc należało dokonać inwestycji. Zakładałem, że grudniowe manewry finansowe się skończą i spadnie
liczba zamówień, ale to nie nastąpiło.
Wygląda na to, że ta tendencja utrzyma
się jeszcze przez jakiś czas.
Rosnący popyt miał również wpływ na
ceny naczep używanych, dlatego pojawiają się obecnie trudności z zakupem pojazdów używanych w odpowiednim stanie.
Najwyraźniej rynek odczuwa niedosyt
sprzętu i zaburzeniu uległa dotychczasowa równowaga popytu i podaży – sprzętu
używanego zaczyna brakować. Jeśli chodzi o nowe naczepy, to znacznie wydłużyły się terminy dostaw – w tym kontekście
zyskują ci, którzy są w stanie dostarczyć
naczepy w krótszym czasie.
Całe to odbicie rynku uznałbym za nie do
końca racjonalne, choć spotykamy się
z opiniami, że prawdziwy kryzys jest dopiero przed nami. Kończą się programy
wspomagające, odroczone leasingi itp.,
wydaje się również, że kolejne tarcze
ochronne dotrą do branży transportowej
w bardzo nikłym zakresie. To co się dzieje,
nie jest adekwatne do koniunktury w gospodarce, a raczej jest wynikiem odreagowania wielomiesięcznej niepewności.

Odreagować

Wydaje się jednak, że przedsiębiorcy
transportowi weszli w nowy rok z pewnym
optymizmem i w większości przypadków
w całkiem niezłej kondycji finansowej.
Inwestycje w nowy tabor wydają się
więc jak najbardziej sensowne.
Trzeba zwrócić uwagę na kilka czynników,
które mogą mieć w tym roku wpływ na
rynek. Są już szczepionki na COVID-19,
a jeszcze pół roku temu moment ich wprowadzenia był zupełnie nieznany. Teraz
martwi nas powolne tempo szczepień –
uzyskanie odporności populacyjnej zajmie sporo czasu. Sytuacja jest już zatem
lepsza, ale jeszcze nie optymalna i na tyle
dynamicznie zmienna, aby można było
mówić o powrocie do normalności. Liczymy na szczepionki, ale boję się, że może
się coś wydarzyć, co dodatkowo spowolni i tak powolny proces szczepień.
Jeśli wszystko pójdzie perfekcyjnie, to
powinno nastąpić uspokojenie, a w obszarze sprzedaży pojazdów użytkowych
może nie szaleńczy wzrost, ale w sumie
korzystna stagnacja.
Może też się okazać, że jednak uzyskujemy tę „odporność stadną” – bo tak naprawdę nie mamy do końca wiarygodnych
danych o przebiegu pandemii w Polsce
– i za kilka miesięcy nastąpi powrót do normalności. Niestety tę optymistyczną perspektywę może zepsuć kolejna fala pandemii związana z pojawieniem się nowej
mutacji koronawirusa – będziemy musieli
stawić jej czoła, jak to ma miejsce obecnie
w Wielkiej Brytanii czy w Niemczach.
Do marca – kwietnia 2021 r. mamy
w POZKRONE pełny portfel zamówień
i byłbym zadowolony, gdyby drugi kwartał wyglądał podobnie. Co prawda rok
temu też byłem pełen optymizmu, jednak
po wybuchu pandemii wszystkie wcześniejsze założenia wzięły w łeb.
Zdjęcie: © POZKRONE

wielomiesięczną niepewność
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Podsumowanie
Na początku roku 2020 żadna z firm
zajmujących się sprzedażą naczep i przyczep nie przeczuwała, że nadchodzą bardzo trudne czasy, choć niewielki spadek
popytu brany był pod uwagę. Wybuch
pandemii i wprowadzony w połowie marca
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lockdown spowodował załamanie rynku:
sprzedaż naczep i przyczep w kwietniu
2020 r. zmalała o 68,3%, na kolejne miesiące prognozowano najgorsze (wykres 3).
Od maja następowała wyraźna poprawa sytuacji, a dla większości firm
czwarty kwartał okazał się bardzo dobry
– niestety zabrakło czasu, aby zrekom-
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Wykres 3.
Poziom sprzedaży naczep
i przyczep w kolejnych
miesiącach 2020 r. wraz
ze spadkiem sprzedaży r/r
(dane wg PZPM i IBRM
SAMAR)
Fig. 3.
Sales of semi-trailers
and trailers in the
subsequent months
of 2020 along with
a decrease in sales y/y
(data according to PZPM
and IBRM SAMAR)
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pensować straty z pierwszego półrocza.
W rezultacie 2020 r. zamknął się ogólnym
spadkiem sprzedaży o 28,8% – dla porównania w segmencie samochodów ciężarowych spadek ten wyniósł 27%. Początek roku 2021 – o ile znów koronawirus
nie pokrzyżuje zbytnio planów – będzie
żmudnym odrabianiem strat.

| TECHNIKA |

Rozwój elektromobilności
w zakresie samochodów
dostawczych Grupy PSA
został doceniony w postaci
nagrody Międzynarodowego
Vana Roku 2021.
To najważniejsze na świecie
wyróżnienie w branży
lekkich samochodów
dostawczych, obchodzące
30-lecie istnienia,
zostało ogłoszone
17 grudnia 2020 r.

tworzone wspólnie przez francuską
firmę modele Peugeot e-Expert,
Citroën e-Dispatch (ë-Jumpy) oraz
Opel/Vauxhall Vivaro-e otrzymały większość głosów 24-osobowego jury IVOTY
(IVOTY – International Van of the Year
2021). Dwóch finalistów – Mercedes-Benz
eSprinter i najnowszy Vito – zajęło odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Ford
ze swoimi nowymi modelami Transit
Active & Trail był czwarty.

„e-czworaczki” nagrodzone
Jury konkursu gratulowało Grupie
PSA jej udanych badań, rozwoju i inwestycji w produkcję doskonałej gamy samochodów dostawczych z napędem elektrycznym, które w bezkompromisowy
sposób przekraczają oczekiwania.

Elektryczne vany
w natarciu

Dariusz Piernikarski

„Czworaczki” PSA to pierwsze na
rynku samochody dostawcze sprzedawane w całej Europie mające zasięg ponad 300 km. Są to solidne dostawczaki
o doskonałych właściwościach jezdnych,
a poza niższym poziomem hałasu pod
względem wrażeń z jazdy niewiele różnią
się od wersji z silnikiem wysokoprężnym.
W przypadku wyróżnionych samochodów uzasadnienie biznesowe jest
rzeczywiste, a całkowity koszt posiadania może być na tym samym poziomie,
jak w wersjach z silnikami spalinowymi.
Przekonuje elastyczna koncepcja dwóch
akumulatorów z wystarczająco mocnym,
płynnie działającym i cichym układem
napędowym oraz szybką ładowarką DC
w standardzie. Każda marka należąca
do Grupy PSA opracowała różne elektryczne wersje od towarowego furgonu
po minibus do przewozu osób, w każdym
przypadku samochody mają niemal prawie taką samą ładowność i przestrzeń
ładunkową jak ich odpowiedniki z silnikami Diesla.
Możliwość osiągnięcia do 330 km zasięgu na jednym ładowaniu ułatwia planowanie tras i wykorzystanie pojazdów
– zasięg przekracza bowiem typowe odległości pokonywane przez samochody
tej klasy w ciągu jednego dnia.

Elektromobilność na drodze wzrostu

© Grupa PSA

Według danych z końca listopada
2020 r. w Polsce było zarejestrowanych
łącznie 757 elektrycznych samochodów
dostawczych i ciężarowych, funkcjonowały 1324 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (2532
punkty), 427 (32%) z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC),
a 897 (68%) to wolne ładowarki prądu
przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub
równej 22 kW. To dane, jakie na swoich
stronach publikuje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych PSPA w ramach
Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PSPA oraz PZPM.
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© Grupa PSA

© Citroën

Citroën ë-Jumpy,
podobnie jak pozostali
zdobywcy nagrody
Międzynarodowego
Vana Roku 2021,
dostępny jest z dwoma
akumulatorami (50 kWh
i 75 kWh), co przekłada
się na różne zasięgi
operacyjne (cykl WLTP):
230 km lub 330 km

Do 2021 r. 100% lekkich samochodów dostawczych, oferowanych przez
Grupę PSA, oraz ich osobowych odpowiedników będzie zelektryfikowanych

Jest też oczywiście aspekt finansowy.
Samochody dostawcze z napędem elektrycznym są znacznie droższe niż ich
odpowiedniki z silnikami spalinowymi.
Przy korzystnej taryfie za prąd (np. ładowanie akumulatorów w nocy) zatankowanie oleju napędowego pozwalającego
na przejechanie porównywalnej odległości będzie wydatkiem znacznie wyższym. Mamy zatem pewien paradoks:
aby inwestycja w elektryczny samochód

© Opel

Jeśli zadania transportowe realizujemy regularnie, korzystając z większego
lub mniejszego samochodu dostawczego,
być może jest to już ten czas, aby rozważyć przeskok do jego wersji elektrycznej.
Badania rynkowe dowodzą, że aż 70%
użytkowników samochodów dostawczych
pokonuje nimi mniej niż 160 km dziennie.
Zasięg ok. 100 km jest osiągany przez
większość dostępnych obecnie w sprzedaży samochodów dostawczych z napędem elektrycznym. Tak długo, jak możliwe
jest doładowanie akumulatorów podczas
dłuższego postoju czy w porze nocnej, zeroemisyjny, tani w eksploatacji elektryczny
van może mieć więcej sensu, niż początkowo może się to wydawać.
Zasięg w przypadku napędu elektrycznego zmienia się dość znacznie w zależności od tego, w jaki sposób samochód
jest wykorzystywany. Dlatego też nie
można bezkrytycznie podchodzić do dotyczących zasięgu informacji podawanych przez poszczególnych producentów,
zwłaszcza że odnoszą się one zazwyczaj
do jazdy w ramach znormalizowanego
testu drogowego NEDC (lub WLTP).

© Peugeot

Pozostając wiernym koncepcji marki Peugeot „Moc wyboru”
(Power of choice), elektryczny Peugeot e-Expert zachował muskularny styl wersji z silnikiem spalinowym i tę samą ładowność

Opel Vivaro-e jest równie wszechstronny i elastyczny jak wszystkie inne wersje tego modelu,
jego ładowność jest porównywalna z podobnymi samochodami dostawczymi z silnikami
spalinowymi: Vivaro ma ładowność 1275 kg, a furgon w rozmiarze Compact z 2-litrowym
silnikiem wysokoprężnym ma maksymalną ładowność 1405 kg
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© Daimler AG

W podstawowym modelu Mercedes-Benz
eVito ma ładowność 1073 kg, ze względu
na umieszczenie akumulatorów pod podłogą
pojemność ładunkowa pozostaje bez zmian:
jest to 6 m3 (wersja długa 6,6 m3); eSprinter
ma pojemność ładunkową do 10,5 m3,
ładowność to 1040 kg (dotyczy to wersji
o zasięgu do 115 km)

© Volkswagen Samochody Dostawcze

Silnik elektryczny Volkswagena e-Craftera o mocy 100 kW
zasilany jest bateriami zamontowanymi pod podłogą,
dzięki czemu auto zachowuje ładowność na poziomie
jednej tony, a jego przestrzeń ładunkowa to 10,7 m3;
zasięg sięga 173 km, a ładowanie baterii do 80%
trwa zaledwie 45 minut
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Orientacyjny koszt przejechania 100 km samochodem Peugeot e-Expert Furgon Standard z silnikiem o mocy 75 kWh oraz Peugeot Expert Furgon z silnikiem Diesla o mocy 100 KM (74 kW)

dostawczy się zwróciła, należy przejeżdżać
nim jak najwięcej kilometrów, ale utrudnieniem w realizacji tego założenia jest
ograniczony zasięg.
Zgodnie z katalogiem pojazdów elektrycznych 2020/21, opublikowanym przez
PSPA, na polskim rynku jest dostępnych
9 modeli samochodów dostawczych w różnych wersjach. Są to: Citroën ë-Jumpy,
MAN eTGE, Mercedes-Benz eVito, Mercedes-Benz eSprinter, Nissan e-NV200,
Opel Vivaro-e, Renault KANGOO Z.E., Renault MASTER Z.E., Volkswagen e-Crafter.

Bezemisyjny – ale czy tani?
Chcąc chociaż w przybliżony sposób
skalkulować koszty ładowania samochodu dostawczego z napędem elektrycznym,
sięgnęliśmy do kalkulatora dostępnego na
stronach internetowych kampanii elektromobilni.pl. Jej organizatorami są Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu oraz Polskie
Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych,
a wspiera ją kilkadziesiąt podmiotów,
liderów zrównoważonego transportu
w Polsce.
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Korzystając z dostępnego na stronie
elektromobilni.pl kalkulatora kosztów
ładowania, oszacowaliśmy koszt przejechania 100 km, ładując akumulatory na
jednej z ogólnodostępnych stacji (wg taryf
operatorów). Wybraliśmy jeden z modeli
wyróżnionych tytułem Międzynarodowego
Vana Roku: Peugeot e-Expert Furgon
Standard z silnikiem o mocy 75 kWh.
Założyliśmy, że skorzystamy z ładowarki stałoprądowej DC o mocy ładowania
40–50 kW, a akumulator w samochodzie
zostanie podładowany z poziomu 20% do
80%. Uzyskane wyniki zostały przedstawione na wykresie. Dla porównania oszacowaliśmy również koszt przejechania
100 km samochodem Peugeot Expert
Furgon wyposażonym w silnik blueHDI
o mocy 100 KM (74 kW). Producent podaje, że spalanie w cyklu mieszanym WLTP
wynosi od 5,5 do 7,5 l ON/100 km. Przyjmując, że 1 l ON kosztuje 4,54 zł, koszt
przejechania 100 km Expertem z silnikiem
Diesla wynosi od 24,97 do 34,05 zł (spalanie odpowiednio 5,5 i 7,5 l/100 km) –
do prezentacji na wykresie wybraliśmy
wyższą z tych wartości.
Z wykresu wynika, że pod względem
kosztów paliwa (energii elektrycznej)
Peugeot Expert Furgon wyposażony w silnik Diesla będzie tańszy w eksploatacji
niż jego elektryczny odpowiednik e-Expert przy założeniu, że akumulatory będziemy ładować, korzystając z ogólnodostępnych punktów ładowania. Procentowo
różnice te zawierają się w przedziale
6,7–32,7, w zależności od dystrybutora
energii.
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© MAN Truck & Bus

Sytuacja może ulec zmianie, jeśli skorzystamy z ładowarki wpiętej w domową
(firmową?) sieć energetyczną. Przykładowo (obliczenia bardzo ogólne): jeśli prąd
dostarcza nam PGE Dystrybucja i zdecydujemy się na taryfę dwustrefową G12, to
za prąd zużywany w nocy (a wtedy chcemy
ładować akumulatory Peugeota e-Exper-

ta) zapłacimy 0,2585 zł za 1 kWh. Jeśli
roczny przebieg samochodu wyniesie
30 tys. km, to zgodnie z kalkulatorem
elektromobilni.pl zużyje on 6816 kWh
energii elektrycznej. Zatem całkowity
roczny koszt ładowania według wspomnianej taryfy to 1762 zł, co w przeliczeniu
na 100 km daje 5,87 zł. Przy identycz-

Zgodnie z założeniami MAN
do końca 2020 r. do obsługi
pojazdów elektrycznych
miało być przygotowanych
w Europie 110 punktów
serwisowych, a do końca
2021 r. ich liczba wzrośnie
o kolejnych 60 wyspecjalizowanych warsztatów. W ten
sposób firma już dziś
na terenie całej Europy
tworzy dla swoich bieżących
i przyszłych użytkowników
pojazdów elektrycznych
odpowiednio przystosowaną
sieć serwisową

reklama

nych założeniach i spalaniu na poziomie
7,5 l/100 km za olej napędowy zapłacimy
10 215 zł. Wreszcie elektryczny van okazuje się tańszy pod względem kosztów
energii niż jego dieslowski odpowiednik.
Ceny nowego Peugeota e-Experta Furgon zaczynają się od 135 200 zł (netto),
w przypadku wersji Standard z silnikiem wysokoprężnym musimy wydać co
najmniej 92 800 zł. Różnica w cenie samochodów to 32 400 zł, z wcześniejszych
obliczeń wynika różnica w cenie za energię (paliwo) wynosząca w skali roku
8453 zł na korzyść prądu. Z mocno uproszczonych obliczeń wynika więc, że aby
zrekompensować wyższą cenę samochodu elektrycznego, powinien być on
eksploatowany przez 3,8 roku.
Na horyzoncie pojawia się kawaleria
jadąca na ratunek: zgodnie z rozporządzeniem regulującym dopłaty do zakupu
firmowego auta elektrycznego dofinansowanie może wynieść 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy
czym nie więcej niż 36 000 zł. Czyżby zatem już na starcie, w momencie zakupu,
można było wyjść na zero? Oby!

| TECHNIKA |

2019 r. 85% wszystkich autobusów (> 3,5 t dmc.) jeżdżących w Unii Europejskiej miało
silniki zasilane olejem napędowym, a pojazdy elektryczne stanowiły zaledwie 4%.
Chociaż 4-procentowy udział napędów
elektrycznych może wyglądać na marginalny element układanki, warto wziąć
pod uwagę, że liczba rejestracji autobusów elektrycznych w UE wzrosła o 284%
– z 594 szt. w 2018 r. do 1687 szt.
w 2019 r. i było to 15% wszystkich nowych rejestracji. W 2019 r. na czele ran-

kingu producentów autobusów miejskich
z napędem elektrycznym znajdowała się
firma VDL Bus & Coach (22,9% udziału
w rynku), w dalszej kolejności były: BYD
(14%), Solaris (8,6%), Volvo (8%), Irizar
i Mercedes-Benz (7,5%).
Rok 2020, pomimo pandemii, przyniesie nowy rekord w rejestracji autobusów elektrycznych w całej Europie.
Wielkość rynku autobusów elektrycznych
pod koniec roku może sięgnąć blisko
2000 szt. (w porównaniu z 1687 w roku
ubiegłym), ponieważ w IV kwartale pla-

Europa elektryfikuje
transport publiczny

nowane było dostarczenie nawet 800
e-busów. Pandemia może uderzyć w rynek autobusów z napędem alternatywnym w 2021 r., ponieważ niektóre z przetargów ogłoszonych w 2020 r. zostały
odwołane lub przełożone.

Elektryfikujemy floty
W całej Unii Europejskiej w 2019 r.
jeździło około 692 207 autobusów, z czego
prawie połowa znajdowała się w trzech
krajach: Polsce, Włoszech i Francji. W Polsce w 2019 r. park autobusowy liczył
122 604 pojazdy – najwięcej w EU, jednak flota ta jest jednocześnie najstarsza
w całej Wspólnocie – średni wiek jeżdżącego po polskich drogach autobusu to 15,6
roku, średnia EU to 11,7. 79,7% eksploatowanych w Polsce autobusów była napędzana przez silniki wysokoprężne, pojazdy

Dariusz Piernikarski

Ekspansja autobusów z napędem elektrycznym jest bardzo dynamiczna: przewiduje
się, że w 2025 r. ok. 40% nowych autobusów miejskich zarejestrowanych w Europie
będzie zasilanych bateriami, a do 2030 r. udział ten wzrośnie do 45%.

© Solaris Bus & Coach

Solaris jeszcze w tym roku zamierza wprowadzić do swojej oferty
autobus z napędem elektrycznym
o długości 15 m – Solaris Urbino
15 LE electric, który może być
wykorzystywany zarówno jako
autobus miejski, jak i w podróżach
międzymiastowych. Elektryczny
silnik centralny o mocy 300 kW
zasilany jest energią pochodzącą
z zestawu 6 baterii Solaris High
Energy+ o łącznej pojemności
470 kWh; pojazd ma być przeznaczony głównie na rynki skandynawskie, gdzie autobusy tego
typu obsługują ruch miejski
i międzymiastowy
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MAN Lion’s City 12 E w wersji 12-metrowej ma 35
miejsc siedzących i może przewieźć do 88 pasażerów,
maksymalna moc silnika to 270 kW, ciągła – 160 kW,
akumulatory w wersji standardowej mają pojemność
480 kWh, deklarowany zasięg MAN Lion’s City 12 E
wynosi od 200 do 270 km; autobusy te powstają
w fabryce MAN w Starachowicach

© MAN Truck & Bus

Autobus Solaris Urbino 12 hydrogen napędzają silniki
elektryczne umieszczone w osi pojazdu zasilane energią
z ogniwa paliwowego, pojazdy można również wyposażyć
w dodatkowy magazyn energii elektrycznej – baterię Solaris
High Power; wodór magazynowany jest w umieszczonych
na dachu zbiornikach o łącznej pojemności 1560 l

Wodnej przeznaczy 1,3 mld zł na dotacje
i pożyczki dla władz lokalnych inwestujących w autobusy elektryczne, autobusy
wodorowe i niezbędną infrastrukturę.

© Solaris Bus & Coach

Polska wiodącym producentem

Ustawa o elektromobilności i paliwach
alternatywnych, wprowadzona w 2018 r.,
przewiduje, że floty samorządów gmin
liczących powyżej 50 tys. mieszkańców
są zobowiązane do tego, by eksploatować
przynajmniej 5% autobusów elektrycznych w 2021 r ., 10% w 2023 r., 20%
w 2025 r. i 30% w 2028 r. Rozwój rynku
autobusów elektrycznych w Polsce wspierają wysiłki administracji publicznej, takie
jak projekt Zielony Transport Publiczny,
który zostanie uruchomiony w 2021 r.
W ramach tego programu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Autobusy Volvo 7900 Electric i przegubowe Volvo 7900 Electric Articulated
to cichy, czysty i efektywny transport
publiczny; różne możliwości ładowania
i skalowalny system akumulatorów
pozwalają dokładnie dopasować
rozwiązanie do potrzeb przewoźnika
i zapewnić potrzebną liczbę miejsc
pasażerskich

© Volvo Bus

z napędem elektrycznym (BEV) i hybrydowym (HEV) stanowiły łącznie 1,3%,
zasilane gazem ziemnym (NGV) – 2,7%.
Optymizmem napawa to, że w Polsce elektryczne autobusy zyskują na popularności. W ciągu pierwszych 10 miesięcy 2020 r. zarejestrowano 154 nowe
autobusy elektryczne, co oznacza wzrost
o 276% r/r. Przetargi na 130 autobusów
elektrycznych w Warszawie czy 50 autobusów elektrycznych w Krakowie należą
do największych w ciągu ostatnich lat.
W Jaworznie na Śląsku autobusy elektryczne stanowić będą 80% miejskiej
floty autobusowej w 2021 r.

Polska jest jednym z największych
producentów autobusów elektrycznych
w Europie i nasze znaczenie w tym obszarze stale rośnie – obecnie co trzeci europejski autobus elektryczny został wyprodukowany w jednej z polskich fabryk.
Do trzeciego co do wielkości europejskiego producenta autobusów elektrycznych, firmy Solaris, w październiku
2020 r. dołączyła firma MAN Truck & Bus
– z linii produkcyjnej w Starachowicach
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© Scania

Scania Citywide 12 LF Electric ma silnik elektryczny o mocy ciągłej 250 kW (szczytowa 300 kW), generujący moment obrotowy
2100 Nm. Pojemność akumulatora wysokonapięciowego to 254 kWh lub 330 kWh, autobusy mogą być ładowane w zajezdni
przez odwrócony pantograf (do 300 kW) lub prądem stałym do 150 kW przez połączenie CCS2

© Daimler

© ARP

E-Vehicles, spółka powstała po włączeniu Rafako E-Bus
do grupy Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), rozpoczęła
w styczniu produkcję niskopodłogowych autobusów elektrycznych w fabryce w Solcu Kujawskim. Początkowo produkcja
będzie możliwa na poziomie kilkudziesięciu sztuk rocznie,
pojazdy wykonane w prawie 60% z polskich komponentów
mają być dostępne w 2 wersjach: 8,5 m i 10 m długości

Przegubowy Mercedes-Benz eCitaro G o długości 18,13 m zabiera do 131 pasażerów
na 38 miejscach siedzących i 93 stojących; napęd zapewniają 2 silniki elektryczne
w piastach kół (2×125 kW, 2×485 Nm), autobus ma akumulator o pojemności 243 kWh
i pantograf do ładowania pośredniego

zaczęły zjeżdżać pierwsze autobusy Lion’s
City 12 E. Wrocławski zakład Volvo jest
jedynym zakładem produkcyjnym firmy
w Europie, który produkuje autobusy elektryczne, m.in. elektryczne i hybrydowe
Volvo 7900. Scania Production Słupsk
zajmuje się produkcją autobusów miejskich Scania Citywide – modele te mogą
być zasilane paliwami alternatywnymi
(gaz ziemny, biogaz, biodiesel, HVO),
są również wersje z bateryjnym napędem
elektrycznym.
Do produkcji autobusów elektrycznych przygotowuje się również spółka
E-Vehicles, która powstała po włączeniu
Rafako E-Bus do grupy Agencji Rozwoju

Przemysłu (ARP). Niskopodłogowe autobusy elektryczne będą budowane w fabryce w Solcu Kujawskim. Początkowo
produkcja będzie możliwa na poziomie
kilkudziesięciu sztuk rocznie, pojazdy będą
dostępne w 2 wersjach: 8,5 m i 10 m.

Solaris liderem elektryfikacji
Po pierwszych trzech kwartałach
2020 r. Solaris spośród wszystkich producentów mógł się pochwalić największym udziałem nowo rejestrowanych
autobusów z napędem elektrycznym
w Europie (w chwili przygotowania artykułu dane za cały rok 2020 nie były
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jeszcze dostępne). W omawianym okresie w UE zarejestrowano ponad 1000 akumulatorowych autobusów elektrycznych
– wśród nich były 242 najnowocześniejsze autobusy Urbino electric. Solaris zanotował wyraźną przewagę nad konkurencją, umacniając tym samym swoją
pozycję lidera e-mobilności w transporcie publicznym w Europie.
Obecność autobusów Urbino electric na ulicach miast jest szczególnie widoczna w Polsce, gdzie aż 96% ze 114
nowo zarejestrowanych autobusów elektrycznych nosi logo Solaris. Autobusy
elektryczne to nie jedyna opcja na drodze do e-mobilności. Solaris inwestuje
również w rozwój pojazdów wodorowych
i trolejbusów. Od premiery wodorowego
autobusu Urbino 12 w czerwcu 2019 r.
producent otrzymał zamówienia na 57
wodorowych Solarisów. Solaris ma również bogate doświadczenie w produkcji
trolejbusów – firma dostarczyła ponad
1600 takich pojazdów.
W październiku 2020 r. firma zaprezentowała swój najnowszy pojazd elektryczny: autobus elektryczny Urbino 15 LE.
Pojazd poszerza bezemisyjną ofertę Solarisa o autobus elektryczny z zasilaniem
bateryjnym, który doskonale sprawdzi się
nie tylko na terenie miasta, ale także
w transporcie międzymiastowym.
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rezentowane w dalszej części artykułu dane liczbowe w odniesieniu do Unii Europejskiej pochodzą
z danych publikowanych przez ACEA, czyli
Zrzeszenie Europejskich Producentów Samochodowych. Wszystkie szczegółowe
wyniki sprzedaży w Polsce zaczerpnięto
z raportów publikowanych przez Polski
Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
PZPM przygotowanych na podstawie danych dostarczonych przez Centralną Ewidencję Pojazdów MSW.

W Polsce – w większości spadki
Przypomnijmy, że w 2019 r. sprzedaż
nowych samochodów dostawczych do
3,5 t dmc. osiągnęła poziom 69 872 szt.
– był to historycznie rekordowy wynik.

Rok temu prognozowano lekkie osłabienie popytu, ale podobnie jak w większości działów gospodarki pandemia koronawirusa i związane z nią konsekwencje
stworzyły nową, zaskakującą przeważnie
niekorzystnie, rzeczywistość. To, że mimo
wszystko rynek dostawczaków stracił
jedynie 14,6%, zawdzięczamy prawdopodobnie temu, że te samochody okazały
się doskonałymi narzędziami do realizacji
bezpiecznych dostaw bezpośrednio do
odbiorców i prowadzenia działalności
usługowej w okrojonym zakresie.
Skład czołowych producentów na czele
stawki w zasadzie nie uległ zmianie, doszło jednak do zmiany lidera. Została nim
firma Renault, która sprzedając 8926 samochodów (spadek sprzedaży o 9,7% r/r,
udział w rynku 15%), pokonała swojego

tradycyjnego rywala, czyli Fiata. Włoska
marka, sprzedając 8019 samochodów, odnotowała największy spośród liczących się
producentów spadek sprzedaży – było to
aż 32,7%. Na najniższym podium znalazł się Ford (7910, spadek 6,2% r/r).
Mercedes-Benz poprawił swoją pozycję
o jedno miejsce – zarejestrowano bowiem
7158 nowych samochodów dostawczych
z gwiazdą na masce, o 8,8% więcej niż
w 2019 r. Zamykający pierwszą piątkę
Volkswagen sprzedał 5567 dostawczaków – o 23,4% mniej niż przed rokiem.
Większość marek odnotowała w ubiegłym
roku słabsze wyniki niż w 2019 r. – wyjątkiem są Toyota (+60,7% r/r, 3034 szt.),
MAN (+18,4%, 919 szt.) oraz Mitsubishi (46,5% r/r, 337 szt.).

© Renault

Od dwóch lat
Renault Master
jest na polskim
rynku najchętniej
kupowanym
samochodem
dostawczym
– w 2020 r.
zarejestrowano
7452 samochody

Samochody dostawcze i autobusy
– wyniki sprzedaży w 2020 r.

Dariusz Piernikarski

W ubiegłym roku zarejestrowano w Polsce 59 649 nowych samochodów dostawczych
do 3,5 t dmc. Był to spadek sprzedaży o 14,6% w stosunku do roku 2019 r. i choć nie
tak dotkliwy jak w przypadku samochodów ciężarowych (–27%), to także w tym
segmencie pandemia koronawirusa odcisnęła swoje złowrogie piętno.
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4
5
6
7
8
9
10

Fiat Ducato
Mercedes-Benz Sprinter
Iveco Daily
Ford Transit
Peugeot Boxer
Volkswagen Crafter
Ford Transit Custom
Citroën Jumper
Volkswagen Transporter

W ubiegłym roku zarejestrowano w Polsce 1485 nowych autobusów – o 39,9%
mniej niż w 2019 r. Liderem rynku jest
marka Mercedes-Benz z liczbą 604 re-

RAZEM 1–10
Pozostałe
RAZEM

7 452
6 134
5 873
4 289
3 078
2 884
2 288
1 777
1 563
1 541
36 879
22 770
59 649

© Fiat Professional

Niesłabnącą popularnością wśród użytkowników dostawczaków cieszy
się oferowany przez Fiat Professional model Ducato. W ubiegłym roku
do klientów trafiły 6134 nowe samochody

Udział,
%
12,5
10,3
9,8
7,2
5,2
4,8
3,8
3,0
2,6
2,6
61,83
38,17
100

Zmiana,
% r/r
–4,6
11,9
13,1
–18,1
–8,0
–12,1
–33,7
–7,8
–24,7
–19,1
–7,1
–24,5
–14,6

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

2

Renault Master

Ogółem,
szt.

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

1

Model

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

Autobusy

Pozycja

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

Najpopularniejsze modele pod względem liczby rejestracji nowych samochodów
dostawczych w Polsce w 2020 r. do 3,5 t dmc. (dane wg PZPM)
------------------------------------------------- -------

Podobnie jak w 2019 r. najchętniej
kupowanym samochodem dostawczym
było Renault Master – zarejestrowano
7452 szt. (spadek sprzedaży 4,6% r/r),
dużą popularnością cieszy się nadal Fiat
Ducato (6134 szt., wzrost sprzedaży
o 11,9% r/r), Mercedes-Benz Sprinter
(5873 szt., wzrost sprzedaży o 13,1% r/r),
Iveco Daily (4289 szt., spadek sprzedaży
o 18,1% r/r) oraz Ford Transit (3078 szt.,
spadek sprzedaży o 8% r/r). W tabeli
przedstawiono pierwszą dziesiątkę modeli w rankingu rejestracji nowych samochodów dostawczych.

Zmiana
pozycji r/r
–
–
+1
–1
+1
+2
–2
+5
+2
+4

szt. w 2019 r.). Park autobusów elektrycznych (> 3,5 t dmc.) liczył 430 pojazdów, w ubiegłym roku flota ta zwiększyła
się o 201 szt., co oznacza wzrost o 253%
(57 szt. w 2019 r.) – wyraźnie zatem widać, że transport miejski coraz odważniej
stawia na autobusy bezemisyjne.
Rok 2020, pomimo pandemii, przyniesie nowy rekord w rejestracji autobusów elektrycznych w całej Europie.
Wielkość rynku autobusów elektrycznych
pod koniec roku może sięgnąć blisko

jestracji (dane PZPM obejmują zabudowy
krajowych producentów na podwoziach
tej marki) – w porównaniu z 2019 r. jest
to mniej o 482 szt., czyli spadek o 44,4%.
Solaris dostarczył 369 autobusów, o 15%
mniej niż przed rokiem. Duży wzrost rejestracji autobusów odnotowała firma Ford
– były to aż 144 pojazdy, o 136,1% więcej niż w 2019 r. Zarejestrowano tylko
98 nowych autobusów marki MAN (spadek o 70% r/r), Autosan – 76 szt. (wzrost
o 26,7% r/r). Niestety w pierwszej piątce
zabrakło w 2020 r. tradycyjnie obecnej
firmy Iveco – jeszcze w 2019 r. włoski
producent wprowadził na polski rynek 171
pojazdów, w ubiegłym roku znalazł się niestety w anonimowej grupie pozostałych.

© Solaris Bus & Coach

W 2020 r. liderem rynku autobusów była firma
Mercedes-Benz, jednak w segmencie autobusów
miejskich niepodzielnie króluje Solaris Bus & Coach
– producent dostarczył 369 pojazdów, wśród nich
były również bezemisyjne modele Urbino Electric

Elektromobilność w natarciu
Zgodnie z danymi publikowanymi przez
PZPM w 2020 r. po polskich drogach jeździło w sumie 839 samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym. W ubiegłym roku przybyły 322
pojazdy, co oznacza wzrost o 13% (284
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2000 szt. (w porównaniu z 1687 w roku
ubiegłym), ponieważ w IV kwartale dostarczanych jest nawet 800 e-busów. Pandemia może uderzyć w rynek autobusów
z napędem alternatywnym w 2021 r., ponieważ niektóre z przetargów ogłoszonych w 2020 r. zostały odwołane lub
przełożone.
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Udział lamp LED
stosowanych w pojazdach
użytkowych stale rośnie,
a za kilka lat całkowicie
zastąpią one klasyczne
żarówki. Oświetlenie
stosowane w pojazdach
użytkowych ma jednak swój
własny, unikatowy zestaw
wymagań i wyzwań.

świetlenie LED jest bardziej trwałe
i przynosi długoterminowe oszczędności kosztów. Obecnie nie ma
funkcji oświetlenia pojazdu, których nie
zapewniłyby diody LED – spotykamy je
np. jako światła mijania i światła drogowe
w reflektorach przednich, światła do jazdy
dziennej i światła przeciwmgielne oraz
różnego rodzaju światła ostrzegawcze.
Ponieważ diody LED stają się coraz doskonalsze, to i jakość oświetlenia – niezależnie od funkcji – staje się coraz wyższa.

Widzieć i być
widzianym

Dariusz Piernikarski

Producenci oświetlenia stosowanego
w pojazdach użytkowych oferują zarówno
produkty uniwersalne, jak i rozwiązania
specyficzne dla poszczególnych typów
pojazdów i obszarów ich zastosowania.
Stosowane w samochodach ciężarowych
systemy oświetlenia i elektroniki mogą
należeć do szerokiej gamy produktów
standardowych, istnieje również możliwość indywidualnego dostosowania ich
do potrzeb klienta.
Na rynku dostępna jest szeroka gama
produktów oświetleniowych wykonanych
w technologii halogenowej, ksenonowej
lub LED w zależności od preferencji producentów i wymagań klientów. Istotne
uzupełnienie stanowią również komponenty elektryczne i elektroniczne odpowiedzialne np. za sterowanie pracą oświetlenia lub optymalizację poboru mocy.
Markowe produkty projektowane są tak,
aby zapewniać jakość i wydajność, która
jest w stanie wytrzymać czasami ekstremalne warunki zewnętrzne, na które codziennie narażone są pojazdy użytkowe.

© WESEM

FERVOR
• reflektor drogowy
LED ze światłem
pozycyjnym LED
• moc 27 W, 3 W
• klasa szczelności
IP67, IP69K

HO2
• reflektor drogowy
• napięcie 12–24 V
• klasa szczelności
IP56

Najwyższa jakość
dla najwyższych wymagań

LEDF
• lampa robocza LED
• strumień świetlny
1500–3000 lm
• klasa szczelności
IP67, IP69K

CDC2
• lampa przeciwmgłowa LED
• moc 9 W, napięcie 12–24 V
• klasa szczelności IP67, IP69K

Oświetlenie pojazdów użytkowych to nie tylko lampy trafiające
na pierwszy montaż, to również dodatkowe punkty oświetleniowe
i lampy robocze montowane zgodnie z potrzebami użytkownika.
Wytwarzane w Polsce produkty WESEM trafiają na pierwszy
montaż do licznych producentów pojazdów oraz hurtowni części
zamiennych w wielu krajach na całym świecie

www.lampyostrzegawcze.pl

CRV2
• lampa robocza LED
• strumień świetlny
1500–2000 lm
• klasa szczelności
IP67, IP69K

CDC3
• lampa drogowa LED
• moc 29 W, napięcie 12–24 V
• klasa szczelności IP67, IP69K

CRK2−AR
• lampa cofania LED
• moc 22 W, napięcie 12–24 V
• klasa szczelności IP67, IP69K
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średnie narażenie na rozpryski na drogach, mycie wysokociśnieniowe i agresywne środki chemiczne. Pojazdy użytkowe są również środowiskiem o wysokim
poziomie wibracji. Ekstremalnym przykładem są światła zamontowane z tyłu
wywrotki – nie tylko są poddawane drganiom, gdy ciężarówka porusza się po drodze utwardzonej czy w terenie, ale także
podlegają dużym wstrząsom, gdy ładunki
są zrzucane do skrzyni ładunkowej lub gdy
klapa tylna zatrzaskuje się po wysypaniu

Wyzwania związane z oświetleniem

ładunku. Ciężarówki wykonują znacznie
większe przebiegi i przez znacznie dłuższy czas niż typowy samochód osobowy,
często nawet po zatrzymaniu światła
pozostają włączone, aby zapewnić właściwe oświetlenie otoczenia pojazdu podczas np. za- i rozładunku.
Otoczenie prawne, w jakim działają
pojazdy użytkowe, jest również trudne.
Branża transportowa należy do najbardziej regulowanych działów gospodarki.
Pojazdy są często kontrolowane, a jeśli
okaże się, że wymagane światło nie
działa, pojazd (kierowca) może zostać
ukarany mandatem lub wycofany z eksploatacji do czasu naprawy światła.

© D. Piernikarski

Użytkownicy mogą
polegać na jakości
oświetlenia zastosowanego w ich
pojeździe, nawet
w przypadku
uderzeń kamieni,
ekstremalnych
temperatur lub
ciągłych wibracji

© Herth+Buss Fahrzeugteile

© WESEM

W naczepach i przyczepach systemy
oświetlenia i okablowania konstruowane
są tak, aby zapewnić optymalną wydajność świetlną i trwałość oraz oszczędność
czasu i kosztów dzięki szybkiemu i prostemu montażowi. W pojazdach uprzywilejowanych, np. ambulansach czy samochodach pożarniczych, nie ma żadnych
kompromisów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i niezawodność działania – zwłaszcza w przypadku wyposażenia pojazdów
ratowniczych.
W samochodach specjalnych – w tym
komunalnych – ważna jest najwyższa
jakość oświetlenia zapewniająca niezawodność i maksymalną żywotność, skuteczne ostrzeżenia dla innych kierowców
i bezpieczeństwo operatora na drodze.
Liczy się także modułowa konstrukcja
i różnorodność dostępnych produktów.

© WESEM

Lampy WESEM LED CRK2 to 3 wersje lamp o popularnym rozmiarze
105×105 mm. Pierwsza, o strumieniu świetlnym 800 lm (moc 11 W),
sprawdza się jako energooszczędny i wygodny w użytkowaniu zamiennik
dla lampy halogenowej, druga, o strumieniu 1600 lm (moc 22 W), w celu
podniesienia komfortu pracy i widoczności pozwala na doświetlenie
większego obszaru, trzecia o najszerszej wiązce świetlnej sprawdzi się
jako oświetlenie dodatkowe i może służyć jako lampa cofania na drogach
publicznych – ma homologację cofania E20

Samochody ciężarowe i naczepy stwarzają trudne warunki, jeśli chodzi o oświetlenie. Światła w ciężarówce lub naczepie są często montowane na zewnątrz
pojazdu, więc punkty świetlne i okablowanie do nich nie są chronione przez
nadwozie pojazdu. Powoduje to bezpo-

W ofercie firmy Herth+Buss Fahrzeugteile znajdziemy lampę LED Shine Spot
do indywidualnego oświetlenia miejsca pracy, która może być używana jako tradycyjna
lampa ręczna, ale może również oświetlać komorę silnika lub inne obszary robocze.
Kąt rozsyłu światła wynosi 120°, jednostkę oświetleniową można obracać o 180°,
co umożliwia optymalne oświetlenie stanowiska pracy, lampa wyposażona jest w dwukolorowy wskaźnik stanu naładowania, w zestawie jest również ładowarka USB oraz opcjonalnie
akcesoria ułatwiające użytkowanie, np. uchwyty montażowe
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reklama

© WESEM

W grupie reflektorów głównych nowym produktem dla użytkowników pojazdów wolnobieżnych jest reflektor WESEM EGV1
– energooszczędny i zaawansowany technologicznie reflektor
w całości wykonany w technologii LED, wyposażony w funkcje
światła: mijania, drogowego, pozycyjnego i kierunku jazdy.
Jest to pierwszy takiej klasy reflektor główny na rynku, w którym
najczęściej używane w ruchu drogowym światło mijania ma moc
jedynie 11 W, a to oznacza, że pobiera prąd poniżej 1 A
– dla porównania żarówka H4 potrzebuje aż 55 W

© H.P. fo

Koszty utrzymania mają również
wpływ na rodzaj stosowanego oświetlenia. Gdy żarówka przepala się i trzeba ją
wymienić, związane z tym koszty są znacznie większe niż tylko koszt samej żarówki.
Ciężarówka musi zostać wycofana z eksploatacji, a jej właściciel traci pieniądze,
które mógłby dzięki niej zarobić, no i należy zapłacić mechanikom za czas i sprzęt
potrzebny do wymiany żarówki.

nica

W ofercie spółki H.P. fonica znajdziemy
wiele rodzajów oświetlenia wykonanego
w technologii LED – w tym wiele wariantów
zespolonych lamp ostrzegawczych z pełną homologacją
wymaganą przepisami (EKG ONZ R65, EKG ONZ R10)
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© H.

P. fon

ica

© G. Kwiatkowski

Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego Juluen LED
LegionFit (dostępna w ofercie H.P. fonica) to częsty
element wyposażenia
wozów pożarniczych

© H.P. fonica

Stosowana w celu polepszenia widoczności pojazdu, np. podczas wjazdu
na skrzyżowanie, gumowa podkładka pod tablicę rejestracyjną ma dwie
homologowane lampy kierunkowe o pionowej charakterystyce światła;
w momencie gdy pojazd wyłania się zza zakrętu, przeszkody lub innego
pojazdu, a umieszczona na dachu lampa ostrzegawcza nie jest jeszcze
widoczna, „podkładka” już wtedy informuje innych uczestników ruchu
o konieczności zachowania szczególnej ostrożności

Zalety świateł LED
Diody LED mogą wyeliminować lub
złagodzić wiele z wyżej wymienionych
problemów. Niezwykle długa żywotność
diod LED oznacza, że przestoje w celu
wymiany spalonych żarówek są prawie
wyeliminowane. Jako elementy półprzewodnikowe diody LED są niewrażliwe na
wstrząsy i wibracje.
Uszkodzenia spowodowane wnikaniem wody i korozją można również zminimalizować poprzez staranne zaprojektowanie systemu oświetlenia. Jedną z jego
części jest płytka drukowana, a także złącza
zapewniające zasilanie diodom LED. Ponieważ niczym nie zabezpieczone standardowe płytki drukowane mogą zostać
łatwo uszkodzone przez wodę, producenci
oświetlenia zabezpieczają je epoksydowym materiałem zalewowym. Po takim zabezpieczeniu diody LED i płytka drukowana stają się całkowicie odporne na wilgoć.
Kolejną zaletą lamp LED, która jest
bardzo ważna dla branży transportowej,
jest ich niskie zapotrzebowanie na moc
(energię elektryczną). Ciężarówki nie

tylko wymagają dużej ilości energii elektrycznej, ale muszą również przekazywać
ją na duże odległości. Wymagane są
przewody o dużej średnicy, aby zminimalizować straty przesyłowe, zwłaszcza
w zestawach członowych o dużej długości.
Wraz z rozwojem i szerokim wykorzystywaniem systemów elektronicznych
oraz coraz większą liczbą pokładowych
odbiorników energii zapotrzebowanie
na energię elektryczną w samochodach
ciężarowych czy naczepach stale rośnie.
Lampy LED zużywają zazwyczaj jedną
piątą do jednej dziesiątej mocy konwencjonalnych żarówek żarnikowych.

Lampy zespolone
Lampy pojedyncze i zespolone (tzw.
belki świetlne) w technologii LED stosowane są jako główne światło ostrzegawcze w pojazdach uprzywilejowanych w ruchu drogowym (niebieskie) lub uciążliwych
w ruchu drogowym (żółte) i skutecznie
wypierają z rynku rozwiązania bazujące
na klasycznych żarówkach halogenowych
czy wyładowczych (ksenonowych).
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Ze względu na zastosowanie technologii LED lampy zespolone mogą osiągać
w zasadzie dowolne wymiary i kształty
– dostępne są już zespolone lampy ostrzegawcze o wysokości (grubości) już od 4 cm.
Ilość funkcji, jaka może być zawarta w lampie, jest tylko kwestią wymagań rynku
i przepisów. Obecnie wykorzystywane są
wielokolorowe lampy (żółty, niebieski,
czerwony) z dodatkowymi funkcjami takimi jak np. doświetlenie pola pracy
(biały lub żółty), dodatkowe oświetlenie
ostrzegawcze (np. fala świetlna) czy wyświetlacze komunikatów tekstowych.
W mnogości oferowanego sprzętu należy zwrócić uwagę na wymagania przepisów zarówno krajowych, jak i europejskich. Wszystkie główne światła muszą
mieć homologacje (EKG ONZ R65, EKG
ONZ R10) z trwałym jej naniesieniem na
obudowie lub kloszu. Niestety w sprzedaży znajduje się spora liczba produktów,
które mają informacje typu „zgodna z R65”
lub „spełnia wymagania R65”, co nie
jest jednoznaczne z przejściem procedury
homologacyjnej, a w skrajnych sytuacjach może prowadzić do odpowiedzialności karnej użytkownika.

www.lampyostrzegawcze.pl
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O wspólnych działaniach
firm ZF i WABCO na rzecz
przyszłej mobilności
mogliśmy się dowiedzieć
podczas internetowej
konferencji prasowej
ZF Media Talk, która
odbyła się na początku
października ub. r.
Prezentujemy najciekawsze innowacje.

spólnie z WABCO firma ZF
przyspiesza rozwój swojego
portfolio produktów i systemów w kierunku inteligentnych pojazdów
użytkowych. Obejmuje to m.in. pierwszą
w branży autonomiczną funkcję sprzęgania naczepy oraz energooszczędny zestaw samochodowy z przyczepą.

ZF i WABCO: harmonijna współpraca
Dzięki integracji wiodących zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy i oszczędzania paliwa, rozwijanych
przez WABCO, z aktualną gamą technologii oferowanych przez ZF, koncern może
zaoferować kompletne i unikatowe portfolio produktów producentom samochodów ciężarowych, autobusów i przyczep,
a także operatorom flot.

ZF rozwija inteligencję
pojazdów użytkowych

„Jeśli chodzi o rozwiązania dla następnej generacji pojazdów użytkowych,
działamy na pełnych obrotach” – powiedział Andreas Moser, szef dywizji ZF
Commercial Vehicle Technology. „Dzięki
temu możemy zaprezentować takie innowacje, jak paliwooszczędny prototyp
naczepy przeznaczony do energooszczędnej jazdy. Łączy on w sobie lekką konstrukcję i aerodynamikę ze zoptymalizowaną przestrzenią podwozia, oferując
duże korzyści dla rozwoju przyszłych
strategii elektryfikacji”.

ZF elektryfikuje branżę
Firma ZF przyspieszyła również swój
udany program elektryfikacji pojazdów
użytkowych. Oś elektryczna ZF AxTrax
AVE funkcjonuje na rynku już od kilku lat,
a w tym roku koncern uruchomi seryjną
produkcję centralnego elektrycznego napędu CeTrax. Do 2023 r. powstanie kompletny modułowy zestaw napędu elektrycznego, przeznaczony dla autobusów
i samochodów ciężarowych do 44 t dmc.
Podobnie jak w przypadku innych systemów elektrycznych ZF będzie to rozwiązanie otwarte, co oznacza, że może
być połączone z akumulatorem lub ogniwem paliwowym.

Automated Coupling Assist to zautomatyzowany
asystent sprzęgania, umożliwiający samochodom
ciężarowym samodzielne odnalezienie przydzielonej
im naczepy i jej automatyczne przyłączenie; system
steruje ciągnikiem w kierunku wzdłużnym, poprzecznym i pionowym, optymalizując manewr sprzęgania, wykorzystując algorytmy przetwarzania obrazu
w pojazdach użytkowych, które umożliwiają modelowanie 3D za pomocą kamery cyfrowej
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Firma ZF rozszerza również swoje
kompetencje w zakresie elektryfikacji naczep z systemem eTrailer. Naczepa ta, ze
zintegrowanym silnikiem elektrycznym,
może przekształcić tradycyjny ciągnik
siodłowy, z którym jest połączona, w pojazd hybrydowy, który zużywa do 16%
paliwa mniej. Ponadto dzięki e-naczepie
poprawia się trakcja i przyspieszenie,
a jednocześnie zmniejsza się poziom
hałasu i zużycie hamulców.

System wspomagania cofania
Advanced-Reversing-Assist,
wykorzystując kamerę,
pomaga sterować pojazdem,
odciążając kierowcę; inteligentne algorytmy przetwarzania obrazu HD umożliwiają
monitorowanie otoczenia
bez dodatkowych czujników

Paliwooszczędny prototyp
naczepy ciężarowej łączy
lekką konstrukcję (masa
własna niższa nawet
o 150 kg) i poprawione
właściwości aerodynamiczne (zużycie paliwa
mniejsze nawet o 7%)
ze zoptymalizowaną
przestrzenią podwozia

W trosce o bezpieczeństwo
Firma ZF demonstruje ponadto przyszłościowe podejście do zwiększenia bezpieczeństwa pojazdów użytkowych. Nowe
technologie to m.in. pierwszy w branży,
zautomatyzowany asystent sprzęgania,
który umożliwia samochodom ciężarowym samodzielne odnalezienie przydzielonej im naczepy i jej automatyczne
przyłączenie. Przygotowano również kolejną innowację: Advanced Reversing
Assist, czyli ulepszoną funkcję asystenta
cofania dla ciężarówek. Oba rozwiązania
pomagają zmniejszyć ryzyko wypadków,
oferują zwiększone bezpieczeństwo i wydajność pracy, jednocześnie zmniejszając
opóźnienia czasowe i koszty napraw, które
zazwyczaj wiążą się ze szkodami związanymi z manewrowaniem.

W przypadku zautomatyzowanych
funkcji pojazdów zaawansowane sterowanie ruchem pojazdów oparte na platformie oprogramowania WABCO ADOPT
(Autonomous Driving Open Technology)
zwiększa bezpieczeństwo, wydajność i produktywność operacyjną. Ramy ADOPT
wykorzystują wiedzę firmy ZF w zakresie
autonomicznej jazdy i sztucznej inteligencji w świecie pojazdów użytkowych,

Oś ZF AxTrax AVE jest od lat wykorzystywana m.in. w autobusach
z napędem elektrycznym
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pomagając uprościć i przyspieszyć rozwój aplikacji do automatycznej jazdy dla
kierowców wirtualnych (tzw. Autonomous Driving Artificial Intelligence).
Firma ZF zwiększa również swoje
możliwości w zakresie digitalizacji i łączności z pojazdami, aby lepiej obsługiwać
sektor flot pojazdów użytkowych. Rozszerzona i zintegrowana oferta technologii dla samochodów ciężarowych, autobusów i naczep zapewnia firmie ZF
szeroki dostęp do bogatych baz danych
systemów samochodowych, co z kolei zasila jej rosnącą ofertę aplikacji i usług
opartych na chmurze w celu dalszej optymalizacji wydajności i bezpieczeństwa
flot samochodowych.

Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © ZF
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