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trwającej pandemii z rynku tchnie optymizmem?
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Kluczowe znaczenie w procesie dostarczania
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Aberg. W poszukiwaniu
wartości dodanej

Jesienią ubiegłego roku Grupa Wielton wprowadziła nową markę i strategię obsługi posprzedażowej. O projekcie Aberg opowiada nam
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Grupy Wielton.
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Musimy zmienić
nastawienie
Europa realizuje strategię „Zielonego ładu” (Green Deal), zgodnie z którą dekarbonizacja wymaga m.in. ograniczenia emisji
z transportu o 90% do 2050 r. – transport drogowy odpowiada
bowiem za ok. 25% emisji gazów cieplarnianych. Środki, które
to mają umożliwić, to elektryfikacja, wykorzystywanie niskoemisyjnych odnawialnych źródeł energii oraz stopniowe wycofywanie pojazdów napędzanych benzyną i olejem napędowym.

O

siągnięcie tak ambitnego celu wymaga
współpracy wielu sektorów oraz producentów
energii i pojazdów. Jeżeli ten mechanizm
zadziała, to rzeczywiście jest szansa, że transport drogowy stanie się neutralny dla środowiska do 2050 r.
Rok temu na poziomie miejskim doświadczyliśmy zmniejszonego ruchu i zanieczyszczenia hałasem w wyniku lockdownu spowodowanego przez pandemię COVID-19. Okres ten
wyraźnie uwidocznił argumenty przemawiające za dekarbonizacją transportu drogowego.
To jednak nie jest taka prosta sprawa.
Wizja narzucona przez Komisję Europejską
rządom poszczególnych krajów członkowskich
oraz producentom pojazdów nie będzie
możliwa do zrealizowania, jeżeli procesy transformacji nie zostaną przyspieszone. W dążeniu
do osiągnięcia naturalności klimatycznej
w 2050 r. ma pomóc Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, zakładająca m.in. wprowadzenie na europejskie drogi
co najmniej 30 mln pojazdów o zerowej emisji,
zbudowanie 3 mln punktów ładowania,
osiągnięcie w 100 europejskich miastach neutralności klimatycznej oraz wdrożenie zautomatyzowanej mobilności na szeroką skalę.
Rządy niektórych państw konsekwentnie
realizują te założenia, komunikując o przyszłych zakazach sprzedaży nowych pojazdów
z silnikami spalinowymi czy też zniechęcając
do zakupu pojazdów o klasycznym napędzie
przez podnoszenie podatków. Kolejni wiodący
producenci – zarówno samochodów osobowych, dostawczych, jak i ciężarowych – już
skonkretyzowali plany dotyczące elektryfikacji
swojej gamy modelowej lub są na najlepszej
drodze, aby to uczynić.

Tak to prawda: nadeszła rewolucja elektryczna. Producenci OEM i współpracujący
z nimi dostawcy systemów i komponentów
muszą szybko reagować innowacjami, które
działają i inspirują, jednocześnie zarządzając
dynamiką rynku oraz lobbując na rzecz wprowadzania realnych przepisów zmierzających
do szerokiego rozpowszechnienia pojazdów
o zerowej emisji. Muszą też mieć pełną świadomość rosnącej presji kosztowej, która pojawia się po stronie użytkowników chcących
przesiąść się na samochody elektryczne.
Producenci dysponują już szerokim
spektrum doświadczeń i zasobów dotyczących
elektryfikacji źródeł napędu. Obserwując
branżę pojazdów użytkowych, zauważymy,
że coraz więcej modeli elektrycznych oferowanych jest jako pojazdy produkowane seryjnie.
Problem nie polega jednak na ograniczonej
ofercie producentów, a raczej na niedostatecznym rozwoju infrastruktury ładowania i oczywiście – kosztach.
Połączenie ambicji Europy w zakresie
dekarbonizacji i restrykcyjnych norm emisji
CO2 dla producentów samochodów powoduje
wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych.
Warunek konieczny: infrastruktura ładowania
musi rozwijać się równolegle. Ale kto zapłaci?
Komisja Europejska dokonuje obecnie
przeglądu wytycznych dotyczących rozwoju
transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).
Podstawą tego przeglądu, równolegle ze
zmianą dyrektywy w sprawie infrastruktury
paliw alternatywnych, jest zapewnienie, że
wytyczne uwzględnią dynamikę wzrostu sprzedaży pojazdów elektrycznych i nadadzą priorytet infrastrukturze ładowania. W przypadku
samochodów osobowych znalezienie odpowiedniego punktu ładowania, z odpowiednim
dostawcą i odpowiednim mechanizmem
płatności jest mniejszym zmartwieniem niż
w przypadku dużych ciężarówek, które
pokonują większe odległości.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
redaktor naczelny

| BIZNES |

SOLARIS BIJE
REKORDY

Udział poszczególnych
napędów alternatywnych
w strukturze sprzedaży

minionym roku Solaris zanotował rekordowy wzrost sprzedaży i przychodów – sprzedano 1560 pojazdów, najwięcej w 25-letniej historii Solarisa.
W porównaniu z 2019 r. był to wzrost o 4,9%.
W minionym roku obroty Grupy Solaris wyniosły
ponad 3,2 mld zł i były większe w porównaniu z rokiem poprzednim o 18,5%.

W

Najwięcej autobusów i trolejbusów marki Solaris
w podsumowywanym okresie trafiło do przewoźników w Polsce, Niemczech, Włoszech, Estonii,
Czechach, Izraelu i Hiszpanii. Producent 18. rok
z rzędu zajął pozycję lidera polskiego rynku niskopodłogowych autobusów miejskich z udziałem aż
53%. W porównaniu z rokiem 2019 oznacza to
wzrost udziałów rynkowych firmy w Polsce aż
o 11%. W ubiegłym roku wśród sprzedanych przez
Solarisa autobusów w Polsce królowały autobusy
elektryczne (194 z 365 ogółem sprzedanych). Flota
Urbino electric w Polsce to ponad 320 pojazdów
dostarczonych do 27 miast – to 90% wszystkich
elektrycznych autobusów w kraju.
Szczególnie duży wzrost w całkowitej ubiegłorocznej sprzedaży Solaris zanotował w segmencie
autobusów z napędami zero- i niskoemisyjnymi.
W 2018 r. autobusy hybrydowe, elektryczne i trolejbusy stanowiły łącznie 29% sprzedaży. W 2019 r.
wskaźnik ten wyniósł 40%, w roku ubiegłym było
to już 44%. Solaris w 2020 r. był największym w Europie producentem miejskich autobusów elektrycznych z udziałem na poziomie 20%. Spółka dostarczyła 457 autobusów elektrycznych o długości

12 m i 18 m (162 szt. w 2019 r.). Do największych
kontraktów na dostawy autobusów bateryjnych
zrealizowanych w roku 2020 należały dostawy
130 przegubowych Solarisów Urbino electric do
Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie,
90 Solarisów Urbino electric do ATM w Mediolanie
i 106 autobusów bateryjnych do BVG w Berlinie.
Osiągnięcia Solarisa w zakresie rozwoju rynku
elektromobilności zostały zauważone w roku 2020
m.in. przez organizatorów Global E-mobility Forum.
Podczas wydarzenia gromadzącego przedstawicieli rządów, naukowców i światowych liderów
przemysłu zdecydowano o przyznaniu firmie tytułu
„Global E-mobility Leader” 2020.
W ubiegłym roku firma zaprezentowała Solaris
Urbino 15 LE electric, który może być wykorzystywany zarówno jako autobus miejski, jak i w podróżach międzymiastowych. Drugą nowością produktową był autobus z napędem typu mild hybrid.
Napęd został opracowany przy wykorzystaniu
technologii rekuperacyjnej, wykorzystującej energię wytwarzaną w procesie hamowania. Autobusy
mild hybrid emitują mniej zanieczyszczeń i są bardziej przyjazne dla środowiska niż wymagają tego
restrykcyjne normy Euro VI.

Pandemia koronawirusa przyniosła wielu firmom
z sektora transportu publicznego nowe wyzwania związane ze zwiększeniem środków bezpieczeństwa pasażerów i kierowców. Firma Solaris
bardzo szybko odpowiedziała na to zapotrzebowanie i już w lipcu 2020 r. zaprezentowała pakiet
rozwiązań „antycovidowych” w swoich pojazdach
– nie tylko tych nowo wyprodukowanych, ale i już
dostarczonych do klientów. Wśród specjalnych rozwiązań oferowanych przez producenta można wymienić: bezdotykowe otwieranie i zamykanie drzwi
przez pasażerów, urządzenia do dezynfekcji, interkom do komunikacji kierowca−pasażer, systemy
liczące pasażerów pozwalające ograniczyć liczbę
podróżujących osób oraz zamknięte i oddzielnie wentylowane i klimatyzowane kabiny kierowcy. (DP)
Zdjęcia: © SOLARIS Bus & Coach

amochód na okładce to ekskluzywny MAN TGX Individual Lion S z największą kabiną GX
i designerską stylistyką nadwozia z elementami sportowymi, czerwonymi akcentami kolorystycznymi i indywidualną roletą przeciwsłoneczną. Pojazd ten jest wyposażony w kompleksowy pakiet podnoszący komfort kierowcy, a także wysokiej klasy dodatki, które można zamówić w MAN Individual. Detale zewnętrzne, takie jak błyszczące elementy ze stali nierdzewnej,
a także elementy wnętrza, takie jak wielokolorowe oświetlenie otoczenia LED, kuchnia pokładowa
z kuchenką mikrofalową i ekspresem do kawy oraz telewizor LED sprawiają, że jest to król lwów.
Dzięki niezwykle wydajnym silnikom D26 i D38 o mocy 510–640 KM (375–471 kW) MAN TGX
Individual Lion S zapewnia również maksymalną efektywność na drodze.

S
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© Daimler Truck AG

DAIMLER I CUMMINS:
PARTNERSTWO W ZAKRESIE
SILNIKÓW ŚREDNIEJ MOCY
godnie ze wspólnymi ustaleniami Cummins przejmie rozwój, produkcję
i dostawę silników średniej mocy dla Daimler Trucks and Buses na
całym świecie do drugiej połowy dekady. Daimler Truck AG ogłosił,
że wstrzyma produkcję silników średniej mocy do 2029 r.

Z

Daimler przewiduje, że partnerstwo z firmą Cummins umożliwi przyspieszenie
prac rozwojowych nad alternatywnymi i powstającymi technologiami, w tym
silnikami innymi niż silniki Diesla. W przyszłości Daimler Truck AG skoncentruje
się na dalszym rozwoju bezemisyjnych technologii napędowych, jak również
na dalszym rozwoju komercyjnych układów napędowych typu heavy-duty.
Produkcja obecnej generacji silników średniej mocy przez Daimler Truck AG
zakończy się wraz z rozpoczęciem produkcji silników Cummins w kampusie
Mercedes-Benz w Mannheim w Niemczech. Partnerzy ogłosili, że ocenią szersze globalne partnerstwo strategiczne poprzez identyfikację potencjalnych
synergii w takich obszarach, jak komponenty układu napędowego i komponenty silnika.

Platforma silnikowa Daimler HDEP (Heavy Duty Engine Platform – silniki dużej
mocy) dla segmentu samochodów ciężarowych Daimler Trucks and Buses
pozostanie w portfolio Daimler Truck AG. Rodzina silników HDEP będzie
nadal produkowana przez globalną sieć produkcyjną w Mannheim i Detroit
w stanie Michigan i montowana w ciężkich samochodach ciężarowych,
autokarach turystycznych, a także w produktach innych producentów na
całym świecie.
Cummins uruchomi produkcję silników na terenie kampusu Mercedes-Benz
w Mannheim, efektywnie wykorzystując istniejące zasoby do produkcji silników średnich mocy zgodnych z normą emisji spalin Euro VII. W ramach
partnerstwa Daimler Truck AG i Cummins pomogą utrzymać zatrudnienie
w fabryce w Mannheim.
(DP)

padek popytu na naczepy ukształtował rok
finansowy 2019–2020 dla firmy Schmitz
Cargobull. Od 1 kwietnia 2019 r. do 31
marca 2020 r. firma wyprodukowała 46 124 pojazdy
i osiągnęła sprzedaż na poziomie 1,87 mld euro.
Ze średnim udziałem w rynku, wynoszącym około
25%, Schmitz Cargobull utrzymał swoją pozycję
wiodącego producenta naczep w Europie. Pomimo
spadku liczby wyprodukowanych pojazdów wynoszącego 27,4% spadek obrotów o 18,4% w porównaniu z rokiem poprzednim był mniej dotkliwy.
Popyt na pojazdy o wyższej wartości, takie jak naczepy furgonowe i wywrotki, zmalał w mniejszym
stopniu niż w wysoce konkurencyjnym segmencie
naczep kurtynowych.

© Schmitz Cargobull

SCHMITZ CARGOBULL
PODSUMOWUJE ROK
FINANSOWY

S

Działając zgodnie z oficjalnymi obostrzeniami, producent niezawodnie i nieprzerwanie dostarcza
pojazdy we wszystkich lokalizacjach. 1700 partnerów serwisowych poświęciło się dla zapewnienia klientom możliwości kontynuowania swoich
regularnych operacji transportowych tak płynnie,

jak to tylko możliwe, w zakresie konserwacji i napraw. Schmitz Cargobull był jedynym producentem
naczep, który był w stanie zapewnić ciągłe dostawy
materiałów dla swoich zakładów i utrzymać zdolność do dostarczania pojazdów klientom.
Podstawę planowanego obecnie wzrostu produkcji i sprzedaży mają stanowić innowacje i usługi.
W ramach 100-procentowej strategii SMART już
w ubiegłym roku wszystkie naczepy chłodnicze
S.KO Cool Smart standardowo wyposażone były
w system telematyczny TrailerConnect. Strategia
ta będzie kontynuowana – telematyka będzie montowana we wszystkich nowych naczepach kurtynowych i furgonowych. W rezultacie Schmitz Cargobull zapewni swoim klientom niezależność w zakresie
danych w całym łańcuchu transportowym.
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Oprócz tego coraz ważniejszą rolę odgrywa ekologia: dzięki koncepcji EcoDuo w zeszłym roku
z sukcesem zaprezentowano efektywną ekologicznie kombinację dwóch standardowych naczep
do transportu dalekobieżnego. Ta koncepcja pojazdu została już z powodzeniem przetestowana
w różnych krajach europejskich, a Schmitz Cargobull działa aktywnie na rzecz szerokiej akceptacji tego rozwiązania.
W perspektywie średnioterminowej zarząd Schmitz
Cargobull nadal dąży do zrealizowania podstawowych celów Strategii 2025. „W szczególności
oznacza to bycie wiodącym na świecie producentem naczep kurtynowych i pojazdów chłodniczych,
liderem na europejskim rynku naczep z docelową
sprzedażą przekraczającą 2,5 mld euro.
(DP)
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Pretendent z dobrymi
szansami na sukces
W jakim miejscu swej drogi
znajduje się Renault Trucks
Polska na początku 2021 r.,
gdy mimo trwającej
pandemii z rynku tchnie
optymizmem? Rozmawiamy
o tym z Philippe'em Gorjux
– dyrektorem zarządzającym
Renault Trucks Polska.

rzypomnijmy, że na początku ubiegłego roku rozmawialiśmy o tym,
w jaki sposób planuje odbudowę
pozycji marki na rynku polskim („Samochody Specjalne”, nr 1–2/2020). Cele
były bardzo ambitne, jednak całkowicie
możliwe do zrealizowania. Niestety, w tzw.
międzyczasie, nastąpiło nieoczekiwane,
czyli wybuch pandemii koronawirusa,
która w nieodwracalny sposób przekształciła rzeczywistość, w której działa
cała gospodarka i szczególnie – branża
transportowa.
„Samochody Specjalne”: Minął rok od
naszego spotkania. Gdy rozmawialiśmy
poprzednio, zapowiadał Pan, że nastąpi
reset organizacji Renault Trucks w Polsce, ale nikt nie spodziewał się tego,
że sytuacja na rynku zmieni się tak
drastycznie.
Philippe Gorjux: Z jednej strony mogę
powiedzieć, że tak, udało nam się zrobić reset, ale z drugiej – zajęło to znacznie więcej czasu niż planowałem. Szcze-

Philippe Gorjux
– dyrektor
zarządzający
Renault Trucks
Polska

rze przyznam, że w ubiegłym roku byłem
zbyt optymistyczny. Nie doceniłem istniejących zawiłości – okazało się, że nie
możemy przysłowiowo zapalić światła
i powiedzieć klientom: oto jesteśmy i zaczynamy od nowa. Konieczne było wykonanie zdecydowanie większej pracy.
Przedstawiliśmy w centrali w Lyonie naszą wizję marki i organizacji, plan sprzedaży, zasady współpracy z firmami nadwoziowymi, kierunki rozwoju rynku itp.
Wyciągnięte wnioski na temat polskiego
rynku były dla mnie częściowo zaskakujące, zwłaszcza w aspekcie tak silnej
koncentracji na przewozach międzynarodowych czy realizowanej przez naszych
konkurentów polityki cenowej. W momencie, gdy już chcieliśmy zacząć właś-
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ciwą pracę, pojawiła się pandemia i ogłoszono lockdown. Tak naprawdę nasz restart nastąpił dopiero we wrześniu.
Rok temu rozmawialiśmy o przemodelowaniu sieci sprzedaży. Jak to obecnie
wygląda?
Rozdzielenie więzi Volvo – Renault nie
mogło być całkowitą dezintegracją, musieliśmy ocalić pozytywne aspekty dotychczasowej współpracy. Ważnym aspektem zmian było poszukiwanie synergii.
Mamy teraz sieć hybrydową – działają
nasi starzy agenci, mamy wspólne z Volvo
punkty Truck Center, są również nowi
partnerzy, nowe lokalizacje i nowe serwisy. Zmiana naszych struktur sprzedaży
zajęła nam trochę czasu. Musieliśmy
ocenić wydajność, wprowadzić modyfikacje, zainicjować inwestycje i zreorganizować kontakty z klientami, ale rezultat jest dobry.
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Mamy agentów, którzy od dawna działają
bardzo wydajnie, tych nieco „śpiących”
musieliśmy obudzić. Pojawili się też nowi
partnerzy z dużym potencjałem, tacy
jak TT-Thermo King w Białymstoku czy
Skrzypa z dwumarkowymi serwisami
w Szczecinie, Zielonej Górze, Słubicach
i Sycewicach – z nimi nawiązaliśmy już
obiecującą współpracę.
Dziś wiemy znacznie więcej: przeprowadziliśmy gruntowne analizy, dokonaliśmy segmentacji rynku pod względem
naszych możliwości ofertowych, poznaliśmy lepiej partnerów z którymi współpracujemy – naszych agentów, serwisy
i firmy odpowiadające za zabudowy.
Znamy też lepiej naszych klientów i wiemy
jakie relacje możemy z nimi budować
i u których możemy liczyć na lojalność.
Dzięki temu wspólnie z agentami możemy zwracać się do klientów oferując im
kompletne rozwiązania transportowe – nie
tylko ciężarówkę, ale i serwis, kontrakty
obsługowe czy finansowanie. Bardzo mnie
cieszy to zacieśnianie ścisłej współpracy
między importerem, czyli Renault Trucks
Polska, agentami i klientami.
Jeśli wyobrazimy sobie reorganizację
organizacji Renault Trucks Polska jako
podróż z punktu A do B, to gdzie się w tej
chwili znajdujecie?
Myślę, że pokonaliśmy już ponad połowę
drogi, chociaż doskonalenie jest niekończącym się procesem. Kompletujemy
zespół, wzmacniamy kooperację, szkolimy handlowców, aby sprzedawali nasze produkty w najbardziej kompetentny
sposób, przygotowujemy narzędzia, które
pozwolą nam oceniać wydajność i jakość
pracy naszej organizacji. Doskonałą próbą
jest obecna sytuacja rynkowa, gdy musimy zmierzyć się z dużym popytem, nie
mając w pełni możliwości jego zaspokojenia ze względu na ograniczenia podaży.
Ponieważ mamy już wspólną wizję, dobrą
komunikację, wiemy co i jak chcemy
osiągnąć, to powiedziałbym, że z trybu
marszowego przeszliśmy do biegu.
Nie zrywając więzi z samochodami poprzedniej generacji musimy przestawić
sposób myślenia klientów i uświadomić
im, że nasza obecna oferta, nowa gama
samochodów ciężarowych Renault zasługuje na ich uwagę. W pewnym sensie
musimy w niektórych rejonach Polski dokonać ponownego wprowadzenia nowej
gamy na rynek. Wielu klientów podczas
rozmów mówi nam, że słyszało o osiągach,

niskim zużyciu paliwa i niezawodności
nowych modeli Renault, ale wyczuwa się
u nich brak zaufania do marki ze względu
na nasze niskie obecnie udziały rynkowe.
Niektórzy pytają wprost: skoro macie
tak dobre ciężarówki, to czemu wasz
udział rynkowy jest tak niski? W czym
tkwi problem?
Musimy dotrzeć do potencjalnych klientów, ale jest to skuteczne, jeśli zrobi się
to bezpośrednio zgodnie z zasadą wypróbuj i kup. Przygotowywaliśmy taki projekt, jednak wybuch pandemii i związane
z tym ograniczenia skutecznie pokrzyżowały nam plany. W bieżącym roku
wracamy do tego pomysłu, chcemy przekonać klientów pozwalając im testować
nasze samochody u siebie.

Mam nadzieję, że czasy
niepewności mamy już za sobą,
a obecna sytuacja rynkowa
będzie nam sprzyjać.
Począwszy od września
działamy w miłym zaskoczeniu
– rynek rozwija się dynamicznie, popyt rośnie, problemem
stała się realizacja
spływających zamówień
ze względu na ograniczenia
podaży związane z mocami
produkcyjnymi naszych fabryk.

Mam nadzieję, że czasy niepewności
mamy już za sobą, a obecna sytuacja
rynkowa będzie nam sprzyjać. Począwszy
od września działamy w miłym zaskoczeniu – rynek rozwija się dynamicznie,
popyt rośnie, problemem stała się realizacja spływających zamówień ze względu
na ograniczenia podaży związane z mocami produkcyjnymi naszych fabryk. Sytuacja zmienia się jednak bardzo dynamicznie i wymaga od nas szybkiej reakcji,
konieczna jest w tym celu bardzo bezpośrednia i sprawna komunikacja z naszym zespołem i klientami.

Czy nadal klienci wywierają na was presję
w odniesieniu do cen pojazdów?
Pandemia, wprowadzony pakiet mobilności, zmiany cen na rynku paliw – to
czynniki powodujące, że presja ta stała
się jeszcze silniejsza. O ile w ubiegłym
roku mogliśmy mieć wątpliwości co do
tego, na co wpłynie brexit i pakiet mobilności, to obecnie sytuacja się w pewnym sensie wyklarowała. Polskie firmy
transportowe „przetrawiły” problem i znalazły właściwe dla nich rozwiązania. Zostały one już wprowadzone lub są w trakcie realizacji. Zauważamy trend w kierunku
większej koncentracji rynku transportowego, małym i średnim operatorom
będzie znacznie trudniej utrzymać konkurencyjność. Wzrośnie rola dużych przewoźników – dla Renault Trucks mieć to
będzie konsekwencje w postaci większego
wykorzystania w naszej ofercie leasingu
operacyjnego i wynajmu, bo takie są
oczekiwania tych dużych firm. Niezbędna
też będzie elastyczność w kształtowaniu
oferty dla tych klientów.
Czy to znaczy, że dotychczasowa polityka
firmy polegająca na skupieniu się właśnie na małych i średnich firmach musi
ulec modyfikacji?
Jeśli chcemy coś osiągnąć, musimy przyjrzeć się segmentacji rynku i zachodzącej
tam ewolucji. Ponieważ w Polsce rynek
jest niezbilansowany, jeśli chodzi o udział
ciągników i podwozi w sprzedaży w porównaniu do np. Hiszpanii czy Francji,
to wejście na określone udziały rynkowe
w sprzedaży ciągników jest bardzo trudne,
zwłaszcza jeśli się nie ma w portfolio tych
największych flot specjalizujących się
w transporcie międzynarodowym. Klienci
ci oczekują wydajnej współpracy z importerem, budowania relacji, wykorzystania
narzędzi wspomagających np. w obszarze obniżania zużycia paliwa, diagnostyki
predykcyjnej pozwalającej na przewidywanie usterek zanim wystąpią. Powstaje
głębsza więź, oczywiście wciąż silnym argumentem jest cena zakupu, ale jest również przestrzeń na bardziej szczegółowe
wyjaśnienia dotyczące chociażby wpływającej na cenę specyfikacji technicznej
zamawianych pojazdów.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Renault Trucks
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MAN gotów do działania

Dariusz Piernikarski

rupa TRATON w 2020 r. dostarczyła 190 200 pojazdów – było to
o 21% mniej niż w 2019 r. Będąca
częścią Grupy Scania sprzedała 72 100 samochodów (–28% r/r), MAN Truck & Bus
– 81 700 (–22% r/r, natomiast brazylijski Volkswagen Caminho~ es e Ônibus,
działający głównie na rynkach Ameryki
Południowej, dostarczył 37 000 pojazdów
(–12% r/r). Warto jednocześnie odnotować, że spadek liczby zamówień na pojazdy producentów tworzących Grupę
TRATON zmalał jedynie o 5% – w ubiegłym roku przyjęto bowiem 216 300 zamówień. Tak duża różnica (26 100 szt.)
pomiędzy liczbą zamówień a sprzedażą
wynika przede wszystkim ze wstrzymania produkcji w okresie lockdownu i późniejszego przywracania pełnej wydajności produkcji w fabrykach.

MAN Truck & Bus Polska w 2020
Firma MAN Truck & Bus Polska
w 2020 r. dostarczyła klientom 3474
pojazdy > 6 t dmc. – było to o 33,5%
mniej niż rok wcześniej (średni spadek
sprzedaży dla całego rynku polskiego to
–27%) i pozwoliło na zajęcie 2. miejsca
i osiągnięcie udziału rynkowego 17,1%.
Tradycyjnie dominującą pozycję MAN zajmuje w segmencie samochodów ciężarowych segmentu średniego (10,1–15,9 t
dmc.) z udziałem w rynku wynoszącym
aż 45,4%. Warte odnotowania jest to, że
w tym przedziale masowym firma poprawiła swoją pozycję w segmencie dystrybucyjnym. Mimo odczuwalnego spadku

© D. Piernikarski

Pod koniec stycznia firma MAN Truck & Bus Polska zorganizowała konferencję
on-line, na której poznaliśmy wyniki jej działalności w 2020 r. Była to też okazja,
aby zaprezentować plany na rok bieżący.

sprzedaży nowych pojazdów liczebność
floty pojazdów z logo MAN jeżdżących
po polskich drogach w ubiegłym roku
wzrosła o 13%. Dla MAN Truck & Bus
nasz kraj pozostaje od lat jednym z 3
głównych rynków zbytu na terenie Unii
Europejskiej.
Mimo załamania rynku przewozów turystycznych (–72% r/r) klienci w 2020 r.
zarejestrowali 81 nowych autobusów
marki MAN i Neoplan – dało to firmie
udział w rynku wynoszący 9,8% oraz 3.
pozycję wśród producentów – dotyczy to
pojazdów > 8 t dmc.
MAN świetnie sobie radził w segmencie samochodów dostawczych: firma
dostarczyła 970 samochodów dostawczych TGE – pozwoliło to na zdobycie
2,5-procentowego udziału w rynku i zajęcie 12. pozycji w bardzo licznej przecież grupie producentów. Do tego należy
doliczyć 263 samochody przekazane
różnego rodzaju służbom mundurowym
(m.in. ITD, Wojsko Polskie, Komenda
Stołeczna Policji, Służba Więzienna).
Sprzedaż używanych samochodów
ciężarowych w ramach MAN TopUsed to
2383 szt. Jest to rekordowa liczba już
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trzeci rok z rzędu – daje to udział w rynku
używek wynoszący 25,3%. Tak wysoka
sprzedaż samochodów używanych MAN
to bardzo pozytywny sygnał dla sieci serwisowej, która będzie w stanie poprawić
swoje wyniki, obsługując ten park maszyn. Obroty ze sprzedaży części zamiennych osiągnęły poziom 242 mln zł
(wzrost o 2% r/r), serwisy, mimo że zmuszone były do mniej wydajnej pracy ze
względu na wprowadzone środki zapobiegawcze związane z pandemią koronawirusa, wypracowały 47 mln zł (wzrost
o 2% r/r). Udział kontraktów serwisowych MAN ServiceCare, jakimi są objęte
nowe pojazdy, wynosi 46% (49% – samochody ciężarowe, 30% – TGE), co daje
wartość 6839 – bo tyle pojazdów MAN
w ubiegłym roku miało aktywne kontrakty serwisowe.
Bez przerwy pracowali trenerzy MAN
– w ramach usługi MAN Telecoaching
przeszkolono 1263 kierowców z 305
firm transportowych, przeprowadzono
w sumie 8224 rozmowy. Średnie obniżenie zużycia paliwa (dla floty jednego
klienta) to 2,6 l/100 km, natomiast najlepiej doszkolony kierowca obniżył spa-
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lanie aż o 6,8 l/100 km. O 37%, czyli do
8197 szt., wzrosła liczba samochodów
objętych aktywnymi usługami RIO, platformę tę aktywnie wykorzystuje obecnie
1200 użytkowników (+100% r/r), natomiast całkowita liczba pojazdów wyposażonych w moduł RIO Box to 14 415
(+30% r/r).
MAN Truck & Bus Polska mimo trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji rynkowej może pochwalić się istotnymi osiągnięciami. Wśród nich warte odnotowania
jest to, że mimo pandemii wszystkie stacje serwisowe pracowały nieprzerwanie.
Klienci bardzo dobrze przyjęli zaprezentowane premierowo w lutym ub. r. ciężarówki nowej generacji NTG (New Truck
Generation) – udało się wtedy przeprowadzić aż 1845 indywidualnych prezentacji. Ze względu na strukturę stoku
samochodów używanych ważne jest to,
że polityka odkupu (buy back) związana
z zawieranymi kontraktami na sprzedaż

Bernard Wieruszewski,
dyrektor ds. produktu i sprzedaży
ciężarówek MAN Truck & Bus Polska

Rok 2020 był dla nas trochę nietypowy.
Przygotowywaliśmy się na kryzys, walczyliśmy z innymi tematami i udziały
rynkowe nie były na pierwszym planie.
Myśleliśmy, co będzie dalej, w zasadzie każdy
tydzień mógł przynieść coś nowego – było dużo
niewiadomych. Koncentrowaliśmy się na finansowaniu,
utrzymaniu płynności, zmniejszaniu stoku.
Rok ubiegły należał do TGX nowej generacji. Przy jego
wprowadzaniu w pewnym sensie napotkaliśmy opór
materii chociażby w postaci koronawirusa, jakby natura
dawała nam do zrozumienia, że te auta są za dobre, aby
je pokazywać, bo one wywołają rewolucję. I pewnie tak
trochę jest. Może ta cała sytuacja wyjdzie nam na dobre,
bo musimy działać w innych warunkach i nowy MAN TGX
musi się sprawdzić sam. Te pojazdy, które udało nam
się sprzedać, już jeżdżą, zarabiają na siebie i pokazują
swoją moc.

Marc Martinez,
dyrektor zarządzający
MAN Truck & Bus Polska

W naszych ubiegłorocznych działaniach, ze względu na pandemię, kierowaliśmy się mottem „Cash is king”
(Gotówka jest królem). Zastosowaliśmy
wiele środków zaradczych, aby zmniejszyć
liczbę pojazdów stokowych, elastycznie reagowaliśmy na potrzeby klientów i partnerów biznesowych równocześnie trwało przestawianie produkcji na modele
nowej generacji, wprowadziliśmy również nowe pozycjonowanie cenowe modeli NTG. Odnotowaliśmy co
prawda spadek udziałów rynkowych, ale udało się nam
zachować czołową, 2. pozycję wśród importerów.
Nasza organizacja wykonała w ubiegłym roku bardzo
dobrą pracę – utrzymaliśmy 2. pozycję, zminimalizowaliśmy stok, nasi klienci są zadowoleni i nie mieliśmy
jakichkolwiek problemów z utrzymaniem płynności finansowej. Jestem pewien, że dzięki nowym modelom TG
znacznie zwiększymy sprzedaż w bieżącym roku i poprawimy udziały rynkowe. Nasz nowy produkt pozwoli
też na pozyskanie wielu nowych klientów.

samochodów nowych znajduje się pod
ścisłą kontrolą. Firma uzyskała rekordową sprzedaż pojazdów używanych,
wzmocniono również wizerunek marki
dzięki dostawom samochodów dostawczych dla instytucji publicznych i licznym
informacjom w mediach ogólnopolskich.

Plany na 2021
Najważniejsze plany MAN Truck &
Bus Polska na rok 2021 to oczywiście odbudowanie udziałów w rynku w związku
z dużym popytem, skoncentrowanie na
sprzedaży nowej generacji pojazdów

ciężarowych MAN i umocnienie pozycji
w podwoziach. Ambitnym celem jest
uzyskanie rekordowego poziomu sprzedaży samochodów ciężarowych, zwiększenie sprzedaży autobusów miejskich
i turystycznych, a także zwiększenie
sprzedaży i umacnianie pozycji rynkowej
w segmencie samochodów dostawczych
oraz znaczne zwiększenie obrotów wynikających ze sprzedaży części zamiennych i usług serwisowych. Głównym narzędziem w walce o klientów – także tych
nowych – w 2021 r. będą samochody nowej generacji NTG, choć firma zamierza
również nie zaniedbywać sprzedaży samochodów używanych.
Firma MAN jako jeden z wiodących
producentów pojazdów użytkowych na
świecie musi rozwijać swoje portfolio
pojazdów elektrycznych. W ubiegłym
roku znaczące osiągnięcia uzyskano
w segmencie samochodów dostawczych
– eTGE był najchętniej kupowanym pojazdem tej klasy – zarejestrowano 70 szt.,
co daje udział w rynku 83,3% (rejestracje u klientów, bez rejestracji dealerów).
W 2021 r. firma zamierza rozpocząć ofensywę w zakresie sprzedaży autobusów
elektrycznych – flagowym produktem będzie autobus MAN Lion’s City 12 E.

Zdjęcia: © MAN Truck & Bus Polska
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Grupa Wielton
podsumowuje rok
Na przeprowadzonej
on-line 11 lutego br.
konferencji prasowej dla
inwestorów przedstawione
zostały szacunkowe wyniki
Grupy Wielton – dokładne
rezultaty znane będą
w kwietniu. Nie mogło
również zabraknąć
informacji o planach
na rok bieżący.

zacunkowe wyniki Grupy Wielton
w 2020 r. okazały się lepsze od
oczekiwań. W 2020 r. przekazano
klientom 15 420 produktów – jest to 26%
mniej niż w 2019 r., co przełożyło się na
1 809,3 mln zł przychodów i 94,4 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniami). Grupa ograniczyła zadłużenie
finansowe netto do 371,6 mln zł (–7% r/r)
m.in. przez skuteczne zarządzanie kapitałem pracującym.
Największe spadki wolumenów odnotowano na największych rynkach – we
Francji i w Polsce. Najlepiej sytuacja wyglądała na rynku brytyjskim – spółka Lawrence David nie tylko utrzymała pozycję

Mariusz Golec,
pierwszy wiceprezes zarządu i dyrektor
wykonawczy (CEO) Grupy Wielton

Ten rok sprzedażowo nie był rokiem
złym. Utrzymaliśmy pozycję nr 3 w Europie, utrzymaliśmy pozycję nr 1 we
Francji i poziomy rynkowe w wysokości
18%, mamy pozycję nr 2 w Wielkiej Brytanii
i udział rynkowy 11%. Trendy wzrostowe odnotowaliśmy w 3. i 4. kwartale – są one potwierdzone liczbą
spływających zamówień, głębokim backlogiem i dużym
komfortem dla naszych zakładów w planowaniu produkcji. Ubiegły rok to był dobrze wykorzystany czas na
udoskonalenia produktowe, które dają dobry asumpt
do wejścia w rok 2021.

nr 2, ale wzmocniła udział rynkowy – wynosi on obecnie blisko 11%. Na rynku rosyjskim Wielton ma udział rynkowy na
poziomie 3,2% mimo trudnej sytuacji
związanej z mocną deprecjacją rubla, co
osłabiało pozycję producentów zachodnich, a faworyzowało lokalnych.

Zmiany w strukturach
W ubiegłym roku dotychczasowy
skład zarządu spółki Wielton został rozszerzony o osoby pełniące funkcje centralne. Funkcję prezesa zarządu objął
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Paweł Szataniak – większościowy współudziałowiec i dotychczasowy przewodniczący rady nadzorczej wieluńskiej spółki.
Obecny prezes zarządu Mariusz Golec
objął w nowej strukturze funkcję pierwszego wiceprezesa zarządu i dyrektora
wykonawczego (CEO) Grupy Wielton.
Ponadto wiceprezesem zarządu w funkcji dyrektora finansowego Grupy (CFO)
został Piotr Kamiński, były członek rady
nadzorczej Wielton SA.
Wydzielono także działalność zakładów produkcyjnych w Wieluniu, aby docelowo stanowiły odrębną jednostkę
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organizacyjną Wielton Wieluń. Jej dyrektorem zarządzającym jest Piotr Kuś,
który został również powołany na wiceprezesa zarządu Wielton SA. W obecnej
strukturze polska spółka zajmuje taką
samą pozycję jak pozostałe podmioty
wchodzące w skład Grupy Wielton. W konsekwencji ma to przynieść korzystną
zmianę w kreowaniu wartości dla akcjonariuszy Wielton SA.

Trudne warunki działania
Wyniki Grupy Wielton są lepsze od
tych, jakie zakładano w początkowej fazie pandemii. Starano się skutecznie radzić sobie w kryzysie, skupiając się na
kluczowych kwestiach: bezpieczeństwie,
zarządzaniu sytuacją finansową oraz inwestycjach poprawiających efektywność
i marżowość – skuteczność tych działań
potwierdziły wyniki uzyskane na koniec
2020 r. Maksymalnie wykorzystano potencjał modelu biznesowego oraz usprawniono zarządzanie Grupą.
Podjęto wiele działań mających na
celu zagwarantowanie bezpieczeństwa
i płynności finansowej. Priorytetem stało
się zapewnienie jak największej poduszki
finansowej, m.in. poprzez uwolnienie
środków z zapasów i należności handlowych oraz skuteczne pozyskiwanie dotacji z tarcz antykryzysowych. Zarządzanie kapitałem pracującym oraz wsparcie
instytucji finansujących były kluczowe.
W 2020 r. podjęto wiele działań mających na celu rozwój produktów i rozwiązań Grupy pozwalających na zwiększenie konkurencyjności przy optymalnym
wykorzystaniu kompetencji poszczególnych spółek. Takimi projektami były m.in.
wprowadzenie nowej strategii posprzedażowej we wszystkich spółkach i rynkach pod jedną, wspólną marką ABERG
oraz powołanie spółki Langendorf Polska
i utworzenie centrum kompetencyjnego
naczep niskopodwoziowych w Wieluniu.
Pracowano również nad nowymi produktami, modernizowano dotychczasowe
rozwiązania, odpowiadając na trendy
i potrzeby poszczególnych rynków, skupiając się na produktach o największej
marżowości. W gamie produktów wprowadzono m.in. najlżejszą naczepę kurtynową w portfolio Wieltonu – Strong Light
Master, przeprowadzono optymalizację
konstrukcji zestawów przestrzennych

Paweł Szataniak
– prezes Zarządu Grupy Wielton

Wielton w ciągu kilku lat stał się dużą
międzynarodową grupą. W tym czasie
bardzo silnie rósł organicznie, następowała rozbudowa mocy produkcyjnych
i dokonano kilku akwizycji zagranicznych.
Przy tak intensywnym rozwoju musiała nastąpić
zmiana sposobu zarządzania. Swoją rolę widzę przede
wszystkim jako kreatora wizji, wyznaczającego strategiczne kierunki rozwoju Grupy. W firmach szybko rozwijających się decyzje bieżące muszą być podejmowane
szybko, blisko powstających wyzwań – w naszym przypadku przez lokalne zarządy. Natomiast decyzje strategiczne muszą podlegać głębokiej analizie, stąd w naszym
modelu jest decyzyjny zarząd grupowy i konsultacyjna
rada dyrektorów. Składa się ona z kluczowych osób z najważniejszych spółek – osób z ogromnym doświadczeniem
i wiedzą o poszczególnych rynkach. Jest również rada
nadzorcza opiniująca i wyrażająca zgodę w przypadku
najważniejszych decyzji. Wprowadzone zmiany wpisują
się w federacyjny model zarządzania Grupą: lekka struktura holdingowa i silne lokalne zarządy.

oraz pracowano nad rozwojem rodziny
naczep niskopodwoziowych w ramach
wspomnianego centrum kompetencyjnego Langendorf.

Dobre prognozy na 2021
Grupa Wielton optymistycznie zapatruje się na rok 2021 – oczekuje się, że
obecny rok może być zbliżony do 2019 r.
Grupa Wielton zamierza sprzedać ponad
20 tys. produktów, co przełoży się na
2,4 mld zł przychodów, a zrealizowane
inwestycje z poprzedniego roku mają poprawić rentowność Grupy – zgodnie z szacunkami Grupa ma wypracować marżę
w wysokości ok. 7% EBITDA. Wszystkie
zakłady produkcyjne pracują z dużą intensywnością, a spływ zamówień wskazuje, że ten trend utrzyma się przez kolejne miesiące.
W bieżącym roku Grupa Wielton zamierza przeznaczyć na inwestycje 45–50
mln zł. Rozpocznie się budowa nowego
Centrum Obsługi Klienta w Wieluniu – ten
nowoczesny obiekt ma skupiać wiele funkcji pod jednym dachem. W poszczególnych spółkach Grupy planowanych jest
również wiele inicjatyw. W fabryce w Wie-

luniu planuje się uruchomienie zrobotyzowanej linii do spawania muld wywrotek, a w fabryce Fruehauf uruchomienie
zrobotyzowanej linii do spawania belek
głównych ram naczep i centrum laserowego do cięcia i wykrawania blach. Inwestycje te wesprze rząd francuski dotacją 750 tys. euro. W spółce Lawrence
David ma zostać uruchomiony wydział
rozładunku podwozi przywożonych z Polski. Kończy się również proces alokacji
produkcji komponentów pomiędzy dwoma
zakładami brytyjskiej spółki. Podnoszone
są możliwości produkcyjne spółki Langendorf Polska – w trakcie zakupu są dwa
centra laserowe oraz prasy krawędziowe,
tym samym powstanie wydział produkcji komponentów dla całej grupy Langendorf (dotychczas komponenty powstawały w kooperacji).
Kontynuowane będą również projekty
strategiczne, takie jak wdrażanie strategii posprzedażowej ABERG, tworzenie własnych rozwiązań telematycznych
pod marką ABERG Connect.

Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Wielton SA
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Wywrotki zabudowywane
na 2-osiowych podwoziach
samochodów dostawczych
i ciężarowych pozostają
w cieniu swoich większych,
3- lub 4-osiowych, braci.
Tymczasem ze względu
na mniejsze rozmiary
i ciężar oraz większą
manewrowość są one
często stosowane
jako typowo miejskie
pojazdy budowlane.

szechstronność zastosowania
oraz optymalne wykorzystanie ładowności i objętości
ładunkowej oznaczają wysoką elastyczność w zakresie realizowanych przewozów oraz zwiększenie rentowności eksploatowanych pojazdów. Zasady te mają
zastosowanie oczywiście w odniesieniu
do specyficznej grupy pojazdów, jaką są
wywrotki – zarówno te ciężkie, montowane na 3- lub 4-osiowych podwoziach,
jak i te lżejsze, montowane na 2-osiowych
podwoziach samochodów dostawczych
i ciężarowych.

Wywrotki lekkie
– miejscy specjaliści

© Iveco

Dariusz Piernikarski
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Pochwała wywrotki trójstronnej
Trójstronne wywrotki 2-osiowe spotkamy przede wszystkim na terenach
miejskich – obsługują one place budów,
gdy wymagane jest przewiezienie mniejszych ilości ładunku sypkiego. Pojawiają
się również tam, gdzie wykorzystanie ciężkiej wywrotki jest niemożliwe ze względów technicznych, a więc np. w ciasnych
uliczkach lub gdy drogi dojazdowe mają
niewielką nośność. Uniwersalne możliwości wywrotek trójstronnych zapewniają
dużą elastyczność przy dysponowaniu
i ładowaniu pojazdów, a tym samym
prowadzą do poprawy opłacalności ich
eksploatacji, stąd też konstrukcje tego
typu są typowym rozwiązaniem w segmencie samochodów dostawczych i lekkich ciężarowych.
Zmiany wprowadzane w konstrukcjach
podwozi oraz rozbudowane, a często nawet nietypowe oczekiwania klientów powodują, że w ofercie producentów zabudów znajdziemy dużą różnorodność
modeli wywrotek nie tylko pod względem ładowności czy kubatury skrzyni, ale
także w zakresie oferowanego wyposażenia dodatkowego. Przykładowo: dość
często między skrzynią wywrotczą a kabiną montowane są dodatkowo żurawie
zaburtowe zwiększające możliwości pojazdu w zakresie za- i wyładunku. Producenci, wychodząc naprzeciw wymaganiom
użytkowników, oferują również w mniejszych wywrotkach skrzynie ładunkowe
o szerokości paletowej (2420 mm).

Wywrotki zabudowywane na samochodach
dostawczych to pojazdy chętnie wykorzystywane przez firmy obsługujące miejskie budowy
czy zajmujące się architekturą krajobrazu
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© KH-kipper

Lekkie wywrotki trójstronne typu W3F produkowane
przez firmę KH-kipper znajdują najczęściej zastosowanie
jako pomocnicze pojazdy do prac budowlanych. Zabudowy
te przeznaczone są na podwozia 2-osiowe o 12–18 t dmc.
oraz niektóre podwozia 3-osiowe (głównie z zamontowanym
dodatkowo żurawiem hydraulicznym). Niewielki ciężar zabudowy W3F pozwala na uzyskanie stosunkowo dużej ładowności. W celu lepszego dopasowania do potrzeb klienta
możliwe jest wyposażenie zabudowy w wiele opcji dodatkowych, takich jak np. burta tylna typu klapodrzwi, żuraw
hydrauliczny, wspomaganie sprężynowe burt bocznych,
instalacja hydrauliczna do przyczepy, przystawka
odbioru mocy, łańcuch spinający słupki burt

Ogólna charakterystyka konstrukcji
W klasycznej zabudowie z wywrotem
trójstronnym wykorzystuje się wzmocnioną ramę pośrednią. Jest to podyktowane
tym, że siłownik wywrotu umieszczony
jest centralnie pod skrzynią ładunkową
i wywiera wysokie obciążenia punktowe
na podwozie. Obciążenia skrętne działające wzdłuż osi pojazdu są kompensowane za pomocą wzmocnień krzyżowych
w ramie pośredniej. Połączenie skrzyni
z ramą i jej obrót na 3 strony zapewniają
najczęściej osadzone na ramie kulowe
łożyska wahliwe o dużej nośności. W za-

© KH-kipper

Lekkie wywrotki
w okresie zimowym
chętnie wykorzystują
służby komunalne
– po zamontowaniu
dodatkowego
osprzętu pojazd staje
się posypywarką
i/lub pługiem

reklama

Zamknięcia burt
Istotnym elementem są zamknięcia.
Ze względu na nacisk ładunku ściany
boczne wywrotki nie są umieszczane przed
ramą zewnętrzną jak w zabudowach skrzyniowych. Zamiast tego są one niejako

Połączenie skrzyni z ramą i jej obrót na 3 strony
zapewniają osadzone na ramie kulowe łożyska
wahliwe – w zależności od kierunku wywrotu
łożyska muszą być zabezpieczane odpowiednimi kołkami

„nakładane” na ramę, dzięki czemu zginana burta pozostaje nadal szczelna. Odchylane burty są z reguły łożyskowane
wahliwie w górnej części i blokowane od
dołu przez wałek ryglujący. Wałek ten
pełni jednocześnie funkcję zawiasu, gdy
otwarte zostają górne mocowania burt
i są one odkładane do dołu. Klapa tylna
wyposażana jest w automatyczne zamknięcie mechaniczne, które odblokowuje ją
podczas unoszenia skrzyni do góry. Jeśli
ściany boczne wykonane są ze stali, to ze

Siłowniki mocowane są
do skrzyni za pomocą
przegubów kulowych,
a do ramy nośnej podwozia pierścieniowym
połączeniem przegubowym – minimalizuje to
powstawanie naprężeń
bocznych i cechuje się
wysoką trwałością
użytkową
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względu na ich stosunkowo duży ciężar
stosowane jest często mechaniczne odciążanie za pomocą sprężyn śrubowych.
Pełne otwarcie burt bocznych o kąt 180°
pozwala na boczny załadunek ładunków
innych niż sypkie, np. palet, materiałów budowlanych, maszyn, części rusztowań itp.
Producenci oferują różne rodzaje zamknięć: od najprostszych solidnych rygli
hakowych obsługiwanych manualnie lub
pneumatycznie, po automatyczne, hydraulicznie sterowane burty boczne (np.
Bordmatik, Hydrobord). Zaletą otwierania hydraulicznego jest to, że stożek usypowy znajduje się w większej odległości
od samochodu, dzięki czemu wjechanie
i ugrzęźnięcie we własnym ładunku jest
mało prawdopodobne. Stosowane są również hydraulicznie otwierane burty tylne
– analogicznie jak w przypadku burt
bocznych. Systemy otwierania hydraulicznego stwarzają możliwość precyzyjnego sterowania zakresem otwarcia burt,
a tym samym pełnej kontroli nad przebiegiem rozładunku i ilością wysypywanego
materiału – zwłaszcza przy rozładunku
bocznym. Ze względu na funkcjonalność
burty hydraulicznej zabudowy z tym systemem otwierania sprzedawane są najczęściej w wersji z prawą burtą stałą – wy-

© D. Piernikarski

leżności od kierunku wywrotu łożyska
muszą być zabezpieczane odpowiednimi
kołkami. Aby uniknąć sytuacji, w której
kierowca mógłby przeoczyć położenie
kołków zabezpieczających, stosowane
są zabezpieczenia wymienne.
Rozwiązania konstrukcyjne skrzyń
ładunkowych stosowanych w wywrotkach
są bardzo zróżnicowane. W zależności od
przeznaczenia stosowane są nie tylko
podłogi o różnej grubości, ale także różnicuje się grubości i wysokości ścian bocznych, klapy (ściany) tylnej i czołowej. Typowa zabudowa prostokątna z wywrotem
trójstronnym i skrzynią stalową wykonywana jest ze stali – niektórzy producenci sięgają po materiały premium, wykonując podłogi ze stali Hardox, burty ze
stali Domex. Aby uzyskać maksymalną
ładowność (zminimalizować ciężar zabudowy), ściany boczne, a nierzadko ściana
czołowa i tylna, mogą być wykonane
z profili aluminiowych. Grubość podłogi
stalowej zawiera się typowo w przedziale
4–6 mm, burt 3–5 mm. Oczywiście inne
grubości możliwe są na życzenie klienta.
Stosowane są różne odmiany konstrukcyjne burt (stalowych i aluminiowych)
z dzielonymi (pionowo lub poziomo) lub
jednoczęściowymi ścianami bocznymi,
także z możliwością ich całkowitego
demontażu.
Burty wykonywane z profili aluminiowych zwiększają ładowność pojazdu
przy zachowaniu wysokiej sztywności i odporności na ścieranie. Wewnątrz ramy stosowane są blachy aluminiowe o grubości
dopasowanej do intensywności zużycia
(np. 4 mm na dole, 4,5 mm w części środkowej oraz 5 mm w górnej części ściany).

© D. Piernikarski

Lekkie wywrotki Meiller typu 1–6L nadają się idealnie
do wykorzystania przez firmy obsługujące miejskie
budowy czy zajmujące się architekturą krajobrazu. Mogą być
montowane na 2-osiowych podwoziach o masie całkowitej
od 3,5 t do 13,5 t. Można nimi przewozić zwykłe materiały
sypkie, jak piasek, żwir, węgiel czy liście, a także ładunki
drobnicowe i spaletyzowane. W wariancie cięższym
skrzynia ładunkowa wywrotki Meiller typu 9 (podwozie
14–19 t dmc.) ma szerokość wewnętrzną 2,42 m,
co pozwala na przewóz europalet

© Meiller Kipper
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Hydraulika wywrotu
Wykorzystywane są zazwyczaj kompletne hydrauliczne systemy wywrotu
dostarczane przez renomowanych producentów. W większości zastosowań do
obsługi wywrotu trójstronnego wystarczają pojedyncze siłowniki hydrauliczne.
Siłowniki podwójne dysponują znacznie
większą mocą oraz zapewniają poprzeczną stabilizację podczas wywrotu. Stosowane są w przypadku skrzyń ładunkowych o dużej długości lub gdy sztywność
konstrukcyjna pojazdu nie zapewnia dostatecznej stabilizacji poprzecznej.

Aplikacje zdalnego monitorowania procesu
wywrotu umożliwiają obserwację ładunku
i stabilności pojazdu oraz zapobieganie
niewłaściwym operacjom. Pozwalają
określić pochylenie wzdłużne i poprzeczne
i ustawić maksymalną wysokość uniesienia skrzyni ładunkowej

Siłowniki mocowane są do skrzyni za
pomocą przegubów kulowych, a do ramy
nośnej podwozia pierścieniowym połączeniem przegubowym (tzw. zawieszenie kardanowe). Rozwiązanie takie minimalizuje powstawanie naprężeń bocznych
i cechuje się wysoką trwałością użytkową. Kardanowe mocowanie cylindrów ma
możliwość regulacji wysokości, co pozwala
na łatwe dopasowanie siłownika do różnych modeli samochodów i ram nośnych.
Wykorzystanie wysokiego ciśnienia
w obwodzie hydraulicznym (do 250 bar)
pozwala na zmniejszenie rozmiarów instalacji hydraulicznej oraz zastosowanie
lżejszych cylindrów. Systemy hydrauliczne
o dużych rezerwach mocy ułatwiają proces rozładunku zwłaszcza w przypadku

reklama

© Nummi

wrot odbywa się na lewo i do tyłu. Taka
konfiguracja zwiększa sztywność zabudowy w stosunku do wersji trójstronnej,
a obniża wagę i koszt, bez znaczącego
ograniczenia funkcjonalności.
Szczelność skrzyni także ma znaczenie – jej brak może prowadzić do strat,
zwłaszcza gdy przewożony jest drobny
materiał sypki, np. piach. Właściwa konstrukcja górnych zamknięć pozwala także
na bezproblemową adaptację systemów
zasuwania plandeki o różnej konstrukcji.

ciężkich ładunków, a maksymalny kąt
wysypu dochodzi obecnie do 51°. Mniejsza jest także objętość wykorzystywanego
oleju, a więc i rozmiary zbiornika.
Napęd układów wywrotu realizowany
jest w mniejszych samochodach elektrohydraulicznie, natomiast w większych
– pneumatyczno-hydraulicznie. Pompa
hydrauliczna połączona jest najczęściej
z przystawką odbioru mocy na skrzyni
biegów, w mniejszych samochodach jest
napędzana przez silnik elektryczny.
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Fuso Canter na budowie

Dariusz Piernikarski

Lekkie wywrotki trójstronne na podwoziach samochodów dostawczych
znajdują najczęściej zastosowanie jako pojazdy pomocnicze do prac
budowlanych. Fuso Canter 7C18 z wywrotką trójstronną Scattolini to
ciekawa propozycja dla tych, którzy chcą wozić więcej.

rzyczyna dużego sukcesu rynkowego Cantera na całym świecie
leży przede wszystkim w tym, że
samochód ten skutecznie zapełnia lukę
istniejącą pomiędzy typowymi vanami
o właściwościach bardziej zbliżających je
do samochodów osobowych a typowymi
lekkimi ciężarówkami do 12 t dmc.

Bohater testu: Fuso Canter 7C18
z wywrotką trójstronną Scattolini

7,5-tonowy Fuso Canter 7C18 jest w stanie
przewozić ładunek o masie zbliżonej do 4 t
– nośność podwozia wynosi 4990 kg

Budowlane realia
Samochody dostawcze wykorzystywane przez firmy budowlane to najczęściej
wywrotki trójstronne – jest to uniwersalny typ zabudowy, ponieważ w skrzyni
ładunkowej możemy przewozić zarówno
materiały sypkie, takie jak piach czy żwir,
jak i ładunki spaletyzowane, różnego rodzaju narzędzia i ciężki sprzęt wykorzystywany na placu budowy, a korzystając
z dodatkowego osprzętu, możemy załadować dłuższe elementy, np. deski czy
belki stropowe.

Chcąc zachować atrybuty typowe dla
samochodów dostawczych, takie jak niewielkie rozmiary, dobra widoczność, niskie
zużycie paliwa i niewielki promień skrętu,
a jednocześnie móc przewozić ładunki
o większej masie, powinno się sięgnąć
po podwozie samochodu ciężarowego
segmentu lekkiego.
Samochód ciężarowy segmentu lekkiego to oczywiście testowany przez nas
7,5-tonowy Fuso Canter 7C18, który jest
w stanie przewozić ładunek o masie zbliżonej do 4 t – nośność tego podwozia wynosi bowiem 4990 kg. Canter ma pod-
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wozie z klasyczną ramą podłużnicową,
co nadaje mu wytrzymałość i trwałość typowe dla większych ciężarówek. Cechy
te sprawiają, że Canter staje się coraz
bardziej popularnym wyborem dla firm
budowlanych i innych branż powiązanych, gdzie ponad wszystko ceni się odporność na warunki eksploatacji i niezawodność pojazdu.

Fuso Canter – stary znajomy
Fuso Canter 7C18 o dopuszczalnej masie całkowitej 7,49 t, z zabudową samowyładowczą ScattoliniBison, ma najmniejszy z możliwych rozstaw osi – 2800 mm,
a nośność podwozia wynosi 4990 kg. Canter ma podwozie z klasyczną ramą typu
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drabinowego z podłużnicami o profilu C
rozstawionymi w odległości 750 mm, co
zapewnia odpowiedną sztywność skrętną podwozia i nadaje mu wytrzymałość
i trwałość typowe dla większych ciężarówek. Fabryczna siatka otworów ułatwia
montaż zabudowy.
Samochód jest napędzany przez czterocylindrowy silnik Diesla (4P10) o pojemności skokowej 2998 cm3. Maksymalna
moc 129 kW (175 KM) jest uzyskiwana
przy 3500 obr/min, maksymalny moment
obrotowy to 430 Nm dostępny w zakresie 1600–2860 obr/min.
Napęd na koła przekazywany jest za
pośrednictwem manualnej skrzyni biegów o 5 przełożeniach (5,494–0,723),
przekładnia główna (przełożenie 4,875)
ma mechanizm różnicowy o ograniczonym tarciu. Duża rozpiętość przełożeń
zastosowanych w skrzyni biegów pozwala
zarówno na sprawne ruszanie z miejsca,
jak i oszczędną jazdę z niską prędkością
obrotową silnika na najwyższym biegu.
Wersje 7C18 standardowo wyposaża
się w klasyczne zawieszenie ze sztywną
belką osi, resorami półeliptycznymi, amortyzatorami i stabilizatorem – oś przed-

nia ma nośność 3100 kg, tylna – 5800 kg.
Na obu osiach pracują hydrauliczne hamulce tarczowe, bezpieczeństwo czynne
jest wspomagane przez system ESP, z takimi funkcjami jak zapobieganie poślizgowi kół napędowych ASR, asystent hamowania, wzmacniacz siły hamowania
oraz ograniczanie momentu obrotowego
silnika, zapobiegające poślizgowi i blokowaniu kół podczas zmiany biegów
w warunkach niskiej przyczepności. Canter 7C18 jest wyposażony w hamulec silnikowy uruchamiany dźwignią przy kole
kierownicy, siła hamowania wynosi ok.
50 kW – co wystarcza do skutecznego
zmniejszenia prędkości jazdy, choć reakcja hamulca przy źle dobranym biegu początkowo jest mało wyczuwalna.

Wywrotka Scattolini
Canter 7C18 ma podwozie z klasyczną ramą
typu drabinowego z podłużnicami o profilu C
rozstawionymi w odległości 750 mm,
co zapewnia odpowiedną sztywność skrętną
podwozia i nadaje wytrzymałość i trwałość
typowe dla większych ciężarówek; dodatkowe
usztywnienie stanowi solidna,
stalowa rama pośrednia
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Rynek wywrotek montowanych fabrycznie przez producentów lekkich samochodów użytkowych jest w Europie
praktycznie zdominowany przez 2 firmy:
włoską Scattolini (należąca do Faist Group)
i belgijską Henschel Engineering (z zakładem produkcyjnym w Polsce). Scatto-
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lini ma w ofercie zabudowy skrzyniowe
i wywrotki stalowo-aluminiowe montowane na podwoziach samochodów dostawczych, a także wywrotki stalowe montowane na samochodach do 7,5 t dmc.
W przypadku modelu Fuso Canter
nadwozia włoskiego producenta są montowane w głównym europejskim zakładzie produkcyjnym Fuso w Tramagal –
dzięki temu otrzymujemy pojazd z zabudową fabryczną. Gotowe ciężarówki są
również objęte pojedynczymi fakturami,
co upraszcza administrację i zmniejsza
powiązane koszty.
Wywrotkę trójstronną Scattolini (model Bison) wyposażono w wysoką przegrodę, która chroni tylną ścianę kabiny. Na
górnej krawędzi przegrody znajduje się
wzmocnione obramowanie oraz rząd otworów, co pozwala na oparcie i zabezpiecze-

leźć jakichkolwiek niedociągnięć, może
poza niezbyt przejrzystą instrukcją na naklejce na burcie tylnej, wyjaśniającą sposób obsługi rygli. Ja nie doczytałem i zamiast zwolnić zawiasy dolne, zostałem
z burtą w dłoniach.
Tylna burta jest opuszczana na dolnych
zawiasach, ale do rozładunku powinna być
z nich zwolniona, by samoczynnie odchylić się na zawiasach górnych po uniesieniu skrzyni. Na uwagę zasługuje pomysłowe i proste zabezpieczenie przed
zablokowaniem wywrotu przez zapięcie
sworzni w obu przednich gniazdach kulowych – jest to sporych rozmiarów, dobrze
widoczna dźwignia. Jeśli przesuniemy ją
pod skrzynię, odetniemy gniazdo po drugiej stronie. Co ważne, sworznie blokujące różnią się kształtem, co ma zapobiec
zapięciu gniazd po przekątnej.

Rozładunek przebiega bezproblemowo – mechanizm
wywrotu obsługiwany jest wygodnym pilotem na długim
przewodzie; niestety mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu na śliskiej i grząskiej nawierzchni to za mało

nie tam długich przedmiotów. Naroża
wystają nieco ponad krawędź poziomą,
co zapobiega zsunięciu się przewożonych
i nie zabezpieczonych elementów.
Jednoczęściowe burty skrzyni ładunkowej są wykonane z profilu aluminiowego, podłogę wykonano ze stali, podobnie jak ramę pośrednią – całość jest
cynkowana i malowana proszkowo. Burty
można w całości zdemontować i wykorzystać skrzynię jako platformę ładunkową. Wykonanie całej konstrukcji należy
uznać za wzorowe – nie udało się zna-

Podskrzyniowy siłownik wywrotu jest
zasilany przez pompę hydrauliczną napędzaną przez przystawkę odbioru mocy
(42 KM/31 kW, 196 Nm). Obsługę wywrotu zapewnia wygodny w obsłudze
panel na długim przewodzie.
Na ramie pośredniej umieszczono teflonowe podkładki tłumiące drgania. Na
tylnym zwisie po lewej stronie umieszczona jest skrzynka narzędziowa z PVC.
Tylne światła przed przypadkowym uszkodzeniem chroni estetyczna osłona z lakierowanej proszkowo blachy. Wzdłuż
krawędzi zewnętrznej w podłodze umieszczono 4 pary pierścieni do mocowania
ładunku zgodnych z wymaganiami normy
DIN 75410.
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Canter 7C18 w pracy
Testowy Canter 7C18 został zaprzęgnięty do pracy – przewoziłem nim piach,
oceniając zachowanie pojazdu przy różnych obciążeniach. Oczywiście jazda bez
ładunku daleka była od komfortowej, ale
po załadowaniu ok. 3 t piachu samochód
zachowywał się już bardzo przyzwoicie
– zawieszenie mechaniczne (resory półeliptyczne) pracowało miękko, nawet na
nierównej drodze nieutwardzonej. Bardzo precyzyjnie działa układ kierowniczy,
a to, że kabina umieszczona jest przed
osią przednią ułatwia manewrowanie
w ciasnych przestrzeniach. Manewrując,
natychmiast zwrócimy uwagę na mały
promień skrętu – według danych producenta promień skrętu między krawężnikami wynosi 6,1 m.
Samochód miał oczywiście tylny napęd i bliźniaki na tylnej osi. Niestety, mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu
okazał się niewystarczającym rozwiązaniem, aby po wysypaniu przewożonego
piachu uniknąć ugrzęźnięcia w mokrej
i miękkiej nawierzchni. Ratunkiem okazało się dopiero wyciągnięcie samochodu
na holu przez traktor.
Kabina, choć maksymalnie prosta pod
względem stylistycznym, przekonuje swoją
ergonomią i tym, że utrzymanie w niej
czystości jest bardzo łatwe – usunięcie
naniesionego do wnętrza błota było bardzo proste, klimatyzacja działa bardzo
wydajnie, a poziom hałasu we wnętrzu
jest stosunkowo niski.

Podsumowując
Fuso Canter 7C18 z wywrotką trójstronną firmy Scattolini robi bardzo
dobre wrażenie. Pomimo drobnych wad
i zdecydowanie przestarzałego stylistycznie wnętrza kabiny jest udaną konstrukcją, a przede wszystkim oszczędną
i dynamiczną. Trudno mieć zastrzeżenia
do zabudowy, można ją tylko pochwalić
za staranne wykonanie i łatwość obsługi.
Porządny, rzetelny, niezawodny. To
cechy szczególne Cantera, które z pewnością docenią firmy budowlane. Dzięki
wydajnej koncepcji napędu, wysokiej
nośności podwozia, łatwości montażu
zabudowy i kompaktowym wymiarom
Canter 7C18 spełnia wszystkie wymagania branży budowlanej.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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98 lat doświadczenia
Historia Nummi zaczyna się w roku 1923, a więc w tym upływa 98 lat
działalności tego uznanego producenta cylindrów hydraulicznych, stosowanych
m.in. w układach hydrauliki wywrotu pojazdów użytkowych.

ummi należy do globalnego koncernu
Wipro Infrastructure Engineering Oy, którego działalność ma charakter międzynarodowy, a ponad 70% obrotów pochodzi z bezpośredniego eksportu. Główne rynki eksportu to
Skandynawia, Polska, Rosja, Dania, Holandia, Niemcy,
Austria i Szwajcaria. Z kolei Wipro Infrastructure
Engineering Oy wchodzi w skład grupy Indian
Wipro Enterprises (I.W.E.). Grupa I.W.E. jest konglomeratem, którego spółka dominująca Wipro Ltd.
jest notowana na giełdach w Nowym Jorku i Bombaju. Siedziba firmy znajduje się w Bangalore
w Indiach. Zakład produkujący cylindry hydrauliczne
Nummi od początku swego istnienia znajduje się
w Finlandii, w miejscowości Perniö, ale W.I. E. Oy
ma też fabryki w Szwecji, Rumunii, Brazylii, Chinach,
Indiach i Stanach Zjednoczonych.
Firma Nummi to niezawodny dostawca, oddany
swoim klientom, zapewniający elastyczność i szybką
reakcję poprzez stałą interakcję z klientami. W firmie pracują profesjonaliści, a od lat dewizą działalności jest jakość i wiarygodność, zrozumienie biznesu odbiorców i realizacja ich potrzeb.

Nummi oferuje swoim klientom kompleksowe
usługi, poczynając od projektowania i produkcji,
poprzez dostawy części zamiennych i odpowiedzialność gwarancyjną. Firma dysponuje stale rozbudowywaną siecią serwisową w całej Europie
i gwarantuje dostawy części zamiennych w ciągu
24 godzin. W czasie realizacji procesu produkcyjnego przykłada się dużą wagę do wykończenia produktów, które wytwarzane są z wyselekcjonowanych, wysokiej klasy surowców oraz do
głębokiego technicznego chromowania w nowoczesnej i ekologicznej galwanizerni.
Nummi nieustannie rozwija swoje produkty i jest
zaangażowane w rozwój inteligentnej hydrauliki,
która integruje się z różnymi systemami sterowania
w maszynach. Cylindry teleskopowe Nummi używane są przez wiodących europejskich producentów wywrotek, naczep i przyczep oraz innych
maszyn, a także do wyposażenia wymiennego.
Mechanizmy wywrotu i hydraulika Wipro to niekwestionowani liderzy na rynku skandynawskim,
produkty znane w branży na całym świecie. Wipro

reklama

Infrastructure Engineering Oy ma własną sieć
dystrybucji w Europie. W innych częściach świata
dystrybucja odbywa się również przy wsparciu producentów pojazdów ciężarowych.
Fabryka w Perniö produkuje cylindry wywrotu,
siłowniki jedno- i dwukierunkowe oraz siłowniki
specjalne, dostosowywane do indywidualnych
potrzeb klienta (tzw. OEM), stosowane w urządzeniach typu żurawie, hakowce, bramowce, wozidła, wózki itp.
W Polsce skandynawskie siłowniki Nummi stosowane są przez wielu producentów, wśród nich
są takie marki, jak Istrail, KH-Kipper, Mega, NTB
– Nordic Truck Bodies, Sommer, Container Modul,
Feber, CMT Chojnice, Sigma Project, Skibicki,
SLT Group i inni.
Decydując się na zakup nowej wywrotki, zawsze
warto zapytać producenta nadwozia o zastosowanie i dostępność siłownika Nummi.
Opracowanie Dariusz Piernikarski
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Stalowy half-pipe
pracy się nie boi

Dariusz Piernikarski

Prezentujemy subiektywny przegląd samowyładowczych naczep
z półokrągłą, stalową skrzynią ładunkową. Pojazdy te służą do przewozu
bardziej agresywnych ładunków: kamieni, gruzu, kruszywa.

cych się dużą wytrzymałością na odkształcenia, trudnościeralnych stali – najczęściej
wybieranym materiałem jest produkowana przez SSAB stal Hardox.
Nasz przegląd składa się z ze skrótowego opisu technicznego reprezentatywnych dla danego producenta gamy naczep
wywrotek stalowych half-pipe – wybraliśmy produkty oferowane na polskim

rynku zarówno przez najważniejszych, jak
i mniej popularnych producentów. Jest to
zatem przegląd jak najbardziej subiektywny. Prezentowane w tabeli zbiorczej dane
należy traktować jedynie informacyjnie.

BODEX KIS 3B
Firma Bodex produkuje naczepy wywrotki half-pipe o kubaturach 26, 28, 30
oraz 35 m3. Półokrągła mulda ze stali
Hardox 450 o grubości od 4 mm do 6 mm
składana jest z dwóch głównych elementów (lewa i prawa strona spawane na
środku). Ściana przednia skośna lub prosta. Pojazdy te mają ramę ze stali Domex

Fliegl Stonemaster DHKS
MEGA FORT 3
Meiller LHPS 44/3 L
Reisch R24 RHKS-3-RS07
Schmitz Cargobull S.KI Solid
Schwarzmüller
Wielton Strong Master NW3S 26
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21–26
25–28
25
25
26,6
21,8
25
26

6100
6490
5200
6250
5570
5980
5790
6000
5980

Długość
wewnętrzna, mm
7540
7400
7200
7700
8303
7600
7200
7650
7410

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

Carnehl CHKS

26

Minimalna masa
własna, kg

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

Bodex KIS3B

Kubatura, m3

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

Zestawienie
podstawowych
parametrów naczep
wywrotek z półokrągłą,
stalową skrzynią
ładunkową (dane
orientacyjne)

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

© Bodex

a placach budów spotykamy najczęściej naczepy, które są wykorzystywane do przewozu bardziej
agresywnych ładunków: kamieni, gruzu,
kruszywa. Wśród wywrotek stalowych
dominują obecnie tylnozsypowe naczepy
samowyładowcze ze stalową skrzynią półokrągłą, rynnową (muldą) – tzw. half-pipe.
Skrzynie wykonuje się z charakteryzują-

Wysokość
wewnętrzna, mm
1660
1360, 1640
1450
1565
1400
1650
1470
1470
1515

© Carnehl

Carnehl CHKS
Dystrybuowane w Polsce przez rzeszowską spółkę
Deren stalowe naczepy half-pipe niemieckiej marki
Carnehl są od lat cenione przez użytkowników dzięki
swojej trwałości i doskonałej stabilności podczas operacji wywrotu. W konstrukcji muldy wykorzystano specjalne zasady sprężystości jej zawieszenia (tzw. efekt
membranowy) – polega to na tym, że powierzchnia
skrzyni ładunkowej ustępuje po załadowaniu jej ciężkim
ładunkiem, przez co wytrzymuje duże obciążenia
i przeciwdziała przyleganiu ładunków.
Stalowe wywrotki Carnehl CHKS z muldą półokrągłą spawane są ze stali Hardox 450 (pojedynczy szew spawalniczy) – grubości blach wynoszą 4,
5 oraz 7 mm. Rama podwozia wykonana jest ze stali
Strenx 700 (opcjonalnie Domex).
Producent ma w ofercie szeroki wachlarz różnorodnych wariantów wywrotek i opcjonalnego wyposażenia, a klient, wybierając koncepcję pojazdu, może
dopasować go do swoich potrzeb. Typowym produktem Carnehl jest stalowa wywrotka half-pipe o objętości skrzyni wynoszącej 21–26 m3 i standardowej
długości 7,4 m.
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o wysokiej wytrzymałości, co pozwala na uzyskanie
masy własnej od 6400 kg. Kształt rynny zapewnia
łatwy rozładunek oraz zapobiega przywieraniu materiału do ścian bocznych i podłogi. Oprócz tego konstrukcja muldy absorbuje obciążenia pojawiające się
podczas załadunku towarów. Opcjonalnie skrzynia
może mieć podłogę podgrzewaną spalinami. W górnej części skrzyni stosowane są poprzeczki ruchome
w uzgodnionej ilości. Tylne zamknięcie to klapa w wersji
ustalonej przez zamawiającego – zamykana do czoła
lub klapa z odsypem. Opcjonalnie klapa tylna może
być otwierana hydraulicznie.
Producent stosuje bezobsługowe osie (2 lub 3 szt.)
o technicznej nośności 9 t z hamulcami tarczowymi.
Na życzenie klienta naczepy można wyposażyć w osie
z hamulcami bębnowymi oraz mechanizm podnoszenia pierwszej osi. Bodex w swoich wywrotkach
montuje siłowniki hydrauliczne renomowanych marek. Konfigurując wywrotkę, opcjonalnie można zdecydować się na ramę aluminiową, aluminiowe zbiorniki powietrza, nogi podporowe czy felgi.
Naczepy Bodex produkowane są na indywidualne
zamówienie klienta, dzięki czemu istnieje możliwość
optymalnego skonfigurowania pojazdu.
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MEGA FORT 3

Meiller LHPS 44/3 L

Należąca do grupy Benalu firma Mega
z Nysy ma w swojej ofercie naczepy wywrotki stalowe z kolistą muldą MEGA
FORT 3. Pojazdy te oferowane są w kubaturach 25 m3 lub 28 m3 i długościach
użytkowych 7,5 m lub 8,36 m. Lekka,

W konsekwentnie optymalizowanych
pod względem jak najniższej masy własnej wytrzymałych wywrotkach stalowych
half-pipe firmy Meiller z rodziny MHPS44
wykorzystywany jest modułowy system
zabudowy, co pozwala konfigurować naczepy dla szerokiego spektrum zadań.

Fliegl Stonemaster DHKS
Wśród chętnie wybieranych naczep
Fliegl znajdują się 3-osiowe stalowe wywrotki half-pipe z rodziny Stonemaster
DHKS ze skrzynią ładunkową o pojemności 25 m3, zamontowaną na lekkim podwoziu wykonanym ze stali Domex. Specjalistycznie przetłaczane otwory w ramie
w opatentowanej przez producenta technologii nadają jej sprężystości, co bezpośrednio wpływa na wytrzymałość ramy.
Otwory przyczyniają się również do obniżenia masy własnej naczepy i zwiększenia jej ładowności. Zakrzywiony przód
ramy bez narożników i krawędzi również
zmniejsza ciężar konstrukcji i stabilizuje
podwozie, ponieważ siły działające pionowo mają optymalny rozkład i są przenoszone na płytę siodła. Zaokrąglony kształt
ułatwia również manewrowanie zestawem, ponieważ dla ciągnika pozostaje więcej miejsca. Wywrotka Fliegl Stonemaster
DHKS 390 waży tylko około 5500 kg.
Stożkowata (koniczna) mulda wykonana z wyjątkowo odpornej na zużycie
stali (HB 450), która rozszerza się ku tyłowi oraz ściana przednia nachylona pod
kątem 21° umożliwiają szybkie i całkowite usunięcie przewożonego materiału.
Standardowo ściany muldy mają grubość
4 mm, podłoga – 5 mm, opcjonalnie
w części przedniej podłoga może mieć
grubość 4 mm, a na 1/3 długości skrzyni
w części tylnej – 5 mm.
Rynna w kształcie stożka jest częścią
obszernego pakietu aerodynamicznego
wywrotki Fliegl. Należą do nich również
specjalne przegrody i membranowa klapa
tylna (z podwójnym przegubem), która
znacznie zmniejsza turbulencje powietrza
z tyłu. W sumie wszystkie te modyfikacje
pozwalają na zmniejszenie zużycia paliwa

© Mega

© Fliegl

do 8%. Inne praktyczne zalety wywrotki to
nisko położona krawędź załadunku i nisko
położony środek ciężkości pojazdu.

się od 6250 kg. Wewnętrzna klapa ma demontowalny zsyp do rozściełania asfaltu,
opcjonalnie pojazd można wyposażyć
w klapę podnoszoną hydraulicznie.
W folderze reklamowym producenta
czytamy, że wywrotka half-pipe MEGA
FORT 3 ma 59 opcji i wariantów wyposażenia, zatem klient jest w stanie optymalnie dostosować pojazd do swoich
potrzeb.
W tym roku w ofercie MEGA pojawi
się długo oczekiwana na rynku wersja
o pojemności 32 m3. Do każdej z tych wywrotek można będzie zastosować dodatkowy pakiet Ultralight zawierający
m.in. lekki siłownik Edbro, aluminiowe
zbiorniki powietrza oraz aluminiowe
nogi podporowe.

wzmacniana rama podwozia wykonana
jest z wysokowytrzymałej stali drobnoziarnistej, skrzynia ładunkowa z trudnościeralnej blachy Hardox 450. Ściany
profilowane o grubości 4 mm są zintegrowane z obrzeżem górnym, wzmocnionym dodatkowym przetłoczeniem na
krawędziach, ściana przednia z przykręcanym balkonem pochylona jest pod
kątem 25°. Podłoga wywrotki ma grubość 5 mm. Interesującym elementem
jest niewielki daszek na krawędzi górnej
przedniej ściany chroniący siłownik przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Masa
własna wywrotki MEGA FORT 3 zaczyna
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Zmodernizowane w 2018 r. naczepy
wywrotki Meiller rozpoznaje się na pierwszy rzut oka: muldy half-pipe mają nowy
kształt z burtami o poziomych wręgach.
Profilowane ściany boczne mimo zmniejszonych grubości nabierają większej
sztywności i wytrzymałości na odkształcenie. Stabilną podstawę wszystkich wywrotek w wersji Light tworzy podłużnicowa rama podwozia lżejsza o 120 kg
w stosunku do poprzednich konstrukcji.
Zmniejszono wysokość podłużnic, obniżono poprzeczki i zoptymalizowano płytę,
na której montuje się części, a dodatkowe
otwory zmniejszają masę.

© Meiller

© Meiller
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Stalowa mulda półokrągła w wywrotkach Meiller może mieć ściany boczne
wykonane z blach o grubości 4 mm i podłogę o grubości 5 mm (w wersji Light odpowiednio 3 mm i 4 mm). W szczególnie obciążonych strefach z tyłu pojazdu
zastosowano tzw. tailored blanks (dopasowane puste miejsca), wycinane na wymiar blachy można dodatkowo wzmocnić,
zwiększając ich wytrzymałość na ścieranie. Meiller w swoich konstrukcjach
stawia na stal drobnoziarnistą o wysokiej wytrzymałości na ścieranie w gatunku VS 120 (450 HB). Zamknięcie mechaniczne klapy tylnej otwiera się już
przy kącie wywrotu wynoszącym 3°, co
zwiększa stabilność wywrotu.
Wywrotki Meiller MHPS w wersji
3-osiowej oferowane są ze skrzyniami
o kubaturze 23–28 m3 (długość nominalna
7,6 m, zewnętrzna klapa tylna) w wersjach Light są to objętości 26–32 m3 (długość 8,6 m, zewnętrzna klapa tylna).
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Wywrotki RHKS z muldą stalową typu
half-pipe to ważny produkt w ofercie firmy
Martin Reisch, będącej częścią austriackiej grupy Konstant. Dystrybucję naczep
marki Reisch prowadzi w Polsce firma
POLTRAILERS Centrum Naczep z Mirkowa. W wersjach 3-osiowych producent
oferuje skrzynie ładunkowe o pojemnościach 22,1–30,2 m3. Wersje 2-osiowe mogą
mieć skrzynie o pojemności 18,7–24,3 m3.
Podłoga i ściany boczne wykonywane
są z blach ze stali Hardox 450 o grubości
zależnej od przeznaczenia pojazdu. Wytrzymałe muldy half-pipe typu steelpipe-R mają podłogi o grubości 4–8 mm,
ściany boczne mają 3,2–6 mm grubości.
Oprócz różnych wysokości ścian bocznych
dostępne są również różne warianty klap
tylnych: wewnętrzna, zewnętrzna – obie
wersje również z podnoszeniem hydraulicznym.
W wywrotkach half-pipe przeznaczonych do trudnego codziennego użytku
stosowane są ramy podwozia o podłużnicach prostych. W pojazdach zoptymalizowanych pod względem położenia środka ciężkości skrzyń o dużej kubaturze
Reisch stosuje ramy o podłużnicach wygiętych. Bez względu na rodzaj zastosowanej ramy, podwozia wraz ze skrzynią
ładunkową zawsze tworzą idealnie dopasowane połączenie.
Podobnie jak skrzynia ładunkowa podwozie wywrotek Reisch można również
dopasować pod kątem indywidualnego
użytku za pomocą wielu opcji. Możliwość
łączenia różnych marek osi, konstrukcji
hamulców, zawieszenia pneumatycznego,
nóg podporowych, oświetlenia pozwalają
optymalnie dopasować pojazd do potrzeb
i możliwości finansowych kupującego.

Klasyczny pojazd marki Schwarzmüller w segmencie wywrotek z muldą
półokrągłą (segmentową) to 3-osiowa
naczepa wywrotka ze sztywną i lekką
stalową ramą odporną na skręcanie, wykonana z lekkiej stali o wysokiej wytrzymałości Naxtra oraz muldą ze stali
Hardox o pojemności 25 m3 z podłogą
o grubości 5 mm i ścianami bocznymi
o grubości 4 mm (opcjonalnie odpowiednio 4 mm oraz 3 mm). Pochyła ściana
przednia poprawia rozkład obciążenia.
Niewielka masa własna, wynosząca 5,9 t,
łączy w sobie lekką konstrukcję z jednoczesną wytrzymałością w codziennym
użytkowaniu. Charakterystyczne dla pojazdów Schwarzmüller zamknięte profile
o przekroju prostokątnym oraz rurowym
tworzące poprzeczki ramy podłużnicowej oraz ułożyskowany czteropunktowo
siłownik wywrotu poprawiają stabilność
wywrotu o 6% w stosunku do typowych
rozwiązań i zapewniają większe bezpieczeństwo.

28 | MARZEC 2021 | Transport – Technika – Biznes

Zamiast klasycznej wahliwej klapy
tylnej z wpuszczonymi łożyskami i zsypem tylnym wywrotkę można wyposażyć w specjalną klapę wahliwą z automatycznym uruchamianiem hydraulicznym
lub klapę zewnętrzną. Wywrotkę można
też zamówić ze skrzynią o innej pojemności ładunkowej, producent oferuje również wersje 2-osiowe.
Takie elementy wyposażenia wywrotki, jak np. elektronicznie sterowany układ
hamulcowy z programem stabilności,
wymuszony skręt automatycznie podnoszonej osi przedniej czy przyjazny dla
użytkownika stojący podest roboczy do
obsługi plandeki, to cechy sprawiające, że
wywrotki Schwarzmüller to jedne z chętniej poszukiwanych pojazdów tego typu.

Schmitz Cargobull S.KI Solid
Schmitz Cargobull oferuje naczepy wywrotki S.KI Solid ze skrzyniami half-pipe
o objętościach 21–56 m3, wykonanymi
z odpornej na ścieranie stali drobnoziarnistej. Płaska i szersza w części środkowej

© Schwarzmüller

Schwarzmüller

© Daimler AG

Reisch RHKS
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Wielton Strong Master NW3S

podłoga zapewnia nisko położony środek
ciężkości i większą stabilność jazdy. W zależności od przeznaczenia dobierana jest
grubość podłogi (3,2–8 mm) i ścian bocznych. Do wyboru jest tylna klapa wahadłowa wewnętrzna/zewnętrzna, drzwi
kombi lub tylna klapa hydrauliczna.
W systemie modułowym muldę, ścianę tylną, układ jezdny i dodatkowe wyposażenie można łączyć tak, aby pojazdy
były precyzyjnie zoptymalizowane pod
kątem konkretnego obszaru zastosowania klienta. System modułowy pozwala
również na dobór odpowiedniej ramy do
każdego zastosowania: dostępne są 4
różne długości ramy (7,2, 8,2, 9,6, 10,5 m),
w zależności od pożądanej objętości nadwozia. Oprócz wersji standardowej dla
każdej długości ramy, w zależności od zastosowania i wymagań, dostępna jest
wersja lekka (Light) dla szczególnie dużych ładowności lub wersja Heavy-Duty
do szczególnie trudnych zastosowań.
Wywrotki S.KI występują w wersjach
2- oraz 3-osiowych.

© Wielton

© Schmitz Cargobull

© Schmitz Cargobull

Stalowa naczepa wywrotka Wielton
Strong Master ma stożkową (klinową)
muldę rynnową o kubaturze 22–35 m3
w całości wykonaną ze stali Hardox 450.
Większą wytrzymałość konstrukcji zapewniają dodatkowe wzmocnienia ścian
bocznych. Grubość blach dostosowywana
jest do wymagań klienta (np. podłoga może
mieć grubość 4–7 mm, ściany 3–5 mm).
Zoptymalizowana masowo rama o modułowej konstrukcji (długość 4800 mm
lub 5560 mm) wykonana jest ze stali
o wysokiej wytrzymałości (S700). Rozwiązanie to korzystnie wpływa na stabilność pojazdu, a co za tym idzie poprawia bezpieczeństwo.
W zależności od potrzeb klientów,
Wielton proponuje do wyboru dwie wersje
ramy naczepy – jedną w wykonaniu standardowym (SL) oraz drugą wzmocnioną
(HD), przeznaczoną do zastosowania
w trudniejszych warunkach.
Pod podłogą skrzyni zrezygnowano ze
stosowania podłużnic i poprzeczek na rzecz
wzmocnionej podłogi – dzięki grubszej
podłodze i mocniejszym profilom obrzeżowym uzyskano skrzynię o większej sztywności. Wykorzystywane są również rozwiązania stosowane w innych modelach

W wyniku fundamentalnego przeprojektowania ramy modułowej przeprowadzonego w 2020 r. uzyskano oszczędności masy, co pozwoliło na zwiększenie
ładowności wywrotki S.KI nawet o 180 kg
w zależności od długości i konkretnej
konstrukcji ramy. Zmieniona konstrukcja belek poprzecznych zapewnia jeszcze
większą stabilność i zapewnia dłuższą
żywotność podwozia.
Stosowana obecnie w wywrotkach S.KI
osłona przeciwnajazdowa spełnia przepisy dyrektywy ECE-R58.03 (zaczną obowiązywać od 1 września 2021 r.).

wywrotek Wielton: wyższe i mocniejsze
profile obrzeża ścian, wzmocnienie podłogi
w obszarze tylnego ślizgu oraz wzmocnienie węzła narożnika ściany przedniej
i bocznej.
W standardzie model Strong Master,
posiadający ramę ze sprzęgiem o wysokości 1400–1450 mm, został wyposażony
w niezawodne komponenty i podzespoły
renomowanych europejskich marek m.in.
siłowniki hydrauliczne z czteropunktowym mocowaniem typu shortcover oraz
stalowe nogi podporowe SAF Hercules
z płynną regulacją wysokości.
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Producenci coraz częściej
stosują konstrukcyjną
wysokowytrzymałą stal
SSAB Strenx w budowie
naczep i wywrotek,
które są lekkie,
mocne, konkurencyjne
i odpowiednie dla bardziej
ekologicznego
transportu.

My Inner Strenx to
najszybciej rozwijający
się program marki w branży
stalowej, przeznaczony
dla czołowych producentów,
którzy korzystają ze stali
Strenx o wysokiej
wytrzymałości

irmy transportowe, działając pod
presją redukcji kosztów i konieczności zwiększenia efektywności paliwowej, coraz chętniej sięgają po produkty, w których wykorzystano stale
o wyższej wytrzymałości, ponieważ materiały te pozwalają znacznie zmniejszyć masę części pojazdu. Oznacza to, że
w codziennej eksploatacji potrzebne jest
mniej energii, w efekcie zmniejsza się
zużycie paliwa i emisja CO2, a ładowność
rośnie. Podsumowując: materiał wybrany
do produkcji pojazdów i sprzętów do transportu ciężkiego w poważnym stopniu
wpływa na ich działanie i ogólne koszty.
Dzisiejsze ciężkie pojazdy drogowe
i sprzęt mierzą się z trudnymi wymaganiami w zakresie efektywności transportu i kosztów. Klienci z wielu różnych
sektorów przemysłu, od rolnictwa po transport ciężki, przemysł dźwigowy i budownictwo, produkują mocniejsze, a jedno-

Strenx w konstrukcji
pojazdów użytkowych
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cześnie lżejsze maszyny ze stali wysokowytrzymałych – materiałów o zdecydowanie lepszych własnościach od stali
miękkiej (typowo S355). Firma SSAB jest
pionierem w ewolucji projektów z użyciem stali o wysokiej wytrzymałości.

Stale AHSS
Stale o granicy plastyczności powyżej
550 MPa nazywane są często stalami
AHSS (Advanced High Strength Steels
– stale zaawansowane o wysokiej wytrzymałości). Są to innowacyjne stale
o starannie dobranym składzie chemicznym, przy produkcji których stosuje się
specjalistycznie dobrane procesy obróbki
cieplnej. Materiały te oferują właściwą
równowagę wytrzymałości i udarności.
Stale AHSS to stale przyszłości – mocne
i opracowane po to, by sprostać obecnym
i przyszłym wyzwaniom transportowym.
Jesteśmy obecnie świadkami rozwoju
wysokowydajnych i wysokowytrzymałych stali AHSS, które mogą pomóc konstruktorom i producentom wywrotek oraz
operatorom taborów transportowych udoskonalić efektywność pojazdów, zyskać
większą rozpoznawalność oraz stabilniejszą pozycję rynkową.
Do grupy stali AHSS należy stal
Strenx 700 – jest to gatunek stali konstrukcyjnej o minimalnej granicy plastyczności 650–700 MPa w zależności od
grubości. Stal ta z powodzeniem sprawdza się w konstrukcji naczep i wywrotek,
dźwigów i podnośników, maszyn rolniczych i innych produktów, które potrzebują mocnych, ale lżejszych rozwiązań
konstrukcyjnych.
Strenx ma maksymalnie powtarzalne
własności, zapewniając precyzję i wydajność w warsztacie. Dostarczana jest
z pakietem gwarancji obejmującym wąskie
tolerancje grubości, płaskości oraz gięcia.
Gwarancje te stanowią zabezpieczenie bezproblemowej produkcji dla każdej partii
materiału. Oprócz tego stal ta może być
w zasadzie poddawana obróbce przy
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użyciu tych samych maszyn i technologii,
które stosuje się przy stalach standardowych. Co więcej, dodatkową korzyścią
jest to, że użycie cieńszej stali w warsztacie może zredukować koszt cięcia, gięcia, a szczególnie spawania, ponieważ
potrzebna jest mniejsza ilość materiałów
spawalniczych, a prędkość spawania może
być zwiększona.

Strenx w konstrukcji
pojazdów użytkowych
Stal o granicy plastyczności 700 MPa
może być poddawana obciążeniom wyższym niż stal S355. Oznacza to, że cieńsze przekroje mogą być stosowane przy
tych samych poziomach obciążeń, a te
same wymiary co wcześniej pozwalają na
zwiększenie obciążeń. W obu przypadkach wyższa granica plastyczności zwiększa produktywność i wydajność.
Strenx 700 – stal o wysokiej wytrzymałości cechuje się wyjątkową trwałością i wytrzymałością w ekstremalnych warunkach pogodowych. Produkowana jest
w postaci blach, taśm, rur i kształtowników w grubościach od 0,7 mm do 160 mm.
Najpopularniejsze gatunki stali dla wywrotek to (według SSAB) Strenx 1100,
Strenx 700, Strenx 900 oraz Strenx 960.
Obecnie producenci najchętniej sięgają
po Strenx 700 o granicy plastyczności
700 MPa. Jest to materiał odpowiedni do
wykorzystania w konstrukcji podwozi
wywrotek (samochodów ciężarowych i naczep), urządzeniach zabezpieczających
przed wjechaniem pod tył pojazdu (RUPD
– Rear Underrun Protection Device), zaczepach, sworzniach, kłonicach oraz
w głównych konstrukcjach nośnych w postaci belek poprzecznych i wzdłużnych.
Skonstruowane ze stali Strenx 700 dźwi-

Autodesk Inventor
i SolidWorks to profesjonalne narzędzia
do projektowania
mechanicznego 3D
CAD, symulacji MES,
wizualizacji i zarządzania danymi produktu.
Do obu tych programów SSAB oferuje
biblioteki danych
materiałowych, zawierających stale SSAB,
jak i inne standardowe
stale i metale

gi, żurawie i podnośniki mogą sięgać dalej i wyżej, a także podnosić więcej.
Połączenie wysokiej wytrzymałości,
dobrej formowalności i spawalności, jak
również dobra udarność umożliwiają minimalizację masy naczepy przy jednoczesnym wzroście jej ładowności i mniejszym zużyciu paliwa. Stal Strenx 700
pomaga również wydłużyć okres użytkowania produktu – zastąpienie typowej
stali konstrukcyjnej typu S355 w konstrukcji naczep może dać w efekcie wydłużenie czasu eksploatacji pojazdu nawet o 25–30%. Wszystko to ma również
pozytywny wpływ na zmniejszenie śladu
węglowego.

My Inner Strenx
SSAB dąży do tego, by klienci zyskali
maksymalne korzyści z inwestycji w stale
wysokowytrzymałe i cieszyli się przewagą konkurencyjną. Dzięki prowadzonym
programom partnerskim – Hardox In My
Body oraz My Inner Strenx – klienci zyskują dostęp do priorytetowego wsparcia
technicznego, marketingowego i innych
usług, a także współpracują z SSAB przy

rozwoju produktów. Rozpoczęty w 2015 r.
program My Inner Strenx to najszybciej
rozwijający się program marki w branży
stalowej, przeznaczony dla czołowych
producentów, którzy korzystają ze stali
Strenx o wysokiej wytrzymałości. W programie uczestniczy obecnie ponad 150
partnerów z całego świata, produkujących różnorodne urządzenia i maszyny
dla sektorów, które zajmują się podnoszeniem, przeładunkiem i przewozem
materiałów.
Program umożliwiający partnerom
promowanie swoich produktów za pomocą umieszczonego na nich logo My Inner Strenx jest ograniczony do tych firm,
które mogą pochwalić się udokumentowanym doświadczeniem w produkcji
z użyciem stali Strenx.
Uczestnictwo producenta w programie My Inner Strenx wymaga akceptacji ze strony SSAB polegającej na sprawdzeniu, czy procesy produkcji, spawania
i projektowania spełniają określone standardy jakościowe. Jeśli produkt zostanie
zatwierdzony, firma otrzymuje prawo do
używania symbolu „My Inner Strenx” na
swoich produktach w celach marketingo-

Innowacyjne podwozie wywrotki
wykonane ze stali Strenx 960
ma wagę równą aluminium, ale
trwałość, odporność zmęczeniową
i walory produkcyjne takie jak stal.
Po zmianie stali na Strenx 960 firma
Mantella oferuje podwozie, które
nie tylko jest lżejsze o 145 kg, ale
ma również wyjątkowe własności
mechaniczne i lepiej zachowuje się
na drodze – wywrotka Stratosphere
firmy Mantella została zwycięzcą
międzynarodowego konkursu
Swedish Steel Prize w 2018 r.
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Dodatkowe komponenty podwozia
Osie, koła, hamulce, osprzęt itp.
Masa własna podwozia naczepy
bez zabudowy
Masa własna naczepy z zabudową
– wywrotka stalowa
Masa własna zestawu naczepa
+ ciągnik
Ładowność
Całkowita masa zestawu

1 109
400
4 000
5 509
6 500
12 009
26 991
39 000

Masa
po modernizacji
[kg]
676
344
4 000
5 020
5 150
10 170
28 830
39 000

Redukcja
masy
[kg]
433
56
0
489
1 350
1 839
1 839
–

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

Podwozie naczepy

Masa
pierwotna
[kg]

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

Element

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

W przypadku ładunków o ograniczonej masie
zmniejszenie masy pojazdu pozwala na uzyskanie większej ładowności, a zatem do przetransportowania określonej ilości towarów potrzeba
mniej pojazdokilometrów. Jako przykład obliczono
oszczędności w zużyciu paliwa i emisji CO2 dla
lekkiej wywrotki. Masa pojazdu została zmniejszona dzięki zastosowaniu stali Strenx 700 MC,
co zwiększyło ładowność o 1839 kg (tabela).
Przy okresie eksploatacji pojazdu wynoszącym
1,2 mln km pracę przewozową można zmniejszyć
o 2 210 000 tkm, co odpowiada 76 550 pojazdokilometrom przy załadunku wynoszącym 100%.
Zakładając zużycie paliwa na poziomie 30 l/100 km,
oznacza to oszczędność 22 965 l oleju napędowego w całym cyklu życia – zakładając, że 1 l ON
kosztuje np. 4,80 zł, jest to oszczędność 110 232 zł
na pojazd. Korzystnym ekologicznie skutkiem jest
oczywiście zmniejszenie emisji CO2 o 61,05 t.

Tabela. Przykład modernizacji naczepy samowyładowczej
– przejście ze stali S355 na stal Strenx 700
------------------------------------------------------- -----------

Strenx przynosi oszczędności

Redukcja
masy
[%]
39,0
14,0
0
8,9
20,8
15,3
6,8
–

Źródło: Trailer design guideline. Strenx: the fastest route to efficient transport. Materiały SSAB (240en Trailer Design Guideline-V3-2015. Confetti. Österbergs)

Zastosowanie stali Strenx 960 w urządzeniach zabezpieczających przed wjechaniem pod tył pojazdu (RUPD) to rozwiązanie, które może pomóc uratować życie. Urządzenia zabezpieczające, często wykonane ze stali, mocowane są do tylnej
części pojazdu, by zapobiec wjechaniu mniejszych pojazdów
pod ciężarówkę/naczepę w razie kolizji. Surowsze wymagania
dotyczące urządzeń zabezpieczających, zawarte w regulaminie
EKG ONZ nr 58 w 2019 r., mają wpływ na producentów pojazdów, właścicieli i zarządców flot. Przykładowo: ciężkie pojazdy
będą musiały sprostać większym siłom, mieć mniejszy dolny
prześwit i mocniejsze zabezpieczenia przeciwwjazdowe

wych. Symbol ma również unikatowy numer seryjny, który weryfikuje autentyczność i pozwala na prześledzenie drogi
materiału aż do źródła produkcji. Każdy
produkt z symbolem jest certyfikowany
indywidualnie i stanowi dla użytkowników
końcowych znak, że mogą zaufać jakości
i oryginalności materiału.
Firma, będąc certyfikowanym partnerem programu, musi utrzymywać wysokie kryteria jakości. Kilka razy w roku
sprawdzana jest jakość i formułowany
plan rozwoju produktu, a także plan działań marketingowych zgodny ze strategią
firmy. SSAB jest jedynym producentem
stali na świecie, który posiada taki program partnerski.
Operatorzy i właściciele sprzętu opatrzonego symbolem programu mogą czuć
się bezpiecznej. Wiedzą, że ich pojazdy
zostały zaprojektowane przez wykwalifikowanych, sprawdzonych producentów,

którzy blisko współpracują z ekspertami
materiałowymi z SSAB, by móc konstruować najlepsze możliwe wywrotki dzięki
wykorzystaniu własności stali o wysokiej
wytrzymałości. Zastosowanie stali wysokowytrzymałej o cieńszych przekrojach
pozwala uzyskać mocniejsze, a jednocześnie lżejsze podwozia.
Gdy nadchodzi moment sprzedaży
używanego sprzętu z logo My Inner Strenx,
wielu właścicieli jest mile zaskoczonych.
Odnotowują wyższą wartość odsprzedaży używanych urządzeń i pojazdów
wykonanych ze stali Strenx. To bardzo
doceniana zaleta, biorąc pod uwagę poważne inwestycje finansowe, jakie właściciele ponoszą w odniesieniu do swoich
produktów. Wysokiej jakości wytrzymały
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sprzęt z udoskonalonymi możliwościami
jego obsługi, a także silna, rozpoznawalna marka mogą pomóc utrzymać
wartość sprzętu nawet po wielu latach
jego działania.
Podsumowując: program My Inner
Strenx wspiera globalną branżę transportową, w której występują te same problemy i wyzwania. Współpraca z SSAB
poprzez partnerstwo w programie oferuje
platformę dla rozwoju produktów i rozpoznawalności marki, dzięki której firmy
mogą odnosić sukcesy w biznesie przez
wiele lat. Dodatkowe informacje znajdują
się na stronie myinnerstrenx.com.

Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © SSAB
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Firma Krone ma powody
do zadowolenia: lekka
bezpieczna podłoga
warstwowa, czyli Light
Safety Sandwich Floor,
została najwyżej ocenionym
produktem w kategorii
bezpieczeństwo (Safety)
konkursu Trailer
Innovation 2021.

ekka bezpieczna podłoga warstwowa, czyli Light Safety Sandwich
Floor, to nowy produkt firmy Krone,
przeznaczony do stosowania przede
wszystkim w naczepach skrzyniowych
wykorzystywanych do transportu materiałów budowlanych. Podłogę tworzy
warstwa ze specjalnej pianki o wysokiej
wytrzymałości, z zewnątrz pokryta sta-

Podłogę Light
Safety Sandwich Floor
firmy Krone tworzy warstwa
pianki o wysokiej wytrzymałości
pokryta z zewnątrz stabilizującymi warstwami laminatu
GRP o właściwościach
antypoślizgowych

bilizującymi warstwami laminatu GRP
(tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem
szklanym) o właściwościach antypoślizgowych. Podłoga ma standardowo grubość 30 mm, a współczynnik tarcia
warstwy zewnętrznej wynosi 0,6, co
zgodnie z załącznikiem B normy PL-EN
12195-1:2010 odpowiada współczynnikom tarcia uzyskiwanym dla gumowych
mat przeciwpoślizgowych.
Stosując w konstrukcji naczepy podłogę Light Safety Sandwich Floor, możliwe jest zmniejszenie masy własnej pojazdu o 100 kg, co oznacza zwiększenie
ładowności. Nie zdarza się pęcznienie
rdzenia podłogi (jak w przypadku podłóg
sklejkowych), powłoki zewnętrzne nie

ulegają złuszczeniu, co zwiększa użytkową trwałość podłogi. Oprócz tego podłoga ma zalety typowe dla powierzchni
antypoślizgowych, co obniża koszty
związane z koniecznością wyposażenia
pojazdu np. w maty przeciwpoślizgowe
czy pasy zabezpieczające, a także ogranicza czas związany z zabezpieczeniem
ładunku. Podłoga jest łatwa w utrzymaniu, podobnie jak każda standardowa
podłoga.

Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Krone

Krone zwycięża w konkursie

Trailer Innovation 2021
Podłoga ma zalety
typowe dla powierzchni
antypoślizgowych,
co pozwala w niektórych
przypadkach zrezygnować ze stosowania mat
przeciwpoślizgowych
czy pasów zabezpieczających
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Podwozia pomp do betonu
i betonomieszarek
Dariusz Piernikarski

Do transportu i podawania mieszanek betonowych stosowane
są betonomieszarki lub zabudowy z pompą do betonu montowane
na podwoziach samochodów ciężarowych. Podwozia te cechują określone
wymagania techniczne zarówno w zakresie konfiguracji podwozia oraz
samej zabudowy. Równie istotne są wymagania eksploatacyjne.

odwozie pod zabudowę z betonomieszarką jest przeznaczone do
przewozu 8 m3, 9 m3, a nawet 10 m3
betonu. Połączona z ciągnikiem naczepa
może mieć zamontowaną betonomieszarkę o pojemności 10–12 m3. Z kolei
największe pompy do betonu montowane
na modyfikowanych podwoziach samochodów ciężarowych (6–7 osi) mają maksymalny pionowy zasięg sięgający 80 m,
wydajność podawania mieszanki betonowej przekracza 190 m3/h. Popularne maszyny montowane na podwoziach 3- lub
4-osiowych mają wysięgniki o zasięgu
nie przekraczającym 30–50 m.

Podwozie na miarę
Wszyscy liczący się producenci samochodów ciężarowych mają w swojej
ofercie podwozia przeznaczone pod konkretne obszary zastosowań, wśród nich
są oczywiście pojazdy do transportu i podawania mieszanek betonowych – betonomieszarki, pompy do betonu i będące
ich połączeniem tzw. gruszkopompy.
Specyficzny rodzaj zabudowy i warunki eksploatacji wymagają niezwykle
starannego montażu tych zabudów na
podwoziu ciężarówki. Ścisłe przestrzeganie przez firmy montujące zabudowę

wytycznych producenta samochodu ciężarowego pozwala na optymalizację masy
zapewniającą dużą ładowność, bez konieczności kompromisów w zakresie np.
nacisków na osie, stabilności pojazdu, zasilania wodą betonomieszarki lub sztywności zabudowy.
Warunkiem koniecznym jest również
zapewnienie przez producenta podwozia
odpowiedniej przystawki odbioru mocy
PTO oraz komunikacji pomiędzy pojazdem ciężarowym a zabudową. Jest to
warunek bezpiecznego i wydajnego użytkowania całego zestawu. Zazwyczaj producenci OEM mają w ofercie odpowiednie
warianty podwozi, duży wybór przystawek PTO, złączy aplikacyjnych i możliwości komunikacji pojazdu z zabudową
(CAN), które razem tworzą optymalną
platformę do montażu pompy do betonu
czy betonomieszarki.

© FML Leżajsk

W betonomieszarkach
wykorzystywane są podwozia samochodów ciężarowych o jak najmniejszym
rozstawie osi – do montażu
betonomieszarki DAF Trucks
ma do zaoferowania lekkie
podwozie serii CF 8×4 FAD
Construction
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Spełnienie przez firmy montujące zabudowę
na podwoziu wytycznych producenta pozwala
na optymalizację masy zapewniającą dużą
ładowność bez konieczności kompromisów
w zakresie np. nacisków na osie, stabilności
pojazdu, zasilania wodą betonomieszarki
lub sztywności zabudowy

Podwozia przeznaczone pod betonomieszarki czy pompy do betonu mają
zazwyczaj specjalne oznaczenia i konfiguracje. W specyfikacji podwozia tego
typu i zakresie dostawy uwzględnione są
szczególne wymagania dotyczące np.
konfiguracji układu jezdnego, rozstawu
osi, rodzaju przystawki PTO (zazwyczaj po
stronie koła zamachowego na silniku),
dodatkowego wyposażenia czy sposobu
mocowania ramy pośredniej. Na przykład: podwozia do betoniarek mają krótsze rozstawy osi, a w celu zmniejszenia
skłonności do przechylania są wyposażone w stabilizatory na obu osiach tylnych
i odpowiednio przystosowane resory.

© Renault Trucks

Sztuka konfiguracji

W betonomieszarkach bęben mieszalnika jest zawieszony na 2 punktach
podparcia. Ten typ nadwozia traktowany
jest jako podatny na skręcanie, co sprawia, że projektując zabudowę i sposób jej
montażu, należy dokonać optymalizacji
pojazdu pod kątem uzyskania jak najniższej wrażliwości na oscylacje ramy oraz
zapewnić właściwy rozkład obciążeń na
poszczególne osie. Wykorzystanie podwozia o jak najmniejszym rozstawie osi
(betonomieszarka) zmniejsza ryzyko drgań

reklama

ramy – ograniczeniem w tym przypadku
są dopuszczalne naciski na osie. Środek
ciężkości nadwozia powinien znajdować
się jak najniżej, aby zwiększyć stabilność
w kierunku poprzecznym.
Lepkość betonu podczas mieszania
(betonomieszarka zatrzymana) wywołuje
przeniesienie masy z tyłu do przodu,
które może osiągnąć wartość do 5% oraz
przeniesienie masy w kierunku poprzecznym (prawe koło – lewe koło), które
może osiągnąć wartość 20%. Znajomość

| TECHNIKA |

© Scania

Typowa konfiguracja układu jezdnego podwozia (np. 8×4 lub 6×4)
powinna umożliwiać sprawne poruszanie się pojazdu w nieco
trudniejszym terenie

© Paul Nutzfahrzeuge

Montaż osi wleczonej sterowanej elektrohydraulicznie
skutkuje nie tylko znacznie lepszą zwrotnością,
ale także wymaganą nośnością dla ciężkich zabudów,
takich jak pompa do betonu

zmiennego położenia środka ciężkości
kompletnego samochodu wraz z przewożonym ładunkiem staje się zatem warunkiem koniecznym podczas planowania montażu zabudowy, aby zapewnić
rozkład masy zgodny z aktualnymi przepisami i instrukcjami producenta.

Duże projekty budowlane, realizowane w ciasnej zabudowie, wymagają
precyzyjnego planu rozstawienia pompy
do betonu. Podpory dla długich wysięgników muszą ustawić się w układzie X:
przednie podpory wysuwają się, tylne zaś
odchylają, co wymaga dostępu do okreś-

lonej powierzchni na budowie. Największym niebezpieczeństwem podczas pracy
wysokich pomp do betonu jest utrata ich
stabilności i przewrócenie się. Przy rozłożonym wysięgniku i pustym rurociągu
pompa będzie stała stabilnie, jednak podczas napełniania ciężkim betonem może
dojść do przechyłu pojazdu, a to może
skończyć się przewróceniem. W starszych
konstrukcjach pomp beton jest podawany

© Volvo Trucks

Betonomieszarka
zabudowana na Volvo FM
8×4-2 z pojedynczą osią
przednią oraz potrójną
zespoloną osią tridem
na pneumatycznym zawieszeniu budowlanym; osie
napędowe mają ogumienie
bliźniacze, a oś wleczona
pojedyncze – alternatywa
dla podwójnej osi przedniej, zapewniająca niższe
zużycie paliwa i mniejszy
promień skrętu
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© CIFA

siebie wzajemnie, funkcjonując jak pojedyncza rama podwozia, a nie dwie osobne
ramy. Interaktywna rama pomocnicza
jest zalecana w pojazdach wrażliwych na
ugięcie ram i w pojazdach o niskiej masie własnej – zatem betonomieszarki czy
pompy do betonu odpowiadają tym kryteriom. W przypadku betonomieszarki
interaktywna rama pomocnicza odciąża
również łożyska maszyny.
Aby interaktywna rama pomocnicza
miała najlepsze właściwości, wzajemne
mocowania ram składowych (podwozia
Specjalistą od modyfikacji
podwozi znanym w Polsce jest
niemiecka firma Paul Nutzfahrzeuge,
która przygotowała m.in. 7-osiowe
podwozie Actrosa 14×6
pod najwyższą pompę Pompbetu
– model Cifa K80H Carbotech 7RRZ

pulsacyjnie, zatem może dojść do rozkołysania wysięgnika. Nowsze maszyny
coraz częściej pracują w zamkniętym
obiegu hydraulicznym o niskiej pulsacji
podczas pompowania, co praktycznie nie
powoduje kołysania, typowego dla układów otwartych. Prowadzi to do oczywistego wniosku: pojazd musi bezwzględnie
mieć wytrzymały system mocowania, a na
podwoziu konieczne jest stworzenie przestrzeni na wysuwane nogi stabilizujące.
Pompy do betonu o dużym wysięgu
potrzebują specjalnych podwozi, podpartych na liczniejszych osiach niż standardowe. Zadania takie realizują firmy
modyfikujące podwozia seryjne. Pod dodatkowe osie trzeba zrobić miejsce, przemieszczając zespoły montowane na ramie
(np. zbiorniki AdBlue, zbiorniki powietrza, akumulatory). Każda zmiana wymaga uzgodnień z producentem pojazdu,
co powoduje, że część producentów ma
własne zakłady kompletujące nietypowe
zamówienia.

© Liebherr

Liebherr ma w ofercie betonomieszarkę HTM 1205 T/TLB 12
zabudowaną na podwoziu
naczepy: elastyczność wykorzystania i oszczędność czasu
na placu budowy zapewnia nie
tylko koncepcja użycia naczepy,
ale także teleskopowy przenośnik taśmowy; manewrowanie
nie stanowi problemu dzięki
tylnej osi skrętnej

Rama montażowa
Betonomieszarki czy pompy do betonu
mocowane są na ramie pośredniej (pomocniczej, montażowej). Ruch podłużnicy
ramy pośredniej w stosunku do podłużnicy podwozia nie powinien być możliwy
– podłużnica ramy naśladuje wszystkie
ruchy podłużnicy podwozia (ugięcie, skręcanie) i pracuje jak rama główna. Jeśli
połączenie jest sztywne, to wówczas profil ramy i ramy pomocniczej w obszarze
połączenia sztywnego w obliczeniach
wytrzymałościowych są traktowane jako
jeden. Niektórzy producenci podwozi dopuszczają niewielkie przemieszczenia jedynie w części przedniej, w pobliżu kabiny, i np. w betonomieszarkach – przed
łożyskowaniem bębna.
Przy tak zdefiniowanym połączeniu
rama pomocnicza staje się tzw. ramą
interaktywną: jest konstrukcją przymocowaną do ramy samochodu w taki sposób, że oba te elementy oddziałują na

© Scania

Różnica w nośności ramy pomocniczej
z mocowaniami, które umożliwiają ruchy
skrętne ramy podwozia betonomieszarki
(na górze), w porównaniu ze współpracującą
(interaktywną) ramą pomocniczą (na dole)

i montażowej) muszą być umieszczone
blisko siebie i sztywne. Dotyczy to głównie części podwozia poddanej działaniu
dużych obciążeń. Wytyczne definiują grubości (przekroje) elementów łączących
ramę pośrednią z ramą podwozia, okreś-
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wozie musi również być zminimalizowane, aby przeciwdziałać powstawaniu
dużych obciążeń skręcających w nadwoziu i jego mocowaniach.
Producenci bardzo precyzyjnie definiują sposób łączenia obu ram – np. DAF
Trucks w swoich materiałach mocowanie w pełni sztywne definiuje jako schemat BAM 4 (BAM – Body Attachment
Method, metoda mocowania nadwozia).
W przypadku betonomieszarek i pomp
do betonu niezwykle istotna jest duża
stabilność skrętna. W obu tych przypadkach elementy usztywniające (zwiększające sztywność) powinny być zamontowane w tylnym zwisie pojazdu.

Zalecenia dotyczące sposobu mocowania interaktywnej ramy
pomocniczej na podwoziach samochodów Scania
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lona jest również jakość materiału (gatunek i parametry wytrzymałościowe
stali). Elementy mocujące powinny być
zaprojektowane tak, aby siły pionowe
przenoszone z nadwozia nie wywoływały
dużych obciążeń skręcających w podłużnicach ramy podwozia – w przeciwnym
wypadku duże siły skręcające działające
na podłużnice ramy mogą spowodować
jej uszkodzenie. Z kolei kiedy pojazd jest
w ruchu, powstają siły i momenty skręcające powodujące ruchy przemieszczenia ramy podwozia. Przeniesienie tych
przemieszczeń z ramy podwozia na nad-

© DAF Trucks

Zalecenia DAF Trucks dotyczące mocowania
całkowicie sztywnego ramy pomocniczej
według schematu BAM 4 stosowanego
m.in. w betonomieszarkach na podwoziach
CF 8×4 FAD; WD – rozstaw osi przednich,
WB – rozstaw osi, WT – rozstaw osi
tylnych, AE – zwis tylny

III

4
4
4

© MAN Truck & Bus

Liczy się każdy
kilogram; silnik D15
stosowany w modelu
MAN TGS 32.400
waży o ok. 230 kg
mniej niż poprzednik
czyli silnik D20; betonomieszarka na tym
podwoziu była lżejsza
w sumie o 410 kg
od poprzedniej wersji
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Pompy do betonu SANY
– wydajne i nowoczesne

Bartosz Mielcarek

Pompy do betonu firmy SANY przewyższają oczekiwania. Są wytrzymałe i bardzo
wydajne, sprawdzają się na trudnych placach budowy. Produkty spełniają
wymagania klientów i międzynarodowych standardów.

© SANY

ompy do betonu SANY o wydajności do
160 m3/h i ciśnieniu 85 bar pracują niezawodnie na prawie każdym placu budowy.
Nie ma żadnych ograniczeń nawet przy tłoczeniu
mieszanin o dużych właściwościach ściernych.
Firma SANY jest liderem rynku w Chinach i udowodniła swoją niezawodność w trudnych warunkach. Dystrybucja pomp SANY, części zamiennych
i serwis zapewniane są przez firmę Putzmeister,
w Polsce prowadzi ją spółka Alltech z Gdańska.

Wydajność i jakość
SANY oznacza niezawodne, wytrzymałe części
i komponenty. Do budowy pomp stosowane są
zarówno własne komponenty, jak i części produkowane przez renomowanych dostawców, takich
jak Bosch Rexroth i Danfoss. Ta dobrze wyważona
mieszanka zapewnia niskie koszty serwisowe
i długi czas sprawności, dając w sumie wartość
przewyższającą oczekiwania w całym cyklu życia
produktu, od koncepcji projektowej do produktu
końcowego. Kontrolując cały proces produkcji
w swoich zakładach, firma SANY spełnia światowe
standardy jakości. Części zużywalne z węglików
spiekanych i dwuwarstwowe rury są standardowym wyposażeniem każdego urządzenia firmy
SANY, zapewniającym długą żywotność i ekonomiczną eksploatację.
Stosunkowo niskie koszty zakupu pomp SANY wynikają z procesów produkcji masowej produktów
standardowych. Każdy etap w procesie produkcyjnym dopracowano tak, aby spełniać wysokie oczekiwania jakościowe międzynarodowych klientów
i dostarczyć im wartość przewyższającą oczekiwania. Dzięki temu produkty firmy SANY są nie tylko
numerem 1 na rynku chińskim, ale także najlepiej
sprzedającymi się pompami do betonu na świecie.

Nowoczesna technologia
Pompy do betonu marki SANY projektowane są
ze standardami rynku światowego. Wśród cech
konstrukcyjnych można wymienić m.in.:
• otwarte obwody hydrauliczne – skuteczne
zarządzanie olejem, proste komponenty i łatwa
obsługa,
• zbiornik do betonu z tyłu lub z mieszadłem lub
rurą S – mniejsze zużycie, wysoka niezawodność i dobra dostępność części,
• różne sposoby składania masztu – łatwe w obsłudze składanie Z i RZ od 4 do 6 segmentów,
• inteligentny system podparcia – wysięgniki
typu X lub wysięgniki typu X z tylnymi nogami
uchylnymi zapewniające najlepsze połączenie
szerokości podparcia i zasięgu masztu,
• intuicyjny system sterowania – kolorowy wyświetlacz wskazuje aktualne ciśnienia, temperatury i umożliwia szybkie rozwiązywanie
problemów,
• sterownik ruchu SYMC SANY zaprojektowany
do samodiagnozowania i przeprowadzania
konserwacji maszyny na budowie – łatwy
w obsłudze, operator może diagnozować wszyst-

•

•

•

•

•

•

kie wejścia i wyjścia w celu wykrycia potencjalnych usterek,
funkcja łatwej wymiany tłoków (funkcja podwójnego cofania tłoka) w celu przyspieszenia wymiany lub czyszczenia tłoków,
intuicyjne, standardowe zdalne sterowanie radiowe HBC do obsługi podstawowych funkcji pozwala na bezpieczną obsługę pompy
i wykonanie zadania,
maszt z możliwością osobnego blokowania
pierwszego i drugiego ramienia, aby bezpiecznie pracować – nawet w ciasnych warunkach,
nawet w sytuacji awaryjnej maszt z zaworami
HAWE umożliwia zakończenie pracy za pomocą osobnego sterowania awaryjnego,
prosty i bezpieczny system wspomagający
z elektrycznym przełącznikiem umożliwiający
wykonywanie funkcji wysięgnika za pomocą
dźwigni ręcznych,
kontrola stabilności podparcia (Support Stability Control – SSC) zapewniająca bezpieczne
ustawienie maszyny; SSC to system bezpieczeństwa, który chroni operatora i miejsce
pracy, w 100% zgodny z przepisami UE określonymi w normie EN 12001.
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140 powodów do zadowolenia

Kielecka firma HANSA podsumowała na początku bieżącego roku 2,5-letnią
współpracę z producentem pomp i pompogruszek BETONSTAR i z dumą
potwierdza, że dostarczyła swoim klientom 140 fabrycznie nowych maszyn.
śród 140 sprzedanych przez HANSA
maszyn BETONSTAR zdecydowanym
liderem sprzedaży były modele pomp
BETONSTAR H30.14-4Z, BETONSTAR H40.16-5RZ,
BETONSTAR H47.16-5RZ oraz 58-metrowa maszyna BETONSTAR H58.16-7RZ. Co ważne HANSA
jest wyłącznym dystrybutorem maszyn BETONSTAR na Polskę oraz m. in. Niemcy, Francję i Hiszpanię. Ale to właśnie rynek polski ma największy
udział w tym sukcesie.
W ofercie kielecka firma ma również pompogruszki
BETONSTAR o dwóch długościach wysięgnika
26- i 32-metrowym. Obie maszyny mają 4-ramienny
maszt, wysokie parametry wydajnościowe oraz
bogate wyposażenie dodatkowe, które jest standardem w pompach z oferty HANSA.

Rok 2021 też zapowiada się dobrze, ponieważ klienci domówili już kolejne 45 maszyn.
A warto dodać, że HANSA na ten rok anonsuje
w swoim portfolio ważne nowości.
Wszystkie maszyny BETONSTAR produkowane są
z komponentów pochodzących od renomowanych
producentów, takich jak Bosch-Rexroth czy HAWE
Hydraulics. Konstrukcje stalowe wykonane są ze
stali o wysokiej wytrzymałości SSAB Strenx, dzięki
czemu maszty są mocniejsze i lżejsze.
Dodatkowo HANSA doposaża wszystkie pompy,
które ma w ofercie, m.in. w zacisk węża końcowego,
system stabilizacji, myjkę wysokociśnieniową,
system oszczędzania paliwa Fuelsave, automatyczne rozkładanie masztu, a także gwarantuje
malowanie według wytycznych klienta.

Paweł Opiela, firma Pomptech
W naszej firmie użytkujemy m.in. 58-metrową
maszynę BETONSTAR, która charakteryzuje się prostotą obsługi, dużą wydajnością i solidnym wykonaniem. Na co dzień w firmie potrzebujemy sprzętu,
który jest niezawodny i przyjazny w codziennym
użytkowaniu, dlatego niedawno podjęliśmy decyzję o zakupie kolejnej maszyny BETONSTAR
– tym razem 51-metrowej pompy do betonu na
podwoziu Mercedes-Benz.
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Dominik Boniecki

,
firma HB-Śródmieście Beton

W naszej firmie pracuje 5 maszyn marki
BETONSTAR na podwoziach Mercedes-Benz, w tym jedna z nich to pompogruszka o długości 32 metrów. Pompy
BETONSTAR charakteryzują się doskonałą
pracą i niezawodnością, a jakością wykonania czy ergonomią obsługi w niczym
nie ustępują maszynom produkowanym
w Niemczech lub we Włoszech. Szczególnie zadowoleni jesteśmy z pompogruszki,
która łączy w sobie kilka cech trudnych
do połączenia – jest niewielka, pojemna,
ma ponad 30 m zasięgu i rewelacyjny stosunek jakości do ceny.

| PROMOCJA |

Stanisław Węcławik, firma Stanbet Szczecin
Pierwszą pompę BETONSTAR kupiłem od HANSA już prawie 2 lata temu. Była to 30-metrowa maszyna na
podwoziu MAN. Kolejną była już większa pompa BETONSTAR 43.16-5RZ o wydajności 160 m3/h. Dziś używam
4 maszyn tego producenta, a w kolejnych miesiącach odbiorę następne dwie: 4-ramienną pompogruszkę
o wysięgu 26 m BETONSTAR ALLSTAR H26 i 51-metrową pompę do betonu BETONSTAR H51.20, obie
na podwoziach Mercedes-Benz. We współpracy z HANSA cenię sobie ich profesjonalizm oraz odpowiedzialne podejście do zawartych umów. To firma, na której można polegać.

POMPOGRUSZKI
Firma BETONSTAR oferuje pompogruszki o 26- i 32-metrowym
wysięgu, z mocnym agregatem
i bogatym wyposażeniem
dodatkowym

Nowości w ofercie
Zarówno producent pomp BETONSTAR, jak i firma
HANSA skutecznie i szybko reagują na zapotrzebowania klientów, co w marcu br. zaowocowało
prezentacją nowości: 51-metrowej pompy o 5-ramiennym maszcie RZ i wydajności 200 m3 mieszanki
betonowej na godzinę. Maszyna ta – dostępna do
wyboru na 4- lub 5-osiowym podwoziu – znalazła
pierwszych klientów jeszcze przed oficjalną prezen-

POMPY

tacją, podobnie zresztą jak największa tegoroczna
nowość – 68-metrowa pompa BETONSTAR H68-7RZ,
która dostępna będzie już niedługo.
Od 2021 r. HANSA proponuje również krótsze
pompy BETONSTAR, takie jak 24- i 30-metrowe
z opcjonalnym, mocniejszym agregatem o wydajności 140 m3 mieszanki betonowej na godzinę.
HANSA rozwija swoje portfolio i od tego roku
w ofercie oprócz pomp do betonu, pompogruszek
oraz betonomieszarek dostępne są również za-

HANSA oferuje pompy o wysięgu od 20 m
do 68 m, często dostępne od ręki

budowy wymienne (wywrotka betonomieszarka),
żurawie HDS, systemy hakowe i bramowe renomowanych światowych producentów. Wiele z tych
maszyn dostępnych jest od ręki w siedzibie firmy
w Kielcach.

Części zamienne i serwis
HANSA zapewnia również dostępność części zamiennych i serwis gwarancyjny maszyn BETONSTAR. Części dostępne są od ręki w magazynie
firmy w Kielcach, który rośnie z dnia na dzień, a jego
powierzchnia to już ponad 1000 m2. W ofercie znajduje się ponad 3000 elementów oryginalnych i zamienników, m.in. tłoków, uszczelek, węży gumowych,
płyt ciernych, pierścieni, rur, kolan, podzespołów hydraulicznych oraz elektrycznych do pomp, do pompogruszek oraz betonomieszarek również innych
wiodących producentów obecnych w Polsce.
Serwis gwarancyjny BETONSTAR oraz pogwarancyjny dla maszyn innych producentów zapewniają 4 w pełni wyposażone mobilne samochody
serwisowe HANSA z doświadczonymi i wykwalifikowanymi mechanikami na pokładzie.
Magazyn to nie tylko zakupy stacjonarne. Aktualnie bardzo ważne i popularne są zamówienia telefoniczne lub on-line i dostawa już na drugi dzień.
A wszystkie te możliwości są dostępne na nowej stronie internetowej: www.hansa-europe.com.
Zdjęcia: © HANSA
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Transport betonu
– logistycznie

Dariusz Piernikarski

ieszanki betonowe gęstoplastyczne, plastyczne i półciekłe
transportowane są typowo betonomieszarkami samochodowymi, tj. pojazdami z zabudowanym obrotowym mieszalnikiem. Umieszczone w jego wnętrzu
spiralnie ukształtowane pióra powodują
mieszanie mieszanki betonowej podczas
jazdy. Samochody wywrotki są używane
najczęściej przy dużych robotach fundamentowych do przewozu na odległość
5–7 km, na której można przewieźć mieszankę bez mieszania, nie obniżając jej
właściwości.

Środki transportu
Betonomieszarki samochodowe klasyfikuje się głównie ze względu na pojemność (ładowność) mieszalnika, ale
znaczenie mają również takie parametry
operacyjne, jak szybkość podawania,
szybkość rozładunku, wydajności mieszania, wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Nie bez znaczenia są również osiągi
podwozia – zwłaszcza zużycie paliwa.
W zależności od pojemności mieszalnika
(typowo 4–16 m3) betonomieszarki samochodowe można podzielić na kilka
klas wielkościowych.

© POLMIX-AST

Kluczowe znaczenie w procesie dostarczania gotowych mieszanek betonowych na plac
budowy ma organizacja procesu transportu. Planując dostawy, należy brać pod uwagę
nie tylko odległość pomiędzy wytwórnią a budową czy ilość środków transportu, ale
również tempo odbioru i zabudowywania mieszanki na budowie.

Krótka żywotność mieszanek betonowych powoduje, że ich producenci
muszą organizować produkcję w oparciu o metodę pull dla przepływu
materiału zgodnie z koncepcją just-in-time

• małe, montowane typowo na podwoziach 2- lub 3-osiowych: o pojemności mieszalnika mniejszej niż 6 m3,
• średnie, montowane na podwoziach
4-osiowych: o pojemności mieszalnika 6–10 m3,
• duże, montowane na podwoziach
5-osiowych lub naczepach: o pojemności mieszalnika powyżej 10 m3.
Sam transport mieszanki betonowej
na plac budowy powinien być realizowany tak, aby nie doszło do jej segregacji
(większe kamienie opadają na dno, lżejsza
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zaprawa cementowa wypływa ku górze),
zanieczyszczenia, zmiany składu czy obniżenia temperatury przekraczającego
granice określone w wymaganiach technologicznych. To, czy dojdzie do zmian
w składzie mieszanki betonowej – czy nastąpi rozpoczęcie procesu wiązania, zależy przede wszystkim do czasu transportu i temperatury. Dopuszczalny czas
transportu gotowej mieszanki zależy od
takich czynników, jak konsystencja mieszanki betonowej, jej skład i zastosowane
domieszki, temperatura, a także tempe-
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© Renault Trucks

Im niższa masa własna betonomieszarki samochodowej, tym więcej zabierze ładunku – producenci
podwozi oferują lekkie podwozia przeznaczone do zabudowy pod betonomieszarkę – Renault Trucks
może zaproponować lekkie podwozie z serii C 8×4 XLoad

Podobnie jak w innych branżach, transport
betonu przechodzi na „zielone” technologie
– przykładem może być hybrydowa betonomieszarka plug-in CIFA Energya

© D. Piernikarski

ratura zewnętrzna. Typowo przyjmuje się,
że transport gotowej mieszanki w temperaturze otoczenia do 15°C nie powinien przekraczać 1,5 h, w temperaturze
do 30°C czas ten skraca się do 0,5 h.

Trudny biznes
Żadna inna branża produkcyjna nie
podlega większym potencjalnym barierom transportowym niż branża transportu
gotowych mieszanek betonowych. Przeszkody te wynikają z tego, że mieszanki
te mają zarówno niski stosunek wartości
do masy, jak i są bardzo nietrwałe, co powoduje, że muszą zostać usunięte z ciężarówki, zanim stwardnieją. Krótka żywotność mieszanek oznacza, że zakłady
je produkujące są zobowiązane do organizowania produkcji w oparciu o metodę
pull dla przepływu materiału zgodnie
z koncepcją just-in-time (ściśle na czas).
Krótka trwałość dla konsumentów oznacza, że muszą oni wybierać producentów
znajdujących się w bliskiej odległości od
miejsca prowadzonej budowy.
Harmonogramy produkcji i dystrybucji mieszanek betonowych muszą odpowiadać wymaganiom i harmonogramom
firm realizujących prace budowlane. Ponieważ producenci betonu ponoszą podobne koszty produkcji, wydajność dystrybucji i odpowiadające jej niskie koszty

dystrybucji są głównymi czynnikami konkurencyjnymi, które różnicują producentów i umożliwiają przedsiębiorstwom
obniżenie cen i/lub osiągnięcie wyższych
marż. Zakłady produkujące mieszanki
betonowe muszą wziąć pod uwagę koszty
dystrybucji i ograniczenia wynikające
z przepisów, aby opracować wydajne metody wykorzystania przewożących materiał betonomieszarek i harmonogram
wysyłki w oparciu o koncepcję dostaw na
czas. Spełniając te wymagania, producent
mieszanek betonowych i współpracujące
z nim firmy transportowe są w stanie nie
tylko poprawić satysfakcję swoich klientów, ale także zwiększyć konkurencyjność
na tle innych producentów.

Łańcuch dostaw
Proces obsługi zamówień i dostaw
mieszanki betonowej rozpoczyna się od
wystawienia zamówienia z placu budowy
do zakładu wytwórczego (betoniarni), po

czym następuje dostawa ładunku ciężarówką – betonomieszarką na plac budowy,
a na końcu powrót pojazdu do zakładu.
Podczas transportu nachylona oś obracającego się bębna na ciężarówce obraca
się, aby stale mieszać przewożony beton
i zachować jego jakość.
Tworząc efektywny harmonogram
dla samochodów ciężarowych, dyspozytor partii betonu musi wziąć pod uwagę
terminowość dostaw. Harmonogram ten
musi zbilansować działania zarówno na
placu budowy, jak i w miejscu produkcji.
Wysoki stopień niepewności w odniesieniu do operacji betonowania na miejscu i czasu dojazdu z zakładu do miejsca
rozładunku, w połączeniu z dużymi wahaniami zamówień na placu budowy pod
względem czasu i ilości, powoduje, że
obecne praktyki w zakresie planowania
produkcji betonu i organizowania jego
dostaw są w dużej mierze oparte na metodzie prób i błędów i zależą od doświadczenia dyspozytora.
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Konieczność działania na rzecz ochrony środowiska, efektywnego wykorzystania energii i redukcji emisji dwutlenku
węgla sprawiają, że wydajna wysyłka betonomieszarek nabiera coraz większego
znaczenia. Emisja pyłów podczas transportu i magazynowania oraz przenoszenia surowców do zakładu produkcyjnego
powodują zanieczyszczenie powietrza.
Struktura wiekowa taboru samochodowego przewoźnika realizującego dostawy
jest również istotna: w wielu firmach
znaczny procent pojazdów to samochody
stare i źle utrzymane. Wszystkie te czynniki sprawiają, że obsługa techniczna

Podwozie betonomieszarki z osiami w konfiguracji osi tridem z ostatnią osią podnoszoną
i skrętną ułatwia manewrowanie na małych przestrzeniach, co jest typowe dla placów
budowy – na zdjęciu betonomieszarka Liebherr zabudowana na 5-osiowym podwoziu
MAN 44.480 10×4 z tylną osią skrętną i podnoszoną

i kontrola emisji stają się jeszcze bardziej
palącym problemem. Dlatego rozwiązywanie problemów operacyjnych dotyczących koordynacji zakładów i lokalizacji
wymaga skutecznych schematów wysyłek,
uwzględniających odpowiednie harmonogramy obsługi pojazdów.
Zatem najlepszym harmonogramem
wysyłki mieszanek betonowych na miejsce
przeznaczenia będzie taki, który zmini-

Wąskie gardła
Jest oczywiste, że mieszanki betonowej nie można wyprodukować przed
zamówieniem i że musi być przygotowana tylko po potwierdzeniu zamówienia
i oszacowaniu czasu realizacji. Po roz-

© Liebherr

Betonomieszarki Liebherr ETM 1005 i ETM 1205 na podwoziu firmy Futuricum
transportują duże ilości betonu na plac budowy cicho i niezawodnie, bez emisji
spalin; ponieważ odległości od wytwórni betonu do placu budowy są stosunkowo krótkie, to całkowicie elektryczne rozwiązanie szczególnie dobrze
nadaje się do tego zastosowania

malizuje całkowity czas oczekiwania betonomieszarek na miejscu, jednocześnie
zaspokajając potrzebę dostaw do innych
lokalizacji bez przerywania operacji wylewania betonu.
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poczęciu wylewania betonu na placu budowy czas oczekiwania na kolejne dostawy musi być krótszy niż maksymalny
dopuszczalny czas przerwy. W przypadku
opóźnienia dostawy beton rozpocznie
proces wiązania, może również zostać zablokowany podajnik pompy do betonu,
co poważnie pogorszy jakość konstrukcji.
Po wyruszeniu ciężarówek z mieszanką
betonową z zakładu produkcyjnego całkowity czas podróży, łącznie z ewentualnymi przestojami i czasem oczekiwania, nie może zazwyczaj przekroczyć
1,5 h. Podczas transportu nie powinno
być różnic w jakości materiału, ponieważ
istnienie takich odchyleń prowadzi do ryzyka odrzucenia ładunku przez odbiorcę.
Okresowa obsługa samochodów betonomieszarek jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas załadunku
i transportu oraz pozwala na uniknięcie
ryzyka związanego z nagromadzeniem
stwardniałego betonu w bębnie. Jeśli osad
ten nie zostanie usunięty w odpowiednim
czasie, może to spowodować niedostateczne wymieszanie przewożonego betonu. Przed opuszczeniem zakładu ciężarówki powinny być również sprawdzane pod

kątem wystarczającej ilości paliwa, oleju
i wody oraz muszą być okresowo wysyłane do serwisu w celu szczegółowej kontroli, czyszczenia, konserwacji i naprawy.

Sprzeczne oczekiwania
Okazuje się, że w przypadku firm zajmujących się transportem mieszanek betonowych możliwe jest uzyskanie większej rentowności (a więc i wyższego zysku)
przy niepewnym lub wahającym się popycie w porównaniu z popytem pozostającym na stałym poziomie. Głównym
powodem jest to, że popyt pojawiający
się z opóźnieniem może nie zaspokoić potrzeb klientów. Przyczyny opóźnionego
popytu to np. pogoda i tempo budowy,
co może skutkować zerowym popytem
jednego dnia i gwałtownym wzrostem
popytu następnego dnia. Wahania popytu mogą skutkować tym, że betonomieszarki samochodowe stać będą bezproduktywnie lub ich zabraknie.
Bez uwzględnienia kosztów zewnętrznych całkowity koszt będzie niedoszacowany, a całkowity zysk zawyżony. Aby
osiągnąć efektywność w wymiarze eko-

reklama

logicznym i zachęcić do zrównoważonego
rozwoju, biznes związany z transportem
mieszanek betonowych będzie musiał
w coraz większym stopniu uwzględniać
środowisko. Poprawa logistycznego łańcucha dostaw może zmniejszyć wpływ
na środowisko, jednocześnie zwiększając
konkurencyjność firmy i długoterminową
rentowność.
Efektywne planowanie pracy betonomieszarek samochodowych i logistyka
dostarczania surowców do produkcji betonu mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej wydajności dostaw.
Jednak dostawcy mieszanek stoją przed
trudnym problemem, głównie dlatego, że
poszczególne strony zaangażowane w produkcję, transport i odbiór gotowego betonu mają różne oczekiwania co do wydajności dostaw. Podczas gdy wykonawcy
są bardziej zainteresowani terminową dostawą, aby zapewnić brak przerw w układaniu betonu, firmy transportowe chcą
zmniejszyć straty operacyjne poprzez zminimalizowanie postojów i pracy betonomieszarek na biegu jałowym w miejscu
załadunku i dostawy przy jednoczesnym zachowaniu swojej reputacji rynkowej.

ontynuujemy rozważania związane
ze strategiami obsługi maszyn.
Przypomnijmy, że są to 4 podstawowe podejścia, a mianowicie:
• obsługa korekcyjna, którą przeprowadza się w razie awarii,
• obsługa zapobiegawcza – prewencyjna, którą przeprowadza się w przypadku maszyn sprawnych,
• obsługa predykcyjna,
• obsługa proaktywna.
W pierwszej części rozważań („Samochody Specjalne” nr 9/2020) przeanalizowaliśmy ogólne zasady obsługi korekcyjnej i prewencyjnej, w tej zajmiemy się
obsługą predykcyjną i proaktywną.

Obsługa predykcyjna
Zasada obsługi predykcyjnej polega
na monitorowaniu wydajności systemu
lub jego głównych komponentów w celu
ustalenia, kiedy wymagane jest działanie.
Jeśli można zmierzyć rzeczywisty po-

© Digital Doughnut
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Strategie utrzymania
(strategie obsługowe)
stanu technicznego

ziom wydajności, wówczas interwał wymiany lub renowacji może być ustalony
na podstawie twardych danych, a nie
oszacowania, jak w przypadku obsługi
prewencyjnej. Aby jednak działania te
były skuteczne, analizując uzyskane dane
dotyczące poziomu wydajności, należy
wyznaczyć trend, tj. pomiary muszą być
wykonywane w regularnych odstępach
czasu i należy sporządzić wykresy ilustrujące rozwój zjawiska w pewnym okresie (rysunek).

Korekta, prewencja,
a może predykcja?
Dariusz Piernikarski
Część 2
Utrzymanie sprawności technicznej, a więc obsługa
(konserwacja) dowolnego urządzenia mechanicznego,
polega na zapewnieniu, że pozostaje ono w gotowości
do działania, ilekroć jest to wymagane. Można w tym
celu wykorzystywać różne strategie działania.
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Jak widać na rysunku, badanie poziomu wydajności w regularnych odstępach czasu pozwala łatwo zidentyfikować
punkt, w którym degradacja własności
zaczyna przyspieszać (B) i podjąć odpowiednie działania. Należy jednak zapewnić, aby dane były uzyskiwane w miarę
możliwości w powtarzalnych warunkach
roboczych (np. temperaturowych czy obciążeniowych). Jeśli np. jeden odczyt wykonujemy tuż po uruchomieniu silnika,
a kolejny planowy pomiar wydajności po
kilku godzinach pracy, trudno wyciągnąć
wiarygodne wnioski. Stosowanie zasad
obsługi predykcyjnej ma kilka niezaprzeczalnych zalet:
1) Mierząc poziom wydajności, można
uzyskać wczesne ostrzeżenie o nadchodzącym uszkodzeniu, tym samym znacznie zmniejszając prawdopodobieństwo
kosztownych napraw nieoczekiwanych
awarii, a jednocześnie maksymalizując
żywotność komponentu. Można uniknąć
niepotrzebnych przestojów maszyny, a elementy znajdujące się w stanie sprawności
(w dobrym stanie technicznym) nie będą
niepotrzebnie wymieniane.
2) Zalecenia dotyczące wymiany lub
regeneracji komponentu opierają się na
konkretnych przesłankach i dlatego są
trudniejsze do zignorowania przez osoby
odpowiadające za utrzymanie floty w stanie gotowości lub kierowników finansowych, którzy nie chcą zatwierdzić związanych z tym wydatków.
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do monitorowania stanu będzie również
wymagać okresowej kalibracji, aby zapewnić dokładność i powtarzalność odczytów danych.
3) Stosowanie obsługi predykcyjnej
to coś więcej niż zwykłe rejestrowanie
danych. Kluczowa część procesu obejmuje
interpretację informacji w celu przewidzenia najbardziej odpowiedniego czasu
na przeprowadzenie obsługi. Postęp technologiczny powoduje, że uczenie ma-

Wyznaczanie trendu zmian
poziomu wydajności jako
podstawa przyjęcia obsługi
predykcyjnej
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Pomiar rzeczywistego poziomu wydajności pozwala
na ustalenie rzeczywistych okresów wymiany lub renowacji
części na podstawie rzeczywistych danych, a nie oszacowania, jak w przypadku obsługi prewencyjnej

spadły, a wprowadzenie komunikacji CAN
i transmisji bezprzewodowej uprościło
ten aspekt. Należy również pamiętać, że
sprzęt monitorujący niekoniecznie musi
być na stałe zainstalowany w systemie:
można wykorzystywać przenośne urządzenia pomiarowe, wówczas koszty nie
będą zbyt wysokie.
2) Wiele czujników wymaganych do
monitorowania stanu systemu musi być
zamontowanych w obszarach, w których
będą podatne na uszkodzenia. Konieczne
staje się takie ich rozmieszczenie, aby
niezawodnie działały w nawet najtrudniejszych warunkach, istotny staje się również sposób transmisji sygnałów z czujników. Większość urządzeń używanych

szynowe może być wykorzystywane do
generowania algorytmów komputerowych, które są w stanie zidentyfikować
trendy i poziomy wydajności wykraczające poza normę.
Wraz ze wzrostem kosztów przestojów wynikających z unieruchomienia maszyny (pojazdu) i kosztów oprzyrządowania obsługa predykcyjna staje się coraz
bardziej skuteczną metodą zapewniania
gotowości eksploatacyjnej. W miarę dalszego rozwoju systemów nadzoru i akwizycji danych oraz przemysłowego internetu rzeczy obsługa predykcyjna stanie
się niezbędnym narzędziem, w którym
czas sprawności maszyny jest ważnym
czynnikiem.
Obsługa predykcyjna na tle innych
metod utrzymania stanu technicznego
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3) Monitorowanie stanu technicznego
poszczególnych komponentów i układów
funkcjonalnych (np. układu hydraulicznego w wywrotce) może dostarczyć cennych informacji dotyczących wzorców zużycia, które można wykorzystać w ramach
funkcjonujących w firmie programów
ciągłego doskonalenia lub np. programu
Kaizen. Bardzo często okresy eksploatacji
podzespołów można wydłużyć, gdy ich
parametry operacyjne są monitorowane
i rozumiane.
Niestety, obsługa predykcyjna ma
również kilka negatywnych aspektów:
1) Sprzęt monitorujący i powiązana
z nim sieć komunikacyjna w oczywisty
sposób zwiększają początkowy koszt
wdrożenia zasad obsługi predykcyjnej.
W ostatnich latach koszty oprzyrządowania (czujniki, urządzenia pomiarowe)
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Coraz częściej aplikacje
mobilne połączone z systemami
telematycznymi ułatwiają gromadzenie danych diagnostycznych i bieżącą ocenę stanu
technicznego

Ogólny schemat metodologii przetwarzania
danych w systemach
obsługi i diagnostyki
predykcyjnej
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Obsługa proaktywna
Bez względu na to, jak dokładnie oszacowano okres użytkowania komponentu
lub jak dokładnie monitorowano jego poziom wydajności, zdarzają się sytuacje,
w których dochodzi do awarii. Może to
być spowodowane np. niewykrytą wadą
produkcyjną, błędem operatora lub mechanika w serwisie lub po prostu pechem.
Celem obsługi proaktywnej jest przede
wszystkim próba przewidzenia takich
przypadków, a następnie ocena prawdopodobieństwa ich wystąpienia i ich
wpływu na działanie maszyny. W oparciu o kombinację tych dwóch czynników
potencjalne przyczyny lub konsekwencje
awarii mogą zostać wyeliminowane lub
zredukowane do akceptowalnego poziomu.
Dzięki „niezawodnemu” zabezpieczeniu systemu można znacznie zmniejszyć
jedną z głównych przyczyn awarii, jaką
jest błąd ludzki. Wdrożenie proaktywnego
programu obsługi często wydłuża okres

użytkowania komponentów, eliminując
przyczyny przedwczesnej awarii. Kwantyfikując ryzyko i konsekwencje awarii
elementu jeszcze na etapie projektowania, można zidentyfikować obszary –
wąskie gardła – w których mogą być wymagane urządzenia rezerwowe. Opracowanie zasad obsługi proaktywnej wymaga
doświadczenia w tym zakresie oraz pełnej świadomości priorytetów użytkownika końcowego.

Wybór strategii obsługowej
Wybór zastosowanej strategii obsługowej zależy zatem od wielu czynników,
takich jak:
a) konsekwencje awarii maszyny (np.
aspekty bezpieczeństwa, utrata zdolności operacyjnych itp.),
b) konsekwencje awarii podzespołów,
c) koszt przestoju maszyny i prac naprawczych,
d) intensywność eksploatacji,
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e) dodatkowy koszt komponentów związanych z obsługą (czujników, oprogramowania itp.).
Jak wspomniano wcześniej, w przypadku czegoś tak prostego jak pilot do
telewizora odpowiednia może być obsługa
korekcyjna. W przypadku pojazdów użytkowych i ich układów funkcjonalnych
procedury obsługi prewencyjnej, predykcyjnej lub proaktywnej są zdecydowanie bardziej korzystne i nie wykluczają
się wzajemnie. Możliwe jest połączenie
kilku technik w celu uniknięcia nieoczekiwanych awarii. W rzeczywistości, jeśli
awaria wystąpi, należy przeprowadzić
proaktywny proces, aby zapobiec lub zminimalizować prawdopodobieństwo jej ponownego wystąpienia w przyszłości. Jeśli
wszystkie sposoby zawiodą, obsługa korekcyjna będzie oczywiście nadal wymagana, ale i tak można to do pewnego
stopnia wstępnie zaplanować (np. przez
przygotowanie części zamiennych, procedur, przeszkolenie personelu itp.).

© Faymonville
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Naczepy niskopodwoziowe

Faymonville do wysokich ładunków
Wysokość ładunku często okazuje się dużym wyzwaniem w codziennym
transporcie. Wymogi prawne i trudny profil trasy regularnie powodują bóle
głowy. Tam, gdzie liczy się każdy milimetr wysokości, Faymonville oferuje
największy wybór naczep niskopodwoziowych.

aczepy zagłębiane z trzech serii produktów MegaMAX, GigaMAX i VarioMAX
umożliwiają przestrzeganie ustawowych
ograniczeń wysokości nawet przy dużym obciążeniu. Dzięki małej wysokości jezdnej naczepy niskopodwoziowe przejeżdżają przez tunele, mosty
i pod liniami wysokiego napięcia, co sprawia, że
nawet skomplikowane projekty mogą bezpiecznie
dotrzeć do celu.
Producent ma w swoim programie produkcyjnym
3 serie pojazdów do różnych zadań. Naczepa
zagłębiana MegaMAX o ładowności od 20 t do
80 t ma odpinaną łabędzią szyję, obniżony pokład
ładunkowy i wózki jezdne mające – w zależności
od potrzeb – od 1 do 5 osi. W celu uzyskania dodatkowej ładowności i optymalnego rozłożenia ciężaru, w razie potrzeby, między ciągnikiem siodłowym a łabędzią szyją można zamontować 1- lub
2-osiowy wózek dolly.

Z kolei naczepa niskopodwoziowa GigaMAX o ładowności od 30 t do 70 t charakteryzuje się tym, że
1- lub 2-osiowy wózek dolly (osie wahliwe typu
pendel) jest na stałe zamocowany do łabędziej szyi.
W ten sposób użytkownik uzyskuje maksymalnie
kompaktową całkowitą długość zestawu przy jednocześnie dużej długości ładunkowej. Zintegrowane osie wahliwe zwiększają ładowność w przedniej części pojazdu.
Naczepa zagłębiana VarioMAX o ładowności od
30 t do 135 t ma odpinany wózek jezdny dolly
z osiami wahliwymi, może on być domontowany
pomiędzy łabędzią szyją a obniżonym pokładem. Solidna i dobrze przemyślana konstrukcja zapewnia, że
to rozwiązanie ma optymalny stosunek ładowności
do ciężaru własnego dla ciężkich klas tonażu.
Szeroka gama typów łabędziej szyi firmy Faymonville pasuje do każdego ciągnika siodłowego. Naczepy z zagłębianym pokładem występują w kilku

typach i kategoriach ładowności. Tak szeroki wachlarz opcji konfiguracji i wyposażenia pojazdów
Faymonville zapewnia uniwersalne możliwości.
Pokład ładunkowy jest dostępny w różnych odmianach: jako pokład płaski, platforma do transportu koparki, platforma do przewożenia maszyn
rolniczych. Zewnętrzne belki mogą mieć stałą lub
zdejmowaną podłogę, w razie konieczności można
domontować zewnętrzne belki poszerzające szerokość pokładu. Pokład można również skonfigurować do przewożenia statków, korzystając z jego
hydraulicznego poszerzenia.
W przypadku wszystkich naczep zagłębianych
z serii produktów Faymonville intuicyjna i prosta
obsługa zapewnia, że wszelkiego rodzaju projekty
transportowe wymagające użycia tak specjalistycznych rozwiązań są łatwe do wykonania.
Opracowanie Dariusz Piernikarski
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ciągu kilku miesięcy poszczególne
komponenty były transportowane
z różnych zakładów produkcyjnych
do firmy Barlage w Haren nad rzeką Ems, gdzie
zmontowano komponenty i wykonano ostatnie poprawki na wymiennikach ciepła. Stamtąd należało
je dowieźć do portu i załadować na statek towarowy.
6 wymienników ciepła składało się z 2 chłodnic
o masie 658 t i wymiarach 46,33×6,22×7,32 m,
2 chłodnic o masie 429 t i wymiarach 29,06×
5,58×7,53 m oraz 2 chłodnic o masie 466 t i wymiarach 32,25×6,42×6,95 m.

Zadanie polegało na przetransportowaniu tych
wymienników ciepła z zakładu montażowego na
nabrzeże, gdzie 2 ciężkie dźwigi (LR 1600) załadowały je do wnętrza statku transportowego. Chociaż trasa miała tylko około 800 m długości, wyzwania były ogromne ze względu na konieczność
pokonywania ograniczonych przestrzeni na trasie
dookoła portu.
Aby przenieść chłodnicę ważącą 658 t, zespół
transportowy polegał na zaufanych, wytrzymałych
modułach transportowych Goldhofer PST/SL-E
w konfiguracji 2×12 linii osiowych, podnosząc gi-

Gigantyczne chłodnice
dla zakładów skraplania
gazu w Rosji
Pod koniec ubiegłego roku firmy KAHL Schwerlast
i Pieper Schwertransporte podjęły się przewiezienia
6 ogromnych wymienników
ciepła dla dwóch
rosyjskich zakładów
skraplania gazu.

gantyczny ładunek hydraulicznie bez użycia dźwigu.
Sprzęt użyty do operacji był kombinacją dzieloną
1 + 1/2, tj. z jednym modułem podzielonym wzdłużnie i połączonym równolegle z drugim pełnym
modułem. Zaletą tej kombinacji jest to, że z jednej strony zapewnia znacznie lepszą stabilność niż
moduł o pojedynczej szerokości, a z drugiej wymaga
mniej miejsca do manewrowania niż kombinacja
1 + 1 o podwójnej szerokości. Każda 12-osiowa
jednostka była napędzana przez wysokowydajny
moduł napędowy (powerpack) o mocy 490 KM.
Z ładunkiem 658 t przymocowanym do dwóch zestawów modułów samobieżnych o szerokości
powiększonej o 50% pokonanie trzech zakrętów
90° przy całkowitej długości zestawu przekraczającej 50 m i szerokości ładunku wynoszącej 6,43 m
było nie lada wyczynem.
Konieczne było ostrożne manewrowanie, aby
ominąć szereg stałych przeszkód (silosy, ściany,
oprawy oświetleniowe itp.) oraz różne przedmioty
czekające na odbiór. Dzięki elektronicznemu sterowaniu na wszystkich osiach i ograniczeniu prędkości jazdy do wielkości minimalnych eksperci
z powodzeniem przeprowadzili kombinację przez
wszystkie wąskie odcinki trasy.
Obsługa takich operacji transportowych bez obrotnicy (której zaletą jest znacznie większa stabilność
przechyłu) wymaga drobiazgowych prac przygotowawczych i dużego doświadczenia, co na co
dzień demonstruje sprawdzony zespół firm Kahl
i Pieper. Pomimo trudności ogromny ładunek dotarł na miejsce w odpowiednim czasie, a statek
mógł odpłynąć zgodnie z planem.
Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Knieper

Aby przenieść chłodnicę ważącą
658 t, zespół transportowy polegał
na zaufanych, wytrzymałych modułach transportowych
Goldhofer PST/SL-E w konfiguracji 2×12 linii osiowych
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Niskopodwoziowy
transport budowlany

Dariusz Piernikarski

Proponujemy subiektywny przegląd naczep niskopodwoziowych,
których ładowność zawierająca się w przedziale 30–70 t pozwala
na przewożenie nawet najcięższych maszyn budowlanych.

edług danych CEPiK w 2020 r.
zarejestrowano w Polsce 306
nowych pojazdów sklasyfikowanych jako naczepy niskopodwoziowe (bez rejestracji czasowych), liderem ryku w tej grupie produktowej jest
firma Emtech (72 szt.), na drugiej pozycji
Bodex (58), na trzeciej Wielton (43).
W pierwszej piątce znalazły się jeszcze
Kässbohrer (38) oraz Ozgul (24).

Faymonville MultiMAX
W rodzinie niskopodwoziowych naczep Faymonville MultiMAX interesującym wariantem przeznaczonym do transportu maszyn budowlanych jest rozsuwana

naczepa w wersji 1+3 ze zintegrowanymi wnękami na koła do transportu
ładowarek kołowych i wyposażona we
wnękę na ramię koparki. Platformę ładunkową można poszerzyć hydraulicznie
z 2540 mm do 3200 mm. Ten proces jest
wykonywany przez kierowcę poprzez
proste naciśnięcie przycisku na swoim
pilocie. Bezstopniowo regulowane poszerzenie umożliwia precyzyjne dopasowanie platformy ładunkowej do szerokości
transportowanej maszyny. Żmudna instalacja wysięgników nie jest już konieczna,
co znacznie ułatwia pracę kierowcy.
Ciekawym wariantem jest 3-osiowa
naczepa MultiMAX Plus z platformą podnośnikową jako specjalistyczny pojazd do

transportu pojazdów dźwigowych i zwyżek. Ponieważ bywa, że jednocześnie jest
ładowanych kilka platform roboczych,
zwyżek lub wózków widłowych, naczepa
ma liczne punkty mocowania dla idealnego zabezpieczenia ładunku. Wzmocniona podłoga kratownicowa i rampy
najazdowe o dużej nośności zapewniają
wymaganą wytrzymałość i bezpieczeństwo podczas załadunku i rozładunku.
Naczepa jest dostępna z hydraulicznym
wymuszonym sterowaniem przegubowym
skrętem osi lub z osiami wyposażonymi
w tarciowy mechanizm skrętu.
Naczepy MultiMAX Plus są dostępne
z gamą opcjonalnych akcesoriów, w tym
wciągarek linowych i praktycznych schowków na łańcuchy mocujące. Całkowicie
ocynkowany pojazd ma długotrwałą odporność na korozję, gwarantując satysfakcję z użytkowania.

© Faymonville

Dzięki niewielkiej
masie własnej
naczepa MultiMAX
Plus umożliwia realizację ogólnoeuropejskich zadań transportowych przy
zachowaniu krajowych przepisów
dotyczących normalnego ruchu towarowego w granicach
40–44 t
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Goldhofer STEPSTAR
Naczepy STEPSTAR z kierowanymi
osiami wleczonymi są dostępne w 3-, 4oraz 5-osiowych konfiguracjach, a opcjonalnie mogą być teleskopowo rozsuwane.
Goldhofer oferuje firmom transportowym
sprawdzoną wysoką jakość na atrakcyjnych warunkach. Są idealnym wyborem
do codziennych przewozów z maksymalnym naciskiem na oś 12 t i ładownością do 70 t.
W nierozsuwanej wersji 3-osiowej naczepy STEPSTAR zostały zaprojektowane
specjalnie do transportu maszyn budowlanych. Wersje te cieszą się dużym zainteresowaniem użytkowników ze względu
na niski ciężar własny i wynikającą z tego
większą ładowność w pierwszej katego-

rii zezwoleń. Doskonały stosunek ładowności do masy własnej oznacza w praktyce znacznie większą wydajność i bardziej
ekonomiczne operacje transportowe.
Pojazdy przekonują użytkowników
inteligentnymi szczegółami konstrukcyjnymi, takimi jak skuteczna koncepcja
zabezpieczenia ładunku, prosta obsługa
oraz nowa generacja ramp, które można
obsługiwać bezprzewodowo oraz szybko
i łatwo mocować i zdejmować. Ponadto
pokłady ładunkowe są pokryte odporną
na zużycie polimerową powierzchnią
TraffideckGo. Pozwala to zmniejszyć
masę własną naczepy i obniżyć wysokość
załadunku do 780 mm dla opon o rozmiarze 205 lub do 855 mm dla opon
o rozmiarze 245. Naczepy STEPSTAR
wyposażone są również w wyjątkowo
długą i szeroką wnękę na ramię koparki
z otwartą częścią tylną – można lokować
tam również większe ramiona koparek,
obniżając całkowitą wysokość pojazdu
z ładunkiem. Naczepa jest również wyposażona w lekkie i długie rampy, z prostą
regulacją w celu zwiększenia szerokości do
2990 mm lub całkowitego zsunięcia ramp.
Opracowując naczepy STEPSTAR,
inżynierowie z firmy Goldhofer nic nie pozostawili przypadkowi. Powstała rodzina
pojazdów, która zapewnia klientom największy możliwy zakres zastosowań i pozwala na ekonomiczne i elastyczne działania w zakresie ładowności do 52 t (na
terenie Niemiec). Ze względu na zastosowanie wielu komponentów premium
całkowity koszt posiadania powinien być
niższy niż w przypadku porównywalnych
pojazdów, co znacznie odciąża każdą

W nierozsuwanej wersji
3-osiowej naczepy
Goldhofer STEPSTAR
zostały zaprojektowane
specjalnie do transportu
maszyn budowlanych
– wersje te cieszą się
dużym zainteresowaniem użytkowników ze
względu na niski ciężar
własny i wynikającą
z tego dużą ładowność
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flotę i wydłuża okresy międzyobsługowe.
Ponadto przemyślana koncepcja mocowania, prosta obsługa i elastyczne opcje
doposażenia zapewniają wysoki poziom
bezpieczeństwa.

Kässbohrer K.SLL
Podstawą niskopodwoziowych naczep
z obniżonym łożem Kässbohrer K.SLL jest
hydraulicznie sterowane 2- lub 3-osiowe
podwozie z zawieszeniem pneumatycznym, zaprojektowane w taki sposób, że
przewożone maszyny mogą być ładowane
od tyłu, wjeżdżając na pokład po rampach.
Jest to oszczędność czasu w porównaniu
z załadunkiem przednim wymagającym
odpięcia łabędziej szyi. W wersji standardowej naczepy K.SLL są również przystosowane do załadunku od przodu, ale
jest to konieczne tylko wtedy, gdy średnica kół lub gąsienic przewożonych maszyn jest mała.
Obniżony pokład ładunkowy ma prawie 7 m długości i można go teleskopowo
wydłużyć o kolejne 5,5 m w odstępach
co 50 cm. W trakcie jazdy dolna krawędź pokładu ładunkowego znajduje się
300–340 mm nad powierzchnią. Jeśli
naczepę doposaży się w zamki twistlock, można również przewozić kontenery 40-stopowe.
Standardowo platforma ładunkowa
ma grubość 200 mm (opcjonalnie 225 mm
i 250 mm) i jest zespawana z wózkami
jezdnymi. Dostępne jest również połączenie śrubowe, jeśli konieczne jest łączenie wózków jezdnych z dodatkowymi
platformami ładunkowymi. Na nacze-
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Dzięki niewielkiej masie własnej naczepa MultiMAX Plus umożliwia realizację ogólnoeuropejskich zadań transportowych przy zachowaniu krajowych
przepisów dotyczących normalnego ruchu towarowego w granicach 40–44 t.
Przy obciążeniu siodła 18 t łabędzia szyja
jest dostępna w wersjach o wysokości
150 mm lub 220 mm.
Naczepa MultiMAX Plus to szczególnie zwrotny i wszechstronny pojazd.
Firmy transportowe, które wykonują nie
tylko transport specjalny, ale również
przewożą zwykłe ładunki (np. w drodze
powrotnej), decydując się na MultiMAX
Plus, otrzymują pojazd zoptymalizowany
pod kątem elastyczności i ekonomiczności. Naczepa niskopodwoziowa MultiMAX Plus nadaje się m.in. do transportu
lżejszych maszyn budowlanych, pojazdów
podnoszących (podnośniki, zwyżki, wózki
widłowe), kontenerów, a także ładunków
wielkogabarytowych i/lub długich.
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pach K.SLL można również przewozić
długie ładunki, korzystając z 1 lub 2
podpór pośrednich przystosowanych do
nacisku 15 t. Podpory mocuje się w kieszeniach na kłonice (50×100 mm) ulokowanych na zewnątrz ramy głównej. Na
pokładzie ładunkowym znajduje się 6
par kieszeni, a kolejne 3 rozmieszczono
na podwoziu. Pokład ładunkowy wypo-

© Kässbohrer

Naczepy Kässbohrer
K.SLL mają podwozie
wyposażone w osie
z zawieszeniem pneumatycznym, przewożone
maszyny mogą być ładowane od tyłu, wjeżdżając
na pokład po rampach

sażony jest w rozkładane trawersy, które
zwiększają szerokość załadunku do 3 m.
Zaletą jest drewniana podłoga podzielona na 3 segmenty – można ją łatwo
zdemontować, ponieważ jest przytwierdzona za pomocą 4 par pierścieni mocujących. Jest to ogromna zaleta, gdy przewożone są np. rury lub łodzie. W przypadku
braku podłogi podwozie zmienia się w mos-
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tek przęsłowy. Balkon na łabędziej szyi
ma długość 1,9 m, co powinno wystarczyć
do przechowywania kłonic i desek.
Naczepy K.SLL mają funkcję resetowania wysokości zawieszenia w położenie do jazdy, funkcja ta staje się aktywna
od prędkości 15 km/h. Możliwe jest ustawienie wysokości do jazdy na 340 mm
zamiast 300 mm – w przypadku ciężkich

© Nooteboom
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Naczepy Nooteboom Multitrailer MCO
mają hydrauliczne sterowanie skrętem osi

ładunków o niewielkiej wysokości każdy
centymetr dodatkowego prześwitu jest
bardzo pożądany. Sterowanie skrętem
osi odbywa się w wersji standardowej za
pomocą pilota kablowego, opcjonalnie
dostępny jest pilot radiowy. Kąt skrętu
zwrotnic wynosi maksymalnie 42° dla osi
BPW lub 38° dla osi SAF.

Nooteboom Multitrailer MCO
Przez lata Nooteboom przekonał wielu
użytkowników, aby zdecydowali się na
naczepy należące do programu SMART
obejmującego 3- i 4-osiowe naczepy niskopodwoziowe z osiami samokierującymi.
Aby dać operatorom transportowym dodatkowe korzyści, producent oferuje również hydrauliczne sterowanie we wszystkich niskopodwoziowych naczepach typu
semi z programu SMART – tworzą one
rodzinę MCO. Hydrauliczny układ kierowniczy zapewnia doskonałą manewrowość i minimalne zużycie opon.
Oprócz wielu opcji dostępnych dla
naczep niskopodwoziowych z rodziny
OSD z osiami samokierującymi naczepy
Multitrailer MCO ze sterowaniem hydraulicznym mają wiele dodatków. Zamiast
stałego i pojedynczego pokładu ładunkowego można zamówić podwójnie lub
nawet potrójnie wydłużany pokład, który
można rozciągać do 45 m. Zamiast stałej
łabędziej szyi dostępna jest opcjonalnie
szyja z regulacją hydrauliczną. Wykończenie i konserwacja są najwyższej jakości,
podwozie w całości zostało ocynkowane
metodą natryskiwania cieplnego.

Nooteboom może dostosować naczepę
MCO do specyficznych wymagań klienta,
tak aby była idealnie dopasowana do
określonych zastosowań. W programie
MCO dostępne są wersje specjalne, takie
jak pojazdy z pokładem w kształcie litery
V do transportu sekcji wież wiatrowych.
Stosowane jest standardowo zawieszenie pneumatyczne, możliwe jest również wykorzystanie zawieszenia hydropneumatycznego z funkcją podnoszenia/
opuszczania. Pokład ładunkowy ma wysokość do jazdy wynoszącą ok. 780 mm
(opony 205/65 R17,5), zastosowanie opon
o rozmiarach 235/75 R17,5 lub 245/70
R17,5 daje wysokość załadowanego pokładu ok. 880 mm. Duża odległość między
osiami (1810 mm) w naczepach 2-osiowych Multitrailer MCO gwarantuje, że
dopuszczalny nacisk na oś w naczepie
MCO wynosi 10 t przy prędkości 80 km/h.
Ponadto niska masa własna zapewnia wyjątkowo dużą ładowność – także w transporcie z zezwoleniem.
Producent oferuje szeroką gamę ramp
do różnych zastosowań, z małym kątem
nachylenia i bezproblemowym połączeniem z pokładem ładunkowym, dostępne
są także różne warianty wykończenia, np.
wnęka na ramię koparki.

Scheuerle Euro Compact
Produkowana przez należącą do Grupy
TII firmę Scheuerle lekka naczepa niskopodwoziowa EuroCompact może być
wykorzystywana do transportu ładunków
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o ciężarze od 37 t do 48 t. Bardzo dobre
proporcje ciężaru własnego do ładowności i jedna z najbardziej zwartych konstrukcji w tym segmencie daje użytkownikom naczepy EuroCompact przewagę
konkurencyjną. Najważniejsze cechy przemawiające za tym pojazdem to niewielkie koszty eksploatacji i obsługi, pokład
ładunkowy o bardzo niskiej wysokości
załadunku i doskonała zwrotność dzięki
zoptymalizowanemu sterowaniu i dużemu
kątowi skrętu osi.
Naczepa Eurocompact dostępna jest
w różnych konfiguracjach osi: 1+3, 2+4,
a nawet 3+5 lub 4+6. Dodatkowy wózek
dolly z osią SmartAxle umożliwia dostosowanie konfiguracji do obciążenia i wybranej trasy. Na przykład podstawowa
kombinacja 2+4 poprzez dopięcie wózka
SmartAxle do tylnych lub przednich zespołów wózków jezdnych stworzy kombinacje 2+5, 3+4 lub 3+5. EuroCompact
może przenosić obciążenie siodła do 26 t.
Wraz z gruntownie zmodernizowanymi 2- i 3-osiowymi naczepami niskopodłogowymi FL02 i FL03 serii EuroCompact firma Scheuerle uzupełnia gamę
pojazdów do użytku drogowego. Przy
ładowności do 37 t (FL02) lub 48 t (FL03)
– w zależności od obciążenia siodła – modele te należą do najbardziej ładownych
w segmencie. Obie wersje mają teleskopowo rozsuwany pokład ładunkowy, dzięki
czemu długość ładunkowa to 12 270 mm
(FL02) lub 12 610 mm (FL03). Podstawowa długość obniżonego łoża wynosi
odpowiednio 6620 mm lub 7610 mm.

| TECHNIKA |
Mała masa własna przy jednocześnie
dużej ładowności to czynniki decydujące
o wydajności i opłacalności kosztowej
tych kompaktowych pojazdów drogowych.
W porównaniu z naczepami oferowanymi przez innych producentów oznacza
to w praktyce możliwość wykorzystania

mniejszej liczby osi do przewiezienia tego
samego ładunku. Duży wybór platform
koparkowych, płytowych lub ramowych,
a także szeroka gama akcesoriów zwiększa możliwości wykorzystania. Ze względu na różnorodność typów i niskie koszty
konserwacji EuroCompact jest wydajnym rozwiązaniem dla wszystkich zadań
transportowych. Zmodernizowane naczepy EuroCompact FL02 i FL03 są precyzyjnie dostosowane do potrzeb wymagających klientów z branży spedycyjnej,
budowlanej, rolniczej i leśnej.

Naczepa EuroCompact
firmy Scheuerle to pojazd
zoptymalizowany pod
kątem masy własnej
i długości, który idealnie
nadaje się do przewozu
maszyn budowlanych,
transformatorów, elementów instalacji przemysłowych lub innego
ciężkiego sprzętu

© Grupa TII

Innowacyjny system Clever Coupling
pozwala na odłączanie i łączenie łabędziej
szyi nawet na nierównym terenie. Skok
osi wahadłowych to 650 mm. W połączeniu z dużym kątem skrętu zestaw ciągnik–naczepa może bez problemu przejeżdżać przez wąskie przestrzenie.
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Jak oszczędzić,
wożąc materiały sypkie?

Katarzyna Biskupska

„Wystarczy odchudzić zestaw transportowy, a oszczędności są na wyciągnięcie ręki”
– to zadanie jest jak najbardziej realne, tylko trzeba do tematu podejść kompleksowo.
Porozmawialiśmy na ten temat z Grzegorzem Hyla, współwłaścicielem Hyla Trans,
który umiejętnie odchudził swoje zestawy, by oszczędzić i zarabiać.

yla Trans to firma rodzinna założona
w 1989 r. przez Rudolfa Hyla. Na początku działalności w firmie jeździły dwa
pojazdy Star i Liaz z przyczepami. Od roku 1998
firma zajmuje się profesjonalnym transportem
krajowym i zagranicznym sypkich materiałów budowlanych i spożywczych. Aktualna flota to 19 zestawów z ciągnikami Volvo FH, wyposażonymi
głównie w 500-konne silniki, spinanymi ze specjalistycznymi cementonaczepami do transportu
m.in. cementu, gipsu, wapna, popiołów, piasku oraz
naczepami typu kip-silos do przewożenia mąki i cukru.
Charakterystyczne zestawy firmy z naczepami
Feldbinder oraz Spitzer Silo pokonują trasy zarówno
krajowe, jak i Unii Europejskiej, głównie Niemiec,
Austrii i Czech.

Jak odchudzić zestaw silo?
Grzegorz Hyla sam jest kierowcą, interesuje się
tym, gdzie można oszczędzić. „Pierwszy zestaw
w firmie, to był ciągnik z rynku wtórnego ze starą

naczepą silo, który ważył ponad 13 ton. Dziś przy
przemyślanej specyfikacji taki zestaw może ważyć
prawie 1900 kg mniej” – podkreśla.
Gdy specyfikuje pojazdy, przede wszystkim zamawia ciągnik z krótszą niż zazwyczaj ramą – pierwsze zaoszczędzone kilkanaście kilogramów. Do
tego zbiorniki powietrza obowiązkowo aluminiowe,
tak jak i wszystkie dodatkowe elementy, które normalnie są metalowe, czyli poręcze, uchwyty, drabinka. Właściciel zamawia ciągniki bez spojlerów
– kolejne kilogramy oszczędności. Pojazdy jeżdżą
głównie autostradą, pokonują odległości do 700 km
w jedną stronę, dlatego zamawiany jest jeden
500-litrowy zbiornik paliwa. Dbałość o te szczegóły powoduje, że ciągnik Volvo przeznaczony na
trasy międzynarodowe, który normalnie z dwoma
zbiornikami waży ok 8500 kg, w firmie Hyla Trans
osiąga 7300 kg – czyli ponad 1000 kg mniej.
Ważne też, że co tydzień wszystkie silosy są
czyszczone od wewnątrz z pozostałości m.in.
mączki czy cementu, które osadzają się na wewnętrznych ściankach. Czasami, gdy materiały
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się zmieszają, powstaje powłoka powodująca
wzrost wagi naczepy o 200–300 kg.

Więcej niż tylko felgi
Dodatkowo właściciel zainwestował w felgi aluminiowe Alcoa® Wheels Dura-Bright o 47% lżejsze
i bardziej wytrzymałe od stalowych oraz łatwe
w utrzymaniu, a co najważniejsze – ich użytkowanie
obniża koszty eksploatacji floty. „Oszczędzam 25 kg
na jednej feldze, przy 12 kołach daje pojazd lżejszy
o 300 kg. To jest bardzo dużo, to dodatkowe kilogramy ładunku, który mogę przewieźć” – tłumaczy
Grzegorz Hyla, który z firmą Alcoa® Wheels współpracuje od 2000 r., i dodaje: „Policzmy: na typowej
trasie międzynarodowej 100 zł na tonę, 30 zł na
jednym kursie, bo mamy 300 kg mniej dzięki lżejszym felgom, 10 kursów daje 300 zł, 100 kursów
to 3000 zł. To już spłacają mi się dwie felgi. A 100
kursów robimy w ok. 2 miesiące. To proste w wyliczeniu na przestrzeni lat, jak szybko zwraca się zakup felg Dura-Bright, a potem to już czysty zysk”.
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Przewoźnik z Opola wozi materiały sypkie głównie
autostradami. „Felgi Alcoa Dura-Bright bardzo szybko
oddają ciepło, gdyż aluminium jest lepszym przewodnikiem. To ostatecznie przedłuża żywotność
opon, a zatem przynosi oszczędności firmie – również w kwestii kosztów operacyjnych przez rzadszy
demontaż felg” – zauważa współwłaściciel.
Jak podaje producent, podczas jazdy felgi aluminiowe są o 22°C chłodniejsze od felg stalowych.

Grzegorz Hyla,
współwłaściciel Hyla Trans, w firmie zajmuje się
logistyką i handlem, a siostra Klaudia księgowością.
Wspólnie od 2013 r. prowadzą firmę po śmierci ojca

Jeśli chodzi o oszczędności, to felgi Alcoa,
lżejsza specyfikacja ciągnika i naczepy, zakup
pojazdu droższego zasilanego LNG – to wszystko
kosztuje, trzeba na początku zainwestować. Ja
myślę perspektywicznie, krok do przodu, że gdy te
2–3 lata miną, bo tyle mniej więcej we wszystkich przypadkach jest czasu na zwrot, wszystko będzie spłacone i potem 300 kg
do przodu i oszczędności rzędu 8–10 tys. miesięcznie. Trzeba zainwestować, aby był efekt – to się sprawdza. To moje motto i to działa.

Flota firmy wzbogaciła się
ostatnio o 2 pojazdy Volvo
FH 460 zasilane LNG. To realizacja długofalowych planów
przedsiębiorcy, który oszczędności upatruje w eksploatacji
gazowej ciężarówki

Felgi z kutego aluminium Alcoa® Wheels
to już wyposażenie wszystkich zestawów
firmy Hyla Trans

Lekkie, wytrzymałe
i… po prostu ładne
Felgi Dura-Bright® Alcoa Wheels nie rdzewieją,
nie łuszczą się i nie pękają. „Felgi pomagają nam
w uzyskaniu odpowiedniej tary oraz, co jest dla mnie
ważne, wizualnie zestaw ładnie się prezentuje.
Często słyszę pytania, co robicie, że te felgi są
błyszczące, czym myjecie, że one się tak świecą?”
– opowiada Grzegorz Hyla.
A tu wystarczy użyć środek do pielęgnacji Dura-Bright® Wheel Wash dostarczany w 25-litrowych
bańkach i przemyć. Warto dodać, że felgi te zachowują blask nawet po kilku latach użytkowania, bez konieczności polerowania, a wspomniany
płyn zapobiega gromadzeniu się pyłu hamulcowego
i powstawaniu miedzianego nalotu na powierzchni.
„Wymiana felg na błyszczące Dura-Bright to też
ważny punkt w ochronie środowiska. Obręcze te,
w przeciwieństwie do matowych, nie wymagają
używania specjalnych środków kwasowych, opary
nie są szkodliwe dla kierowców. To jest tak gładziutka powierzchnia, że wystarczy przejechać
szmatką i brud schodzi elegancko. Prosta robota”
– dodaje współwłaściciel.

Oszczędność to nie tylko waga
W firmie funkcjonuje system nagradzania kierowców za ekonomiczną jazdę. Właściciel ustalił
normy, a dodatkowe bonusy finansowe mobilizują
kierowców do racjonalnej jazdy, dzięki czemu
przedsiębiorca na oszczędnościach paliwa uzyskuje ok. 150 tys. zł w skali roku.
Flota firmy wzbogaciła się ostatnio o 2 pojazdy
Volvo FH 460 zasilane LNG. To realizacja długofalowych planów przedsiębiorcy, który w eksploatacji gazowej ciężarówki upatruje oszczędności.
„Kupując pojazd zasilany LNG, trzeba zapłacić ok.
50 tys. euro, czyli ok. 200 tys. zł więcej w porównaniu z zakupem zwykłej ciężarówki. Ale… dzięki
niższemu spalaniu tańszego paliwa i dzięki temu,

że nie płacę Toll Collect w Niemczech, na każdym
kursie oszczędzam ok. 700 zł. W ciągu tygodnia
pojazd robi 4 kursy, co daje prawie 3000 zł tygodniowo. Przeliczyłem sobie, że jeśli normy spalania będą takie, jakie są obecnie i opłata Toll
Collect zostanie zniesiona na kolejne 3 lata, przy
mniejszym spalaniu tańszego paliwa i maksymalnym wykorzystaniu tej ciężarówki mam spłacony
pojazd po 2 latach. A potem to już tylko czysty zysk
i na jednym samochodzie LNG każdego miesiąca
zostaje mi prawie 10 tys. zł. Pieniądze zostają
w firmie i mogą być zainwestowane chociażby
w rozwój” – podsumowuje Grzegorz Hyla.
Zdjęcia: © Hyla Trans
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Silosy poziome na co dzień

Dariusz Piernikarski

grupie naczep zbiornikowych
do przewozu produktów sypkich – silosów – największą
popularnością cieszą się cementowozy
o pojemności od 34 m3 do 39 m3, przeznaczone głównie do przewozu cementu,
kredy, popiołu, pyłów, mąki itp. Drugą
grupę pod względem liczebności stanowią silosy podnoszone (samowyładowcze)
o pojemności od 38 m3 do 89 m3. Używa
się ich głównie do transportu różnego rodzaju produktów sypkich, od materiałów
budowlanych po granulaty chemiczne.
Aby lepiej poznać zagadnienia związane z codzienną eksploatacją silosów
leżących, odwiedziliśmy firmę Lomarex
z Chełma. Marek Lodwich – właściciel
przedsiębiorstwa – podzielił się z nami
swoimi cennymi uwagami.

Właściwy silos
do konkretnego ładunku
Mówiąc o silosach leżących, właściciel firmy Lomarex jest zdania, że kluczem
jest odpowiednia pojemność zbiorników
silosu w zależności od przewożonego materiału. „Inne pojemności są potrzebne
do wożenia wapna, a inne do cementu.
Cement wozi się w silosach o pojemności
34–38 m3, z kolei do transportu wapna
– w zależności od jego rodzaju – potrzebne są silosy większe. Do przewozu
mączki wapiennej wystarcza pojemność
34 m3. Jeśli ładunkiem są popioły, to wykorzystujemy silosy o pojemności 37 m3
– to jest takie minimum. Wówczas realnie można przewieźć ok. 34 m3 ładunku.
Ponieważ popioły są zazwyczaj ładun-

© M. Lodwich

Wśród silosów – naczep z nadwoziem zbiornikowym – najliczniejszą grupę
tworzą leżące naczepy silosowe oraz naczepy silosowe podnoszone. W dalszej
części artykułu skoncentrujemy się na silosach leżących.

Lomarex działa od 1993 r., baza firmy mieści się w Chełmie, gdzie znajduje się zaplecze warsztatowe, myjnia, stacja paliw i warsztat oponiarski. Firma oferuje obecnie transport materiałów sypkich silosami i transport sypkich ładunków przestrzennych naczepami z ruchomymi podłogami. Pierwsze silosy kupiono w 1998 r.,
a dziesięć lat później pojawiły się ruchome podłogi. Obecnie we flocie firmy znajduje się 10 naczep z ruchomą podłogą – wszystkie firmy STAS i 25 silosów – głównie
marki Spitzer i Feldbinder. Od 2007 r. wszystkie nowo zakupione silosy to pojazdy
marki Spitzer. Najnowsze pojazdy zostały zakupione w 2019 r., najstarszy silos pochodzi z 2007 r. Plany tegoroczne zakładają modernizację floty – dotyczy to zarówno
ciągników, jak i silosów.

kami powrotnymi, to należy rozważyć,
czy wysłać z cementem naczepę uniwersalną z silosem o pojemności 37 m3,
czy raczej o większej pojemności, która
zabierze więcej popiołów w trasie powrotnej” – wyjaśnia Marek Lodwich.
Cena stanowi jeden z głównych czynników wyboru przez klientów niezależnie od rodzaju pojazdu, jednak w przypadku naczep zbiornikowych nie jest to
zwykle decydujące kryterium. Bardzo
duże znaczenie ma masa pojazdu i wiążąca się z tym ilość przewożonego produktu. Niska masa własna oraz optymalne dobranie pojemności zbiornika do
ciężaru właściwego przewożonego produktu pozwala przewieźć jak najwięcej
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danego ładunku, bez przekraczania dopuszczalnej masy całkowitej zestawu. „Po
prostu trzeba zabrać jak najwięcej przewożonego materiału, aby transport był
jak najbardziej rentowny. Oczywiście bez
przekraczania norm związanych z dopuszczalną masą całkowitą” – potwierdza
Marek Lodwich.
Jakość, trwałość i niezawodność to
elementy, bez których żadna marka w obecnych czasach nie będzie miała większego
znaczenia na rynku. Można powiedzieć,
że w ujęciu ogólnym decyduje kombinacja niezawodności i ceny. Klient jest gotów
zapłacić wyższą cenę za pojazd, gdy zyska
pewność, że będzie mógł niezawodnie
realizować swoje zadania transportowe.
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© Feldbinder Spezialfahrzeugwerke

Silosy poziome to pojazdy bardzo specjalistyczne, wykonywane tak, aby w maksymalnym zakresie spełniać oczekiwania przyszłych użytkowników. Dotyczy to zarówno
konstrukcji nośnej pojazdu, układu jezdnego,
zbiornika i wyposażenia – osprzętu układów
napełniania i opróżniania

Niezbędna wiedza

Eksploatacyjne wyzwania
W transporcie silosami poziomymi
przewozi się ładunki całopojazdowe – ładunków częściowych w praktyce się nie
spotyka. Można jedynie mówić o pewnych
odstępstwach wynikających z rodzaju
przewożonego ładunku. Na przykład przewóz popiołów oznacza niedoładowanie
silosu – ograniczeniem jest bowiem pojemność zbiornika.
W firmie Lomarex naczepy nie jeżdżą
załadowane pod tzw. korek. „Granicą jest
masa zestawu wynosząca 40 t – obecnie
żaden zakład nie wypuści przeładowanego
pojazdu. Silos jest ładowany na wadze

© Feldbinder Spezialfahrzeugwerke

Najważniejszym wymogiem dla transportu materiałów sypkich silosami jest
wiedza o produkcie. Czy trzeba użyć maty
rozluźniającej, a jeśli tak, to jakiej? Czy
produkt jest wrażliwy na temperaturę,
czy szybko zlepia się lub zagęszcza, czy
powstają pyły osadzające się na ścianach?
Znajomość właściwości produktu ma zatem ogromne znaczenie dla operatora silosu, którym zazwyczaj jest kierowca.
Silosy (w tym cementowozy) to pojazdy niezwykle trwałe i z założenia niezawodne – są zazwyczaj eksploatowane
przez stosunkowo długi okres, nierzadko
jest to nawet 15 lat. Oczywiście tak długą
żywotność można zapewnić jedynie dzięki
systematycznym przeglądom technicznym
i wymianie na czas najbardziej wrażliwych na zużycie komponentów. Starsze
i bardziej zużyte naczepy można poddawać generalnym remontom, włączając
w to lakierowanie całego zbiornika. Podobnie uważa właściciel firmy Lomarex:
„Trwałość silosów jest bardzo duża – przy
założeniu prawidłowej eksploatacji i regularnej obsługi technicznej mogą pracować we flocie nawet do 20 lat. Przy

dobrej eksploatacji potrzebna jest tylko
tzw. kosmetyka, jak np. odświeżenie powłoki zewnętrznej, ponieważ chemia używana do mycia powoduje niestety, że te
lakiery schodzą. Najstarszy silos Spitzer
w firmie został wyprodukowany w 2007 r.,
ma zatem ponad 13 lat wydajnej pracy.
W silosach Spitzer, które zakupiliśmy jako
fabrycznie nowe, nie miałem żadnych problemów takich jak pękanie elementów
nośnych lub zbiorników. Jest to bardzo
trwała konstrukcja”.

i kontrolowany przed wyjazdem. Stąd
jak najniższa masa własna zestawu ma
znaczenie” – komentuje Marek Lodwich.
Zdaniem naszego rozmówcy największym problemem w branży przewozu
sypkich materiałów budowlanych silosami są w sezonie dostawy godzinowe.
„Tolerancja terminu może wynosić nawet tylko pół godziny. Jeśli są duże betonowania, to dostawa mieszanek betonowych musi być nieprzerwana i nie może
być przerw w produkcji betonu. Ważna
jest zatem zarówno ciągłość dostaw mieszanek betonowych, jak i cementu służącego do ich produkcji. Trzeba dopilnować,
aby nawet w razie awarii zestawu na trasie, dostarczyć ładunek w wyznaczonym
terminie. Odbiorca nie jest zainteresowany żadnym tłumaczeniem – potrzebuje
towar, aby utrzymać ciągłość produkcji”
– wyjaśnia właściciel firmy Lomarex.
Każda firma transportowa, chcąc uzyskać jak największą rentowność, powinna
kontrolować koszty – ich największym
składnikiem jest paliwo. Okazuje się jednak, że transport ładunków sypkich w silosach jest pod tym względem szczególnym wyzwaniem. Marek Lodwich tak to
tłumaczy: „W firmie zwracamy uwagę na
zużycie paliwa, jednak nie można sztywno ustalić jakiegoś poziomu, ponieważ
każdy przejazd może mieć różne para-

Innowacyjny system Feldbinder Silo 4.0 (3. miejsce w konkursie Trailer Innovation 2021 w kategorii pojazd inteligentny) jest oparty
na technologii CAN-Bus i umożliwia prostą i intuicyjną obsługę pojazdu za pomocą centralnego ekranu dotykowego. Zastosowanie
nowoczesnych elementów obsługowych zmniejsza wagę, a technologia cyfrowa w połączeniu ze sterowaniem opartym na bazie
danych zapewnia również maksymalną wydajność i bezpieczeństwo
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metry. W przypadku dostaw na krótsze
odległości przygotowanie i sam załadunek pochłaniają określoną ilość energii
i paliwa”.

Marek Lodwich
– właściciel firmy Lomarex

© M. Lodwich

Cenię sobie współpracę ze Spitzer Polska
– gdyby to był zły partner biznesowy, to
w ciągu 14 lat, odkąd zaczęliśmy użytkować
naczepy tej marki, zapewne odszedłbym do
konkurencji. Nawet jeśli pojawiają się jakieś problemy techniczne, to są one rozwiązywane.
Obowiązkowe wyposażenie silosu poziomego to m.in. tuby na
węże przyłączeniowe, przewody pneumatyczne do zasilania
zewnętrznego – czasami wytwórnie betonu wymagają wyłączenia silnika w ciągniku, wtedy trzeba skorzystać z zewnętrznej
instalacji pneumatycznej. Najważniejsze wyposażenie niezbędne
do prawidłowej obsługi silosu wchodzi w skład jego wyposażenia standardowego – o to zawsze zadba producent. W większości cementonaczep są to elementy identyczne, standaryzowane, choć mogą pochodzić od różnych poddostawców.
Części zamienne są łatwo dostępne i co ważne na umiarkowanym poziomie cenowym. Oczywiście w kwestiach obsługi i napraw elementów takich jak osie, hamulce czy zawieszenia zwracamy się do przedstawicieli odpowiednich marek.
Silosy marki Spitzer charakteryzują się bardzo zwartą konstrukcją, mają nisko położony środek ciężkości, dzięki czemu
zestawem z naczepą bardzo dobrze się jedzie – myślę, że pod
tym względem jest to przewaga nad pojazdami innych marek.
Wyższa stabilność jest odczuwalna zwłaszcza na łukach drogi
czy rondach, choć oczywiście zdarza się przewrotka. Ładunek
w cementonaczepie – w przeciwieństwie np. do transportu materiałów płynnych – jest podczas jazdy stabilny, niebezpieczne
przemieszczenia pojawiają się tylko podczas ostrego hamowania.
W trosce o bezpieczeństwo kierowców Spitzer jakiś czas temu
wprowadził rozwiązanie uniemożliwiające ruszenie zestawem
z miejsca, jeśli górna drabinka nie zostanie opuszczona.

W przypadku marki Spitzer najchętniej kupowanym produktem w grupie silosów leżących
są modele SF2734 oraz SF2737 przeznaczone do transportu sypkich materiałów budowlanych. Do przewozu pasz i komponentów do produkcji artykułów spożywczych poszukiwane są modele SF2745/3, SF2748/3 oraz SF2755/4; na zdjęciu jeden z pojazdów
firmy Lomarex – silos Spitzer SF2737
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Codzienny nadzór ma znaczenie
Wnętrze silosów powinno być czyszczone systematycznie. Marek Lodwich
wyjaśnia: „W przypadku silosów poziomych odbywa się to mechanicznie. Przewożenie różnych materiałów, np. wapna
i cementu, powoduje, że w środku powstaje skorupa, którą trzeba co pewien
czas usunąć, aby nie doprowadzać do zanieczyszczenia przewożonego materiału.
Odbywa się to typowo na sucho, bez
użycia płynu. Człowiek w masce i kombinezonie ochronnym wchodzi do środka
i musi to ręcznie odskrobać. Użycie płynów
mogłoby spowodować jeszcze większe
utwardzenie osadów i »zabetonowanie«
elementów ruchomych”. Warunkiem koniecznym jest zatem to, aby nie dopuścić
do nadmiernego zanieczyszczenia wnętrza zbiornika. „Zabetonowanie” sita służącego do napowietrzania przewożonego
materiału podczas rozładunku wskutek
przedostania się do wnętrza wody to
poważne ryzyko awarii – może do tego
dojść przy otwartym górnym włazie, co
może mieć miejsce, np. gdy kierowca
długo oczekuje na załadunek.
W firmie Lomarex głównym problemem związanym z utrzymaniem silosu
poziomego w dobrym stanie technicznym
jest zatem walka z osadem i utrzymanie
wnętrza zbiornika w czystości i niedopuszczanie do powstawania nadmiernych osadów stałych twardniejących
w obecności wilgoci.
Ponieważ w silosie wszystkie elementy konstrukcyjne podlegają nadzorowi ze strony Transportowego Dozoru
Technicznego, jakość armatury – szczególnie zaworów – jest kontrolowana podczas przeglądów technicznych pojazdu.
„Zawory podlegają wymianie w określonych odstępach czasu – my robimy to
co 3 lata. Z kolei pozostałe elementy silosu są długowieczne – mogą pracować
bezobsługowo co najmniej 10 lat” – wyjaśnia właściciel.
W realiach codziennej eksploatacji
najczęściej dochodzi do awarii ogumienia. Nasz ekspert komentuje: „Niestety,
jeśli chodzi o ogumienie stosowane w cementonaczepach, nie ma złotego środka.
Można stosować różne rodzaje opon na
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© Kässbohrer

W zależności od panujących warunków silos Kässbohrer
K.SSL 31 (31 m3) może zostać wyposażony w jeden z kilku
wariantów opróżniania, takich jak indywidualne rozładowanie
każdego leja spustowego po lewej lub prawej stronie, pojedyncze rozładowanie po obu stronach lub rozładowanie z tyłu; zbiornik może mieć również ściankę grodziową, różną liczbę otworów
załadowczych i króćce do napełniania pneumatycznego

ciągnikach i na naczepach. Ale jakie
ogumienie zastosować w naczepie przewożącej cement? Jeśli zestaw jeździ
w promieniu powiedzmy 600 km, można
zdecydować się na opony dalekobieżne,
z drugiej strony dojazd do wytwórni betonu oznacza poruszanie się po drogach
złej jakości, do których pasowałyby opony
regionalne. Opony dalekobieżne o niskich oporach toczenia będą mieć słabszą
trakcję w terenie i będą bardziej podatne
na uszkodzenie. Z kolei opony regionalne
zużywają się szybciej”.
Jego zdaniem poważnym zagrożeniem w trakcie eksploatacji silosu poziomego może być niesprawność zaworów
bezpieczeństwa, które powinny się niezawodnie otworzyć, gdy ciśnienie w zbiorniku przekroczy wartość graniczną – typowo jest to 2 bar. Jeśli to nie nastąpi,

© O.ME.P.S.

Silos leżący O.ME.P.S. CM35 ze zbiornikiem o pojemności
35 m3 może być wykorzystywany do transportu takich materiałów, jak cement, mąka, popioły, pasze, cukier lub piach

może dojść do rozszczelnienia lub nawet
rozerwania zbiornika. Dodatkowym aspektem związanym z kontrolą ciśnień roboczych jest różnorodność realizowanych
zleceń. „Prowadzimy rozładunek w różnych miejscach – oznacza to pracę z różnymi ciśnieniami. Inne muszą być na
terenach nieutwardzonych, np. na drogach – bezpośrednio do siewki, a inne
parametry rozładunku są do zbiorników”
– wyjaśnia Marek Lodwich.
Z technicznego i eksploatacyjnego
punktu widzenia należy również wziąć
pod uwagę zawieszenie pojazdu i to, jakie operacje on wykonuje. Istotne staje się

też, czy jest to transport z rozładunkiem
na drodze, czy na nieutwardzonym terenie budowy. „Wytwórnie betonu obsługiwane są przez betonomieszarki na podwoziach 4-osiowych – jeśli jest droga
nieutwardzona czy usypana tylko z kamienia, to o głębokie koleiny nietrudno.
Pamiętajmy, że nowe pojazdy, zwłaszcza
ciągniki, są niżej zawieszone ze względów
aerodynamicznych – na budowie może
się pojawić problem związany z uszkodzeniami elementów zamocowanych
w dolnych partiach podwozia, takich jak
np. przewody elektryczne” – komentuje
właściciel firmy Lomarex.

reklama

SAMOCHODY SPECJALNE | MARZEC 2021 | 61

| BIZNES |

Jesienią ubiegłego roku
Grupa Wielton wprowadziła
nową markę i strategię
obsługi posprzedażowej.
O projekcie Aberg
opowiada nam Sergiusz
Mitek, dyrektor
ds. rozwoju biznesu
Grupy Wielton.

„Samochody Specjalne: Skąd wzięła się
nazwa marki Aberg – czy ma ona jakieś
konkretne znaczenie, jaką informację
przekazuje?
Sergiusz Mitek: Znalezienie nazwy było
jednym z zadań, jakie do wykonania miał
zespół zajmujący się strategią rozwoju
obsługi posprzedażnej dla Grupy. Nazwa
Aberg jest rezultatem burzy mózgów,
którą przeprowadziliśmy w firmie. Braliśmy pod uwagę różne aspekty – to, jak
powinna brzmieć, z czym powinna się
kojarzyć. Nazwa marki nawiązuje do
słowa Berg, które w języku niemieckim
oznacza „góra”, a w naszym rozumieniu
– solidność, proces dążenia do celu oraz
wspinanie się, by być na szczycie. Najlepsze propozycje zostały przedstawione
na radzie dyrektorów Grupy i ostatecznie Aberg został zaakceptowany.
W logo Aberg pojawia się nakrętka i wpisana w nią litera A. Na etapie tworzenia strategii Aberg miał oznaczać obsługę

W poszukiwaniu
wartości dodanej
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posprzedażną, stąd wzięło się logo z nakrętką, nawiązujące do szeroko rozumianych usług serwisowych.
Dlaczego nie zdecydowaliście się na
przyjęcie rozwiązania, które wybrali
Wasi najwięksi konkurenci, przyjmując
własne marki? Grupa Wielton jest na
tyle duża i silna, że mogliście tak przecież zrobić.
Przyjęcie własnej marki, na przykład Wielton, nie wpisuje się w strategię Grupy
Wielton, opartą na wielomarkowości
i budowaniu silnych marek lokalnych.
Marki, które wchodzą w skład Grupy,
w zależności od rynków są postrzegane
na różnych poziomach – na jednych są
markami premium, na innych nie. Są to
podmioty o ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku z ciekawą ofertą produktową i gronem oddanych klientów.
Nie zaproponowałem takiego rozwiązania, żeby nie zdominować nazwą Wielton
pozostałych marek Grupy. Strategia dotyczy całej Grupy i musimy to uszanować. Potrzebowaliśmy marki neutralnej, która będzie rodzajem konsensusu
dla wszystkich. Marki dającej w dalszym
ciągu niezależność i siłę na rynkach lokalnych, bez dominacji ze strony jednej
ze spółek – nawet jeśli oczywiste jest to,
że Wielton jest w Grupie kluczową konsolidującą spółką.
Czy nie stawia to przed Wami ogromnego
zadania w postaci przebicia się z nową
marką do świadomości klientów? Na
razie – powiedzmy sobie szczerze – nikt
nie wie, o co chodzi…
Tak, taką pracę musimy wykonać, jesteśmy tego świadomi. Mamy kilka koncepcji, jak wprowadzać markę Aberg do
świata automotive. Pomaga nam w tym
to, że wszystkie marki w Grupie Wielton
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Sergiusz Mitek,
dyrektor
ds. rozwoju biznesu
Grupy Wielton

są markami silnymi, o ugruntowanej pozycji na swoich rynkach. Chcemy to wykorzystać, bo dopóki marka Aberg nie
stanie się wystarczająco rozpoznawalna,
to właśnie na poszczególnych markach
będzie spoczywać ciężar związany z jej
wprowadzaniem na rynek.
Aberg to nie tylko części zamienne, to
też sieć serwisowa – jak w tym obszarze wygląda plan działania?
Przez kilka najbliższych lat Aberg nie
będzie występował sam. Do 2025 r. zamierzamy zamknąć proces wdrażania strategii. W jej ramach opracowaliśmy identyfikację wizualną marki naszych stacji
serwisowych. Poszczególne oznaczenia
graficzne pojawiać się będą sukcesywnie na stacjach serwisowych. Na tych
oznaczeniach pokazujemy, że Aberg jest
marką parasolową, ale zawsze będzie
ukazywana z nazwami firm, dla których
dana stacja serwisowa ma autoryzację.
Zatem logo i nazwa Aberg są elementem
stałym, wymienną częścią są nazwy obsługiwanych marek. Klienci w dalszym ciągu
będą widzieć marki, do których są przywiązani, ale chcemy, aby poprzez stałe
połączenie z marką Aberg budować świadomość nowej marki.
Jak będą wyglądać uwarunkowania finansowe związane z przystąpieniem
warsztatów do sieci Aberg?
Planujemy rozwiązanie hybrydowe. Jeśli
chodzi o identyfikację, która oczywiście
kosztuje, to ten koszt będzie po naszej
stronie. Uruchomimy niezbędne mecha-

Potrzebowaliśmy marki
neutralnej, która będzie
rodzajem konsensusu
dla wszystkich marek
Grupy Wielton. Marki dającej
w dalszym ciągu niezależność
i siłę na rynkach lokalnych,
bez dominacji ze strony
jednej ze spółek.

nizmy prawne, które to uregulują. Będziemy decydować o uzyskaniu akceptacji marki i przystąpieniu do sieci Aberg.
W ramach kontraktu serwis będzie mieć
trochę więcej obowiązków – chcemy,
aby był zaopatrzony w podstawowy zestaw części zamiennych. Ważne, by klient
w warsztacie poczuł różnicę – widząc
logo Aberg, powinien wiedzieć, że może
liczyć na niezawodną obsługę i podstawowy zakres części zamiennych. Utrzymanie jakości usług i zaopatrzenie w części
zamienne marki Aberg będą leżeć po
stronie serwisu.

Komunikowaliście już, że mają powstać
również własne centra obsługowe Aberg
– jak to ma wyglądać?
Mówiąc o punkcie obsługowym, musimy
pamiętać o wielu funkcjach, które on realizuje – to naprawy, sprzedaż części, ale
również wydawanie nowych pojazdów czy
salon sprzedaży. We wszystkich spółkach
Grupy, w których istnieją zakłady produkcyjne, działają serwisy. Z punktu widzenia sieci serwisowej te nowe centra
obsługowe będą naszą własnością, tak
jak obecne serwisy przy fabrykach. Niedawno ogłosiliśmy budowę dużego centrum obsługi klienta w Wieluniu integrującego kompetencyjnie wiele funkcji: salon
wystawowy, sprzedaż pojazdów nowych
i używanych oraz części zamiennych,
a także finansowanie i pełne zaplecze serwisowe. Nie jest wykluczone, że w przyszłości powstaną kolejne. Centrum obsługi
klienta w Wieluniu obsługiwać będzie
głównie rynek polski oraz klientów tranzytowych między wschodem a zachodem.
Wprowadzenie marki Aberg w obrocie
częściami zamiennymi oznacza wprowadzenie własnego kanału dystrybucji i przejęcie od dostawców części handlu tym
asortymentem. Czy tak to ma wyglądać?
Dokładnie taki plan chcemy zrealizować.
Nie chciałbym wchodzić w szczegóły od
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strony finansowej dotyczącej planowanych zysków z tej operacji. Zależy to od
wielu czynników, chociażby od tego, jak
będzie się zmieniać liczebność pojazdów
wyprodukowanych przez Grupę Wielton
jeżdżących po drogach. Produkujemy
też pojazdy, które mogą się znaleźć w obszarze poza zasięgiem działania marki
Aberg – to są skomplikowane zależności.
W biznesplanie mamy to dość ambitnie
określone.
Ponadto, wpływ ma także wiele składowych, które muszą zaistnieć z punktu widzenia procesów czy narzędzi informatycznych. To wszystko określa jakość
i prędkość obsługi. Oczywiście wprowadzenie części zamiennych Aberg wpłynie
pozytywnie na przychody, ale to jest
ściśle powiązane z tym, że musimy dysponować odpowiednio przygotowaną logistyką i infrastrukturą: magazynami,
transportem, narzędziami informatycznymi spinającymi bazy danych poszczególnych spółek itp. Każda spółka pracuje
według innych zasad, korzystając z różnych systemów. Aby to zharmonizować,
trzeba wykonać sporą pracę. Dlatego
nie możemy skupiać się wyłącznie na
częściach, w ślad powinny pójść inwestycje związane z infrastrukturą.
Czy pojawi się centralny magazyn części
zamiennych Aberg w pół drogi między
Francją a Polską?
W ramach przyjętej strategii chcemy podzielić Europę na kilka obszarów, aby
w przyszłości sprawnie podejmować decyzje. W każdym obszarze znajdować się
będą magazyny, które już dzisiaj działają,
ale głównie na potrzeby lokalnego rynku.
Na tym etapie nie chcemy stawiać magazynów osobnych, mając infrastrukturę
dostępną w miejscach, w których spółki
prowadzą produkcję. Pracujemy nad tym,
aby każda spółka w Europie dysponowała
również częściami dla pozostałych marek.
Zakres będzie uzależniony od populacji
produktów danej marki na każdym rynku.
Jak zareagowali Wasi dostawcy komponentów na informacje o powstaniu
marki Aberg?
Gdybym miał znaleźć jedną odpowiedź
wspólną, to byłoby to stwierdzenie: to się
musiało prędzej czy później stać. Niektórzy nawet mówili, że to dobra zmiana,
którą sugerowali nam już od jakiegoś
czasu. Większość firm, z którymi rozmawialiśmy, rozumie, że jest to związane

z unifikacją elementów wspólnych dla
wszystkich marek – ten proces gdzieś już
odbywał się w tle. Teraz szukamy również
dostawców, którzy będą produkować części
nie tylko dla Wieltonu czy Fruehaufa, ale
dla wszystkich produktów w Grupie. Dostawcy dostrzegają potencjał związany
z większym wolumenem komponentów,
które będą dostarczać. Znajdują więc
równowagę pomiędzy przyszłą utratą
części przychodów z jednej strony, a zyskami wynikającymi ze zwiększonej produkcji z drugiej.

Chcemy się nauczyć
dokładnie tego, co nam
będzie potrzebne. Na początku
poszukiwać będziemy różnic
i części wspólnych, potem
przystąpimy do integracji.

Jak wygląda ostateczna wizja korzyści
wynikających z wprowadzenia marki
Aberg? Na razie ciężar leży po stronie
inwestycji?
Na początku, wdrażając strategię rozwoju marki Aberg, chcemy się nauczyć
dokładnie tego, co nam będzie potrzebne.
Wychodzimy z modelu teoretycznego,
który teraz trzeba zweryfikować w rzeczywistości. Chcemy, aby nie tylko Wielton, ale wszystkie spółki dostrzegły w tym
wartość dodaną.
Na początku poszukiwać będziemy różnic
i części wspólnych, potem przystąpimy
do integracji. Przed nami jest przygotowanie wspólnego katalogu części zamiennych, bazy danych wyprodukowanych pojazdów i ich historii serwisowej
a także wspólnych narzędzi informatycznych. Działania te zrealizowaliśmy
już w mniejszym lub większym zakresie
w zależności od marki – pozostało nam
wszystko połączyć w jedno narzędzie.
Wymaga to od nas wytężonej pracy, która
musi być wykonana, żebyśmy mogli pójść
dalej w swoich zamierzonych działaniach.
Równolegle będziemy uruchamiać centra serwisowe, rozszerzać sieć współpracujących warsztatów i uruchamiać dostawy komponentów.
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Czy przed wprowadzeniem strategii marki
Aberg przeprowadzone zostały badania
sondażowe wśród klientów?
Zrobiliśmy badania wśród klientów, właściwie aby potwierdzić to, co już wiemy.
Wynikało z nich, że potrzebują oni wysokiego i spójnego poziomu obsługi we
wszystkich rynkach działalności Grupy.
Dla klientów znaczenie ma marka posiadanego pojazdu, choć chcą korzystać
z tego, co mamy do zaoferowania jako
Grupa. Jeśli mamy dobrze działającą sieć
serwisową Langendorf w Niemczech czy
Fruehauf we Francji, to przecież błędem
byłoby z tego nie skorzystać i nie udostępnić jej użytkownikom naczep Wielton.
Na takim założeniu m.in. opieramy nową
strategię obsługi posprzedażowej.
Stawiamy na budowanie w świadomości
naszych klientów, czym jest Aberg, w jakim celu powołaliśmy tę markę i jakie przyniesie dla nich korzyści. Przy tworzeniu
nowej marki i wprowadzaniu jej na rynek
jest dużo pułapek – chcielibyśmy popełnić jak najmniej błędów.
Co może pójść nie tak?
Największe zagrożenie widzę w procesie doboru dostawców części zamiennych.
Nie możemy sobie pozwolić na obniżenie
ich jakości, bo to może mieć negatywny
wpływ na późniejsze postrzeganie marki
Aberg. Bazujemy na dotychczasowych,
sprawdzonych dostawcach, ale mogą pojawić się nowi. Należy także pamiętać, że
części, które są używane do produkcji nowych pojazdów, to nie zawsze te same, po
które sięga się w warsztacie.
Jaki jest horyzont czasowy na pełne
wdrożenie projektu Aberg?
Intensywnie pracujemy nad pakietem
rozwiązań, który powinien być gotowy
za 4 lata, ale pełne wprowadzenie marki
na rynek czy wdrożenie wszystkich procesów zajmie z pewnością więcej czasu.
Do 2025 r. planujemy wdrożenie tego,
co uwzględniliśmy w ramach strategii.
Sama praca, tak na dobrą sprawę, nigdy
się nie kończy. Chcemy wypuścić ten
statek na głęboką wodę w pełni wyposażony za około 4 lata – co nie znaczy,
że w tym czasie nic się nie wydarzy, bo
poszczególne zadania będziemy realizować sekwencyjnie.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Wielton S.A.
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Bodex – Novol.
Efektywna współpraca

Dariusz Piernikarski

Specjalistyczna linia Industrial Coating Systems to produkt firmy Novol
szeroko wykorzystywany przez producentów pojazdów użytkowych.
Do lakierowania swoich naczep stosuje je firma Bodex.

Systemy farb stosowanych w segmencie pojazdów użytkowych charakteryzują się specjalnymi
właściwościami fizykochemicznymi, pozwalającymi
powłokom lakierniczym na pracę w ekstremalnych
warunkach klimatycznych oraz przy dużych obciążeniach mechanicznych. Industrial Coating Systems to pełna technologia wymalowań przemysłowych, na którą składają się lakiery, podkłady
antykorozyjne, szpachlówki oraz materiały uzu-

W oddanej do użytku w 2020 r. nowej hali produkcyjnej firmy Bodex znalazły się
dwie przemysłowe kabiny lakiernicze z komorą do strumieniowej obróbki ściernej,
przygotowane przez Blowtherm Polska
pełniające. W ramach oferty Industrial Coating Systems znajdują się technologie lakierowania nowych
pojazdów oraz technologie naprawcze starych
powłok. Potwierdzeniem jakości wyrobów są liczne
certyfikaty wystawione przez instytuty badawcze
w całej Europie.

Do aplikacji
systemów Novol
wykorzystywane są
urządzenia dostarczone przez firmę
Sames-Kremlin,
które są ulokowane
w odrębnym
pomieszczeniu
– tzw. kuchni farb
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Wykorzystanie Industrial Coating Systems do lakierowania powierzchni pojazdów użytkowych to
wiele zalet dla producenta pojazdu i użytkownika
końcowego, wśród nich m.in.:
• wysoka wydajność z niskim nakładem pracy
podczas nanoszenia powłok,

© Novol

Industrial Coating Systems

© Novol

irma Novol od czterdziestu lat rozwija system produktów dla lakiernictwa samochodowego: od szerokiej gamy materiałów lakierniczych aż do zaawansowanych systemów
doboru kolorów. Rozwinięciem tych doświadczeń
jest specjalistyczna linia Industrial Coating Systems
adresowana do klientów przemysłowych, tj. producentów kontenerów, konstrukcji stalowych, maszyn rolniczych, naczep, ram, autobusów, a także
wagonów osobowych oraz towarowych.

© Novol

© Blowtherm Polska
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Wszystkie powierzchnie muszą zostać poddane szlifowaniu,
dopiero po tym możliwe jest rozpoczęcie właściwego
nanoszenia powłok lakierniczych
•

szybkie czasy schnięcia umożliwiające malowanie w systemie „mokro na mokro”,
• wykorzystanie materiałów o najwyższej jakości
potwierdzone certyfikatami,
• wieloletnie zabezpieczenie antykorozyjne,
• znakomita odporność na działanie promieniowania UV i zmienne warunki atmosferyczne,
• wysokie parametry mechaniczne i odporność
chemiczna powłoki.
Novol współpracuje ściśle z producentami pojazdów użytkowych. Realizowane są wspólne
projekty, na bieżąco odbywają się konsultacje.

Ruchome pneumatyczne platformy lakiernicze 3D
ułatwiają dostęp do szlifowanych i lakierowanych
powierzchni naczepy

Każdy klient jest traktowany indywidualnie, systemy powłok lakierniczych i związane z ich nanoszeniem procesy technologiczne są opracowywane
z uwzględnieniem specyficznych cech każdej linii
produktowej przy bezwzględnym poszanowaniu
obowiązujących przepisów dotyczących ograniczania emisji lotnych związków organicznych. Novol
szkoli również załogi w prawidłowym wykorzystaniu materiałów, co pozwala na uzyskanie maksymalnej wydajności produkcji, wysokiej jakości
powłok, a także zmniejszenie emisji LZO i poprawę
ochrony środowiska.

reklama

Lakiernia w nowym zakładzie Bodex
W nowej hali produkcyjnej firmy Bodex, oddanej
do użytku w 2020 r., mieści się spawalnia i bardzo
nowoczesna lakiernia. Decydując się na współpracę z Blowtherm Polska, firma Bodex postawiła
na dwie zaawansowane, przemysłowe kabiny lakiernicze z centrami wentylacyjno-grzewczymi
umiejscowionymi na dachu, innowacyjną kuchnię
lakierniczą do przygotowania mieszanek, zaplecze
techniczne, pneumatyczne platformy lakiernicze
3D, centralne odpylanie oraz komorę do stru-

© Novol

WYWROTKA ALUMINIOWA
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Schematyczne przedstawienie trójwarstwowej powłoki
stosowanej w lakierowaniu aluminiowych wywrotek Bodex

mieniowej obróbki ściernej. Nowa lakiernia Blowtherm pozwala firmie Bodex nanosić powłoki lakiernicze zgodnie z najnowszymi standardami dla
tej gałęzi sektora przemysłowego.
Firma Novol jako wieloletni partner Bodexu dostarcza materiały lakiernicze z linii produktowej
INDUSTRIAL Coating Systems i współpracuje również przy realizacji procesów technologicznych.

Skuteczne zabezpieczenie
Do nowej lakierni trafiają przede wszystkim skrzynie ładunkowe wywrotek aluminiowych. Przed
aplikacją poszczególnych warstw lakieru konstrukcja, którą niemal w całości tworzą elementy
aluminiowe, musi zostać starannie przygotowana.
Aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu tech-

nologicznego, wszystkie powierzchnie muszą zostać poddane szlifowaniu. Dopiero po tym możliwe
jest rozpoczęcie właściwego nanoszenia powłok
lakierniczych. Aluminiowe skrzynie naczep Bodex
lakierowane są w procesie trójwarstwowym.
Pierwszą warstwę tworzy specjalny podkład reaktywny (Protect 340 AL Wash Primer), który jest
aplikowany na aluminium. Jego właściwości to
przede wszystkim bardzo dobra przyczepność chemiczna i mechaniczna. Co równie ważne, podkład
bardzo dobrze zabezpiecza antykorozyjnie aluminium przed utlenianiem. Produkt ten jest aplikowany pod niskim ciśnieniem ze względu na swoją
niską lepkość.
Następnym produktem tworzącym drugą warstwę
jest wypełniający podkład akrylowy, który służy
przede wszystkim do likwidacji niewielkich ubyt-

© D. Piernikarski

© Novol

Naczepy aluminiowe
Bodex lakierowane
są w procesie
trójwarstwowym
przy użyciu systemu
Novol Industrial
Coating Systems

Dzięki efektywnej współpracy firm Bodex i Novol klienci mogą liczyć na to, że ich naczepy
mają estetyczną, trwałą i skutecznie chroniącą przed korozją powłokę lakierniczą
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ków, jakie znajdują się na powierzchni konstrukcji.
Podkład ten to Protect 321 o bardzo dobrej rozlewności, doskonałym wypełnieniu i krótkim czasie
schnięcia. Przyczepność do gruntu reaktywnego
jest bardzo wysoka, jednocześnie podkład ten dodatkowo zabezpiecza antykorozyjnie podłoże aluminiowe. Po wysuszeniu podkładu mechanicznie
usuwane są ewentualne wtrącenia, które powstały
podczas aplikacji powłoki.
Ostatnią warstwę tworzy dwuskładnikowy poliuretanowy lakier nawierzchniowy Novopur 1090,
charakteryzujący się wysokim połyskiem i bardzo
dobrą odpornością mechaniczną. W przypadku
aluminiowych naczep wywrotek Bodex stosowany
jest najczęściej kolor RAL 9006 – popularnie
określany jako srebrny. Produkt ten został specjalnie
przygotowany, aby ułatwić aplikację partnerom
firmy Novol. Od czasu jego wprowadzenia na rynek
kilka lat temu nie pojawiały się żadne niepokojące
sygnały dotyczące sposobu nakładania powłok
czy ich ostatecznej jakości. Oczywiście Bodex nie
wykonuje wyłącznie skrzyń aluminiowych w kolorze srebrnym. Lakierowane są również konstrukcje
innego rodzaju, w różnych kolorach.
Do aplikacji systemów Novol wykorzystywane są
urządzenia dostarczone przez firmę Sames-Kremlin, które są ulokowane w odrębnym pomieszczeniu
– tzw. kuchni farb. Pozwala to zarówno na dużą
oszczędność materiałów, jak i skrócenie czasu przygotowania gotowej mieszaniny do aplikacji. Wszystkie materiały znajdują się w dużych, oddzielnych
pojemnikach, a połączone z nimi urządzenie dozujące powoduje zmieszanie poszczególnych składników w określonych proporcjach. Pozwala to na
uniknięcie wszelkiego rodzaju błędów w proporcjach mieszanki. Błędy te mogą mieć wpływ na
jakość wykonywanej powłoki.
Efekt całego wymalowania poddany jest krytycznej ocenie samych lakierników. Jeśli jest on zadowalający, skrzynię wywrotki można przygotować
do dalszego montażu.
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Szczegółowe
wyposażenie
warsztatu samochodowego jest
uzależnione przede
wszystkim od tego,
jakie usługi w nim
będą realizowane

© D. Piernikarski

ektor obsługowo-naprawczy działający w ramach branży pojazdów
użytkowych z racji wysokiego zaawansowania technicznego eksploatowanych środków transportu i wszechobecnej konkurencji wymaga w zakresie
podaży usług zaoferowania stronie popytowej, czyli przedsiębiorstwom transportowym, najwyższych standardów serwisowych. Jakość usług świadczonych
przez organizacje serwisowe związane
z poszczególnymi markami – warsztaty
autoryzowane oraz działające na rynku
warsztaty niezależne – może być czynnikiem decydującym o wyborze dostawcy
poszczególnej usługi. Na współczesnym
rynku napraw jakość usługi stała się czynnikiem decydującym o postrzeganiu przez
klienta zarówno przedsiębiorstwa wykonującego usługę, jak i dostarczanego
produktu. Jest to także czynnik budujący
pozycję rynkową i markę danego producenta motoryzacyjnego.
Panuje przekonanie, że na jakość
świadczonych usług naprawczych nie ma
wpływu uzyskanie autoryzacji danej marki,
lecz wiedza i umiejętności pracowników
danego warsztatu. Z twierdzeniem tym
nie można się jednak całkowicie zgodzić.
Warsztaty autoryzowane dysponują bowiem lepszym dostępem do informacji
na temat obsługiwanych produktów, pełną
gamą oryginalnych części zamiennych,
nowoczesnym warsztatowym wyposażeniem obsługowo-naprawczym, a pracow-

nicy tych placówek regularnie podnoszą
swoje umiejętności w ramach organizowanych szkoleń. Tym samym warsztaty
niezależne, chcąc utrzymać swą pozycję
na rynku, nie mogą pozostawać w tyle.

Regulacje prawne
W Polsce od 2010 r. obowiązują regulacje prawne [1] w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych
w sektorze pojazdów samochodowych spod
zakazu porozumień ograniczających konkurencję (tzw. regulacje GVO/MV BER
– rozporządzenie Komisji Europejskiej
461/2010 o wyłączeniach grupowych
w motoryzacji [2]). Przepisy te zliberalizowały podejście do obsługi posprzedażnej samochodów i dały konsumentom,

również firmom użytkującym floty samochodowe, prawo do decydowania o miejscu zlecania usług nie objętych bezpłatną
gwarancją producenta, również w okresie
obowiązującej gwarancji całopojazdowej.
To klient decyduje, w jakim serwisie
dokona przeglądu swojego auta. Ponadto,
zgodnie z rozporządzeniem KE, nawet
w okresie obowiązywania gwarancji możliwe jest stosowanie części zamiennych
niezależnych producentów, a nie tylko
produkty z logo koncernów samochodowych. Użycie takich części, jak również
serwisowanie pojazdu przez niezależny
warsztat, nie powoduje nieważności gwarancji producenta. Z punktu widzenia
klienta i gospodarki rynkowej są to przepisy jak najbardziej logiczne i korzystne
dla klienta.

Podążać z duchem czasu

Dariusz Piernikarski

Różnorodność marek i typów pojazdów użytkowych, modernizacja rozwiązań
już istniejących i wprowadzanie nowego sprzętu na rynek to wyzwanie dla
wszystkich warsztatów zajmujących się obsługą i naprawami – zarówno tych
autoryzowanych, jak i niezależnych.
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Z przepisów GVO/MV BER wynika, że
producenci powinni umożliwić wszystkim niezależnym podmiotom pełny dostęp do wszelkich informacji technicznych, sprzętu diagnostycznego i narzędzi
serwisowych, również do istotnego oprogramowania, a także do szkoleń niezbędnych do prawidłowego zarządzania
jakością wykonanej usługi. Dotyczy to nie
tylko niezależnych serwisów, ale również
producentów wyposażenia warsztatowego oraz narzędzi wykorzystywanych
przy naprawach. Jak widać, ma to istotne znaczenie dla zapewnienia wysokiej
jakości usługi.
Głównym celem tych zmian było
osiągnięcie wysokiego poziomu jakości
świadczonych usług naprawczych nie
tylko w przypadku autoryzowanych stacji naprawczych, ale także serwisów niezależnych.

Klucz: wiedza, umiejętności
i dostęp do informacji
To, że warsztat uważany jest za dobry
i skutecznie konkuruje na otwartym rynku
usług naprawczych, jest w sporym zakresie kwestią umiejętności czy też wiedzy i doświadczenia jego pracowników.
Wiedzy wymagają nie tylko nowoczesne
modele pojazdów, ale też nowe narzędzia i technologie stosowane w obsłudze
i naprawach.
Jeszcze kilkanaście lat temu do wykonania poprawnej naprawy wystarczała
znajomość budowy i zasad działania poszczególnych zespołów pojazdu i podstawowa wiedza z zakresu napraw mechanicznych i elektrycznych. Współcześnie
zrozumienie budowy i funkcjonowania
większości podzespołów wymaga zaawansowanej wiedzy z dziedziny elektroniki czy informatyki. Duże znaczenie
ma również złożoność urządzeń wykorzystywanych do diagnozowania i napraw.
W codziennej pracy warsztatu konieczna
stała się wiedza z zakresu zarządzania,
a także regularne podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez planowo realizowane szkolenia – odpowiednio częste
i na coraz wyższym poziomie.

© Herth + Buss

O możliwości prawidłowego i wydajnego przeprowadzania
czynności obsługowych i naprawczych decydują nie tylko specjalistyczne urządzenia, ale również uniwersalne wyposażenie
ułatwiające pracę mechaników oraz szeroki dostęp do części
zamiennych – najlepiej z jednego źródła

Przed wszystkimi warsztatami stoi wyzwanie polegające na nieustannym zdobywaniu wiedzy, a zatem i informacji dotyczącej sposobów obsługi i naprawy
coraz nowocześniejszych środków transportu. Wiedza ta wspomaga osiągnięcie
lepszej pozycji konkurencyjnej na rynku
usług motoryzacyjnych.
W codziennej praktyce warsztatowej
konieczne jest nieustanne poszukiwanie
informacji o nowych rozwiązaniach konstrukcyjnych samochodów, nowych metodach serwisowania, narzędziach i wyposażeniu warsztatowym wprowadzanym
na rynek oraz ogólnych trendach na rynku
usług motoryzacyjnych. Konieczna jest
stała adaptacja do zachodzących zmian
technologicznych w zakresie konstruowania, obsługi i naprawy pojazdów, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności oraz
uzupełnianie wyposażenia. Żaden warsztat, chcąc cieszyć się zaufaniem klientów
i utrzymać swoją konkurencyjną pozycję na rynku, nie może sobie pozwolić na
pozostanie w tyle za postępującymi zmianami. Wszystkie te działania pozwalają
sprostać oczekiwaniom klientów, wykonywać naprawy na wysokim poziomie,
a tym samym zapewnić w przyszłości zyskowne funkcjonowanie warsztatu.

Nowoczesne wyposażenie
– warunek konieczny
Do prawidłowego i wydajnego przeprowadzania w warsztacie samochodowym czynności obsługowych i naprawczych niezbędne jest korzystanie
z odpowiedniej, często wyspecjalizowanej infrastruktury technicznej: pomieszczeń, maszyn, urządzeń i narzędzi.

Konieczne jest stosowanie coraz bardziej uniwersalnych i wielofunkcyjnych
środków obsługowo-naprawczych, ale również coraz szerszego wykorzystania specjalistycznych narzędzi i aparatury umożliwiających obsługę i naprawę środków
transportu w warunkach warsztatowych.
W wyposażeniu powinny znajdować
się podnośniki samochodowe o odpowiedniej nośności, urządzenia do pomiarów i korekcji geometrii zawieszenia,
mierniki, multimetry, komputery diagnostyczne itp. Potrzebne są oczywiście
dodatkowo standardowe narzędzia, tj.
komplety kluczy różnego typu, prasa
hydrauliczna czy narzędzia specjalne,
instalacje związane z gospodarowaniem
płynami eksploatacyjnymi (oleje, smary,
płyn hamulcowy, chłodniczy itp.) oraz
wyposażenie ułatwiające pracę, takie jak
oświetlenie warsztatowe, środki czystości, przyrządy do regulacji. Szczegółowe wyposażenie warsztatu samochodowego jest oczywiście uzależnione przede
wszystkim od tego, jakie usługi w nim
będą realizowane.
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równoważone oszczędności i ekologiczne rozwiązania zawsze były
częścią DNA firmy Schmitz Cargobull, działającej przez wszystkie pokolenia jako firma rodzinna. W świecie
rosnących kosztów producent pomaga
swoim klientom zwiększyć wydajność

i chronić środowisko. Wśród istotnych dla
osiągnięcia tych celów rozwiązań można
wymienić galwanizowane podwozia, które
dzięki wydłużonej trwałości pozwalają na
zredukowanie ilości odpadów i emisji
CO2. Stałe dążenie do obniżania masy
własnej produkowanych pojazdów po-

Nowe podejście do zrównoważonego rozwoju to motto
nowej koncepcji pojazdów EcoGeneration firmy Schmitz
Cargobull. Zrównoważona koncepcja naczep z trzema
wersjami: EcoFIX, EcoFLEX i EcoVARIOS to kolejny
wkład firmy w większą oszczędność paliwa i redukcję
emisji CO2 w drogowym transporcie towarowym.

Naczepy Schmitz
Cargobull EcoGeneration

zwala na zwiększenie ich ładowności,
co oczywiście przyczynia się do obniżenia
emisji dwutlenku węgla. Naczepy standardowo wyposażone są w system telematyczny, co zwiększa efektywność procesów transportowych i obniża TCO.
Wprowadzone niedawno na rynek zestawy
EcoDuo (ciągnik siodłowy oraz dwie naczepy połączone ze sobą wózkiem dolly)
pozwalają na obniżenie emisji CO2 do
25% w transporcie dalekobieżnym przy
wykorzystaniu istniejącej infrastruktury.
Kontynuując tradycję innowacyjnego
lidera na rynku, Schmitz Cargobull opracował aerodynamiczne nadwozia EcoGeneration dla naczep kurtynowych S.CS,
które pozwalają na obniżenie zużycia
paliwa do 5%. Dla firm transportowych
jest to bardzo istotne ze względu na wprowadzoną w tym roku opłatę za emisję
CO2. Koszty paliwa i generowany ślad
węglowy można znacznie zmniejszyć,
aby skutecznie zaoszczędzić pieniądze.
Od 1 stycznia 2021 r. nowy podatek od
emisji CO2 oznacza, że firmy muszą płacić
25 euro za tonę CO2 wytwarzanego w wyniku spalania oleju napędowego i benzyny, oleju opałowego i gazu ziemnego.
Opłaty te będą rosły sukcesywnie w kierunku korytarza cenowego 55–65 euro
od 2026 r.

Koncepcja opuszczanej sekcji tylnej
w naczepach EcoGeneration – EcoFIX,
EcoFLEX i EcoVARIOS – nadaje im
aerodynamiczny kształt i zmniejsza
opór aerodynamiczny, co pozwoli
na obniżenie zużycia paliwa do 5%
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Rysunek 1. Potencjalne możliwości
redukcji emisji CO2 i zużycia paliwa
w naczepie

Koncepcja EcoGeneration
Koncepcja opuszczanej sekcji tylnej
w naczepach EcoGeneration nadaje im
aerodynamiczny kształt i zmniejsza opór
aerodynamiczny – jest to wykorzystanie
możliwości związanych z ogólną optymalizacją aerodynamiczną naczep (rysunek 1). Tylną część można łatwo podnieść,
jeśli naczepa wymaga załadunku po dach.
Daje to potencjalnie duże oszczędności
bez dodatkowych kosztów, zwłaszcza
podczas transportu ciężkich ładunków.
Zmiana wysokości części tylnej nie ogranicza w znaczący sposób funkcjonalności
pojazdu, wydajności transportu i sposobu obsługi. Zwiększenie wydajności
i skuteczności aerodynamicznego nadwozia w generowaniu zrównoważonych
efektów dzięki maksymalnej oszczędności
paliwa nie wiąże się z koniecznością stosowania drogiego, łatwo ulegającego
uszkodzeniom osprzętu.

„Jeśli tylko 50% wszystkich przejazdów odbywa się w trybie »aerodynamicznym«, a 50% w trybie »objętościowym«,
bez opuszczonego nadwozia, naczepa
EcoFlex pozwala na zaoszczędzenie do
7700 euro za 1 milion km lub ponad
900 euro rocznie. Obciążenie środowiska
zmniejsza się o 2,3 t CO2 rocznie” – istotę nowej koncepcji wyjaśnia dyrektor
generalny Andreas Schmitz.
Naczepa EcoFIX – zmiejszenie zużycia paliwa
przez obniżenie masy własnej i optymalizację
aerodynamiczną; cechy – obniżony dach,
Power Curtain, lekkie podwozie, spoiler
obniżający opory przepływu

Z kolei Boris Billich, dyrektor sprzedaży Schmitz Cargobull, tak podsumowuje zalety: „Koncepcja EcoGeneration
jest dobra dla środowiska oraz zmniejsza koszty branży transportowej. Zakładamy, że ta koncepcja pojazdu będzie
również kwalifikować się do dotacji rządu
federalnego, realizowanych w ramach
programu ochrony klimatu niemieckiego
jako część programu wymiany floty”.

EcoGeneration w różnych wersjach
Zabudowa EcoFIX to idealne rozwiązanie do transportu poziomych, płaskich
i ciężkich ładunków, takich jak stal czy
role papieru. Dzięki zmniejszonej masie
i sztywnemu tyłowi pojazd ma całkowitą wysokość z przodu wynoszącą 4 m.
Wyposażona w kurtynę o odpowiedniej
konstrukcji naczepa o zoptymalizowanej
ładowności stanowi alternatywę oszczędzającą paliwo dzięki zmniejszonej masie i aerodynamicznej konstrukcji.

Po lewej – przepływ powietrza wokół naczepy EcoFLEX z dachem w ustawieniu standardowym i przy pełnym wykorzystaniu objętości
przestrzeni ładunkowej, widoczne silne zawirowania powietrza za zestawem; po prawej – przepływ powietrza wokół naczepy
EcoFLEX po obniżeniu dachu, widoczne znacznie mniejsze zawirowania za zestawem
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EcoGeneration
– naczepy takie jak inne

Naczepa EcoFLEX – zmiejszenie zużycia paliwa przez optymalizację aerodynamiczną, gdy konieczna
elastyczna konfiguracja; cechy – dach obniżany o 500 mm, w razie potrzeby można uzyskać
maksymalną wysokość wnętrza, opcjonalnie spoiler obniżający opory przepływu

Podobnie jak wersje standardowe nadwozia EcoGeneration spełniają wszystkie
aktualne certyfikaty, ponieważ wykorzystuje się w nich te same rozwiązania,
co w standardowych naczepach. Podstawą pozostaje renomowane podwozie
Modulos, które umożliwia elastyczne projektowanie nadwozia dzięki swojej mo-

Naczepa EcoVARIOS – transport objętościowy, oszczędzanie paliwa, gdy maksymalna
wysokość wnętrza nie jest wymagana; cechy
– regulowane opuszczanie dachu w zależności
od rodzaju ładunku, maksymalna wysokość
wewnętrzna 3000 mm, maksymalne
obniżenie dachu o 400 mm

Z kolei naczepa EcoFLEX ma elastycznie opuszczaną część tylną. Przy maksymalnym podniesieniu ma całkowitą
wysokość 4 m z przodu i z tyłu. Jednocześnie wysokość kurtyny dostosowuje
się do nadwozia z możliwością elastycznego podniesienia części tylnej, gdy wymagana jest pełna objętość załadunkowa. Uzyskany aerodynamiczny kształt
pozwala na obniżenie zużycia paliwa.
Naczepa ta idealnie nadaje się do transportu ładunków różnego rodzaju (drobnicy) i napojów.
EcoVARIOS to doskonała opcja w transporcie ładunków objętościowych i typowych ładunków przewożonych na rzecz
sektora motoryzacyjnego, które pakowane
są w skrzyniopaletach (gitterboksach),
ustawianych na naczepie na 3 poziomach.
Wysokość zarówno przedniej, jak i tylnej
części nadwozia można elastycznie regulować. Ten wariant ma wysokość wewnętrzną 3 m i całkowitą wysokość 4 m.
Naczepa EcoVARIOS zapewnia oszczędność paliwa, gdy nie jest wymagana całkowita 3-metrowa wysokość wnętrza.
Wysokość wariantów EcoFLEX i EcoVARIOS można łatwo i szybko regulować w taki sam sposób, jak w dobrze
znanym i sprawdzonym systemie nadwozia VARIOS. Dach jest podnoszony
ręcznie za pomocą pompy hydropneumatycznej, a wysokość jest regulowana
za pomocą kłonic. Do zmiany wysokości
nie są potrzebne żadne dodatkowe środki
pomocnicze. Jedna osoba może samodzielnie dokonać regulacji, a cały proces

Wysokość części tylnej w naczepach EcoFLEX
i EcoVARIOS można łatwo i szybko regulować
w taki sam sposób, jak w dobrze znanym
i sprawdzonym systemie nadwozia VARIOS.
Dach jest podnoszony ręcznie za pomocą
pompy hydropneumatycznej, a wysokość
jest regulowana za pomocą kłonic

trwa około 10 minut, łącznie z przesunięciem plandeki i dopasowaniem jej do
nowej wysokości. Co więcej, ten dodatkowy czas staje się całkowicie nieistotny,
jeśli regulacja wysokości odbywa się
w trakcie procesu załadunku.
W zależności od konkretnego zadania transportowego nadwozia Eco można
wyposażyć w standardową plandekę lub
szybko otwieraną plandekę Power Curtain. Pojazdy EcoGeneration stają się jeszcze bardziej wydajne, jeśli zostanie w nich
wykorzystany właśnie system Power Curtain, który nie wymaga żadnych listew. To
dodatkowo zmniejsza masę własną i przyczynia się do większej oszczędności paliwa.
System przekonuje prostą i bezpieczną
obsługą oraz oszczędza czas podczas codziennych zadań transportowych.
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dułowej koncepcji. Nadwozie Eco można
również łączyć z podwoziem X-Light
w celu uzyskania szczególnie niskiej masy
własnej. Oczywiście pojazdy EcoGeneration nadal mają klasyczne właściwości
podwozi Schmitz Cargobull, takie jak
wytrzymałość, ochrona przed korozją
i 10-letnia gwarancja na korozję. Wszystkie pojazdy EcoGeneration są również
standardowo wyposażone we własny system telematyczny TrailerConnect CTU
firmy Schmitz Cargobull. Pozwala to na
korzystanie z tych samych funkcjonalności,
co w przypadku standardowych naczep.
Podczas załadunku i rozładunku nie
ma żadnych szczególnych wymagań w porównaniu z codziennymi operacjami transportowymi przeprowadzanymi na standardowych naczepach. Wszystkie warianty
naczep EcoGeneration nadają się zarówno
do załadunku tylnego, jak i bocznego. Zabezpieczanie ładunku, załadunek i rozładunek można przeprowadzić w zwykły
sposób bez dodatkowej pracy.
Pierwsze pojazdy z nowym nadwoziem aerodynamicznym zostały już wyprodukowane i przechodzą testy terenowe w różnych firmach transportowych.
Przyjmowanie zamówień na naczepy
EcoGeneration miało się rozpocząć pod
koniec stycznia br., a rozpoczęcie produkcji seryjnej Schmitz Cagrobull planował na drugi kwartał 2021 r.

Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Schmitz Cargobull
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