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Aby sprostać wymaganiom farm wiatrowych,
firmy transportowe muszą dysponować specjalistycznymi środkami transportu, pozwalającymi na przewożenie wyjątkowo dużych
i ciężkich ładunków w różnych warunkach
drogowych.
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TCK Evolution 2021

Renault Trucks odświeża swoje pojazdy gamy
dalekobieżnej T i budowlanej C i K. W modelach tych wprowadzono wiele istotnych zmian
pod względem komfortu, bezpieczeństwa
i efektywności, najwięcej ulepszeń od czasu
całkowitego odnowienia gamy w 2013 r.
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Zgodnie z zapowiedziami w ofercie Volvo Trucks
Polska pojawiły się ciężarówki z bateryjnym napędem elektrycznym. Na początku marca usiedliśmy za kierownicą Volvo FE Electric – ciężarówka miała otwartą skrzynię ładunkową
i żuraw za kabiną.
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Spółka Bodex ze Szczercowa od lat jest jednym z największych polskich producentów naczep i przyczep do samochodów ciężarowych.
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sprzedaż pojazdów nowych i używanych.
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Selektywna zbiórka
odpadów. Część 1.

Odpady stanowią coraz większy problem zarówno gospodarczy, związany z ich zbiórką,
transportem i unieszkodliwianiem, jak i ekologiczny. Obowiązujące przepisy nakładają na
nas obowiązek segregacji odpadów, a na firmy
zajmujące się ich odbiorem wymóg selektywnej zbiórki.

Elektryczna
dekarbonizacja
Europa nieuchronnie zmierza w kierunku
dekarbonizacji. Transport drogowy odpowiada
za prawie jedną czwartą całkowitej emisji
gazów cieplarnianych w Europie.

J

eśli udałoby się obniżać ją corocznie o 10%,
to Europa ma bardzo duże szanse na osiągnięcie celu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., torując tym samym
drogę do 90-procentowej redukcji emisji
gazów cieplarnianych związanych z transportem do 2050 r. E-mobilność, zasilana oczywiście neutralną pod względem emisji dwutlenku
węgla i odnawialną energią, może nas
tam doprowadzić.
Stoimy w tej chwili u progu ogromnej
ewolucji w przyszłości transportu. Już ponad
10% nowych samochodów osobowych sprzedawanych w Europie to czyste „elektryki” lub
hybrydy typu plug-in. Osiągnięcie wolumenu
sprzedaży samochodów elektrycznych na poziomie 30–40% do 2030 r. wydaje się całkiem
realne, a tym samym europejskie cele redukcji
emisji dwutlenku węgla są w zasięgu ręki.
Największą nagrodą jest zysk dla środowiska. Ale korzyści również są dostępne dla
pierwszych i najszybciej poruszających się
w ekosystemie, który stanowi podstawę
e-mobilności. Pieniądze można zarobić nie
tylko na dostarczaniu zelektryfikowanych
środków transportu, ale także na przyspieszaniu procesów transformacji, redukcji emisji,
obniżaniu kosztów posiadania pojazdu elektrycznego i zapewnieniu znacznie lepszych
doświadczeń użytkownikom pojazdów
elektrycznych.
Decydenci branży motoryzacyjnej – także
ci związani z pojazdami użytkowymi – są pełni
optymizmu. Firmy posuwają się naprzód,
wykorzystując w komercyjnej rzeczywistości
możliwości wynikające z przejścia na napęd
elektryczny. Nie dziwi, że działający w segmencie transportu towarowego najwięksi
operatorzy logistyczni deklarują chęć szybkiego zelektryfikowania swoich flot. Produ-

cenci akumulatorów inwestują, aby wprowadzić do Europy produkcję niskoemisyjnych
akumulatorów. Operatorzy systemów elektroenergetycznych poszukują wartości w masowej
elektryfikacji transportu, wykorzystując technologie inteligentnego ładowania i połączenia
pojazdu z siecią. Bliscy nam importerzy samochodów ciężarowych udostępniają klientom
do testów zasilane bateryjnie samochody
ciężarowe. Słowem – dzieje się…
Wszyscy jednak zdają sobie sprawę
z tego, że przyspieszenie e-mobilności i szybsze osiągnięcie celów dekarbonizacji zależy
od partnerstwa, wspólnego rozwiązywania
problemów i pokonywania przeszkód.
Niestety, przeszkody są.
Myśląc zarówno o samochodach osobowych, dostawczych, jak i ciężarowych, zauważmy, że wciąż wyzwaniem jest ograniczony popyt wynikający ze znacznie wyższej
ceny pojazdów elektrycznych w porównaniu
z konwencjonalnymi odpowiednikami. Istniejące systemy dopłat nie są wystarczająco skuteczne. Nadal znacznego rozwoju wymaga interoperacyjna infrastruktura ładowania – tu
widzimy brak funduszy na budowę kolejnych
punktów ładowania, straszy niewydolność systemu energetycznego. Zastrzeżenia może również wzbudzać brak spójności regulacyjnej
w poszczególnych krajach EU.
Szansą na poprawę sytuacji może być to,
że gdy floty komercyjne – osobowe i dostawcze
– zaczną na większą skalę wdrażać e-mobilność, to korzyści popłyną kaskadowo w całym
ekosystemie.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
redaktor naczelny
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NIE DAJ SIĘ PRZEOCZYĆ 2.0
– AKCJA PROMOCYJNA DLA
WARSZTATÓW, DO ZGARNIĘCIA
WARTOŚCIOWE NAGRODY

OL-TRANS POWIĘKSZA FLOTĘ
irma transportowa Ol-Trans z Kruszyna k. Bydgoszczy od 25 lat specjalizuje się w transporcie ponadgabarytowym i usługach dźwigowych. Flota spółki liczy 80 pojazdów i blisko 100 naczep do przewożenia różnych ładunków. Aktualnie trwa wymiana i dobór nowego sprzętu
– w maju do firmy trafi 6 ciągników trzyosiowych MAN TGX nowej generacji z 470-konnym silnikiem (6×4 i 6×2) oraz 4 pojazdy czteroosiowe
Volvo FH16 8×4 z silnikiem o mocy 750 KM. Nowe ciężarówki będą realizowały zadania transportu ponadnormatywnego i woziły elementy elektrowni wiatrowych: modele MAN TGX spięte z rozciąganymi do 85 m
naczepami pociągną śmigła, a Volvo FH16 sekcje wiatrowe o masie
od 80 t do100 t.

F

ortal REPXPERT dla warsztatów samochodowych wystartował
z akcją NIE DAJ SIĘ PRZEOCZYĆ 2.0. Co 2 tygodnie uczestnicy
mają okazję zgarnąć po 100 nagród – razem do wygrania jest ich
aż 500! Akcja promocyjna potrwa do 30 maja br. i skierowana jest do użytkowników portalu REPXPERT.

P

Schaeffler, producent dobrze znanych marek LuK, INA i FAG, dla zwycięskich uczestników zabawy przygotował wartościowe nagrody mające na
celu skuteczną promocję serwisów samochodowych.
Co zrobić, by wygrać? Aby stać się właścicielem jednej ze 100 nagród
danego dwutygodniowego etapu, wystarczy kupować produkty LuK, INA oraz
FAG grupy Schaeffler i zbierać punkty za ich rejestrację na www.repxpert.pl.
Łącznie podczas trwania akcji można otrzymać aż 5 różnych nagród! Co
2 tygodnie nowy ranking zwycięzców i nowe szanse. Do wygrania m.in.
firmowa szlifierka kątowa (Milwaukee), podświetlany zewnętrzny kaseton
LED, praktyczny odkurzacz przemysłowy.

© K. Biskupska

„To druga edycja dobrze znanej akcji z roku 2020 NIE DAJ SIĘ PRZEOCZYĆ.
Poprzednia została bardzo dobrze odebrana przez właścicieli warsztatów
i mechaników, dlatego zdecydowaliśmy się ją powtórzyć także w tym roku.
Jednak tym razem uczestnicy akcji nie zobaczą nagród, które „przegapili”, ale
też nie poznają przyszłych nagród. Gramy tu i teraz! Uczestnicy będą musieli
wykazać się żyłką hazardzisty!” – mówi Joanna Ciszewska, marketing manager w Schaeffler Polska i dodaje: „Zapnijcie pasy, usiądźcie za kierownicą, podjedźcie do linii startowej – zaczynamy akcję NIE DAJ SIĘ PRZEOCZYĆ 2.0!”
Szczegółowe zasady dostępne są w regulaminie na stronie: www.niedajsieprzeoczyc.pl, portalu www.repxpert.pl oraz na profilu FacebookSchaeffler REPXPERT Polska.
(KB)

amochód na okładce to Scania 770 S B6×2*4NB o rozstawie osi 4750 mm. Jest to ciężkie
podwozie dystrybucyjne w układzie 6×2 z tylną osią wleczoną wyposażoną w hydrauliczny
układ skrętu. Pojazd jest napędzany przez silnik widlasty, 8-cylindrowy silnik DC16 123
rozwijający maksymalną moc 770 KM (566 kW) przy 1800 obr/min, maksymalny moment obrotowy
3700 Nm osiągany jest w zakresie 1000–1450 obr. Silnik współpracuje z 12-biegową skrzynią
przekładniową GRSO926R wyposażoną w system zautomatyzowanej zmiany biegów Opticruise.
Hamulec wydechowy rozwija moc hamowania 300 kW przy 2400 obr/min, drugi ze zwalniaczy to
retarder R4100D o maksymalnej mocy hamowania 500 kW i 4100 Nm. Scania 770 S ma kabinę
sypialną CS20H o całkowicie płaskiej podłodze i wysokości wnętrza 2070 mm. Maksymalna masa
techniczna zestawu to 74 000 kg, a samego samochodu – 28 000 kg. Pojazd wraz z zabudową
waży 12 493 kg, co przy 26 t dmc. pozwala na przewiezienie ok. 13 500 kg ładunku.

S
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RUSZYŁY ZAPISY
REGIONALNE
DO 10. EDYCJI
OPTIFUEL CHALLENGE
maja br. rusza jubileuszowa 10. edycja konkursu Optifuel Challenge. Konkurs ma swoje korzenie w Polsce:
to tutaj w 2009 r. zrealizowano po raz pierwszy
konkurs z jazdy ekonomicznej.
Z perspektywy czasu można powiedzieć, że w pierwszych edycjach uczestnicy pojawiali się z ciekawości. Z edycji na edycję w konkursie nastąpiła
coraz większa rywalizacja. Optifuel Challenge to
doskonała okazja, aby poznać nowości produktowe
czy dowiedzieć się więcej o najskuteczniejszych
technikach jazdy ekonomicznej i poprawić swoje
umiejętności. To również okazja, aby zdobyć atrakcyjne nagrody, a te czekają już na zwycięzców
podczas lokalnych eliminacji.
Podczas kwalifikacji zadaniem uczestników będzie
pokonanie wyznaczonej trasy obciążonym 20 tonami
ładunku zestawem z ciągnikiem Renault Trucks
T480 połączonym z naczepą Wielton Curtain Master.
Wszystkie pojazdy zostały przetestowane i skalibrowane pod kątem identycznych wskazań zużycia paliwa. Uczestnicy zmierzą się z wynikiem
Master Driverów Renault Trucks Polska. Rezultaty
będą podawane w oparciu o narzędzie Optifuel Infomax. Zwycięzcą zostanie kierowca, który osiągnie
najniższe zużycie paliwa, utrzymując najwyższą średnią prędkość, z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów prawa o ruchu drogowym.

© Renault Trucks Polska
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Nowością jest wykorzystanie do eliminacji modeli
używanych T480, poddanych konwersji w fabryce
pojazdów używanych Renault Trucks w Bourg-en-Bresse. Zabieg ten podkreśla niezawodność produktów Renault Trucks i udowadnia, że nawet po
4 latach eksploatacji pojazdy są w świetnej formie,
utrzymują wysokie osiągi i pozwalają uzyskać niskie
zużycie paliwa.
Eliminacje konkursu potrwają od 13 maja do 24
września. Jesienią planowany jest finał, w czasie
którego zostanie wyłoniony Mistrz Jazdy Ekonomicznej Renault Trucks Polska. Sponsorami tegorocznej
edycji są: Wielton, Michelin, RTFS i Grupa MAK.
Mimo że konkurs nie ma w tym roku kontynuacji
na finale światowym, to Renault Trucks Polska przy-

gotowało równie atrakcyjne nagrody, jak w poprzednich edycjach. Nagrodą główną w polskim
finale jest voucher o wartości 8000 zł dla zwycięskiego kierowcy, a dla firmy, w której pracuje
– użyczenie nowego pojazdu Renault Trucks T
Evolution na 10 miesięcy (w nawiązaniu do 10
edycji konkursu).
Oprócz tego Michelin przekaże na testy 6 opon
ciężarowych tej firmy. Zwycięzca konkursu będzie
mógł wybrać do swojego pojazdu komplet dowolnych opon ciężarowych Michelin z aktualnie dostępnej oferty. Z kolei RTFS oraz Grupa MAK wspólnie fundują dla zwycięskich firm vouchery o wartości
5000 zł – za pierwsze miejsce oraz o wartości
2000 zł – za zajęcie drugiego miejsca, oba do wykorzystania na ubezpieczenie pojazdów.
(KB)

TRWA CYKL BEZPŁATNYCH
SZKOLEŃ DLA KIEROWCÓW
ZAWODOWYCH
eśli jesteś kierowcą z prawem jazdy C+E, ale bez doświadczenia
pracy w branży transportowej, to szkolenie jest dla ciebie. 12 kwietnia br. już po raz szósty ruszył cykl bezpłatnych szkoleń kierowców
zawodowych w ramach akcji „Profesjonalni kierowcy”. Poprowadzili je doświadczeni instruktorzy ze Szkoły Doskonalenia Jazdy Volvo Trucks Polska.
O kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Tegoroczna edycja – podobnie jak w ub. roku – odbędzie się w formule on-line.
Będzie obejmowała 7 szkoleń teoretycznych oraz szkolenia praktyczne. Podczas pierwszego szkolenia on-line kursanci poszerzą wiedzę na temat jazdy
bezpiecznej i defensywnej, a zagadnienia uczestnikom przybliżą Robert Kantorek i Marek Jastrzębski – instruktorzy ze Szkoły Doskonalenia Jazdy Volvo
Trucks Polska. Na szkolenie inauguracyjne zapisało się niemal 40 osób.
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Szóstą edycję akcji, oprócz głównego pomysłodawcy, wspierają także Partnerzy: MJM Brokers, Volvo Financial Services (VFS), MAK Brokers, Phillips
Poland, Wielton, Continental, PKO Leasing i Ergo Hestia.
Na szkolenie można zapisywać się za pośrednictwem formularza umieszczonego na: www.profesjonalni-kierowcy.pl . Można śledzić akcję na FB, LinkedIn i Instagramie.
(KB)
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Ciężarówki odbierał Marcin
Fulbiszewski, właściciel firmy,
a Volvo Trucks reprezentowała
Małgorzata Kulis, dyrektor
zarządzająca

olejne 37 pojazdów marki Volvo FH zasiliło flotę firmy Fulimpex. Cztery z nich to
pojazdy nowej gamy, które firma otrzymała jako pierwsza w Polsce. Ciężarówki odbierał Marcin Fulbiszewski, właściciel firmy, a Volvo
Trucks reprezentowała Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca.

© Volvo Trucks Polska

PIERWSZE MODELE
NOWEJ GAMY FH
ODBIERA FULIMPEX

K

„W nowych modelach dokonano ewolucji, inwestując w to, co od lat przyświeca marce Volvo
Trucks: nowoczesne systemy bezpieczeństwa,
komfort kierowcy i ekonomikę paliwową, czyli
przede wszystkim bezpieczeństwo i dbałość o środowisko naturalne. To również istotne ulepszenia
przekładające się na niższe koszty eksploatacji

tych pojazdów przez użytkowników. I myślę, że
to najważniejsze aspekty dokonanych zmian” – powiedziała Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca
Volvo Trucks.
Pojazdy nowej gamy poruszać się będą po Skandynawii, a jak mówi właściciel, kraje skandynawskie bardzo mocno stawiają na bezpieczeństwo, stąd wybór nowego Volvo – również ze
względu na kamerę martwego pola po stronie pa-

sażera. „Jak wiemy doskonale, kierowca ciężarówki ma ograniczone pole widzenia, siedząc
wyżej niż pozostali uczestnicy ruchu. Wydaje mi
się, że kamera rozwiązuje ten problem całkowicie.
Volvo Trucks wprowadza to rozwiązanie do nowego modelu i uważam, że to doskonały pomysł.
Kierowcy spędzają wiele godzin za kierownicą,
więc wierzę, że będzie to pozytywne zaskoczenie” – skomentował Marcin Fulbiszewski, właściciel firmy Fulimpex.
(KB)

temu, że ma cztery osie w konfiguracji 8×2 z trzema tylnymi osiami zespolonymi. Wszystkie osie
z wyjątkiem napędowej (oś nr 3) są skrętne, co
sprawia, że manewrowanie jest bardzo wygodne.
Idealnie odnajdzie się w swojej roli w odbiorze odpadów komunalnych i zagospodarowaniu odpadów
segregowanych w spółce POM EKO.

Actros 3543LP został wyposażony w najnowocześniejszy system wspierający bezpieczeństwo
Active Brake Assist 5 oraz kamerę z przodu, a także
komfortowy fotel pneumatyczny kierowcy i dwa
siedzenia dla pasażerów. Śmieciarkę zakupiono
w firmie Mojsiuk, dealera Mercedes-Benz Trucks
Polska w Szczecinie.
(KB)

zteroosiowy Actros 3543LP ze specjalistyczną zabudową śmieciarki wykonaną przez firmę Terberg Matec Polska trafił do kaliskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania
Miasta EKO.

C

Zabudowa ta jest wyjątkowa z dwóch powodów.
Po pierwsze, jest to tzw. frontloader, czyli śmieciarka ładowana od przodu, zwana nosorożcem.
Po drugie, pojazd ma aż 43 m3 pojemności dzięki

© Mercedes-Benz

ACTROS 8×2
ŚMIECIARKA
„NOSOROŻEC”
– PIERWSZY TAK
SKONFIGUROWANY
POJAZD W POLSCE
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Problemy
branży nienormatywnej
Na temat bieżących problemów branży transportu nienormatywnego
rozmawiamy z Łukaszem Chwalczukiem, prezesem zarządu Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego (OSPTN).

„Samochody Specjalne”: Nowe zasady
dotyczące nacisków osi oraz zezwoleń
dla pojazdów ponadgabarytowych funkcjonują od 13 marca 2021 r.
Łukasz Chwalczuk: Tak, 26 stycznia
2021 r. weszła w życie ustawa o drogach
publicznych, która przy okazji zmieniła
treść ustawy o ruchu drogowym w zakresie zezwoleń dla pojazdów nienormatywnych. Zmiany zostały wymuszone
wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości
UE, który w sprawie C-127/17 orzekł, iż
polski system wydawania zezwoleń dla
pojazdów nienormatywnych jest częściowo sprzeczny z prawem UE.
Jakie są najważniejsze ustalenia i konsekwencje?
Przede wszystkim znaczenie ma zapis
mówiący, że 11,5 t nacisku na pojedynczą oś napędową to nie gabaryt. Już od
13 marca 2021 r. wszystkie drogi publiczne w Polsce są dopuszczone do ruchu

Łukasz Chwalczuk
– wspólnik w Kancelarii Prawnej Iuridica,
prezes zarządu OSPTN, członek zarządu
ESTA Europe

dla pojazdów z pojedynczą osią napędową
o nacisku do 11,5 t zgodnie z europejskim
standardem. Niestety lokalni zarządcy
dróg (np. prezydenci miast) pod pewnymi
warunkami będą mogli ograniczać na
swojej drodze dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej do 8 t lub 10 t,
tak więc sielanka nie potrwa długo.

Pomimo wielu zastrzeżeń ze strony branży transportowej i próśb o stworzenie rejestru ograniczeń, jakie mogą ustanawiać
lokalni zarządcy dróg, niestety nie będzie
ogólnokrajowego punktu informacyjnego
(np. strony internetowej), na której firma
transportowa mogłaby sprawdzić, jaki jest
aktualny, dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej na danej drodze.
Uważam ten fakt za ogromny krok wstecz,
albowiem dotychczas niezgodne z prawem unijnym rozporządzenie było przynajmniej możliwe do ustalenia. Przewoźnik w łatwy sposób mógł ustalić, czy wolno
mu korzystać z danej drogi. Od marca
bieżącego roku można się spodziewać
nowych znaków drogowych, które będą
ograniczały nacisk pojedynczej osi napędowej na danym odcinku drogi, a przewoźnik dowie się o tym dopiero wtedy,
gdy wjedzie na tę drogę, dopuszczając się
naruszenia przepisów lub będzie zmuszony zawrócić i zmienić trasę przejazdu.
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Czy doszły jakieś zmiany w zezwoleniach
na przejazd pojazdem nienormatywnym?
Owszem, mamy przeszeregowanie klasyfikacji zezwoleń. W konsekwencji wyroku TSUE dotychczasowe zezwolenia
kategorii I i IV zostały usunięte, a tym
samym numeracja pozostałych zezwoleń
uległa zmianie. Dotychczasowa kategoria III stała się kategorią II, a dotychczasowa kategoria IV przyjęła numer
kategorii III. Ważna zmiana dotyczy również dotychczasowej kategorii V, która
została połączona z kategorią VI i otrzymała nowy numer kategorii IV. Bardzo
ważną i korzystną dla firm transportowych
zmianą jest obowiązywanie zezwolenia
kategorii IV (dotychczasowa VI) na wszystkich drogach publicznych, a nie jak dotychczas tylko na drogach wskazanych
przez GDDKiA. Ponadto dotychczasowa
kategoria VII stanie się kategorią V na tych
samych zasadach jak dotychczas.
Czy wynikają z tego jakiekolwiek korzyści
dla firm transportowych?
Ogromnym sukcesem OSPTN jest to, że
nowa kategoria IV (dotychczasowa VI)
obowiązuje na wszystkich drogach publicznych. Przewoźnik nie musi się martwić, czy odcinek drogi lub przejście graniczne jest dopuszczone do ruchu pojazdem
zgodnie z dotychczasowym wykazem dróg
dołączonym do zezwolenia starej kategorii VI. Od 13 marca 2021 r. wszystkie
drogi w Polsce podlegają pod nową kategorię IV. Przypominamy, że szerokość
pojazdu wynosząca 4 m dozwolona jest
wyłącznie na drogach dwujezdniowych
klasy A i S. W przypadku wszystkich innych dróg jednojezdniowych można poruszać się pojazdem o szerokości nie
większej niż 3,4 m. Włączenie wszystkich dróg do kategorii IV znacznie po-

prawi ich dostępność dla pojazdów nienormatywnych, które będą w stanie podjąć
ładunki w niewielkich miejscowościach,
dotrzeć do głównych szlaków komunikacyjnych, a następnie dojechać do odbiorcy
w najdalszych częściach kraju.
Wspomnę także o korzyściach dla pojazdów specjalnych. Wyłączną zasługą
OSPTN jest zwrócenie uwagi ustawodawcy w trakcie przygotowywania zmian, że
w przypadku pojazdów specjalnych (żurawie samochodowe) często mamy do
czynienia z kilkoma pojedynczymi osiami
napędowymi. Gdyby nie czujność i dbałość OSPTN o interesy branży dźwigowej
i pomp do betonu, mogłoby dojść do krzywdzących zmian w prawie, np. za 4-osiowy
żuraw można by otrzymać 4 kary po kilkanaście tysięcy złotych za każdą oś napędową z osobna. Przypomnę, że OSPTN
jest jedynym ogólnopolskim stowarzyszeniem, które reprezentuje właścicieli
pojazdów specjalnych na terenie Polski.
Jest w sumie korzystny wyrok TSUE, ale
czy są jakieś nowe zagrożenia?
Pomimo tego, że treść wyroku TSUE branża
transportowa może oceniać w samych
superlatywach, okazuje się, że tymczasowe uwolnienie polskich dróg od zaniżonych norm nacisku pojedynczej osi
napędowej spowoduje natychmiastowe,
dodatkowe i wyższej kary. Kary za brak
lub przekroczenie wymiarów „starej” kategorii VII (nowa kategoria V) będą znacznie wyższe. Przekroczenie któregokolwiek
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parametru zezwolenia „starej” kategorii
VII (nowa V) do 10% obarczone jest karą
6000 zł, gdy dotychczas było to 500 zł.
Zatem kara wzrosła 12-krotnie!
Ponadto przekroczenie któregokolwiek
parametru zezwolenia „starej” kategorii
VII (nowa V) o więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20%, obarczone jest karą 10 000 zł
(dotychczas było to 2000 zł), co oznacza
5-krotny wzrost kary! Przekroczenie, któregokolwiek parametru zezwolenia „starej” kategorii VII (nowa V) o więcej niż
20% obarczone będzie taką samą karą
15 000 zł jak dotychczas.
Pojazdy normatywne (np. 2-osiowy ciągnik siodłowy z naczepą kurtynową) wyposażone w pojedynczą oś napędową,
które naruszą zakaz ustawiony przez lokalnego zarządcę dróg, będą karane z ustawy o drogach publicznych, a kara wynosi
3000 zł, gdy nacisk pojedynczej osi napędowej zostanie przekroczony do 10%,
6000 zł, jeśli nacisk pojedynczej osi napędowej zostanie przekroczony o więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20%, oraz
10 000 zł, jeśli nacisk pojedynczej osi napędowej zostanie przekroczony o więcej
niż 20%. Dotychczas kara wynosiła 500 zł,
2000 zł lub 5000 zł, więc i w tym przypadku „korzystny dla branży transportowej wyrok z Luksemburga” został wdrożony w taki sposób, że przewoźnicy będą
płacić wyższe kary. Jedynie kara za brak
„starej” kategorii III–VI (nowe kategorie II–IV) pozostaje na tym samym co dotychczas poziomie, czyli 5000 zł.

| TRANSPORT |
Co na to OSPTN?
OSPTN krytycznie opiniowało projekt
tej ustawy, albowiem zmiany dotyczące
pojedynczej osi napędowej najbardziej
dotkną tych przedsiębiorców, którzy nie
poruszają się takimi pojazdami. Trudne
do wytłumaczenia jest to, dlaczego korzystny dla branży transportowej wyrok
Trybunału Sprawiedliwości UE w praktyce okazał się zwiększeniem kar dla
firm, których w ogóle nie powinien dotyczyć. Dla przykładu: ciągniki siodłowe
o napędzie 6×2, 6×4, 8×2 i 8×4 oraz naczepy specjalistyczne pomimo że nie mają
pojedynczej osi napędowej, w wyniku tej
nowelizacji zagrożone będą karami 5-,
a nawet 12-krotnie większymi.
Czy zezwolenia dla gabarytów będą
droższe?
Nie, utrzymano te same opłaty za zezwolenia. Dotychczasowe zezwolenia kategorii V zostały „wchłonięte” przez kategorię
VI, przez co firmy transportowe, korzystające do tej pory z zezwoleń kategorii V,
teraz będą musiały kupić zezwolenie kategorii IV (odpowiednik starej VI). Z tego
powodu koszt tego jednego zezwolenia

może się wydawać droższy, ale należy pamiętać, że nowa kategoria IV będzie obejmowała wszystkie drogi publiczne przy parametrach jak dotychczasowa kategoria VI.

pojazdów nienormatywnych, w tym pojazdów specjalnych. Dywersyfikujemy nasze działania i jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami kilku ministerstw.

Czy konieczna jest zmiana dotychczasowych zezwoleń?
Nie jest to konieczne. Zezwolenia wydane
do 13 marca 2021 r. utrzymują swoją
moc i będą stosowane według nowych
zasad. Przewoźnik nie musi wymieniać
zezwoleń. Z biegiem czasu zezwolenia
zostaną sukcesywnie wymienione na
nowe, zgodnie z nową numeracją obowiązującą do 2021 r.

Czy zmienią się zasady dotyczące pilotowania?
Zasady dotyczące pilotowania pozostają
również bez zmian. Nowelizacja nie dotyczyła pilotażu, zasad kierowania ruchem
przez pilotów, wyposażenia pojazdów
pilotujących, obowiązku pilotowania ani
kar za ewentualne naruszania. Pozostają
one na tych samych zasadach.

Czy zmienią się zasady wydawania zezwoleń?
Zasady wydawania zezwoleń pozostają bez
zmian. Niestety pomimo licznych próśb
i wniosków oraz złożonej petycji do Ministra
Infrastruktury nie wprowadzono żadnych
zmian, które w jakikolwiek sposób poprawiałyby niewydolny system wydawania
zezwoleń. OSPTN dokłada jednak wszelkich starań, aby Minister Infrastruktury
podjął się jakże ważnej dla polskiej gospodarki nowelizacji zezwoleń na przejazd
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Czy załadowcy będą odpowiedzialni za
brak zezwoleń lub przekroczenie nacisku pojedynczej osi napędowej?
Tak. Zarówno ustawa o ruchu drogowym
(art. 140aa ustęp 3), jak i nowa ustawa
o drogach publicznych (Art. 41d ustęp 10)
powoduje współodpowiedzialność załadowców i zleceniodawców za ewentualne
naruszenia, jeżeli mieli oni wpływ lub godzili się na powstanie naruszenia.

Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © PSML
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Transport gondoli turbin
wiatrowych
Dariusz Piernikarski

bardzo szerokiej ofercie rozwiązań przystosowanych do
przewozów komponentów
turbin wiatrowych każda firma transportowa może znaleźć rozwiązanie idealnie dla niej przystosowane. Bardzo często
przewoźnicy stawiają przede wszystkim
na wielozadaniowość sprzętu oraz możliwość jego różnych adaptacji, co pozwala
zaoferować więcej możliwości transportu
ładunków nienormatywnych.
Wśród komponentów turbin wiatrowych, do których transportu wymagane
są pojazdy specjalistyczne, należą gondole – przyjrzymy się, jak bezpiecznie
i wydajnie można je transportować.

Do transportu gondoli turbiny Siemens o mocy 6 MW ważącej 75 t wykorzystano
połączone ze sobą moduły transportowe Nicolas MHD, w których pokład ładunkowy
ma wysokość 750 mm, skok zawieszenia to 650 mm, a kąt skrętu poszczególnych osi
wahadłowych o nośności 34 t wynosi 55°

© Gamesa

Turbiny coraz większe
Matematyka dotycząca turbin wiatrowych jest dość prosta: większe znaczy
lepsze. Mówiąc dokładniej, istnieją dwa
sposoby wytwarzania większej mocy
z wiatru na danym obszarze. Pierwszy
dotyczy większych wirników i łopat, aby
pokryć większy obszar. Zwiększa to moc
turbiny, czyli jej całkowity potencjał produkcyjny. Drugi to podniesienie łopat wyżej w atmosferę, gdzie wiatr wieje bardziej

Uproszczony schemat budowy gondoli turbiny (Gamesa G52, 850 kW):
1 – piasta, 2 – łopata, 3 – wał główny, 4 – przekładnia, 5 – generator,
6 – pomiar siły i kierunku wiatru, 7 – wieża
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© Siemens

Aby sprostać wymaganiom farm wiatrowych, firmy transportowe
muszą dysponować specjalistycznymi środkami transportu,
pozwalającymi na przewożenie wyjątkowo dużych i ciężkich
ładunków w różnych warunkach drogowych.
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równomiernie. Zwiększa to współczynnik wydajności turbiny, tj. ilość energii,
którą faktycznie wytwarza w stosunku
do jej całkowitego potencjału.
Na rynku farm wiatrowych w Europie
budowane są obecnie turbiny wiatrowe
o mocy dochodzącej do 8 MW, a łopaty ich
wirników mają długość nawet do 90 m.
Największe z nich są w stanie generować
moc 10 MW, rekordzistka europejska stoi
w porcie w Rotterdamie – jest to turbina
GE Haliade-X o mocy 12 MW. Konstrukcja ta ma wysokość 260 m, łopaty wirnika mają długość 107 m, a wirnik z łopatami ma średnicę 220 m. Gondola waży
600 t, piasta – 60 t, a 3 łopaty – 165 t.
Cała turbina bez wieży waży 825 t.

© Barrus Projects

Do transportu gondoli turbiny Vestas
o długości 12,73 m, wysokości 4,17 m i szerokości 3,18 m, ważącej 67,5 t niezbędne było
wykorzystanie modułów transportowych
Goldhofer PST/SL z modułem napędowym
PPU, poruszających się na wahadłowych
osiach o nośności 45 t z zawieszeniem o skoku
600 mm. Na trudniejszych odcinkach trasy
konwój wspomagały ciągniki balastowe
jako pchacze

W Europie energia wiatrowa w coraz
większym stopniu przenosi się na morze.
Tam jedynym ograniczeniem wielkości
są możliwości technologiczne. W rezultacie dzisiejsze turbiny morskie rosną jeszcze szybciej niż turbiny lądowe w ciągu
ostatniej dekady.

Gondola – szczegóły konstrukcji
Turbiny wiatrowe mogą różnić się od
siebie. Ich wysokość, liczba łopat, generowana moc mogą być inne w zależności od rodzaju turbiny, a także produ-
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centa. Jednak ich podstawowa budowa
jest taka sama. Głównymi modułami elektrowni wiatrowej są: wirnik, gondola, wieża, jej fundament oraz układ sterowania.
Gondola może być stalowa lub wykonana z tworzyw sztucznych. W jej wnętrzu znajduje się generator, zespół napędowy, mechanizm odchyleń kierunkowych
(zespół kierunkowy) oraz cały system
sterujący. W zespole napędowym turbiny
znajduje się wał główny, który odpowiada za przeniesienie momentu obrotowego z wirnika na przekładnię zębatą
pozwalającą na zwiększenie prędkości

© Rosec Transport
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obrotowej wału napędzającego generator odpowiadający za produkcję energii
elektrycznej. Do zahamowania wirnika
służy hamulec zamontowany przed przekładnią na głównym wale lub za przekładnią na wale szybkobieżnym. Gondola
wraz z wirnikiem umieszczona jest na
wieży i ustawiana w kierunku wiatru za
pomocą serwomechanizmu kierunkowania elektrowni, który znajduje się wewnątrz wieży.

Transport komponentów
– problem logistyczny
Obecnie wysokość turbiny wiatrowej
może wynosić 100 m lub więcej. Turbiny
stają się cięższe, łopaty wirnika dłuższe,
a elementy wieży dłuższe i o większej
średnicy. Gondola, piasta i łopaty mogą
z łatwością ważyć odpowiednio ponad
75, 24 i 9 t. Każdy element ma swoje
szczególne cechy – wieża jest duża (dłu-

Faymonville do transportu cięższych komponentów turbin wiatrowych poleca niskopodłogowe
naczepy typu MegaMAX, VarioMAX, VarioMAX Plus lub CombiMAX. Dzięki elastyczności konfiguracji i zwrotności pojazdy te są idealnym rozwiązaniem do transportu wysokich gondoli i elementów wieży, których waga waha się od 60 t do 100 t. Przykładem może być naczepa CombiMAX
z 6-osiowym tylnym wózkiem PA-X (osie wahadłowe o skoku zawieszenia 600 mm i wysokości
do załadunku 790 mm), odłączaną łabędzią szyją oraz 2-osiowym wózkiem z przodu – tak skonfigurowana naczepa posłużyła do przewiezienia 80-tonowej gondoli o długości 13 m

gość i średnica) i ciężka, łopaty są długie
i szerokie, a gondola jest stosunkowo
mała, ale ciężka. Biorąc to wszystko pod
uwagę, oczywiste jest, że często pojawiają się problemy z załadunkiem, zabezpieczeniem elementów na czas transportu i samym transportem.
Jest oczywiste również, że należy
zachować ostrożność podczas transportu
poszczególnych komponentów do farmy
wiatrowej, które oprócz swojej nieporęcznej i ciężkiej natury są również bardzo
wrażliwe na uszkodzenia. Wielu europejskich producentów turbin wiatrowych
jest tak ostrożnych w kwestii sposobu obsługi ich ładunku, że wysyłają inżynierów

z fabryki, aby nadzorowali i sprawdzali
proces składowania, załadunku i transportu. Firmy Vestas, GE i Siemens jako
najwięksi producenci mają własne instrukcje transportowe, których należy
bezwzględnie przestrzegać.
Projekty energetyki wiatrowej obejmują wiele specjalnych zadań transportowych, jeśli chodzi o instalację i konserwację obiektów. Dzięki teleskopowym
naczepom niskopodwoziowym (typu semi),
wszechstronnym modelom niskopodłogowym (typu tiefbett), wysuwanym naczepom z platformą, a także modułom
transportowym i pojazdom samobieżnym,
wszystkie elementy farmy wiatrowej są

© Nooteboom

Naczepa niskopodwoziowa Nooteboom Manoovr (typ MPL-114-07) ma ładowność 100 t, regulowaną wysokość
platformy – w najniższym położeniu wysokość pokładu wynosi tylko 780 mm i można ją podnieść, uzyskując
prześwit do 1280 mm. Inne cechy to zawieszenie wahadłowe o nośności 12 t, ekstremalna manewrowość
(kąt skrętu osi do 70°) oraz pokład ładunkowy, który można wydłużyć z 12 m do 30,35 m
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przenoszone w sposób oszczędny czasowo
i ekonomicznie. Asortyment uzupełniają
specjalne urządzenia, takie jak podnośniki łopat do transportu łopat turbin wiatrowych „na ostatnią milę” lub mocne
adaptery wieżowe.
Transport komponentów turbin wiatrowych jawi się więc przede wszystkim
jako problem logistyczny. Łopaty wirników mierzące ponad 70 m są zbyt długie,
aby możliwe było ich przetransportowanie po drogach w konwencjonalny sposób.
Szczególnym wyzwaniem jest pokonywanie łuków czy zakrętów drogi, zwłaszcza w terenach zabudowanych. Zwiększają się także średnice wież – tu też

© TII Group

Firma Mammoet do przewiezienia gondoli ważącej 420 t
wykorzystała moduły Nicolas MHD G II. Aby sprostać wymaganiom dotyczącym masy i wymiarów, zestawiono
kombinację składającą się z kilku standardowych pojazdów
w sprzężeniu wzdłużnym, połączonych do jednego rzędu
podzielonych „połówek” – zapewniło to doskonałą stabilność pomimo wysoko położonego środka ciężkości
ładunku. Łącznie zestaw transportowy miał wysokość
11,60 m, długość 71 m i poruszał się na 252 kołach

dochodzi się do górnej granicy możliwości w zakresie uzyskiwania zezwoleń
na transport komponentów o tak dużych
średnicach. Innym wyzwaniem w transporcie turbin wiatrowych jest to, że produkt ten podlega nieustannym zmianom, co powoduje konieczność ciągłego
przeglądu wykorzystywanego w tym celu
sprzętu i modyfikacji stosowanych najlepszych praktyk. Żadne z dostaw tur-
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bin wiatrowych nie są dokładnie takie
same, choć pewne wspólne wytyczne są
zawsze przydatne.
Sektor energii wiatrowej stale się
zmienia, konstrukcje turbin wiatrowych
ewoluują, to zaś wymusza równoległą
ewolucję konstrukcji naczep wykorzystywanych do transportu poszczególnych
komponentów. Dlatego ważny i niezawodny dostawca naczep jest w tej branży
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niezbędny. Musi on mieć częsty kontakt
z różnymi producentami i przewoźnikami
turbin wiatrowych. W ten sposób możliwe
staje się stałe rozwijanie produktów i bieżące spełnianie najnowszych wymagań
przewoźników i producentów turbin.

Gondola do przewiezienia

W przypadku transportu gondoli potrzebna jest zupełnie inna naczepa niż
np. do przewożenia łopat czy elementów
wieży – ze względu na ciężar gondoli najczęściej wykorzystywane są niskopodwoziowe naczepy typu semi. Z racji tego,
iż gondola może osiągać dużą wagę, ważne
jest zastosowanie takiej liczby linii osiowych, żeby nacisk na pojedynczą oś nie
przekraczał wartości dopuszczalnych
w danym kraju. Ponieważ rozmiary gondoli również mogą być spore, niezbędny
może okazać się środek transportu o jak
najniższej wysokości pokładu ładunkowego – w takim przypadku sprawdzają
się niskopokładowe naczepy z obniżonym
pokładem typu tiefbett.

© Faymonville

Sama gondola, czyli maszynownia
turbiny wiatrowej, to niewielki „dom” zamontowany na szczycie wieży. Zawiera
wszystkie komponenty wytwarzające
energię. Gondola stanowi jeden z największych pojedynczych ładunków do
transportu o wadze nawet do 100 t.
Przykładowo: szeroko rozpowszechniony

model General Electric GE 1.5-77 o mocy
1,5 MW (ponad 12 tys. instalacji na
całym świecie) ma gondolę z zespołem
napędowym ważącą ok. 56 t, turbina
wiatrowa Vestas typu V90 o mocy 1,8 MW
ma gondolę ważącą 75 t. Nie tylko waga
stawia poważne wymagania sprzętowi
transportowemu, niekiedy wyzwaniem
stają się również rozmiary gondoli – zestaw przewożący gondole może mieć do
30 m długości. Widzimy więc, że ze
względu na swój ciężar i niekiedy bardzo duże rozmiary gondola jako ładunek
w transporcie wymaga tak jak inne komponenty turbiny specjalistycznego sprzętu
transportowego – przede wszystkim muszą
to być pojazdy o dużej ładowności.

© Goldhofer

Naczepy niskopokładowe z rodziny VarioMAX umożliwiają bardzo niskie wysokości załadunku i dlatego idealnie nadają się do transportu wysokich gondoli. Stalowa powierzchnia na całej szerokości
pokładu zapewnia idealne powierzchnie podparcia, a wzmocniona, solidna platforma ładunkowa
umożliwia również maksymalne obciążenia punktowe. Naczepy VarioMAX dostępne są z pokładem
o wysokości 200–300 mm (w zależności od ładowności), który po rozsunięciu naczepy może
osiągać długość do 16 m

Goldhofer ma w ofercie system pozwalający na bezpieczne przewożenie gondoli elektrowni,
uwzględniający niecentralne położenie środka ciężkości zarówno w kierunku wzdłużnym, jak
i poprzecznym. Gondola zostaje pewnie zamocowana pomiędzy dwiema belkami opuszczanego
pokładu za pomocą specjalnego adaptera o regulowanym położeniu – stosowanie dodatkowych
odciągów czy łańcuchów mocujących nie jest już konieczne. Mostek ładunkowy może być wykorzystany także do transportu innych ładunków, takich jak np. zbiorniki, a zastosowanie wózków
jezdnych o maksymalnie 10 osiach daje maksymalną ładowność pojazdu do 95 t
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Na obniżenie wysokości pokładu i wysokości transportowej pozwala zastosowanie w naczepie zawieszenia niezależnego. Z kolei ułatwieniem podczas
za- i rozładunku będzie wykorzystanie
naczep z zawieszeniem wahadłowym,
ma ono bowiem duży zakres regulacji
wysokości. Niezależnie od rodzaju zawieszenia naczepy powinny mieć wymuszony
układ skrętu osi. Naczepy niskopodwoziowe z zawieszeniem niezależnym lub
wahadłowym są bardzo stabilne i mogą
przenosić większe obciążenia niż pojazdy tego samego typu, ale wyposażone
w osie sztywne ze względu na wyższy dopuszczalny nacisk na oś (12 t). Długość

© Broshuis
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Gondola na pokładzie 6-osiowej naczepy niskopodwoziowej Broshuis SL mającej ładowność 78,5 t,
wyposażonej w zawieszenie niezależne typu SL2 (nośność 12 t, maksymalny kąt skrętu 57°, wysokość pokładu 850 mm). Do transportu tego typu ładunków producent poleca również naczepy
niskopodwoziowe z serii PL w różnych konfiguracjach, wyposażone w zawieszenie wahadłowe
PL2 (nośność 12 t, maksymalny kąt skrętu 60°, wysokość pokładu 870 mm)

gondoli warunkuje to, czy w obu przypadkach konieczne będzie użycie pojazdu
w wersji rozsuwanej, co pozwala na
wydłużenie pokładu ładunkowego.
Poszerzeniem możliwości w zakresie
transportu gondoli jest wykorzystanie
specjalistycznych adapterów oferowanych przez poszczególnych producentów.
Umożliwiają one nie tylko transporto-

wanie segmentów wieży, ale również
dzięki swojej konstrukcji mogą być stosowane przy przewozach gondoli.
Przy transporcie bardzo ciężkich gondoli można również wykorzystać samobieżne moduły transportowe. Ich duża
ładowność i nośności osi (nawet powyżej
40 t/oś), możliwość łączenia w zespoły
o większej liczbie linii osiowych czy też

reklama

możliwość zastosowania modułów napędowych PPU (Power Pack Unit) to cechy szczególnie przydane w realizacji
najtrudniejszych zadań transportowych
– np. w dowozie gondoli na miejsce montażu, gdzie warunki terenowe są już zbyt
trudne, aby bezpiecznie korzystać z typowych naczep niskopodwoziowych. Ponadto elektroniczne wielokierunkowe
sterowanie kątem skrętu osi o dużym zakresie zapewnia dużą zwrotność. Pokonywanie trasy w bardzo trudnych warunkach topograficznych dzięki użyciu
tych systemów nie powinno sprawiać
żadnych problemów.
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Niskopokładowa naczepa MegaMAX
do trudnych zadań

Zespół firmy Samuel Amsler AG przy transporcie
24-tonowego kontenera stalowego musiał wziąć pod
uwagę wiele aspektów zadania: dużą wysokość ładunku,
trudny profil i przeszkody na trasie. Był to pakiet pełen
wyzwań, jednak wykorzystanie 2-osiowej naczepy
niskopodwoziowej MegaMAX firmy Faymonville
pozwoliło na sprawne pokonanie trudności.

szwajcarskim Muttenz półokrągły
kontener został przeładowany z barki
na naczepę z obniżonym pokładem
Faymonville Mega-Z-2L-V-KBX-A. Trasa do punktu
rozładunkowego w Emmen koło Berna miała długość 100 km. Problemem na trasie była całkowita
długość samochodu wraz z naczepą, wynosząca
32 m, zwłaszcza przy zjazdach i wjazdach na autostrady. Ponadto wyzwaniem była wysokość barierek
ochronnych wynosząca do 130 cm, rozmieszczonych po obu stronach pasa ruchu. Trudnym momentem były również przejazdy przez ronda: pod uwagę
należało brać ich średnice ze względu na pokonywanie zakrętów przy długich rozstawach osi.

Osie wahliwe jako efektywna pomoc
Przy tak specyficznych zadaniach transportowych
i ładunkach – przewożony kontener ważył 24 t i miał
21 m długości – doskonale sprawdza się naczepa
z obniżonym pokładem Faymonville MegaMAX.
Maksymalne podniesienie i obniżenie pokładu

ładunkowego o 600 mm dzięki wahliwym osiom
z zawieszeniem hydraulicznym umożliwiło na trasie przejazdu ominięcie barier ochronnych i sygnalizatorów – ładunek był częściowo wysunięty
na bok o 1,86 m. 60-stopniowy kąt skrętu osi wahliwej pozwalał z powodzeniem wykonywać wszystkie manewry na zakrętach.
Praca zespołowa w firmie Samuel Amsler AG
funkcjonuje bardzo dobrze. Dobre oko operatorów
i precyzyjnie reagująca technika tworzą receptę
na sukces. Sprawdziło się zdalne sterowanie radiowe układu kierowniczego podwozia. Operator
na końcu transportu manewrował podwoziem
w wąskich przejazdach z centymetrową precyzją
– było to realne odciążenie kierowcy.

Elastyczna kombinacja
Po nocnym przejeździe biało-czerwona kombinacja z powodzeniem udała się do Emmen, gdzie nastąpił rozładunek stalowego kontenera z naczepy
MegaMAX, która ruszyła niezwłocznie po kolejny
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Rozsuwany pokład ładunkowy i dodatkowe belki oraz trawersy ułatwiają prawidłowe rozmieszczenie ładunku

ładunek. Duża ładowność dzięki niskiej masie
własnej, optymalny stosunek kosztów do korzyści
i stabilna konstrukcja to najważniejsze zalety tego
pojazdu. Ponieważ w skład floty firmy Samuel
Amsler wchodzi kilka naczep niskopokładowych
firmy Faymonville, można na różnych pojazdach
elastycznie zestawiać wszystkie elementy wyposażenia, takie jak belki i trawersy, w zależności
od zadania.
Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Faymonville
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Najważniejsi są ludzie
i zdrowe myślenie

O specyfice pracy
przewoźnika specjalizującego się w transporcie ładunków
nienormatywnych opowiada Edward Kober – współwłaściciel
firmy Peter-Star z Szydłowca.

„Samochody Specjalne”: Czy transport
nienormatywny to ciężki kawałek chleba?
Edward Kober: W przewozach nienormatywnych panuje duża konkurencja.
Na Zachodzie firmy się wzajemnie szanują i nie pozwalają na psucie rynku.
W Polsce jest inaczej. Wiele firm działa
poniżej progu opłacalności, a niektóre
transporty to totalna lewizna. Na szczęście są coraz częstsze kontrole ITD i mam
nadzieję, że ta samowolka transportowa
się trochę uspokoi.
Jesteśmy chyba jedynym krajem w Europie, w którym można dostać odmowę
zezwolenia – urząd nas po prostu zmusza
do tego, aby czasami działać niezgodnie
z prawem. Powiązania biznesowe to naczynia połączone. Jeśli my jedziemy z ładunkiem, to przecież płacimy za paliwo
i drogi, zarabiają ludzie, kupujemy w tym
celu sprzęt. Firma zarabia, może się rozwijać, a producent przewożonego towaru
ma rynek zbytu i dzięki temu też może
się rozwijać.

Edward Kober
– współwłaściciel firmy
Peter-Star z Szydłowca

Najważniejsi są ludzie i przede
wszystkim tak zwane zdrowe
myślenie. Często wystarczy
na spokojnie przemyśleć jakiś
problem i po chwili okazuje się,
że można go łatwo rozwiązać.

Co jest najważniejsze w tym biznesie
oprócz przepisów i zezwoleń?
Powiedziałbym, że najważniejsi są ludzie
i przede wszystkim tak zwane zdrowe
myślenie. Często wystarczy na spokojnie przemyśleć jakiś problem i po chwili
okazuje się, że można go łatwo rozwiązać. Przemyślenie różnych kwestii i zarządzenie pewnych procedur pozwala
wyeliminować ludzkie błędy w procesie
transportowym. Jak w wielu innych dziedzinach bardzo często zawodzi sam człowiek. Sprzętowo wygląda to zupełnie
inaczej. Oczywiście – jak wszędzie – zdarzają się awarie, ale generalnie sprzęt
jest dobry i pozwala na spokojną, bezpieczną realizację projektów.
Mamy w firmie sprawdzoną ekipę kierowców, na którą mogę zawsze liczyć.
Wszyscy mają świadomość, że jedziemy
na tym samym wózku – kierowcy jako
realizatorzy przewozów, a my jako planujący przewozy. Tylko razem, we współpracy, możemy osiągnąć sukces. Oczy-
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Peter-Star
Firma Peter-Star z Szydłowca od 2002 r. zajmuje się krajowym i międzynarodowym
transportem ponadnormatywnym, specjalizując się w drogowym transporcie towarów z wykorzystaniem własnego sprzętu oraz wykwalifikowanej kadry pracowników. Peter-Star realizuje również dostawy ładunków przy wykorzystaniu transportu
kombinowanego.
Flota Peter-Star to 36 ciągników siodłowych MAN i Volvo typu 4×2, 6×2, 6×4 oraz
8×4, które obsługują 50 naczep. Wśród nich są naczepy Faymonville MegaMAX
z wózkami 2- oraz 3-osiowymi wyposażonymi w tradycyjne zawieszenie pneumatyczne oraz wahadłowe. Jest również naczepa Faymonville VarioMAX w konfiguracji osi 2+4 oraz modułowa naczepa Faymonville ModulMAX w konfiguracji 16 linii
osiowych wraz z dodatkowym osprzętem (zagłębiony pokład do przewożenia zbiorników oraz pokład do przewożenia maszyn gąsienicowych, obrotnice, dodatkowe
stoły przedłużające itp.). Pozostałą flotę tworzą naczepy niskopodwoziowe firm
Faymonville, Kässbohrer, TSR, ES-GE, Nooteboom, Goldhofer, Demarko wyposażone w 4, 5 lub 6 osi, jest również naczepa niskopodwoziowa Broshuis w konfiguracji osi 3+7 wyposażona w zawieszenie hydrauliczne typu SL. Dłuższe ładunki przewożone są na 3- lub 4-osiowych naczepach rozsuwanych Faymonville oraz Nooteboom.
Uzupełnieniem są 3-osiowe naczepy platformowe. Jednorazowo zestawy mogą przewieźć ładunki ważące do 200 t.
Właściciele stale inwestują w rozwój i unowocześnienie floty pojazdów, szkolenia
pracowników oraz wdrażanie innowacyjnych systemów informatycznych. Przy planowaniu i realizacji transportu wykorzystywane jest oprogramowanie ułatwiające
przygotowanie planu załadunku, aby pojazdy spełniały zgodne z przepisami wymiary,
naciski oraz sposób zamocowania i zabezpieczenia ładunku.

wiście każdy ponosi odpowiedzialność za
popełnione błędy, zarówno kierowcy,
jak i my planujący transporty. Na razie
to działa i póki co nie mieliśmy większych
uszkodzeń czy wypadków, choć oczywiście nie udało się ich zupełnie uniknąć.
Ważne, że ludzie nie ucierpieli, a resztą
zajmie się ubezpieczenie.
Czy Peter-Star ma jakieś określone kierunki działania?
Obsługujemy wszystkie kierunki, od samego początku było takie założenie – słowo

dywersyfikacja jest bardzo mądre. W tym
biznesie bardzo liczy się wiarygodność
zarówno klienta, jak i przewoźnika. W dużej mierze mamy stałych klientów, będąc
w tej branży już jakiś czas, nawiązuje się
kontakty. Nie można się trzymać tylko
jednego klienta czy jednego kierunku,
nawet jeśli na początku wydaje się, że
perspektywy są nieograniczone.
Mamy ten komfort, że możemy pojechać wszędzie. Jesteśmy chyba jedną
z ostatnich firm nienormatywnych, która
ma wciąż karnet TIR – inni się z tego wy-
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cofali. Transporty po Europie, na Ukrainę
czy do Rosji tego nie wymagają, karnet
TIR jest konieczny w Turcji – tam też jeździmy i to są dobre zlecenia.
Specjalizujemy się w transporcie ładunków nienormatywnych do Rosji z kilku
względów. Jest tam mniejsza konkurencja, pieniądze są lepsze. Nasi konkurenci
mają podobny sprzęt, ale nie mają wiedzy, jak poruszać się po tym rynku. My
wiemy jak, mamy na Wschodzie swoje
kontakty – w dalszym ciągu bez odpowiednich kontaktów lepiej się tam nie ruszać. Między innymi dzięki temu zrealizowaliśmy tam projekty, których nikt
inny nie był w stanie wykonać.
Rosja to kraj, w którym obowiązują pewne
reguły – można nie jeździć do Rosji,
można się obrazić, ale my jeździmy, bo
po pierwsze są tam jeszcze możliwości
i jest duża kasa do zarobienia, po drugie
koszty są znacznie niższe, chociażby w postaci o wiele tańszego paliwa. Jeżdżąc
tylko na Zachód, musiałbym wysyłać
stada samochodów, by mieć tę samą
sprzedaż, którą w Rosji można uzyskać
3–4 transportami. Rosja to specyficzny
rynek, tam nie ma stwierdzenia, że się
czegoś nie da zrobić, jest jedynie pytanie – za ile. Czasami pojawiają się tam
przewoźnicy, na przykład z Białorusi, którzy jadą na przysłowiowe zero, pracują
na przetrwanie – nic na transporcie nie
zarabiając. Z nimi niestety nie jesteśmy
w stanie konkurować, bo niezależnie od
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tego, jakby nie kombinował z kosztami,
to i tak nie jesteśmy w stanie ich pokonać cenowo.
Czym się kierujecie, dobierając sprzęt?
Wykorzystujemy różne rodzaje naczep,
aby móc przewozić jak najróżniejsze
ładunki. Wozimy konstrukcje, elementy
instalacji przemysłowych, zbiorniki. Mamy
naczepy różnych marek, są to pojazdy,
które są nam po prostu potrzebne. Przeważa marka Faymonville, ale we flocie
znajdują się również pojazdy Nooteboom, Goldhofer, Doll, Demarko. To stosunkowo młoda flota – najstarsze naczepy pochodzą z 2008 r.
Generalną specjalizację mamy, jeśli chodzi o tieffbety – mamy w tej chwili 16
naczep z obniżonym łożem. To wynika
z tego, że mamy wiele transportów,
w których ładunki są bardzo wysokie. Co
to znaczy? Mając ładunek o wysokości
np. 4,3 m, mogę go załadować i bez większych problemów przewieźć. Po założeniu wstawki wyrównawczej i podparcia
z przodu mamy naczepę typu semi. Mamy
siłę przebicia, bo czasami nie chodzi o 2
czy 3 naczepy, ale transport ładunku,

który trzeba załadować np. na 11 naczep
– i my to mamy.
Dobierając sprzęt, sprawdzamy jego parametry techniczne, m.in. zawieszenie
i położenie sworznia, po to, by można je
było łączyć z każdym ciągnikiem, jaki
mamy we flocie. Wszystko jest standaryzowane i to zdejmuje ze mnie sporo
myślenia – nie muszę się zastanawiać,
co z czym połączyć. Możemy bez problemów się przepinać, bez znaczenia, czy
będzie to ciągnik 3- czy 4-osiowy.
Czasami warto też kupić używaną naczepę
i we własnym zakresie przystosować ją
do potrzeb, bo ceny na rynku wtórnym
bywają bardzo korzystne i to się opłaca.
Zdarza się kupić za przysłowiowe grosze.
Rama jest najważniejsza i jeśli nie ma
uszkodzeń, to wszystko inne – osie, hydraulikę – można naprawić lub wymienić.
Zaczynaliśmy od ciągników używanych
– na początku kupuje się to, na co nas
stać. Teraz podejmujemy świadome decyzje, kupując taki sprzęt, jaki będzie
najbardziej przydatny. Poza nielicznymi
wyjątkami ciągniki jeżdżące w barwach
Peter-Star to modele Euro V oraz Euro VI,
z przewagą Euro VI. Większość ciągni-
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ków to pojazdy marki MAN. O wyborze
zadecydowało już dawno temu przede
wszystkim profesjonalne podejście do
klienta i chęć prowadzenia, niekiedy
żmudnych, negocjacji handlowych.
Obecnie mamy sprzęt, który pozwala
nam prawie wszystko zrobić samodzielnie. Obsługujemy klientów, którzy wożą
i ciężkie, i lekkie ładunki. Na naszej naczepie modułowej Faymonville ModulMAX G możemy wozić i ładunki długie
– do 100 m, i ciężkie – do 200 t, i wysokie, skompletowaliśmy niezbędny osprzęt.
To jest wręcz genialna naczepa – kupiliśmy ją jako używaną, wykorzystujemy
dopiero od pół roku i jesteśmy bardzo zadowoleni. Firma Faymonville udzieliła
nam pełnego wsparcia – zarówno w przygotowaniu naczepy do eksploatacji, jak
i szkoląc w jej obsłudze. Myślę, że z tą
marką związaliśmy się tak mocno przede
wszystkim dlatego, że ci ludzie mają pełne
zrozumienie tego, co nam potrzeba, słuchają i pomagają. Wiele problemów załatwiamy po prostu na jeden telefon.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Peter-Star
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Nienormatywna
kombinacja

Dariusz Piernikarski

Prezentujemy ciekawą kombinację: ciągnik siodłowy Mercedes-Benz
Actros 3363 LS 6×4, który dzięki pomocy firmy Peter-Star spięliśmy
z 3-osiową naczepą Faymonville MegaMAX.

iągnik Actros 3363 LS 6×4 SLT został nam udostępniony przez Mercedes-Benz Polska, natomiast naczepa Faymonville MegaMAX Z-3L-V
należy do taboru firmy Peter-Star, zajmującej się szeroko rozumianym transportem nienormatywnym.
Choć samym Actrosem przejechaliśmy ponad 700 km, to niestety nie
udało się zrobić testu z prawdziwego
zdarzenia: nie pokonaliśmy żadnej trasy,
wioząc 30-tonowy ładunek. Potraktujmy
zatem ten materiał jako prezentację tych
dwóch pojazdów.

Ciągnik: Actros 3363 LS 6×4
Testowany przez nas Mercedes-Benz
Actros 3363 LS 6×4 jest napędzany silnikiem OM 473 Euro VI D o pojemności
skokowej 15,6 dm3 z systemem odzysku
energii gazów wylotowych turbocompound, rozwijającym moc maksymalną
460 kW (625 KM), maksymalny moment
obrotowy 3000 Nm osiągany jest przy
1122 obr/min. Za sterowanie pracą zautomatyzowanej skrzyni biegów G 280-16
o 16 przełożeniach odpowiada system
PowerShift 3, rozpiętość przełożeń to
11,7:0,69. Przełożenie przekładni głównej wynosi 4,571:1, ma ona również blokadę mechanizmu różnicowego. Ruszanie z miejsca wspomaga turbosprzegło
z retarderem TRK. Sterowanie pracą
skrzyni biegów wspomagane jest przez
system Predictive Powertrain Control

Mercedes-Benz Actros 3363 LS 6×4 to ciągnik przystosowany do pracy w transporcie
nienormatywnym – wysoka dopuszczalna masa całkowita oraz możliwość pracy w zestawach
do 120 t dmc. czyni z niego bardzo konkurencyjną propozycję w grupie ciągników 3-osiowych

PPC odczytujący na podstawie lokalizacji pojazdu (GPS) bieżącą topografię
drogi. Dodajmy, że skrzynię PowerShift
3 wyposażono dodatkowo w program
jazdy Heavy przeznaczony do trudnych
warunków i dużych obciążeń. Wspomaganie hamowania zapewnia hamulec silnikowy o wysokiej mocy.
Dopuszczalna masa całkowita ciągnika to 33 t (naciski na osie odpowiednio
9,0/13,0/13,0 t), rozstaw osi 3400 mm.
Pojazd gotowy do jazdy ważył 10 316 kg.
Actros 3363 LS 6×4 jest przystosowany
do eksploatacji w transporcie nienormatywnym i łączenia z naczepami niskopodwoziowymi.
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Zastosowano sprzęg siodłowy do transportu ciężkiego 3,5" Jost JSK38C (wysokość 250 mm) na płycie montażowej
40 mm z siatką otworów co 50 mm. Przewidziano również eksploatację ciągnika
na drogach o złej jakości – ma wzmocnione zawieszenie osi oraz zawieszenie
silnika. Właściwe skonfigurowanie ciągnika z naczepą oraz rozmieszczenie przewożonego ładunku wspomaga układ
pomiaru nacisków na oś przednią. Konstrukcja układu napędowego pozwala na
bezpieczną eksploatację ciągnika w zestawach powyżej 120 t dmc. (maksymalnie do 170 t).
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Na przedniej osi zamontowano całoroczne opony prowadzące Michelin Multiway HD XZE2+ 385/65 R22,5, na
osiach tylnych opony Michelin Multiway
HD XDE2+ 315/80 R22,5. Aluminiowy
zbiornik paliwa o pojemności 320 l zamocowany był po lewej stronie pojazdu,
obok znajdował się zbiornik AdBlue o pojemności 60 l, z prawej strony umieszczono dodatkowy zbiornik paliwa o pojemności 320 l.
Najbardziej widocznym elementem
zewnętrznym w nowym Actrosie, odróżniającym go od poprzednika, są umieszczone na opływowych wspornikach kamery systemu MirrorCam, zastępujące
lusterka zewnętrzne główne i szerokokątne. Tworzą go 2 kamery (rozdzielczość 2,1 Mpix) zamocowane po lewej
i po prawej stronie na ramie dachowej.
Rejestrowane obrazy są widoczne w rozdzielczości 720 × 1920 pikseli na dwóch
15-calowych wyświetlaczach umieszczonych przy słupkach A. Na pokładzie
znajdują się też zaawansowane systemy
wspomagania kierowcy, w istotny sposób podnoszące bezpieczeństwo i pozwalające na jazdę na 2 poziomie auto-

Kamery systemu
MirrorCam, zastępujące
lusterka zewnętrzne,
przekazują rejestrowane
obrazy na dwa 15-calowe
wyświetlacze umieszczone w kabinie przy
słupkach A

nomii, takie jak układ kontroli ciśnienia
w ogumieniu, system hamowania awaryjnego Active Brake Assist 5, system
rozpoznawania znaków drogowych, asystent utrzymywania pojazdu na zadanym
pasie ruchu czy wreszcie asystent wspomagania koncentracji.
O możliwościach nowego Actrosa w zakresie jazdy autonomicznej pisaliśmy
już obszernie w „Samochodach Specjalnych”, zatem nie wnikamy w szczegóły.
Tym razem nadarzyła się okazja, aby jadąc
w odwiedziny do firmy Peter-Star w Szydłowcu, pokonując głównie drogi szybkie-
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go ruchu oraz ważniejsze drogi krajowe,
ocenić, jak radzi sobie sam 3-osiowy ciągnik. Wystarczy napisać, że komfort prowadzenia i poczucie bezpieczeństwa w trakcie jazdy są na najwyższym poziomie.
Kabina kierowcy GigaSpace to największa z kabin oferowanych przez Mercedes-Benz w ciągnikach Actros. Ma ona
szerokość 2500 m, głębokość 2300 mm
oraz całkowicie płaską podłogę – wysokość we wnętrzu to 2114 mm. Wnętrze
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Kabina GigaSpace jest największa w ofercie
Mercedes-Benz. W wersji wyposażenia
SoloStar Concept wnętrze to świetnie
rozplanowana przestrzeń, doskonała jakość
wykonania i mnóstwo schowków o dużej
pojemności; miejsce pracy kierowcy
– wszystko jest tam, gdzie potrzeba, przyciski
i przełączniki rozmieszczono ergonomicznie,
a całość obsługuje się bardzo intuicyjnie

wyposażono w kącik mieszkalny SoloStar
Concept, który przygotowano z myślą
o maksymalnej wygodzie kierowcy jeżdżącego w pojedynczej obsadzie. Jest zatem
narożny fotel cofnięty na tylną ścianę,
rozkładany stolik oraz leżanka dolna
składana na ścianę (długość 2200 mm
i szerokość750 mm). Za fotelem kierowcy
znajdowały się schowki, dodatkowe nad
szybą przednią, a w centralnej części
umieszczono lodówkę. Górne łóżko o szerokości 750 mm składa się na ścianę
tylną. Obie leżanki miały komfortowy,
7-strefowy materac z zimnej pianki o grubości 110 mm.

Naczepa: MegaMAX Z-3L-V
Naczepa niskopodwoziowa Faymonville MegaMAX Z-3L-V to pojedynczo
rozciągana 3-osiowa naczepa z obniżonym łożem (tzw. Tiefbett). Dopuszczalna masa całkowita pojazdu to 48 t,
masa własna ok. 17 800 kg, ładowność
30 200 kg. Wysokość maksymalnie obciążonej platformy ładunkowej wynosi
zaledwie 300 mm, a prześwit w stanie
złożonym to 300 mm. Ułatwia to zdecydowanie przewożenie wysokich ładunków. W części tylnej o długości 4300 mm
zamontowano 3 osie SAF o nośności 10 t,
wyposażone w zawieszenie pneumatyczne o skoku –80/+160 mm i hydromechaniczny układ skrętu. Osie wyposażono w ogumienie o rozmiarze 235/75
R17,5. Rynna koparkowa jest zamknięta
z tyłu, chroniąc zbiorniki pneumatyczne.

Eksploatowana w firmie Peter-Star naczepa Faymonville MegaMAX Z-3L-V z obniżonym
pokładem ma ładowność 30 200 kg – w codziennej eksploatacji, gdy przewożone są
ładunki różnej wielkości, możliwość obniżenia wysokości zestawu oraz nisko położony
środek ciężkości to zalety nie do przecenienia

Połączenie tylnego modułu jezdnego
z pokładem ładunkowym zrealizowano
za pomocą łącznika grzebieniowego pozwalającego na ugięcie pokładu lub jego
wymianę. Pomiędzy dolnym pokładem
a tylnym agregatem osiowym znajduje
się U-profil do wpinania najazdów.
Hydraulicznie podnoszona i opuszczana oraz wypinana łabędzia szyja typu
SNT dla maksymalnej długości załadunkowej ma długość ok. 3350 mm, techniczna nośność sworznia królewskiego
to 25 t. Naczepę można łączyć z ciągnikami o konfiguracji 4×2, 6×2 oraz 6×4.
Na balkonie łabędziej szyi umieszczono
zdejmowane burty aluminiowe o wysokości 400 mm. Połączenie hydrauliczne
pokładu ładunkowego z łabędzią szyją
zrealizowano poprzez szybkozłącze hydrauliczne (zamiast złączy skręcanych).
Naczepa ma pokład przystosowany
do przewożenia zbiorników (dwie belki
zewnętrzne), w stanie złożonym ma on
długość 7900 mm, po rozsunięciu wydłuża się o 5900 mm do 13 800 mm (blokada mechaniczna). Standardowa szerokość pokładu to 2540 mm. Pomiędzy
belkami można zamontować drewnianą
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podłogę o grubości 30 mm, a na obrzeżach dolnego pokładu znajduje się 6 par
kieszeni kłonicowych (100×50 mm). Na
belkach nośnych można również przykręcić 3 pary zamków kontenerowych,
co pozwala na przewożenie 1 kontenera
o długości 20 lub 40 stóp. Po wewnętrznej stronie pokładu zbiornikowego co
1200–1300 mm rozmieszczono uchwyty
mocujące o nośności 10 000 daN. Przewody instalacyjne umieszczone są w ramie i automatycznie dostosowują się do
długości pokładu. Na hakach dolnego pokładu zamocowano parę najazdów stalowych umożliwiających wjazd od przodu.
Naczepa MegaMAX ma solidne zabezpieczenie przed korozją: rama po wyczyszczeniu techniką śrutowania została
poddana metalizacji natryskowej, a następnie zabezpieczona 2 powłokami farby
podkładowej i dwuwarstwowym lakierem
akrylowym. Hydrauliczne funkcje naczepy
obsługuje elektrycznie napędzana pompa
(moc 3 kW). Ułatwieniem w manewrowaniu jest sterowanie skrętem osi realizowane za pomocą pilota na kablu.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Nowa naczepa niskopodwoziowa
Nooteboom z wnękami na koła
Nooteboom rozszerzył swój program
pojazdów SMART o nową rozkładaną
naczepę niskopodwoziową o oznaczeniu
OSDS-48-03V (EBW)
z wnękami na koła.

a 3-osiowa naczepa z samoskrętną osią
ma ładowność do 39 t przy 80 km/h.
Dzięki zastosowaniu nowej koncepcji konstrukcyjnej z możliwością rozsunięcia pokładu
o 4750 mm uzyskano bardzo niski ciężar własny
pojazdu wynoszący zaledwie 8700 kg. Niewielka
odległość między 1. a 2. osią wynosząca zaledwie 2260 mm poprawia manewrowość. Dzięki
głębokim wnękom na koła możliwe staje się przewożenie również większych ładowarek kołowych
i wozideł przegubowych – wcześniej konieczne było
zastosowanie naczep z obniżonym pokładem.

Charakterystyka
Naczepa OSDS-48-03V (EBW) jest wyjątkowo
wytrzymała i ma doskonałą sztywność skrętną.
Podwozie ma trwałe zabezpieczenie antykorozyjne uzyskane m.in. dzięki cynkowej metalizacji
natryskowej. Zwiększa to żywotność pojazdu
i przyczynia się do wyższej wartości rezydualnej.
O wysokiej jakości świadczy również zastosowanie wyłącznie najwyższej jakości komponentów
od renomowanych dostawców. Bogate wyposażenie standardowe obejmuje m.in. wysuwane
konsole wysięgników w obszarze załadunku. Pojazd można zoptymalizować za pomocą dostępnych opcji, takich jak np. oś podnoszona, zdejmowane pokłady pośrednie, skrzynka z narzędziami
na łabędziej szyi, pierścienie promowe, burty aluminiowe, rampy najazdowe oraz skrzynki narzędziowe pod podłogą ładunkową.

Łatwy załadunek i rozładunek
Asymetryczny kształt wnęk na koła ułatwia np.
rozładunek ładowarek kołowych. Kąt nachylenia
wynoszący zaledwie 35° i głębokość wnęki 400 mm
ułatwiają wyjazd. Wnęki są wyposażone w stalowe
żebra poprzeczne, które zapewniają maksymalną
przyczepność podczas wjeżdżania i wyjeżdżania.
Ich umiejscowienie zapewnia optymalny rozkład
ciężaru między łabędzią szyją a wózkiem osiowym.
Wymiary wnęk w naczepie OSDS-48-03V (EBW)
są odpowiednie dla wszystkich popularnych marek
i typów ładowarek kołowych.
Wnęka na przednie koło powstaje przez wydłużenie
podłogi ładunkowej. Dzięki opcjonalnemu przesuwanemu podparciu ze ściętymi krawędziami wymagana przestrzeń może być dostosowana do rozmiaru opon i rozstawu osi transportowanej ładowarki
kołowej lub wywrotki.
Długi tylny zwis 1150 mm z dużym prześwitem
sprawia, że załadunek i rozładunek maszyn jest
łatwy. Aby zapewnić maksymalną przyczepność,
podłoga ładunkowa jest wykonana z twardego
drewna. Do załadunku i rozładunku różnych maszyn budowlanych przewidziano szeroki wybór
ramp, od aluminiowych o długości 2,4 m do automatycznie składanych ramp hydraulicznych
o długości 5 m. W przypadku bardzo szerokich ma-

szyn rampy hydrauliczne i standardowe konsole
wysuwanych podpór można przedłużyć do ponad 3 m. Rampy aluminiowe można rozstawić na
szerokość powyżej 3 m, mniejsze maszyny można
wprowadzić na łabędzią szyję, korzystając ze specjalnego haka na rampach.

Wielofunkcyjność
Naczepa OSDS-48-03V (EBW) jest wielofunkcyjna. Jej zastosowania nie ograniczają się do
transportu ładowarek kołowych i wywrotek, ale
także ładunków podzielnych, kontenerów i gąsienicowych maszyn budowlanych. W razie potrzeby
wnęki można łatwo zamknąć, tworząc całkowicie
płaską podłogę ładunkową. W tym celu dostępne
są zdejmowane i przesuwne ocynkowane podpory
ze zintegrowanymi poszerzeniami oraz deski podłogowe z twardego drewna. Opcjonalnie wnęki
mogą być również całkowicie wypełnione elementami z twardego drewna. Naczepa jest standardowo wyposażona w 3 pary otworów na rygle
kontenerowe, dzięki czemu można na niej transportować kontenery 20′, 30′ i 40′.
Opracowanie (DP)
Zdjęcie: © Nooteboom
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Müller Mitteltal – 90 lat tradycji.
Jakość na pierwszym miejscu
Firma Karl Müller GmbH & Co.Kg, obecnie znana jako Müller Mitteltal, liczy już
ponad 90 lat. Przedsiębiorstwo powstało w 1929 r., kiedy to Karl Müller odziedziczył
kuźnię ojca i przekształcił ją w fabrykę przyczep. Pierwsza w całości zaprojektowana
i wykonana przyczepa opuściła mury niemieckiej fabryki Müller Mitteltal w 1931 r.

1950 r. rozpoczęto budowę pierwszej specjalnej przyczepy do pojazdów terenowych Unimog. Pięć
lat później wyprodukowano pierwszą przyczepę
typu tandem i poszerzono ofertę o seryjną produkcję platformowych i burtowych. Wraz z rozbudową i zautomatyzowaniem fabryki w 1971 r.
Karl Müller utworzył markę o reputacji wykraczającej daleko poza granice Niemiec Zachodnich. Pojazdy Müller Mitteltal do dziś powstają w jednej
fabryce – od projektu, poprzez produkcję wszystkich poszczególnych elementów, aż po ostateczną
kontrolę jakości.
Wizja marki Müller Mitteltal zawsze polegała na
tworzeniu zindywidualizowanych rozwiązań transportowych. Od ponad 90 lat producent jest wiarygodnym partnerem w branży budowlanej, w transporcie ciężarowym i w sektorze energii elektrycznej,
produkowane pojazdy znajdują również odbiorców
wśród przedsiębiorstw komunalnych, firm zajmujących się utylizacją i recyklingiem oraz przedsiębiorstw spedycyjnych.
Przez wszystkie lata fabryka w Mitteltal wyspecjalizowała się w produkcji kilku rodzajów pojaz-

Grzegorz Dereń
– Müller Mitteltal Polska
dów. Obecnie są to przede wszystkim przyczepy
niskopodwoziowe Müller Mitteltal, projektowane
do przewozu sprzętu, który nie może poruszać się
po drogach publicznych. Dzięki mnogości opcji
specjaliści z fabryki Müller Mitteltal są w stanie
dopasować sprzęt pod konkretne wymagania.
Przyczepy niemieckiego producenta dostępne są
w spersonalizowanych wariantach wyposażanych
od 2 do 5 osi (20– 50 t dmc.) w niezliczonej ilości
konfiguracji. Przyczepy niskopodwoziowe występują zarówno w wersji platformowej (wyposażone

Trzyosiowa przyczepa niskopodwoziowa
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np. w zamki podkontenerowe), jak i obniżanej
czy nawet z zagłębieniami na koła. Z wyposażenia
ułatwiającego pracę klienci mogą wybierać pomiędzy najazdami z siłownikami sprężynowymi,
hydraulicznymi czy nawet najazdami klapowymi
(dwuczęściowymi) o niskim kącie natarcia. Najazdy mogą być również regulowane hydraulicznie
na boki. W transporcie ponadgabarytowym, np.
koparek gąsienicowych, praktycznym rozwiązaniem
są poszerzenia boczne lub zagłębienia na ramię
koparki. Dla klientów, którym zależy na maksymalnej prostocie pojazdu, producent z Baiersbronn
może przygotować również pojazdy z zawieszeniem mechanicznym. Warto nadmienić, iż Müller
Mitteltal, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym długoletniego użytkowania pojazdów,
jako jeden z nielicznych producentów proponuje
klientom pełne ich ocynkowanie ogniowe.
Kolejną grupę produktową w ofercie Müller Mitteltal stanowią naczepy niskopodwoziowe. Występują w wariantach od 2 do 4 osi (do 58 t dmc.)
i mogą być dopasowywane pod konkretne wymagania klientów. Dostępne są ramy z łabędzią
szyją z łagodnym najazdem na balkon czy na-

Naczepa czteroosiowa niskopodwoziowa z zagłębieniami
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czepy z zagłębieniami na koła. Podobnie jak w przypadku przyczep mnogość opcji konfiguracji pojazdu
pozwala także dopasować naczepę pod konkretne
wymagania klienta.
Z kolei linia przyczep tandemowych Müller Mitteltal charakteryzuje się niemalże nieskończoną
liczbą modeli. Dzięki temu oraz ponadprzeciętnej
jakości i np. cynkowaniu ogniowemu pojazdy te
cieszą się ogromną popularnością. Wśród modeli
przyczep tandemowych producent może zaoferować pojazdy w przedziale od 5,5 do nawet 21 t
dmc., wyposażone w najazdy (również sterowane
hydraulicznie lub chowane pod podwoziem), wersje
burtowe lub platformowe, zawieszenia pneumatyczne, wersje z wywrotem i najazdami i wiele innych opcji podnoszących wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania. Jednym z ciekawszych
modeli tandemowych jest przyczepa typu tridem
(27 t dmc.) wyposażona w podnoszoną pierwszą
oś oraz ostatnią oś skrętną czy przyczepa tandem
z wywrotką stalową poruszająca się na „balonowych” kołach, przystosowana do współpracy np.
z ciągnikami rolniczymi. Müller Mitteltal jest również bardzo znany z produkcji najwyższej klasy
przyczep podkontenerowych.
Na tym jednak nie kończy się gama pojazdów
Müller Mitteltal. Konstruktorzy wyznają zasadę,
że nie ma rzeczy niemożliwych, a pracę trzeba klien-

Przyczepa niskopodwoziowa
czteroosiowa z zagłębieniami
na koła oraz dwuczęściowymi
najazdami

tom ułatwiać. Firma jest więc idealnym producentem, któremu można zlecić „uszycie” pojazdu na
miarę, aby następnie cieszyć się jego długim i bezproblemowym działaniem.
Müller Mitteltal na rynku polskim obecny jest stosunkowo niedługo (pomijając oczywiście sprowadzane z Zachodu pojazdy używane, które nadal dzielnie służą w Polsce). Firma Deren Sp. z o.o.
– autoryzowany dealer Carnehl oraz Müller Mitteltal – zajmuje się przede wszystkim profesjonalnym doradztwem z zakresu rozwiązań dla transportu drogowego oraz sprzedażą i finansowaniem
pojazdów – naczep oraz przyczep. Atutem autoryzowanego dealera, jakim jest spółka Deren, jest
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wieloletnie doświadczenie branżowe całego jej zespołu zarówno w sektorze produkcji, doradztwa, jak
i pozyskiwania najkorzystniejszych możliwości finansowania pojazdu, co przekłada się na kompleksową obsługę i zadowolenie każdego klienta.
Aby zapoznać się z większością pojazdów Müller
Mitteltal, odsyłamy na stronę internetową autoryzowanego dealera: www.derengroup.eu
lub na oficjalny fanpage: www.facebook.com/
derengroup.
Opracowanie (DP)
Zdjęcia: © Deren Sp. z o.o.

| PROMOCJA |
Nowa seria naczep Goldhofer STEPSTAR jest
dostępna z 1 lub 2 parami zagłębień na koła,
co umożliwia transport ekstremalnie wysokich maszyn budowlanych

Naczepa STEPSTAR firmy Goldhofer
z zagłębieniami na koła
Naczepy niskopodwoziowe STEPSTAR firmy
Goldhofer, wprowadzone na rynek w 2020 r., są
obecnie produktem bardzo poszukiwanym. Pojazdy
te dostępne są w wersjach wyposażonych w 3 do 5
osi i gwarantują firmom transportowym wysoki
standard jakości, inteligentne detale, takie jak
skuteczny system zabezpieczenia ładunku,
w połączeniu z przyjazną dla użytkownika
obsługą i praktyczną gamą akcesoriów.
becnie producent wprowadza na rynek
drugą wersję naczep STEPSTAR, z 1 lub
2 parami zagłębień na koła i nową łabędzią szyją typu MEGA. W odniesieniu do istniejących i sprawdzonych zalet rodziny STEPSTAR nie
ma zmian oczywiście zmian, ale wersja z zagłębieniami na koła i łabędzia szyja MEGA rozszerzają
zakres zastosowań.
Nowe naczepy niskopodwoziowe STEPSTAR charakteryzują się bardzo małą masą własną i wynikającymi z tego korzyściami w postaci znacznie
większej ładowności. Dzięki zastosowaniu komponentów premium okresy między przeglądami są
dłuższe, a całkowity koszt posiadania niższy niż

w przypadku porównywalnych przyczep. Oznacza to realne oszczędności w zakresie ogólnych
operacji floty.
Dzięki inteligentnemu systemowi mocowania
ładunku, łatwej obsłudze i elastycznym opcjom konfiguracji wszystkie pojazdy z rodziny STEPSTAR zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa oraz
opłacalną eksploatację. W jeszcze większym stopniu dotyczy to wersji z zagłębieniami na koła
i nową łabędzią szyją.
Nowa seria naczep Goldhofer STEPSTAR jest dostępna z 1 lub 2 parami zagłębień na koła. Umożliwia to transport ekstremalnie wysokich maszyn
budowlanych zgodnie z przepisami dotyczącymi
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maksymalnej wysokości. Zagłębienia na koła mają
niski kąt wejścia oraz żebra poprzeczne, co zapewnia bezpieczny załadunek pojazdów kołowych
o niskim kącie natarcia/zejścia. Głębokość wnęk
na koła można również dostosować do prześwitu
ładowanej maszyny. Prosta i dobrze zaprojektowana pokrywa wnęk zapewnia szybki czas przezbrajania, gdy mają być przewożone inne ładunki.
W naczepach (zwłaszcza w przypadku wersji wysuwanych) mogą być używane aluminiowe podkładki dystansowe ułatwiające transport pojazdów
kołowych o różnych rozstawach osi. Płaski kąt natarcia składanych ramp jest idealny dla pojazdów
o małym prześwicie, takich jak przesiewacze i kruszarki. Opcjonalny, odporny na zużycie, antypoślizgowy pokład polimerowy TraffideckGO zapewnia wysoki współczynnik tarcia dla maksymalnego
bezpieczeństwa podczas załadunku i podróży.
Nowa opcjonalna łabędzia szyja typu MEGA jest
dodatkowym atutem, umożliwia ona bowiem
przewożenie tym pojazdem większej liczby różnych
ładunków niż kiedykolwiek wcześniej: różnica wysokości między pokładem ładunkowym a łabędzią szyją jest zredukowana do minimum. Pozwala to na transport ładunków podzielonych,
ładunków ogólnych, a nawet 40-stopowych lub
dwóch 20-stopowych kontenerów przy zachowaniu łącznej długości zestawu 16,5 m.
Wszystkie te atrakcyjne cechy sprawiają, że naczepy Goldhofer STEPSTAR są wszechstronnym
rozwiązaniem o szerokim zakresie zastosowań
i skracają przestoje do minimum.
Opracowanie (DP)
Zdjęcie: © Goldhofer
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Renault Trucks TCK Evolution 2021
Z myślą o kierowcach,
ich bezpieczeństwie,
a także bezpieczeństwie
użytkowników dróg
Renault Trucks wprowadziło istotne ulepszenia
pod względem komfortu
jazdy i odpoczynku w kabinie modeli T, C i K oraz
ekonomiki jazdy (do 3%
niższe zużycie paliwa)

Renault Trucks odświeża swoje pojazdy gamy dalekobieżnej T i budowlanej
C i K. W modelach tych wprowadzono wiele istotnych zmian pod względem
komfortu, bezpieczeństwa i efektywności, najwięcej ulepszeń od czasu
całkowitego odnowienia gamy w 2013 r.

myślą o kierowcach, ich bezpieczeństwie, a także bezpieczeństwie
użytkowników dróg Renault Trucks
wprowadziło istotne ulepszenia pod względem komfortu jazdy i odpoczynku w kabinie modeli T, C i K oraz ekonomiki jazdy
(do 3% niższe zużycie paliwa).
Jednak jeszcze przed oficjalną premierą producent interaktywnie zaprezentował nowe modele Renault T i T High
2021 fanom gry Euro Truck Simulator 2.
Gracze zobaczyli m.in. zmieniony wygląd
zewnętrzny ciężarówek i co najważniejsze, sami mogli przetestować wirtualnie
nową ergonomiczną kabinę, pozycję za
kierownicą, a także grając, wyjechać nową
Tetką na drogi regionalne i autostrady.

Nowości w skrócie
W trosce o dobre samopoczucie kierowców i wysoki poziom bezpieczeństwa
kierowców oraz użytkowników dróg producent wprowadził istotne ulepszenia pod

Z przodu zastosowano 5-ogniwowe światła LED do jazdy dziennej jako
światła drogowe, przeciwmgielne i kierunkowskazy – mają one 3 razy
większą wydajność świetlną niż standardowe światła

względem komfortu jazdy i odpoczynku
w kabinie modeli T, C i K oraz ekonomiki
jazdy (do 3% niższe zużycie paliwa).
Nowe pojazdy to m.in:
• zmieniona stylistyka zewnętrzna,
• poprawa właściwości aerodynamicznych,

• reflektory o nowych kształtach wykonane w technologii LED,
• kierownica z nowym, większym zakresem regulacji w 3 płaszczyznach,
• fotele w nowej stylistyce,
• grubsza, wygodniejsza leżanka.
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Widoczne są także zmiany wprowadzone w układzie napędowym: zastosowano silnik EURO VI Step E, a także nowe
oprogramowanie sterowania układem napędowym. Wydajność pojazdów z punktu
widzenia klientów również się poprawiła:
obniżono zużycie paliwa (–3%) i emisję
CO2 oraz poprawiono wskaźnik dyspozycyjności pojazdów, w szczególności
dzięki kontraktom serwisowym Predict.

zwykle wygodnej konstrukcji siedziska
z nowym współczesnym okryciem i częściowo skórzanymi wykończeniami. Kolorystyka wnętrza uległa zmianie dla
lepszego wyglądu i łatwiejszego czyszczenia. Zrezygnowano również z tradycyjnego kluczyka – rozruch silnika następuje przez naciśnięcie przycisku „start”.
Udoskonalono również jakość izolacji
akustycznej kabiny.

Leżanka ma nowy materac Serenity o grubości 170 mm (więcej
o 13%) i gęstości 41 kg/m3 z dwukrotnie większą liczbą sprężyn,
co zapewnia lepsze rozłożenie
masy ciała i maksymalny komfort
osobom o najróżniejszych
kształtach i ciężarze ciała

Nowa kolumna kierownicy ma pełną regulację
w trzech osiach, co pozwala kierowcy na ustawienie optymalnej pozycji – wystarczy do tego
intuicyjne nożne sterowanie położeniem kierownicy; zakres ruchu umożliwia łatwiejszy
dostęp do i z kabiny

Zmodernizowana deska rozdzielcza ma ekran multimedialny nieco bardziej wysunięty do przodu,
po jego lewej stronie znajduje się poręczna podstawka pod smartfon – opcjonalnie można mieć
duży uchwyt do przypięcia własnego tabletu, a nawet dwóch telefonów; zrezygnowano z tradycyjnego kluczyka – rozruch silnika następuje przez naciśnięcie przycisku „start”

Zwiększony komfort jazdy
Modyfikacje, które wprowadzono
w kabinach, miały na celu przede wszystkim zwiększenie komfortu jazdy. Ponieważ kierowca samochodu ciężarowego
spędza za kierownicą średnio 9 godzin
dziennie, siedzenia muszą być wygodne
przez cały okres eksploatacji pojazdu i dopasowane do każdego kierowcy. W związku z tym Renault Trucks przeprojektowało swoją gamę foteli i oferuje teraz
gamę modułową zapewniającą pełną
elastyczność w zakresie ustawień, wyboru kombinacji i opcji.
Producent wprowadził również nowe
tkaniny zaprojektowane tak, aby wytrzymały wielokrotne wejścia i opuszczenia kabiny. Wprowadzono fotele o nie-

W kabinach sypialnych pojawiła się
leżanka z nowym materacem Serenity
o grubości 170 mm (więcej o 13%) i gęstości 41 kg/m3, materac ma również dwukrotnie większą liczbę sprężyn, co sprawia, że zapewnia lepsze rozłożenie masy
ciała i maksymalny komfort osobom o najróżniejszych kształtach i ciężarze ciała.
Materac można łatwo odłączyć od jego
podstawy po to, aby stosować dopasowane prześcieradła. Materiał, z którego
zostało wykonane zewnętrzne pokrycie
materaca, jest łatwy w czyszczeniu, materac nawierzchniowy wykonano z pianki
z pamięcią kształtu.
Aby w jeszcze większym stopniu poprawić komfort, w obszarze leżanki dodano również dwa gniazda USB-C, aby
ułatwić ładowanie urządzeń elektronicz-
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nych, jednocześnie utrzymując je w zasięgu kierowcy w okresach odpoczynku.
Aby poprawić jakość dźwięku w kabinie,
Renault Trucks nawiązało współpracę
z francuskim producentem Focal w zakresie dostaw sprzętu hi-fi i głośników.
Nowa kolumna kierownicy ma pełną
regulację w trzech osiach, co pozwala kierowcy na ustawienie optymalnej pozycji – wystarczy do tego intuicyjne nożne
sterowanie położeniem kierownicy. Zakres ruchu umożliwia łatwiejszy dostęp
do i z kabiny.
Wersja Renault Trucks T, T High, C i K
z 2021 r. ma również nowe rozwiązania
w zakresie przechowywania. Ekran multimedialny nie jest już zagłębiony w desce
rozdzielczej, ale nieco bardziej wysunięty
do przodu. Po jego lewej stronie znajduje
się poręczna podstawka pod smartfon.
Ci, którzy nie chcą ekranu multimedialnego, mogą otrzymać duży uchwyt do
przypięcia własnego tabletu, a nawet
dwóch telefonów. Takie rozwiązanie było
konieczne, gdyż wielu kierowców samodzielnie wywiercało otwory w desce rozdzielczej, aby przymocować uchwyt na
telefon w dowolnym miejscu. Warto również wspomnieć, że na desce rozdzielczej pojawiły się dwa porty USB typu C.
Dodano również nową szufladę na dokumenty A4. Po stronie pasażera pojazdy
mają dwa schowki o łącznej pojemności
7 litrów (w tym 2-litrową chłodnię).
Nowa kratka wlotu powietrza w kształcie plastra miodu dopełnia bardziej nowoczesny, elegancki wygląd modeli Renault Trucks 2021.
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Oszczędność paliwa
W nowych modelach Renault wprowadzono silniki Euro VI Step E, które
w efekcie pozwalają na obniżenie zużycia
paliwa o 3%. Standardowo montowane
są również opony klasy A o niskich oporach toczenia.
Aby obniżyć spalanie, poprawiono
również aerodynamikę kabiny wokół
przedniego grilla i dodano przedłużenia
nadkoli, aby poprawić przepływ powietrza. Pojazdy zostały wyposażone w nowe
rozwiązania, które jeszcze bardziej obniżają zużycie paliwa. Obejmują one nową
wersję predykcyjnego tempomatu Optivision oraz zoptymalizowany tempomat
z dwoma trybami jazdy do wyboru. Eco on
jest trybem domyślnym i optymalizuje
zużycie paliwa poprzez regulację przyspieszenia, zmiany biegów, tempomatu

Większa niezawodność
i bezpieczeństwo
Ważnym elementem wpływającym na
zredukowanie czynności obsługowych są
nowe reflektory w technologii LED o długiej żywotności – 30-krotnie wyższej niż
konwencjonalnych żarówek. Z przodu
zastosowano 5-ogniwowe światła LED do
jazdy dziennej, jako światła drogowe,
przeciwmgielne i kierunkowskazy. Mają
one trzy razy większą wydajność świetlną
niż standardowe światła (światła drogowe 1450 lumenów, światła mijania 700
lumenów). Konstrukcja obudowy sięga
również na bok pojazdu, co zapewnia widoczność z boku i większe bezpieczeństwo.
Należy dodać, że światła LED są specyfikowane tylko w modelach drogowych.
Pojazdy terenowe ze stalowym zderza-

Aby obniżyć spalanie, poprawiono
aerodynamikę kabiny wokół przedniego grilla i dodano przedłużenia
nadkoli poprawiające przepływ
powietrza. Pojazdy Renault Trucks
TCK Evolution 2021 otrzymały też
nowe rozwiązania, która jeszcze
bardziej obniżają zużycie paliwa:
nową wersję predykcyjnego
tempomatu Optivision oraz
zoptymalizowany tempomat

i zwalniania, podczas gdy Eco off umożliwia kierowcom samodzielną zmianę trybu
jazdy. Wskaźnik dostarcza kierowcom
informacje w czasie rzeczywistym o ich
stylu jazdy: im większa liczba liści, tym
bardziej ekonomiczna jazda. Nowa funkcja „Pulse and Glide” dodatkowo obniża
zużycie paliwa, utrzymując prędkość pojazdu w pobliżu wartości zadanej tempomatu (±2 km/h). Nowe pojazdy Renault Trucks T i T High są standardowo
wyposażone w opony klasy A, najbardziej
wydajne na rynku pod względem oszczędności paliwa. Zoptymalizowany został również pakiet wyposażenia Eco Pack poprawiający ekonomikę eksploatacji.

kiem przednim wyposażone są w żarówki
halogenowe. Rozmiar reflektorów zmniejszył się, dzięki temu zwiększono rozmiary powierzchni lakierowanej w dolnej
części kabiny.
Dla optymalnego bezpieczeństwa kierowców, ich ładunków i użytkowników
dróg dostępnych jest również wiele opcji,
w tym mechaniczne urządzenie antywłamaniowe (zamek bezpieczeństwa), kamery i czujniki obecności, a także drzwi
z dodatkową szybą zapewniające doskonałą widoczność pieszych i rowerzystów.
Poprawie bezpieczeństwa służy również
oświetlenie stopni wejściowych w technologii LED oraz wprowadzenie antywła-

maniowych zamków w drzwiach. W gamie konstrukcyjnej (C i K) zastosowano
lakierowanie odblaskowe uchwytów zewnętrznych. Awaryjne uruchamianie
hamulca postojowego zmniejsza ryzyko
nieoczekiwanego ruchu pojazdu, gdy kierowca opuszcza kabinę, automatycznie
aktywując blokadę kół w celu zatrzymania ciężarówki.

Nowe usługi serwisowe
Renault Trucks opracowało nową technologię umożliwiającą regularną aktualizację oprogramowania pojazdu – w czasie
wymaganym przez klienta – bez konieczności wizyty samochodu w warsztacie.
Jest to część oferty serwisowej „Excellence Predict”, która umożliwia producentowi podjęcie działań zanim wystąpi
awaria, a tym samym zapewnia klientom
większy spokój ducha, gwarantując ciągłą
dostępność pojazdu. W praktyce oferta
„Excellence Predict” zapewnia:
• Połączony plan obsług, idealnie dostosowany do użytkowania pojazdu.
• Monitorowanie głównych elementów
zużywających się, takich jak akumulator, tarcze sprzęgła i klocki hamulcowe.
• Innowacyjne zapobieganie awariom
w czasie rzeczywistym dla 80% komponentów, których uszkodzenie może
prowadzić do przestojów.
• Zbiorową współpracę między Renault
Trucks i siecią serwisów, umożliwiającą proaktywne zarządzanie konserwacją pojazdów. Planowanie zgrupowanych interwencji optymalizuje
przestoje.
Eksperci w sieci Renault Trucks są
w stanie przeprowadzać wstępną diagnostykę, aktualizacje funkcjonalności i zdalne
regulacje pojazdów. Zmniejsza to liczbę
wizyt w warsztacie i optymalizuje spotkania. W zależności od użytkowania i przebiegu okresy wymiany oleju w pojazdach
wyposażonych w 13-litrowe silniki Euro VI
można wydłużyć do 150 000 km lub 18
miesięcy, co skutkuje niższymi zakontraktowanymi kosztami obsługi (robocizna i części), zoptymalizowanymi harmonogramami przeglądów z mniejszą
liczbą postojów serwisowych i dodatkowymi oszczędnościami paliwa.

Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Renault Trucks
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Bohater testu:
ciągnik Scania R410
4×2 LNG z silnikiem OC13
zasilanym gazem ziemnym,
przewożonym w postaci
skroplonej, połączony
z naczepą kurtynową
marki Wielton

Scania R410 LNG
– techniczne fakty i mity
Dariusz Piernikarski

Na test do redakcji „Samochodów Specjalnych” trafiła Scania R410 4×2 LNG,
której silnik był zasilany gazem ziemnym przewożonym w postaci skroplonej.
Ciągnik był połączony z naczepą kurtynową marki Wielton.

artykule skupimy się na cechach szczególnych tego zestawu – chodzi oczywiście
o zasilanie silnika skroplonym gazem
ziemny LNG, które w dalszym ciągu wzbudza pewne kontrowersje. Można by wręcz
powiedzieć, że powstało wiele mitów,
które nie zawsze są zgodne z faktami.
Spróbujemy zatem przedyskutować najważniejsze techniczne fakty i mity – bohaterem rozważań pozostaje oczywiście
ciągnik siodłowy Scania R410 LNG.

LNG to niebezpieczne paliwo,
trujące i łatwopalne
Skroplony gaz ziemny LNG jest bezpiecznym paliwem, ponieważ jest lżejszy
od powietrza i szybko odparowuje. Zanim
trafi do instalacji gazowej, jest nawaniany,

Tankowanie skroplonego gazu na stacji
MZA w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej;
widoczne oszronienie końcówki złącza tankowania LNG – nic dziwnego, tankowany płyn
ma temperaturę –162°C
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a stosowanie systemów detekcji sprawia,
że użytkowanie gazu ziemnego jest bardzo wygodne i bezpieczne. W postaci par
jest nietoksyczny w przypadku wdychania, ale w zamkniętych przestrzeniach
stwarza ryzyko uduszenia. Istotnym zagrożeniem jest to, że tankowany gaz
w postaci skroplonej ma temperaturę
–162°C, co stwarza ryzyko odmrożenia.
Dlatego też personel stacji tankowania
podczas napełniania zbiorników musi być
wyposażony w specjalną odzież ochronną.
Gaz ziemny w postaci płynnej jest niepalny, aby doszło do zapłonu, płyn musi
najpierw wyparować i muszą być zachowane odpowiednie proporcje między gazem ziemnym a powietrzem. Metan jest
palny tylko w postaci gazowej w stężeniu
5–15% w połączeniu z powietrzem. Zapłon gazu następuje wyłącznie przez
kontakt z ogniem.
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© Scania

wykonywane jako rewizje wewnętrzne,
próby ciśnieniowe, rewizje zewnętrzne,
próby szczelności.
Producenci butli wykonują również
swoje wewnętrzne testy. Wykonywany
jest np. test utrzymywania ciśnienia:
zmierzone zostaje ciśnienie w zbiorniku
po 120 lub więcej godzinach przy niższym niż nominalne ustawienie ciśnienia otwarcia głównego zaworu bezpieczeństwa zbiornika. Z kolei test upadku

Schematyczne przedstawienie instalacji LNG w ciągniku Scania R410

Samochód jest niebezpieczny,
bo ma w zbiornikach paliwo,
które może wybuchnąć
Jeśli przewożenie skroplonego gazu
byłoby niebezpieczne w normalnych warunkach eksploatacji, samochody nie
przeszłyby badań homologacyjnych i nie
zostałyby dopuszczone do sprzedaży, nie
mówiąc o jeździe po drogach. Technologia produkcji butli gazowych, w których przewozi się gaz sprężony CNG, jak
i kriogenicznych zbiorników LNG jest bardzo dopracowana – zbiorniki są absolutnie bezpieczne. Samochodowy zbiornik LNG jest próżniowym, izolowanym
pojemnikiem kriogenicznym, który umożliwia przechowywanie ciekłego gazu ziemnego w niskiej temperaturze przez długi
czas. Jest to konstrukcja cylindryczna
i wielowarstwowa, uszkodzenie ostatniej, wewnętrznej powłoki wymaga w zasadzie zniszczenia całego zbiornika.
Producenci zbiorników muszą poddać
je badaniom zgodnie z przepisami regulaminu UN/ECE R110. Dotyczy on homologacji określonych elementów pojazdów
silnikowych wykorzystujących w układach napędowych sprężony gaz ziemny
(CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG).
Testy obejmują wiele szczegółowych procedur, m.in. nadciśnieniowe badania
wytrzymałościowe, badanie szczelności,

Dwa zbiorniki zamontowane w ciągniku Scania
R410 LNG zostały wyprodukowane przez austriacką
firmę Salzburger Aluminium
Group SAG – jedynego
europejskiego dostawcę
zbiorników kriogenicznych
stosowanych w samochodach ciężarowych z silnikami zasilanymi LNG. Zbiorniki mają łączną pojemność
711 l, zmieści się w nich
ok. 320 kg gazu ziemnego
– Scania określa zasięg
operacyjny na 1100 km

odporności na korozję i działanie podwyższonych temperatur, badania z cyklicznymi zmianami ciśnienia, testy trwałościowe i starzenia, badanie odporności
na wibracje czy badania na rozerwanie
(niszczące). W Polsce zbiorniki na gaz
skroplony lub sprężony, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach,
podlegają kontroli przez Transportowy
Dozór Techniczny. TDT przeprowadza
badania okresowe i doraźne zbiorników,

polega na zrzuceniu zbiornika z wysokości 9 m na najbardziej krytyczny obszar
zbiornika, jest również test upadku z wysokości 3 m na końcówkę przyłącza do
tankowania. Przeprowadzane są również
badania płomieniowe, mające wykazać
skuteczność systemu ochrony przeciwpożarowej – zbiornik musi wytrzymywać
temperaturę co najmniej 590°C bez rozerwania i przekroczenia maksymalnego
wewnętrznego ciśnienia projektowego.

© Scania

Silnik Scania OC13 101 Euro VI zasilany gazem ziemnym ma pojemność
skokową 12,7 dm3, maksymalna moc to 410 KM (301 kW) osiągana
przy 1900 obr/min, maksymalny moment obrotowy wynosi 2000 Nm
w zakresie 1100–1400 obr/min. Ten przedział prędkości obrotowych zapewnia minimalne zużycie paliwa. Oczyszczanie spalin zapewnia katalizator potrójnego działania z sondą lambda sterującą składem mieszanki
paliwowo-powietrznej. Silnik ten może być zasilany gazem niezależnie
od jego stanu skupienia w zbiorniku (CNG/LNG) oraz rodzaju
(gaz ziemny, syntetyczny metan, biogaz)
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W Scanii R410 LNG na osłonie przeciwsłonecznej
została umieszczona tabelka przedstawiająca
orientacyjny spadek ciśnienia gazu w zbiornikach
w zależności od czasu postoju

Spalanie gazu to wyższe
wymagania wobec silnika
Spalany gaz możemy uznać za „suche”
paliwo w przeciwieństwie do oleju napędowego nie smarujące powierzchni,
z którymi ma styczność. W związku z tym
układ smarowania silnika został do tego
odpowiednio przystosowany, możliwe
jest też zastosowanie oleju silnikowego
specjalnie zaprojektowanego pod kątem
silników gazowych.
Główną przyczyną tego, że rzeczywiście interwały międzyprzeglądowe są skrócone (silnik gazowy OC13 – co 45 tys. km,
silnik wysokoprężny DC13 – co 90 tys. km),
jest to, że spalanie gazu odbywa się w wyższych temperaturach niż oleju napędowego, podobnie wyższą temperaturę mają
gazy wylotowe opuszczające silnik gazowy
niż te w silniku wysokoprężnym. Wyższe
temperatury spalin oznaczają większe
obciążenia cieplne kolektora wylotowego
i związane z tym odkształcenia. Z drugiej
strony niższy stopień sprężania silnika
gazowego (w silniku gazowym OC13 to
12,6:1, w silniku wysokoprężnym DC 13
to 18,1:1) i mniejsze maksymalne ciśnienia spalania to w konsekwencji mniejsze siły przenoszone na elementy układu
korbowo-tłokowego silnika i panewki łożysk. Tym samym wydłuża się ich żywotność. Świece zapłonowe zostały dobrane
pod kątem spalania mieszanek gazo-

wych, ich trwałość przekracza 50 tys. km,
we wcześniejszych rozwiązaniach „wytrzymywały” zaledwie 30–35 tys. km
i trzeba je było wymieniać.
Częstsze przeglądy to niestety dodatkowy koszt dla przewoźnika, a głównym
jego składnikiem jest olej silnikowy, potrzebny w takiej samej ilości jak w silniku Diesla.

Gaz ucieka ze zbiornika
podczas postoju pojazdu
Tak, straty są – zwłaszcza jeśli pojazd
długo stoi w nieosłoniętym miejscu w wysokiej temperaturze otoczenia. Ponieważ LNG jest przechowywany w zbiorniku w temperaturze –162°C, to wskutek
ogrzewania zbiornika temperatura w jego
wnętrzu powoli wzrasta i rośnie intensywność parowania gazu. Pary gazu,
zwiększając swoją objętość, powodują
również wzrost ciśnienia. Zbiornik LNG
jest wyposażony w zawór rozprężny. Jeśli

Niepełna infrastruktura tankowania
ogranicza wykorzystanie
Klienci cały czas są zdania, że niedostateczna infrastruktura tankowania
– nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie
– może ograniczać ich mobilność i stwarzać ryzyko zatrzymania na trasie z powodu braku paliwa. Aktualnie (stan na
koniec marca 2021 r. wg NGVA Europe)
na terenie Europy działa 387 publicznych
stacji tankowania LNG, najwięcej jest ich
na terenie Włoch – 92, Niemiec – 55, Hisz-

© NGVA Europe

Rozwój publicznej infrastruktury tankowania
CNG/LNG na terenie UE + EFTA

ciśnienie par gazu przekroczy 16 bar, ze
względów bezpieczeństwa zawór się
otwiera i nadmiar gazu wypuszczany jest
poprzez rurkę umieszczoną za kabiną.
To, ile gazu ubędzie ze zbiornika
wskutek parowania, zależy od wielu czynników. Na tempo procesu wpływa chociażby to, że gdy ciągnik parkuje razem
z naczepą, to częściowo osłania ona (zacienia) zbiornik gazu, co zmniejsza nieco
intensywność parowania. Z najgorszą
sytuacją mielibyśmy do czynienia, parkując na długo sam ciągnik w pełnym
nasłonecznieniu i przy wysokiej temperaturze otoczenia. W ciągu, powiedzmy,
10 dni może dojść do sytuacji, że w zbiorniku zostanie tylko sama rezerwa.
Oczywiście na samym zbiorniku i na
wyświetlaczu tablicy wskaźników można
odczytać aktualne ciśnienie par gazu
znajdujących się w zbiorniku. Aby ułatwić życie kierowcy, w testowanej przez
nas Scanii R410 LNG na osłonie przeciwsłonecznej została umieszczona tabelka
przedstawiająca orientacyjny spadek ciśnienia gazu w zbiornikach w zależności
od czasu postoju.
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panii – 65 oraz Holandii – 28. W Polsce
jest ich 5: EPO w Krzywej, Bisek w Kostomłotach, Shell we Wrocławiu – wszystkie w pobliżu autostrady A4, PGK Śrem
oraz stacja w zajezdni MZA na ul. Ostrobramskiej w Warszawie.
Planując trasę, warto upewnić się, że
wizyta na stacji LNG zakończy się sukcesem, tj. stacja będzie otwarta lub nie
będzie na niej akurat tankowania zbiorników. Trwa to około 2 godzin, ale później potrzeba jeszcze 2–3 godzin, aby
się wyrównały ciśnienia w zbiornikach.
Zatem jest to przerwa do 5 godzin.
Ile można przejechać na gazie? W przypadku ciągnika Scania R410 LNG zbiornik po lewej stronie pojazdu ma pojemność 406 l. Ponieważ w ciągniku moduł
układu oczyszczania spalin jest zamontowany standardowo, w identyczny sposób jak w samochodach z silnikami Diesla, zbiornik LNG z prawej strony pojazdu
musi być mniejszy (352 l). Ze względu na
specyfikę pracy układów LNG pojemność użyteczna zbiorników to ok. 85%
ich wielkości geometrycznej i jest to odpowiednio 383 l i 328 l. Łącznie można
zabrać zatem 711 l LNG, a uwzględniając gęstość objętościową gazu ziemnego
(0,45 kg/l) w zbiornikach, przewozi się
ok. 320 kg. Zakładając średnie zużycie
gazu na poziomie 25 kg/100 km, maksymalny zasięg tak wyposażonego ciągnika
to 1280 km. Warto jednak zachować rezerwę bezpieczeństwa, ponieważ przedstawione obliczenia nie uwzględniały chociażby odparowania gazu ze zbiorników.
Scania zaleca, aby nie przekraczać 1100 km,
czyli teoretycznego zasięgu podawanego
w dokumentacji.

Silnik gazowy wymusza
inną technikę jazdy
Kabina, zawieszenie, podwozie, przełożenie przekładni głównej, układ hamulcowy oraz wszystkie zaawansowane
systemy wspomagania kierowcy, w jakie
jest wyposażona Scania R410 LNG, są
identyczne jak w dieslowskich odpowiednikach. Jedyną różnicą jest silnik
i jego układ zasilania paliwem. Ponadto
gazową ciężarówkę prowadzi się niemal
identycznie.
W 410-konnych silnikach Scania OC13
ze względu na to, że są one zasilanie gazem, zakres maksymalnego momentu obrotowego zawiera się w przedziale od 1100

do 1400 obr/min, a nie jak w 410-konnym
silniku DC13 od 1000 do 1300 obr/min.
Maksymalny moment obrotowy jest mniejszy o 150 Nm. Układ zasilania gazowego
przygotowała dla Scanii firma Bosch –
producent szczególnie zatroszczył się o prawidłową kontrolę ciśnienia i temperatury
gazu w parowniku, co gwarantuje stabilność osiągów silnika.
Ponieważ silnik generuje swój maksymalny moment obrotowy w wyższych
zakresach prędkości obrotowych, program sterujący pracą zautomatyzowanej
12-biegowej skrzyni Opticruise został odpowiednio zmodyfikowany. Zmiana biegów następuje nieco później – przy wyż-

niacza – hamulca dekompresyjnego. Rozwiązaniem jest retarder stanowiący standardowe wyposażenie ciągników Scania
z silnikami gazowymi. Jego automatyczne działanie po naciśnięciu na pedał hamulca można aktywować poprzez dźwignię wielofunkcyjną lub klawiszem na
desce rozdzielczej. Działanie jest wielostopniowe, a umiejętne dozowanie siły
hamowania retardera pozwala zmniejszyć zużycie klocków i tarcz hamulcowych oraz opon.
Różnicą jest również to, że zrezygnowano z wybiegu przy minimalnym
dawkowaniu paliwa do cylindrów (silnik
pracuje wówczas na biegu jałowym). Zdję-

Kabina, zawieszenie, podwozie, tylny most napędowy, układ hamulcowy oraz wszystkie
zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, w jakie jest wyposażona Scania R410 LNG,
są identyczne jak w dieslowskich odpowiednikach; gazową ciężarówkę prowadzi się niemal
identycznie jak jej dieslowski odpowiednik

szych prędkościach obrotowych, dzięki
czemu silnik stale pracuje w swoim „zielonym polu”, a na koła przekazywany
jest odpowiednio wysoki moment obrotowy. Oczywiście przy zmianach są pomijane biegi, tak jak w konwencjonalnej
wersji. Sterownik skrzyni pilnuje również
tego, aby po zmianie biegów na wyższy
lub przy wzroście obciążenia i związanego z tym spadku prędkości obrotowej
prędkość silnika nie spadała poniżej 1000
obr/min. W efekcie osiągi samochodu
z silnikiem gazowym są bardzo porównywalne do wersji dieslowskiej – zyskujemy na dynamice rozpędzania.
Niższy stopień sprężania oznacza, że
zdecydowanie maleje skuteczność zwal-

cie nogi z gazu zamyka całkiem dopływ
paliwa – silnik napędzany przez toczący
się samochód staje się sprężarką i wytwarza efekt hamujący, spowalniając pojazd,
jednocześnie cały czas sprzęgło pozostaje
zamknięte, a w skrzyni przekładniowej
nadal jest wybrany bieg.
Dzięki temu, że pojazd jest zasilany
gazem i silnik ma zapłon iskrowy, pracuje znacznie ciszej od diesla. Nie jest
też konieczny tak złożony układ oczyszczania spalin ze zbiornikiem AdBlue. Tu
mamy zwykły katalizator potrójnego
działania.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Scania 770 S:
coś fascynującego

Dariusz Piernikarski

Bohater
prezentacji: Scania
770 S B6×2*4NB
w zestawie z dwuosiową przyczepą
centralnoosiową

To, że zawodowy kierowca zawsze chce mieć jak najwięcej
mocy pod maską, nie jest niczym nowym. To, że może jeździć
najmocniejszą na rynku seryjną ciężarówką, jest możliwe
– pod warunkiem, że będzie to Scania 770 S.

d kilku lat trwa moda na samochody ciężarowe – szczególnie
ciągniki siodłowe – z silnikami
o coraz wyższych mocach. Jest to trend,
który nie zaskakuje. Wyposażanie pojazdów w silniki o mocach przekraczających
500 KM nie wynika z całkowitego kosztu
własności i użytkowania. Raczej jest to
wynik rosnącego niedoboru kierowców
zawodowych. Właściciele firm transportowych coraz częściej postrzegają samochody o dużej mocy jako odpowiedni
instrument do zdobywania lojalności i mo-

tywowania pracowników. Dopełnieniem
są największe, bardzo bogato wyposażone i komfortowe kabiny sypialne. Trzeba
jednak odnotować, że producenci w znaczący sposób poprawili efektywność paliwową największych i najmocniejszych
silników, co zmniejszyło średnie zużycie
paliwa w stosunku do ceny i osiągów, a tym
samym wyraźnie ułatwiło kreowanie popytu na mocniejsze jednostki napędowe.
Na test do naszej redakcji trafiła Scania 770 S B6×2*4NB spięta z dwuosiową
przyczepą centraloosiową. Oznaczenie
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770 S oznacza, że samochód ten ma największą kabinę oferowaną w ciężarówkach Scanii, a napędza go obecnie najmocniejszy, seryjnie produkowany silnik.

Moc ujarzmiona
Fani marki z logo gryfa uważają, że
tylko z silnikiem V8 pod maską Scania
naprawdę staje się „królem szos” (King of
the Road). Coś w tym jest. Po zaledwie kilku
metrach jazdy próbnej stało się dla mnie
jasne, że doskonały dźwięk V8 i ogromna

| TECHNIKA |

Zestaw starannie przygotowano do testów – na uwagę zasługują akcesoria poprawiające
właściwości aerodynamiczne, takie jak spoilery za kabiną i osłony międzyosiowe

moc to wyjątkowe zalety ośmiocylindrowego widlastego silnika pracującego
pod podłogą.
Renoma widlastych ósemek Scanii
znana jest nie tylko w Skandynawii. Chociaż testowana przez nas Scania 770 S
B6×2*4NB nie była klasycznym ciągnikiem siodłowym, a ciężkim podwoziem
w konfiguracji 6×2, to pod względem
osiągów generowanych przez układ napędowy nic się nie zmienia. 16,4-litrowy
silnik V8 DC16 123 w swej najmocniejszej wersji ma moc 770 KM (566 kW) uzyskiwaną przy 1800 obr/min, kierowca ma

do dyspozycji maksymalny moment obrotowy o niewiarygodnej wartości 3700 Nm
w zakresie 1000–1440 obr/min.
Scania 770 S jest bardzo dynamiczna
– szybko rozpędza się do prędkości podróżnej – niezależnie od tego, czy jedziemy zestawem z przyczepą, czy tylko samą
„solówką” – w obu przypadkach z ładunkiem maksymalnym. Podczas jazdy silnik
ma olbrzymie nadwyżki mocy, które pozwalają na bardzo sprawne wyprzedzanie innych, wolniej jadących zestawów
– oczywiście tylko gdy jest to bezpieczne
i nie zabraniają tego znaki drogowe. Sca-

nia pokonuje wzniesienia, niewiele sobie
robiąc z ich nachylenia, a jeśli w trakcie
pojawia się redukcja biegu z 12 na 11 lub
(na naszej trasie rzadziej) na 10, to jest
to przeważnie wynik działania systemu
Scania Active Prediction, który dzięki znajomości topografii trasy wspomaga pracę
tempomatu aktywnego i programu sterowania pracą skrzyni biegów Opticruise.
3700 Nm momentu obrotowego dostępne aż do prędkości 1440 obr/min
oznacza, że większość zadań na trasie
związanych z pokonywaniem oporów ruchu czy wyprzedzaniem można skutecznie wykonać, nie wykraczając poza zielone
pole na obrotomierzu wskazujące ekonomiczny zakres prędkości obrotowych
silnika. Oczywiście strategia zmiany biegów realizowana przez Opticruise – jeśli
jedziemy w trybie automatycznym – jest

reklama
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To już znamy: doskonale rozplanowane miejsce pracy
kierowcy, ergonomicznie rozmieszczone przełączniki,
świetna jakość wykonania

funkcja Eco-Roll, która gdy tylko jest to
uzasadnione, np. na dłuższych, łagodnych
zjazdach, rozłącza układ przeniesienia
napędu i silnik pracuje na biegu jałowym.
Potwierdzeniem tego, że ponad 16 l
pojemności skokowej i 770 koni mocy nie
musi oznaczać ekstremalnego apetytu na
olej napędowy, jest średnie spalanie na
poziomie 24,7 l/100 km, jakie uzyskaliśmy na naszej trasie testowej przy śred-

Najmocniejszy silnik ciężarówki produkowany seryjnie:
V8 DC16 123 ma moc 770 KM (566 kW) przy 1800 obr/min,
maksymalny moment obrotowy to 3700 Nm w zakresie
1000–1440 obr/min – to wszystko z 16,4 dm3 pojemności
skokowej, 8 cylindrów w układzie V (90°), wtrysk common
rail XPI, stopień sprężania 19:1

idealnie dopasowana do możliwości silnika. Chociaż kierowca ma do wyboru 3
programy zmiany biegów – ekonomiczny,
standardowy oraz Power, to ten ostatni
może być potrzebny w naprawdę trudnych sytuacjach, gdyż w normalnych
warunkach jazdy tryb ekonomiczny w zupełności wystarcza.
Tak duża elastyczność silnika sprzyja niewątpliwie obniżeniu zużycia paliwa: 770-konna Scania podjeżdżała pod
wzniesienia na 12 biegu z prędkością ok.
80 km/h, a silnik pracował z prędkością
obrotową rzędu 990 obr/min (opony na
osi napędowej o standardowym rozmiarze 315/70 R22,5). Uzyskaniu tak niskich

prędkości obrotowych silnika sprzyja to, że
najwyższe przełożenie skrzyni GRSO926R
to nadbieg 1:0,8, a przełożenie tylnego
mostu (R885) wynosiło 2,87 – jest to jedno
z „najdłuższych” przełożeń, jakie możemy spotkać w samochodach tej klasy. Na
rzecz niższego spalania działa również

Scania 770 S B6×2*4NB ma zawieszenie
pneumatyczne na wszystkich osiach,
wspomagany hydraulicznie
skręt tylnej osi ułatwia
manewrowanie
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niej prędkości jazdy 79 km/h. Oczywiście można by powiedzieć, że droga S7
z siedziby Scanii Polska w Nadarzynie do
Tokarni za Chęcinami (niemal 400 km)
nie jest zbyt wymagająca i nie obfituje
w bardzo strome podjazdy, ale przecież
nie zawsze jeździmy w górach…
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Superlatyw ciąg dalszy
Z zewnątrz Scania 770 S wciąż robi
wrażenie dzięki ogromnej, wysokiej na
prawie 4 m kabinie typu S o nieco kanciastej sylwetce, choć od premiery najnowszej generacji minęło już 5 lat, a na
drogach jeździ już bardzo dużo samochodów tej generacji. Patrząc na masywną
ciężarówkę, trudno założyć, że bryła kabiny została zoptymalizowana w tunelu
aerodynamicznym, starannie zintegrowano akcesoria poprawiające aerodynamikę
(np. osłony między osiami czy między tylną
ścianą kabiny a zabudową) nie tylko dla
zestawów ciągnik–naczepa, ale i zestawów członowych z przyczepami – a z takim mieliśmy przecież do czynienia.

ułatwiające wchodzenie, wystarczająca
przestrzeń do przechowywania, duże zewnętrzne schowki i wygodnie rozmieszczone półki. Dolna leżanka o szerokości
1000 mm i długości 2176 mm. Z myślą
o komforcie kierowcy w schowkach nad
szybą przednią zainstalowano ekspres do
kawy i kuchenkę mikrofalową, na ścianie
bocznej znalazł się również telewizor.
Słowem: ponadprzeciętny komfort.
Scania 770 S B6×2*4NB ma zawieszenie pneumatyczne na wszystkich osiach.
Zastąpienie resorów miechami na osi
przedniej (nośność 9 t) w przypadku modelu 770 S jest bardzo dobrym pomysłem.
Ciężki silnik V8 mocno obciąża przód samochodu – miechy na przedniej osi ułatwiają kierowanie i bardzo korzystnie wpły-

mówić o uspokajającym pomruku potężnej maszyny znajdującej się pod podłogą,
a bardziej poetycko: był to stłumiony
ryk scaniowskiego Gryfina, który zszedł
z logo, by wcielić się w silnik – serce tej
ciężarówki.

W ekskluzywnym klubie
Scanie z silnikami V8 są nadal bardzo
popularne, nawet jeśli pojawia się pytanie odnośnie do sensu stosowania silnika
o mocy 770 KM i momencie 3700 Nm
w europejskim standardowym zakresie
40 t dmc. W rodzimej Szwecji wygląda to
inaczej: w ruchu towarowym dopuszczalna jest masa całkowita zestawu do 60 t,
a w leśnictwie nawet do 76 t. Ciężarówka, którą otrzymaliśmy do testów, spięta
była z centralnoosiową przyczepą typu
tandem – w realiach skandynawskich do
podwozia podpięto by zapewne wózek
z siodłem, do którego zostałaby zapięta
naczepa. Tym samym mielibyśmy do czynienia z dłuższym i cięższym zestawem
o długości 25,25 m. A to przecież kolejny
krok w stronę poprawy efektywności
drogowego transportu towarowego.

Spalanie 24,7 l/100 km przy średniej prędkości
79 km/h w zestawie ważącym 40 t – mocny
silnik może być oszczędny!

Jadąc tym „królem szos”, kierowca
skupia się przede wszystkim na pozytywnych wrażeniach związanych z przebywaniem w największej i najbardziej komfortowej kabinie typu S (CS20H) i wręcz
elitarnym poczuciu kontroli nad potężnym silnikiem. Szczególnie imponuje
siła uciągu i stabilność prowadzenia zestawu z przyczepą, nawet przy prędkościach obrotowych silnika nieco powyżej
biegu jałowego, bezpośrednia reakcja
silnika na zmiany położenia pedału przyspieszenia oraz niezwykła płynność rozpędzania zarówno od niskich prędkości,
jak i w zakresach zbliżonych do autostradowej prędkości podróżnej.
Kabina w skrócie? Doskonała ergonomia, doskonałe oprzyrządowanie, doskonała jakość wykończenia wnętrza
z detalami podkreślającymi wyjątkowy
charakter modelu (V8). Do tego całkowicie płaska podłoga i wysokość we wnętrzu
2070 mm, wygodne stopnie wejściowe

Bez przyczepy Scania 770 S B6×2*4NB wygląda trochę „dziwnie” – ale wyobraźmy sobie,
że ciężarówkę łączymy jeszcze z naczepą, tworząc zestaw o długości 25,25 m – na tabliczce
znamionowej określono, że maksymalna masa techniczna zestawu to 74 t

wają na komfort jazdy. Z tyłu oś napędowa
miała nośność 11,5 t, a wleczona oś skrętna
– 7,5 t. Wspomagany hydrauliczne skręt
tylnej osi ułatwia oczywiście manewrowanie – w specyfikacji pojazdu czytamy,
że zewnętrzny promień skrętu między
krawężnikami to tylko 8899 mm.
Stwierdzenie, że podczas jazdy w kabinie było cicho, byłoby zbyt trywialne.
Pod względem akustycznym można raczej

Ogólnie rzecz biorąc, Scania 770 S
ma do zaoferowania coś fascynującego.
Są to po prostu fantastyczne wrażenia
z jazdy z doskonałym sterowaniem, najlepszą widocznością dookoła, cichym jak
szept pomrukiem silnika w kabinie i potężnym napędem zapewniającym bezpieczeństwo w każdej sytuacji.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Elektryczna wiosna
w Volvo Trucks

Dariusz Piernikarski

© D. Piernikarski

Zgodnie z zapowiedziami
w ofercie Volvo Trucks
Polska pojawiły się
ciężarówki z bateryjnym
napędem elektrycznym. Na
początku marca usiedliśmy
za kierownicą Volvo FE
Electric – ciężarówka miała
otwartą skrzynię ładunkową
i żuraw za kabiną.

krajach rozwiniętych wyraźnie
zarysowuje się trend związany
ze stopniowym przechodzeniem
na paliwa i napędy alternatywne. Otoczenie związane z działalnością pojazdów
użytkowych ewoluuje. Francja i Wielka
Brytania zapowiedziały zakaz sprzedaży
samochodów z silnikami spalinowymi,
który ma funkcjonować od 2040 r. Jeszcze bardziej radykalni są Holendrzy i Norwegowie, u których taki zakaz zacznie
obowiązywać już w 2025 r. Zakazy te dotyczyć będą nie tylko samochodów osobowych, lecz także miejskich ciężarówek,
choć producenci tych ostatnich będą mieć
kilka lat więcej na przystosowanie się do
nowych regulacji. Ogólnie przyjmuje się
za pewne, że w następnej dekadzie większość nowych rozwiązań dla samochodów
ciężarowych działających na obszarach
miejskich będzie stopniowo zdążać do
pełnej elektryfikacji. Warunkiem jest po-

Z myślą o dystrybucji materiałów budowlanych: 3-osiowe Volvo FE Electric
w konfiguracji 6×2 o 27 t dmc. i zasięgu do 200 km wyposażone w zabudowę
skrzyniową Lastvagnsmontage LVM Flak i żuraw Palfinger PK 14502 SH

prawa wydajności energetycznej wykorzystywanych baterii oraz rozbudowa niezbędnej infrastruktury ładowania.
Obecnie każdy klient, który jest zainteresowany elektryczną ciężarówką
w swojej flocie na terenie Polski, może
nabyć taki samochód. Jak zapewnia
Volvo Trucks Polska, już w maju pierwszy samochód Volvo Trucks Volvo FE
Electric – 3-osiowe podwozie do dystrybucji miejskiej, ma trafić na nasze drogi.
Aktualnie największą przeszkodą w rozwoju zeroemisyjnego transportu jest
brak odpowiedniej infrastruktury. Dlatego firma Volvo Trucks Polska podjęła
współpracę z Polskim Stowarzyszeniem
Paliw Alternatywnych, które od lat działa
na rzecz popularyzacji elektromobilności.

42 | KWIECIEŃ 2021 | Transport – Technika – Biznes

Charakterystyka techniczna
Bohaterem prezentacji było Volvo
FE Electric: 3-osiowy samochód ciężarowy w konfiguracji 6×2 (rozstaw osi
3900 mm) o 27 t dmc. z kabiną dzienną.
Pojazd miał zabudowę skrzyniową do
przewozu materiałów budowlanych wykonaną przez szwedzką firmę Lastvagnsmontage LVM Flak. Za kabiną zamontowano żuraw Palfinger PK 14502 SH
o maksymalnym udźwigu 6200 kg i momencie podnoszenia 13,8 mt.
Elektryczny układ napędowy i zastosowane akumulatory zostały oparte na
rozwiązaniach wykorzystywanych przez
Volvo w autobusach. 2 silniki elektryczne
zapewniają maksymalną moc 400 kW

| TECHNIKA |
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Infrastruktura elektryczna Volvo FE Electric:
1 – układ chłodzenia, 2 – moduł zasilania (zawiera
energoelektronikę i akumulatory 24 V, 3 – 2-biegowa
skrzynia biegów Volvo i 2 silniki elektryczne,
4 – e-PTO (elektryczna przystawka odbioru mocy),
5 – sprężarka powietrza, 6 – 3 lub 4 akumulatory

Volvo FE Electric napędzają 2 silniki elektryczne
o maksymalnej mocy 400 kW (ciągła 330 kW)
i momencie obrotowym 850 Nm; napęd na koła
przekazywany jest klasycznie przez wał Cardana

©
Volv
o Tru
cks

Pakiet 4 akumulatorów o pojemności 50 kWh
każdy pozwala na uzyskanie zasięgu operacyjnego Volvo FE Electric do 200 km w transporcie dystrybucyjnym oraz do 120 km
w transporcie komunalnym

© D. Piernikarski

(moc ciągła 330 kW) i moment obrotowy 850 Nm. W układzie napędowym
wykorzystano skrzynię biegów o 2 przełożeniach. Napęd na koła przekazywany
jest klasycznie przez wał Cardana. Skrzynia biegów zaprojektowana i zbudowana
przez Volvo ma niezależne przepływy
mocy, które umożliwiają zmianę biegów
bez przerwy w zasilaniu. Zapewnia to
płynne i w pełni kontrolowane dostarczanie mocy we wszystkich warunkach jazdy.
Pakiet 4 akumulatorów o pojemności
50 kWh każdy pozwala na uzyskanie zasięgu operacyjnego do 200 km w transporcie dystrybucyjnym oraz do 120 km
w transporcie komunalnym i lekkim budowlanym, oczywiście w zależności od
konfiguracji akumulatorów (3 lub 4),
cyklu jazdy i warunków zewnętrznych
(temperatura otoczenia). Trwałość akumulatorów producent ocenia na 8–10
lat, w zależności od prowadzonej działalności. Możliwe są różne metody ładowania. Można użyć wbudowanej ładowarki
sieciowej, która umożliwia ładowanie
w obiektach przemysłowych, lub kabla
do ładowania dołączonego do pojazdu.
Można także skorzystać z zewnętrznych
stacji prądu stałego w celu szybszego
ładowania, zakładając, że mogą one dostarczyć napięcie wyjściowe do 750 V.
Korzystając z szybkiej ładowarki DC
(złącze CCS II), naładowanie akumulatorów zajmuje od 1 do 2 godzin, a ładując
prądem zmiennym AC, musimy na to
przeznaczyć nawet do 11 godzin.

Hydrauliczna pompa napędzana jest
przez oddzielny silnik elektryczny (e-PTO)
– jego maksymalne możliwości to 530 Nm
i maksymalna moc 100 kW (70 kW moc
ciągła). E-PTO może obsługiwać wszystkie funkcje zabudowy – zależnie od jej
rodzaju.

Kierowca na tablicy wskaźników widzi,
ile wynosi pozostały zasięg – w trakcie
jazdy może on wzrosnąć zależnie
od temperatury baterii i tego, jak wiele
energii kinetycznej udało się zamienić
na prąd w trakcie zwalniania
i hamowania

© D. Piernikarski

Kabina elektrycznego FE nie różni się od tych,
jakie spotkamy w modelach z silnikiem Diesla; duże
szyby przednie i boczne oraz lusterka pozwalają zobaczyć, co dzieje się wokół pojazdu, a dodatkowe
dolne okno w drzwiach po stronie pasażera zwiększa bezpieczeństwo podczas takich manewrów,
jak skręt w prawo czy ruszanie spod świateł
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Akumulatory można doładować, korzystając z wbudowanej ładowarki sieciowej, użyć dołączonego kabla lub
skorzystać z zewnętrznych stacji prądu stałego w celu
szybszego ładowania; korzystając z szybkiej ładowarki
DC (złącze CCS II), zajmie to od 1 do 2 godzin, ładując
prądem zmiennym AC – nawet do 11 godzin

Volvo FE Electric zostało wyposażone
w komponenty i układy przeznaczone
specjalnie dla elektrycznych samochodów ciężarowych. Odpowiednio dostosowano układ chłodzenia (akumulatory
są chłodzone cieczą), moduł zasilania
zawiera akumulatory 24 V oraz elektronikę obsługującą układy mocy. Pneumatyczny układ hamulcowy i zawieszenie obsługuje napędzana elektrycznie
sprężarka powietrza.

Wrażenia z jazdy

panuje także podczas postoju, choć samochód jest gotowy do jazdy. Jak podaje
producent, poziom hałasu podczas jazdy
Volvo FE Electric to 69 dB w porównaniu
z 79 dB w przypadku tradycyjnej ciężarówki. Te 10 dB różnicy zdecydowanie
robi różnicę.
Silnik elektryczny zapewnia natychmiastowy maksymalny moment obrotowy, co pozwala na bardzo płynne i dynamiczne rozpędzanie. To rzecz nie do
przecenienia w ruchu miejskim przy częstych zatrzymaniach i ruszaniu z miejsca.
Uwagę zwraca również minimalny poziom drgań – to korzystnie wpływa na
komfort prowadzenia samochodu. Z kolei cichsza praca i czystsze powietrze poprawiają środowisko pracy załogi i ludzi
na ulicy.

Kabina elektrycznego FE nie różni
się od tych, jakie spotkamy w modelach
z silnikiem Diesla. Duże szyby przednie
i boczne oraz lusterka pozwalają zobaczyć, co dzieje się wokół pojazdu. Samochód ma z tyłu szerokokątną kamerę,
co zdecydowanie ułatwia manewrowanie. Dodatkowe dolne okno w drzwiach
po stronie pasażera zwiększa bezpieczeństwo podczas takich manewrów, jak
skręt w prawo czy ruszanie spod świateł.
Warto wspomnieć, że Volvo FE Electric wymagają innego i rzadszego serwisu niż modele tradycyjne. Wymiany
oleju silnikowego są zbędne, pojawiły się
za to inne układy, które wymagają kontroli i serwisowania. Nad tym czuwają
odpowiednio przeszkoleni pracownicy
stacji serwisowych Volvo Trucks.

© D. Piernikarski
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W porównaniu z tradycyjną ciężarówką całkowicie elektryczna ciężarówka
jest bardzo cicha. Przy niewielkich prędkościach, powiedzmy, do 40 km/h można
by powiedzieć, że porusza się bezszelestnie. Oczywiście przy jeździe z wyższymi prędkościami zaczynamy słyszeć
szum powietrza opływającego kabinę
oraz toczące się opony. Cisza w kabinie

© D. Piernikarski
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4 akumulatory umieszczono po obu stronach
ramy, między podłużnicami znajdują się 2 silniki elektryczne oraz
skrzynia biegów

Volvo Trucks Polska chce być pionierem elektryfikacji transportu ciężarowego w Polsce – wkrótce pierwsze
pojazdy Volvo FE Electric, 3-osiowe podwozia do dystrybucji miejskiej, trafią na nasze drogi
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Schmitz Cargobull
w transporcie intermodalnym
Na początku roku
w ofercie produktowej
Schmitz Cargobull
pojawiła się nowa
przyczepa z obrotnicą
A.WF oraz przyczepa
centralnoosiowa Z.WF.
Są one przeznaczone
do transportu nadwozi
wymiennych.

ransport multimodalny ładunków
drobnicowych staje się coraz ważniejszy w Europie w wyniku rosnącego natężenia ruchu, związanej z nim
emisji dwutlenku węgla oraz ze względu
na wymagania wielu spedytorów dotyczące zrównoważonej logistyki. Umożliwienie szybkiego przejścia między transportem drogowym a kolejowym, ogólne
bezpieczeństwo transportu i konieczność
zapewnienia elastycznych środków transportu – w tym przyczep – stawiają surowe
wymagania producentom pojazdów.

Dzięki sprawdzonemu systemowi
modułowemu Schmitz Cargobull zapewnia optymalne rozwiązania w grupie przyczep, naczep i wyposażenia do
transportu multimodalnego, które nie
ograniczają się do najbardziej popularnych naczep kurtynowych S.SC i naczep
skrzyniowych S.KO. Producent ponownie rozszerza swoje portfolio produktów,
wprowadzając podwozie wymienne A.WF
i Z.WF do transportu krótkich kontenerów wymiennych, a także zupełnie nowe
nadwozie wymienne W.BO stanowiące
efektywne rozwiązanie multimodalne.
Podwozia wymienne zostały opracowane, zaprojektowane i są produkowane
przez firmę Schmitz Cargobull na Słowacji w nowej lokalizacji Schmitz Cargobull
w Michalovcach. Natomiast nadwozie wy-

Nowe przyczepy pod zabudowy wymienne
– modele Schmitz Cargobull A.WF oraz Z.WF
mają ładowność ok. 14,5 t, nadają się
do transportu kontenerów morskich i nadwozi
wymiennych ze znormalizowanymi mocowaniami kontenerów ISO (20')

Przyczepy A.WF i Z.WF
wyróżniają się prostą
i solidną konstrukcją,
mają szeroki zakres
prześwitów, dzięki czemu
można je łatwo dostosować do przewożenia
nadwozi o różnej
charakterystyce
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Przyczepa A.WF z obrotnicą
dzięki solidnemu dwuosiowemu podwoziu ze stali
i blokadom dla kontenera
20-stopowego zapewnia
optymalne wyposażenie
do zabezpieczania i transportu kontenerów i nadwozi
wymiennych

Nawozie wymienne
Schmitz Cargobull W.BO
do transportu towarów
suchych ma zabudowę
o gładkich ściankach
konstrukcji stalowej

Nadwozia wymienne
W.BO dostępne są
w wersji długości 7,45 m
ze ścianami gładkimi
lub pofałdowanymi
oraz długości 7,82 m
z gładkimi ścianami

mienne W.BO będzie produkowane na
zamówienie przez specjalizującą się w tego
typu produktach słowacką firmę Kerex.
Przyczepy A.WF i Z.WF wyróżniają
się prostą i solidną konstrukcją, mają
szeroki zakres prześwitów, dzięki czemu
można je łatwo dostosować do przewożenia nadwozi o różnej charakterystyce.
Są optymalnie wyposażone, aby uprościć operacje wymiany i umożliwić ekonomiczną obsługę kontenerów wymiennych.
Opcjonalnie podwozia są również dostępne
w wersji ocynkowanej ogniowo.
Przyczepa A.WF dzięki solidnemu
dwuosiowemu podwoziu ze stali i blokadom dla kontenera 20-stopowego zapewnia optymalne wyposażenie do zabezpieczania i transportu kontenerów
i nadwozi wymiennych. Aby efektyw-

nie transportować nadwozia wymienne
i kontenery, przyczepę A.WF optymalnie
dostosowano do wymagań transportu
multimodalnego. Przyczepa centralnoosiowa Z.WF została również zoptymalizowana pod kątem elastycznego transportu nadwozi wymiennych i kontenerów
20-stopowych. Oba podwozia zaprojektowane i przetestowane pod kątem realizacji różnorodnych zadań transportowych, przy ładowności ok. 14,5 t, nadają
się do transportu kontenerów morskich
i nadwozi wymiennych ze znormalizowanymi mocowaniami kontenerów ISO (20').
Podwozia mogą zostać opcjonalnie
ocynkowane ogniowo, co daje wysoką
odporność na korozję i zapewnia optymalną ochronę przed rdzą. Wszystkie
ocynkowane części objęte są 10-letnią

gwarancją na przerdzewienie. Cynkowanie zapewnia optymalną ochronę powierzchni pojazdów, ponieważ konwencjonalne mechaniczne obciążenia podczas
codziennego transportu nie pozostawiają
trwałych skutków. Przyczynia się to do
utrzymania stabilnej wartości, czego efektem jest wysoka cena przy odsprzedaży.
Nadwozie wymienne W.BO to nowy
dodatek do gamy produktów Schmitz
Cargobull jako multimodalne rozwiązanie transportowe. Zamiast tracić czas
podczas załadunku i rozładunku, nadwozie można odstawić i natychmiast zastąpić
innym, gotowym do dalszego transportu.
Oprócz oszczędności czasu daje to bardziej efektywne wykorzystanie pojazdu
transportowego. Ponadto skraca też czas
jazdy kierowcy oraz unika się pustych
przebiegów.
Nadwozie wymienne Schmitz Cargobull W.BO do transportu towarów suchych ma zabudowę o gładkich ściankach
konstrukcji stalowej. Przewidziano szeroki zakres opcji wyposażenia, takich
jak system piętrowy, drzwi rolowane lub
standardowy system otworów we wnętrzu do mocowania drążków zabezpieczających. Schmitz Cargobull oferuje 3
różne modele nadwozi wymiennych
W.BO, które są przeznaczone do obsługi
szerokiej gamy zadań transportowych. Są
one dostępne w wersji stalowej długości
7,45 m ze ścianami gładkimi lub pofałdowanymi oraz w wersji długości 7,82 m
z gładkimi ścianami.

Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Schmitz Cargobull
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Trzeba chcieć pójść
na rękę klientowi

Dariusz Piernikarski

Spółka Bodex ze Szczercowa od lat jest jednym z największych polskich
producentów naczep i przyczep do samochodów ciężarowych. O tym,
jak obecnie Bodex radzi sobie na rynku, opowiada Damian Stępień,
odpowiadający za sprzedaż pojazdów nowych i używanych.

oczątki działalności spółki Bodex
sięgają 1991 r. – firma zaczynała
od remontów naczep. Zdobyte doświadczenia oraz znajomość branży pozwoliły na rozpoczęcie produkcji pojazdów nowych. Przez lata Bodex z małego
producenta naczep wywrotek stał się jednym z największych producentów naczep
i przyczep ciężarowych w Polsce. Ponad
połowa produkcji trafia na eksport.
Obecnie Bodex oferuje ponad 200
różnych typów pojazdów, wśród nich naczepy wywrotki aluminiowe i stalowe, naczepy niskopodwoziowe, ruchome podłogi, a także specjalistyczne naczepy do
przewozu drobiu, podwozia pod cysterny,
wywrotki z wydmuchem do przewozu
paszy i wiele innych.

Stabilna pozycja rynkowa

Damian Stępień
w firmie Bodex odpowiada za sprzedaż
pojazdów nowych i używanych

„W 2020 r. wyprodukowaliśmy ogółem ponad 1500 pojazdów. Rynek eksportowy radził sobie dość dobrze, z powodu pandemii zmienna sytuacja była na
rynku krajowym, zwłaszcza w pierwszej
połowie roku. W drugiej połowie roku
było już bardzo dobrze. Statystyki to po-

twierdzają – rok 2020 zakończyliśmy ze
wzrostem sprzedaży. Rok 2021 pod koniec pierwszego kwartału zapowiada się
bardzo dobrze – zakładam, że wzrost
sprzedaży będzie jeszcze większy. Na
razie mamy bardzo dużo pracy, co bardzo
cieszy, wszystko idzie w dobrym kierunku”
– komentuje Damian Stępień. Dodaje
również: „Przy tak dużej liczbie zamówień, jaką mamy teraz, otwarcie pytamy
klienta, kiedy chciałby odebrać gotowy
pojazd i nie forsujemy tempa. W zasadzie nie zdarza się, abyśmy odmówili przyjęcia zamówienia. Wszystko jest do dogrania, trzeba po prostu chcieć pójść na
rękę klientowi”.
Bardzo ważnymi rynkami eksportowymi są Ukraina, Słowacja, Czechy,
Węgry i Łotwa – tam Bodex jest w ścisłej
czołówce jeżeli chodzi o naczepy wy-

Numer 1 w ofercie firmy Bodex: naczepy wywrotki aluminiowe o dużej liczbie dostępnych
rozmiarów czy opcji wyposażenia: długości
ramy mogą być modyfikowane co 10 cm,
a wysokości ścian co 5 cm
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Zgodnie ze statystykami IBRM Samar
rok 2020 Bodex na rynku polskim zakończył sprzedażą 648 naczep i przyczep ciężarowych. W ogólnej klasyfikacji sprzedaży pojazdów nowych Bodex
znalazł się na 6. pozycji z udziałem w rynku wynoszącym 3,9% i wzrostem sprzedaży o 3,2% r/r.
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wrotki. Jako eksporter Bodex aktywnie
działa na rynkach wschodnich (Rosja,
Białoruś, Litwa i Estonia) oraz w krajach
Skandynawskich i Beneluksu. Damian
Stępień potwierdza: „Ważnym obszarem
eksportowym są kraje skandynawskie,
choć obecnie – ze względu na wzrost
kosztów materiałowych i pracowniczych
związanych z produkcją pojazdu – oferta
Bodexu przestała już być tak atrakcyjna
jak jeszcze np. 5 lat temu”.
Zapytany o kierunki ekspansji rynkowej nasz rozmówca zauważa, że firmie
zależy zarówno na zwiększaniu eksportu,

o najważniejsze produkty w ofercie firmy
Bodex Damian Stępień zauważa: „Numer
1 to wywrotka aluminiowa, nr 2 to wywrotka stalowa, choć o skali produkcji
decyduje koniunktura w poszczególnych
segmentach rynku i związany z nią rzeczywisty popyt. Produkcja na tzw. stok
jest minimalna”.
Ważnym produktem w ofercie Bodexu
są naczepy niskopodwoziowe. Potwierdza to nasz rozmówca: „Produkujemy je
już od dawna, ale początkowo sprzedawaliśmy pojedyncze sztuki – nie były to
produkty tak dopracowane jak obecnie.

kujemy również wersje z otwieranym
bokiem. Mamy kilku znaczących stałych
klientów, którzy zamawiają duże ilości,
ale coraz chętniej kupują je u nas również mniejsze firmy. Spory udział w tej
grupie ma również produkcja na eksport
– głównie do Rosji i Danii. Konkurencja
w kraju jest bardzo silna, zwłaszcza jeżeli
chodzi o producentów specjalizujących się
w tego typu naczepach, ale dzięki bardzo
dobremu stosunkowi jakości do ceny obserwujemy stały wzrost udziału w rynku”.
Bodex produkuje również przyczepy
do przewozu drewna – jest to produkt
kierowany głównie na eksport. W Polsce
producent musi się zmierzyć z bardziej
budżetowymi produktami konkurencji
specjalizującej się w tego typu pojazdach i oferującej kompleksowe rozwiązania z jednego źródła, czyli zabudowy,
przyczepy i głowice. Również niemal
wyłącznie na rynki eksportowe produkowane są zabudowy kubaturowe.

© Bodex

W pojazdach marki Bodex stosowane są materiały
konstrukcyjne i komponenty najwyższej jakości, np. ramy
spawane są ze stali klasy S700, a skrzynie wywrotek
stalowych ze stali Hardox 450

jak i równie mocno na wzmacnianiu udziałów rynkowych w Polsce. „Zależy nam, aby
nasze pojazdy były w jeszcze większym
stopniu widoczne na drogach w krajach
leżących na południe od Polski. Jeśli chodzi o Czechy, Słowację czy Węgry, tam
nasza pozycja jest ugruntowana. Chciałbym, aby nasza obecność była bardziej
zauważalna np. w Rumunii czy Bułgarii.
Są to rynki o ogromnym potencjale i uważam, że nasze produkty idealnie wpisują
się w potrzeby tamtejszego klienta”.

Bogactwo oferty
Najbardziej rozpoznawalnym produktem w ofercie firmy Bodex są naczepy
wywrotki aluminiowe – to dzięki nim firma
zdobyła silną pozycję rynkową. W ofercie jest jednak dużo więcej. Zapytany
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W 2020 r. uruchomiono drugi nowy
zakład produkcyjny, w którym produkcja
jest znacznie bardziej zautomatyzowana
– m.in. zrobotyzowano spawanie skrzyń
wywrotek aluminiowych. Mimo to Bodex
nadal produkuje pojazdy na indywidualne
zamówienia

Oferujemy przede wszystkim typowe naczepy niskopodwoziowe 3- lub 4-osiowe,
są one dostępne z wieloma typowymi
opcjami, jak np. wnęki na koła, skrętne
osie, poszerzenia pokładu, odpinana łabędzia szyja itp. Za najbardziej powtarzalny model uznałbym pojedynczo rozsuwaną 4-osiową naczepę z wnękami na
koła. Tak wyposażona naczepa to stosunkowo nieduża dopłata do ceny wyjściowej, a pojazd staje się dużo bardziej
uniwersalny”.
W ofercie produkcyjnej znajdują się
również ruchome podłogi oraz specjalistyczne naczepy do przewozu drobiu.
Gdy rozmawiamy o ruchomych podłogach,
Damian Stępień dodaje: „Oprócz typowych naczep z ruchomą podłogą produ-

Ciekawym pojazdem w ofercie są wywrotki z wydmuchem – jest to rozwiązanie
przeznaczone głównie dla producentów
pasz, znacznie skracające czas rozładunku.
„Funkcjonalnie jest to pojazd zbliżony do
naczepy typu silos, ale o wiele tańszy
i bardziej uniwersalny, bo może zarówno
pełnić zadania typowej wywrotki, jak
i przewozić palety” – tak o wywrotkach
z wydmuchem wspomina nasz rozmówca.
Sporadycznie produkowane są również naczepy podkontenerowe. Damian
Stępień zauważa: „Produkujemy niewielkie ilości, w zasadzie całość trafia na eksport i są to rozwiązania specjalistyczne,
wyposażone np. w mechanizm wywrotu.
Nie mogę jednak powiedzieć, że jest to
dla nas produkt kluczowy”.
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Ważny produkt w ofercie
Bodexu to naczepy niskopodwoziowe – oferowane
są przede wszystkim
wersje 3- lub 4-osiowe,
z wieloma typowymi
opcjami, jak np. wnęki
na koła, skrętne osie, poszerzenia pokładu, odpinana łabędzia szyja itp.
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Oprócz typowych
naczep z ruchomą
podłogą Bodex
produkuje również
wersje z otwieranym bokiem
– pojazdy te
trafiają głównie
na eksport

Produkty na miarę
Nie można powiedzieć, że w ofercie
firmy Bodex znajdują się produkty seryjne – chociaż stosowane są oczywiście podobne, a nawet te same rozwiązania, to zawsze występują niewielkie
modyfikacje konstrukcyjne lub różnice
w wyposażeniu. Bodex specjalizuje się
w konstruowaniu i produkcji pojazdów
w maksymalnym stopniu odpowiadających szczegółowym oczekiwaniom klientów. Damian Stępień zapytany o to, czy
takie dostosowywanie specyfikacji pojazdów do ścisłych wymagań klientów przy
tak dużym wolumenie produkcji nie stwarza problemów, zauważa: „Każda naczepa
jest inna. U nas produkcja wygląda nieco
inaczej niż u producentów masowych.
W 2020 r. uruchomiliśmy drugi, nowy
zakład produkcyjny, w którym produkcja
jest znacznie bardziej zautomatyzowana
niż w dotychczasowym. Mimo to nadal
produkujemy pojazdy na indywidualne
zamówienia. Dotyczy to nawet najprostszych naczep wywrotek, włącznie z niestandardowym dopasowaniem wymiarów
skrzyni. Daje nam to okazję „dopieścić”
nasze pojazdy czy to pod względem ko-

loru, czy wyposażenia – na to w przypadku dużych zamówień flotowych nie
moglibyśmy liczyć. Możemy dokładnie dopasować naczepę do oczekiwań klienta.
Niekiedy wymaga to sporo pracy koncepcyjnej – jak rozwiązać różne problemy
konstrukcyjne, aby uzyskać to, czego
oczekuje od nas klient”.

Skromnie, ale skutecznie
Zapytaliśmy naszego rozmówcę o to,
jakie są najważniejsze atuty jego firmy
i oferowanych produktów. Damian Stępień wyjaśnia: „Mówiąc o naczepach wywrotkach, za najważniejszy atut uznałbym
elastyczność oraz krótki czas realizacji.
Co ciekawe, cenowo – to wynika z rozmów
z klientami – już wcale nie należymy do
najtańszych. Lokujemy się w środku
stawki. To, że większość naszych klientów to mniejsze firmy, a nasze naczepy
produkowane są na indywidualne zamówienie sprawia, że nie traktujemy największych producentów naczep jako bezpośredniej konkurencji”.
Ważnym argumentem za wyborem
naczepy Bodex jest też bardzo dobry stosunek ceny do jakości. „Niektórzy z na-
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szych klientów mają zastrzeżenia, że nie
walczymy wagą naczepy. To prawda.
Nie odchudzamy naszych naczep na siłę,
ale przez to są one bardziej wytrzymałe,
trwałe i lepsze jakościowo. Zauważmy,
że najmniejsza masa własna coraz częściej przestaje być kluczowym parametrem.
Staram się tłumaczyć klientom, że wielokrotnie ważniejsza będzie pojemność
skrzyni, a nie ładowność naczepy. Z zasady staramy się uświadamiać naszym
klientom to, jak duże znaczenie w późniejszej eksploatacji ma odpowiedni dobór rodzaju naczepy do planowanego zadania” – uzupełnia Damian Stępień.

Od redakcji
Podczas naszej wizyty na terenie firmy
Bodex i rozmów z jej przedstawicielami
wyraźnie dawała się odczuć wysoka troska
o klienta. To proklienckie podejście, którego niekiedy nie wyczuwa się już w działaniach gigantów, dotyczy zarówno zagadnień związanych z konfiguracją czy
szczegółami konstrukcyjnymi pojazdu zamawianego, który dopiero trafi na linię
produkcyjną, jak i kwestii obsługowych
– reklamacji, napraw czy modernizacji
już eksploatowanego sprzętu.
W filozofii firmy Bodex widać, że klient
nie jest wyłącznie odbiorcą produktu, za
który płacąc, przynosi zysk dla producenta.
Klient jest tu partnerem biznesowym,
niezależnie od wielkości jego przedsiębiorstwa, partnerem, którego się słucha
uważnie, a gdy trzeba, udziela wszelkiego
niezbędnego wsparcia. Bodex to firma,
której wciąż bardzo zależy na klientach.
Trafnie podsumowuje to Damian Stępień:
„Klient, który od nas wychodzi, powinien
być uśmiechnięty”.
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W terenie niepokonany:
Unimog 5023
Dariusz Piernikarski

Dzięki uprzejmości Mercedes-Benz Polska mieliśmy niepowtarzalną
okazję, aby zabrać Unimoga 5023 na jednodniowy test – miejscem
akcji była kopalnia piachu Budokrusz Zbiroża.

nimog wygląda niemal tak samo
od lat, ale pod maską kryją się nowoczesne rozwiązania, które sprawiają, że ten samochód jest w terenie
bardzo trudny do zatrzymania – nie bez
powodu jest uważany za jedną z najlepszych ciężarówek terenowych.
Testowany przez nas samochód z boku
kabiny ma oznaczenie składające się z litery U i czterech cyfr (U5023) sygnalizujących jego przeznaczenie jako uniwersalnego pojazdu o podwyższonej dzielności
terenowej. Unimog jako miejski specjalista i nośnik osprzętu dostaje tylko oznaczenie trzycyfrowe. U4023 to samochód
terenowy do 10,3 t dmc., a U5023 ma
14,5 t dmc.

Zwykła niezwykła ciężarówka
Zanim zasiadłem za kierownicą, odbyła
się krótka i bardzo fachowa prezentacja,
którą przeprowadził Tomasz Majszczyk,
opiekujący się Unimogami w Mercedes-Benz Warszawa. Choć było to moje kolejne spotkanie z Unimogiem, mam świadomość, że w przypadku tego samochodu,
jeśli nie jeździ się nim na co dzień, przypomnienie podstaw jest jak najbardziej
zasadne. W kabinie zbyt wiele przełączników i elementów sterujących czeka
na kompetentną rękę, choć wiele funkcji wykorzystuje się oczywiście intuicyjnie. Pobieżna znajomość obsługi Unimoga może wystarczyć na wycieczkę po

drodze, jednak w trudnych warunkach
terenowych znajomość niuansów związanych z przygotowaniem ciężarówki do
jazdy może zadecydować o ostatecznym
sukcesie podejmowanego zadania. W trakcie jazdy pan Tomasz służył nieocenionymi
radami – bezsprzecznie jest to instruktor
z bardzo dużym doświadczeniem w jeździe terenowej i wiedzą o produkcie.
Unimog 5023 napędzany jest czterocylindrowym silnikiem OM 934 LA
Euro VI o pojemności 5,1 dm3 i maksymalnej mocy 231 KM/170 kW (przy 2200
obr/min). Dostajemy do dyspozycji osiągi
niezbędne do tego, aby pewnie radzić sobie w każdej sytuacji. Przygotowując
Unimoga obecnej generacji, zdecydowano się na zmianę położenia silnika. Został cofnięty o około 1 m i jest teraz
równo z tylną ścianą kabiny. Ma to zalety nie tylko ze względu na korzystne

Unimog U5023 to uniwersalny samochód
ciężarowy o podwyższonej dzielności terenowej o 14,5 t dmc., napędzany silnikiem o mocy
231 KM/170 kW i maksymalnym momencie
obrotowym 900 Nm. Nawrotna skrzynia
przekładniowa Mercedes-Benz ma 8 biegów
do jazdy w przód i 6 wstecznych oraz
8 biegów terenowych do jazdy w przód
i 8 wstecznych
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Unimog 5023 może pokonywać nawet najtrudniejsze przeszkody: koła
zawsze mają kontakt z podłożem dzięki zawieszeniu ze sprężynami
śrubowymi o długim skoku i odpornej na skręcanie ramie; właściwy
moment obrotowy na kołach zapewniają biegi terenowe, wsparciem
są blokady mechanizmów różnicowych obu osi

rozłożenie nacisków na osie, ale także
umożliwia bezpośredni pobór mocy z silnika przez przystawkę PTO generującą
moment 650 Nm. Samochód można również wyposażyć w 2 różne przystawki odbioru mocy napędzane od skrzyni biegów.
UHE 6, bo tak nazywa się terenowy
Unimog w wersji Euro VI, porusza się
bezproblemowo po autostradzie z prędkością 89 km/h, zachowując umiarkowaną prędkość obrotową silnika.

Teren: środowisko naturalne
Zastosowana w Unimogu skrzynia biegów to w pełni synchronizowana nawrotna
skrzynia Mercedes-Benz z 8 biegami do
jazdy w przód i 6 wstecznymi, wyposażona w elektropneumatyczny układ przełączania biegów (opcjonalnie: zautomatyzowana skrzynia biegów EAS). Jednak
zjeżdżając z asfaltu w teren, wolimy wybrać tryb manualny zgodnie z założeniem, że kiedy sprawy staną się naprawdę
trudne, skrzynia biegów powinna działać
tak, jak chce tego kierowca. Nie trzeba
przecież przypominać, że U5023 może
bardzo wiele: bez problemu podjedzie pod
wzniesienie o nachyleniu 100% (45°),

Kąt natarcia (44°),
zejścia (51°), kąt
rampowy (34°) oraz
prześwit (420 mm)
to parametry
pozwalające
na sprawne poruszanie się w każdym
terenie bez kontaktu
z podłożem

Wrażliwe elementy
(np. chłodnica) są
bezpiecznie schowane
za masywnymi blachami
osłonowymi podwozia,
a wszystkie podzespoły
umiejscowione są
powyżej dolnej
krawędzi ramy
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bez przygotowania może pokonywać przeszkody wodne standardowo o głębokości
do 80 cm (opcjonalnie 120 cm).
Skuteczna jazda samochodem w trudnym terenie wymaga jednak doświadczenia i wiedzy na temat tego, w jaki sposób
wykorzystywać dostępne pomoce poprawiające trakcję. Przełącznik obrotowy
jest praktyczny: najpierw dołączamy napęd na przednie koła, następne położenie
blokuje mechanizm różnicowy tylnej osi.
A jakby tego było mało, można włączyć
blokadę przedniego mostu. Asymetryczne
rozmieszczenie mechanizmów różnicowych na osiach ułatwia pokonywanie
przeszkód terenowych. Ponieważ ekstremalne przeszkody można pokonywać tylko
powoli, Unimog 5023 ma przełożenia
terenowe (8 biegów do jazdy w przód i 8
wstecznych) pozwalające na jazdę z prędkością od 2,5 do 35 km/h. Z drugiej strony
trudno znaleźć takie formacje terenowe,
które w znaczący sposób mogłyby Unimoga spowolnić. Funkcja szybkiego cofania EQR (Electronic Quick Reverse),
która jest również aktywowana za pomocą
dźwigni na kolumnie kierownicy, pomaga
zapobiegać utknięciu.

Silne wsparcie w terenie to sterowany z kabiny
system kontroli ciśnienia w oponach tirecontrol
plus – możliwe są 3 tryby: szosa, piasek,
nierówności

Zjeżdżamy stromo w dół, nie przyspieszając, dzięki skutecznemu dekompresyjnemu hamulcowi silnikowemu, który
rozwija moc do 180 kW i zawsze zapewnia bezpieczną kontrolę nad 15-tonową
ciężarówką. Hamulców zasadniczych w zasadzie można na zjazdach nie używać,
a jeśli tak, kierowca może nadal sprawnie kierować, ponieważ w Unimogu zastosowano terenowy ABS, który jest dość
bezpieczny.

reklama

Pokonując bardzo nierówny teren, np.
jadąc po bardzo wyboistym, pełnym dużych kamieni fragmencie trasy (bo przecież drogą już tego nazwać nie można),
2 osie portalowe współpracują prawie
niewiarygodnie, zapewniając wykrzyżowanie nawet do 30°. Pomaga w tym podatna na skręcanie rama z trójpunktowym
zawieszeniem kabiny, silnika i skrzyni
biegów, a także zawieszenie osi z rurą
reakcyjną, wahaczem poprzecznym i resorami śrubowymi o progresywnej charakterystyce. Pojedyncze tylne koła poruszają się w śladzie kół przednich, po
wstępnie ubitej powierzchni śladu.
Całkowicie spawana rama Unimoga
została zaprojektowana tak, aby mieć
wyjątkowo dużą odporność na skręcanie
– nie musimy się zatem martwić o kosztowną konstrukcję zabudowy za kabiną.
Podłużnice ramy są wygięte, co obniża
punkt ciężkości pojazdu przy jednoczesnym zachowaniu dużego prześwitu podwozia. Rama pośrednia, na której spoczywa zabudowa, jest mocowana elastycznie
do ramy głównej (mocowanie zgodne
z tzw. zasadą rombu, stosowane w samochodach terenowych).
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Niezwykłe możliwości Unimoga, chociażby możliwość
wjazdu pod wzniesienie o kącie nachylenia 100%, kuszą:
podejmujemy próby, na które w normalnej eksploatacji
nigdy byśmy się nie zdecydowali

Nowy Unimog spełnia oczywiście podstawowe wymagania związane z pokonywaniem przeszkód: kąt natarcia (44°),
zejścia (51°), kąt rampowy (34°) oraz prześwit (420 mm) są po prostu gigantyczne
i pozwalają uniknąć kontaktu z podłożem
mimo sporego przecież rozstawu osi
(3850 mm). Nawet jeśli jednak do takiego kontaktu dojdzie, to wrażliwe elementy
(np. chłodnica) są bezpiecznie schowane za
masywnymi blachami osłonowymi podwozia, a wszystkie podzespoły umiejscowione są powyżej dolnej krawędzi ramy.
Nawet jadąc po tak zróżnicowanych
nawierzchniach, jak głęboki piasek czy wyboiste drogi, znajdziemy sposób, aby je
pokonać. Cenną pomocą jest system kontroli ciśnienia w oponach tirecontrol plus.
Kierowca wybiera na wyświetlaczu jeden
z trzech programów „szosa”, „piasek” lub
„nierówności”, dzięki czemu opony dostosowują się do planów kierowcy. Ustawianie ciśnienia odpowiedniego do danego
podłoża odbywa się intuicyjnie – błędy
w obsłudze są praktycznie niemożliwe.
Na głębokim piasku ciśnienie w ogumieniu to tylko 1 bar, co znacznie zwiększa powierzchnię styku opon, ale wymaga również bardzo uważnej jazdy. Wjeżdżając na
twardszą nawierzchnię, nie wolno zapomnieć, aby zmienić ciśnienie w oponach.
Dopompowanie kół wymaga nieco czasu.
Unimog został wyposażony w hamulce tarczowe. Choć tarcze mają bardzo wysoką odporność na uszkodzenia, to
zostały dodatkowo zabezpieczone przed
wnikaniem kamieni i brudu. Na życzenie
wiązki elektryczne i przewody pneumatyczne mogą być wyposażone w izolację
termoodporną – umożliwia to strażakom
penetrację w głąb obszarów pożaru lasu
bez zagrożenia dla funkcji pojazdu.

Głębokość brodzenia Unimoga to standardowo
80 cm (po przygotowaniu do 120 cm) – pokonywanie
przeszkód wodnych staje się możliwe
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Kabina kierowcy pod względem stylistyki nie jest
zbyt nowoczesna – w zasadzie pochodzi jeszcze z połowy lat 70. W Unimogu obecnej generacji – w porównaniu z poprzednim – kabina została jednak
wydłużona o 120 mm i podwyższona o kilka centymetrów, aby uzyskać więcej miejsca nad głową.
Dołożono również wszelkich starań, aby w maksymalnym stopniu zadbać o komfort pracy kierowcy
– ergonomia przycisków i przełączników jest bez zarzutu, możliwości regulacji położenia fotela czy kierownicy są na tyle duże, że można wybrać optymalną
pozycję za kierownicą.
To prawda: w Unimogu nie jest zbyt wygodnie
– będzie nawet trochę ciasno, jeśli w kabinie zechcemy zmieścić trzyosobowy zespół. Kabina jest wąska
– ale wynika to z założenia, że Unimog musi przedostać się wszędzie, między drzewami lub skałami – tam,
gdzie prawie żaden pojazd użytkowy nie będzie w stanie się zapuścić. Rozczarowani więc będą tylko ci,
którzy oczekują takiego komfortu, jaki mamy w kabinach nowoczesnych samochodów ciężarowych.
Unimog w zamian za komfort oferuje pewność dotarcia do celu nawet w najtrudniejszych warunkach.

Legenda trwa
W kopalni piachu sprawdziliśmy: samochód radził sobie doskonale nawet na grząskich piaszczystych
drogach, w głębokich koleinach i zalanych wodą wyrobiskach, a terenowe pochyłości i strome podjazdy
nie stanowiły przeszkody nie do pokonania. Do cennych zalet Unimoga 5023 należą, oprócz doskonałych osiągów silnika, zwiększony prześwit ułatwiający pokonywanie poprzecznych nierówności oraz
intuicyjny sposób załączania blokad – także podczas
jazdy – za pośrednictwem sekwencyjnego pokrętła
na desce rozdzielczej.
Unimog to zarazem pojazd i narzędzie, to samochód ciężarowy, który dzięki swojej dzielności terenowej świetnie nadaje się do przewozu sprzętu, materiału
i ludzi na miejsce pracy poza drogami utwardzonymi
i na bezdrożach. Różnorodne zastosowania Unimoga
dzięki zabudowom specjalistycznym (maksymalna
długość 4100 mm) ułatwiają fabryczne przestrzenie
do montażu osprzętu i zabudów, a także złącza i napędy do urządzeń roboczych – stałych lub wymiennych. Na życzenie Unimog może zostać wyposażony
w uniwersalny układ hydrauliczny generujący ciśnienie robocze 240 bar przy przepływie oleju 60 l/min,
służący do zasilania urządzeń roboczych i stałych
odbiorników mocy.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Kilka centymetrów więcej na kabinę
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Pojazdy komunalne w służbie
drogowej: zamiatarki

Dariusz Piernikarski
Część 2

W przypadku zamiatarek
zrównoważony wpływ
na środowisko to silniki
o niewielkim negatywnym
wpływie na środowisko
naturalne, wysoki stopień
filtracji, niski poziom
generowanego hałasu oraz
oszczędne gospodarowanie
wodą wykorzystywaną
do zraszania.

ontynuujemy spotkanie z zamiatarkami – w tej części zajmiemy się
bardzo istotnymi aspektami związanymi z pracą zamiatarek, takimi jak
ekologia oraz skuteczność filtracji pyłów.

Zamiatanie w trosce o ekologię
Zelektryfikowane zamiatarki to pojazdy o zerowej emisji toksycznych składników spalin, generujące mniej hałasu
niż maszyny konwencjonalne i mogące
funkcjonować przez cały dzień pracy bez
konieczności doładowywania. Oczywiście elektryfikacja ma swoje ograniczenia,
zwłaszcza jeśli chodzi o większe pojazdy,
w przypadku których utrzymanie wy-

maganego zasięgu czy czasu pracy wiąże
się z koniecznością użycia ciężkich akumulatorów zmniejszających ładowność.
To nie znaczy, że duże pojazdy nie mogą
być ekologiczne, ich silniki bowiem mogą
być zasilane CNG lub innymi paliwami
alternatywnymi.
Producenci coraz chętniej decydują
się na zasilanie silników zamiatarek paliwami alternatywnymi, takimi jak CNG.
Użycie gazu ziemnego jako paliwa (a jeszcze lepiej – biogazu) w silniku napędzającym zamiatarkę sprawia, że gwarantują one minimalny hałas, niską emisję
toksycznych składników spalin, w tym
cząstek stałych i dwutlenku węgla. W wielu
zamiatarkach stosowane są silniki spełniające aktualne normy emisji oraz zaawansowane katalityczne systemy oczyszczania spalin wykorzystujące AdBlue.

© Dulevo

Szkodliwe zanieczyszczenia
Historycznie rzecz biorąc, zamiatanie ulic i parkingów było wykonywane
w celach estetycznych, jednakże rosnąca
troska społeczeństwa o środowisko i obo-

Dulevo 3000 Combi to zarówno zamiatarka, jak i myjka
drogowa łącząca zwrotność, przystępną cenę i niezawodność, oferująca naprawdę doskonałą jakość zamiatania, mycia i odkażania. Jest to jedna z najbardziej ekologicznych zamiatarek dostępnych na rynku – redukuje
cząstki PM10 w 99%, spełniając normy amerykański
i europejskie. Wyłącznym polskim dystrybutorem
zamiatarek DULEVO jest firma HEWEA
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Nadchodzą zamiatarki autonomiczne: ENWAY, berliński
producent oprogramowania
autonomicznych pojazdów
użytkowych, szwajcarski producent zamiatarek Bucher
Municipal i inni partnerzy
opracowali autonomiczną
zamiatarkę, która w styczniu
2021 r. została zatwierdzona
do użytku na drogach
publicznych w Singapurze;
konstrukcja autonomicznej
zamiatarki Donner
o pojemności 2 m3 bazuje
na odnoszącej sukcesy
elektrycznej zamiatarce serii
CityCat 2020ev firmy
Bucher Municipal

© Bucher Municipal

wiązujące w tym zakresie przepisy sprawiają, że jakość odprowadzanej z ulic
wody deszczowej i jakość powietrza są
jednymi z ważniejszych powodów, dla
których należy dziś zamiatać ulice, parkingi i inne utwardzone powierzchnie.
W zanieczyszczeniach zalegających na
ulicach i chodnikach znajduje się spora
grupa potencjalnie szkodliwych dla człowieka substancji i związków chemicznych.
Są to cząsteczki rożnych metali pochodzące ze zużycia pojazdów, płynów samochodowych, pyłu hamulcowego, korozji.
Metale powszechnie występujące w brudzie ulicznym to aluminium, kadm, chrom,
miedź, ołów, nikiel i cynk. Związki organiczne obejmują wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, ftalany i pestycydy – ich źródła to płyny samochodowe,
roślinność, spalanie paliw, tworzywa
sztuczne i olej silnikowy. Są również substancje mineralne zawierające azot i fosfor – ich źródła to nawozy sztuczne, odpady
z gospodarstw domowych, roślinność,
odpady zwierzęce i paliwa kopalne. Nadmiar składników mineralnych w spłukiwanej deszczówce, która trafia potem do
większych zbiorników wodnych, może
powodować szkodliwe zakwity glonów
oraz anoksję, czyli niedobór tlenu w ekosystemach wodnych i glebie.
Za potencjalnie szkodliwe dla człowieka uważane są cząstki stałe (PM), które
klasyfikowane są w dwóch grupach wielkościowych – cząstki PM10 (cząstki o średnicy od 2,5 do 10 μm) to „wdychane cząstki gruboziarniste”, są również „drobne
cząstki” PM2,5 (średnica 2,5 μm i mniejsze). Źródłem cząstek stałych mogą być
emisje przemysłowe, spaliny z silników,
rozkład cząstek stałych z ruchu drogowego, erozja gleby i pyłki. Mogą też tworzyć się w atmosferze w wyniku przekształcenia emisji gazowych.
Znaczącym źródłem cząstek stałych
(PM) w atmosferze są emisje nie pochodzące ze spalania paliw (szczególnie
oleju napędowego). Pochodzą one natomiast ze zużycia części pojazdów, np.
opon i hamulców oraz z nawierzchni
drogi, a także z ponownego zawieszenia
się pyłu osadzającego się na powierzchni
drogi w wyniku działania opon pojazdów,
turbulencji wywołanych przez przejeżdżające pojazdy i podmuchy wiatru.
Liczne badania wykazały, że ten pył drogowy przyczynia się do przekroczenia
dopuszczalnych wartości jakości powietrza dla PM10.

Elektryczna zamiatarka Bucher CityCat 2020ev ma takie samie wymiary zewnętrzne i tak samo
doskonałą zwrotność jak standardowy model CityCat 2020; ma również ten sam kontener
o pojemności 2 m3 i waży 1450 kg, zapewniając niemal tę samą ładowność, co model
podstawowy z silnikiem Diesla; zasada pracy pojazdu i szczotek również jest taka sama, a zatem
kierowcy mogą przesiąść się z modelu z silnikiem Diesla na wersję elektryczną i od razu poczuć się
komfortowo; zamiatarki Bucher dystrybuuje w Polsce spółka Terberg Matec Polska

Skuteczność czyszczenia
W przeszłości ani zamiatarki drogowe, ani ich procedury operacyjne nie
były zaprojektowane tak, aby zmniejszać stężenie PM10 w otoczeniu. Istnieją nawet dowody na to, że użycie niektórych zamiatarek drogowych starszego
typu zwiększyło lokalne stężenia PM10.
Czynniki, które mogą wpłynąć na skuteczność zamiatania dróg i zmniejszenie
stężenia PM10, obejmują:
• Obciążenie nawierzchni pyłem drogowym,
• Skuteczność zamiatarki w usuwaniu
cząstek PM10 z nawierzchni,
• Zdolność maszyny do zatrzymywania
cząstek,

•
•
•
•

Rodzaj oczyszczanej nawierzchni,
Zamiatana część drogi,
Częstotliwość zamiatania,
Długość – rozmiar oczyszczonej powierzchni.
W Europie stosowane są trzy typy
zamiatarek ulicznych. Technologia zmieniła się stosunkowo niewiele w ciągu
ostatnich kilku dziesięcioleci, z wyjątkiem zastosowania filtrów workowych do
kontroli lotnych emisji PM10 z zebranego
pyłu oraz filtrów cząstek stałych do kontroli emisji spalin z silnika.
Zamiatarki z mechanicznym transportem zanieczyszczeń (elewatorowe) są
tradycyjnym rodzajem zamiatarek drogowych. Zamiatarki tego typu podnoszą
materiał z drogi na przenośnik taśmowy,
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Zamiatarki próżniowe z odzyskiem
powietrza (regeneracyjne) kierują całość
lub część powietrza wylotowego z powrotem do jednego końca głowicy zbierającej z dużą prędkością lub do dyszy
znajdującej się bezpośrednio za głowicą
pobierającą. Nadmuch powietrza wywiewanego kierowany jest pod kątem do
nawierzchni, aby usunąć brud. Nadmuchiwane powietrze i porwany materiał
przemieszczają się przez głowicę zbierającą do dyszy ssącej, która transportuje
zanieczyszczenia do zasobnika zbiorczego.

ESwingo 200+ to elektryczna kompaktowa zamiatarka firmy Schmidt,
certyfikowana na najwyższym poziomie 4-gwiazdkowym w zakresie emisji PM10
i PM2,5; ESwingo 200+ to nie tylko jedna z najczystszych kompaktowych zamiatarek na rynku, ale również zwraca się w kalkulacji całkowitego kosztu użytkowania
– można zaoszczędzić do 85% kosztów energii i do 70% kosztów utrzymania
w porównaniu z modelem z silnikiem Diesla

© Hako Polska

Maszyny wielofunkcyjne Hako Citymaster współpracują z szeroką gamą osprzętu
do pracy całorocznej i sezonowej – model Citymaster 650 to zamiatarka – nośnik
narzędzi z przegubowym sterowaniem, innowacyjnym systemem szybkiej wymiany
osprzętu i uniwersalnym zbiornikiem; dzięki długości podstawy 3899 mm i ciężarowi
1780 kg (w wersji z dwoma szczotkami zamiatającymi) Citymaster 650 może być
z łatwością przewożony na ciężarówce lub przyczepie

© Egholm

Wraz z zamiatarką Egholm City Ranger 3070 producent wprowadził innowacje
w technologii zamiatania: zamiatarka ssąca ma regulowaną szerokość i siłę
ssania – wlot ssący jest regulowany w zależności od położenia szczotek, co
umożliwia dostosowanie wydajności do każdego zadania. Zamiatarki Egholm
dystrybuuje w Polsce m.in. firma eco-clean

a następnie wyładowują go do zasobnika
zbiorczego. Szczotki talerzowe kierują
materiał na tor obracającej się szczotki
walcowej. Zamiatarki elewatorowe uważane są za skuteczne w usuwaniu dużych
śmieci, takich jak gałęzie, liście, ściółka
i duże ilości brudu, ale mogą „wydmuchać” więcej cząstek stałych do powietrza
niż zamiatarki wspomagane próżniowo
(podciśnieniowe).
Zamiatarki podciśnieniowe zazwyczaj używają szczotek talerzowych do
usuwania zanieczyszczeń z nawierzchni
i kierują je do dyszy próżniowej, która
zasysa je do kosza. W zasobniku samowyładowczym materiał jest gromadzony

przez osadzanie grawitacyjne. Powietrze
przechodzące przez tę komorę może być
emitowane z powrotem bezpośrednio
do atmosfery przez filtr workowy albo
odpylacz lub do dyszy zbierającej w celu
recyrkulacji. Zamiatarki próżniowe o największej skuteczności filtracji wytwarzają
silną próżnię w głowicy podbierającej,
która zasysa powietrze z zewnątrz głowicy przez kanał do zasobnika. Odsysane
powietrze po krótkim czasie przebywania
w zasobniku jest usuwane na zewnątrz.
Jednak czas, przez jaki powietrze znajduje się w zasobniku, może być niewystarczający, aby umożliwić grawitacyjne
osiadanie PM10.
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Ta część wywiewanego powietrza, która
nie podlega recyrkulacji, jest odprowadzana do oddzielnej komory osadczej, zanim zostanie uwolniona do otoczenia.
W przypadku zamiatarek próżniowych
można stosować zraszanie szczotek wodą
w celu zmniejszenia ponownego zawieszania się kurzu.

Filtracja o dużej skuteczności
Skuteczność filtracji obejmuje zdolność zamiatarki do usunięcia i przechwytywania cząstek stałych PM10 i PM2,5
oraz grubych frakcji cząstek z typowych
miejskich nawierzchni drogowych, a także
zminimalizowania ilości cząstek stałych
PM10 i PM 2,5, zawieszonych w powietrzu i unoszonych w wyniku procesu
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Zamiatarki samochodowe Johnston Sweepers to maszyny
bardzo uniwersalne: dzięki zintegrowanej budowie mogą
posłużyć również jako myjki uliczne (zbiorniki o pojemności
ponad 7000 l), zastosowanie ramy pośredniej oraz systemu
zamków umożliwia szybkie przezbrojenie zamiatarki w piaskarko-solarkę z pługiem. Zamiatarki Johnston na polskim
rynku dystrybuuje Integra Group

zamiatania. Zamiatarki oferowane przez
uznanych producentów charakteryzują
się wysoką skutecznością filtracji – skuteczność usuwania cząstek PM10 jest zazwyczaj na poziomie zbliżonym do 99%.
Również z wysoką skutecznością zatrzymywane są mniejsze zanieczyszczenia
(PM2,5).
Zdolność zamiatarki do usuwania i wychwytywania pyłów zawieszonych i grubych frakcji cząstek jest oceniana przy
użyciu procedur zawartych w normie

EN 15429-2, określających ilości materiału badawczego, który zamiatarka jest
w stanie usunąć z powierzchni podczas
kontrolowanego cyklu. W podobny sposób jest oceniana zdolność zamiatarki do
zminimalizowania ilości unoszonych w powietrzu pyłów i grubych frakcji cząstek
PM10 i PM2,5.
Aby uzyskać co najmniej jedną umowną gwiazdkę (punkt), zamiatarka musi
przekroczyć minimalną skuteczność odpylania oraz zmniejszenie stężenia pyłu
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PM10 w powietrzu. W przypadku dwóch
gwiazdek stężenie w powietrzu po teście musi być, przy danej skuteczności
zbierania pyłu, co najmniej o jedną trzecią poniżej określonego maksymalnego
stężenia, a dla trzech gwiazdek co najmniej o dwie trzecie poniżej określonego
maksymalnego stężenia. Wyniki są podawane również w formie ilościowej, która
pozwala na liczbową ocenę porównawczą
podobnie sklasyfikowanych zamiatarek.
Poprawie jakości filtracji zanieczyszczeń sprzyja stosowanie zaawansowanych
systemów filtracji oraz zwiększanie wydajności przepływu powietrza. Aby kontrolować emisję cząstek PM10 zawartych
w powietrzu opuszczającym zamiatarki
drogowe, stosowane są różne rozwiązania,
w tym separatory odśrodkowe (cyklony),
filtry workowe i elektrofiltry.
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Selektywna zbiórka
odpadów

Dariusz Piernikarski
Część 1. Uwarunkowania logistyczne

Odpady stanowią coraz większy problem zarówno gospodarczy, związany
z ich zbiórką, transportem i unieszkodliwianiem, jak i ekologiczny.
Obowiązujące przepisy nakładają na nas obowiązek segregacji odpadów,
a na firmy zajmujące się ich odbiorem wymóg selektywnej zbiórki.

Odpady komunalne – problem nie
do zlekceważenia
Zgodnie z przyjętą przez Parlament
Europejski Dyrektywą 2008/98/WE w sprawie odpadów są one określane jako każda
substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć
lub do których pozbycia został zobowiązany. Gospodarowanie odpadami to całokształt działań zmierzających bądź do
maksymalnego odzysku substancji nadających się do zawrócenia do procesów wytwórczych, bądź do ponownego
ich wykorzystania mającego na celu maksymalne zmniejszenie ilości odpadów,
które po uprzedniej detoksykacji mogą
być składowane. Przez gospodarowanie

© www.tomaszow-maz.pl

hcemy nieco dokładniej przyjrzeć
się problemom związanym z selektywną zbiórką odpadów komunalnych. W części 1. zajmiemy się
stanem prawnym oraz uwarunkowaniami logistycznymi.

W przypadku selektywnej zbiórki odpadów ich odbiór musi odbywać się pojazdami
przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji w sposób wykluczający ich
mieszanie lub wzajemne zanieczyszczenie

odpadami należy więc rozumieć: zbiórkę,
transport, recykling oraz unieszkodliwianie odpadów, w tym także kontrolę
nad tymi działaniami oraz miejscami
unieszkodliwiania [1].
Zgodnie z danymi GUS w 2019 r.
w Polsce zebrano 12,8 mln t odpadów komunalnych (wzrost o 2,1% w porównaniu z 2018 r.) – jest to ok. 45,7 mln m3.
Na jednego mieszkańca przypadało średnio 332 kg odpadów komunalnych. Zdecydowanie najszybciej wzrasta ilość opakowań jednorazowych.
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Selektywna zbiórka odpadów
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady gospodarowania odpadami jest ustawa o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r., nr 62,
poz. 628). Głównym celem ustawy jest
upowszechnienie i zmodernizowanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. W związku z rosnącym znaczeniem odpadów komunalnych ważne
staje się również zapewnienie właściwego ich odbioru.
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Selektywna zbiórka odpadów jest
prowadzona w celu ułatwienia późniejszego ich przetwarzania i polega na rozdzieleniu strumienia odpadów na kategorie charakteryzujące się takimi samymi
właściwościami i umieszczeniu ich w odpowiednich pojemnikach, kontenerach
lub workach (Ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013, poz. 21
z późn. zmianami). W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych
obowiązuje zakaz ich mieszania z odpadami komunalnymi klasyfikowanymi jako
odpady zmieszane.
To, w jaki sposób należy segregować
odpady, reguluje obecnie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r.
poz. 19). Od 1 stycznia 2019 r. segregujemy odpady na 5 frakcji:
a. papier (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków
– niebieski), np.: czyste opakowania
z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy,
b. metale i tworzywa sztuczne (kolor
żółty), np.: puste, zgniecione butelki
plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe opakowania, torebki,
worki foliowe, kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), zgniecione puszki
po napojach i żywności,
c. szkło (kolor zielony), np.: puste szklane butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach, puste szklane
opakowania po lekach,
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Wykres 1. Odpady komunalne zebrane selektywnie
w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych
w ciągu roku (źródło: GUS); od 2020 r. dane o odpadach zebranych selektywnie (papier i tektura, metale,
szkło, tworzywa sztuczne i biodegradowalne) w relacji
do ogółu odpadów są nieporównywalne z analogicznymi danymi z poprzednich okresów ze względu
na ujęcie odpadów biodegradowalnych

d. bio (kolor brązowy), np.: odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy
po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty
oraz rośliny doniczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, kości oraz tłuszczów
zwierzęcych,
e. zmieszane (kolor czarny): odpady pozostałe po wysegregowaniu pozostałych frakcji, czyli tylko to czego nie
udało się rozdzielić do wymienionych
pojemników na odpady segregowane
lub czego nie można oddać do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK,
f. odpady zielone (kolor szary), np.: liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie (odbiór od marca do listopada),
g. odpady wielkogabarytowe, np.: stare
meble, wyroby tapicerskie (np. fotele,
wersalki, pufy), materace, zabawki
dużych rozmiarów.
Na wykresie 1 przedstawiono procentowy udział odpadów komunalnych
zebranych selektywnie w relacji do ogółu
odpadów komunalnych zebranych w ciągu

roku w Polsce – wyraźnie widać skokowy
wzrost udziału odpadów selektywnych
w latach 2013 i 2014. Jest to widoczna
korzyść ze zmian systemowych w gospodarce odpadami – wśród celów, jakie
stawiano przed reformą, znalazło się m.in.
prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”.

Selektywna zbiórka odpadów
– wymagający biznes
Odbiór odpadów komunalnych typowo
obejmuje zbiórkę wszystkich odpadów
z gospodarstw domowych, obiektów przemysłowych, handlowych i infrastruktury,
włączając w to selektywną zbiórkę surowców wtórnych oraz wywóz tych odpadów
z miejsca ich zebrania, a także transport
do zakładów zajmujących się recyklingiem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem
odpadów – operacje te obejmują również
niezbędny przeładunek lub tymczasowe
magazynowanie.
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Jeśli segregacja odpadów
została przeprowadzona
nieprawidłowo, wówczas
cały kontener odpadów
musi trafić do śmieciarki
przewożącej odpady
zmieszane
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korzystania jest ograniczona przez wysoki stopień zawilgocenia, zanieczyszczenia i skażenia bakteriologicznego.
Wzrost masy wytwarzanych odpadów segregowanych, a także wynikające
z dyrektyw unijnych obowiązki osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów spowodowały wzrost
zapotrzebowania na wykonywanie usług
z zakresu transportu odpadów segregowanych. Transport ten najczęściej jest
realizowany z wykorzystaniem samochodów ciężarowych – śmieciarek wyposażonych w specjalistyczne zabudowy wielokomorowe pozwalające na przewożenie
tego typu odpadów lub samochodów z zabudowami hakowymi lub bramowymi.

Systemy zbiórki odpadów
Realizowany system zbiórki odpadów
musi uwzględniać poszczególne uwarunkowania terenowe, rodzaj gromadzonych
odpadów oraz aspekty logistyczne. WySchematyczne przedstawienie procesu
przeładowywania odpadów ze śmieciarek
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Analizując proces selektywnego odbioru odpadów komunalnych, zauważamy wiele złożonych problemów mających
wpływ na jego ogólną wydajność i efektywność. Konieczne jest bowiem uwzględnienie obszaru, z którego odbierane są
odpady, liczby punktów odbioru, harmonogramu zbiórki selektywnej, dysponowanie pojazdami o różnej ładowności
i różnych typach zabudowy, uwzględnienie nierównego czasu pracy oraz wysokiego udziału kursów z niepełnym wykorzystaniem ładowności lub pojemności
ładunkowej (jazda bez ładunku lub przy
załadunku częściowym). Aby jakościowo
i ilościowo ocenić wydajność i efektywność zbiórki odpadów, należy brać pod
uwagę np. liczbę kursów, długość pokonywanej trasy, koszt zużytego paliwa,
czas pracy.
Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów zajmujących się zbiórką odpadów,
które konkurują ze sobą w przetargach
o klientów, takich jak gminy i ich mieszkańcy. Z punktu widzenia efektywności
podejmowanych działań ważnym zagadnieniem jest optymalizowanie kosztów transportu oraz właściwy dobór wykorzystywanych w tym celu pojazdów.

Schemat łańcucha
spedycyjnego odpadów
przy użyciu kontenerów
transportowych

Zbiórka i transport odpadów pełni kluczową rolę w systemie gospodarki odpadami i jest to bardzo kosztochłonny element systemu – przyjmuje się, że może
on stanowić 60–80% wszystkich kosztów
jego prawidłowego funkcjonowania.
Selektywna zbiórka odpadów daje
większe możliwości powtórnego wykorzystania materiałów (recycling) niż z odpadów zmieszanych. Pozyskane tą drogą
surowce wtórne charakteryzują się lepszą jakością niż materiały wydzielane
ze strumienia odpadów zmieszanych,
w przypadku których efektywność wy-
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różnia się 2 podstawowe systemy gromadzenia i odbioru odpadów: system
odbioru z miejsca powstania – „u źródła”
(różnokolorowe pojemniki, worki na różne
frakcje odpadów) oraz system gniazdowy
polegający na dostarczaniu odpadów do
centrum recyklingu lub kontenerów/pojemników ogólnodostępnych (np. „dzwonów”) ustawionych lokalnie w punktach
zbiórki. Możliwe jest również wykorzystanie specjalnych punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
Posegregowane odpady zabierane są
w czasie jednego przejazdu i umiesz-
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System odbioru odpadów PRESKO:
pojazd wyposażono w manipulator
(rodzaj żurawia hydraulicznego
z ramieniem rozsuwanym
teleskopowo zakończonym jibem
z uchwytem grzybkowym, opracowany przez firmę Nord Engineering)
pozwalający automatycznie podnosić i opróżniać pojemniki na odpady,
drugim elementem wyposażenia
jest kompaktor o pojemności
20 m3 i sile zgniotu 5 t

czane w przestrzeni ładunkowej pojazdu
(lub kontenerze) wyposażonej w komory
uniemożliwiające wymieszanie się zbieranych frakcji.
W systemie odbioru z miejsca powstania – „u źródła” pojemniki lub kontenery są zazwyczaj ustawiane blisko
miejsca powstania odpadów, gdzie są

przygotowywane do odbioru przez ich
wystawienie „na krawężnik” najbliższej
ulicy przez wytwórcę odpadów lub przez
firmę wywozową. Z tego powodu system
ten nazywany jest też zbiórką krawężnikową. Realizująca odbiór odpadów śmieciarka opróżnia każdy wypełniony pojemnik i/lub wymienia go na pusty.

reklama

Z kolei w systemie przywozu do punktu recyklingu odpady są dowożone przez
wytwórcę odpadów do centrum recyklingu (punktu dostarczania odpadów)
i wrzucane do specjalnie wystawionych
do tego celu pojemników. Kontenery są
opróżniane (wymieniane) regularnie lub
w razie potrzeby. Samochody odbierające odpady muszą okresowo dojeżdżać
jedynie do miejsca wystawienia kontenerów. System ten jest szczególnie odpowiedni dla nadających się do odzysku
odpadów segregowanych.
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W przypadku obsługi
gniazd (pojemniki typu
dzwon) konieczne staje
się doposażenie
śmieciarek w żurawie
umożliwiające sprawne
opróżnianie pojemników
– dotyczy to zarówno
odpadów komunalnych
zmieszanych, jak i zbieranych selektywnie
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W celu spełnienia
wymagań związanych ze zbiórką odpadów segregowanych
wzrasta zapotrzebowanie na śmieciarki
wielokomorowe;
śmieciarki Ekocel
Medium X5 z załadunkiem tylnym mają
skrzynię podzieloną
wzdłużnie na 2 części
w proporcji 60:40

Opróżnianie pojemników
Opróżnianie pojemników odbywa się
za pomocą różnych pojazdów specjalistycznych. Przy zastosowaniu mobilnych
pojemników kołowych na śmieci o pojemności do 1,5 m3 wykorzystywane są
śmieciarki z załadunkiem tylnym, przednim lub bocznym. W przypadku obsługi
gniazd (pojemniki typu dzwon) najodpowiedniejsze są pojazdy z zabudową hakową przewożące kontenery wymienne
różnych rozmiarów. Kontenery wymienne nadają się szczególnie do przewożenia
odpadów ciężkich, np. gruzu budowlanego i rozbiórkowego lub większych
ilości lżejszych odpadów np. z przemysłu, hoteli, biur lub wysokiej zabudowy
wielorodzinnej.

Usuwanie odpadów gromadzonych
luzem lub w pojemnikach (torby, worki
na odpady, big-bagi) stwarza problemy
związane z ich wnoszeniem/wrzucaniem
na pojazdy do wywozu odpadów, co zazwyczaj wymaga od personelu dużo ręcznej pracy. Z tego powodu oraz ze względu
na ograniczoną wytrzymałość worków na
rozerwanie w ten sposób przenoszone są
jedynie małe ilości odpadów. Najodpowiedniejszymi pojazdami do wywozu odpadów tego typu są śmieciarki z załadunkiem tylnym lub z zabudową hakową
lub bramową przewożące otwarte kontenery wymienne.
O ile firmy zajmujące się wywozem
odpadów są do tego odpowiednio przygotowane, o tyle mieszkańcy nie zawsze
prawidłowo segregują śmieci. Jeśli per-
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sonel odbierający odpady zauważy, że
segregacja została przeprowadzona nieprawidłowo, wówczas cały kontener odpadów musi trafić do śmieciarki przewożącej odpady zmieszane – o segregacji
nie ma mowy.
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