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Postpandemiczna ewolucja
dostaw ostatniej mili
Popyt na dostawy tego samego i następnego dnia
przyspieszył podczas pandemii i pozostanie na wysokim
poziomie mimo stopniowego luzowania obostrzeń,
tworząc możliwości i wyzwania dla flot.

S

kłoniło to wielu spedytorów i dostawców usług
logistycznych do nawiązania partnerstw strategicznych. Zachodzące w ten sposób zmiany
oznaczają nowe możliwości dla flot realizujących tzw. dostawy ostatniej mili w zakresie
współpracy z załadowcami i firmami trzecimi
3PL (Third Party Logistics – logistyka firm
trzecich), pozwalając na dalsze, pomyślne
rozwijanie działalności.
Można wskazać trzy obszary, w których
spedytorzy, firmy 3PL i floty jak dotąd
współpracowali, aby sprostać rosnącym wymaganiom konsumentów i prawdopodobnie nadal
będą to robić. Pierwszym z nich jest zaspokojenie popytu na usługi związane z rozwojem
handlu internetowego. Drugim jest rosnący
udział coraz cięższych i większych przesyłek
oraz zwiększające się zainteresowanie ze strony
szeroko rozumianych firm komercyjnych, a nie
tylko odbiorców indywidualnych. I wreszcie,
pojawiają się obszary niszowe, czyli oferowanie
usług niedostępnych w ofercie innych,
konkurencyjnych przewoźników.
Istnieje wiele możliwości przewozu
ładunków częściowych (LTL) o rozmiarze palet
i towarów cięższych, dla klientów biznesowych
i indywidualnych, którzy mają wyjątkowe
wymagania dotyczące usług, takie jak np.
dostawy po godzinach. Dostawa ciężkich
ładunków zakupionych za pośrednictwem
kanałów handlu elektronicznego jest obszarem
możliwości dla flot, które mogą sprostać specjalistycznym wymaganiom, takim jak konfiguracja i logistyka zwrotu towarów, np. urządzeń
medycznych czy sprzętu biurowego.
Nic więc dziwnego, że inwestycje w aktywa
i środki trwałe usługodawców transportowych
i logistycznych ostatniej mili gwałtownie

wzrosły. Szczególnie jest to widoczne w przypadku firm kurierskich specjalizujących się
w ciężkich i wrażliwych ładunkach, które nie
pasują do modeli dostaw kurierskich gigantów.
Floty specjalizujące się w dostawach
ostatniej mili, które obsługują obiekty w pobliżu dużych ośrodków miejskich, odnotowują
wzrost popytu ze strony spedytorów, firm 3PL
i przewoźników samochodowych specjalizujących się w transporcie dalekobieżnym.
Klienci ci dostarczają duże ilości ładunków
całopojazdowych i częściowych. Przewoźnicy
ostatniej mili dzielą je na mniejsze przesyłki
i realizują dostawy miejskie według powtarzających się harmonogramów, związanych
np. z dystrybucją przesyłek do sklepów detalicznych. Kolejną szansą, która stała się oczywista podczas pandemii, była obsługa branży
medycznej. Ładunki związane z masowym
przeprowadzaniem testów, dostawy środków
ochrony czy szczepionek wymagają specjalistycznej obsługi i dostawy.
Floty realizujące dostawy końcowe zdają
sobie sprawę, że konkurowanie bezpośrednio
z gigantami sektora dostaw kurierskich pod
względem możliwości dotarcia do klienta czy
wykorzystania efektu skali nie jest możliwe.
Skierowano uwagę na klientów oczekujących
usługi przewozowej na żądanie, którzy mają
wyższe wymagania dotyczące jakości czy
niestandardowych warunków dostawy. Wielu
z tych przewoźników wyrosło już ze starej
etykiety „firma kurierska”, oferując rozszerzone usługi, takie jak magazynowanie, dystrybucja, pośrednictwo czy nawet przyspieszona
spedycja lotnicza.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
redaktor naczelny
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© Kässbohrer

Wywrotka K.SKA A
została zaprojektowana tak, aby po
załadowaniu środek
ciężkości znajdował
się jak najniżej
i możliwe było uzyskanie optymalnego
rozkładu obciążenia
nawet w najtrudniejszych warunkach
terenowych

ALUMINIOWA WYWROTKA KÄSSBOHRER
DO ZASTOSOWAŃ ROLNICZYCH
aczepa wywrotka K.SKA A firmy Kässbohrer nadaje się do przewozu szerokiej gamy materiałów rolniczych, takich
jak soja, kukurydza, rzepak, buraki cukrowe, osady,
zboża, a także może przewozić bioodpady, towary paletowe, odpady workowane i nawozy.
Skrzynia ładunkowa może mieć pojemność 40, 45
lub 50 m3.

N

W pojazdach serii K. SKA A zastosowano lekki zderzak, platformę do chodzenia oraz rynny zbożowe.
Naczepa charakteryzuje się długą żywotnością
dzięki ramie wykonanej ze stali S700MC, hybrydowej podłodze oraz modułowej konstrukcji skrzyni
z aluminium o wysokiej odporności na zużycie
i uderzenia. Wywrotka jest oferowana z lekką

ramą ze stali S700MC o wyższej granicy plastyczności, aby zapewnić wytrzymałość i dłuższą
żywotność produktu. Zastosowanie wysokowytrzymałej stali S700MC prowadzi do większej
ładowności, oszczędności paliwa i mniejszych
kosztów konserwacji.
Pojazd został zaprojektowany tak, aby po załadowaniu środek ciężkości znajdował się jak najniżej
i możliwe było uzyskanie optymalnego rozkładu
obciążenia nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych. Rolnicza wywrotka aluminiowa
K.SKA A jest oferowana ze zoptymalizowaną
podłogą hybrydową, aby zminimalizować uszkodzenia podłogi pojazdu podczas operacji rozładunku. Aluminiowa podłoga w części tylnej ma grubość 8 mm, co zapewnia dużą odporność na
uderzenia i zużycie, na pozostałej powierzchni grubość podłogi wynosi 6 mm, co zapewnia redukcję

wagi. Aby zapewnić lepszą przyjazność dla użytkownika, naczepa K.SKA A ma nowy, lekki zderzak, platformę do chodzenia i rynny zbożowe. Dzięki integracji drzwi tylnych i plandeki wywrotka K.SKA A
umożliwia rozładunek bez zwijania plandeki.
Oprócz łatwości obsługi i dłuższej żywotności pojazd zapewnia również bezpieczeństwo ładunku
i elastyczność operacyjną. K.SKA A ma na podłodze
pierścienie mocujące do bezpiecznego transportu
ładunków na paletach. Rękawy zbożowe są opcjonalne. Skrzynię ładunkową można wyposażyć w 2
rodzaje mechanizmu uszczelniającego – jest to
uszczelnienie cieczoszczelne lub ziarnoszczelne.
Ziarnoszczelność uzyskuje się dzięki specjalnemu
systemowi ukrytego uszczelnienia tylnych drzwi,
który pomaga zminimalizować ekspozycję gumowej części uszczelnienia, zmniejszając ryzyko
uszkodzenia podczas operacji rozładunku. W celu
uzyskania szczelności dla cieczy nadwozie od wewnątrz jest wytwarzany przez całkowite spawanie wszystkich elementów.
(DP)

ojazd na okładce to śmieciarka Renault D Wide Z.E. z zabudową Terberg Olympus 21W o pojemności 21 m3 z automatycznym wrzutnikiem OmniDEKA w wersji elektrycznej. Renault
D Wide Z.E. to 3-osiowy samochód ciężarowy w konfiguracji 6×2 z tylną osią skrętną o 27 t
dmc. i rozstawem wynoszącym 3900 mm. Źródłem napędu są 2 silniki elektryczne o łącznej mocy maksymalnej 370 kW (moc ciągła 260 kW) i maksymalnym momencie obrotowym 850 Nm. Z silnikami
jest zblokowana skrzynia biegów o 2 przełożeniach, połączona wałem napędowym ze standardowym
mostem tylnym.

P

Energia elektryczna zgromadzona jest w 3 lub 4 trakcyjnych akumulatorach litowo-jonowych o pojemności
200 lub 265 kWh. Szacunkowy zasięg wynosi od 60 do 100 km. Niezbędna do pracy śmieciarki przystawka
odbioru mocy e-PTO napędzana jest przez silnik elektryczny i generuje ciągły moment 286 Nm (szczytowy
530 Nm) i 69 kW mocy ciągłej (99 kW szczytowa) przy nominalnej prędkości 2450 obr/min.
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JUŻ JEST!
INTELIGENTNY
E-SAMOCHÓD
SMARTVAN IoT
ktualnymi potrzebami dystrybucji miejskiej
są takie rozwiązania logistyczno-transportowe, które umożliwiają przewożenie
większej ilości towarów przy użyciu mniejszej
liczby pojazdów i tym samym wykonanie mniejszej liczby kursów. Spółka EV Fleet wdraża właśnie rozwiązanie poprawiające wydajność transportu w kwestii tzw. wąskich gardeł w obszarach
miejskich.

A

SmartVan IoT to samochód inteligentny, dysponującym własnym systemem operacyjnym pozwalającym na pełną integrację z systemami klientów.
Zbudowany na bazie elektrycznego samochodu dostawczego Mercedes-Benz eSprinter wyposażonego w silnik o mocy 85 kW i cztery baterie trakcyjne o łącznej pojemności 47 kWh gwarantujące
zasięg na poziomie 160 km. Niewątpliwym plusem eSprintera jest to, że przy ładowaniu z ładowarki o mocy 80 kW naładowanie akumulatorów do 80% zajmuje ok. 30 min.
Pojazd został wyposażony w wiele innowacyjnych
rozwiązań, m.in. w MATRIX-3D RFID Identification
System, pozwalający na wizualizację specjalnie
zaprojektowanej przestrzeni ładunkowej samochodu. Integralnym elementem jest też system
identyfikacji wizyjnej składający się z dwóch kamer, co pozwala na pełny monitoring przestrzeni

Pojazd został wyposażony
w wiele innowacyjnych rozwiązań, m.in.
w MATRIX-3D RFID Identification System,
pozwalający na wizualizację specjalnie
zaprojektowanej przestrzeni ładunkowej
samochodu
wokół miejsc załadunkowych i dodatkową identyfikację realizowanych dostaw. Rozwiązanie jest
wspierane przez system antynapadowy obsługiwany przez firmę ochroniarską. MATRIX-3D RFID
Identification System jest kompatybilny z SmartPackaging IoT – rozwiązaniem działającym w oparciu o technologię RFID, pozwalającym na optymalizację przestrzeni ładunkowej, identyfikację
zleceń, skrócenie czasu dostawy.
Dzięki zabudowie izotermicznej, wykonanej przez
firmę Autoizolacja, SmartVan IoT może przewozić
produkty w temperaturze kontrolowanej – ładownia została podzielona na 2 sekcje: aktywną i pasywną. Sekcja aktywna wyposażona jest w agre-

gat chłodniczy firmy Dometic zasilany przez zestaw
dodatkowych akumulatorów. Działanie systemu
chłodzenia wspiera 5 paneli fotowoltaicznych
ActiveSol generujących maksymalną moc 605 W.
Zasilanie agregatu zaprojektowano tak, aby pracował on w sposób ciągły przez minimum 8 godzin. W sekcji pasywnej przewożone są produkty
w specjalnych pojemnikach izolowanych wchodzących w skład systemu SmartPackaging IoT. Pomiar temperatury odbywa się przez umieszczone
w pojemnikach czujniki temperatury wykonane
w technologii RFID, a jej odczyt za pośrednictwem specjalnej aplikacji na telefonie komórkowym lub automatycznie przez system identyfikacji MATRIX-3D RFID Identification System.
W kabinie można śledzić parametry pracy systemów zabudowy oraz odczytu danych generowanych przez pojazd. Do dyspozycji załogi są 2 tablety. Główny tablet odpowiada za obsługę funkcji
logistycznych związanych m.in. z działaniem systemu MATRIX-3D RFID Identification System i nawigacji. Drugi służy do wizualizacji w czasie rzeczywistym parametrów eksploatacyjnych pojazdu
i jego wyposażenia. Za zewnętrzną transmisję
danych odpowiada moduł telematyczny Ituran
komunikujący się ze swoją globalną platformą, na
której działa firmowy system EV Fleet.
(KB)
Zdjęcia: © EV Fleet

W kabinie można
śledzić parametry
pracy systemów
zabudowy oraz
odczytu danych
generowanych
przez pojazd
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powłoki – Smooth Touch, zwiększona odporność
na oblodzenia – Antifrost, podwyższona odporność
na zarysowania – Scratch Resistant (SR), doskonała rozlewność oraz szybkie schnięcie.

NOWY LAKIER
HYDROFOBOWY
W LINII NOVOL
INDUSTRIAL COATING
SYSTEMS

W porównaniu ze standardowymi lakierami
NOVAKRYL 9090 Hydrofobic zapewnia większy kąt
zwilżenia (ok. 105°), ma wyższą twardość ołówkową (zgodnie z PN-EN ISO 15184), większą odporność na zmywanie graffiti, większą odporność
na uderzenia kamieni oraz odporność na lód. Zapewnia również łatwiejsze mycie powłoki.

pecjalistyczna linia lakierów przemysłowych Novol Industrial Coating Systems,
znajdująca zastosowanie w lakierowaniu
naczep, ram, autobusów i kontenerów, została
wzbogacona o nowy produkt. Jest to lakier hydrofobowy NOVAKRYL 9090 Hydrofobic. Właściwości nowego lakieru to m.in. możliwość łatwego usuwania farb graffiti (także możliwość
częściowego usunięcia graffiti przy pomocy wody
pod ciśnieniem), łatwiejsze usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni – Easy Clean, efekt śliskiej

S

NOVAKRYL 9090 Hydrofobic może być stosowany jako zewnętrzne pokrycie w powłokach trójwarstwowych, w skład których wchodzi również
podkład reaktywny PROTECT 360 TIX oraz podkład
akrylowy NOVOBASE 5020.
(DP)
Zdjęcie: © NOVOL

PONAD 20 000 WYPRODUKOWANYCH POJAZDÓW KH-KIPPER

ŚWIECE ŻAROWE
OD HERTH+BUSS

ojazd z nr 20 000 opuścił w maju nową halę produkcyjną firmy
KH-kipper. To trójstronna wywrotka zabudowana na 4-osiowym
podwoziu MAN TGS 35.470, która w weźmie udział w MAN
Trucknology Roadshow 2021, imprezie organizowanej przez centralę niemieckiego producenta.

owoczesne pojazdy z silnikami wysokoprężnymi nadal wymagają wstępnego podgrzewania paliwa, ale proces ten przebiega dziś prawie niezauważalnie. W przypadku starszych silników wysokoprężnych konieczne było wcześniejsze podgrzanie paliwa
przez kilka minut, zwłaszcza w przypadku zimnego rozruchu. Obecnie
wszystkie pojazdy z silnikiem Diesla mają wtrysk bezpośredni. Elektryczne
świece żarowe są instalowane w silnikach wysokoprężnych, aby ułatwić
zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej nawet w niskich temperaturach
i zapewnić niezawodny i wygodny rozruch silnika.

P

Przedsiębiorstwo KH-kipper powstało 23 lata temu jako kilkuosobowa rodzinna firma. W pierwszym roku działalności wyprodukowano zaledwie
16 wywrotek. Dziś dziennie z dwóch zakładów produkcyjnych wyjeżdża
10 zabudowanych pojazdów, a wielkość rocznej produkcji oscyluje w granicach 2000 sztuk.
„Intensywny rozwój firmy i świetne wyniki biznesowe są bez wątpienia
zasługą efektywnej pracy zespołowej. W zakładach produkcyjnych w Kajetanowie i Skarżysku-Kamiennej pracuje prawie 500 osób zaangażowanych w takie obszary jak produkcja, sprzedaż i dostawy, rozwój produktów czy administracja. W ubiegłym roku pełną parą ruszyła nowa hala
montażu końcowego wraz z magazynem. Na finiszu jest budowa nowego
biura. Inwestycje w infrastrukturę mają na celu zoptymalizowanie terminów dostaw do naszych klientów na całym świecie” – podkreśla Andrzej
Kamionka prezes zarządu KH-kipper.
Pojazdy z logo KH-kipper sprawdzają się nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych na całym świecie. Pojazdami KH-kipper wożone
są materiały niezbędne do budowy dróg, stawiane sieci energetyczne, transportowane odpady komunalne, płody rolne czy maszyny. Ogromne zapylenie, całodobowe cykle transportowe, a nawet ekstremalne temperatury sięgające –40 stopni, to codzienność tego sprzętu, który powstaje
w Kajetanowie k. Kielc. Łącznie są użytkowane w ponad 60 krajach na
całym świecie.
(KB)
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Firma Herth+Buss Fahrzeugteile ma obecnie w ofercie ponad 130 świec
żarowych z metalowym prętem w gamie części Elparts i Jakoparts. Dzięki
temu możliwy jest prawidłowy dobór komponentu do samochodu określonej marki – do pojazdów marek azjatyckich z gamy Jakoparts, a do modeli
europejskich – Elparts. Wszystkie świece żarowe zapewniają szybkie uruchomienie silnika, wspierają płynną pracę na biegu jałowym nawet przed
osiągnięciem optymalnej temperatury roboczej. Ponadto wysokiej jakości
materiały zapewniają odporność na obciążenia chemiczne, mechaniczne
i termiczne, a tym samym zapewniają długą żywotność.
Zasadniczo świecę żarową należy wymienić tylko wtedy, gdy jest uszkodzona. Jest to zwykle monitorowane przez sterownik silnika. Dlatego jeśli
lampka kontrolna silnika zapala się w pojeździe z silnikiem wysokoprężnym, przyczyną może być wadliwa świeca żarowa. Bardziej szczegółowych
informacji dostarczy test diagnostyczny wykonany w warsztacie. Inne oznaki
mówiące o wadliwej świecy żarowej to np. nierównomierna praca silnika,
szarpanie lub opóźniony rozruch.
(DP)
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Renault Trucks
zmienia zasady gry

Dariusz Piernikarski

Pierwsza zarejestrowana
w Polsce ciężarówka
elektryczna – śmieciarka
na podwoziu Renault
Trucks D Wide Z.E.
to niewątpliwie powód
do dumy i potwierdzenie
aktywnej postawy
Renault Trucks na rzecz
propagowania napędów
alternatywnych.

enault Trucks znajduje się w innowacyjnej czołówce producentów,
sukcesywnie wprowadzając do
produkcji seryjnej pojazdy napędzane
energią elektryczną. W 2019 r. na rynku
pojawiło się dostawcze Renault Trucks
Master Z.E., rok 2020 to wprowadzenie
zelektryfikowanego modelu D Z.E. oraz
D Wide Z.E. – samochodów przeznaczonych
do dystrybucji miejskiej i realizacji zadań
komunalnych (śmieciarki), a w 2024 r.
producent planuje rozpocząć sprzedaż modelu T Z.E. przeznaczonego do międzymiastowej dystrybucji regionalnej.
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Przypomnijmy, że oznaczenie Z.E., jakie otrzymują samochody ciężarowe Renault Trucks z napędem elektrycznym,
jest znakiem towarowym (przejętym od
Renault SA) wykorzystywanym do promocji tego rodzaju napędu. W żadnym
wypadku nie powinniśmy jednak kojarzyć tego oznaczenia z zerową emisją.
Przedstawiciele producenta zwracają uwagę na to, że w przypadku jakiegokolwiek
samochodu elektrycznego o zerowej emisji
możemy mówić jedynie w odniesieniu lokalnym, nie zapominając o tym, że na poszczególnych etapach całego cyklu produkcji (od szybu do koła – Well to Wheel)
o zerowej emisji na razie mowy być nie
może… Na potrzeby polskie doskonałe
wydaje się tłumaczenie terminu Z.E.
jako „zasilany elektrycznie”.

| TRANSPORT |
Zabudowę komunalną przygotowała firma
Terberg Matec Polska: skrzynia ładunkowa
Terberg Olympus 21W o pojemności 21 m3
z automatycznym wrzutnikiem OmniDEKA
w wersji elektrycznej

Elektryczna ciężarówka dla każdego
Renault Trucks D Wide Z.E. jest samochodem seryjnym, dostępnym dla każdego zainteresowanego nim klienta. Jego
specyfikację techniczną i cenę można
określić, korzystając z ogólnodostępnego
kalkulatora i cennika. Ze względu na
obecność akumulatorów przepisy zezwalają, aby 3-osiowe podwozie D Wide Z.E.
miało 27 t dmc. – co wywołało pewne zamieszanie podczas rejestracji pojazdu,
mimo że dołączone dokumenty zawierały
właściwy wyciąg z homologacji.
Przekazanie pierwszej w Polsce elektrycznej śmieciarki na podwoziu Renault
Trucks D Wide Z.E. firmom komunalnym
do testów w warunkach codziennej eksploatacji (Kraków otrzyma ją jako pierwsze miasto) oprócz ewidentnych korzyści
dla środowiska naturalnego przyniesie
również bonus w postaci informacji dotyczących osiągów tego samochodu w realnych warunkach użytkowania – chodzi
zwłaszcza o zasięg operacyjny uzyskiwany

na pojedynczym ładowaniu w różnych warunkach topograficznych i pogodowych.
Renault Trucks D Z.E. z napędem
elektrycznym pod względem emisji CO2
w całkowitym bilansie od szybu do koła
(Well To Wheel – WTW) bezsprzecznie
góruje nad analogicznymi ciężarówkami,
w których paliwem jest CNG lub olej napędowy. Śmieciarka D Wide Z.E. poruszająca się w typowych warunkach jazdy
miejskiej (cykl dzienny ok. 73 km) zgodnie z badaniami opublikowanymi przez
agencję International Energy w bilansie
WTW charakteryzować się będzie emisją
CO2 na poziomie 36,9 kg na cykl. Dla porównania: podobny pojazd z silnikiem za-

Renault Trucks D Wide Z.E. z zabudową komunalną Terberg
Renault Trucks D Wide Z.E. to 3-osiowy samochód ciężarowy w konfiguracji 6×2 z tylną osią skrętną o 26 t dmc. (europejskie regulacje pozwalają
na podniesienie dopuszczalnej masy całkowitej do 27 t) i rozstawem osi
wynoszącym 3900 mm (4500 mm w przygotowaniu). Źródłem napędu są 2
silniki elektryczne z magnesami trwałymi o łącznej mocy maksymalnej 370 kW
(moc ciągła 260 kW) i maksymalnym momencie obrotowy 850 Nm. Z silnikami jest zblokowana skrzynia biegów o 2 przełożeniach, połączona wałem
napędowym ze standardowym mostem tylnym. Wybór biegu następuje automatycznie, zapewniając podobny moment napędowy na kołach jak w przypadku pojazdu z silnikiem wysokoprężnym. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne skrzyni biegów zapewnia ciągłość momentu napędowego podczas
zmiany biegu, ponieważ jeden z silników jest stale połączony z wałkiem
wejściowym skrzyni, drugi przełącza się z 1. na 2. przełożenie.
Energia elektryczna zgromadzona jest w 3 lub 4 trakcyjnych akumulatorach
litowo-jonowych (producent Samsung) o pojemności 200 kWh lub 265 kWh.
Akumulatory to sprawdzone rozwiązanie, były bowiem wcześniej stosowane
w elektrycznych autobusach Volvo. W zależności od pojemności akumulatory trakcyjne ważą 520 kg lub 560 kg. Szacunkowy zasięg wynosi 60–100 km
(śmieciarka), jeśli będzie to pojazd z zabudową typu furgon, zasięg wydłuża
się do 130–150 km. Osiągi pojazdu są optymalizowane przez zarządzanie
stanem cieplnym baterii (chłodzenie lub podgrzewanie), aby utrzymać je
w założonym zakresie temperatury. Ładowarka pokładowa pozwala na ładowanie akumulatorów prądem przemiennym 400 V AC o mocy do 22 kW
– czas ładowania 4 baterii o pojemności 49 kWh każda to ok. 8 h, lub prądem

silanym CNG wyemituje w cyklu 143 kg
CO2, a z silnikiem zasilanym olejem napędowym – 159 kg. Renault Trucks D Z.E.
wykonujące zadania dystrybucji miejskiej
(cykl dzienny ok. 150 km) wyemituje
45,3 kg CO2, Renault Trucks D zasilane
CNG – 111 kg, a ten sam pojazd z konwencjonalnym silnikiem Diesla – 123 kg.

Zelektryfikowana zbiórka śmieci
Zabudowę komunalną przygotowała
firma Terberg Matec Polska. Tworzy ją
skrzynia ładunkowa Terberg Olympus
21W o pojemności 21 m3 z automatycznym wrzutnikiem OmniDEKA w wersji

stałym 600 V DC o mocy do 150 kW – w tym przypadku czas wymagany
do pełnego naładowania nie przekracza 2 h. Akumulatory można doładowywać nawet w krótkich odstępach czasu – nie ma to wpływu na ich trwałość
i wydajność.
24-voltowe akumulatory konwencjonalne odpowiadają za zasilanie osprzętu
pokładowego, czyli 2 sprężarek powietrza (bezobsługowe, z wirnikiem ślimakowym), hydraulicznej pompy układu skrętu osi wleczonej, pompy cieczy
chłodzącej odpowiadającej za chłodzenie/grzanie akumulatorów trakcyjnych,
pompy wspomagania elektrohydraulicznego układu kierowniczego, sprężarki
układu klimatyzacji, nagrzewnicy powietrza i wentylatorów chłodnicy.
Niezbędna do pracy śmieciarki przystawka odbiory mocy e-PTO napędzana
jest przez silnik elektryczny i generuje ciągły moment 286 Nm (szczytowy
530 Nm) i 69 kW mocy ciągłej (99 kW szczytowa) przy nominalnej prędkości 2450 obr/min.
Wnętrze kabiny Renault Trucks D Wide Z.E. zaadaptowano z konwencjonalnego modelu roku 2020, pojawiły się dodatkowe niebieskie elementy
wykończenia podkreślające wyjątkowy charakter samochodu. Zmianie uległ
zestaw wskaźników – pojawiły się na nim informacje o stanie naładowania (SOC) akumulatorów trakcyjnych, poborze mocy (pobór mocy – odzysk
energii) i wydajności wynikającej ze stylu jazdy.
Zabudowę komunalną przygotowała firma Terberg Matec Polska. Tworzy
ją skrzynia ładunkowa Terberg Olympus 21W o pojemności 21 m3 z automatycznym wrzutnikiem OmniDEKA w wersji elektrycznej. Hydraulika skrzyni
i mechanizmu prasowania jest napędzana od przystawki elektrycznej e-PTO
zasilanej z baterii trakcyjnych podwozia, natomiast wrzutnik ma swój silnik
elektryczny podłączony do 24-voltowej instalacji elektrycznej pojazdu.
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Philippe Gorjux
– dyrektor zarządzający
Renault Trucks Polska

Jesteśmy pewni, że elektromobilność
zmieni zasady gry. Myślę, że już za
kilka lat będziemy zmuszeni na trwałe
zmienić nasz sposób myślenia. Pojawią się
ograniczenia systemowe powodujące, że
w niektórych obszarach zastosowań, takich jak np.
transport komunalny, sprzedaż ciężarówek z konwencjonalnymi układami napędowymi będzie zdecydowanie
mniejsza lub nawet niemożliwa. Pojawiają się również
nowe modele biznesowe polegające na tym, że firmy komunalne będą wynajmować i użytkować te samochody,
nie będąc ich właścicielami. Szersze pojawienie się samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym zmieni
reguły gry. Musimy mieć jednak świadomość, że chociaż
właśnie wprowadzamy pierwszą seryjną ciężarówkę na
polski rynek, jesteśmy dopiero na początku tej podróży.
Rozpoczynamy budowę podstaw, dzięki którym w przyszłości będziemy w stanie zrealizować potrzeby transportowe każdego przedsiębiorstwa komunalnego.

gotowała firma Terberg w Holandii, zastosowano seryjną zabudowę z pompą
hydrauliczną połączoną z elektrycznie
napędzaną przystawką odbioru mocy zainstalowaną na podwoziu” – komentuje
Damian Wiśniewski.
Wykonanie zabudowy na podwoziu
elektrycznym pod względem niezbędnych nakładów pracy okazało się porównywalne z podwoziem spalinowym, choć
jak przyznaje nasz rozmówca, konieczne
było przecieranie szlaków. „Największym
problemem okazała się architektura elektryczna i elektroniczna pojazdu oraz konieczność bezproblemowego połączenia
systemów śmieciarki z siecią pojazdu.
Łączyliśmy nieznane dla nas podwozie
z normalną zabudową i nowym dla nas
elektrycznym wrzutnikiem. Tego typu instalacje w firmie Terberg były już wykonywane, mieliśmy dużo wiadomości na
ten temat, ale tak naprawdę była to dla
nas nowość i nie wiedzieliśmy, co nas
jeszcze czeka. Każdy krok należało dwa
razy przemyśleć, zanim się go wykonało”
– wyjaśnia Damian Wiśniewski.

Samochód podczas jazdy z prędkością ok. 30 km/h generował
hałas w kabinie na poziomie 52 dB, jazda z prędkością 70 km/h
powodowała hałas na poziomie 78 dB – oznacza to, że zarówno
w kabinie, jak i na zewnątrz jest bardzo cicho. Tak niski poziom
hałasu umożliwia obsługę rejonów nawet we wczesnych godzinach porannych, a brak zanieczyszczeń sprzyja zastosowaniom
w ścisłych centrach miast czy na osiedlach z gęstą zabudową

elektrycznej. „Zabudowa pod względem
działania nie różni się niczym od tych,
jakie montowane są na podwoziach z silnikami spalinowymi” – wyjaśnia Damian
Wiśniewski, kierownik montażu w firmie
Terber Matec Polska. Koszt zabudowy
jest w zasadzie podobny, wrzutnik OmniDEKA jest nieco droższy niż najbardziej
popularne w Polsce modele wrzutników
OmniTRADE, dodatkowym kosztem jest
jego zasilanie elektryczne.
Śmieciarka ma 2 niezależne obwody
hydrauliczne. Pierwszy odpowiada za
obsługę płyty wypychowej w komorze
zbiorczej. W tym przypadku silnik elektryczny dużej mocy wraz z całym systemem sterowania został zamontowany na
podwoziu D Wide Z.E. i napędza pompę
hydrauliczną. Podczas montażu zabudowy
konieczne było rozplanowanie ułożenia
przewodów hydraulicznych tak, aby nie
kolidowały z innymi elementami wyposażenia pojazdu. Sterowanie pracą tego
układu odbywa się z poziomu podwozia

– komunikację zapewnia magistrala CAN.
Z kolei wrzutnik został wyposażony w odrębny pakiet hydrauliczno-elektryczny,
który umieszczono w specjalnej obudowie wrzutnika. Wewnątrz znajduje się
pompa hydrauliczna i napędzający ją silnik elektryczny. Konwencjonalne przewody hydrauliczne na zabudowie zostały
zastąpione przewodami elektrycznymi,
które doprowadzają zasilanie silnika z konwencjonalnych, 24-voltowych akumulatorów umieszczonych pod kabiną.
„Dostosowanie zabudowy do montażu
na podwoziu D Wide Z.E. nie okazało się
zbyt trudne. Kompletny wrzutnik przy-
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Oszacowanie rzeczywistego zasięgu
pojazdu elektrycznego z zabudową komunalną, której układy są również zasilane
elektrycznie, jest trudne. „Samochód nie
wie, jak daleko odjechał od swojej bazy.
Dużo też zależy od rodzaju zbieranych
śmieci. Na razie wiemy, że D Wide Z.E.
przejechało ok. 200 km bez uruchamiania zabudowy, a w akumulatorach pozostało ok. 40% energii. Śmieci śmieciom
nierówne – jedne się prasują łatwiej, inne
trudniej, co oznacza różny pobór energii
niezbędnej do pracy pompy hydraulicznej.
Znaczenie ma również liczba wykonanych
cykli oraz to, jak często wykonywane

| TRANSPORT |
Wnętrze kabiny Renault Trucks D Wide Z.E. zaadaptowano z konwencjonalnego modelu roku 2020, pojawiły się dodatkowe niebieskie elementy
wykończenia podkreślające wyjątkowy charakter samochodu. Zmianie
uległ zestaw wskaźników – pojawiły się na nim informacje o stanie
naładowania (SOC) akumulatorów trakcyjnych, poborze mocy (pobór
mocy – odzysk energii) i wydajności wynikającej ze stylu jazdy

będzie doprasowywanie śmieci w ramach
pojedynczego cyklu” – tłumaczy Damian
Wiśniewski. Znaczenie ma również to,
w jaki sposób jeździ się elektryczną śmieciarką i jak wygląda kwestia odzysku
energii podczas zjazdów czy hamowania.
Uważna jazda i wykorzystywanie warunków sprzyjających rekuperacji pozwala
wyprodukować całkiem sporo prądu.
Pod względem obsługowym śmieciarka Terberg na podwoziu Renault Trucks
D Wide Z.E. w zasadzie nie różni się niczym
od swoich konwencjonalnych odpowiedników – jedyna różnica to konieczność
włączenia przez kierowcę elektrycznego
zasilania wrzutnika. Kontrola gotowości
do pracy i sprawdzenie stanu akumulatorów pojazdu realizowana jest przez systemy pokładowe samochodu, do wykonania przez załogę pozostaje jak dotychczas
typowa obsługa codzienna. Ważne jest to,
jeśli chodzi o samą zabudowę i wrzutnik,
że okresy międzyprzeglądowe pozostają
niezmienione. „Porównując czynności
związane z obsługą śmieciarki spalinowej i elektrycznej, widzimy, że zasadniczych różnic nie ma” – potwierdza nasz
rozmówca.
„Ludzie, którzy pracowali kiedykolwiek na śmieciarce, nie będą mieli z jej
obsługą żadnych problemów. Docenią na
pewno to, że jest to bardzo, bardzo cichy
pojazd. Dodatkowa oś skrętna zwiększa
zwrotność, nie ma też spalin, co poprawia komfort pracy. Trzeba jedynie dobrze
dobrać system ładowania akumulatorów
pojazdu, aby w sieci nie brakowało prądu.
Jeśli samochód nie zostanie doładowany
na czas, staje się bezużyteczny – tu nie
podejdziemy z kanistrem, aby uzupełnić
paliwo. To jest istotna sprawa, ale rozwiązanie tego problemu leży już po stronie użytkownika” – tłumaczy Damian
Wiśniewski.

Od Redakcji
Możemy popierać elektryfikację transportu lub odwrotnie – być przeciwnym
i negować jej sens. Są jak najbardziej racjonalne argumenty zarówno za, jak i przeciw. Jednak nie uciekniemy od tego.

3 lub 4 trakcyjne akumulatory
litowo-jonowe o pojemności
200 kWh lub 265 kWh
w zależności od pojemności
ważą 520 kg lub 560 kg.
Szacunkowy zasięg śmieciarki
wynosi 60–100 km

Automatyczny wrzutnik
OmniDEKA ma odrębny pakiet
hydrauliczno-elektryczny umieszczony w specjalnej obudowie.
Wewnątrz znajduje się pompa
hydrauliczna i napędzający ją silnik elektryczny, przewody hydrauliczne na zabudowie zostały
zastąpione przewodami elektrycznymi, które doprowadzają
zasilanie z 24-voltowej instalacji
elektrycznej podwozia

Firmy Renault Trucks Polska i Terberg
Matec Polska zrobiły bardzo ważny krok:
śmieciarka na podwoziu D Wide Z.E. to
produkt seryjny, którego konfiguracja
i sprzedaż odbywają się na normalnych,
handlowych zasadach.
„Nie ma znaczenia, czy w przyszłości
do klientów trafią kolejne śmieciarki, czy
samochody z zabudowami dystrybucyjnymi lub chłodniczymi, cena sprzedaży
jest również w sumie czymś drugorzędnym – istotne jest to, że z technologicznego punktu widzenia jest to produkt dojrzały, a zaplecze serwisowe jest gotowe,
aby udzielić pełnego wsparcia obsługowego. Nie jest to oczywiście produkt do
sprzedaży masowej – zdecydują się na
niego jedynie klienci zdeterminowani,

aby zainwestować w nowe technologie
chociażby ze względów prestiżowych.
Być może niedługo nie będzie innej alternatywy choćby ze względu na coraz
częściej wprowadzane strefy ograniczonego wjazdu czy wymagania ustawowe”
– tak o tym ważnym i przełomowym wydarzeniu mówi Artur Bartosiewicz, szef
działu sprzedaży podwozi w Renault
Trucks Polska.
Na rozwój elektromobilności ciężarowej musimy patrzeć w perspektywie
średnio- i długookresowej, bo tylko wtedy
można dostrzec skalę korzyści ekologicznych, technologicznych i biznesowych
z nią związanych.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Iveco T-Way. T jak Twardziel
Nowe Iveco
T-Way – wytrzymały
pojazd zaprojektowany
do najbardziej ekstremalnych misji terenowych

28 kwietnia Iveco zaprezentowało swojej sieci dealerskiej i przedstawicielom
międzynarodowej prasy branżowej swój najnowszy model T-Way – wytrzymały
pojazd zaprojektowany do najbardziej ekstremalnych misji terenowych.

veco uzupełnia gamę ciężarówek Way
o nową terenową ciężarówkę zaprojektowaną i skonstruowaną do najtrudniejszych misji w najbardziej ekstremalnych warunkach, która zastępuje
legendarnego Trakkera. Włoski producent dysponuje teraz pełną, odnowioną
ofertą pojazdów terenowych z nowymi
Iveco T-Way i Iveco X-Way.

niają oczekiwania użytkowników w zakresie wydajności, ładowności, bezpieczeństwa i komfortu kierowcy. Te cechy
wyjątkowej wytrzymałości i niezawodności są jasno wyrażone w temacie kampanii reklamowej „Treat it bad”, co można
by przetłumaczyć „Traktuj go źle”.

T-Way – nowy krok w rozwoju
T-Way czerpie z dziedzictwa solidności i niezawodności długiej linii mistrzowskich samochodów terenowych marki
Iveco. Wprowadza najnowocześniejsze
rozwiązania technologiczne, które speł-

Podwozie T-Way wykonano ze stali
o wysokiej wytrzymałości, z ramą
o grubości 10 mm i jednym z najwyższych
w segmencie przenoszonym momentem
zginającym 177 kNm
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Nowy Iveco T-Way wyposażony będzie w zautomatyzowaną skrzynię biegów Hi-Tronix z funkcjami opracowanymi specjalnie z myślą o mobilności
w terenie. Nowe tylne hamulce tarczowe,
wytrzymałe tylne zawieszenie osi tandemowych, niższa masa własna i szereg
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funkcji, takich jak system Hi-Traction,
wraz z zaawansowanymi funkcjami łączności, usługami cyfrowymi i komfortową
kabiną składają się na wyjątkową wydajność i rentowność tej ciężarówki.
Luca Sra, dyrektor operacyjny Iveco
Truck Business Unit, powiedział w trakcie premiery: „Dziś otwieramy nowy rozdział w niezwykłej historii terenowej Iveco,
wprowadzając na rynek Iveco T-Way,
następcę Trakkera jako „najsilniejszego
z najcięższych”. Ten wyjątkowo mocny
pojazd, prawdziwy mistrz osiągów, solidności i trwałości, jeszcze bardziej umocni
obecność Iveco w sektorze ciężkich pojazdów terenowych. Iveco T-Way kończy
odnowienie naszej ciężkiej gamy Iveco
Way, która jest obecnie jedną z najświeższych, najbogatszych i najbardziej innowacyjnych na rynku”.
Z kolei Thomas Hilse, prezes marki
Iveco, powiedział: „Wstrząsnęliśmy branżą, wprowadzając pojazd drogowy Iveco
S-Way. Dziś robimy to ponownie w sektorze off-roadowym. Wkrótce także w tym
segmencie przeniesiemy transport ciężarowy w przyszłość, a przyszłość nadeszła
teraz dzięki Iveco T-Way. Zaprojektowa-

Wytrzymałe tylne
zawieszenie osi
tandemowych
optymalizuje masę
pojazdu i poprawia
osiągi terenowe
dzięki większemu
prześwitowi
i lepszemu kątowi
zejścia

liśmy Iveco T-Way z ambicją ustanowienia nowych standardów w zakresie solidności, niezawodności, wydajności, obsługi, elastyczności dopasowania nadwozia
i usług połączonych oraz stylistyki, która
jest „koniecznością” dla włoskiej marki.
Nazwa mówi wszystko: T jak Tough!”.
Dobrym polskim odpowiednikiem jest
hasło zaproponowane przez Iveco na polskich stronach firmy: „T jak Twardziel”.

reklama

Solidność i niezawodność
Iveco T-Way został zaprojektowany,
aby zapewnić najlepsze w swojej klasie
osiągi w każdej misji terenowej. Wyróżnia się tymi osiągami, wytrzymałością
i sztywnością skrętną. Samochód przejmuje od swoich poprzedników legendarną solidność podwozia ze stali o wysokiej wytrzymałości z ramą o grubości
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10 mm i jednym z najwyższych w segmencie przenoszonym momentem zginającym 177 kNm. Oś przednia ma nośność do 9 t. Reduktory w piastach osi
tylnych są standardem, aby zmaksymalizować możliwości trakcyjne i wydajność.
Nowe wytrzymałe tylne zawieszenie osi
tandemowych optymalizuje masę pojazdu i poprawia osiągi terenowe dzięki
większemu prześwitowi i lepszemu kątowi zejścia.

Przyjazna dla kierowcy kabina Iveco
T-Way dostępna
jest w dwóch
wersjach: krótka
kabina dzienna AD
i długa kabina AT
ze standardowym
lub wysokim
dachem

Zarówno jako podwozie,
jak i ciągnik siodłowy T-Way
to wiele konfiguracji układu
napędowego: częściowy
napęd kół w podwoziach
i ciągnikach 6×4 oraz
podwoziach 8×4, a także
napęd na wszystkie koła
w wersjach 4×4 i 6×6
oraz w podwoziach 8×8

Iveco T-Way dostarcza całą moc potrzebną do trakcji i napędu przystawek
odbioru mocy dzięki niezawodnemu
i wydajnemu silnikowi Iveco Cursor 13
(12,9 dm3), który w najmocniejszej wersji
stosowanej w T-Way ma moc maksymalną
510 KM i maksymalny moment obrotowy
2300 Nm – jest to o 10 KM więcej niż
w najmocniejszym z silników stosowanych w modelu Trakker. W lżejszych
konfiguracjach stosowany jest również
silnik Cursor 9.
Silniki współpracują ze sprawdzonymi zautomatyzowanymi skrzyniami biegów Hi-Tronix o 12 lub 16 przełożeniach.
W skrzyniach biegów wprowadzono nowe
funkcje przeznaczone specjalnie do jazdy
terenowej. Obejmują one tryb Hill Holder, który pomaga zjeżdżać ze stromych
zboczy, tryb Rocking, który pomaga odzyskać przyczepność na śliskiej nawierzchni, oraz tryb Creep, który zapewnia bardzo niską prędkość jazdy manewrowej.
Na drogowych odcinkach misji system
Iveco Hi-Cruise dodatkowo zwiększa
wydajność przekładni – obejmuje to predykcyjną zmianę biegów, predykcyjny
tempomat i funkcję eco-roll, która wykorzystuje bezwładność pojazdu pod-

czas zjeżdżania ze wzniesienia. Dzięki
tym nowym algorytmom Hi-Tronix zapewnia idealną strategię zmiany biegów dla każdego zastosowania.

Produktywność i wydajność
Iveco T-Way zaprojektowano z myślą o wydajności i produktywności – realizacji tych celów służy wiele specjalistycznych funkcji, mniejsza masa własna
oraz nowe funkcje telematyczne i usługi
cyfrowe. W modelu T-Way zastosowano
nowe, oszczędzające paliwo, rozwiązanie dla misji wymagających sporadycznego napędu na wszystkie koła. Jest to
hydrostatyczny układ napędowy Hi-Traction dla podwozi i ciągników siodłowych
w konfiguracji 6×4. Hi-Traction działa
przy prędkościach do 25 km/h i jest automatycznie włączany, aby w razie potrzeby zapewnić dodatkową hydrauliczną
przyczepność przednich kół. Rozwiązanie to zapewnia znaczne korzyści pod
względem zużycia paliwa i ładowności
w porównaniu ze stałym napędem wszystkich kół. Masę własną samochodu obniżono o 325 kg w porównaniu z Trakkerem dzięki nowej konstrukcji wspornika
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osi tylnych w układzie tandem, który
jest teraz jednoczęściowym elementem
odlewanym.
Iveco T-Way jest wyposażony w system łączności za pośrednictwem standardowego modułu Connectivity Box – jest
to znak rozpoznawczy wszystkich pojazdów z gamy Way. System łączności
pozwala na zdalną diagnostykę stanu
komponentów i możliwość obsługi predykcyjnej. Umożliwia także menedżerom
flot zdalne monitorowanie osiągów każdego pojazdu, aby zapewnić maksymalną
wydajność. Stale rozwijająca się oferta
usług Iveco ON obsługujących łączność
koncentruje się na maksymalizacji produktywności klientów i trwałości pojazdu, a także minimalizacji nieplanowanych przestojów.

Ekstremalna elastyczność
Iveco T-Way ma stać się ulubieńcem producentów nadwozi ze względu
na niezwykłą elastyczność. Zarówno jako
podwozie, jak i ciągnik siodłowy model
ma szeroką ofertę konfiguracji układu napędowego: częściowy napęd kół w podwoziach i ciągnikach 6×4 oraz podwoziach 8×4, a także napęd na wszystkie
koła w wersjach 4×4 i 6×6 oraz w podwoziach 8×8. Gama samochodów z napędem na wszystkie koła została rozszerzona o nowe warianty rozstawów osi
wynoszące 4000, 4200 oraz 4500 mm,
co pozwala na przewożenie ładunków
specjalnych bez modyfikacji podwozia.
Nowa architektura elektryczna i elektroniczna Hi-MUX jest w pełni kompatybilna z systemami sterowania najnowszej generacji. Nowa gama przystawek
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odbioru mocy obejmuje wysokowydajną
przystawkę PTO typu sandwich, która zapewnia moment obrotowy do 2300 Nm.
Ta wszechstronność oraz bogactwo
wersji i wariantów sprawiają, że Iveco
T-Way jest idealną ciężarówką do wszystkich typów zabudów i zadań transportowych.

Komfort i bezpieczeństwo kierowcy
Kabina Iveco T-Way łączy przyjazną
dla kierowcy konstrukcję skoncentrowaną na funkcjonalności ułatwiającej
codzienną pracę z gamy Iveco Way z jej
smukłymi, aerodynamicznymi liniami.
Dostępna jest w dwóch wersjach: krótka
kabina dzienna AD i długa kabina AT ze
standardowym lub wysokim dachem.
Cała strefa kierowcy została stworzona, aby zapewnić praktyczne i łatwe
do użytkowania środowisko. Wygodny
i ergonomiczny fotel kierowcy wraz z wielofunkcyjną kierownicą nowej koncepcji
zapewniają kierowcy doskonały komfort.
Bezpieczeństwo kierowcy jest szczególnie ważne w trudnych warunkach
jazdy, z którymi zwykle boryka się Iveco

T-Way. Pojazd został zaprojektowany
w celu zapewnienia maksymalnej ochrony, a jego funkcje bezpieczeństwa znacznie przekraczają wymagania homologacji typu. Nowy układ hamulcowy jest
standardowo wyposażony w EBS, pełne
hamulce tarczowe są dostępne w modelach z częściowym napędem osi, a nowe
systemy ADAD (Advanced Driving Assistance Systems) wspomagające pracę
kierowcy są dostępne w całej gamie.

Pełna oferta terenowa Iveco
Iveco T-Way i Iveco X-Way tworzą
pełną gamę pojazdów terenowych Iveco.
Seria ciężka Iveco X-Way jest idealna do
zastosowań, w których ciężarówka pracuje 90% czasu na drodze, a końcowy
fragment trasy pokonuje w terenie, aby
dotrzeć do miejsca pracy. X-Way został
zaprojektowany z myślą o elastyczności
zastosowań i ma szeroki wybór wariantów podwozia, kabiny i osi. Pojazd został
zbudowany z myślą o solidności i niezawodności i ma wszystkie cechy bezpieczeństwa, komfortu i wydajności typowe
dla pojazdu drogowego. Jest to idealny
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pojazd na rynki, na których obowiązują
ścisłe ograniczenia masy całkowitej, a co
za tym idzie, na których wydajność wpływa na ładowność – w szczególności wersja
SuperLight, która zapewnia największą
ładowność w swojej klasie.
Gama Iveco Way to kompletna linia
pojazdów z rozwiązaniami do każdej ciężkiej misji. Nowy członek rodziny – Iveco
T-Way – uzupełnia gamę Iveco Way,
która oferuje teraz szeroki wybór ciężkich
pojazdów najwyższej klasy:
• Iveco S-Way – wydajna ciężarówka
do zastosowań typowo szosowych,
• Iveco S-Way Natural Power – ciężka
ciężarówka z silnikami zasilanymi
gazem ziemnym, zaprojektowana do
transportu długodystansowego,
• Iveco X-Way – idealne połączenie cech
niezbędnych w transporcie długodystansowym i wytrzymałości terenowej,
• Iveco T-Way – wytrzymały pojazd
o ponadprzeciętnych osiągach, niezawodności i wszechstronności.

Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Iveco
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Tridem zakrętów się nie boi
Dariusz Piernikarski
W branży komunalnej, przy pracach w trudno dostępnym terenie
miejskim, przy utrudnionym dojeździe i małej ilości miejsca, rozwiązania
transportowe o dużej zwrotności są coraz bardziej poszukiwane.
Rozwiązaniem tego problemu może być DAF CF 480 FAW.

ierując się zapotrzebowaniem na
bardziej ekonomiczny i przyjazny
dla środowiska transport, producenci samochodów ciężarowych i przewoźnicy coraz częściej kwestionują niektóre tradycyjne sposoby przewożenia
ładunku z jednego miejsca w drugie
w teoretycznie efektywny sposób.
Odejście od założenia, że dwie osie
napędzane spełniają wymagania związane z większością zastosowań, do pojawienia się pojedynczych napędów i tridemów na rynku pojazdów wielokołowych
zajęło kilka lat, ale teraz jest już dobrze
ugruntowane.
Firma DAF Trucks, dostrzegając te
zmiany zachodzące na rynku, jeszcze
w 2017 r. zdecydowała się na poszerzenie swojej oferty produktowej o podwozia 3- lub 4-osiowe przeznaczone
do zastosowania w różnych niszach tego
bardzo zróżnicowanego i wymagającego
sektora transportowego. Jednym z tych
wyjątkowych samochodów jest 4-osiowy
wariant FAW: podwozie CF lub XF 8×4
z osią potrójną (tridem) z zawieszeniem
pneumatycznym i skrętną oraz podnoszoną osią wleczoną, oferujące dobrą
przyczepność w terenie, zwiększoną
ładowność na trzech osiach oraz lepszą
manewrowość niż typowe podwozia
w konfiguracji 8×4 z osią tandem.

Bohater testu w jeszcze zimowej scenerii: DAF CF 480 FAW 8×4
z kabiną sypialną Space Cab i zabudową hakową Palfinger

Konsekwentnie do celu
Prawie żaden producent ciężarówek
w Europie nie sprzedaje tylu ciągników
siodłowych co DAF Trucks. Jednak na
wielu rynkach dla tego holenderskiego
producenta wciąż istnieje pole do poprawy w dziedzinie podwozi wieloosiowych, np. do zastosowań budowlanych
czy komunalnych. DAF sukcesywnie
i skutecznie działa w tym kierunku, wykorzystując w tym celu szeroką gamę
swoich innowacyjnych konfiguracji pojazdów i układów jezdnych. To, że jest
to skuteczne, potwierdzają poprawiające
się wyniki sprzedaży.

18 | MAJ 2021 | Transport – Technika – Biznes

Interesującą propozycją są solidne
podwozia przeznaczone do szerokiego
zakresu zastosowań w transporcie komunalnym, budowlanym i terenowym
– wśród nich na szczególną uwagę zasługują modele XF i CF w wersji FAW z podwójną osią tandemową i sterowaną wleczoną osią tylną. FAW jest to podwozie
8×4 z tzw. tridemem, w którym 2. i 3. oś
tylna są osiami napędzanymi a 4. – ostatnia – jest osią skrętną. Jest to element poszerzenia gamy produktowej DAF Trucks
o bardzo istotną konfigurację osi, poszukiwaną zarówno w zastosowaniach
budowlanych, jak i komunalnych.
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Dwie osie napędzane pozwalają
na sprawną jazdę
nawet w trudniejszych warunkach
terenowych

Wielu operatorów budowlanych już
dawno zdecydowało się na przejście z podwozi 6×4 na 8×4, chcąc wykorzystać te
dodatkowe 4–5 t ładowności. Problemem był jednak ograniczony dostęp do
ciasnych miejsc. DAF FAW z osią potrójną tridem zapewnia manewrowość,
zachowując jednocześnie większą ładowność. Taka właśnie konfiguracja osi zyskuje coraz więcej zwolenników i coraz
większe grono użytkowników. Wynika to
z bardzo prostego względu: jeśli porównujemy ją z klasycznym rozwiązaniem
8×4, to ten samochód przy praktycznie
identycznych walorach, jeśli chodzi o ładowność, jest zwrotniejszy i ma większą
ładowność niż podwozie 3-osiowe.
W ten sposób firma z Eindhoven konsekwentnie reaguje na rosnące od lat zapotrzebowanie spedytorów i gmin na
wszechstronne i dostosowane do potrzeb
rozwiązania w zakresie pojazdów dla
branży budowlanej i komunalnej.

Miejsce pracy
typowo dla ciężarówek DAF jest idealnie dopasowane do
potrzeb kierowcy:
ergonomia i komfort
na najwyższym
poziomie

Obsługę upraszcza
elektrycznie przestawiana tylna belka
przeciwwjazdowa,
kontener jest automatycznie blokowany, gdy znajdzie
się w pozycji
krańcowej

System hakowy Palfinger
obsługiwany jest wygodnie
z wnętrza kabiny, a załadunek
i rozładunek odbywa się
bezproblemowo
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Osie w układzie
tridem przejmują
ciężar kontenera
podczas
rozładunku

Zgodnie ze specyfikacją
techniczną tylna oś skrętna
z pojedynczym ogumieniem
pozwala na uzyskanie
promienia skrętu między
krawężnikami 7,06 m
i obniżenie spalania o 1%

Nie zapomniano
o strefie odpoczynku:
wnętrze jest przestronne i komfortowe, kierowca ma
dużo schowków
do dyspozycji

FAW, czyli tridem
Bohaterem naszej prezentacji jest
samochód DAF CF 480 FAW o 33,8 t dmc.
(maksymalna masa techniczna 43 t) i rozstawie osi wynoszącym 4,05 m. Na podwoziu zainstalowano system hakowy Palfinger. Pojazd napędzany był przez silnik
Paccar MX-13 o mocy maksymalnej 483 KM
(355 kW) osiąganej przy 1600 obr/min
i maksymalnym momencie obrotowym
2500 Nm rozwijanym w zakresie 900–
–1125 obr/min. Zwalniacz to trzystopniowy hamulec silnikowy sterowany za
pomocą dźwigni po prawej stronie kie-

rownicy. Silnik MX-13 bez specjalnych
modyfikacji może być zasilany biopaliwem, jakim jest uwodorniony olej roślinny HVO, pozwalający na obniżenie
emisji CO2 nawet o 90%. Napęd na koła
przekazywała zautomatyzowana skrzynia
biegów TraXon o 12 przełożeniach (rozpiętość przełożeń 16,69:1,00), przełożenie przekładni głównej wynosiło 2,83:1.
Kabina sypialna typu Space Cab o szerokości 2490 mm z wykończeniem typu
Exclusive.
Ponieważ o wyjątkowości samochodu
w wersji FAW – oprócz zalet typowych
dla wszystkich ciężarówek DAF – decy-
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duje konfiguracja układu jezdnego, skupimy się właśnie na niej. Oś przednia
193N o nośności 10 t miała zawieszenie
na 3-piórowych resorach parabolicznych.
Z tyłu pracowały 2 osie napędowe SR1360T
w układzie tandem z przekładnią główną
o pojedynczej redukcji o łącznej nośności
26 t (2×13 t). Zastosowano zawieszenie
pneumatyczne na 8 miechach. Bezobsługowa, 8-tonowa, kierowana i podnoszona oś wleczona miała zawieszenie na
2 miechach pneumatycznych. Elektrohydrauliczny mechanizm skrętu wyposażono w pompę o zmiennym wydatku.
Wszystkie koła miały wentylowane hamulce tarczowe, pracę układu hamulcowego kontroluje układ EBS.
Uzupełniając, należy wspomnieć, że
DAF Trucks w swoich podwoziach FAW
przewidział 3 rozstawy osi: 4050, 4550
lub 5550 mm (mierzone od środka przedniej osi do środka wózka), pozwalające
dla modeli CF zależnie od rodzaju kabiny
na zabudowę nadwozi o długościach od
6031 mm do 8760 mm.
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Jadąc bez obciążenia, można unieść ostatnią oś,
podobnie zrobimy, gdy potrzebujemy poprawić
własności trakcyjne samochodu

Precyzyjne manewrowanie
Podwozie FAW pozwala na manewrowanie z dużą precyzją. Promień skrętu
wynosi tylko ok. 7,06 m (między krawężnikami). Dla porównania: podwozie
FAD 8×4 (rozstaw osi 5,05 m) ma promień zawracania między krawężnikami
wynoszący 9,17 m. Jednocześnie 2 osie
napędowe zapewniają doskonałą trakcję,
gdy samochód porusza się na drogach
nieutwardzonych. Jest jeszcze dodatkowa
korzyść: ostatnia oś skrętna z ogumieniem pojedynczym pozwala na obniżenie
zużycia paliwa o ok. 1%.
Na mały promień skrętu modelu FAW
wpływa nie tylko obecność wleczonej osi
kierowanej, ale również to, że oś przednia ma kąt skrętu większy o 6° w porównaniu z rozwiązaniami stosowanymi
w typowych konfiguracjach 8×4 (czyli
FAD) – uzyskano to przez eliminację
drugiego drążka kierowanego i zmniejszenie rozstawu osi.

Samochód w konfiguracji FAW 8×4
idealnie nadaje się do transportu ładunków na placach budowy, na których jest
stosunkowo mało miejsca. Podwozie doskonale sprawdzi się jako wywrotka, zabudowa skrzyniowa z tylnym żurawiem
załadunkowym (np. w transporcie drewna
stosowego) lub jako połączenie żurawia
załadunkowego z systemem hakowym.
Być może największym problemem
podczas jazdy podwoziami FAW będzie
konieczność początkowego przyzwycza-
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jenia się do tego, że dysponujemy tylną
osią skrętną. Będąc przyzwyczajonym do
typowych podwozi 4-osiowych z dwiema
skrętnymi osiami z przodu, niedoświadczony kierowca może mimowolnie ścinać
zakręty wskutek zbyt obszernego działania kierownicą. Jeśli zrozumiemy, jak
bardzo w zakręcaniu pomaga oś tylna,
wszystko szybko wróci do normy.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Scania rzędowa
czy widlasta?

Dariusz Piernikarski

Scania jest obecnie jedynym producentem mogącym zaoferować ciągniki
siodłowe napędzane 8-cylindrowymi widlastymi silnikami Euro VI tworzącymi
rodzinę DC16. Podstawą oferty są jednak 6-cylindowe rzędowe
silniki z rodziny DC13. Co wybrać?

cania R 590 z widlastą ósemką
DC16, a może jednak Scania 540 S
z rzędowym DC13? Trudny wybór.
Odchodzimy od typowych prezentacji
pojazdów, jakie do testów udostępniła
nam Scania Polska. Zamiast tego nieco
dokładniej przyjrzymy się rozwiązaniom
technicznym zastosowanym w układach
napędowych obu pojazdów – okazuje się
bowiem, że mają wiele cech wspólnych,
ale są też pewne istotne różnice.

Scania 540 S
Pierwszym z pojazdów jest Scania
540 S A4×2NA, która do prezentacji pojawiła się w zestawie z naczepą furgonową Krone Dry Liner. Wielu europejskich
przewoźników i kierowców uważa dziś
ciągnik Scania 540 S za jeden z najlepszych pojazdów na rynku. Jest wyposażony w najnowszą i najmocniejszą wersję
sześciocylindrowego silnika Scanii, czyli
DC13 o mocy 540 KM i bardzo komfortową kabinę sypialną serii S. Najwięk-

Bohater nr 1: Scania 540 S A4×2NA z 540-konnym rzędowym
silnikiem DC13, połączona z naczepą Krone Dry Liner

sza kabina sypialna w ofercie Scanii,
czyli kabina S (CS20H), to całkowicie
płaska podłoga, dużo przestrzeni dla kierowcy oraz wiele pojemnych schowków.
Nie można również pominąć tego, że
13-litrowe silniki Scania obecnej generacji – niezależnie od poziomu mocy – cenione są za niskie zużycie paliwa.
Scania 540 S jest także jednym z pierwszych tego typu samochodów ciężarowych wyposażonych w nową skrzynię
biegów Scania Opticruise G33CM i EAS
– zelektryfikowany układ kierowniczy
z nowymi funkcjami wspomagającymi
kierowcę ADAS (Advanced Driver Assistance Systems).
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Podsumowując: ciągnik siodłowy Scania 540 S pozwala kierowcy na pokonanie
każdego dystansu bez wysiłku, w wielkim
komforcie i z niskim zużyciem paliwa.

Scania R 590
Drugim z prezentowanych samochodów jest ciągnik Scania R 590 A4×2NA
występujący podczas testów w połączeniu z naczepą Krone Dry Liner. Jest to
klasyczny ciągnik będący pod wieloma
względami tym, o czym może marzyć przewoźnik lub jego wykwalifikowany kierowca. Oferuje przestronną kabinę sypialną
z wysokim dachem i najniższym tunelem
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Bohater nr 2: Scania R 590 A4×2NA
z 590-konnym widlastym silnikiem DC16,
połączona z naczepą Krone Dry Liner

silnika (155 mm). Jednostką napędową
jest legendarny widlasty 8-cylindrowy
silnik Scania DC16. Także i w tym modelu silnik jest połączony z nową skrzynią biegów Scania Opticruise G33CM,
tworząc układ napędowy, który pod względem charakterystyki działania i osiągów
zadowoli najbardziej wybrednych.
W typowych warunkach eksploatacji
Scania R 590 z silnikiem D16 okazuje się
całkiem ekonomiczna: można uzyskać
absolutne oszczędności rzędu 3% na silniku i 1% na skrzyni biegów (w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem), a czasem
nawet większe. Mniejsze tarcie wewnętrzne, mniejszy rozprysk oleju i wyższy stopień sprężania to niektóre z tych czynników, które mają na to wpływ.
Scania jest liderem technologicznym,
jeśli chodzi o wysokowydajne silniki V8.
Samochód ciężarowy napędzany przez
widlastą ósemkę łączy w sobie niesamowite wrażenia kierowcy z wyjątkowymi
osiągami i zaskakującą pozytywnie ekonomiką paliwową.
Kabina sypialna CR20H w modelu
590 R zapewnia kierowcy bezpieczną
i komfortową jazdę m.in. za sprawą jej
zawieszenia – z przodu na sprężynach,
a z tyłu na 4 miechach powietrznych.

Podsumowując: Scania R 590 V8 to
naprawdę sprawna ciężarówka z osiągami, przestrzenią i wdziękiem w stopniu,
który czyni ją naprawdę pojazdem premium, bez użycia najdroższych, ekskluzywnych komponentów, które przecież
Scania może zaoferować w swoim asortymencie. Samochód ten lokuje się moim
zdaniem znacznie powyżej średniej, ale
nadal bardzo racjonalnie.

Rzędowa szóstka
Rzędowe 6-cylindrowe silniki Scania DC13 Euro VI D są obecnie dostępne
w regulacjach na 5 poziomów mocy: 370,
410, 450, 500 i 540 KM (odpowiednio
272, 302, 331, 368, 397 kW), maksymalne
momenty obrotowe to odpowiednio 1900,
2150, 2350, 2550 oraz 2700 Nm.
Tym, co łączy wszystkie silniki DC13,
jest doskonała wydajność paliwowa i wykorzystanie wyłącznie SCR do oczyszczania spalin. Wynikająca z konstrukcji
duża wytrzymałość silnika w połączeniu
z takimi usługami, jak dynamiczne plany
przeglądowe, przyczyniają się do doskonałych wyników w wymiarze kosztów
obsługi i dyspozycyjności, co prowadzi
do najlepszego całkowitego kosztu użyt-

kowania. Konstrukcja nowych silników
Scania DC13 Euro VI D oparta jest na modułowej platformie, w ramach której wykorzystuje się wiele takich samych komponentów w całej rodzinie silników, co
ułatwia serwisowanie i dystrybucję części.
Każdy silnik niezależnie od konstrukcji,
mocy i rodzaju paliwa ma stalowe tłoki,
dzieloną 4-zaworową głowicę, miskę olejową z tworzywa sztucznego, zamknięty
układ wentylacji skrzyni korbowej oraz
żeliwny blok.
Najnowszy członek rodziny, czyli wprowadzony w 2019 r. silnik DC13 166 540,
współdzieli większość rozwiązań technicznych z jednostką o mocy 500 KM,
taką jak solidna turbosprężarka o stałej
geometrii z łożyskami kulkowymi zamiast łożysk poprzecznych.
Ciągniki Scania z najmocniejszymi
rzędowymi silnikami z rodziny DC13
(a więc 540 KM) to pojazdy przeznaczone
głównie dla klientów i rynków, na których aspekty prawne dotyczące obciążenia przedniej osi uniemożliwiają im
wybór silnika V8. Jest to idealne rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje dodatkowej mocy podczas operacji transportowych. W połączeniu z odpowiednią
skrzynią biegów – taką jak G33CM – rzędowy silnik DC13 166 540 będzie sprawować się równie dobrze w zestawie do
przewozu drewna dłużycowego, jak i w dalekobieżnym zestawie wykorzystywanym
do przewozu lekkich przesyłek kurierskich.
Ten ostatni na europejskich autostradach służy do przewożenia raczej niewielkich ładunków, ale firmy i kierowcy
są świadomi zużycia paliwa i znaczenia
średnich prędkości przejazdu.

Widlasta ósemka
Widlaste 8-cylindrowe silniki Scania
DC16 Euro VI D to obecnie wersje o mocy
530, 590, 660 i 770 KM (odpowiednio
390, 434, 486 oraz 566 kW), generujące
odpowiednio momenty obrotowe 2800,
3050, 3300 oraz 3700 Nm.

Przy pojemności skokowej 16,4 dm3 regulowany na 590 KM silnik
DC16 121 na umiarkowanie trudnej trasie nie miał zbyt wielkiego
apetytu na paliwo – to również wynik współpracy Opticruise i tempomatu Scania Active Prediction maksymalnie wykorzystującego
energię kinetyczną pojazdu dzięki współpracy z GPS
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Udoskonalenia wprowadzone w roku
2020 przynoszą klientom wiele korzyści.
Najbardziej cenione są zwłaszcza mniejsze zużycie paliwa, niższa masa, mniejsze koszty obsługi oraz większa dyspozycyjność. Najważniejszą zmianą było
rozdzielenie kolektorów wydechowych,
które osobno zasilają turbosprężarkę. Turbinę o stałej geometrii napędzają bezpośrednio z dwóch stron spaliny obu rzędów
cylindrów. Rozwiązanie to nosi nazwę

Mówiąc o najnowszych zmianach w silnikach V8, można wspomnieć jeszcze
o układzie oczyszczania spalin, w którym
zastosowano podwójne dawkowanie AdBlue – poprawia to wydajność układu
SCR przy częściowych obciążeniach silnika i po zimnym rozruchu. Jest też zmodernizowany system zarządzania silnikiem
z nowym sprzętem i oprogramowaniem
oraz bardziej wydajny alternator generujący prąd o natężeniu do 180 A. W wyniku

Chociaż kabina typu R ma we wnętrzu
tunel silnika o wysokości 155 mm,
to idealna ergonomia, komfort
oraz atrakcyjne dodatki wykończeniowe związane z obecnością silnika
V8 sprawiają, że kierowca będzie się
w niej czuć bardzo dobrze

Rotated Twin Scroll FGT. Duże zmiany
zaszły również w układzie zasilania. Kanały dolotowe zostały wyprostowane, a paliwo jest dostarczane centralną szyną wysokiego ciśnienia i dłuższymi odcinkami
doprowadzającymi paliwo do cylindrów.
Maksymalne ciśnienie wtrysku zostało
obniżone do 1800 bar, aby zapewnić
dobre warunki pracy katalizatorowi SCR.
Wprowadzono pompę wysokiego ciśnienia,
która ma odrębnie sterowane elektrozawory (AIM – Active Inlet Metering). Wyższy stopień sprężania i ciśnienie spalania
dochodzące do 210 bar przyczyniają się
do znacznego ograniczenia zużycia paliwa,
podobnie jak obniżone tarcie wewnętrzne współpracujących par kinematycznych.

może oznaczać redukcję emisji CO2 nawet o 90%. Należy w tym miejscu przypomnieć, że wszystkie silniki wysokoprężne Scanii Euro VI niezależnie od typu
mogą pracować na 100-procentowym uwodornionym oleju roślinnym (HVO) lub jego
dowolnej mieszance z olejem napędowym.
To naturalne, że ciężarówki z silnikami Scania V8 są bardzo poszukiwane
w krajach, w których dopuszczalna jest
większa masa całkowita zestawu – szczególnie w krajach skandynawskich. Także
kraje takie jak Włochy i Hiszpania oraz
niektóre rynki poza Europą wybierają
silniki V8 ze względu na pagórkowaty teren z wieloma stromymi i trudnymi drogami. Typowy zestaw w transporcie dalekobieżnym w Europie pokonuje rocznie
około 150 000 km. Ciągnik z silnikiem
V8 to rozsądna decyzja na rynkach, na
których dozwolone są dłuższe i cięższe
kombinacje – oszczędności związane z niższym zużyciem paliwa mogą wynosić
około 3000–4000 dm3.

Scania Opticruise G33CM
W obu testowanych przez nas pojazdach wykorzystano nową zautomatyzowaną skrzynię biegów Scania, czyli system Opticruise zarządzający pracą skrzyni
G33CM. Skrzynia G33CM nie ma części
wspólnych z konstrukcjami wcześniej stosowanymi w samochodach Scania (GRS905

W korzystnych warunkach program Opticruise,
przełączając skrzynię
na nadbieg (bieg 14.)
G33CM pozwala, aby
przy prędkości 86 km/h
silnik pracował z ekonomiczną prędkością
934 obr/min

tych szerokich zmian w silnikach V8 najnowszej generacji obniżono zużycie paliwa
o 7–10% w porównaniu z poprzednikami.
Konstruktorzy silnika DC16 590 V8
mają jeszcze jednego asa w rękawie –
można go zamówić w wersji, w której olej
napędowy i biopaliwa produkowane na
bazie RME – FAME (estry metylowe oleju
rzepakowego – estry metylowe kwasów
tłuszczowych) można mieszać w dowolnych proporcjach do 100% RME. Samo to
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i z nadbiegiem GRSO905) i została zaprojektowana pod kątem optymalnych właściwości jezdnych i niskiego zużycia paliwa.
Opracowując tę konstrukcję, przyjęto za
cel obniżenie strat wewnętrznych o nie
mniej niż 50%. Zmniejszone tarcie wewnętrzne i użycie w skrzyni systemu z suchą miską olejową, minimalizujące opory
związane z przetłaczaniem oleju przekładniowego, obniżają zużycie paliwa.
Skrzynia generuje również mniejszy ha-

Podsumowując
DC13 166 ma lepsze osiągi jednostkowe (jednostkową moc i moment obrotowy) w porównaniu
z mocniejszym silnikiem DC16 121 i może być poważną alternatywą, gdy w centrum uwagi są ładowność lub obciążenie osi przedniej ciągnika (silnik V8
jest cięższy). Z kolei widlasty silnik DC16 121 charakteryzuje się wyższymi wartościami wskaźników
elastyczności oraz większą rozpiętością prędkości

reklama

łas (mniej o 3,5 dB) i pozwala na obniżenie spalania
o 1%, a olej MTF o niskiej lepkości przyczynia się do
wydłużenia okresów międzyobsługowych.
Dzięki zastosowaniu tylko 2 synchronizatorów
(w porównaniu z siedmioma w skrzyni GRS905),
pomiędzy niskim i wysokim zakresem, nowa skrzynia biegów jest krótsza i bardziej wytrzymała, a wałki
mogą przenosić większy moment obrotowy. Daje to
również możliwość stosowania kół zębatych o nieco
szerszych zębach, które są w stanie wytrzymać większe obciążenie i są bardziej wytrzymałe. Jednak usunięcie synchronizacji nakłada również większe wymagania na system Opticruise sterujący pracą skrzyni
G33CM i ogólną strategię zmiany biegów. Cała elektronika jest zatem nowa i zarządza siłownikami pneumatycznymi i hamulcami wałków (jest to skrzynia
3-wałkowa), które są wykorzystywane do szybkiej,
płynnej i dokładnej zmiany biegów. Dzięki opisanym
zmianom konstrukcyjnym nowa skrzynia G33CM jest
o około 60 kg lżejsza i mniejsza (zastosowano aluminiową obudowę) niż jej poprzedniczka – GRS905.
Przekładnia ma bieg pełzający (przełożenie 20,81),
12 przełożeń do jazdy w przód (1. bieg ma przełożenie
16,16) oraz nadbieg (przełożenie 0,78), zatem w pewnym sensie jest to więc skrzynia 14-biegowa. Jest
8 biegów wstecznych (rozpiętość 16,23:2,75). Tak
duża liczba biegów do jazdy wstecz przy prędkościach
do 54 km/h (opcja) jest przydatna np. gdy wywrotki
muszą jechać tyłem na duże odległości (na przykład
na budowach tuneli).
Pojedyncza przekładnia główna R780 ma przełożenie 2,59:1. W przypadku skrzyni G33CM przełożenia
dostosowano tak, aby jazda z prędkością podróżną
odbywała się na biegu bezpośrednim (bieg 12). Wówczas, jak czytamy w specyfikacji technicznej, przy
prędkości pojazdu 80 km/h silnik pracuje z prędkością
obrotową 1117 obr/min (opony 315/70). Z kolei po załączeniu nadbiegu prędkość silnika spada do 868 obr/min.
Takie zestrojenie silnika, skrzyni biegów i mostu napędowego wynika z tego, że straty w skrzyni biegów
są mniejsze podczas pracy na biegu bezpośrednim niż
na nadbiegu. Oczywiście nadbieg jest zawsze dostępny, a system sterowania skrzynią biegów może go
wybrać w przypadkach, w których jest to korzystne
ze względu na oszczędność paliwa, np. podczas wjeżdżania pod łagodne wzniesienie, gdy obciążenie układu
napędowego jest niskie.
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Decyzję ostateczną na temat tego, w jaki silnik
wyposażyć ciągnik – rzędowy DC13 (z lewej)
czy widlasty DC16 (z prawej) – i o jakich
osiągach, należy podjąć po dogłębnej analizie
zadań, z jakimi pojazd będzie musiał się zmierzyć w codziennej eksploatacji

nia 540 S, ponieważ na trudniejszych trasach nie będą konieczne tak częste zmiany
biegów – dotyczy to zarówno skrzyń manualnych, jak i zautomatyzowanych. Oczywiście chociażby ze względu na mniejszą
pojemność skokową 540-konny silnik
rzędowy mieć będzie nieco mniejszy
apetyt na paliwo.

Pojemność skokowa, dm3
Układ cylindrów
Średnica × skok tłoka, mm
Stopień sprężania
Masa suchego silnika, kg
Moc maksymalna, KM/kW
przy prędkości obrotowej, obr/min
Moment maksymalny, Nm
przy prędkości obrotowej, obr/min
Turbosprężarka
Objętość oleju silnikowego,

dm3

Maksymalne ciśnienie wtrysku, bar
Moc hamulca wydechowego, KM/kW
przy prędkości obrotowej, obr/min
Układ oczyszczania spalin
Moc jednostkowa, KM/dm3 / kW/dm3
Jednostkowy moment obrotowy,

Nm/dm3

Rozpiętość prędkości obrotowej
dla maksymalnego momentu, obr/min
Wskaźnik elastyczności momentu
Wskaźnik elastyczności prędkości obrotowej
Wskaźnik elastyczności całkowitej

Największa kabina
sypialna w ofercie
Scanii, czyli kabina S
(CS20H), to całkowicie
płaska podłoga, dużo
przestrzeni dla kierowcy
oraz wiele pojemnych
schowków

DC13 166
12,7
R6
130 × 160
21:1
1050
540/397
1800
2700
1000–1300
FGT
40
2400
329/242
2400
DOC, DPF, SCR
42,5 / 31,3
212,6
300
1,29
1,8
2,32

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

obrotowej, przy jakiej generowany jest
maksymalny moment obrotowy (patrz tabela). Elastyczność stanowi cenną cechę
silników trakcyjnych, ponieważ wskazuje
na zdolność pokonywania pewnego wzrostu momentu oporowego (obciążenia zewnętrznego) bez konieczności przełączania skrzyni na bieg o większym przełożeniu
(redukcja biegu). Przy identycznej skrzyni
biegów (G33CM) oraz identycznym przełożeniu przekładni głównej (2,59:1) Scania R 590 z widlastą ósemką może okazać
się wygodniejsza w eksploatacji niż Sca-

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

Porównanie podstawowych parametrów technicznych silników DC13 166 540 oraz DC16 121 590
DC16 121
16,4
90° V8
130 × 154
22:1
1346
590/434
1900
3050
925–1350
FGT
43
1800
408/300 kW
2400
DOC, DPF, SCR
36,0 / 26,5
186,0
425
1,53
2,05
3,14

Decyzję ostateczną na temat tego,
w jaki silnik wyposażyć ciągnik – rzędowy czy widlasty – i o jakiej mocy, należy podjąć po dogłębnej analizie zadań,
z jakimi będzie musiał się zmierzyć ten
pojazd w codziennej eksploatacji.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Fire & Forget

Dariusz Piernikarski

Najnowszy ciągnik MAN TGX 18.470 zabrałem na niewielką
przejażdżkę z Wolicy – siedziby MAN Truck & Bus Polska – do Łodzi.
Tam sprawdziliśmy, czy nowemu MAN-owi będzie do twarzy z naczepą
Scrigno – ruchomą podłogą firmy TMT Tanks & Trailers, której pojazdy
na naszym rynku dystrybuuje PTM Polska.

założenia, podobnie jak modele
poprzedniej generacji, nowy ciągnik MAN TGX 18.470 4×2 BL SA
o rozstawie osi 3600 mm to typowy „wół
roboczy” wykorzystywany w przewozach
dalekobieżnych, wyposażony w dużą kabinę sypialną GM z dachem o średniej
wysokości i dwie leżanki. Ten krótki test
miał mnie utwierdzić w przekonaniu, że
motto przewodnie związane z samochodami MAN najnowszej generacji – Simply My Truck, czyli „Po prostu moja ciężarówka” – ma solidne uzasadnienie.
Odpowiem od razu: udało się!

Charakterystyka techniczna
TGX 18.470 jest napędzany przez
6-cylindrowy rzędowy silnik D2676 LF79
Euro VI D o pojemności skokowej 12,4 dm3
z jednostopniową turbosprężarką, o osiągach w zupełności wystarczających do
realizacji typowych zadań zestawów
w transporcie dalekobieżnym. Maksymalna moc to 470 KM (346 kW), a maksymalny moment obrotowy – 2400 Nm.
Ekonomiczny zakres prędkości obrotowych silnika to 1070–1220 obr/min. Przy

prędkości 85 km/h na najwyższym biegu
silnik pracował z prędkością obrotową ok.
1150 obr/min.
Samochód wyposażono w zautomatyzowaną skrzynię przekładniową MAN
TipMatic 14.27 DD o 12 przełożeniach
z bezpośrednim przełożeniem na najwyższym biegu (rozpiętość przełożeń
16,41–1,0). Pracę skrzyni biegów nadzoruje system automatycznej zmiany MAN
TipMatic Efficiency Plus z trybem manewrowym, ale bez funkcji zmiany biegu
na niższy (kick-down), współpracujący
ze sterowanym elektronicznie wydechowym hamulcem silnikowym EVBec oraz
retarderem. Oprogramowanie skrzyni wyposażono w skutecznie działające funkcje obniżające zużycie paliwa, takie jak
np. EfficientRoll czy tryb jazdy ekonomicznej Idle Speed Driving. Ogranicznik
prędkości ustawiono na 85 km/h.

MAN TGX 18.470 4×2 BL SA
o rozstawie osi 3600 mm
to typowy „wół roboczy” wykorzystywany w przewozach
dalekobieżnych, wyposażony
w dużą kabinę sypialną GM
z dachem o średniej wysokości i dwie leżanki
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Z wizytą
w PTM Polska
– spinamy się
z naczepą
z ruchomą podłogą
Scrigno firmy TMT
Tanks & Trailers

Niezwykle wygodnym i pomocnym rozwiązaniem w nawigacji
po menu wyświetlacza bocznego jest SmartSelect, czyli
obrotowy przełącznik umieszczony w ergonomicznej pozycji
obok fotela kierowcy, ze składaną podkładką pod nadgarstek,
która stabilizuje rękę i odciąża ramię

Oś przednia o nośności technicznej
i dopuszczalnej 7,5 t ma zawieszenie
w postaci pojedynczych resorów parabolicznych ze stabilizatorem przechyłów,
tylna oś napędowa o nośności technicznej 13 t (dopuszczalne 11,5 t) z pojedynczą przekładnią hipoidalną (przełożenie
2,31) i blokadą mechanizmu różnicowego ma zawieszenie pneumatyczne z regulacją wysokości oraz czujnikiem ciśnienia w poduszkach. Funkcję stabilizującą
pełni 4-punktowy wahacz. Masa własna
ciągnika wpisana do dowodu rejestracyjnego wynosi 8028 kg. Ciągnik TGX
18.470 4×2 BL SA ma sprzęg siodłowy
Jost JSK 42 K0 o wysokości konstrukcyjnej 185 mm, płyta siodłowa ma wysokość konstrukcyjną 12 mm, co pozwala
na bezproblemowe łączenie z większością typowych naczep.
Dodatkowym rozszerzeniem możliwości pojazdu jest aktywny tempomat
MAN EfficientCruise utrzymujący bezpieczną odległość od poprzedzającego
pojazdu (ACC) z funkcją Stop and Go.
Zmianę i utrzymanie kierunku jazdy za-

pewnia precyzyjnie działający układ kierowniczy MAN ComfortSteering, a za
skuteczne działanie hamulców roboczych
odpowiada sterowany elektronicznie układ
hamulcowy MAN BrakeMatic. Wyposażenie standardowe obejmuje również
takie systemy, jak ABS, ASR oraz ESP,
jest też asystent hamowania awaryjnego
Emergency Brake Assist EBA. Wśród
pozostałych systemów wspomagających
warto wymienić asystenta powrotu na
pas ruchu LRA, pomoc przy ruszaniu na
wzniesieniu czy asystenta zmęczenia
kierowcy MAN AttentionGuard.
Pojazd dodatkowo został wyposażony
w zestaw DVS firmy Brigade pozwalający ubiegać się o pozwolenie na wjazd
do aglomeracji Londyńskiej. Zainstalowanie zestawu w samochodach ciężarowych ma na celu poprawę ogólnego
bezpieczeństwa. W skład systemu DVS
wchodzą m.in. dodatkowe boczne czujniki zbliżeniowe zamontowane po stronie pasażera na całej długości ostrzegające kierowcę o obecności niechronionego
użytkownika ruchu drogowego oraz ka-
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mera boczna wraz z sygnalizatorem dźwiękowym i monitorem dla kierowcy umiejscowionym na słupku. Nowe pojazdy MAN
doposażone w system DVS standardowo
mają montowane zewnętrzne sygnalizatory akustyczne ostrzegające innych
użytkowników dróg o skręcającym pojeździe. Sygnalizator ma osobny przycisk
dezaktywujący, gdyż zgodnie z przepisami powinien być on wyłączony w godzinach nocnych.

Kokpit – mała rewolucja
Z Wolicy do Łodzi pojechałem samym ciągnikiem – osławionym „koniem”.
Można by od razu powiedzieć, że to żaden test: bez naczepy, bez ładunku, inne
spalanie itd. – ale niezupełnie. Przecież
komfort pracy kierowcy i to, jak się odnajduje za kierownicą prowadzonego samochodu, jedynie częściowo zależy od
tego, czy ciągnik ma dzięki załadowanej
naczepie obciążoną oś napędową, czy
w ciasnym zakręcie trzeba uważać, aby
go nie ściąć lub czy musimy brać poprawkę na wydłużoną drogę hamowania.
Kilka godzin na S8 i bardzo zatłoczonych
drogach dojazdowych do Łodzi pozwoliło
mi „wczuć się” w nowego TGX, zrozumieć,
jak działają jego systemy wspomagające
i wreszcie – cieszyć się płynną, spokojną
jazdą w komfortowej ciężarówce.
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Ciągnik był dodatkowo wyposażony w zestaw DVS firmy
Brigade – w jego skład wchodzą m.in. dodatkowe boczne czujniki
zbliżeniowe zamontowane na zewnątrz kabiny po stronie pasażera,
ostrzegające kierowcę o obecności niechronionego użytkownika
ruchu drogowego oraz kamera boczna wraz z sygnalizatorem
dźwiękowym i monitorem umiejscowionym na słupku A

Na desce rozdzielczej i tablicy wskaźników nowego TGX wprowadzono sporo
zmian. Okazuje się jednak, że wystarczy
chwila, aby opanować obsługę wszystkich najważniejszych funkcji i sposoby
poruszania się po różnych poziomach
menu na wyświetlaczach. W tym ostatnim niezwykle wygodnym i pomocnym
rozwiązaniem okazuje się SmartSelect,
czyli obrotowy przełącznik pozwalający
na obsługę funkcji dodatkowego wyświetlacza cyfrowego. Został umieszczony w ergonomicznej pozycji, obok fotela kierowcy, ma składaną podkładkę
pod nadgarstek, która stabilizuje rękę
i odciąża ramię kierowcy.
Dzięki zmianom wprowadzonym w organizacji kokpitu kierowca ma teraz jeszcze bardziej ergonomiczne możliwości
obsługi i odczytu. W sumie problemem
dla kogoś, kto rozpoczyna swoją przygodę z najnowszym TGX, może być nie
to, jak wybrać i ustawić daną funkcjonalność, ale brak wiedzy o tym, jakie
funkcje są dostępne i co potrafią. Słowem
– bez fachowego szkolenia lub przeczytania stosownych rozdziałów podręcznika użytkownika nie obędzie się.

Cieszy, że całkowicie przeprojektowano obsługę przekładni Tipmatic:
nareszcie odbywa się to za pomocą
przełącznika po prawej stronie kolumny
kierownicy. Zarówno tryby pracy skrzyni
biegów, jak i program zmiany biegów wybiera się intuicyjnie. Dziwi jednak bardzo, dlaczego przy tak dużych modyfikacjach wnętrza pozostawiono wystającą
z podłogi sporych rozmiarów konsolę, na
której znajduje się tylko (!) dźwignia hamulca parkingowego.
Bardzo czytelny, wielki (12,3 cala)
i kolorowy wyświetlacz daje się obsługiwać bez większych problemów. W standardowym ustawieniu po lewej stronie
widoczny jest prędkościomierz, a po prawej obrotomierz. Pomiędzy nimi znajduje
się obszar, na którym pojawiają się dodatkowe informacje. Dotyczą one np.
systemów wspomagających w postaci
trójwymiarowego odwzorowania własnego pojazdu oraz, w stosownych przypadkach, pojazdów jadących z przodu
lub właśnie wyprzedzających. Układ wy-

świetlaczy można zmieniać – są to „kurtyny”, które pojawiają się w centralnym
obszarze, wysuwając się z lewej lub prawej strony. Owe „kurtyny” dostarczają
wielu dodatkowych informacji. Po lewej
mamy więc menu kontroli pojazdu, ustawienia, komunikaty i dane dotyczące jazdy, a także informacje o czasach jazdy
i przejechanych kilometrach. Po prawej
mamy zmniejszony widok nawigacji, radio, media i telefon. Całość można obsługiwać przyciskami na kierownicy, choć
przyznaję, że na początku trzeba trochę
zerkać, co nacisnąć. Można również wywołać najważniejsze ustawienia dotyczące pojazdu za pomocą przycisku z symbolem ciężarówki obok zestawu wskaźników.
Umożliwia on szybki dostęp do regulacji zasięgu świateł, jasności wyświetlacza, odczytu licznika kilometrów czy
układu czyszczenia reflektorów.
Chwilę odpoczywałem na dolnej leżance – wygodny materac ma grubość
110 mm, jest regulowany zagłówek,
lampki do czytania, gniazda 12V, 24 V,
USB, przyciski oświetlenia i nastaw ogrzewania. Nad leżanką na ścianie tylnej i po
bokach umieszczono schowki na drobne
przedmioty. Przemyślaną koncepcję przestrzeni i mieszkania w nowej kabinie
TGX potwierdza duża liczba schowków.

Przestrzeń ładunkowa naczepy
TMT Scrigno na całej
długości ma harmonijkowe, składane
ściany boczne, co
umożliwia boczny
załadunek i rozładunek jak w naczepie
kurtynowej
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Naczepa TMT Scrigno ma pojemność 92 m3,
w środku zmieszczą się również 33 europalety,
zastosowano system ruchomej podłogi Cargo
Floor CF500 z 21 aluminiowymi deskami

Ich pojemność jest wyjątkowo duża i wynosi do 1148 l. Schowki (w tym lodówka)
dostępne po uniesieniu leżanki wyglądają po prostu imponująco.

Systemy wspomagające w akcji
Wystarczy przejechać kilka kilometrów, by jedno stało się jasne: w kabinie
jest bardzo cicho. Ciągnik prowadzi się
bardzo pewnie i wygodnie – nawet bez
naczepy, a niewielkie drgania i wstrząsy
są łatwo tłumione przez dobrze dobrane
zawieszenie kabiny. Podczas różnych manewrów wymagających obserwacji przestrzeni wokół docenimy zmiany, jakie
wprowadzono w lusterkach zewnętrznych.
Mają cieńszą obudowę, która w całości
została przesunięta nieco do tyłu. To
zwiększa bezpośrednie pole widzenia
kierowcy w obszarze słupka A.
Wspomaganie skrętu działa rewelacyjnie: czujniki radarowe monitorują obszar po stronie pasażera przy prędkościach do 30 km/h. Pasek LED w słupku
A ostrzega w krytycznych sytuacjach. Poziom ostrzeżenia zależy od tego, jak daleko rozpoznany inny użytkownik drogi
znajduje się od pojazdu i czy grozi sytuacja wypadkowa: ścieżki ruchu są obliczane z wyprzedzeniem. Innym wygodnym
systemem jest wspomaganie zmiany pasa
ruchu LCS (Lane Change Support), który
wykorzystuje również czujniki radarowe
i monitoruje boczne obszary po lewej i prawej stronie pojazdu przy prędkościach
powyżej 50 km/h. System jest ogromnym
ułatwieniem, szczególnie przy dużym
natężeniu ruchu.
Jeśli istnieje ryzyko opuszczenia pasa
ruchu bez aktywacji kierunkowskazu,
interweniuje system wspomagania powrotu na pas LRA (Lane Return Assist).
LRA integruje funkcjonalność dawnego
systemu ostrzegania o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu LDW, aktywnego
wspomagania kierownicy Comfort Steering oraz czujników radarowych z przodu
pojazdu. Podczas gdy LDW ostrzegał
akustycznie w przypadku zjazdu z pasa,
LRA interweniuje niezależnie i kieruje
pojazd z powrotem w obręb pasa. LRA
można oczywiście wyłączyć.

We wnętrzu
przestronnej kabiny
GM jest wygodnie
– materac z regulowanym zagłówkiem
ma grubość
110 mm, obszerne
schowki są umieszczone nad leżanką

W zachowaniu bezpiecznej odległości
kierowca może liczyć na pomoc adaptacyjnego tempomatu z funkcją Stop &
Go. ACC Stop & Go automatycznie reguluje odległość do poprzedzającego pojazdu, nawet przy niskich prędkościach
w zakresie od 0 do 15 km/h. ACC przy
zbliżaniu się do pojazdu poprzedzającego
automatycznie hamuje przed nim – w razie potrzeby aż do zatrzymania. Jeżeli
przerwa w podróży trwa krócej niż 2 sekundy, samochód ponownie rusza automatycznie. Muszę przyznać, że właśnie
działanie tego systemu doceniłem najbardziej, gdy zmuszony byłem przebijać
się przez Łódź i jej drogi wylotowe w godzinach szczytu. To, że system zahamuje
za kierowcę do zatrzymania włącznie, nie
zwalnia tego ostatniego od myślenia
i obserwacji drogi, ale z pewnością jest
to duże ułatwienie podczas jazdy w korkach, dzięki któremu mniej się zestresujemy i zmęczymy.

Naczepa Scrigno
Od niedawna pojazdy włoskiej marki
TMT Tanks & Trailers ma w swojej ofercie dział naczep nowych PTM Polska. Ciekawym pojazdem, jaki został nam za-
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prezentowany, była solidna i elastyczna
w wykorzystaniu naczepa z ruchomą
podłogą Scrigno, produkowana przez
TMT Tanks & Trailers.
Pojazd został specjalnie zaprojektowany do bezpiecznego i wydajnego transportu odpadów, materiałów budowlanych, gruzu budowlanego i materiałów
recyklingowych, a także do transportu
plastiku, papieru (ścinek i opakowanego), materiałów mokrych lub wilgotnych,
sypkich produktów rolnych i leśnych,
big-bagów. Można również przewozić
towary niepodzielne, ładunki spaletyzowane, skrzynie czy panele. Jest to pojazd
o dużych możliwościach wykorzystania,
można w nim bowiem przewozić różne
ładunki powrotne, co znacznie zmniejsza udział jazdy na pusto i poprawia ekonomikę eksploatacji.
Naczepa TMT Scrigno ma pojemność
92 m3, w środku zmieszczą się również
33 europalety, jej masa własna z wyposażeniem standardowym to 9100 kg.
Zastosowano system ruchomej podłogi
Cargo Floor CF500 z 21 aluminiowymi
deskami o grubości 6–8–10 mm, ściany
boczne wykonano z profili aluminiowych
o grubości 30 mm. Maksymalna masa
techniczna pojazdu to 45 000 kg.

| TECHNIKA |
Przemyślaną koncepcję przestrzeni i mieszkania w TGX
z kabiną typu GM potwierdza duża liczba schowków.
Ich pojemność jest wyjątkowo duża i wynosi do 1148 l.
Schowki (w tym lodówka) dostępne po uniesieniu
leżanki wyglądają po prostu imponująco

Przestrzeń ładunkowa naczepy jest
na całej długości wyposażona w harmonijkowe, składane ściany boczne, co
umożliwia boczny załadunek i rozładunek jak w naczepie kurtynowej. Przy
szerokości załadunku wynoszącej około
12 060 mm i wysokości załadunku wynoszącej 2540 mm zarówno długie, jak
i nieporęczne towary można ładować
i transportować łatwo i bez komplikacji.
Ponadto obecność ruchomej podłogi umożliwia szybki i bezpieczny za- i rozładunek od tyłu.
Zabezpieczenie ładunku zostało również zoptymalizowane: skrzynia ładunkowa i poziome podłużnice zaciskowe są
zgodne z normą DIN EN 12642 XL. Praktycznym rozwiązaniem jest to, że procesem załadunku i rozładunku naczepy
z ruchomą podłogą bezkontaktowo i z bezpiecznej odległości można sterować za
pomocą pilota.

Odpal i zapomnij
„Odpal i zapomnij” (Fire & Forget) to
określenie samonaprowadzających się
na cel pocisków rakietowych. Wystarczy
tylko namierzyć cel i odpalić pocisk, a ten
będzie automatycznie zmieniał trajektorię lotu tak, aby trafić. Na koniec mojej przejażdżki miałem takie właśnie skojarzenie: MAN TGX 18.470 najnowszej
generacji przypomina trochę pocisk „Od-

pal i zapomnij”. Wiele funkcji wspomagających kierowcę działa automatycznie,
a w dodatku bardzo pewnie – szybko zyskujemy do nich zaufanie. Oczywiście na
razie kierowca pozostaje kluczowym elementem zestawu ciągnik–naczepa, ale skoro nowe technologie są w stanie w znaczny sposób pomóc mu w bezpiecznym
i ekonomicznym prowadzeniu pojazdu,
to dlaczego im na to nie pozwalać?

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Produkt to nie wszystko
– jak zoptymalizować proces zakupowy
i oszczędzić dzięki współpracy z SIRIT Poland?
Firma SIRIT Poland
– działający od 20 lat
na rynkach Europy
dystrybutor armatury
pneumatycznej do układów
hamulcowych oraz części
zamiennych – oferuje
rozwiązania, które realnie
wpływają na oszczędności
u klientów.

rzyzwyczajenie i utarte sposoby działania
sprawiają, że klienci od lat pracują w znanym sobie schemacie. Nowoczesne rozwiązania dotyczące zarządzania magazynem pozwalają
znacznie zoptymalizować czas dostaw, montażu,
a przede wszystkim oszczędzać na zakupach.
SIRIT Poland to oficjalny dystrybutor włoskiej marki
SIRIT specjalizującej się w produkcji złączek do
pneumatycznych układów hamulcowych montowanych w samochodach ciężarowych, autobusach
i pojazdach rolniczych. Firma działa na rynkach
Europy Środkowo-Wschodniej, oferując bezpieczne
akcesoria pneumatyczne, zbiorniki powietrza, oznakowanie pojazdów, komponenty elektryczne, spirale
i przewody tekalan. SIRIT Poland nie tylko dostarcza produkty najwyższej jakości, ale też przywiązuje bardzo dużą wagę do optymalizacji zamówień,
przejmuje zarządzanie magazynem i doradza technicznie, gwarantując oszczędności.

Fabrizio Cottura

,
prezes Sirit Poland

Jak odchudzić magazyn
z systemem KANBAN?
SIRIT Poland nie tylko dba o dostarczanie produktów do układów hamulcowych, ale też mocno
skupia się na wsparciu swoich klientów poprzez
realizowanie wielu usług dodatkowych. Jednym
z najważniejszych procesów jest oparte na metodologii KANBAN przejęcie zarządzania magazynem.
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W ten sposób firma prowadzi stały monitoring stanów magazynowych i utrzymuje je na odpowiednim poziomie – zgodnie z zapotrzebowaniem. Dzięki
wyznaczeniu minimalnych i maksymalnych limitów
produktów realizuje dostawy na podstawie automatycznie generujących się zamówień. Osoby zarządzające magazynem nie muszą liczyć użytych
części, rejestrować ich, angażować biura zakupów.
Regularnie wykonywana analiza i korekta pozwalają cały czas utrzymywać stan magazynowy na odpowiednim poziomie. „Statystyka jest kluczem do
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Magazyn zarządzany
systemem KANBAN.
Skanowanie pistoletem
laserowym, który
odczytując kody
kreskowe widoczne
na pojemnikach
SMART, aktualizuje
jego stan w czasie
rzeczywistym

oszczędzania. Każdego tygodnia dostarczamy odpowiednie wolumeny, biorąc na siebie odpowiedzialność za uniknięcie przestoju w produkcji. Po
jakimś czasie robimy korektę zapotrzebowania na
podstawie statystyk z systemu. Reagujemy natychmiast i działamy bez pośredników. Oprogramowanie KANBAN jest dla naszych klientów darmowe”
– mówi Fabrizio Cottura, prezes SIRIT Poland.
W firmach, które nie działają według systemu
KANBAN, bardzo często zauważyć można zbyt duże
i niepotrzebne dostawy produktów, które później
zalegają w magazynie. SIRIT Poland odbiera niepotrzebny towar po cenie zakupu. Dodatkowo oferuje szkolenia personelu z używania statystyk, co
pozwoli zapanować nad zamówieniami i kupować
tylko tyle produktów, ile realnie jest potrzebne.
W ten sposób eliminowane jest przepełnienie magazynów i zamrożenie środków finansowych.

cykliczne szkolenia pracowników oraz tworzenie
dokumentacji. Jeden z największych producentów
naczep w Europie zaoszczędził dzięki tym usługom
ok. 15–20%, skracając czas montażu i liczbę używanych złączek (ze 100 na 80) oraz ok. 10% na
kosztach zakupu.
„Złączki są jak klocki, z których można budować,
używając różnych elementów. W ramach doradztwa technicznego robimy audyt, proponujemy nowy
system i montujemy na jego podstawie naczepy,
a następnie testujemy je. Cały ten proces jest dla
klienta bezpłatny w ramach naszej współpracy.
Takie doradztwo jest najlepszą oszczędnością, na
poziomie 5–7%, która przewyższa korzyściami zniżkę cennikową, o którą klienci zawsze proszą” – dodaje Fabrizio Cottura.

Jak optymalizować układ
pneumatyczny i wybrać
najlepsze części?
Kompetencje techniczne i doświadczenie pozwalają ekspertom SIRIT Poland zweryfikować, czy dana
firma może skrócić czas montażu lub zaoszczędzić
poprzez użycie mniejszej liczby złączek lub innego
ich typu. Wystarczą 2 dni na produkcji, aby wiedzieć, gdzie można poszukać oszczędności. Dlatego w ramach współpracy firma oferuje audyty,

W ofercie SIRIT Poland znajdują się złączki
do systemów pneumatycznych z demontażem tekalanu, bez demontażu, adaptery
i skręcane – tzw. „stary system”

Zdjęcia: © SIRIT Poland

Po więcej informacji
zapraszamy na
www.siritpoland.pl
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Apoteoza ruchomej podłogi
Dariusz Piernikarski
Poprawa wydajności jest celem każdej operacji transportowej. Naczepy z ruchomą
podłogą dają wiele korzyści, w tym szybki rozładunek i możliwość działania bez
pomocy systemu wywrotu. Inwestycja w ruchomą podłogę optymalnie
dopasowaną do specyfiki realizowanych zadań transportowych może zapewnić
przewoźnikom zarówno rentowność, jak i produktywność.

a europejskim rynku naczep z ruchomą podłogą trendy wyznaczane są przez producentów z krajów Beneluksu, oni też mają największe
udziały rynkowe w tej grupie produktowej.
Wśród liderów rynku wymienić można
takie firmy, jak Knapen Trailers, Kraker
Trailers czy STAS. Oczywiście obecni są
także wielcy i nieco mniejsi producenci
z szeroko rozumianej branży naczepowej
– np. Schwarzmüller, Wielton, Fliegl,
Legras, Reisch, Bodex czy TMT Tanks
& Trailers.

ułożone deski wykonane są z profili aluminiowych lub stalowych, zgrupowanych
ze sobą naprzemiennie w zespoły typowo
co 3. Zespoły desek mogą przemieszczać
się wzdłużnie o ok. 200 mm w kierunku
tyłu pojazdu – przesunięcie realizowane
jest przez siłowniki hydrauliczne. Następnie kolejne zespoły (a więc np. jednocześnie co 3. deska) są cofane do pierwotnej
pozycji. Ruch powrotny realizowany jest
w 2 pociągnięciach – deski przemieszczają się względem siebie o połowę długości. Jeśli ruch desek podłogi odbywa

się w kierunku tyłu naczepy, powoduje to
rozładowanie, jeśli odwrotnie – przesuwanie w kierunku przedniej ściany. Można
w ten sposób przemieszczać w głąb pojazdu ładunki umieszczone z tyłu. Jeśli
jest to materiał sypki, powoduje to jego
zagęszczenie – w przypadku śmieci można
w ten sposób załadować do 30% więcej.
Aby zwiększyć szybkość rozładunku podczas pracy ruchomej podłogi, ładunek jest
wypychany przez płytę czołową, która
w pozycji spoczynkowej znajduje się za
ścianą czołową naczepy.

Jak to działa?

Uniwersalność naczepy
z ruchomą podłogą przejawia się
w możliwości jej rozładunku
na nierównym podłożu czy
w pomieszczeniach zamkniętych,
można również precyzyjne porcjować rozładowywany materiał
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© D. Piernikarski

Najpopularniejszym systemem ruchomej podłogi jest tzw. system czterofazowy. Liczba desek tworzących podłogę
jest różna i zależna od producenta oraz
przeznaczenia naczepy. Najmniej desek
to 12, najwięcej 24. Jest to zawsze jednak wielokrotność liczby 3. Wzdłużnie
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© Knapen Trailers

Naczepy z ruchomą
podłogą mogą również
działać w tradycyjnym
transporcie ładunków
spaletyzowanych
i ładunków luzem
– dużym ułatwieniem
są wersje ze składanymi ścianami bocznymi, jak np. w naczepie Knapen EXIDE

Systemy ruchomej podłogi
Do wiodących producentów systemów napędowych i desek stosowanych
w pojazdach z ruchomą podłogą należy
zaliczyć 2 firmy: Cargo Floor oraz Keith
Walking Floor. Systemy przesuwu oferują również tacy producenci, jak Hyva
Floor oraz Spiro Floor.
Obecnie stosowany napęd ruchomych desek podłogowych to w większości przypadków wysokociśnieniowy
układ hydrauliczny pracujący z ciśnie-

Do transportu najbardziej
abrazyjnych odpadów
(np. złomu) stosowane
są ruchome podłogi
z deskami stalowymi
– w naczepach BMI
z systemem Keith
Walking Floor
zamontowano
stalowe listwy V-9

© K. Biskupska

Częstotliwość i prędkość, z jaką te
etapy są powtarzane, zależy od mocy
pompy hydraulicznej. Dostępna moc,
z jaką ładunek może być przesuwany, zależy od dostępnego ciśnienia pompy hydraulicznej.

niem roboczym od 200 do 250 bar. Do
cylindrów hydraulicznych podwójnego
działania mocowane są belki poprzeczne.
Na poprzeczkach znajdują się łączniki
– prowadnice – w ilości zależnej od liczby
desek. Przy odpowiednio dużej liczbie
prowadnic ugięcie poprzeczki pod ciężarem przewożonego ładunku jest nie-

wielkie. Do prowadnic przytwierdza się
ruchome deski. Sterowanie hydrauliką
odbywa się za pomocą zdalnego sterowania kablowego lub radiowego.
Ważnym aspektem eksploatacyjnym
jest niezawodność hydraulicznego zespołu
napędowego. Napędy stosowane w najbardziej rozpowszechnionych systemach

reklama
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W naczepach STAS ecoSTAR może być stosowana
tylna klapa podnoszona hydraulicznie oraz hydraulicznie otwierany dach z pokrywą plandekową
– jest to system STAS ecoFloor

© STAS

Cargo Floor i Walking Floor wymagają
ograniczonego zakresu czynności obsługowych. Producenci zalecają comiesięczne
kontrole wizualne systemu podłogowego, z dokładniejszą kontrolą i wymianą
układów filtracji oleju hydraulicznego
wykonywaną – w zależności od systemu
i intensywności eksploatacji – w odstępach np. półrocznych. Zasada jest jedna:
jeśli w układzie hydraulicznym krąży
czysty olej hydrauliczny, problemów będzie niewiele.

© Benalu

Gładkie lub faliste listwy
podłogowe (21 szt.) naczepy
Benalu JUMBOTRACK mogą
mieć grubość 6 lub 10 mm,
w wersji do bardziej wymagających zastosowań (Heavy
Duty) używane są odporne
na uderzenia listwy
o grubości 10 lub 18 mm

© Knapen Trailers

Ściany boczne
naczep Knapen
K100-Waste
od wewnątrz są
zabezpieczone
trudnościeralnymi płytami
różnych typów
i rozmiarów

Wysokie ciśnienia i natężenia przepływu stawiają wyższe wymagania w zakresie jakości oleju, filtracji i monitorowania temperatury. Uszkodzenie układu
hydraulicznego w naczepach z ruchomą
podłogą jest często spowodowane niewystarczającą konserwacją. Zwykle układy
hydrauliczne ruchomych podłóg wypo-

saża się w manometry do monitorowania
ciśnienia podczas pracy. Najważniejszym
odczytem jest wartość ciśnienia na biegu
jałowym: pokazuje ono, jakie straty w systemie przeważają, czy jest to spowodowane przez zużyte bloki ślizgowe, wygięte
rury prowadzące, uszkodzone uszczelki
boczne czy zużyte pręty podłogowe.
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Deski aluminiowe czy stalowe?
Klienci używają w swoich naczepach
różnych rodzajów podłóg. Przy wyborze
podłogi należy wziąć pod uwagę takie
czynniki, jak ścieranie materiału, sposób
załadunku naczepy oraz to, czy podłoga
musi wytrzymać naciski wózków widłowych. Trzeba również dopasować podłogę do rodzaju przewożonego materiału.
Rozładunek bardzo ściernych materiałów, takich jak żwir, lub górny załadunek ciężkich materiałów, w trakcie transportu spadających na podłogę, która nie
jest zalecana do tych zastosowań, może
spowodować szybsze zużycie desek.
Za wyborem profili aluminiowych przemawia dążenie do uzyskania jak najmniejszej masy własnej pojazdu. W ponad 90% zamówień klienci decydują się
na aluminiowe deski podłogowe o grubości 6, 8 i 10 mm. Do transportu wyjątkowo ciężkich materiałów lub powodujących intensywne zużycie materiałów
komunalnych czy rozbiórkowych stosowane są deski wykonane ze stali. Można
również użyć solidnych aluminiowych desek podłogowych ogólnego zastosowania
– są one zazwyczaj grubsze.
Deski aluminiowe, aluminiowe z pokryciem stalowym czy stalowe są dostępne w wielu różnych wersjach dystrybuowanych przez producentów – często
ich profile są ściśle dopasowane do szczegółowych wymagań producenta pojazdu.
Zależnie od przeznaczenia pojazdu w deskach stosowane są różnego rodzaju perforacje lub płozy.
Trwałość każdej deski podłogowej jest
ostatecznie określona przez liczbę transportowanych ładunków dziennie i rodzaj przewożonych materiałów. Klienci
praktykują przedłużanie żywotności alu-

miniowych listew podłogowych, obracając je, gdy wskutek zużycia ich grubość
w części tylnej dochodzi do 75% grubości
pierwotnej.
W systemach odpornych na przecieki
(tzw. semi leak-proof) puste w środku
i połączone ze sobą ryglami deski tworzą
uszczelnienie labiryntowe. W całkowicie
wodoszczelnych systemach ruchomej
podłogi zamiast prowadzenia desek na
poprzecznicach stosowane są całkowicie
zamknięte płyty podłogowe z tworzywa
sztucznego, prowadzone na specjalnych
klockach ślizgowych. Napęd podłogi zabudowywany jest przed ścianą czołową,
tak aby możliwe było uszczelnianie otworów, w których umieszczone są tłoczyska
siłowników hydraulicznych.

Ruchoma podłoga dobra
na wszystko
Naczepy z systemem ruchomej podłogi przeznaczone są do transportu towarów sypkich, jednak świetnie sprawdzają
się w transporcie wszystkich towarów,
które wymagają dużej pojemności ładun-

© Bodex
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Bodex ma w ofercie produktowej uniwersalne naczepy z ruchomą podłogą, które
umożliwiają wielowariantowy załadunek przede wszystkim długich przedmiotów

kowej. Naczepy z ruchomą podłogą można
z powodzeniem wykorzystywać w usługach transportowych realizowanych na
potrzeby takich branż, jak rolnictwo (np.
płody rolne, nawozy, kiszonka, obornik,
pasze, biomasa), gospodarka odpadami
i surowcami wtórnymi (np. śmieci i odpady komunalne luzem, surowce wtórne,
tworzywa sztuczne, osady ściekowe),
przemysł drzewny i papierniczy (np. pul-

reklama

pa, wióry, papier odpadowy, kora, odpady
drewniane), przemysł paliwowy (trociny,
cięte opony, pelet). Nie można zapominać, że naczepy z ruchomą podłogą mogą
również działać w tradycyjnym transporcie ładunków spaletyzowanych i ładunków luzem, a zdarza się również, że sięgają po nie przewoźnicy realizujący usługi
dla branży budowlanej, wożąc mniej agresywne sypkie materiały budowlane.
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© Schwarzmüller

Inną bardzo ważną cechą naczep
z systemem ruchomej podłogi jest szybkość rozładunku, która w zależności od
przewożonego towaru wynosi nawet poniżej 10 min. Naczepy z ruchomą podłogą
dość łatwo można zintegrować z innymi
instalacjami, takimi jak taśma transportowa, przenośnik śrubowy, rozdrabniacz, prasa, piec itp.

Aluminiową naczepę z ruchomą podłogą można wyposażyć w elektrycznie
zwijaną plandekę, która znacznie zwiększa bezpieczeństwo obsługi
© Kraker Trailers

CF-ISO jest naczepą firmy Kraker z izolowaną ruchomą
podłogą, której używa się do transportu towarów na paletach
wymagających przewozu w klimatyzowanych warunkach

W zasadzie możliwości naczep z ruchomą podłogą są nieograniczone. Producenci dostosowują swoje produkty do
potrzeb klienta. Naczepy w zależności od
producenta mają wiele konfiguracji, a dodatkowo zawsze istnieje możliwość sprostania indywidualnym, specyficznym potrzebom firmy transportowej. W związku
z tym wiele naczep produkowanych jest
na specjalne życzenie klienta.
Ładunki sypkie można ładować od
góry, jak wywrotkę. Towar na paletach
można ładować w tradycyjny sposób
przez drzwi tylne lub otwierany bok naczepy za pomocą paleciaka bądź wózka
widłowego lub bezpośrednio korzystając
z układu ruchomej podłogi.
Uniwersalność naczepy z ruchomą
podłogą przejawia się w możliwości jej
rozładunku na nierównym podłożu czy
w pomieszczeniach zamkniętych. Poziomy wyładunek zmniejsza konieczność dysponowania stabilnym podłożem,
co jest wymagane w przypadku wywrotek. Rozładunek jest również możliwy
przy silnym wietrze bez zwiększonego
ryzyka przewrócenia się naczepy. Sam
ciągnik z naczepą nie musi być ustawiony
w linii prostej, by uzyskać odpowiednie
oparcie i stabilność. Poziomy rozładunek

© D. Piernikarski

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

naczepy z ruchomą podłogą nie tylko
zapobiega jej przewróceniu się, jak to
może się zdarzyć w przypadku wywrotki,
ale także podczas procesu rozładunku eliminuje ryzyko kolizji np. z napowietrznymi przewodami energetycznymi lub
gałęziami drzew. Daje to przewoźnikom
bardzo potrzebną elastyczność działania
w miejscach rozładunku.
Ponadto naczepy z ruchomą podłogą
umożliwiają precyzyjne porcjowanie rozładowywanego materiału w zależności od
potrzeb i możliwości odbiorcy, co jest
dość trudne przy użyciu tradycyjnej wywrotki. Zastosowanie systemu ruchomej
podłogi umożliwia też transport ładunków spaletyzowanych – w tym aspekcie
naczepy wywrotki prostokątne mają podobne możliwości.
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Pewną barierą hamującą penetrację
rynku przez naczepy z ruchomą podłogą
jest ich cena, która typowo przewyższa
nawet o ok. 10 tys. euro dobrze wyposażoną naczepę wywrotkę. Zachętą do zakupu naczep z ruchomą podłogą – oprócz
wszechstronności wykorzystania – może
być ich zwiększona pojemność ładunkowa. Pojemności nawet do 100 m3 nie
są niczym wyjątkowym, a naczepy o tej
kubaturze – w zależności od tego, czy
np. zastosowano stalową czy aluminiową
ramę podwozia i jaki mają osprzęt dodatkowy – mają masę własną w przedziale
7600–8200 kg. Większe objętościowo
możliwości przewozowe oznaczają, że
dzięki zmniejszonej liczbie kursów i niższemu zużyciu paliwa można zwiększyć
rentowność eksploatacji.
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Ruchome podłogi TMT
w ofercie PTM Polska
Od początku 2021 r. firma PTM Polska rozszerzyła swoją ofertę
w segmencie naczep z ruchomą podłogą o modele z otwieranymi
bokami włoskiej firmy TMT Tanks&Trailers.

© PTM Polska

MT Tanks & Trailers, firma z 50-letnią tradycją, opiera swoją produkcję na trzech
podstawowych wartościach: Product,
People, Passion (produkt, ludzie, pasja). Z tego fundamentu wypływa determinacja do tworzenia
bezkonkurencyjnych produktów poprzez wykorzystanie wysokiej jakości materiałów, wysoką
kontrolę bezpieczeństwa, doskonałe i dokładne wykonanie. Wszystko po to, aby dać klientom maksymalny zysk.

Model Conchiglia MF może być wyposażony w 1 lub 2 pary
drzwi bocznych zarówno po prawej, jak i lewej stronie,
o szerokości 6300 mm każde, przedzielone stałą kolumną
centralną zapewniającą stabilność

© K. Biskupska

Pojemność naczepy
TMT Scrigno to 91 m3,
na pokładzie zmieszczą
się 33 palety, podłoga
w zależności od potrzeb
ma grubość
6, 8 lub 10 mm
Aby zapewnić maksymalną elastyczność, jakość,
niezawodność i wydajność, TMT oferuje m.in.
naczepy z ruchomą podłogą z otwieranymi bokami.
W zależności od potrzeb klient ma możliwość zamówić naczepę:
• z 1 parą otwieranych drzwi (otwierane na połowie ściany bocznej) – model Conchiglia MF 6.3,
• z 2 parami otwieranych drzwi (otwierane na
całej długości naczepy) – model Conchiglia
MF 6.3+6.3.
Model Conchiglia MF może być wyposażony
w drzwi boczne zarówno prawe, jak i lewe, o wymiarach 6300 mm każde, przedzielone stałą ko-

lumną centralną zapewniającą stabilność. Dzięki
temu rozwiązaniu łatwo można załadować płyty,
materiały na paletach, jak również materiały sypkie. Możliwość transportu materiałów sypkich
w rotacji z ładunkami paletowymi, drobnicowymi
lub mieszanymi oraz ładunkami częściowymi jest
jedną z największych zalet tej naczepy.
Kolejny model naczepy TMT z ruchomą podłogą
to TMT Scrigno, z otwieranymi i przesuwanymi
drzwiami bocznymi. Przestrzeń ładunkowa tego
pojazdu jest dostępna od strony wzdłużnej w taki
sam sposób, jak w przypadku naczepy kurtynowej i wynosi 12 060 mm. Pojemność to 91 m3, na

pokładzie zmieszczą się 33 palety. Podłoga w zależności od potrzeb ma grubość 6, 8 lub 10 mm.
Zabezpieczenie ładunku jest zoptymalizowane:
korpus skrzyni i poziome podłużnice zaciskowe odpowiadają normie DIN EN 12642 (Code XL). W ten
sposób można zabezpieczyć prawie wszystkie
transporty drobnicowe przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa i wydajności.
Naczepy z ruchomą podłogą i otwieranymi bokami
wyróżniają się bardzo dużą elastycznością i w zasadzie nieograniczonymi możliwościami ładunkowymi. Mają zastosowanie w branży komunalnej, rolnictwie, leśnictwie, transporcie biomasy oraz
towarów paletyzowanych.
W portfolio naczep z ruchomą podłogą firma posiada
również naczepy chłodnie, wersje intermodalne
(huckepack), wyposażone w specjalne wzmocnienia
do podnoszenia oraz naczepy wodoszczelne.
Opracowanie (KB)
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K-Force – produkt wyjątkowy
Poznaj K-Force. Wydajność, szerokie możliwości wykorzystania
i łatwość obsługi to kluczowe cechy produktu.

olenderski producent Kraker Trailers oferuje od 1989 r. naczepy z ruchomą podłogą. Lata doświadczeń i nieustannych
ulepszeń zaowocowały rozwojem najmocniejszej
i niezawodnej naczepy z ruchomą podłogą – K-Force.

Wytrzymała i lekka
Zaawansowana technologia i nowoczesna metoda
produkcji oraz ciągła kontrola gwarantują wysoką
jakość innowacyjnych naczep z ruchomą podłogą.
Dobrym przykładem innowacji są połączenia śrubowe wykorzystywane do montażu naczep K-Force.
Umożliwiają one łączenie stali i aluminium. Rezultatem jest niezwykle mocny i lekki pojazd z podłogą o unikatowej konstrukcji. System podłogowy
K-Force wykazuje przez długie lata niezwykłą odporność na działanie wysokich obciążeń.
Nie tyko podłoga i metoda jej produkcji czynią
K-Force wyjątkową. Ten typ naczepy z ruchomą
podłogą jest wyposażony w unikatowe detale,
które gwarantują długi okres eksploatacji, łatwość
obsługi i bezpieczeństwo pracy. Podsumowując
powyższe: jest to doskonale wykończona naczepa
o wysokiej wartości rezydualnej z podłogą o najdłuższym okresie eksploatacji. Ponadto Kraker
Trailers zapewnia 5 lat gwarancji na lakier i konstrukcję. To także jest wyjątkowe.

Rozładunek w każdych warunkach
K-Force umożliwia załadunek i rozładunek w każdych warunkach: w budynkach, w terenie otwartym lub w doku załadunkowym. Bezpiecznie i szybko,
bez ryzyka przewrócenia. Zadaszony rozładunek
odpadów lub produktów do recyklingu staje się
nową normą m.in. ze względu na ostrzejsze wymogi środowiskowe. Naczepa K-Force umożliwia
łatwy rozładunek w każdym miejscu, do którego
można wjechać, np. w hali fabrycznej czy stodole. To
zwiększa użyteczność pojazdu do maksimum.

Seria naczep z ruchomą podłogą Kraker Trailers K-Force to naczepy
dopasowane do ładunku przewożonego przez klienta
Co więcej, dzięki tak szerokiemu wachlarzowi zastosowań puste kilometry to historia. Najpierw
przewóz luzem, a palety w drodze powrotnej – dla
K-Force to nie problem.

Ładunki długie lub niepodzielne
Kraker Trailers nie przesadza twierdząc, że za pomocą K-Force można przetransportować wszystko.
Seria K-Force to naczepy dopasowane do ładunku przewożonego przez klienta. Najpopularniejszy, podstawowy model K-Force używany jest
do większości przewozów transportowych. Czasami potrzeba jednak czegoś więcej niż standard
– oczywiście ze specyficznymi cechami charakteryzującymi K-Force.
K-Force Side Doors to dobry przykład. Ma po lewej
stronie parę drzwi bocznych o szerokości 6,2 m
każde. Oznacza to możliwość przewozu długich
lub niepodzielnych ładunków. Załadunek i rozładunek palet jest szybki i łatwy i odbywa się z boku.
Podnoszona belka tylna ułatwia załadunek i rozładunek dużych produktów. Drzwi boczne otwierają i zamykają się z łatwością nawet wtedy, gdy
naczepa jest załadowana.
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Wsparcie szerokiej sieci
Kraker Trailers jest reprezentowana w większości
krajów Europy przez siec dealerów i partnerów serwisowych. Oznacza to, że każdy klient Krakera ma
łatwy dostęp do wsparcia o wysokiej jakości.
Partnerzy ci wykonują standardowe lub specjalistyczne prace konserwacyjne, naprawy lub coroczne przeglądy, oferując te same usługi, co fabryka w Axel. Zakup K-Force to nie tylko inwestycja
w naczepę, ale to gwarancja bezpieczeństwa,
niezawodności i wygody.
Zdjęcie: © Kraker Trailers

Wyłącznym przedstawicielem
Kraker Trailers w Polsce jest
TrailerTec Polska.
Tel: +48 43 822 85 37
Email: biuro@trailer-tec.pl
Strona: www.trailer-tec.pl
Facebook/LinkedIn: @TrailerTecPolska
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Chłodnie na miarę potrzeb
Naczepy wykorzystywane
do transportu towarów
w temperaturach
kontrolowanych stale
ewoluują. Stają się coraz
bardziej efektywne
i inteligentne.

© Schmitz Cargobull

© Schmitz Cargobull

roducenci naczep chłodni dopasowują ofertę do zmieniających się
potrzeb rynku. Oprócz stałego dążenia do poprawy parametrów eksploatacyjnych, takich jak jakość izolacji czy uniwersalności wykorzystania, swoje piętno
w tych konstrukcjach odciskają również takie trendy jak cyfryzacja i elektryfikacja.

System rozdziału powietrza
w chłodni Schmitz Cargobull
S.KO Cool Smart
Naczepa chłodnia S.KO Cool Smart
z cyfrowym rejestratorem temperatury
i standardowo montowaną fabrycznie
telematyką TrailerConnect miała premierę jeszcze na targach IAA 2018. Od
tego czasu udowodniła swoje możliwości
w zakresie transportu ładunków w temperaturze kontrolowanej. Inżynierowie
Schmitz Cargobull nie spoczęli na lau-

Zabezpieczenie ładunku jest niezawodne i skuteczne: pionowe belki można szybko i łatwo
umieścić między kanałami powietrznymi

© Schmitz Cargobull

W przypadku transportu wielotemperaturowego
w chłodniach S.KO Cool Smart MultiTemp
ściankę działową można ustawić bez dodatkowych nakładów pracy – uszczelnia ona skutecznie kanały powietrzne, rozprowadzając
powietrze tylko w przedniej części, aż do
ściany działowej

© Schmitz Cargobull

Rękawy wykonane z elastycznego i odpornego na uszkodzenia materiału zabezpieczają
połączenie parownika z kanałem powietrznym
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łogą. Akumulatory ważą tylko 320 kg
i zasilają elektryczny system chłodzenia
za pośrednictwem inteligentnego układu
sterowania elektronicznego. Eliminuje to
potrzebę stosowania silnika spalinowego
w agregatach chłodniczych montowanych w tak przystosowanych chłodniach
Cool Liner.
Naczepa wyposażona jest w osie Valx
– na środkowej zamontowano generator
prądu o mocy 15 kW. Wytwarzana podczas jazdy energia elektryczna przekazywana jest do ważących 320 kg akumulatorów o pojemności 17,5 kWh, które
z kolei zasilają elektryczny agregat chłodniczy Carrier. Zmniejsza to znacznie zużycie paliwa, a także emisję CO2 i cząstek
stałych: naczepa emituje poniżej 2 kg CO2
na godzinę chłodzenia, w porównaniu
z 6,5 kg w przypadku naczepy z agregatem napędzanym przez silnik wysokoprężny. Jednocześnie zmniejsza się również poziom hałasu z 70 do 59 dB, co
odpowiada stopniowaniu poziomu dźwięku od pracującej kosiarki do normalnej
rozmowy. E-naczepa Krone nie wymaga
do ładowania żadnej specjalnej infrastruktury. Istniejące gniazda zasilania
380 V/32 A typowo obecne na rampach
w centrach logistycznych są wystarczające.

Gwarantowane jest również niezawodne
i skuteczne zabezpieczenie ładunku. Pionowe belki zabezpieczające można szybko
i łatwo umieścić między kanałami powietrznymi w celu zabezpieczenia ładunku.
Innowacyjne mocowanie kanałów powietrznych za pomocą szybkozłączy umożliwia łatwe i higieniczne czyszczenie.
Niezawodność nowego systemu dystrybucji powietrza została oficjalnie potwierdzona: DEKRA po przeprowadzonych
testach potwierdziła certyfikatem równomierność dystrybucji powietrza pod
obciążeniem.

Elektryczna chłodnia Krone Cool Liner
Firma Krone kontynuuje ulepszanie
swojego programu zrównoważonego rozwoju w transporcie chłodniczym. Jeszcze
w 2018 r. producent rozpoczął współpracę z holenderskim specjalistą od wykorzystania energii elektrycznej w środkach
transportu – firmą THT New Cool/Twan
Heetkamp. Partnerzy w ramach współpracy przystosowali chłodnie Krone Cool
Liner do zasilania elektrycznego – 12 takich pojazdów przechodzi obecnie testy
eksploatacyjne u klientów.
Druga oś naczepy jest wykorzystywana jako oś rekuperacyjna, która zasila
energią elektryczną zestaw akumulatorów zamontowany wzdłużnie pod pod-

c

© D. Piernikarski

b

© D. Piernikarski

rach. Ulepszyli system dystrybucji powietrza – głównym celem było zapobieganie powstawaniu gniazd cieplnych
i uproszczenie obsługi w celu poprawy
wydajności w codziennym transporcie.
Wprowadzone zmiany zostały docenione w konkursie Trailer Innovation 2021
– nowy system dystrybucji powietrza
został oceniony na 3. miejscu w kategorii
komponenty.
W nowym systemie dystrybucji powietrza rękawy wykonane z elastycznego i odpornego na uszkodzenia materiału zabezpieczają połączenie parownika
z kanałem powietrznym. Ukierunkowane
prowadzenie pierwotnych i wtórnych
przepływów w kanałach powietrznych
optymalizuje przepływ i cyrkulację powietrza we wnętrzu chłodni. Kanały powietrzne mają powiększony przekrój,
a dzięki ich zoptymalizowanemu rozmieszczeniu kierują powietrze do tyłu
nadwozia, a następnie z powrotem do
przodu. Ta równomierna cyrkulacja powietrza w całym wnętrzu zapewnia, że
towary zawsze utrzymują wymaganą temperaturę. Bariery powietrza powrotnego
rozmieszone nad i po bokach ściany cyrkulacyjnej zapobiegają mieszaniu się
ciepłego i zimnego powietrza. Pomaga
to dodatkowo zapewnić optymalną cyrkulację powietrza.
Nowy system dystrybucji poprawia
również efektywność obsługi. W przypadku transportu wielotemperaturowego
w chłodniach S.KO Cool Smart MultiTemp ściankę działową można teraz
ustawić bez dodatkowych nakładów pracy. Uszczelnia ona skutecznie kanały powietrzne, rozprowadzając powietrze tylko
w przedniej części, aż do ściany działowej.

Zelektryzowana chłodnia Krone Cool Liner (a) to owoc dwuletniej współpracy z holenderską firmą
THT New Cool. Naczepa wyposażona jest w osie Valx – na środkowej zamontowano generator prądu
o mocy 15 kW (b). Wytwarzana podczas jazdy energia elektryczna przekazywana jest do ważących
320 kg akumulatorów o pojemności 17,5 kWh (c), które zasilają elektryczny agregat chłodniczy Carrier (d)
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© Chereau

Naczepy Chereau
Hydrogen Power H2
są przygotowane
na co najmniej 2 dni
autonomii na długich
dystansach i jeden
dzień działania
w transporcie
dystrybucyjnym

Pomimo dodatkowego akumulatora
całkowita masa zelektryfikowanej naczepy chłodni jest taka sama jak naczepy
chłodzonej konwencjonalnie wyposażonej w pełny zbiornik oleju napędowego.
Uzyskano bardziej korzystny rozkład
masy i obciążenia siodła: obecność akumulatorów przesunęła środek ciężkości
naczepy bardziej do środka – ma to tę zaletę, że łatwo jest uzyskać zoptymalizowany rozkład masy nawet przy częściowym obciążeniu pojazdu.

Współpraca Krone z firmą THT New
Cool w zakresie zrównoważonego rozwoju w ramach tzw. projektu Futuricum
okazała się bardzo udana. Naczepa Krone
Cool Liner jest nie tylko w pełni elektryczna, ale również w ciągniku Futuricum zastosowano napęd elektryczny. Ten
bezemisyjny zestaw członowy przemawia między innymi do ekspertów logistyki. Firma Nagel-Group oraz producent
wędlin Herta wspólnie testują praktyczne zastosowanie elektrycznej naczepy
Krone Cool Liner Krone.

reklama

Tak realizowany transport żywności
znacznie mniej obciąża centra miast i obszary gęsto zaludnione, a także ułatwia
planowanie ruchu przyjaznego dla klimatu.
W planach jest produkcja zelektryfikowanych chłodni na poziomie 200–250
szt. rocznie.

Chereau Hydrogen Power H2
Francuski producent naczep chłodniczych – firma Chereau – wierzy w wodór
jako źródło czystej energii nie tylko na

© SOR Ibérica

© Burgers Group
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Miejskie chłodnie produkowane przez SOR Ibérica to
1- i 2-osiowe naczepy o długości od 7,5 m (18 palet)
do 13,5 m (33 palety)

przyszłość, ale także dzisiaj. Wykorzystanie wodoru w pojazdach Chereau wdrożono i przetestowano w programie ROAD.
Testy pozwoliły zweryfikować działanie
tego czystego rozwiązania, a także dokonać pierwszego oszacowania długoterminowych kosztów eksploatacyjnych,
które są na tyle istotne, aby rozpocząć
jego industrializację. Testy programu
ROAD umożliwiły również wyjaśnienie
aspektów bezpieczeństwa związanych
z tą technologią dzięki licznym wymianom doświadczeń z ekspertami straży
pożarnej i służb ratowniczych. W efekcie przygotowano komercyjne wdrożenie wraz z nową gamą chłodni Chereau
Hydrogen Power H2. Producent oferuje
swoim klientom nie tylko nowe pojazdy
wodorowe, ale także wspiera projekty
tworzenia stacji tankowania wodoru.
Działania te były częścią ramach większego programu H2Coldchain, mającego
na celu przekształcenie logistycznego
łańcucha transportu towarów w temperaturach kontrolowanych opartego w dużej mierze na oleju napędowym w całkowicie pozbawiony dwutlenku węgla
łańcuch wykorzystujący „zielony” wodór,
czyli pozyskiwany ze źródeł odnawialnych. Celem jest wyposażenie przewoźników w naczepy chłodnicze, w których
źródłem energii do zasilania agregatu jest
wodór i jak najszybciej to będzie możliwe
zastosowanie wodoru w układach napędowych ciągników siodłowych (ogniwa
paliwowe) oraz stworzenie infrastruktury
produkcji i uzupełniania wodoru.
Chereau Hydrogen Power H2 to pierwsza na świecie naczepa chłodnicza, w której źródłem energii dla elektrycznego
agregatu chłodniczego jest ogniwo pa-

W naczepach miejskich SOR producent oferuje szeroką gamę wyposażenia
wnętrza, które optymalizuje przestrzeń ładunkową, a także wyposażenie
dodatkowe, takie jak tylne podesty załadowcze

liwowe. Pojazdy Chereau Hydrogen Power H2 będą wyposażone w zbiorniki na
wodór, jedno lub kilka ogniw paliwowych oraz akumulatory buforowe. Wodór
jest magazynowy w zbiornikach pod podwoziem, jego tankowanie zajmuje ok.
7–10 minut. W naczepie zastosowano
również nowe, formowane próżniowo panele izolacyjne o współczynniku przewodzenia wynoszącym zaledwie 0,27 W/m2K.
Naczepy są przygotowane na co najmniej
2 dni autonomii na długich dystansach
i jeden dzień działania w transporcie
dystrybucyjnym.
Ambicje firmy Chereau są jasne: producent w ciągu najbliższych 10 lat zamierza przestawić od 20% do 25% produkcji chłodni na rozwiązania, w których
zastosowane będą wodorowe ogniwa
paliwowe.

SOR City – naczepy miejskie SOR
Hiszpański producent chłodni – firma
SOR Ibérica – wyspecjalizowała się w rozwoju specjalnych rozwiązań dla logistyki.
Wśród nich ważne miejsce zajmują 1i 2-osiowe naczepy chłodnicze przeznaczone do zaopatrywania miejskich łańcuchów dystrybucyjnych. Długość tego
typu chłodni waha się od 7,5 m (18 palet)
do 13,5 m (33 palety). SOR Ibérica SA
dostosowuje swoje pojazdy do potrzeb
każdego klienta, aby ułatwić mu dotarcie
do dowolnego miejsca w mieście. Asortyment obejmuje m.in. naczepy chłodnie
z osiami stałymi, ze skrętem wymuszonym lub osiami samoskrętnymi.
W naczepach miejskich SOR producent oferuje szeroką gamę wyposażenia
wnętrza, które optymalizuje przestrzeń
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ładunkową. Są to np. aluminiowe lub
elastyczne przesuwne panele – ścianki
działowe z PVC lub laminatowe z prowadnicami wzdłużnymi lub poprzecznymi pozwalające na definiowanie różnych
sposobów podziału wnętrza. Naczepy
mogą być wyposażone w drzwi boczne,
które w przypadku drzwi przesuwnych
mogą mieć jedno skrzydło i takie same wymiary jak drzwi tylne, co ułatwia rozładunek nawet w bardzo wąskich uliczkach.
Wszystkie naczepy miejskie SOR są
zaprojektowane tak, aby jeździć i dostosowywać się do wielkości miasta. Po
przyjęciu zamówienia badane są przyszłe
trasy, po których poruszać się będzie
pojazd (o ile są zdefiniowane), a następnie naczepa jest produkowana z uwzględnieniem wszystkich otrzymanych informacji zwrotnych. Oczywiście każdy z tych
pojazdów jest zgodny z normami drogowymi i akustycznymi, obowiązującymi
w kraju przeznaczenia. Wszechstronność naczep SOR City rozszerzają możliwości za- i rozładunku w dokach magazynowych, zarówno z boku, jak i z tyłu.
Indywidualne rozwiązania proponowane przez SOR Ibérica mają na celu
podnieść rentowność dystrybucji: pojazdy trafiają zarówno do największych
operatorów logistycznych, jak i mniejszych firm zaopatrujących lokalne sieci
supermarketów. Przewaga naczep miejskich jest wyraźnie widoczna w przypadku awarii – nie ma konieczności przeładunku, wystarczy podpięcie innego
ciągnika. W przypadku ciężarówki dystrybucyjnej należy przepakować cały
towar z samochodu na samochód.

Opracowanie Dariusz Piernikarski
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Nooteboom Super Wing Carrier
Czy da się zawrócić z 70-metrową łopatą turbiny wiatrowej, gdy po
jednej stronie znajduje się zbocze góry, a po drugiej przepaść?
Portugalska firma LASO Transportes, specjalizująca się w transporcie
nienormatywnym, pokonuje takie ekstremalne przeszkody dzięki
naczepie Nooteboom SWC Super Wing Carrier.

irma Nooteboom aktywnie angażuje się
w projektowanie i produkcję rozwiązań
transportowych dla energetyki wiatrowej,
wprowadzając wiele innowacyjnych i oszczędnych
koncepcji transportu dla takich firm jak Vestas,
Enercon, Siemens i DegMicon. Obecnie program
naczep specjalnych stosowanych w transporcie
elementów turbin obejmuje m.in.:
• MWT – Mega Windmill Transporter do bezpiecznego i wydajnego transportu większych
sekcji wież oraz gondoli,
• SWC – Super Wing Carrier do transportu
ekstremalnie długich łopat wirnika (do 70 m).
Aby generować więcej mocy, turbiny wiatrowe
stają się coraz większe. Łopaty są więc coraz
dłuższe – ponad 70 m nie jest już rzadkością.
Konwencjonalne rozciągane naczepy nie są już

© Nooteboom

Naczepy Nooteboom SWC
Super Wing Carrier są
przeznaczone do transportu
drogowego łopat o długości
50 m i więcej

praktyczną opcją. Naczepa Nooteboom SWC Super Wing Carrier to pojazd przeznaczony do transportu drogowego wyjątkowo długich łopat turbin
wiatrowych w wygodny i wydajny sposób. Naczepy Super Wing Carrier pozwalają na transport
łopat o długości 50 m lub większej i są już bardzo
popularne na całym świecie.
Jeszcze w marcu 2015 r. firma LASO Transportes SA z Malveira z Portugalii – będąca jednym
z głównych przewoźników działających na rzecz
energetyki wiatrowej w Europie – wzmocniła

swoją flotę do transportu elementów turbin wiatrowych o 6 naczep Nooteboom Super Wing Carrier przeznaczonych do transportu ultradługich
łopat. Wszystkie transportery SWC Super Wing
zostały dostarczone i są w pełni wykorzystywane. W ciągu ostatnich 6 lat LASO zainwestowało 9 mln euro w 70 naczep Nooteboom i nowe
ciężarówki, wśród nich był m.in. ciężki ciągnik
Mercedes SLT o 250 t dmc.
Opracowanie Dariusz Piernikarski

© LASO Transportes

Portugalska firma LASO Transportes wykorzystuje naczepy
Nooteboom SWC Super Wing Carrier do przewożenia łopat
o długościach przekraczających 70 m – nawet najtrudniejsze
przeszkody są do pokonania
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Rodzina zacisków ModulT
„Świat bezpieczniejszych pojazdów” – to hasło przyświeca marce
Haldex od wielu lat. Firma od dziesięcioleci zajmuje się produkcją
innowacyjnych i niezawodnych układów hamulcowych oraz zawieszeń
pneumatycznych, które zwiększają bezpieczeństwo, dynamikę i trwałość
pojazdów użytkowych. Dziś przybliżymy Państwu jeden z ich wiodących
produktów – hamulec tarczowy ModulT.

Zacisk ModulT
podczas premiery
na targach IAA
w Hanowerze
w 2010 r.

aciski z serii ModulT są produkowane od
ponad dziesięciu lat, zaprezentowano je
po raz pierwszy na targach IAA w 2010
w Hanowerze. Występują w wielu w wariantach:
22,5-calowy hamulec DBT 22 MD do samochodów ciężarowych i autobusów oraz DBT 19 LT i DBT
22 LT – odpowiednio 19,5- i 22,5-calowy hamulec do naczep i przyczep. Najmocniejsza wersja
w rozmiarze 22,5 cala generuje 30 kNm maksymalnego momentu hamowania.

Innowacyjny i niezawodny
Od początku produkcji na rynek trafiło blisko 3 miliony zacisków ModulT. Są one montowane na
osiach producentów takich jak SAF, Jost, Gigant
czy też osiach producentów naczep – Krone i Kögel. Mercedes-Benz instaluje je w modelach Unimog, samochodach przeznaczonych do pracy
w trudnych warunkach terenowych.

Hamulce ModulT wyróżniają się na tle konkurencji dwiema cechami. Pierwsza z nich to waga
– zacisk DBT 22 LT w wersji do naczep i przyczep
waży ok. 31 kg, druga to konstrukcja jednotłoczkowa. W porównaniu z zaciskami dwutłoczkowymi
zastosowano tutaj tłok o dużo większej średnicy
oraz płytkę podstawiającą klocek w kształcie litery

„T”. Zapewnia to równomierny rozkład nacisków
na klocek, dzięki czemu uzyskuje się wysoką efektywność hamowania. Kolejną zaletą tej konstrukcji
jest równomierne zużycie klocków wewnętrznych i zewnętrznych dzięki szczególnie dobrze
wyważonemu rozkładowi siły mocowania, który
zapobiega pęknięciom cieplnym i nierównomiernemu zużyciu, a jednocześnie przyczynia się do
wytworzenia optymalnej siły hamowania. Dodatkowo podwójne łożyska wałeczkowe w mechanizmie dźwigniowym gwarantują niską histerezę
i dużą sprawność.

Porównanie mechanizmów
jedno- i dwutłoczkowych.
Powierzchnia płytki w hamulcu
ModulT (z lewej) jest zdecydowanie większa niż w ModulX
(z prawej)
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Hamulec jest dobrze chroniony przed potencjalnie
szkodliwymi siłami zewnętrznymi: prowadnica
zacisku hamulca tarczowego ModulT jest całkowicie zamknięta, a dzięki odwróconemu mieszkowi
uszczelniającemu mechanizmu hamulec jest dobrze
chroniony, dzięki czemu mechanizm jest znacznie
mniej podatny na uszkodzenia spowodowane brudem, pyłem oraz wysoką temperaturą.

serwisowej sprawa wygląda niemal identycznie,
wszystkie elementy demontujemy i montujemy
w ten sam sposób jak w pierwszej generacji,
choć pojawiły się delikatne zmiany pojedynczych
elementów, np. w przypadku uchwytu trzymającego klocki.
Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Haldex

Przewaga niskiej masy
ModulT DBT 22 MD został zaprojektowany do samochodów ciężarowych i autobusów, waży zaledwie 34 kg z klockami (około 5 kg mniej niż porównywalne modele konkurencji) i został zaprojektowany
dla maksymalnego momentu hamowania 25 kNm.
DBT 22 LT ModulT do przyczep i naczep jest jeszcze

Zacisk ModulT Gen I
(na górze) oraz ModulT
Gen II (z prawej)

DBT 22 LT ModulT do przyczep i naczep waży
ok. 31 kg wraz z klockami – jest to zdecydowanie najlżejszy na rynku 22,5-calowy hamulec
tarczowy do przyczep i naczep

Od początku produkcji na rynek trafiło
blisko 3 miliony zacisków ModulT.
Są one montowane na osiach producentów takich jak SAF, Jost, Gigant
czy też osiach producentów naczep
– Krone i Kögel. Mercedes-Benz
instaluje je w modelach Unimog

lżejszy i waży ok. 31 kg wraz z klockami – jest to
zdecydowanie najlżejszy 22,5-calowy hamulec
tarczowy do przyczep i naczep na rynku.
Również zoptymalizowany pod względem masy
19,5-calowy hamulec przyczepy DBT 19 LT ma
maksymalny moment hamowania 18 kNm i waży
o 3 kg mniej niż wersja 22,5-calowa. W połączeniu
z hamulcem tarczowym o średnicy 375 mm i grubości 45 mm DBT 19 LT stanowi idealne rozwiązanie dla osi przyczep i naczep z kołami 19,5-calowymi i naciskiem na oś 9 t.

Stała ewolucja
W 2018 r. na rynek został wprowadzony zmodernizowany wariant zacisku oznaczony jako Generation II. Głównym celem przyświecającym przy
jego projektowaniu była redukcja wagi w stosunku
do Generation I przy zachowaniu tej samej wydajności hamowania. Finalnie produkt prezentuje
taką samą efektywność hamownia przy wadze zredukowanej do poziomu poniżej 30 kg. Od strony

Aby dowiedzieć się więcej na temat
zacisków ModulT, zapraszamy
do odwiedzenia strony producenta:
https://www.haldex.com/en/Europe/,
zapraszamy również do obejrzenia
filmu o hamulcach ModulT
– link do filmu na YouTube:
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25-lecie chłodni Krone Cool Liner
Rok 2021 jest dla firmy Krone rokiem szczególnym: naczepa
chłodnia Cool Liner obchodzi bowiem 25. urodziny.

-lecie to oczywiście wystarczający powód, aby
spojrzeć wstecz na historię chłodni Krone Cool Liner i prześledzić rozwój tego produktu od 1996 r. do
dziś. Dzięki stałym ulepszeniom chłodnia Cool Liner stała się tym, czym jest
dzisiaj: najwyższej jakości naczepą chłodniczą Krone.

W poszukiwaniu chłodni
W połowie lat 90., otwierając nowe
rynki i poszerzając portfolio produktów,
firma Krone intensywnie przyglądała się
również naczepom chłodniczym i skrzyniowym, których wciąż brakowało we

W 1996 r. Krone wprowadziło na rynek pierwszą naczepę chłodnię pod marką Krone-Wabash

własnym asortymencie. Punktem wyjścia do rozszerzenia programu był rok
1996, kiedy Krone wprowadziło pierwszą
naczepę chłodnię pod nazwą Krone–Wabash. Tłem była współpraca z największym na świecie producentem przyczep
Wabash z Lafayette w stanie Indiana
(USA), który dostarczał kompletne nadwozia chłodnicze do Niemiec.
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Kiedy import przestał być opłacalny
ze względu na niekorzystne zmiany kursu
walutowego, w kwietniu 2000 r. firma
Krone przejęła w Danii wiodącego skandynawskiego producenta Norfrig A/S, zatrudniającego prawie 200 pracowników.
Fabryka w Hvam została rozbudowana
i zmodernizowana, inwestycje przekro-
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czyły 7 mln euro. Do 2004 r. zwiększono
moce produkcyjne do 3000 szt. rocznie,
obrót wzrósł ponad czterokrotnie. Za pośrednictwem swojej sieci dystrybucji firma
Krone bardzo szybko i z powodzeniem
wprowadziła na rynek w całej Europie
chłodnie Cool Liner z panelami z poszyciem laminatowym GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym).
Ze względu na rosnące międzynarodowe zapotrzebowanie na chłodnie
Krone Cool Liner i ograniczoną wydajność produkcyjną fabryki w Hvam w Danii zdecydowano się zbudować zupełnie
nową linię produkcyjną w Lübtheen
w Niemczech. W 2007 r. powstał tam
najnowocześniejszy na świecie, w pełni
zautomatyzowany zakład produkcji naczep chłodniczych, w których stosowano
panele izolacyjne z poszyciem stalowym.
Wydajność zakładu to ok. 10 000 pojaz-

Aby uczcić rocznicę powstania chłodni Cool Liner, firma Krone wprowadza na rynek
ekskluzywnie oznaczoną serię jubileuszową „25-Years-Edition” wraz z kompleksowym
pakietem wyposażenia na atrakcyjnych warunkach

dów rocznie, zatem wielkość produkcji
wzrosła trzykrotnie. Naczepa chłodnia
z Lübtheen okazała się trwałym sukcesem, a sprzedaż rosła z roku na rok.
W 2016 r. fabryka weszła w skład grupy
Krone Nutzfahrzeug w wyniku połączenia kilku firm.

Stały rozwój
Sprawdzona koncepcja wszechstronnej naczepy chłodni była stale rozwijana technologicznie. W 2014 r. zaczęto
w chłodniach Cool Liner montować nowe
osie Krone Trailer Axle, które szybko
stały się bardzo popularne ze względu
na minimalne koszty cyklu życia.

W 2016 r. wprowadzono na rynek
nową, wyjątkowo lekką, ścianę działową Isowall plus, którą można przesuwać
w przestrzeni ładunkowej, aby elastycznie przewozić towary chłodnicze w różnych temperaturach. Na targach IAA
w 2018 r. chłodnię Cool Liner przedstawiono w wersji piętrowej z wieloma inteligentnymi funkcjami telematycznymi.
W 2019 r. firma Krone zaprezentowała
nowy agregat chłodniczy Celsineo – innowacyjny, modułowy agregat chłodniczy przygotowany we współpracy z firmą
Liebherr. Oczywiście agregat Celsinego
to technologiczne uzupełnienie wyposażenia chłodni Cool Liner.

Edycja specjalna na 25-lecie
W jubileuszowym roku 2021 chłodnia
Cool Liner otrzymała liczne aktualizacje,
takie jak standardowe wyposażenie w system Krone Telematics, innowacyjna koncepcja oświetlenia, nowa zoptymalizowana uszczelka drzwi, przeprojektowana
tylna płyta odbojowa wraz nowym zestawem chroniącym przed uderzeniami.
Jest również kompleksowe wyposażenie
dodatkowe.
Aby uczcić rocznicę powstania chłodni Cool Liner, firma Krone wprowadza
na rynek ekskluzywnie oznaczoną serię
jubileuszową „25-Years-Edition” wraz
z kompleksowym pakietem wyposażenia,
pojazd jest oferowany na atrakcyjnych
warunkach.

Zdjęcia: © Krone
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SOR Ibérica wkracza
na polski rynek

Dariusz Piernikarski

Od kwietnia działa w Polsce przedstawicielstwo firmy SOR Ibérica
– hiszpańskiego producenta specjalizującego się w budowie nadwozi
do transportu ładunków w temperaturach kontrolowanych. Już wkrótce
naczepy chłodnie SOR trafią do pierwszych klientów.

iszpański lider w branży chłodniczej – grupa SOR Ibérica – produkuje chłodnie od 1970 r. W skład
grupy wchodzi również spółka Chasis Levante produkująca podwozia do naczep
chłodni SOR oraz spółka Alman odpowiadająca za naprawy i obsługę posprzedażną.
SOR Ibérica ma dwa zakłady produkcyjne
na terenie Hiszpanii – w miejscowościach
Alzira (96 000 m2, produkcja) i Murcia
(35 000 m2, biura, salon sprzedaży), zatrudnienie to 315 pracowników. Firma
jest członkiem The Reefer Group, do której należy również francuskie Chereau.
W swoich działaniach producent stara
się oferować wszystkie możliwe rozwiązania do pojazdów chłodniczych zgodnie
z potrzebami klientów oraz wymaga-

niami rynku. Współpracując z klientami,
SOR Ibérica wspólnie poszukuje oszczędności w zakresie zużycia paliwa, podnoszenia ładowności pojazdu i zagwarantowania najlepszej izolacji termicznej.
Tworzone są produkty szyte na miarę.
W ofercie znajdują się wszystkie rodzaje pojazdów i nadwozi wykorzystywanych w transporcie chłodniczym: naczepy
standardowe, dwupokładowe, do transportu kwiatów, do transportu podwieszanego mięsa (tzw. hakówki). Zabudowy

Naczepy produkowane
przez SOR Ibérica
charakteryzują się
wysoką wytrzymałością
oraz funkcjonalnością.
W przypadku naczep
chłodniczych SOR
współczynnik K wynosi
0,36 W/m2K
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chłodnicze produkowane są w wielu wariantach: jedno- i wielotemperaturowe,
z odrębnymi komorami lub przesuwnymi ściankami działowymi, z załadunkiem
dwupoziomowym.
W ofercie są różne wersje konfiguracyjne dotyczące np. wymuszonego skrętu
osi (systemy Tridec), zderzaka tylnego,
odbojów, tylnych podestów załadowczych
itp. Stosowane są różne systemy blokowania ładunku. Na życzenie klienta zabudowy mogą być wyposażone w różne
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W dłuższej perspektywie
zwycięży jakość
O perspektywach
związanych z wprowadzeniem naczep
chłodniczych marki SOR
na rynek polski
rozmawiamy z Piotrem
Iwańskim, oficjalnym
przedstawicielem firmy
SOR Ibérica.
„Samochody Specjalne”: Chłodnie SOR
Ibérica są mniej znane w tej części Europy. Jak ten produkt lokuje się na rynku?
Piotr Iwański: SOR Ibérica produkuje
tylko chłodnie i ma w tym zakresie doświadczenie ponad 50 lat. Do tej pory zaistnienie na rynkach Europy Centralnej
i Wschodniej było ograniczone przez
możliwości produkcyjne, bieżąca produkcja wystarczała do tego, aby zaspokoić
potrzeby klientów na południu Europy,
zwłaszcza hiszpańskich i portugalskich.
Kooperacja SOR z firmą Schwarzmüller,
która trwała od 2005 r., w pewnym sensie również ograniczała sprzedaż kompletnych chłodni. Austriacki producent
dostarczał podwozie, SOR nadwozie i kompletne naczepy trafiały do sprzedaży jako
chłodnie Schwarzmüller. Tym samym
firma SOR była nastawiona na produkcję nadwozi, a nie kompletnych naczep
chłodniczych. W 2018 r. Schwarzmüller
wycofał pojazdy chłodnie ze swojej palety
produktowej, zaprzestał produkcji ram
i sprzedaży kompletnych chłodni Schwarzmüller z zabudowami SOR, tym samym
pojawiły się nowe możliwości.

Piotr Iwański,
oficjalny przedstawiciel
firmy SOR Ibérica w Polsce

W ofercie mamy wszystkie
typy naczep – wśród nich
są wersje jednokomorowe,
wielokomorowe, hakówki,
naczepy do załadunku
dwupoziomowego.

SOR produkuje chłodnie z panelami izolacyjnymi wykonanymi z kompozytu,
a nie z poszyciem stalowym. Jaki typ
klienta zdecyduje się na chodnie z poszyciem laminatowym?
Będą to przede wszystkim klienci jeżdżący na południe Europy, wożący bardzo
wrażliwe towary, dla których współczynnik przenikalności ma kluczowe znaczenie. W przypadku chłodni SOR współczynnik K wynosi 0,36 W/m2K. To pokazuje
przewagę zabudowy kompozytowej. Będzie to też ktoś, kto liczy pieniądze. Po-

równując współczynniki przenikalności
konstrukcji panelowych z poszyciem stalowym i laminatowym zauważymy, że te
ostatnie pozwalają na wygenerowanie
oszczędności w postaci kilkuset litrów
paliwa w skali roku. Chłodnie z poszyciem laminatowym to również szybszy,
prostszy i tańszy sposób naprawy w przypadku np. uszkodzenia mechanicznego
nadwozia kompozytowego.
Uważam, że ten produkt się jak najbardziej sprawdzi. Moim zdaniem sektor
przewozów ładunków w temperaturach
kontrolowanych w Polsce jest tak duży,
że dla wszystkich wystarczy miejsca.
Mówimy tu o kilkuprocentowym udziale
w rynku.
Jak należy przekonać polskiego klienta
do tego, aby zakupił chłodnię marki SOR?
W ofercie mamy wszystkie typy naczep,
które są produkowane na indywidualne
potrzeby Klienta – wśród nich są wersje
jednokomorowe, wielokomorowe, hakówki, naczepy do załadunku dwupoziomowego. Dawniej na decyzję klienta miała
wpływ duża różnica cenowa, jaka była
między laminatową chłodnią Schwarzmüller a chłodniami stalowymi dwóch
największych producentów. To powodowało, że w Polsce sprzedawano zaledwie
kilka lub kilkanaście sztuk rocznie w zależności od roku.
Mamy już pierwsze zamówienia od dużych firm, kolejne negocjujemy. Są to zazwyczaj klienci, którzy znają zabudowy
chłodnicze SOR i gdy się dowiedzieli, że
mogą zamówić kompletny pojazd, bardzo się ucieszyli. Możliwości są duże,
potencjał jest, myślę, że w dłuższej perspektywie zwycięży jakość. Nie nastawiamy się na produkt masowy, potrzebujemy czasu, aby się rozkręcić.
Plan minimum na rok 2021?
Każda liczba nas zadowoli. Jest już kilka
zamówień w realizacji, inne są w toku
– sądzę, że w tym roku powinniśmy dostarczyć ok. 26 szt. Taką ilością nie zburzymy układu na rynku, ale dla nas,
u progu naszej drogi, będzie to bardzo
dobry początek.

Zdjęcie: © D. Piernikarski
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W ofercie znajdują
się wszystkie rodzaje
pojazdów i nadwozi
wykorzystywanych
w transporcie
chłodniczym
– także naczepy
dwupokładowe

SOR Ibérica produkuje również nadwozia wymienne, nadwozia zabudowy samochodów ciężarowych i przyczep, zabudowy samochodów dostawczych, nadwozia
do transportu kombinowanego, kontenery
izotermiczne, zabudowy mroźnicze.
W budowie paneli izolacyjnych stosowana jest sprawdzona technologia
polegająca na wklejaniu i następnym
sprasowaniu spienionej pianki pomiędzy

Chłodnie SOR to bogate wyposażenie dodatkowe, np. specjalne
odboje ochronne, podesty załadowcze, skrzynie na palety czy
dodatkowy zbiornik paliwa do agregatu chłodniczego z zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym

kombinacje drzwi bocznych lub np. w podłogi z rolkami do załadunku kontenerów
lotniczych. Interesującą częścią oferty
są naczepy chłodnie w wersji mega z wysokością wewnętrzną 3050 mm, a w specjalnych wersjach 3200 mm. Naczepy
SOR charakteryzują się wysoką wytrzymałością oraz funkcjonalnością. Lekkie
nadwozie w połączeniu z własnym podwoziem ma zoptymalizowaną masę własną, na rynku wtórnym zachowują wysoką wartość rezydualną.

Chłodnie SOR dostępne
są w wersjach przystosowanych do transportu
kombinowanego
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arkuszami laminatu. Panele z poszyciem
laminatowym (GRP) charakteryzują się
bardzo niskim współczynnikiem przenikalności wynoszącym 0,36 W/m2K. Technologia produkcji pozwala na budowę
pojazdów o długości wewnętrznej nawet
do 21 m. Wytrzymała rama rozciąga się
na całej długości naczepy chłodni, w zależności od potrzeb stosowane są profile
o różnych wymiarach. Rama może być
lakierowana lub cynkowana ogniowo.
Kluczowe komponenty: osie, hamulce,
nogi podporowe, opony itp. pochodzą
wyłącznie od uznanych producentów.
Agregaty to oczywiście Thermoking lub
Carrier, ale stosowane są również agregaty firmy Mitshubishi.

Zdjęcia: © SOR Ibérica
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Dariusz Piernikarski

Kögel:
bo nam zależy
12 maja odbyła się pierwsza wirtualna
konferencja firmy Kögel Trailer. Przedstawiono nowości
produktowe, a także aktualności na temat wynajmu
i rozwiązań telematycznych, zapewniające bardziej
zrównoważony rozwój.
konomia, zrównoważony rozwój
i odpowiedzialne podejście do zasobów naturalnych to kwestie, które
dotyczą nie tylko firmy Kögel Trailer,
ale całego świata transportu i logistyki.
Producent podczas konferencji przedstawił swoją nową filozofię korporacyjną,
która koncentruje się na klientach i zrównoważonych rozwiązaniach transportowych, a zaproszeni eksperci branżowi,
przedstawiciele polityki i lobby transportowego dyskutowali o trendach zrównoważonego rozwoju w logistyce.
Kögel stawia na zrównoważony rozwój branży transportowej – tak brzmi
główny wniosek, jaki można wyciągnąć
z przebiegu ożywionej dyskusji oraz towarzyszących jej informacji prasowych.

Producent silnie promuje działania na
rzecz znacznego zmniejszenia emisji
CO2 w procesach logistycznych, zgodnie
z naczelną zasadą firmy: „Ekonomia spotyka się z ekologią – bo nam zależy”.

Optymistycznie w przyszłość
Kögel rozpoczął bieżący rok z dobrym
wiatrem w żaglach, o czym świadczą
dane za pierwszy kwartał 2021 r. Od
stycznia do marca przyjęto zamówienia
na 6978 pojazdów – jest to wzrost wynoszący 137%, ponieważ w tym samym
okresie ubiegłego roku sprzedano tylko
2949 szt. Z powodu pandemii w zeszłym
roku znacznie spadła sprzedaż w całej
branży, stąd ubiegłoroczną koniunkturę

należy uznać za bardzo nietypową, a uzyskane wyniki mogą służyć jako punkt odniesienia jedynie w ograniczonym zakresie. Zatem w porównaniu z pierwszym
kwartałem 2019 r. firma Kögel odnotowała 110-procentowy wzrost liczby zamówień (3325 szt. w 2019 r.). W pierwszym
kwartale 2021 r. popyt był szczególnie
duży w Europie Wschodniej (4088 szt.), wyprzedzając Europę Zachodnią (2890 szt.).
Rynki sprzedaży charakteryzujące się największymi wzrostami liczby zamówień
to Austria, Rosja, Ukraina, a także kraje Beneluksu, kraje bałtyckie, Polska, Niemcy
i Włochy.
W tym roku producent planuje sprzedać łącznie 19 500 jednostek. „Nasze
perspektywy są doskonałe. Klienci długo
wstrzymywali się z zakupami. Kögel rozpoczyna rok 2021 z silnym wiatrem. Nie
ma oznak spowolnienia popytu. Jesteśmy
na dobrej drodze do osiągnięcia naszego
celu sprzedaży” – wyjaśnił Thomas Heckel, dyrektor zarządzający Kögel Trailer,
odpowiedzialny za finanse. Czynnikiem
ograniczającym mogą okazać się problemy z zaopatrzeniem w komponenty,
zwłaszcza zawierające półprzewodniki.
To obecnie bolączka całego przemysłu
motoryzacyjnego.
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Planowane są również wielomilionowe inwestycje w zakładzie w Burtenbach: rozszerzenie produkcji w systemie
SKD i rozbudowa centrum wysyłkowego,
w którym produkowane i pakowane są
zestawy naczep przeznaczonych na rynki
w całej Europie, a także rozbudowa i modernizacja budynku administracyjnego.

Naczepa Kögel Cargo Rail ma wzmocnioną ramę podwozia do transportu multimodalnego. Dzięki dużemu zakresowi
regulacji opcjonalne nadwozie Flexi-Use
można dostosować do różnorodnych wymagań transportowych. Spełnia ono dwie
kodyfikacje kolejowe: P380 odpowiadającą maksymalnej wysokości wewnętrznej 2650 mm oraz P395 odpowiadającą
wysokości 2800 mm. Dzięki temu naczepy mogą być używane na wielu różnych liniach kolejowych.

Kögel Port 45 Triplex

Kögel Cargo Rail NOVUM

Kögel Cargo Rail NOVUM
Kögel Cargo Rail to prawdziwy multitalent w codziennym transporcie. Naczepę wyposażono w stabilną, lekką stalową ramę, która w części przedniej ma
wysokość 90 mm. W podstawowej wersji
naczepa ma masę własną ok. 6350 kg.
Oprócz zalet wspólnych dla pojazdów generacji NOVUM Kögel Cargo Rail ma bogate wyposażenie standardowe. Krawędzie dla chwytaka zostały zintegrowane
z ramą, osłona plandeki oraz oś Kögel KTA
NOVUM w konstrukcji szynowej umożliwiają załadunek naczep Cargo Rail na wagony kolejowe – także w wersji z zagłębieniem w pokładzie Cargo Coil Rail.

Z masą własną zaczynającą się od
4360 kg i indywidualnym wyposażeniem,
takim jak aluminiowe felgi i aluminiowy
zbiornik sprężonego powietrza, Port 45
Triplex to obecnie jedna z najlżejszych
naczep podkontenerowych na rynku.
Smukła konstrukcja Triplex została uzyskana dzięki zoptymalizowanemu pod
względem masy podwoziu. Lekkie, eliptyczne perforacje zapewniają optymalny
rozkład naprężeń w ramie. Za swoją wydajność naczepa Kögel Port 45 Triplex
otrzymała nagrodę European Transport
Award for Sustainability 2020 (Europejska Nagroda Transportowa za Zrównoważony Rozwój).
Główną zaletą Port 45 Triplex jest
łatwość i wygoda użytkowania. Jednoczęściowe przednie przedłużenie montowane na łożyskach rolkowych jest nie
tylko niezwykle łatwe w obsłudze, ale
także eliminuje skomplikowaną i podatną
na naprawy mechanikę. Konsola powietrzno-oświetleniowa jest umieszczona we
wnęce ochronnej w przednim przedłużeniu, co zwiększa wolną przestrzeń wokół przewodów połączeniowych ciągnika.
W zależności od przeznaczenia lub transportowanego kontenera przedłużenie
środkowe można ustawiać w 4 różnych
punktach. Aby zapewnić dłuższą żywotność, środkowe przedłużenie Port 45
Triplex zawiera niewymagającą konserwacji prowadnicę na specjalnych plasti-

Kögel Port
45 Triplex
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kowych suwakach i 2 rolki przedłużające.
Tylne przedłużenie jest zaprojektowane
w ten sam sposób. Można je szybko ustawić w jednej z 7 możliwych pozycji za
pomocą korby.
Na naczepie Kögel Port 45 Triplex
można transportować różne typy kontenerów w różnych ustawieniach. Zachowany pozostaje optymalny rozkład
masy, co zapobiega przeciążeniu osi napędowej ciągnika i osi naczepy oraz minimalizuje zużycie. Standardowa wersja
naczepy Port 45 Triplex jest odpowiednia do transportu kontenera ISO 20' zamontowanego równo z tyłu z cofniętą
ramą. Dzięki zastosowaniu przedłużenia
tylnego i środkowego Triplex może przewieźć dwa 20-stopowe kontenery, kontener 30-stopowy, 40-stopowy Highcube
lub 45-stopowy Highcube. Przy wykorzystanych wszystkich trzech rozszerzeniach można załadować 45-stopowy kontener Highcube Eurocorner. Opcjonalnie
możliwe jest również zamocowanie kontenerów 40-stopowych oraz 45-stopowych
równo z tylną częścią oraz 20-stopowego
kontenera na przedłużeniu środkowym.

Kögel Euro Trailer NOVUM
Naczepa Euro Trailer jest o 1,38 m
dłuższa od standardowej. W zależności
od wersji zabudowy pozwala to na zabranie do 10 m3 ładunku więcej lub 4 dodatkowych palet. Skutkuje to znacznym
zmniejszeniem zużycia paliwa w przeliczeniu na jednostkę ładunkową (paletę).
Ponadto naczepa Euro Trailer jest bardziej przyjazna dla środowiska, ponieważ
emisja CO2 jest o 10% niższa, a zużycie
paliwa takie samo jak w przypadku zestawu z naczepą standardową.
Naczepy Kögel Euro Trailer NOVUM
łączą w sobie wszystkie zalety pojazdów
generacji NOVUM, takie jak zoptymalizowana rama zewnętrzna czy regulowane kieszenie na listwy, a dodatkowo
ma opcjonalne nadwozie Strong & Go,
zapewniające bezpieczny transport ładunków spaletyzowanych, skrzyniopalet
i napojów w skrzynkach bez stelażu poziomego (łat).
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Solidne podwozie, w którym wykorzystuje się system modułowy Kögel, pewnie wytrzymuje uderzenia o rampy i wjazdy
wózków widłowych dzięki spójnym modułom, podzespołom i komponentom
oraz standardowej wzmocnionej ramie
tylnej. Nadwozie wykonano z wysokiej
jakości paneli zawierających w 100% wolny od CFC, izolujący, specjalny polimer
piankowy. Wytrzymała, łatwa w utrzymaniu stalowa warstwa wierzchnia jest

Kögel Euro Trailer
NOVUM

Kögel Box NOVUM
Przy masie własnej wynoszącej zaledwie 6800 kg w wersji standardowej
naczepa furgonowa Kögel Box generacji
NOVUM oferuje dużą ładowność. Zabudowa zapewnia wysokiej jakości transport
i ochronę przed wpływami środowiska.
Dzięki szerokiej gamie opcji wyposażenia
naczepę można również w dużym stopniu dostosować do konkretnych wymagań klienta.

Kögel
Box NOVUM

reklama
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również pokryta od wewnątrz twardą
folią PVC. Ściany i izolowany dach są produkowane we własnym zakresie i zapewniają doskonałą ochronę towarów
wrażliwych na temperaturę.
Migające boczne światła obrysowe
oraz dodatkowe kierunkowskazy i światła
hamowania nad tyłem pojazdu zwiększają bezpieczeństwo na drodze. Aby proces
ładowania był jeszcze prostszy i łatwiejszy, naczepa Kögel Box jest teraz wyposażona w dziewięć wewnętrznych pasków
świetlnych LED. To optymalnie oświetla
wnętrze ładowni. Kögel Box – PurFerro
quality ma w standardzie certyfikat zabezpieczenia ładunku zgodnie z normą
DIN EN 12642 Code XL.
Aby sprostać różnorodnym wymaganiom transportowym, naczepa Kögel
Box NOVUM – PurFerro quality ma różne
dodatkowe opcje wyposażenia, takie jak
całkowicie wpuszczane szyny kotwiące,
przygotowanie do załadunku piętrowego
z prowadnicami i 23 belkami ładunkowymi – każda o nośności 1000 kg. Pozwala
to na załadunek na różnych poziomach
przy użyciu dodatkowych 33 europalet.

Kögel Trailer Axle – KTA NOVUM
Naczepy Kögel mogą być wyposażone
w osie Kögel Trailer Axle – KTA NOVUM,
niezwykle trwałe i łączące najwyższej
jakości komponenty w innowacyjnej koncepcji ogólnej. W porównaniu z pierwszą
generacją oś KTA NOVUM stała się lżejsza: zastosowano lżejsze hamulce, bezpośrednie mocowanie belki osi za pomocą
wahaczy oraz 2 zamiast 4 śrub prowadzących. Pozwoliło to pominąć niektóre
elementy, a tym samym znacznie zmniejszyć całkowitą masę agregatu jezdnego,
co skutkuje niższym zużyciem paliwa
i ogranicza emisję CO2.

Kögel Trailer Axle
– KTA NOVUM

lematyczne z różnymi opcjami przesyłania danych, opcjonalnym wyposażeniem
sprzętowym i cenami. Zapewnia to operatorom flot maksymalną przejrzystość
i pełną kontrolę kosztów.
Dzięki pakietowi BasicTrailer, który
łączy usługi PosControl, TrailerControl
i EBSControl, moduł telematyczny naczepy Kögel przesyła takie dane, jak pozycja
w czasie rzeczywistym, stan sprzęgu, temperatura w ładowni oraz dane z układów
EBS czy TPMS. Kögel Telematics umożliwia również ustawienie alarmów w portalu internetowym Kögel Telematics, które
informują firmę spedycyjną, warsztat lub
kierownika floty o określonych odchyleniach od ustawionych parametrów za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail,
w zależności od potrzeb – czy jest to
zboczenie pojazdu z ustalonej trasy (geofencing), czy odchylenie od temperatury
docelowej we wnętrzu ładowni.
Baza danych Kögel Telematics Connectivity umożliwia nie tylko wyświetlanie
wszystkich zebranych danych w przejrzy-

Kögel Telematics
System Kögel Telematics będzie standardowo dostępny w każdej naczepie od
czerwca 2021 r. W zależności od typu naczepy dostępne będą różne pakiety te-

System Kögel
Telematics, standardowo dostępny
w każdej naczepie
od czerwca 2021 r.
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stym, intuicyjnym portalu internetowym
i innych systemach zarządzania flotą,
ale także importowanie ich w czasie rzeczywistym do innych systemów oprogramowania. Dzięki otwartym interfejsom Kögel Telematics nawet operatorzy
z mieszaną flotą naczep mogą uzyskać
wygodny przegląd wszystkich swoich danych – niezależnie od preferowanego portalu telematycznego. Dzięki temu pragmatycznemu rozwiązaniu Kögel po raz
kolejny udowadnia, że klient i jego indywidualne wymagania są w centrum
zainteresowania firmy.
Dzięki zoptymalizowanym, wybiegającym w przyszłość procesom obsługi Kögel Telematics pomaga klientom
obniżyć koszty floty, a tym samym jeszcze bardziej ekonomicznie wdrażać naczepy. Utrzymanie pojazdów w bezawaryjnym stanie technicznym optymalizuje
zużycie paliwa przez ciągnik, a także
zmniejsza emisję CO2 i innych substancji szkodliwych.

Zdjęcia: © Kögel Trailer
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Superbohater: pneumatyka
w ciężarówce
Dariusz Piernikarski

Przeważnie zapominamy, jak istotną rolę odgrywa niezawodna praca układu
pneumatycznego w funkcjonowaniu pojazdu użytkowego, a przecież tak
wiele ważnych funkcjonalnie i istotnych dla bezpieczeństwa układów,
takich jak zawieszenie pneumatyczne, sterowanie skrzynią biegów lub
układ hamulcowy, jest zasilanych sprężonym powietrzem.
Schematyczne przedstawienie podstawowych
komponentów tworzących instalację pneumatyczną w samochodzie ciężarowym

Pneumatyczne trendy
Producenci pojazdów użytkowych
i elementów instalacji pneumatycznych
w nich stosowanych potrzebują systemów, które będą funkcjonować niezawodnie w ekstremalnych temperaturach
i środowisku. Produkty muszą być zaprojektowane do pracy w takich warunkach, ze szczególnym uwzględnieniem
klimatu, temperatury, szoku termicznego,
korozji, wibracji i szoku mechanicznego.
Pojawiają się dodatkowe wymagania pozwalające na zapewnienie optymalnej
jakości powietrza – dotyczy to takich
podstawowych komponentów jak filtry,
regulatory, zawory, łączniki, siłowniki
i pozostała armatura.

© VOSS

roducenci komponentów stosowanych w układach pneumatycznych
pojazdów użytkowych są świadomi tego, że wymagania i oczekiwania
ich klientów są bardzo zróżnicowane.
Dlatego poszczególne rozwiązania powstają we współpracy z producentami
pojazdów, zabudów, silników i osprzętu
i są wynikiem połączenia doświadczenia
i wiedzy technicznej wszystkich zaangażowanych partnerów.
Ponieważ przestrzeń i masa są w pojazdach użytkowych na wagę złota, rozwój
komponentów układów pneumatycznych
zmierza w bardzo konkretnym kierunku:
konieczna jest maksymalizacja wydajności i odporności przy maksymalnym
obniżaniu masy i zajmowanego miejsca.
Jednocześnie nie można ignorować działań w obrębie inżynierii ruchu podzespołów pneumatycznych po to, by zapewniać oszczędność paliwa, redukcję emisji,
szybszy montaż i większy komfort jazdy.
Branża oczekuje precyzyjnych i wyrafinowanych rozwiązań i produktów odpowiadających trendom rynkowym, wyzwaniom środowiskowym i normom emisji
dla pojazdów użytkowych: samochodów
ciężarowych, autobusów, pojazdów specjalnych, naczep i przyczep.

Korzyści z pneumatyki
Powietrze jest płynem i podlega zasadom mechaniki ośrodków ciągłych
(płynów). Hydraulika i pneumatyka są
w zasadzie podobne – różnią się jedynie
wykonaniem. Siłowniki hydrauliczne mają
dużą gęstość mocy – to znaczy, że wytwarzają dużą siłę z małego opakowania.
Jednak przemieszczanie płynu hydraulicznego jest kłopotliwe i wiąże się z dużymi stratami tarcia. Płyn ten jest również
prawie nieściśliwy, więc dość konsekwentnie utrzymuje swoją gęstość energii.
W układach pneumatycznych wykorzystuje się zalety związane ze ściśliwością powietrza, a także niewielkim tarciem i niskimi oporami przepływu. Dużo
powietrza można szybko przemieścić
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Sprężarka z ESS
Moduł przygotowania
powietrza EAC
Zbiornik powietrza Obwód 1
Zbiornik powietrza Obwód 2
Moduł pedału hamulca
Jednokanałowy moduł
elektropneumatyczny
Zawór regulacji ciśnienia
Siłownik membranowy
hamulców
Pneumatyczne
hamulce tarczowe
Tarcza hamulcowa
i koło biegunowe
Czujnik prędkości obrotowej
Czujnik zużycia okładzin
hamulcowych
Sterownik
elektroniczny (ECU)
Dwukanałowy moduł
elektropneumatyczny
Zawór hamulca
postojowego
Przełącznik ciśnieniowy
Siłownik
sprężynowo-membranowy
Moduł sterujący naczepy
Głowica sprzęgająca
– zasilanie
Głowica sprzęgająca
– hamulce
Złącze ISO7638 + CAN
ESP – Czujnik kąta skrętu
ESP – Czujnik odchylenia
i przyspieszenia poprzecznego
Złącze kontrolne

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę
przygotowanie powietrza, tak jak w przypadku płynu hydraulicznego. Niezawodny zespół przygotowania FRL (filtr, regulator i smarownica) to standardowe
wyposażenie każdej maszyny pneumatycznej. Filtry są wymagane, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia produktami
zużycia zaworów i siłowników, a większość filtrów jest wyposażona w elementy
filtrujące usuwające wodę, aby utrzymać
suche powietrze, co ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania korozji wewnętrznej.
Regulator, jak wspomniano, kontroluje ciśnienie za zespołem FRL zarówno
w celu ochrony siłowników, jak i ograniczenia siły i prędkości. Na prędkość
siłowników pneumatycznych bardziej
wpływa ciśnienie niż w przypadku zastosowań hydraulicznych, ponieważ niewielkie zmiany ciśnienia skutkują większym potencjałem przepływu płynu.
Smarownice są wymagane, aby wprowadzić olej do obwodu pneumatycznego:
zmniejsza to tarcie, chroni przed korozją
i wydłuża trwałość uszczelnień. Chociaż
niektóre siłowniki są oznaczone jako bezolejowe, większość mobilnych zastosowań
pneumatycznych korzysta ze smarowania, zwłaszcza ze względu na wymagające warunki pracy.

Filtry, regulatory i smarownice mają
często budowę modułową, co pozwala na
łączenie tylko wymaganych funkcji, np.
w przypadku, gdy istnieje główna smarownica i wymagany jest tylko filtr powietrza lub regulator.

Sprężone powietrze
– ciężarowy niezbędnik
Znamy potężne syczące dźwięki, które
ciężarówki wydają podczas pracy. Odpowiadają za nie elementy instalacji pneumatycznej, która stanowi integralną część
wielu układów funkcjonalnych, takich jak
np. układ hamulcowy, zawieszenie pneumatyczne czy systemy zmiany biegów.
Systemy napędzane sprężonym powietrzem są niezbędnymi elementami pojazdów użytkowych.
Rysunek 1 przedstawia schemat elektronicznie sterowanego pneumatycznego układu hamulcowego EBS 5 firmy
Knorr Bremse montowanego w ciągnikach siodłowych. Już pierwszy rzut oka
pozwala ocenić dużą złożoność instalacji i wpływ poszczególnych jej elementów na bezpieczeństwo, skuteczność hamowania i wydajne oraz prawidłowe
działanie innych układów wykorzystujących sprężone powietrze.

© Knorr Bremse

i chociaż należy wziąć pod uwagę jego
ściśliwość, może to zapewnić przewagę
w postaci krótkich cykli działania i czasów
reakcji. Większość układów pneumatycznych ma niską bezwładność, co pozwala
na szybkie przyspieszanie i zwalnianie
ich komponentów ruchomych.
Prawie każde zastosowanie hydrauliczne można porównać z pneumatyką,
tylko przy mniejszej sile wyjściowej. Ze
względu na dostępność sprężonego powietrza w samochodach ciężarowych
wiele urządzeń mobilnych może korzystać z pneumatyki – np. silniki pneumatyczne są stosowane w napędach solarek
czy posypywarek. Siłowniki pneumatyczne mogą być używane do pozycjonowania dysz lakierniczych w pojazdach
do malowania linii lub do sterowania
plandeką w wywrotkach.
Zawory używane do sterowania pneumatyką różnią się od zaworów hydraulicznych tym, że nie jest wymagana instalacja zapewniająca powrót cieczy do
zbiornika – zamiast tego powietrze jest
po prostu uwalniane do atmosfery. Powietrze wymaga kontroli prędkości przepływu za pomocą zaworów iglicowych,
regulatorów przepływu lub szybkich zaworów upustowych. Ciśnienie jest kontrolowane za pomocą regulatorów, a podobwody często pracują przy niższym
ciśnieniu niż ma powietrze w obwodzie
pierwotnym.

Rysunek 1. Schemat elektronicznego układu hamulcowego Knorr EBS 5 w ciągnikach siodłowych
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Aby elementy pneumatyczne mogły
funkcjonować, potrzebują powietrza jako
nośnika energii. Powietrze jest sprężane
przez sprężarkę i magazynowane w zbiornikach sprężonego powietrza. Wał korbowy sprężarki powietrza napędzany jest
przez silnik pojazdu za pomocą przekładni pasowej lub zębatej. Regulator
ciśnienia po stronie wylotowej określa
wielkość wytwarzanego ciśnienia.

© MB Pneumatyka

Żaden układ pneumatyczny nie istnieje bez przewodów – dostępne w ofercie
firmy Sirit Polska teclany i spirale wykonywane są na najnowocześniejszych
maszynach produkcyjnych, są lekkie i elastyczne, wyróżniają się dużą
wytrzymałością mechaniczną i odpornością chemiczną

Rozwój komponentów układów pneumatycznych zmierza w bardzo
konkretnym kierunku: maksymalizacja wydajności i odporności,
maksymalne obniżanie masy i zajmowanego miejsca

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji układów pneumatycznych, zwłaszcza układu hamulcowego, stosuje się osuszacze powietrza. Usuwają one wilgoć
z powietrza wlotowego, a tym samym
zmniejszają ryzyko korozji w układzie
sprężonego powietrza. Ponadto osuszacze powietrza zapobiegają zamarzaniu
zaworów i regulatorów w temperaturach
poniżej zera.
Aby mieć pewność, że niezbędne ciśnienie robocze jest zawsze dostępne,
sprężone powietrze musi być przechowywane. W tym celu wykorzystywane są
zbiorniki powietrza. Magazynowanie powietrza w zbiorniku umożliwia wykorzystanie przez krótki czas większej ilości
powietrza niż wytwarza sprężarka.
Klasyczne przemysłowe złącza pneumatyczne mają różne sposoby połączenia: wtykowe, zaciskowe, skręcane, coraz
większego znaczenia nabierają również
szybkozłącza. Szybkozłącza umożliwiają
połączenie przewodów pneumatycznych
(innych przewodów) w ciągu kilku sekund. Ich szczelność powinna gwarantować minimalne wycieki powietrza – co
wpływa na poprawę ekonomiki paliwowej przez to, że dodatkowe uzupełnianie zapasu sprężonego powietrza przez
sprężarkę napędzaną przez silnik spalinowy pojazdu (lub elektrycznie) nie jest
konieczne. Z biegiem lat złącza pneuma-

tyczne stały się bezpieczniejsze, łatwiejsze w montażu, lżejsze, bardziej wszechstronne i wydajniejsze.
Gotowe do montażu linie (przewody)
i inne elementy układu pneumatycznego
pojazdu tworzą kompletne rozwiązania
systemowe. Aby dostarczyć sprężone
powietrze bez żadnych strat, wszystkie
poszczególne elementy – w tym sprężarki, zawory sterujące czy rozdzielacze
muszą być dokładnie dopasowane i absolutnie szczelne.
Układy pneumatyczne do poprawnego działania wymagają również wielu
części, które podlegają normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu – można tu wymienić np. wkłady osuszaczy powietrza,
sprężarki powietrza, siłowniki sprzęgła,
wieloobwodowe zawory zabezpieczające
czy spiralne przewody pneumatyczne.
Rysuje się zatem przejrzysty obraz:
maksymalna szczelność, minimalna przestrzeń montażowa i zoptymalizowana
obsługa to minimalne i konieczne do
spełnienia wymagania wobec układów
pneumatycznych stosowanych w pojazdach użytkowych.

Ciężarówka pneumatyką stoi…
Układy funkcjonalne pojazdów użytkowych, w których nośnikiem energii
jest instalacja pneumatyczna pojazdu

tworzą długą listę. Kluczowe z nich to
oczywiście układ hamulcowy, zawieszenie pneumatyczne, elektropneumatyczne
wspomaganie pracy sprzęgła czy systemy zmiany biegów w skrzyni przekładniowej. Nie możemy również pominąć
tak istotnych elementów jak elektropneumatyczne sterowanie przystawkami mocy, blokada hamulca postojowego,
pneumatyczne zawieszenie kabiny, systemy podnoszenia osi. Pneumatyczne
systemy podnoszenia osi w wersjach automatycznych opuszczają oś podnoszoną po osiągnięciu zadanego obciążenia,
a automatyczne podnoszenie osi rozpoczyna się, gdy obciążenie jest wystarczająco zmniejszone.
Musimy również wspomnieć o systemach pneumatycznych w cysternach
i silosach, bez których prawidłowe działanie tych zabudów nie byłoby możliwe.
W przypadku pojazdów uprzywilejowanych elementy instalacji pneumatycznej
i ich moduły sterujące konfigurowane
zgodnie z wymaganiami klienta muszą
być w 100% niezawodne w każdych warunkach działania. Obecnie standardem
jest możliwość sterowania wszystkimi
funkcjami pneumatycznymi z jednego
zintegrowanego systemu modułowego
umieszczonego w preferowanej lokalizacji na podwoziu lub wewnątrz kabiny.
Typowe funkcje to np. sterowanie masztem oświetleniowym, centralne zamki
drzwi i rolet, automatyczne zwijanie
węży gaśniczych, blokada hamulca parkingowego, sterowanie zaworem mieszającym pianę/wodę.
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Komunalogia
– outlet pojazdów
komunalnych
Spółka HEWEA rusza z nową inicjatywą
skierowaną do sektora gospodarki komunalnej.

Wiesław Szoplik,
Prezes HEWEA

omunalogia wpisuje się w aktualną tendencję w branży. „Zauważyliśmy, że zapotrzebowanie
pojawia się z dnia na dzień, a przetargi
ogłaszane są na krótkie okresy. Utrudniony dostęp do komponentów, wynikający
z przerwanego w pandemii łańcucha dostaw sprawił, że klienci chętniej kupują
gotowe pojazdy, zamiast oczekiwać na realizację zamówień na pojazdy konfigurowane” – mówi Marcin Saluk, dyrektor działu
pojazdów komunalnych spółki HEWEA.

We współpracy z wiodącymi dostawcami podwozi do zastosowań komunalnych HEWEA przygotowała interesującą
ofertę najbardziej poszukiwanych pojazdów o szerokiej gamie dopuszczalnej
masy całkowitej (od 3,5 t do 26 t) i ze
zróżnicowanymi nadwoziami. Na inaugurację ekspozycji outletu przygotowano
15 samochodów. Są to pojazdy „spod
igły” – kilka z nich ma za sobą jazdy testowe i prezentacje. Wszystkie są dostępne od ręki – prosto z ekspozycji – dzięki
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Otwarcie naszego outletu
pojazdów komunalnych stanowi
ważny krok w realizacji strategii
rozwoju spółki w ramach mapy
drogowej perspektywy
Przemysł 4.0
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Marcin Saluk

,
Dyrektor Działu Pojazdów
Komunalnych HEWEA

marketingowi bezpośredniemu skierowanemu do podmiotów z branży komunalnej, ale można je także znaleźć na
wiodących portalach internetowych.
„Przedsięwzięcie Komunalogii wpisuje się w strategię rozwoju, jaką w ramach
kompleksowej transformacji w kierunku
wdrożenia Przemysłu 4.0 konsekwentnie
realizuje HEWEA” – stwierdził Wiesław
Szoplik, prezes zarządu spółki.
W inauguracyjnej gamie pojazdów
Komunalogii znalazły się:
1. Scania P410 ze zautomatyzowanym systemem odbioru odpadów Presko.
Zabudowa składa się z prasokontenera
oraz manipulatora do opróżniania pojemników. Kierowca obsługuje go bez
potrzeby wychodzenia z kabiny.
2. Scania P280 o 18 t dmc. z zabudową LongoEuroservice C 4000/16 o poj.
16 m3 do odbioru odpadów. Zabudowa

umożliwia różnicowanie zagęszczenia
w zależności od ładowanej frakcji odpadów, dzielona listwa grzebieniowa wrzutnika pozwala na niezależne podnoszenie
pojemników o różnych wielkościach.
3. DAF LF 180 FA 4×2 z zamiatarką
mechaniczną Presko z układem zraszania. Zamiatarka umożliwia wysyp odpadów na wysokość 4 m. Dzięki mechanicznemu układowi przeniesienia urobku
do zbiornika wraz z przenośnikiem zgrzebłowym zamiatarka pracuje z prędkością
dwa razy większą niż zamiatarka podciśnieniowa.
4. Zamiatarka podciśnieniowa Dulevo 850 z systemem zraszania i napędem hydraulicznym na tylne koła, niewielka i zwrotna (centralny przegub).
Wyposażona w myjkę wysokociśnieniową i manualny wąż ssący do trudnodostępnych miejsc.

Dzięki Komunalogii mamy
możliwość lepszej prezentacji
innowacyjnych rozwiązań, jakie
oferuje HEWEA, takich jak np.
zintegrowany system odbioru
odpadów PRESKO.

5. Nośnik osprzętu Holder X45i w konfiguracji zamiatarki podciśnieniowej z systemem zraszania i napędem na 4 koła.
Pojazd wielofunkcyjny, do którego można
zamontować m.in.: kosiarkę, odśnieżarkę,
posypywarkę i wiele innych narzędzi. Charakteryzuje się prostą budową, wszechstronnością zastosowań i wyjątkową zwrotnością (centralny przegub).
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6. Scania P280 o 18 t dmc. z zabudową bramową Presko DB-10 z systemem
szybkiego rozładunku. Obsługuje kontenery typu KP oraz typu mulda (7–10 m3).
7. Volvo FE o 18 t dmc. z zabudową bramową Presko DB-12 do obsługi
kontenerów typu KP oraz typu mulda
(7–10 m3) o udźwigu 12 t, z systemem
szybkiego rozładunku. Wyposażenie dodatkowe: osłony lamp tylnych, oświetlenie robocze – 5 pkt. świetlnych oraz kratownica zabezpieczająca kabinę.
8. MAN TGS 26.360 o 26 t dmc.
z zabudową hakową Marrel AL22 S60
o udźwigu 22 t do obsługi kontenerów
typu DIN, przystosowane do współpracy
z kontenerami o długości 4800–7200 mm.
Urządzenie hakowe ma system wychylnej
ramy działający jak dźwignia zwiększająca
udźwig w początkowej fazie załadunku
i zabezpieczający przed wyboczeniem

| TECHNIKA |
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siłowników, regulowaną teleskopowo długość głównego ramienia bez wykorzystania ślizgów, system szybkiego rozładunku i funkcję miękkiego osiadania
kontenera.
9. MAN TGM 18.290 o 18 t dmc.
z zabudową hakową Marrel AL16 S55
o udźwigu 16 t do kontenerów typu DIN,
współpracującą z kontenerami o długości
4800–6700 mm. Urządzenie hakowe ma
system wychylnej ramy, regulowaną teleskopowo długość głównego ramienia
bez wykorzystania ślizgów, system szybkiego rozładunku i funkcję miękkiego
osiadania kontenera.

14

10. Mercedes 2535 o 26 t dmc.
z zabudową hakową Marrel AL20 S60
o udźwigu 20 t do obsługi kontenerów
typu DIN, współpracującą z kontenerami o długości 4800–7200 mm. Urządzenie hakowe ma system wychylnej ramy,
regulowaną teleskopowo długość głównego ramienia bez wykorzystania ślizgów, sterowanie za pomocą pilota, system
szybkiego rozładunku i funkcję miękkiego osiadania kontenera oraz system pracy

reklama

sekwencyjnej umożliwiający załadunek,
rozładunek i wywrot kontenera jednym
przyciskiem na pilocie.
11. Scania P410 6×2*4 o 26 t dmc.
z zabudową hakową Presko DH20-62
o udźwigu do 22 t, przystosowaną do
współpracy z kontenerami typu KP o długości 5000–7000 mm. Zabudowa wyposażona jest w system szybkiego rozładunku i regulowaną teleskopowo długość
głównego ramienia.
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Zbigniew Kołodziejek,

Rajmund Pezowicz,

Piotr Korus,

Marketing Manager
DAF Trucks Polska

Dyrektor ds. Sprzedaży Flotowej
i Komunalnej MAN Truck & Bus Polska

Kierownik ds. Rozwoju
Sprzedaży Scania Polska SA

Doceniamy zaproszenie
do wspólnego przedsięwzięcia.
Jestem przekonany, że będzie
się ono rozwijać z korzyścią
dla wszystkich stron.

Branża komunalna jest dla nas
bardzo ważnym odbiorcą.
Pojazdy z logo lwa na masce są
godnym zaufania partnerem
w pracy i cieszymy się z kolejnej okazji, aby to potwierdzić.

12. MAN TGL 12.220 o 12 t dmc.
z zabudową hakową Presko DH6-33
o udźwigu do 6 t, przystosowaną do współpracy z kontenerami KP o długości 2600–
–3300 mm. Urządzenie jest wyposażone
w hydrauliczną blokadę kontenerów oraz
szerokie rolki zapewniające stabilność
prowadzenia kontenera.
13. Iveco Daily 70C18H o 7 t dmc.
z zabudową skrzyniową i żurawiem hydraulicznym Fassi F50A.0.24. Żuraw ma
dodatkowe ramię wysuwane ręcznie,
elektroniczne zabezpieczenia przed przeciążeniem i utratą stabilizacji oraz sterowanie radiowe.

14. DAF LF 230 FA4×2 o 16 t dmc.
z wywrotką tylnozsypową oraz hydraulicznym żurawiem Fassi F85B.0.22 o udźwigu 8,26 tm i maksymalnym wysięgu
7,65 m do selektywnej zbiórki odpadów.
Wyposażenie żurawia to m.in. funkcja do
obsługi osprzętu hydraulicznego, sterowanie radiowe RCS, zaawansowany elektroniczny system stabilizacji FSC oraz systemy MOL, CPM, FS, MPES, FWD, RPS.
Oferta outletu komunalnego spółki
HEWEA będzie dopasowywana do sezonowej charakterystyki branży, np. wiosną
w ofercie będzie więcej zamiatarek, a jesienią pojazdów do zimowego utrzyma-

Pojazdy kompletne są bardzo
istotnym produktem dla naszych klientów komunalnych.
Staramy się rozszerzać ciągle
ofertę, szczególnie o innowacyjne, sprawdzone i wysokiej
jakości nadwozia, jakie oferuje
firma HEWEA. Mamy nadzieję,
że wspólne przedsięwzięcie
zostanie pozytywnie odebrane
przez naszych klientów.

HEWEA sp. z o.o.
Obecna na polskim rynku od 1988 r., od lat jest liderem rynku specjalistycznych nadwozi dla branży komunalnej. Specjalizuje się
w żurawiach, wciągnikach hakowych i bramowych oraz podnośnikach. Dostarczane przez nią pojazdy doceniają szczególnie podmioty prowadzące selektywną zbiórkę odpadów. Do firm branży
komunalnej trafiło już ponad 900 pojazdów zabudowanych na
różnego typu podwoziach i w różnej konfiguracji.
Od 2005 r. HEWEA jest właścicielem marki Presko – cenionej
wśród nabywców pojazdów do zastosowań komunalnych oraz elementów hydrauliki siłowej. Najnowszym produktem Presko w ofercie spółki jest obsługiwany jednoosobowo w trybie automatycznym
zintegrowany system selektywnej zbiórki odpadów, oparty na inno-
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nia dróg. Zmiany w ofercie będzie można
śledzić na budowanej obecnie stronie
internetowej komunalogia.pl, gdzie będzie prezentowany aktualny zestaw gotowych pojazdów.

Zdjęcia: © HEWEA

wacyjnym pojeździe i wielkogabarytowych pojemnikach wykorzystujących zaawansowane rozwiązania mechatroniczne.
HEWEA aktywnie uczestniczy w pracach Krajowej Izby Gospodarki
Odpadami, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Krajowego Forum
Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast oraz Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu
i pozycji wiodącego dostawcy w branży komunalnej spółka jest członkiem Komitetu Technicznego KT 263 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych. Przedstawiciel spółki HEWEA reprezentuje też nasz kraj,
jako jedyny, w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN w trzech
grupach roboczych pracujących nad nowymi standardami pojazdów,
pojemników i mechatroniki w systemach odbioru odpadów.

| ŻÓŁTE STRONY |

SAMOCHODY SPECJALNE | MAJ 2021 | 65

| PERSONALIA |

Adres redakcji
„Samochody Specjalne”
Byków, ul. Przemysłowa 1
55-095 Mirków
redakcja@samochody−specjalne.com.pl
www.samochody−specjalne.pl
Jesteśmy członkiem jury

Marcin Saluk
Redaktor naczelny
dr inż. Dariusz Piernikarski
Dariusz.Piernikarski@samochody-specjalne.com.pl

Od lutego 2020 r. dyrektor sekcji techniki komunalnej w firmie HEWEA,
z którą związany jest od początku swojej kariery zawodowej. Pierwsze kroki
w branży pojazdów użytkowych stawiał w 2009 r. jako specjalista ds. technicznych, zajmując się obsługą posprzedażową oraz wsparciem technicznym
klientów firmy HEWEA. Od 2012 r. jako inżynier sprzedaży odpowiadał m.in
za sprzedaż przekładni planetarnych. Od 2014 r. zajmował już stanowiska
kierownicze, najpierw w dziale przemysłowym, a następnie w dziele zamiatarek, gdzie pogłębiał zdobyte doświadczenie w sprzedaży, a także zajmował
się m.in. wprowadzaniem nowych produktów i pozyskiwaniem nowych dostawców. Na obecnym stanowisku odpowiada za sprzedaż zabudów i pojazdów dla branży komunalnej, reprezentowanie firmy, pozyskiwanie nowych
produktów oraz zarządzanie zespołem sprzedażowym. Jest absolwentem
Wydziału Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej.

Stali współpracownicy
Arkadiusz Gawron, Piotr Muskała,
Marek Pisarek, Katarzyna Wachowiak
Dział Reklamy i Promocji
Katarzyna Biskupska
tel. 71 783 24 18
Katarzyna.Biskupska@mazur.eu
Justyna Krasik
Justyna.Krasik@mazur.eu
Dział Prenumeraty
Agnieszka Ziemlańska-Smolarek
tel. 71 345 60 00
prenumerata@mazur.eu
Skład i łamanie
Michał Bykowski
tel. 71 783 24 16
dtp@samochody−specjalne.com.pl
Fotoedycja, design
Anna Mazur, Agata Zdziarska
Korekta
Zofia Bronicka−Wyrwas
Montaż elektroniczny i druk
Drukarnia EDIT, Warszawa

Piotr Jaworski

Oficyna Wydawnicza MAZUR sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1
55-095 Mirków
Prezes zarządu
dr inż. Maciej K. Mazur
Dyrektor artystyczny
Beata Tomczak

Partner biznesowy w firmie Scania Polska SA, z którą związany jest
od 2018 r. Wcześniej przez 2 lata zajmował podobne stanowisko u jednego
z dealerów Mercedes-Benz Trucks Polska. W latach 2012–2016 pracował
w firmie HEWEA Sp. z o.o., gdzie jako product manager i odpowiadał za rozwój produktów z oferty firmy. Absolwent Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku
zarządzanie. Od zawsze wielki pasjonat motoryzacji, ciężkiego transportu
drogowego i wszelkich nowinek technicznych. Miłośnik nowoczesnych
rozwiązań z tematyki transportu i logistyki, transportu ponadnormatywnego
i pojazdów specjalnych.

Redakcja liczy na rzetelność publikowanych ogłoszeń, reklam i artykułów promocyjnych, nie odpowiada jednak za ich treść. Zastrzega się prawo dostosowania materiałów do potrzeb wydawnictwa i zmian w tekstach: przeróbek
stylistycznych i technicznych. Zwracamy wyłącznie materiały opatrzone
wyraźnym zamówieniem.
Zabroniona jest bezumowna sprzedaż miesięcznika po cenie niższej od ceny
detalicznej ustalonej przez wydawcę. Sprzedaż numerów aktualnych i archiwalnych po innej cenie jest nielegalna i grozi odpowiedzialnością karną.
Prenumerata realizowana przez RUCH SA:
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można
składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl
lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem:
801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 7.00–18.00. Koszt
połączenia według taryfy operatora.

