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Nowa generacja ciągników
DAF: XF, XG i XG+

Samochody
Specjalne

DAF podnosi poprzeczkę, wprowadzając całkowicie nową generację samochodów ciężarowych, są to modele XF, XG i XG+. Hasła
klucze to: bezkompromisowa jakość, 10-procentowa redukcja zużycia paliwa, kompleksowa gama rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa
oraz najwyższy poziom komfortu.
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Iveco S-Way. Z myślą
o niższych kosztach

We wrześniu 2019 r. Iveco wprowadziło na rynek nowy model S-Way: ciągnik dalekobieżny
z rozwiązaniami skoncentrowanymi wokół kierowcy, całkowicie zintegrowany z najnowocześniejszymi technologiami online stosowanymi w drogowym transporcie ciężarowym
i logistyce…

30

Gniotpol Trailers: Radzimy
sobie ze wszystkim

Firma Gniotpol Trailers to uznany polski producent specjalizujący się w produkcji stałych
zabudów kubaturowych i systemów wymiennych montowanych na podwoziach samochodów ciężarowych i przyczepach. O teraźniejszości i przyszłości firmy rozmawiamy z Agatą
Duliniec, CEO i prezesem zarządu.

33

eActros wkracza
na scenę

30 czerwca br. światową premierę miał Mercedes-Benz eActros z akumulatorowym napędem elektrycznym, przeznaczony do eksploatacji w ciężkim transporcie dystrybucyjnym.
Rozpoczęcie produkcji seryjnej eActrosa w fabryce w Wörth zaplanowano na jesień.

43

20 lat firmy
Spitzer Silo Polska

Transport sypkich materiałów budowlanych,
granulatów chemicznych, pasz, środków spożywczych czy produktów niebezpiecznych – to
zadania, jakie możemy powierzyć silosom
leżącym lub podnoszonym.
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Branża nadrabia
zaległości
Mimo trwającej wciąż pandemii koronawirusa branża
pojazdów użytkowych w Polsce kwitnie, pieczołowicie
odrabiając ubiegłoroczne straty.

Z

godnie z danymi opublikowanymi przez PZPM
w okresie od stycznia do czerwca 2021 r.
od początku roku przybyło 16 736 nowych
pojazdów użytkowych (powyżej 3,5 t dmc.),
co oznacza wzrost (+89,6%) w skali roku.
W grupie samochodów ciężarowych rejestracji
było więcej o 97,5% niż w tym samym okresie
2020 r., a w grupie autobusów mniej o 3,5%.
Od początku 2021 r. sprowadzono do Polski
18 567 używanych pojazdów użytkowych
(+53,6% r/r), w tej liczbie znajdują się 17 533
samochody ciężarowe (+57,7% r/r) i 1034
autobusy (+6,3% r/r). Wszystkich sprowadzonych używanych pojazdów było ponad 10,9%
więcej niż zarejestrowano w tym czasie nowych.
Warto odnotować również liczne nowości
rynkowe. Za najważniejsze wydarzenie ostatniego okresu uznałbym premierę całkowicie
nowej generacji samochodów ciężarowych,
jaką zafundowała nam firma DAF Trucks – są
to modele XF, XG i XG+. Biorąc po uwagę to,
że ciągniki siodłowe DAF od wielu lat są najchętniej kupowanymi pojazdami tego typu
w Polsce oraz to, że wreszcie doczekaliśmy
się całkowicie nowych kabin, oznaczać może
zwiększenie przewagi tego producenta
nad pozostałymi konkurentami – przynajmniej
na polskim rynku. Wypada tylko żałować, że
nowe ciągniki DAF wejdą do produkcji
dopiero jesienią.
Skoro wywołałem konkurentów DAF-a
do tablicy, to również Renault Trucks odnowiło
swoje gamy pojazdów T, C i K, podobnie z modelem S-Way zrobiło Iveco, dosłownie chwilę
po premierze nowego modelu T-Way.

Dzieje się również dużo w zakresie eletromobilności ciężkiej – Renault Trucks „szaleje”
w firmach komunalnych ze swoją elektryczną
śmieciarką D-Wide Z.E., Volvo Trucks rozpoczęło testowy projekt EKO-LOG, w którym
głównym bohaterem jest dystrybucyjne FE
Electric. Mercedes-Benz wprowadził do produkcji seryjnej eActrosa…
Jak widać, w naszej branży dużo się
ostatnio dzieje, producenci i przewoźnicy chcą
w maksymalnym stopniu wykorzystać obecną
koniunkturę – choć nie jest to łatwe ze
względu na rynkowe ograniczenia dostępności
surowców i komponentów – chociażby stali
czy półprzewodników. Konsekwencją jest to,
że przy pełnych portfelach zamówień na nowe
pojazdy trzeba już czekać kilkanaście miesięcy…
Ochłońmy zatem nieco – pomoże w tym
lektura najnowszego wydania „Samochodów
Specjalnych”, do czego serdecznie zachęcam.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
redaktor naczelny
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© MAN Truck & Bus Polska

Uroczyste przekazanie
decyzji o wsparciu inwestycji. Wicepremier
Jarosław Gowin przekazuje dokument Thorstenowi Campehlowi,
prezesowi zarządu
MAN Trucks

ROZBUDOWA FABRYKI MAN W NIEPOŁOMICACH
czerwca br. w Krakowskim Parku Technologicznym został
podpisany list intencyjny, a MAN otrzymał decyzję o wsparciu z rąk wicepremiera Jarosława Gowina. W wydarzeniu
udział, poza wicepremierem, wzięli: Anna Kornecka – wiceminister rozwoju
w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii, Michael Kobriger – członek
zarządu MAN Truck & Bus SE, Thorsten Campehl – prezes zarządu MAN Trucks,
Wojciech Przybylski – prezes Krakowskiego Parku Technologicznego oraz
przedstawiciele władz lokalnych województwa małopolskiego.
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Nowa inwestycja realizowana jest przy wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji
w Niepołomicach, a jej wartość wyniesie 95 milionów euro. Po rozbudowie
zakład stanie się jednym z największych pracodawców w regionie – docelowo zatrudnionych tam będzie blisko 2500 pracowników zarówno na linii
produkcyjnej, jak i w obszarze administracyjnym.

Start produkcji po rozbudowie zakładu planowany jest na wrzesień 2022 r.
Zwiększone moce przełożą się na wzrost produkcji – planowana średnia dzienna
produkcja wyniesie ponad 300 pojazdów oraz 200 kabin. W czasie trójzmianowego systemu pracy powstawać tu będzie kompletne portfolio pojazdów ciężarowych MAN, od pojazdów klasy lekkiej i średniej po pojazdy
ciężarowe klasy ciężkiej. W zakładzie znajdzie się także centrum modyfikacji pojazdów ciężarowych oraz hala wyposażenia kabin.
Rozbudowa zakładu MAN Trucks w Niepołomicach to jeden z kluczowych
elementów realizacji strategii New MAN. Opiera się ona na 3 filarach: solidnym przedsiębiorstwie, silnym zespole i stawianiu klienta w centrum
uwagi. Wszystkie te elementy będą realizowane w zakładzie MAN Trucks
w Niepołomicach.
Zakład MAN Trucks w Niepołomicach został otwarty pod koniec 2007 r. Do
tej pory produkowane były tam pojazdy klasy ciężkiej, przeznaczone zarówno na rynki europejskie, jak i pozaeuropejskie. Do końca roku 2020 wyprodukowano tu ponad 171 548 ciągników siodłowych i podwozi.

amochód na okładce to Mercedes-Benz eActros z akumulatorowym napędem elektrycznym,
przeznaczony do eksploatacji w ciężkim transporcie dystrybucyjnym. Dopuszczalna masa pojazdu w wersji 2-osiowej to 19 t, w wersji 3-osiowej: 27 t. Maksymalna łączna pojemność
akumulatorów wynosząca 420 kWh umożliwia uzyskanie zasięgu do 400 km. Za napęd odpowiada
sztywna oś z dwoma zintegrowanymi silnikami elektrycznymi i dwustopniową skrzynią biegów. Oba
chłodzone cieczą silniki generują moc ciągłą 330 kW oraz moc maksymalną 400 kW. Akumulatory zasilają nie tylko układ napędowy, ale także 2 konwencjonalne 12-woltowe akumulatory pojazdu. Instalacja elektryczna niskiego napięcia jest ładowana z akumulatorów wysokiego napięcia za pomocą przetwornika DC/DC. eActrosa można ładować prądem o mocy do 160 kW po podłączeniu do standardowego
terminalu szybkiego ładowania prądem stałym (CCS) o natężeniu 400 A: ładowanie 3 pakietów akumulatorowych z poziomu 20% do 80% zajmuje wówczas nieco ponad godzinę.

S
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FAYMONVILLE COMBIMAX
NA DROGACH MOZAMBIKU
ramach przymorskiego projektu gazowniczego w Afryce
Południowej do Mozambiku drogą morską zaczęto dostarczać
duże komponenty: 12 km łańcuchów oraz ponad 60 zwojów
kabli. Podczas gdy zwoje o średnicy ponad 5 m ważą 65 t, pojedyncze łańcuchy wraz z ich stalowymi koszami mogą ważyć do 150 t.

W

Przez kilka lat w firmie Transportes Lalgy, która transportowała ładunek, wykorzystywano moduł CombiMAX z konfiguracją 7-osiową, do której ostatnio dołączono kolejne 11 linii modułów osiowych wraz z licznymi akcesoriami. Specjaliści z Mozambiku mogą teraz korzystać z 3 różnych kombinacji
jednocześnie, co znacznie rozszerza ich możliwości w zakresie transportu.
Dzięki temu nowemu rozszerzeniu objęli czołową pozycję w regionie w segmencie ciężkiego transportu.
(DP)

© Faymonville

Do transportu tych elementów z portu do miejsca składowania wykorzystano moduły transportowe Faymonville CombiMAX, mające łącznie 18 linii
osiowych, które zostały skonfigurowane, tworząc 2 naczepy po 8 i 10 osi,
każda z łabędzią szyją.

Do transportu wykorzystano moduły transportowe Faymonville
CombiMAX mające łącznie 18 linii osiowych, które zostały skonfigurowane, tworząc 2 naczepy po 8 i 10 osi, każda z łabędzią szyją

NOWA GENERACJA
NACZEP KRONE
DRYLINER
by móc sprostać wymaganiom stawianym naczepom do przewozu ładunków
suchych, Krone wzmacnia ofertę wszechstronnych naczep z rodziny DryLiner i oferuje je w 4
podstawowych modelach z różnymi typami ścian
bocznych.
Solidne i jednocześnie elastyczne stalowe nadwozie o gładkich ścianach (STG), wyposażone
w wiele opcji zabezpieczenia ładunku, jest szczególnie poszukiwane w transporcie drobnicowym
oraz w przemyśle tekstylnym. 50% tych naczep
zamawianych jest w wersjach do załadunku dwupoziomowego. Do transportu mebli nadwozie STG
otrzymuje od wewnątrz drewniane panele i zlicowane szyny mocujące, a także gładką podłogę ułatwiającą przesuwanie towarów. Naczepa Krone
DryLiner ze ścianami bocznymi ze sklejki (STP)

© Krone

A

może być przystosowana do załadunku dwupoziomowego. Do zastosowań, w których decydujące znaczenie ma duża ładowność, dostępna
jest naczepa DryLiner z lekkimi ścianami z tworzywa sztucznego STK, a do towarów wrażliwych
na temperaturę, takich jak lakiery i farby, przeznaczona jest wersja DryLiner SDK LI z lekką izolacją – ściany boczne to konstrukcja przekładkowa ze stalową warstwą wierzchnią, malowaną
na zewnątrz i powlekaną PCV od wewnątrz.

Wspólną cechą wszystkich modeli jest niezwykle
wytrzymała konstrukcja podstawowa – stabilne
podwozie z ukośnymi wzmocnieniami ramy, ścianą
końcową przyspawaną do profili narożnych, podłogą ułożoną między belkami wzdłużnymi oraz solidną, dwuścienną ochroną przed kolizją wózka
widłowego lub w przypadku wersji LI – z połączeniem ze ścianą boczną za pomocą profili aluminiowych i odpornej na ścieranie listwy aluminiowej
o wysokości 300 mm.
(DP)
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BUDOWLANA
PRZYCZEPA
NISKOPODWOZIOWA
DTS 300 W OFERCIE
FLIEGL
ofercie firmy Fliegl warto zwrócić
uwagę na interesującą budowlaną
przyczepę niskopodwoziową DTS
300. Opcjonalnie dostępna jest w wersji z wnękami na koła – wówczas można nią przewozić
cięższe maszyny budowlane i wysokie ładowarki
kołowe. Przyczepa jest również przystosowana do
przewożenia ciągników rolniczych, porusza się
na 3 osiach SAF o nośności 10 t, wyposażonych
w zawieszenie mechaniczne, hamulce bębnowe
i bliźniacze ogumienie na wszystkich kołach w rozmiarze 235/75 R17,5. Ma całkowitą masę techniczną 30 t i ładowność ok. 23 t. Wysokość
pokładu ładunkowego to 880 mm.

© Fliegl

W

Pokład ładunkowy można rozszerzyć do 3000 mm.
Stosowany jest zaczep holowniczy o średnicy 40
lub 50 mm. Załadunek maszyn budowlanych ułatwiają najazdy mechaniczne sprężynowe o długości
2800 mm i szerokości 750 mm. Pewne mocowanie

ładunku zapewniają uchwyty – 8 par 10-tonowych
oraz 7 par 5-tonowych. Rama w całości ocynkowana, wyposażenie standardowe to m.in. tablice
ostrzegawcze, pomarańczowa lampa ostrzegawcza, skrzynka narzędziowa.
(DP)

tożsamością korporacyjną z siedzibą w Amsterdamie. Volvo Group, Daimler Truck i Traton Group
będą posiadać w niej równe udziały, ale nadal będą
konkurentami we wszystkich innych obszarach.
Podpisania umowy można się spodziewać do
końca 2021 r.

Wspólnym celem jest zainicjowanie i przyspieszenie budowy infrastruktury ładowania, aby zwiększyć zaufanie klientów i wspierać transformację
UE w kierunku transportu neutralnego dla klimatu.
Umowa kładzie podwaliny pod przyszłą spółkę joint
venture (JV) w równym stopniu należącą do wszystkich trzech stron, która planuje rozpocząć działalność w 2022 r. Przyszłe JV ma działać pod własną

Koncentrując się na potrzebach klientów, brane
będą pod uwagę różne aplikacje. Operatorzy flot
pojazdów elektrycznych będą mogli skorzystać zarówno z szybkiego ładowania dostosowanego do
45-minutowego obowiązkowego okresu odpoczynku w Europie, skupiając się na transporcie dalekobieżnym – najwyższego priorytetu przyszłej
spółki, jak i ładowania pojazdów w nocy. (DP)

© Daimler

5 lat od powstania nowej spółki. Liczba punktów
ładowania ma z czasem znacznie się zwiększyć
dzięki pozyskaniu dodatkowych partnerów, a także
przez finansowanie ze środków publicznych.

Przyszłe JV będzie działać jako katalizator i czynnik umożliwiający realizację programu Zielonego
Ładu Unii Europejskiej na rzecz transportu towarów neutralnego pod względem emisji dwutlenku
węgla do 2050 r. – zarówno poprzez zapewnienie niezbędnej infrastruktury, jak i ukierunkowanie na zieloną energię w punktach ładowania.
Wspólne działanie Volvo Group, Daimler Truck
i TRATON Group jest odpowiedzią na pilną potrzebę
uruchomienia wysokowydajnej sieci ładowania,
aby wesprzeć operatorów samochodów ciężarowych w przejściu na rozwiązania transportowe
neutralne pod względem emisji CO2, zwłaszcza
w przypadku transportu dalekobieżnego. Wydajna
infrastruktura ładowania umożliwiająca transport
długodystansowy to opłacalny sposób na znaczne,
szybkie do zrealizowania, ograniczenia emisji.

VOLVO, DAIMLER I TRATON WSPÓLNIE
DLA ELEKTROMOBILNOŚCI
rzedstawiciele trzech wiodących producentów pojazdów użytkowych: Volvo
Group, Daimler Truck i Traton Group podpisali niewiążącą umowę na zainstalowanie i eksploatację wysokowydajnej publicznej sieci ładowania akumulatorów elektrycznych ciężkich pojazdów
długodystansowych i autokarów w całej Europie.

P

Strony zamierzają wspólnie zainwestować 500 mln
euro, aby zainstalować i obsługiwać co najmniej
1700 wysokowydajnych urządzeń do ładowania
zielonej energii w pobliżu autostrad, jak również
w punktach logistycznych i docelowych, w ciągu
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PROFESJONALNI KIEROWCY – PIERWSZE
SZKOLENIA PRAKTYCZNE ZA NAMI
tym roku już po raz szósty ruszył cykl
bezpłatnych szkoleń kierowców zawodowych w ramach akcji „Profesjonalni kierowcy”, prowadzonych przez doświadczonych instruktorów ze Szkoły Doskonalenia Jazdy
Volvo Trucks Polska.

W

Tegoroczna edycja – podobnie jak w ub. roku – odbywa się w formule on-line i obejmuje 7 szkoleń
teoretycznych oraz szkolenia praktyczne. Pierwsze takie szkolenie praktyczne odbyło się 20 maja
br. w siedzibie partnera akcji Profesjonalni Kierowcy
– firmie Phillips Poland w Chechle Pierwszym.
Kursanci mieli okazję uczestniczyć w wykładach
teoretycznych oraz doszkalać swoje umiejętności
jazdy w praktyce pod okiem instruktorów.

Szkolenie praktyczne obejmowało jazdę po drogach publicznych 40-tonowym zestawem Volvo
FH500 połączonym z naczepą Wielton, zachowanie na drodze, jazdę ekonomiczną i bezpieczną.
Dodatkowo kursanci przećwiczyli manewrowanie
zestawem na placu firmy, poznali w praktyce zasady prawidłowego dojazdu do rampy, a przedstawiciel Phillips Poland opowiedział o złączach elektrycznych i pneumatycznych oraz ich prawidłowej
obsłudze. Ostatnim zakresem tematycznym szko-

„Profesjonalni Kierowcy” to akcja społeczna, w ramach której organizowane są bezpłatne kursy dla
kierowców zawodowych, którzy ukończyli kurs na
prawo jazdy C+E, lecz nie zdobyli jeszcze doświadczenia w zawodzie, w branży TSL, skierowana do
osób posiadających prawo jazdy kategorii C+E,
które obecnie nie pracują w zawodzie. Szóstą edycję akcji, oprócz Volvo Trucks Polska, wspierają także
Partnerzy: MJM Brokers, Volvo Financial Services
(VFS), MAK Brokers, Phillips Poland, Wielton,
Continental, PKO Leasing i Ergo Hestia.
Głównym celem akcji jest podniesienie bezpieczeństwa na drogach oraz świadomości społecznej na temat wysokiej rangi usług transportowych

jako znaczącej gałęzi gospodarki. W ramach programu odbyły się już 2 szkolenia teoretyczne w formule online.
„Kolejna, 6. edycja naszego programu jest wyjątkowa nie tylko ze względu na to, że akcja zyskała
nowy wygląd dzięki odświeżonemu logotypowi,
ale także ze względu na rekordowe zainteresowanie. Pandemiczna sytuacja w kraju zmusiła nas
do ograniczenia liczby uczestników pierwszego
szkolenia praktycznego. Jednak patrząc z nadzieją
w przyszłość, jesteśmy już w trakcie przygotowywania kolejnych szkoleń praktycznych, o których wkrótce będziemy informować i na które już
serdecznie zapraszamy” – skomentowała Kinga
Broniś z Volvo Trucks Polska.

Firma Phillips Poland jest częścią amerykańskiej
grupy Phillips Industries i znajduje się w światowej czołówce dostawców złączy i przewodów
elektrycznych oraz przewodów powietrznych dla
wiodących producentów aut ciężarowych i naczep.
Szerzej o firmie piszemy w głębi numeru.
„Cieszymy się, że jako partner akcji Profesjonalni
Kierowcy możemy brać aktywny udział w popularyzacji zawodu kierowcy oraz zwiększaniu bezpieczeństwa na polskich i europejskich drogach.
Jako producent innowacyjnych złączy elektrycznych i pneumatycznych do transportu ciężkiego
dbamy o niezawodną komunikację zestawu ciągnik
– naczepa oraz o bezpieczną, łatwą eksploatację
naszych produktów przez kierowców” – skomentował podczas szkolenia Grzegorz Handzlik, przedstawiciel Phillips Poland.

lenia praktycznego były sytuacje awaryjne w pojeździe, w tym praktyczne postępowanie podczas
nieprzewidzianych sytuacji, takich jak wymiana koła
i zakładanie łańcuchów. Dodatkowo przedstawiciel Continental Opony Polska przybliżył tematykę
codziennej eksploatacji opon.

Tematyką kolejnego szkolenia teoretycznego będzie przygotowanie pojazdu do załadunku i rozładunku, praktycznie planowane jest też szkolenie z rozsuwania plandeki w naczepie kurtynowej
a także temat mocowania ładunku.
(KB)
Zdjęcia: © K. Biskupska
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Nowa generacja ciągników
DAF: XF, XG i XG+

DAF podnosi poprzeczkę, wprowadzając całkowicie nową generację samochodów
ciężarowych, są to modele XF, XG i XG+. Hasła klucze to: bezkompromisowa jakość,
10-procentowa redukcja zużycia paliwa, kompleksowa gama rozwiązań z zakresu
bezpieczeństwa oraz najwyższy poziom komfortu.

d wprowadzenia pierwszej generacji w 1997 r. model XF firmy DAF
był ulubieńcem właścicieli i kierowców, łącznie sprzedano ponad 650 000
pojazdów ciężarowych tej serii. Na rynku
polskim od 2016 r. DAF XF jest najchętniej kupowanym ciągnikiem siodłowym.
Początek czerwca 2021 r. przejdzie
zapewne do annałów branży pojazdów
użytkowych: po długim okresie oczekiwania firma DAF Trucks zaprezentowała zupełnie nową generację modelu
XF. Oprócz niego pojawiły się modele XG
i XG+, tworząc nowy segment rynku
pojazdów najwyższej klasy, w którym
w maksymalnym zakresie wykorzystano
zmienione przepisy unijne dotyczące
mas i wymiarów.

Modele flagowe XG i XG+ oprócz wydłużonego o 160 mm przodu mają kabiny wydłużone
o 330 mm w części tylnej, podstawa kabiny jest o 125 mm wyżej niż w przypadku XF
nowej generacji; wnętrze kabiny XG ma wysokość 1980–2105 mm, w modelu XG+
(na zdjęciu) wysokość kabiny została zwiększona do 2220 mm
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Firma DAF rozpocznie produkcję seryjną ciągników 4×2 i 6×2 oraz podwozi
pod zabudowę w ramach całkowicie nowej generacji pojazdów XF, XG i XG+
w ostatnim kwartale 2021 r.

Nowa modele, nowe kabiny
W samochodach XF nowej generacji
zastosowano całkowicie nową kabinę wydłużoną o 160 mm do przodu i o 75 mm
niżej położonej podstawie w porównaniu
z dotychczas oferowanymi modelami XF
Space Cab i Super Space Cab. Wysokość
wewnętrzna w nowym modelu XF mieści się w przedziale 1900–2075 mm w zależności od miejsca.
Modele flagowe XG i XG+ oprócz
wydłużonego o 160 mm przodu mają dodatkowe 330 mm długości tylnej części
kabiny, co zapewnia niezrównaną przestrzeń do pracy i odpoczynku. Pozycja
podstawy kabiny modeli XG i XG+ znajduje się o 125 mm wyżej niż w przypadku XF nowej generacji. Wnętrze kabiny
DAF XG ma wysokość 1980–2105 mm.
Nowy model XG+ przewyższa wszystkie dostępne na rynku pojazdy ciężarowe

pod względem ilości miejsca we wnętrzu.
Wysokość kabiny została zwiększona do
2220 mm.
Modele XF, XG i XG+ nowej generacji mają bardzo ciekawą stylistykę zewnętrzną: lekko stożkowy kształt kabiny
z dobrze dopasowanymi elementami wykończenia oraz szybą przednią i drzwiami
zapewnia wyjątkowe parametry aerodynamiczne. Samochody ciężarowe XF,
XG i XG+ nowej generacji mają stylowy
grill z wyróżniającym się panelem z logo
i chromowanymi akcentami. Wlot powietrza został starannie zintegrowany z przodem kabiny, co dodatkowo podkreśla solidną, a zarazem elegancką konstrukcję.
Zintegrowany 3-częściowy stalowy
zderzak ma kompozytową powłokę zewnętrzną. Wzrok przyciągają stylowe
reflektory LED ze światłami do jazdy
dziennej o charakterystycznym kształcie
i zintegrowanymi reflektorami doświetlającymi zakręty. Wygląd podkreślają
światła LED Skylights – standardowe
wyposażenie w modelach XG i XG+.
Optymalne promienie przejścia przodu
w boki kabiny, stożkowata bryła kabiny
wraz ze ścisłym spasowaniem poszcze-

reklama

gólnych elementów pozwoliły na uzyskanie idealnego przepływu powietrza.
Wyprofilowana przednia szyba, eliptyczne
panele narożne, opływowe osłony słupka
A, płyta dolna ze zintegrowaną owiewką
powietrza i osłony w nadkolach zapewniają doskonałą aerodynamikę, podobnie
jak opcjonalne kamery zamiast lusterek.
Równie ważne były działania podjęte
w celu uzyskania optymalnego przepływu w komorze silnika i pod podłogą kabiny: obudowy wokół intercoolera i chłodnicy cieczy, kierownice powietrza i bariery
recyrkulacji oraz zamknięte osłony wnęk
kół. Wszystko to pozwoliło uzyskać aż
o 19% lepsze właściwości aerodynamiczne.

Wydajne układy napędowe
Spalanie silników PACCAR MX-11
i MX-13 zostało zoptymalizowane dzięki
zastosowaniu nowych wtryskiwaczy, nowej głowicy i bloku cylindrów, co pozwoliło na uzyskanie wyższego ciśnienia
w cylindrach, zmodyfikowano również
konstrukcję tłoków i tulei cylindrowych.
Wprowadzono nowe, wydajne turbosprężarki, a innowacyjne sprężarki po-
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wietrza, pompy oleju i alternatory zapewniają ograniczenie strat własnych do
minimum. W rezultacie otrzymano wydajne silniki o doskonałych osiągach,
niższym spalaniu i emisji CO2.
Modele XF, XG i XG+ firmy DAF są
standardowo wyposażone w zautomatyzowaną skrzynię biegów TraXon, w której automatyczny dobór biegu przy ruszaniu zależy od obciążenia, stosowane
są zaawansowane funkcje predykcyjne
oraz (opcjonalnie) funkcja szybkiego ruszania. Aby podnieść sprawność układu
napędowego zastosowano tylne osie o niskim poziomie oleju i nowe łożyska w mechanizmie różnicowym.
Niska masa pojazdu (masa własna
nowego ciągnika XF 4×2 w typowej specyfikacji to tylko 6912 kg) i rozbudowane systemy wspomagania kierowcy
(tempomat Predictive Cruise Control 3
z funkcjami EcoRoll i Preview Downhill
Speed Control) pozwalają na obniżenie
zużycia spalania nawet o 10%.
W silnikach PACCAR MX-11 i MX-13
zwiększono moment obrotowy o 50–
–100 Nm na biegu bezpośrednim. MX-13
o mocy 530 KM (390 kW) rozwija teraz
maksymalny moment obrotowy 2550 Nm
na każdym niższym biegu i 2700 Nm na
najwyższym biegu, maksymalny moment
obrotowy jest teraz od 900 obr/min. Hamulec silnikowy zapewnia o 20% większy moment hamowania przy niższych
prędkościach obrotowych.
Wraz z modelami nowej generacji
producent wprowadza zdalne aktualizacje oprogramowania silnika i układów
oczyszczania spalin, modułu ECU pojazdu,
centralnej bramy bezpieczeństwa (CSG)
i systemu DAF Connect. Długi czas pracy

Zestawienie dostępnych wariantów silników PACCAR MX-11
oraz MX-13 w modelach XF, XG oraz XG+

W trosce o bezpieczeństwo
Doskonały zakres bezpośredniego
widzenia był jednym z czynników rozwoju samochodów DAF nowej generacji.
Modele XF, XG i XG+ otrzymały dużą
szybę przednią (2,3 m2), która jest umieszczona wyjątkowo nisko, zapewniając doskonałą widoczność bezpośrednią. Opcjonalnie, po stronie pasażera, dostępne jest
okno widoku na krawężnik, które w połączeniu z nowym składanym fotelem zapewnia doskonałą widoczność przestrzeni obok samochodu. Zmieniono obudowy

bez przestojów pomagają uzyskać również okresy międzyobsługowe wynoszące
do 200 000 km. W przypadku transportu długodystansowego dostępna jest
opcja przeglądów wydłużonych. Oznacza
to zastosowanie rocznego okresu międzyobsługowego dla wszystkich zastosowań drogowych.
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lusterek: są bardziej smukłe, przestrzeń
między lusterkami oraz między lusterkami a słupkiem A wspaniale zapewnia
bezpośrednią widoczność.
Opcjonalną funkcją jest cyfrowy system DAF Digital Vision, zastępujący lusterka główne i szerokokątne. Kamery
zwiększają bezpośredni zakres widzenia,
a jednocześnie poprawiają właściwości
aerodynamiczne. Dodatkowe funkcje
obejmują automatyczne panoramowanie
(podążanie za tylną częścią naczepy pod-

Deska rozdzielcza ma środkowy wyświetlacz 12˝ oraz opcjonalny ekran dotykowy
10˝ przeznaczony do obsługi systemu nawigacyjnego i informacyjno-rozrywkowego, przyciski są rozmieszczone ergonomicznie na desce rozdzielczej i przeprojektowanej kierownicy; na środkowym wyświetlaczu kierowca może wybrać
jeden z dwóch wzorów układów wskaźników i cztery poziomy informacji
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czas pokonywania zakrętu) i nakładanie
znaczników w celu wyświetlenia dodatkowych informacji na temat długości
pojazdu, co jest przydatne podczas jazdy
manewrowej i wyprzedzania. Ogrzewane
kamery zapewniają wyraźny obraz nawet
w skrajnych warunkach pogodowych.
DAF Corner View to opcja zastępująca
lusterko krawężnikowe i lusterko przednie: pole widzenia jest większe niż w przypadku tradycyjnych lusterek. Wyświetlacz
systemu DAF Corner View jest zamontowany na słupku A po stronie pasażera.
Modele XF, XG i XG+ mają pełne
oświetlenie LED w każdej wersji: światła
do jazdy dziennej, światła mijania, światła
drogowe, reflektory doświetlające zakręty i światła manewrowe, światła Skylights, boczne światła obrysowe i opcjonalne przednie światła przeciwmgielne.
Funkcja automatycznego wyboru oświetlenia włącza światła główne w ciemności i przy deszczowej pogodzie.
Kabina „body-in-white” ma pochłaniające energię uderzenia elementy na
przegrodzie czołowej oraz tylne strefy
zgniotu w pełni zintegrowane z tyłem kabiny, które zapewniają ochronę przed

Opcjonalny system DAF Digital Vision zastępuje lusterka główne i szerokokątne – kamery
poszerzają pole widzenia i poprawiają właściwości aerodynamiczne; dodatkowe funkcje to
automatyczne panoramowanie i nakładanie
znaczników w celu wyświetlenia dodatkowych
informacji na temat długości pojazdu

przemieszczającymi się ładunkami. Zastosowano również opatentowany system
zaprogramowanego przesunięcia kabiny
(ProCaDis), który w razie wypadku pozwala na jej kontrolowane przesunięcie
na podwoziu o 400 mm w celu pochłonięcia energii uderzenia. Dzięki temu zostaje zachowana struktura kabiny i zwiększa się przestrzeń przeżycia dla osób
w pojeździe.

reklama

W modelach XF, XG i XG+ jest wiele
rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo aktywne, m.in. układ wspomagania
hamowania, układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu i awaryjne światła
hamowania. Zaawansowany układ hamowania awaryjnego (AEBS-3) może
zapewnić w pełni autonomiczne hamowanie awaryjne, pomagając uniknąć kolizji zarówno z pojazdami zatrzymanymi,
jak i jadącymi z prędkością do 80 km/h.
System City Turn Assist wykrywa innych użytkowników dróg lub obiekty po
stronie pasażera.
Inne opcjonalne układy to nowy elektroniczny hamulec postojowy, który włącza hamulce automatycznie po wyłączeniu
silnika. System hamulca przyczepy/naczepy przy niskiej prędkości uruchamia
niezależnie hamulce naczepy, aby zapew-
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W nowych kabinach
XF, XG oraz XG+
poprawiono właściwości aerodynamiczne
o 19%, wszystkie
wprowadzone zmiany
pozwoliły na obniżenie
spalania o 10% w stosunku do modeli XF
poprzedniej generacji

nić jej bezpieczne podłączenie i odłączenie. Asystent hamulca postojowego włącza
wszystkie hamulce pojazdu równolegle
do hamulca postojowego, aby zagwarantować, że pojazd ciężarowy nie poruszy
się podczas za- lub rozładunku.

Najwyższy poziom komfortu
Najwyższy poziom komfortu kierowcy zaczyna się od doskonałej dostępności
kabiny z zaledwie trzema wygodnie rozmieszczonymi stopniami. Aby ułatwić
dostęp, można przesunąć kierownicę do
położenia skrajnego wysunięcia do przodu.
Po wejściu do kabiny uderza przestrzeń
o dużej wysokości, która wynosi 1900–
–2075 mm w modelu XF i 2145–2200 mm
w modelu XG+. Pojemność kabiny flagowego modelu XG+ wynosi 12,5 m3,
co stanowi nowy wymiar luksusu.
Zakresy regulacji foteli i kolumny
kierownicy zapewniają najlepszą możliwą pozycję kierowcy. W modelach XG
i XG+ opcjonalnie dostępne są obrotowe
fotele kierowcy i pasażera. Składany fotel pasażera jest wyposażeniem standardowym. Zapewnia on widoczność przez
drzwi Vision Door z oknem dającym widok na krawężnik i zwiększa dostępną
przestrzeń. Istnieje możliwość złożenia
zagłówka (opcja), dzięki czemu obok leżanki otrzymujemy praktyczny stolik.
Deska rozdzielcza ma środkowy wyświetlacz 12˝, na którym pojawiają się
wszystkie informacje dotyczące pojazdu
oraz opcjonalny ekran dotykowy 10˝ prze-

znaczony do obsługi systemu nawigacyjnego i informacyjno-rozrywkowego DAF.
Najważniejsze przyciski są rozmieszczone
ergonomicznie na desce rozdzielczej i przeprojektowanej kierownicy. Na środkowym
wyświetlaczu kierowca może wybrać jeden z dwóch wzorów układów wskaźników i cztery poziomy informacji.
Długość leżanek we wszystkich wersjach wynosi 2220 mm przy szerokości nie
mniejszej niż 800 mm na całej długości
w modelach XG i XG+. Opcjonalnie dostępne jest mechanicznie lub elektrycznie regulowane łóżko DAF Relax Bed, zapewniające optymalne podparcie głowy,
pleców i nóg. Nowy tylny panel sterowania umożliwia wygodną obsługę wielu
funkcji: oświetlenia, klimatyzacji, systemu dźwiękowego, okien i luku dachowego.
Panel obsługuje również tryb monitoringu (uruchamiający system DAF Direct
Vision wraz z systemem lusterek cyfrowych DAF i DAF Corner Eye) oraz przycisk alarmu, który uruchamia klakson
i światła awaryjne.
Pod leżanką znajduje się wiele schowków, w tym jedna lub dwie szuflady albo
jedna lub dwie lodówki. Zewnętrzne
schowki po lewej i prawej stronie są dostępne przez duże otwory w bokach kabiny. Kierowca ma do dyspozycji duże
schowki w konsolach dachowych i nad
deską rozdzielczą, w kieszeniach drzwi
i pod leżanką. Nie zapomniano o miejscach na dokumenty i inne drobne przedmioty. Deska rozdzielcza ma dwa uchwyty
na kubki i małe butelki, pozostał również
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tak ceniony przez kierowców wysuwany
stolik, który teraz jest jeszcze większy.
Ponadto modele XG i XG+ wyposażono
w praktyczną szufladę w dolnej części
deski rozdzielczej, w której można łatwo
przechowywać dokumenty lub laptop.
W modelach XG i XG+ opcjonalnie
dostępne jest eleganckie oświetlenie otoczenia, obejmujące 15 diod LED i listew
świetlnych, regulację jasności i koloru.
Pojazdy XF, XG i XG+ nowej generacji są standardowo wyposażone w system automatycznej regulacji temperatury
lub w pełni zautomatyzowany, opcjonalny układ klimatyzacji. Nowością jest
zintegrowany układ klimatyzacji postojowej, dostępny jako opcja w modelu XG+,
przeznaczony do automatycznego chłodzenia lub ogrzewania wnętrza kabiny podczas jazdy lub pracy na biegu jałowym.

Doskonałe właściwości jezdne
Wydłużenie przedniej części kabiny
o 160 mm wiązało się z koniecznością zastosowania nowego podwozia. Nowo zaprojektowane i usztywnione belki poprzeczne oraz nowe aluminiowe przednie
zabezpieczenie przeciwwjazdowe mają
wysoką wytrzymałość na skręcanie i małą
masę (ok. 38 kg). Wprowadzono nowe
zawieszenie kabiny z tłumikiem drgań.
Zawieszenie tylnej osi dostosowano do
nowej geometrii podwozia oraz nowego
położenia siodła, co w przypadku modeli
XG i XG+ zapewnia większy rozstaw
osi (4000 mm) poprawiający właściwości
jezdne i sterowność.
Znaczący wkład w wyjątkowy komfort jazdy ma niski, zredukowany o połowę, poziom hałasu i drgań wewnątrz
kabiny. Również w tym obszarze modele
XF, XG i XG+ wyznaczają nowy standard
w branży.

Zdjęcia: © DAF Trucks
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IMS – Intermodal Show ’21
Rozwój sektora nadwozi wymiennych BDF jest jednym z kluczowych
elementów stanowiących o obecnym i przyszłym sukcesie polskiego
transportu. Dlatego też tak istotne są wydarzenia poświęcone rozwiązaniom
intermodalnym – a takim właśnie była tegoroczna edycja Intermodal Show.

blicze transportu zmienia się na
naszych oczach. Jako ekspert
w dziedzinie technologii transportowych firma Gniotpol Trailers jest
odpowiedzialna za rozwój przełomowych
rozwiązań intermodalnych dla samochodów ciężarowych. Producent nie tylko
oferuje niezawodne systemy BDF, ale

Panel dyskusyjny podczas Intermodal Show 2021
na temat zalet transportu intermodalnego, wyzwań
i trendów w rozwoju segmentu BDF. Od prawej:
Agata Duliniec – CEO Gniotpol Trailers, Jan Załubski
– CEO ZET Transport, Paweł Stachowski – CEO Best
Driver, Michał Kubalok – prokurent Schavemaker
Logistics and Transport, Hubert Tyka – dyrektor
ds. rozwoju w firmie Maszoński Logistic
oraz Adam Kornacki – moderator panelu

Na Intermodal Show firma Gniotpol Trailers zaprezentowała swoje najnowsze
technologie z dziedziny wymiennych nadwozi BDF oferowane wraz ze strategicznymi partnerami – firmami XBond oraz SDG

również współpracuje z kluczowymi europejskimi specjalistami nad rozwojem
tego sektora.
Z tego zaangażowania zrodziła się
idea IMS (Intermodal Show). Motywem
przewodnim IMS stała się popularyzacja
systemów BDF w Polsce. Nowa odsłona
IMS odbyła się 10 czerwca 2021 r.
W tym roku w centrum uwagi znalazły się najnowsze rozwiązania w zakresie systemów nadwozi wymiennych.
Podczas tegorocznego Intermodal Show
dyskutowano m.in. o tym, w jaki sposób
transport intermodalny optymalizuje
proces przewozu towarów, pozwalając
oszczędzić czas i zasoby.

IMS’21 – targi w nowej odsłonie
Tegoroczna edycja Intermodal Show
odbyła się 10 czerwca w formie wydarzenia online. Entuzjaści transportu intermodalnego mogli zaznajomić się z nowymi trendami w dziedzinie systemów
BDF, zaprezentowanymi przez Gniotpol
Trailers oraz jego strategicznych partnerów, firmy XBond oraz SDG.
Sektor BDF to nie tylko produkty
i stojąca za nim technologia. Wprowadzenie tak kompleksowych rozwiązań
w życie jest procesem, który wymaga zaangażowania na wielu płaszczyznach.

Właśnie dlatego na IMS’21 głos zabrali
liczni eksperci związani z całą branżą
TSL. Wśród występujących prelegentów
znalazły się takie znamienitości branży,
jak CEO Gniotpol Trailers Agata Duliniec,
CEO ZET Transport Jan Załubski, dyrektor ds. rozwoju w firmie Maszoński
Logistic Hubert Tyka, Michał Kubalok,
prokurent Schavemaker Logistics and
Transport czy CEO Best Driver Paweł
Stachowski. Swoje wystąpienie o modelu
pracy spedytora zaprezentował Robert
Noworolski, a na zakończenie energetyczne
wystąpienie przygotował prof. Rafał Ohme,
prezes zarządu firmy NEUROHM. Całe
wydarzenie zostało brawurowo poprowadzone przez Adama Kornackiego – znanego dziennikarza motoryzacyjnego.

Zdjęcia: © Gniotpol Trailers
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Iveco S-Way. Z myślą
o niższych kosztach
We wrześniu 2019 r.
Iveco wprowadziło na rynek
nowy model S-Way: ciągnik
dalekobieżny z rozwiązaniami skoncentrowanymi
wokół kierowcy, całkowicie
zintegrowany z najnowocześniejszymi technologiami
online stosowanymi
w drogowym transporcie
ciężarowym i logistyce.
W czerwcu 2021 r. nadszedł
czas, by model S-Way stał się
jeszcze nowocześniejszy.

rezentację zmodernizowanego modelu Iveco S-Way dla sieci sprzedaży oraz prasy motoryzacyjnej zorganizowano w formie wydarzenia cyfrowego.
Samochody z nowej gamy zaprojektowano z myślą o zapewnieniu niższych
kosztów posiadania pojazdu i wysokiej
produktywności dla właścicieli flot. Dzięki
nowym silnikom oraz tylnej osi nowej generacji, zaawansowanym rozwiązaniom
technicznym i innowacyjnym usługom
podporządkowanym potrzebom klientów
jeszcze bardziej obniżono zużycie paliwa.
Rozszerzenie możliwości pojazdu w zakresie łączności i koncentracji na kierowcy to zasługa specjalnego cyfrowego
asystenta Iveco Driver Pal, nowych i zaawansowanych funkcji oraz skomunikowanych usług. Przyjazny dla środowiska
Iveco S-Way ma być idealnym rozwią-
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zaniem biznesowym dla każdego właściciela floty, a także idealnym towarzyszem podróży dla kierowcy.
Thomas Hilse, prezydent marki Iveco,
powiedział podczas premiery: „Nowy
Iveco S-Way to samochód autentycznie
wybiegający w przyszłość. Jest zrównoważony i oszczędny oraz zaprojektowany
w sposób świadczący o głęboko zakorzenionym przedsiębiorczym sposobie myślenia jego konstruktorów. Najważniejszy
jest klient, który może komunikować się ze
swoimi pojazdami w rewolucyjny sposób.
Świat szybko idzie do przodu, a branża
transportowa nie tylko musi za nim nadążać, ale wręcz go wyprzedzać i być motorem zmian. Tak właśnie postępuje firma
Iveco. Nowy Iveco S-Way jest przyszłością
świata transportu dostępną już dziś. Zabierze naszych klientów na kolejny poziom!”.

| TECHNIKA |
Rzadko który producent decyduje się
na aktualizację produktu w zaledwie 2 lata
po wprowadzeniu zupełnie nowego modelu. Tak stało się w przypadku Iveco S-Way
– w swym unowocześnionym wcieleniu
ma przenieść właścicieli i użytkowników
na wyższy poziom dzięki innowacjom,
które jak na razie nie mają odpowiednika
na rynku. Zaoferowano klientom samochód, który przewiduje ich potrzeby i ma
przewyższać ich oczekiwania.

Iveco S-Way w drodze
ku doskonałości
Nowy Iveco S-Way kontynuuje sukcesy, jakie pojazdy z tej gamy odnoszą
od czasu ich premiery w 2019 r. Cieszą
się one wyjątkową popularnością wśród
kierowców ze względu na wysoki poziom
komfortu. Klienci doceniają poprawę wydajności i obniżenie całkowitego kosztu
posiadania uzyskane dzięki opcjom łączności i indywidualnie konfigurowanym
pakietom usług. Prawie 4 na 5 klientów
wykupuje abonament na komplet usług
telematycznych, a wskaźnik ten systema-

Iveco S-Way w najnowszym wcieleniu ma zagwarantować jeszcze niższe koszty
własności i użytkowania; liczne udoskonalenia i nowe rozwiązania pozwoliły
na obniżenie zużycia paliwa o 3% w porównaniu z poprzednim modelem

tycznie rośnie. Ogólnie sprzedaż przewyższa wszelkie oczekiwania, co przekłada
się na znaczny wzrost udziału w rynku.
Modele Iveco S-Way zasilane gazem ziemnym są absolutnymi europejskimi liderami w Europie w grupie pojazdów zasilanych alternatywnie. Obecnie samochody
zasilane CNG/LNG to ponad 1/4 sprzedaży Iveco.

reklama

Poprawa efektywności
Iveco S-Way w najnowszym wcieleniu ma zagwarantować jeszcze niższe
koszty własności i użytkowania (TCO).
Dzięki licznym udoskonaleniom i nowym
rozwiązaniom producent deklaruje obniżenie zużycia paliwa o 3% w porównaniu z poprzednim modelem.
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Silniki z nowej gamy spełniają normy
emisji Euro VI E i są homologowane do
zasilania w 100% biopaliwem drugiej
generacji, takim jak uwodorniony olej
roślinny (HVO). Seria silników Cursor 13
została uzupełniona o 2 nowe warianty
o mocy 490 i 530 KM (361 i 390 kW).
Sprawność silników Cursor 11 i Cursor 13
podniesiono dzięki zwiększeniu stopnia
sprężania i zastosowaniu nowej strategii
zarządzania procesem spalania.
13-litrowe silniki połączono z nowymi tylnymi osiami wyposażonymi
w jednostopniową przekładnię główną
o zmniejszonych oporach wewnętrznych.
Przełożenia tylnej osi w pojazdach z oponami o standardowym profilu obniżono
do 2,31:1. Umożliwia to znaczne zmniejszenie prędkości obrotowej silnika, a tym
samym poprawę wydajności na długich
trasach. Dzięki tym rozwiązaniom model z nowym silnikiem Cursor 13 o mocy
490 KM jest prawdziwym mistrzem niskiego TCO i przełomowym modelem
w transporcie długodystansowym.
Do poprawy efektywności Iveco S-Way
mierzonej zużyciem paliwa przyczyniają
się także inne cechy pojazdu. Są to między innymi automatyczna klimatyzacja
z nowym trybem Eco, który eliminuje
zbędne zużycie energii, a także nowe aerodynamiczne osłony słupka A, nadające
kabinie jeszcze bardziej opływowy kształt.

Cyfrowy asystent kierowcy Iveco Driver Pal
zmienia reguły gry, umożliwiając kierowcy
interakcję z pojazdem, systemami sterowania,
Iveco Control Room oraz wszystkimi funkcjami
zarządzania flotą poprzez polecenia głosowe
z wykorzystaniem modułu Alexa firmy Amazon

Deska rozdzielcza i konsola środkowa zostały podporządkowane poprawie komfortu
i efektywności obsługi; na konsoli centralnej znajduje się 7-calowy ekran dotykowy;
do uruchomienia silnika służy przycisk na desce rozdzielczej, wcześniej jednak
konieczne jest umieszczenie kluczyka w gnieździe poniżej

We wnętrzu minimalne zmiany: składana leżanka górna oferowana jest w 2 wariantach: Comfort, do częstego użycia
(szerokość 700 mm, materac o grubości 100 mm) oraz
Smart (szerokość 600 mm, materac 80 mm) – do użycia
sporadycznego lub jako dodatkowa półka na bagaż

Wersje Iveco S-Way przystosowane do zasilania sprężonym gazem ziemnym (CNG) i skroplonym gazem ziemnym (LNG) zostały wyposażone
w nowy inteligentny osprzęt, taki jak sprężarka ze sprzęgłem i pompa wspomagania układu kierowniczego o zmiennym wydatku
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Nowe Iveco S-Way przekształca sposób, w jaki kierowcy wchodzą w interakcję ze swoimi pojazdami
oraz otwiera nową erę proaktywnego i predykcyjnego wsparcia. Cyfrowy asystent kierowcy Iveco Driver Pal, nowe i zaawansowane funkcje oraz skomunikowane usługi ułatwiają życie za kierownicą oraz
podnoszą wydajność pracy.
Cyfrowy asystent kierowcy Iveco Driver Pal zmienia reguły gry, umożliwiając kierowcy interakcję
z pojazdem, jego systemami sterowania, Iveco Control Room oraz wszystkimi funkcjami zarządzania flotą
poprzez polecenia głosowe z wykorzystaniem modułu Alexa firmy Amazon. Dzięki specjalnej aplikacji
MYIveco można w ten sposób nie tylko obsługiwać
poszczególne funkcje w kabinie i system multimedialny, ale także programować trasę w systemie nawigacji oraz sprawdzać informacje o stanie technicznym pojazdu i wyniki oceny stylu jazdy kierowcy.
Iveco Driver Pal umożliwia także kontakt z innymi
kierowcami na trasie lub w okolicy celu podróży poprzez aplikację MyCommunity. Za jej pośrednictwem
kierowcy mogą wymieniać wiadomości, wspierając się
nawzajem i przekazując przydatne informacje.
Iveco wprowadza również nową, przełomową
usługę, która oferuje całkowity spokój zarówno kierowcy, jak i właścicielowi floty w razie wypadku lub
innych problemów z pojazdem. Kierowca może aktywować Iveco Top Care poprzez Iveco Driver Pal. Powiadomiony zostanie wówczas najbliższy warsztat
Iveco, którego zadaniem będzie jak najszybsze rozwiązanie problemu. W ramach usługi kierowca może
liczyć na innowacyjny pakiet opieki, jeśli w ciągu 6
godzin nie uda się przywrócić samochodu do stanu
umożliwiającego kontynuowanie jazdy. Pakiet ten obejmuje bezpłatny transport, zakwaterowanie oraz ewentualną pomoc medyczną w razie takiej potrzeby.

Mistrz zrównoważonego rozwoju
Wersje Iveco S-Way przystosowane do zasilania
sprężonym gazem ziemnym (CNG) i skroplonym gazem ziemnym (LNG) zostały wyposażone w nowy inteligentny osprzęt, taki jak sprężarka ze sprzęgłem
i pompa wspomagania układu kierowniczego o zmiennym wydatku – rozwiązania te przyczyniają się do
obniżenia zużycia paliwa. Udoskonalenia silnika oraz
nowe rozwiązania współdzielone z wersjami zasilanymi
olejem napędowym, wraz z nowym inteligentnym
osprzętem, pomagają jeszcze bardziej ograniczyć emisję
CO2. Wszystko to sprawia, że Iveco S-Way zasilany
gazem ziemnym jest niekwestionowanym ekologicznym liderem w transporcie długodystansowym.

Opracowanie: Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Iveco
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Inteligentna cyfrowa ewolucja

| BIZNES |

Projekt EKO-LOG
– elektromobilność wagi ciężkiej
Firma Volvo Trucks oficjalnie i uroczyście zaprezentowała elektryczny
samochód ciężarowy Volvo FE Electric. Szeroko zakrojone badania
pojazdu w rzeczywistych warunkach eksploatacji na polskich drogach
odbędą się w ramach projektu EKO-LOG.

olvo Trucks do 2030 r. chce ograniczyć emisję CO2 ze sprzedawanych samochodów o 50% (w porównaniu z 2019 r.), co odpowiada ok.
45-procentowemu udziałowi zelektryfikowanych ciężarówek w sprzedaży, do
2040 r. ograniczenie emisji ma wynieść
100%, a do 2050 r. producent zamierza
osiągnąć zerową emisję CO2 netto.

Projekt EKO-LOG
Prezentacja Volvo FE Electric z zabudową Gniotpol Trailers, 27 maja w Warszawie, była okazją do uroczystego zainaugurowania projektu EKO-LOG. Jest
to pilotażowy projekt zainicjowany przez
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), w ramach którego przez

9 tygodni Volvo FE Electric będzie jeździć we flocie firmy No Limit, świadczącej
dostawy dla pozostałych partnerów badania – firm IKEA i H&M – na trasie
z magazynów w Grodzisku Mazowieckim
oraz Pruszkowie do punktów odbioru
w Warszawie. Za procesy związane z monitorowaniem i zarządzaniem ładowaniem pojazdu odpowiedzialna będzie
firma Nexity.
Wyjaśniając szczegóły projektu EKO-LOG, Maciej Mazur – dyrektor zarządzający PSPA – wskazał na fakt, że elektromobilność to kierunek, o którym mówi
się przede wszystkim w kontekście sa-

© Volvo Trucks

Volvo FE Electric to 3-osiowy
samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 27 t
i ładowności ok. 13 t, przystosowany do przewożenia nadwozi
wymiennych. Adaptację podwozia i zabudowę przygotowała
firma Gniotpol Trailers. W nadwoziu typu kontenerowego
(furgon) można przewieźć
18–19 europalet
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Prezentacja Volvo FE
Electric z zabudową
Gniotpol Trailers
27 maja w Warszawie
była okazją do uroczystego zainaugurowania
projektu EKO-LOG

mochodów osobowych i dostawczych.
„Tymczasem Polska dysponuje największym w Unii Europejskiej parkiem pojazdów ciężarowych, stanowiącym niemal jedną piątą całej unijnej floty. 98%
ciężarówek w naszym kraju jest wyposażonych w silniki Diesla. Obniżenie poziomu emisji z sektora ciężkiego transportu drogowego w Polsce stanowi poważne
wyzwanie, dlatego właśnie PSPA wspólnie z pięcioma partnerami branżowymi
zainicjowało projekt EKO-LOG, który pozwoli ustalić, czy elektryczny samochód
ciężarowy w Polsce może stanowić alternatywę dla pojazdów konwencjonalnych” – dodaje Maciej Mazur.

„Podejście Volvo Trucks wykracza
daleko poza aspekty technologiczne.
W kontekście elektromobilności w Polsce jesteśmy świadomi, że musi się zdarzyć bardzo wiele, aby pojazdy elektryczne Volvo Trucks stały się codziennością.
Koncentrujemy się na korzyściach, jakie
ciężarówki elektryczne dają codziennemu życiu ludzi, pomagając stworzyć
czystsze, cichsze i mniej zatłoczone życie
w mieście, a także produktywne i zdrowe
środowisko pracy dla użytkownika i kierowców. Zelektryfikowane ciężarówki są
zgodne z wizją Volvo Trucks, aby napędzać postęp na rzecz bardziej zrównoważonego społeczeństwa. Projekt EKO-LOG

da nam odpowiedzi, jak w polskich realiach
radzą sobie nasze modele FE i FL” – mówi
Paweł Kupczyk, dyrektor działu produktu
i rozwoju biznesu Volvo Trucks Polska.

Cicha rewolucja Volvo Trucks
W ramach projektu EKO-LOG seryjnie produkowana ciężarówka Volvo FE
Electric będzie oceniana w kilku różnych
obszarach. Analizie zostanie poddanych
wiele istotnych parametrów eksploatacyjnych Volvo FE Electric, m.in. średnie
zużycie energii, zasięg, czas i moc ładowania, masa przewożonego ładunku, przepływy energii, średnia prędkość oraz po-
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Przez 9 tygodni Volvo
FE Electric będzie
jeździć we flocie firmy
No Limit, świadczącej
dostawy dla pozostałych partnerów badania
– firm IKEA i H&M;
zebrane doświadczenia
posłużą do analizy wielu
istotnych parametrów
eksploatacyjnych,
społecznych
i środowiskowych

konywany dystans. Zebrane dane posłużą
do opracowania modelu pozwalającego
szacować rzeczywisty zasięg pojazdu.
Projekt EKO-LOG obejmie również porównawcze badanie emisji hałasu ciężarówki elektrycznej oraz spalinowej, co
pozwoli ocenić dodatkowe korzyści środowiskowe wynikające z elektryfikacji
transportu ciężkiego.
Podczas testów zostaną przeprowadzone również trzy badania ankietowe
skierowane do różnych grup docelowych.
Pierwsze, zaadresowane do mieszkańców Warszawy, pozwoli ocenić świadomość społeczną w zakresie zeroemisyjnego transportu ciężkiego. Druga ankieta
zostanie skierowana do menedżerów flot
w celu określenia potencjału rynku elektrycznych samochodów ciężarowych
w Polsce. Natomiast wyniki trzeciego
badania pozwolą ustalić opinię kierowców na temat aspektów użytkowych zeroemisyjnej ciężarówki.
Ostatnim sprawdzianem dla elektrycznego Volvo FE Electric w projekcie
EKO-LOG będzie realizacja przejazdu
na trasie międzymiastowej (Warszawa–
–Łódź–Warszawa). Test udzieli odpowiedzi na pytanie, czy elektromobilność
wagi ciężkiej sprawdza się również w ramach dostaw poza granicami aglomeracji miejskich.
Na podstawie danych dostarczonych
przez Volvo Trucks i zebranych w wyniku
realizacji projektu EKO-LOG zostanie
opracowana porównawcza analiza kosztów eksploatacji elektrycznej ciężarówki,

pozwalająca wskazać oszczędności generowane w czasie użytkowania pojazdu.
„Kompleksowe dwumiesięczne testy
elektrycznej ciężarówki o 27 t dmc. oraz
pojemności 18 miejsc paletowych to ważny projekt w rozwoju i promowaniu elektromobilności w branży logistycznej w Polsce. Zadaniem No Limit jest weryfikacja
efektywności procesu ładowania oraz doręczeń towarów w różnych wariantach
operacyjnych dla naszych klientów. Udział
w projekcie EKO-LOG to dla nas kolejny
krok naprzód w realizacji proekologicznego programu Logistyka Przyjazna Środowisku, który prowadzimy od 2015 r.”
– mówi Maciej Rybak, dyrektor Service
Line Home Delivery & POSM w No Limit.
Wyniki projektu EKO-LOG zostaną
oficjalnie zaprezentowane 9 września
2021 r. na torze Jastrząb pod Radomiem
podczas targów 4POLAND, organizowanych przez Volvo Trucks Polska.

Volvo FE Electric
Volvo FE Electric to 3-osiowy samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie
całkowitej do 27 t i ładowności ok. 13 t,
przystosowany do przewożenia nadwozi
wymiennych. Adaptację podwozia i zabudowę przygotowała firma Gniotpol Trailers. W nadwoziu typu kontenerowego
(furgon) można przewieźć 18–19 europalet, za- i rozładunek ułatwia tylny podest załadowczy firmy Bär. Zasięg Volvo
FE Electric wynosi ok. 200 km w zależności od konfiguracji akumulatorów i cyklu
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jazdy. Szybkie ładowanie prądem stałym
(DC) akumulatora o pojemności 265 kWh
zajmuje ok. 2 h, natomiast ładowanie prądem przemiennym (AC) zajmuje ok. 11 h.
Zaletą pojazdu jest niewątpliwie to,
że jest cichy – zarówno w czasie jazdy,
jak i podczas postoju. Wpływa to również
korzystnie na warunki jazdy oraz komfort pracy kierowcy. Różnica dźwięku emitowanego do otoczenia, w porównaniu
z samochodami ciężarowymi z silnikami
Diesla, to nawet 10 dB. Elektryczna ciężarówka dystrybucyjna to rozwiązanie
wręcz idealne dla transportu miejskiego,
który wymaga częstego zatrzymywania
się pojazdów i ruszania z miejsca.
„Przekazywany pojazd z zabudową
typu furgon to pierwsza tego typu ciężarówka na polskich drogach. Volvo FE
Electric oferuje najlepsze połączenie zarówno zasięgów, jak i ładowności, a dzięki
tak uniwersalnej specyfikacji jest dziś zauważane jako idealne rozwiązanie do tzw.
transportu last mile, czyli dostawy towarów z magazynów do sklepów” – argumentuje Piotr Werner, Product Digital
Marketing Manager, Volvo Trucks Polska.
Przypomnijmy, że w ofercie Volvo
Trucks znajduje się także seryjnie produkowane podwozie elektryczne Volvo FL
o 16,7 t dmc., przeznaczone do zadań zarówno dystrybucyjnych, jak i komunalnych. Volvo Trucks deklaruje rozpoczęcie
w 2022 r. także produkcji gamy elektrycznych modeli FH, FM i FMX.

Opracowanie Dariusz Piernikarski
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Made to connect:
produkty Phillips Europe
łączą ciągnik z naczepą

Katarzyna Biskupska

Phillips Europe jest jednym z czołowych producentów złączy elektrycznych
i pneumatycznych w Europie. Produkty tej firmy łączą ciągnik z naczepą
i to jest motto przewodnie firmy – made to connect.
portfolio Phillipsa znajdują się
wysokiej jakości złącza elektryczne i pneumatyczne do
samochodów ciężarowych, tj. złącza 15
pin, EBS, ABS, przewody powietrzne
proste i spiralne oraz złącza do aut osobowych i maszyn rolniczych. Złącza elektryczne i pneumatyczne to najbardziej
niezawodne elementy, które muszą świetnie funkcjonować, by wszystkie systemy
w ciągniku siodłowym, jak układ hamulcowy, pneumatyka czy oświetlenie, „komunikowały” się z naczepą.

Ciekawa historia
Phillips to firma rodzinna, od czterech
pokoleń zarządzana przez rodzinę Phillips. Założona w USA w 1928 r. przez
Hugh Phillipsa, od początku związana
była z branżą motoryzacyjną. Najpierw
była dystrybucja części do pojazdów, a już
2 lata po powstaniu opatentowano pierwszy produkt – odblaskowe ramię do sygnalizacji zmiany kierunku ruchu. Na przestrzeni lat firma rozwijała się, dominując
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rynek motoryzacyjny w Stanach Zjednoczonych. W latach 60. wnuk założyciela
Bob Phillips, błyskawicznie poszerzając
portfolio produktów, rozwinął firmę do poziomu jednego największych producentów
złączy elektrycznych i pneumatycznych
w Ameryce Północnej i Południowej.
Wprowadził na rynek m.in. pierwsze spiralne 7-żyłowe złącze elektryczne i otworzył pierwszy zakład produkujący złącza
na skalę światową.

| TECHNIKA |
Wszystkie procesy produkcyjne odbywają się
w zakładzie w Chechle Pierwszym. Ponad 90% komponentów używanych do produkcji złączy produkowanych jest na miejscu. Produkcja złączy dla Daimlera
odbywa się na osobnej linii produkcyjnej: od 2 lat
złącza montowane w ciężarowych Mercedesach
w całej Europie powstają w Polsce

© K. Biskupska

Obecnie produkty Phillips to standardowe wyposażenie w niemalże 100%
ciężarówek klasy 8 oraz w ponad 50%
naczep wyprodukowanych w Ameryce
Północnej i Południowej. Siedziba główna
mieści się w Los Angeles w Kalifornii, a oddziały rozsiane są po całym świecie. W sumie jest 6 przedstawicielstw: 2 w USA,
po jednym w Kanadzie, Meksyku, Chinach i Polsce.

Wszystkie przewody i elementy pneumatyczne
trafiają na wydział wytłaczarek, następnie są
przygotowywane do dalszej produkcji, m.in.
poddawane obróbce termicznej dla nabrania
formy spiralnej

Najbardziej przełomowym rokiem
w historii firmy był rok 2018, gdy firma
obchodziła swoje 90-lecie i amerykański
producent, kupując firmę Fortech Poland – zajmującą się sprzedażą produktów
do samochodów osobowych i ciężarowych
– otworzył pierwszy europejski odział
z siedzibą w Polsce, czyli Phillips Europe.

Phillips Europe
W Polsce oddział firmy ulokowany
jest w miejscowości Chechło Pierwsze,
niedaleko Pabianic. Jego misją jest zbudowanie takiej pozycji firmy w Europie,
jaką cieszy się w Stanach Zjednoczonych. Spółka jest na najlepszej drodze,

aby to osiągnąć. Jest lepiej przygotowana niż siedziba w USA, by zglobalizować i rozszerzyć sprzedaż na cały świat,
a to ze względu na różnicę stosowanych
napięć – w USA jest 12V, gdy reszta
świata funkcjonuje w systemie 24V.
W polskim oddziale znajduje się centrum inżynieryjne oraz centrum badawczo-rozwojowe, co oznacza, że opatentowane produkty powstają od A do
Z w Polsce. Mimo tego inżynierowie
mogą korzystać w sposób nieograniczony
z 90-letniego doświadczenia, z pomysłów
i patentów siedziby matki w USA.
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Dzięki lokalnej produkcji zarząd ma
pełne zaufanie co do jakości wyrobów
oraz zapewnia ich pełną identyfikowalność. Komponenty pochodzą wyłącznie
od certyfikowanych dostawców, a gotowe produkty poddawane są licznym
testom jakościowym prowadzonym przez
zewnętrzne akredytowane laboratoria.
Do tego klient otrzymuje 2-letnią gwarancję potwierdzającą ich niezawodność.
W strukturze sprzedaży dominuje
export – jest to ok. 60%, głównie na wyposażenie aftermarketowe. Są obecni
na 30 rynkach, głównie w Europie, ale
również w Australii, Izraelu i RPA. Mają
jednak kilku klientów, którym dostarczają produkty na pierwszy montaż (OEM),
a największym z nich jest bardzo wymagający klient – firma Daimler. Phillips jest
dostawcą produktów do pojazdów ciężarowych Daimlera nie tylko w Europie, ale
i w Stanach Zjednoczonych. Reszta produkcji Phillips Poland, ok. 40%, trafia do
klientów z Polski, wśród nich również do
producentów naczep oraz do dużych sieci
dystrybuujących części zamienne.

nie, co oznacza, że w ciągu jednej podróży
kilkakrotnie, nawet do 10 razy następuje
przepięcie ciągnik–naczepa. Praktycznie
oznacza to, że złącza elektryczne muszą
być nadzwyczaj mocne i solidne. I są,
w pełni zaprojektowane i produkowane
w Polsce, spełniające normy, wykonane
z najwyższej jakości materiałów (wytrzymałość mechaniczna, temperatura
od –40°C do +125°C, odporność na chemikalia), szczelne.

Linia QS6+ w kolorze zielonym to 15-pinowe
złącze elektryczne wykorzystywane do zasilania oświetlenia na naczepie, w tym m.in. świateł: stopu, pozycyjnych, cofania, oświetlenia
tablic rejestracyjnych, „obrysówek”

Kolorowa identyfikacja

Złącza muszą być trwałe
Złącze elektryczne i pneumatyczne
musi być trwałe, a w USA potrójnie trwałe. Dlaczego? W Europie transport towarów odbywa się tym samym zestawem,
czyli jeden ciągnik i naczepa dowożą
ładunek przykładowo 3000 km z Hiszpanii do Polski. W USA ładunek jedzie
w jednej naczepie, ale np. na trasie z Nowego Jorku do Los Angeles co 200–300
mil zmienia się ciągnik. To ze względu
na przepisy prawa pracy kierowców, którzy pracują niemal wokół własnego domu.
Są przypisani do ciągnika, a naczepa już

Linia QS6+ w kolorze niebieskim to złącze
elektryczne EBS: komunikacja układu hamulcowego ciągnika siodłowego i naczepy.
Elektroniczny układ hamulcowy EBS zapewnia krótszy czas reakcji układu po wciśnięciu
pedału hamulca, co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo dzięki znacznemu
skróceniu drogi hamowania

Wśród złącz wykorzystywanych w samochodach ciężarowych wyróżniane są
złącza pneumatyczne, używane w układach hamulcowych i złącza elektryczne
(np. 15 pin, EBS oraz ABS). Czasem też
potrzebne są adaptery, które pozwolą na
połączenie nowoczesnych modeli ciężarówek czy naczep z egzemplarzami starszej generacji.
Produkty 24-voltowe do transportu
ciężkiego, czyli złącza elektryczne, to linia
nazwana „Colour by function”. Jest to
opatentowany przez Amerykanów system
szybkiej identyfikacji (taka sama kolorystyka złącza i wtyczki). Jest to ułatwienie dla kierowców, przydatne szczególnie
w nocy. W oparciu o ten pomysł Polacy
rozwinęli linię produktową QS6+ z kolorowymi elementami identyfikującymi.
Jest też seria QS6, budżetowa, bez elementów kolorystycznych, dla bardziej konserwatywnych klientów. Obie serie są projektowane i produkowane w Polsce.

Zdjęcia: © Phillips Europe
Linia QS6+ w kolorze żółtym to elektryczny adapter
kablowy, który umożliwia łączenie nowej generacji
gniazda 15-pinowego w ciągniku i dwóch 7-pinowych
gniazd w naczepie lub na odwrót. A to wszystko dlatego, że na rynku wciąż dostępne są pojazdy starszej
generacji, wyposażone w gniazda 7-pinowe
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Wysokie ceny surowców, niewiarygodny
dostawca i produkty złej jakości.
Jak upewnić się, że kupujesz bezpiecznie?
zrost cen surowców sięga nawet
50–60%. Z tego powodu wiele
firm, szukając oszczędności, zaczyna interesować się zakupem produktów niskiej
jakości, pochodzących od niesprawdzonych dostawców z geograficznie dalekich krajów.
Niewiele z nich zdaje sobie sprawę z tego, jak
dużym zagrożeniem są słabej jakości elementy odblaskowe czy nieoryginalne przewody hamulcowe, których awaria zagraża zdrowiu i życiu
uczestników ruchu drogowego oraz może w konsekwencji generować duże odszkodowania.
„Zamiast szukać oszczędności w produktach,
warto potraktować ich jakość priorytetowo. Zdać
się na darmowe doradztwo techniczne, które oferuje SIRIT Poland. Jego celem jest znalezienie
oszczędności w sposobie zarządzania magazynem lub optymalizacji zamówień” – mówi Fabrizio
Cottura, prezes SIRIT Poland.
Jak upewnić się, że wybierane produkty są bezpieczne, a ich dostawca pewny?

Rosnące koszty materiałów sprawiają, że firmy szukają
oszczędności. Niestety często dzieje się to kosztem
jakości kupowanych produktów, a to powoduje realne
szkody dla biznesu. Co oznacza tak często używane
słowo „bezpieczeństwo”? Istotne są certyfikaty,
oznakowanie, przewody czy złączki, ale także pewny
i sprawdzony dostawca, który jest w stanie dostarczać
produkty, zachowując ustalone terminy.

Oznakowanie pojazdu ma znaczenie
Elementy odblaskowe do oznakowania pojazdów
mają istotny wpływ na zmniejszenie ryzyka wypadku. W cenie kilku euro za sztukę często przegrywają z zamiennikami nieznanego pochodzenia,
które z czasem tracą swoje właściwości i przestają być prawidłowo widoczne. Oprócz zwiększenia ryzyka na drodze produkty o wątpliwej jakości mogą również kosztować użytkownika
mandat. W razie kontroli policyjnej, która wykaże,
że odblaski są zużyte, nałożona zostanie kara finansowa. Każda taśma powinna mieć wybitą
normę bezpieczeństwa. Niestety podróbki mogą
mieć fałszywe podpisy, które trudno rozpoznać gołym okiem. Do weryfikacji niezbędne jest specjalne

28 | CZERWIEC 2021 | Transport – Technika – Biznes

Fabrizio Cottura

,
prezes SIRIT Poland
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SIRIT Poland
jest dostawcą
zbiorników
powietrza
Frauenthal
Automotive

Produkty odblaskowe marki
Reflexallen – dobrej jakości oznakowanie konturowe pojazdów znacznie
obniża ryzyko wypadków
urządzenie laserowe. Jednak jest ono drogie i niewiele firm decyduje się na jego zakup. Dlatego tak
ważne jest zamawianie towaru u sprawdzonego dostawcy.
„W ofercie SIRIT Poland mamy oznakowanie bezpieczeństwa od marki Reflexallen, uznanego producenta, który testuje i certyfikuje swoje produkty” – dodaje Fabrizio Cottura.

Jak sprawdzić oryginalność
oznaczenia produktowego?
Innymi produktami, które bezpośrednio wpływają
na bezpieczeństwo pojazdu na drodze, są przewody
tekalan i złączki. Wadliwe przewody hamulcowe
mogą doprowadzić do niebezpiecznych i kosztownych sytuacji na drodze, jak zatrzymanie ciężarówki
czy całkowita blokada działania hamulców.
„SIRIT Poland oferuje produkty z wytłoczonym
kodem. Zapewniamy to w zakresie przewodów
marki Reflexallen, Unigasket i Castello Italia, również także złączek SIRIT wyposażonych w tzw. Test
Point Traceability, czyli oznakowanie laserowe
dostarczające wszystkie informacje o produkcie.
Nie tylko potwierdza to ich oryginalność, przejście
testów i kontroli, ale przede wszystkim umożliwia
za każdym razem ustalenie, skąd dokładnie pochodzi
dany produkt” – wyjaśnia Fabrizio Cottura.
Dlaczego to tak ważne? W razie awarii firma może
pociągnąć do odpowiedzialności producenta
części, które zawiodły.

Wiarygodność dostawcy
– zrozumienie potrzeb i ryzyka
Bezpieczeństwo produktów to jedno, ale nie można
zapominać o warunkach, jakie musi spełniać wiarygodny dostawca. Kupowanie niesprawdzonych produktów niesie za sobą ryzyko, którego nie udźwignie
dostawca funkcjonujący na drugim końcu świata
bez odpowiedniego dla branży motoryzacyjnej
ubezpieczenia i płynności finansowej.
„Dostawca to nie tylko ktoś, kto sprzedaje kawałek
metalu lub plastiku. W sektorze motoryzacyjnym
to partner biznesowy, który rozumie, co klient ryzykuje i czego potrzebuje, aby uniknąć problemów”
– podsumowuje Fabrizio Cottura.
Wybierając dostawcę, warto zweryfikować to, czy
obydwie strony myślą o bezpieczeństwie w ten
sam sposób. Przede wszystkim trzeba dowiedzieć
się, czy dostawca ma ubezpieczenie od szkód na
wypadek sytuacji kryzysowej i czy ma płynność
finansową, aby w razie awarii lub wypadku spro-

stać wspólnie problemom. Czy jest w stanie zapewnić weryfikację, doradztwo lub wymianę części?
Jak wygląda jego fabryka, produkcja oraz kontrola
jakości? Współpraca, w której najważniejszą rolę
odgrywa bezpieczeństwo produktów, dostaw
i dzielenie odpowiedzialności za problemy, wymaga
transparentności, weryfikacji wiarygodności i profesjonalizmu dostawcy. Dzięki temu klient ma
pewność, że ochrona przed ryzykiem biznesowym jest potraktowana priorytetowo.

Więcej o certyfikacji na
www.siritpoland.pl
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Gniotpol Trailers:
Radzimy sobie ze wszystkim
Firma Gniotpol Trailers to uznany polski producent specjalizujący się
w produkcji stałych zabudów kubaturowych i systemów wymiennych
montowanych na podwoziach samochodów ciężarowych i przyczepach.
O teraźniejszości i przyszłości firmy rozmawiamy z Agatą Duliniec,
CEO i prezesem zarządu.

„Samochody Specjalne”: Jak obecnie
wygląda portfel zamówień firmy Gniotpol Trailers?
Agata Duliniec: Stoimy teraz dobrze, tak
jak wszyscy. Przyjmujemy zamówienia
już na wrzesień przyszłego roku. Nie
znaczy to, że nie mamy wcześniejszych
terminów, ale są klienci, którzy lokują zamówienia na tak odległe terminy realizacji. Po korektach w górę nasz plan roku
2021 to 1800 jednostek, założyliśmy
również, że eksport powinien obejmować
25% produkcji. Około 70% produkcji stanowią zabudowy kubaturowe stałe, 25%
to systemy wymienne BDF i ok. 5% to
pojazdy pozostałe.
Ostatnio zostaliście gwiazdą elektromobilności ciężarowej, przygotowując
zabudowę wymienną na pierwszym
elektrycznym Volvo FE zarejestrowanym w Polsce.
Cieszymy się z tego, bo jest to efekt
współpracy, jaką podejmujemy z firmami
z zagranicy, takimi jak SDG Modultechnik
i XBond. Dzięki temu jesteśmy w stanie
bardzo szybko dostarczyć produkt takiej
klasy, do której my, aby dojść sami, musielibyśmy poświęcić sporo czasu i rynek
na tym nie skorzystałby tak szybko.

Agata Duliniec,
CEO i prezes zarządu
Gniotpol Trailers

Na ile, Pani zdaniem, polski rynek transportowy jest w stanie zaakceptować
koncepcję logistyczną związaną z masowym wykorzystaniem zabudów wymiennych?
Mogę to skomentować wyłącznie przez
pryzmat naszych doświadczeń odnośnie
do tego, jak klienci, którzy współpracują
z operatorami logistycznymi, decydują
się na przejście z systemu ciągnik + naczepa na system wymienny BDF. Mamy
wielu klientów – producentów wszelakich
dóbr, którzy rozpoczynają swoją przygodę z systemami BDF, nie mając wcześniej z nimi doświadczenia i zmieniają
swoją filozofię działań logistycznych. Są
to często podwykonawcy dla zachodnich
producentów końcowych. Bywa często tak,
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że jeśli u producenta końcowego funkcjonuje jakiś system logistyczny, to jest
on również wdrażany u podwykonawców
– w tym przypadku w Polsce. Mamy też
wielu rodzimych producentów dużej wielkości, którzy aktywnie rozwijają swoją
działalność na Zachodzie, tworząc spółki
zależne lub działając przez akwizycje.
Obserwują oni uważnie zachodnie modele biznesowe, oceniając, co z nich można
zaadaptować na własne potrzeby. Jednym
z takich aspektów jest właśnie oparcie
logistyki dostaw na systemach BDF i implementacja tego systemu w całej grupie. Zatem działa to w dwie strony: albo
system BDF jest narzucany u nas, bo
taki standard obowiązuje na Zachodzie,
albo system taki jest wdrażany samodzielnie przez krajowe przedsiębiorstwa
jako przyszłościowy, wydajny i dobrze
funkcjonujący.
W jakim kierunku zmierza Gniotpol Trailers jako producent? Będzie to indywidualne dopasowanie produktów czy bardziej produkcja masowa?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Nasza podstawowa wersja zabudowy kubaturowej,
którą proponujemy, ma być tak dobrana,
żeby klient powiedział: tak, to jest dla

© D. Piernikarski
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mnie, nie potrzebuję nic więcej, bo to jest
super. Mamy takich klientów.
Cieszy zwłaszcza, gdy widzimy konwersje – klienci jeżdżący do tej pory na
naczepach wchodzą w segment zestawów kubaturowych i w tym celu przychodzą właśnie do nas jako producenta
pierwszego wyboru, mimo że mamy
przecież konkurentów. Często, wchodząc
w ten segment, jeszcze nie wiedzą, jakie cechy powinny mieć ostatecznie ich
zestawy kubaturowe, ale to, co my mamy
do zaproponowania, podoba im się najbardziej. Z drugiej strony mamy bardzo
wielu klientów, w przypadku których
znamy, jak wyglądają ich specyfikacje
i przygotowujemy dla nich pojazdy z „zamkniętymi oczami”, bo wiemy, że biorą
dokładnie to, co im jest potrzebne. Dla
nas nie ma problemu, żeby zrobić dostosowanie. Czasami pojawiają się znaczące
różnice, wychodzące poza stosowane przez
nas standardy, czy to w zakresie samej
specyfikacji zabudowy, czy np. inne wyprowadzenie przewodów pneumatycznych i elektrycznych na styku przyczepa
– samochód, a innym razem są to bardzo
drobne detale, wręcz szczegóły.
Z każdego pomysłu naszych klientów
staramy się wyciągnąć coś więcej niż
tylko duży nakład pracy, nawet jeśli będzie to jednostkowo opłacalne. Dobrym
przykładem są ultralekkie nadwozia BDF.
Zrealizowaliśmy ten projekt, a więc jest
coś, co jest gotowe do wzięcia i implementacji, natomiast czy rynek to ostatecznie zaakceptuje, to się jeszcze okaże.
To, że nie ma jeszcze takiego trendu, nie
szkodzi, my jesteśmy przygotowani.

Około 70% produkcji Gniotpol Trailers to zabudowy kubaturowe stałe
montowane na podwoziach samochodów ciężarowych i przyczepach

Patentujemy niektóre rozwiązania – ostatnio otrzymaliśmy patent na system rozsuwania dachu w nadwoziu wymiennym
z zabudową kurtynową, bez konieczności otwierania drzwi. To rozwiązanie
było odpowiedzią na zapytanie konkretnej firmy, zajmującej się przewożeniem
używanych tekstyliów. W tym przypadku
problemem było to, że zazwyczaj otwarcie dachu możliwe było jedynie po wcześniejszym otworzeniu drzwi. Jednak po
ich otwarciu nie jest możliwe załadowanie wózkiem widłowym pełnej objętości,
niekiedy materiał rozpierał słupki i kłonice, co prowadziło do uszkodzeń systemu dachowego. My opatentowaliśmy
taki sposób, że nie jest konieczne otwieranie drzwi, z zewnątrz można podnieść
belkę dachu i otworzyć dach zupełnie,
a później go zamknąć. Możliwe jest przy
tym maksymalne wykorzystanie objętości
ładowni. Jesteśmy z tego dumni.
Innym przykładem mogą być jednoosiowe przyczepy kubaturowe – dużo ich
produkujemy, powiedziałabym nawet,
że troszeczkę tego rynku w Polsce zagarnęliśmy, bo ponad 50% takich pojazdów na drogach jest naszej produkcji. Te
przyczepy mają mniejsze tonaże i jeśli
jadą na pusto, to przy dużej powierzchni
bocznej silny wiatr może spowodować
ich przewrócenie. Aby temu zapobiegać,
opracowaliśmy tzw. antywywrot – jest
to też wzór zastrzeżony. W momencie,
kiedy przyczepa chce się wywrócić, zostaje podparta, odbija się i w 9 na 10 przy-

padków unika się przewrócenia. Taka
potrzeba pojawiła się z rynku, my to
opracowaliśmy i fakt, że jesteśmy kopiowani, potwierdza, że było to potrzebne.
Czy nie powinniście edukować swoich
klientów, wprowadzać ich w świat nowych rozwiązań dostępnych w Waszych
produktach?
Robimy to, choćby poprzez takie wydarzenia jak Intermodal Show, którego
zapis jest dostępny w Internecie. Jednocześnie nasi klienci są bardzo świadomymi przedsiębiorcami, mają bardzo
przemyślane biznesy i jeśli z jakiegoś
ważnego w ich ocenie powodu nie decydują się na zmiany, to nie mamy prawa,
aby ich oceniać. Oni mają swoje powody
– czasami są prozaiczne, a innym razem
nie do przeskoczenia i my musimy to
uszanować. Pewne rozwiązania możemy
im jedynie zaproponować, wskazać zalety – to klient podejmuje ostateczną decyzję. Czasami wyższa cena wiąże się ze
starym rozwiązaniem, a nie nowym. Nowe
na przykład usprawnia nam produkcję
i możemy zaproponować niższą cenę,
ale klient decyduje się zapłacić więcej
i wybiera stare rozwiązanie.
Radzimy sobie ze wszystkim – jeśli podwozie jest za wysokie, za ciężkie, za krótkie, nie ma problemu. Im jest trudniej,
tym więcej swoich zalet jesteśmy w stanie pokazać. Jako jedyny producent
w Europie mamy dwie linie produktowe
dla pełnej gamy naszych pojazdów, od tych
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najlżejszych do najcięższych: stalową i aluminiową. W tej chwili prowadzimy badania, aby pokazać ślad węglowy, który
wiąże się z jednym i z drugim produktem.
Z jednej strony jest stal + sklejka i ocynk,
z drugiej – aluminium, którego recykling
jest dużo łatwiejszy. Coraz więcej naszych
klientów decyduje się na nasze pojazdy
w wersji prestige z ramą i podłogą wykonanymi z aluminium. W porównaniu
z wersjami basic wersja prestige jest
lżejsza o 500–1500 kg w zależności od
specyfikacji. Oczywiście wersje aluminiowe w zależności od specyfikacji są
o 10–15% droższe. Jeśli klient działa
w segmencie ultralekkim, to nawet się
nie zastanawia nad różnicą w cenie, tylko
wybiera zestawy aluminiowe, bo wie,
że to mu się kalkuluje.

od polityki dwóch dostawców. Zadecydowała jakość, którą im zapewniamy ze
względu na produkt, obsługę, stabilność
dostaw i ogólnie – bezpieczeństwo.
Jak wygląda rozwój firmy pod względem
technologii produkcji?
Jesteśmy w stanie – poza cynkowaniem
ogniowym – zrobić wszystko we własnym
zakresie, ale jeśli ktoś z zewnątrz robi coś
dobrze, to trzeba z tego skorzystać i szukać możliwości współpracy. To jest model, który przyjęliśmy, współpracując
z firmami SDG Modultechnik i XBond,
chociaż moglibyśmy dochodzić do ich
technologii sami, szukając innych rozwiązań. Wybieramy: albo znajdziemy
lepszy sposób na uzyskanie pożądanego
efektu, albo – jeśli na rynku są dostępne

© B. Wojtkowski

Zabudowa wymienna
na pierwszym elektrycznym Volvo FE
zarejestrowanym
w Polsce została
przygotowana
przez Gniotpol Trailers

Z zestawami aluminiowymi i ich eksportem czekaliśmy bardzo długo, ponieważ byliśmy zdania, że wejście na
Zachód można zrobić, podejmując tylko
jedną próbę, po której albo się tam zostanie, albo będzie się odrzuconym. To
jest rynek, który nie wybacza błędów.
Musieliśmy mieć pewność, że produkt,
z którym tam wchodzimy, jest faktycznie
najlepszy, top of the top. Od roku 2014
regularnie eksportujemy na Zachód spore
ilości pojazdów rocznie, a jeden z naszych
głównych niemieckich odbiorców w segmencie zestawów kubaturowych dokonał nawet na naszą korzyść odstępstwa

bardzo dobre rozwiązania – nawiązujemy współpracę. Chodzi o to, aby ten
biznes był naprawdę zdrowy.
Jeśli otaczamy się ludźmi i firmami, którzy myślą podobnie, to ostatecznie korzysta na tym klient. Dostaje rozwiązanie,
pod którym my podpisujemy się w 100%,
ma gwarancję, że my mamy rozeznanie
w rynku i wiemy, że dostarczamy mu coś,
co jest najlepsze i dostaje to w czasie,
w którym my nie musimy do tego sami
dochodzić. Na to trzeba mieć jednak
pewnego rodzaju dojrzałość biznesową
i być wiarygodnym partnerem na arenie
międzynarodowej.
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Nasz zakład w Malni jest bardzo nowoczesnym miejscem produkcji, ten w Kurzniach jest bardziej kameralny, wykorzystujemy go do wykonywania zleceń
specjalnych, częściowo też przejął produkcję komponentów dla zakładu w Malni,
gdzie powstają produkty w dużych seriach. Wykorzystujemy nowoczesne centra obróbcze, nowoczesną, 15-metrową
kabinę lakierniczą, ale spawanie wciąż
odbywa się ręcznie. Zastanawiamy się,
czy już jest ten moment, że moglibyśmy
zacząć robotyzować spawanie, czy może
jeszcze lepiej trochę poczekać. Myślę,
że uzyskanie odpowiedzi na to pytanie
to w naszym przypadku kwestia 1–2 lat,
na razie jeszcze nie jestem do tego w pełni
przekonana. Zrobotyzowane spawanie
ma sens przy mniejszym poziomie dopasowania produktu do potrzeb klienta,
a u nas customizacja ma duży udział.
Jeśli podejmując różne działania w zakresie konstrukcji ramy i organizacji pracy,
byliśmy w stanie obniżyć czas niezbędny
do zespawania ramy o 50%, to tym bardziej decyzja o robotyzacji procesu wymaga głębszej analizy.
W którym punkcie rozwoju będzie firma
Gniotpol Trailers z panią prezes Agatą
Duliniec za 5 lat?
Odpowiadałam jakiś czas temu na takie
pytanie w perspektywie dwóch lat i przyszła pandemia… Nie odważę się dziś
odpowiedzieć na to pytanie ze względu
na to, co wydarzyło się w roku 2020
i dzieje się w 2021, gdy wszystkie analizy mówiły, że do końca pierwszego kwartału wszystko się ustabilizuje, z cenami
surowców na czele, a tak się przecież nie
stało. Mogę za to powiedzieć, do kiedy
będę na czele firmy: pracuję z perspektywą końca swojej działalności w Gniotpol Trailers, bo po swoich doświadczeniach z sukcesją uważam, że jest to
proces, który musi być wcześniej zaplanowany i już teraz szykuję siebie i firmę
na kolejną sukcesję, która będzie miała
miejsce za 10–12 lat. Będzie się działo
coś ciekawego, myślę nie tylko o rozwoju
organicznym, ale również przez akwizycje. Takie plany miałam już, obejmując
stanowisko prezesa, w ciągu tych niespełna 3 lat dużo się wydarzyło.

Zdjęcia: © M. Stachowiak
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eActros wkracza na scenę
30 czerwca br. światową premierę miał Mercedes-Benz eActros
z akumulatorowym napędem elektrycznym, przeznaczony do eksploatacji
w ciężkim transporcie dystrybucyjnym. Rozpoczęcie produkcji seryjnej
eActrosa w fabryce w Wörth zaplanowano na jesień.

rezentując pierwszy produkowany
seryjnie elektryczny samochód ciężarowy z gwiazdą na masce, Mercedes-Benz Trucks rozpoczyna nową erę
oraz podkreśla swoje zaangażowanie w drogowy transport towarowy o lokalnie neutralnym bilansie emisji dwutlenku węgla.
Mercedes-Benz Trucks, pod hasłem
„Charged & Ready” (naładowany i gotowy), zintegrował eActrosa w zorientowanym na potrzeby przedsiębiorstw ekosystemie, obejmującym także ofertę doradczą
(eConsulting), rozwiązania cyfrowe w obszarze elektromobilności oraz optymalizację całkowitych kosztów własności
i użytkowania (TCO). Ten zintegrowany
system eActrosa stanowi kompleksową
ofertę, w ramach której Mercedes-Benz
Trucks staje się dla swoich klientów niezawodnym partnerem w zakresie zrównoważonej mobilności przyszłości.

Na bazie doświadczeń
W procesie przygotowania pojazdu do
produkcji seryjnej ściśle współpracowano
z klientami w zakresie rozwoju produktu.
Jeszcze w 2018 r. rozpoczęły się intensywne testy 10 prototypowych egzemplarzy eActrosa w ciągłej eksploatacji
u różnych klientów w Niemczech i innych
krajach europejskich – była to tzw. flota
innowacyjna. eActrosy w wersji 18- lub
25-tonowej realizowały ambitne zadania
w najróżniejszych branżach. Dzięki temu
można było na wczesnym etapie poznać
opinie użytkowników na temat tej elektrycznej ciężarówki i uwzględnić je w procesie rozwoju pojazdu. Łącznie prototypowe egzemplarze eActrosa pokonały na
drogach publicznych ponad 500 tys. km.
W ruchu miejskim, na autostradzie
i w ruchu podmiejskim eActros nie ustę-

puje konwencjonalnej ciężarówce z silnikiem wysokoprężnym pod względem
dyspozycyjności i wydajności. Kierowcy
chwalą jego dobry moment obrotowy,
dostępny w całym zakresie prędkości. Informują również, że samochód jest cichy
podczas jazdy, prowadzi się go przyjemnie i spokojnie.

Zaawansowana technika
eActros jest dostępny jako pojazd 2lub 3-osiowy o dopuszczalnej masie całkowitej 19 t lub 27 t. Jego konstrukcję
oparto na ramie ciężarówki Mercedes-Benz Actros. Akumulatory trakcyjne seryjnego eActrosa tworzą 3 lub 4 pakiety
baterii o pojemności ok. 105 kWh każda.
Producent szacuje, że maksymalna łączna pojemność akumulatorów wynosząca
420 kWh umożliwia uzyskanie zasięgu
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Mercedes-Benz eActros jest dostępny jako pojazd 2- lub 3-osiowy o 19 t
lub 27 t dmc., konstrukcję oparto na ramie modelu Mercedes-Benz Actros

do 400 km. Za napęd odpowiada sztywna
oś z dwoma zintegrowanymi silnikami
elektrycznymi i dwustopniową skrzynią
biegów. Oba chłodzone cieczą silniki generują moc ciągłą 330 kW oraz moc maksymalną 400 kW. Stosując przewidujący
styl jazdy, można odzyskiwać energię
elektryczną przez rekuperację. W zależności od sytuacji kierowca może wybierać spośród 5 różnych stopni hamowania. Energia odzyskana podczas toczenia
się i hamowania trafia do akumulatorów
eActrosa i może być wykorzystana do napędzania pojazdu.

Akumulatory zasilają energią nie tylko napęd, ale także 2 konwencjonalne
12-woltowe akumulatory pojazdu. Te
zaś zasilają różne odbiorniki energii elektrycznej, takie jak sprężarka powietrza,
sprężarka klimatyzacji kabiny oraz ewentualna zabudowa chłodnicza. Instalacja
elektryczna niskiego napięcia jest ładowana z akumulatorów wysokiego napięcia za pomocą przetwornika DC/DC.
Dzięki temu w przypadku awarii lub wyłączenia sieci wysokiego napięcia możliwe jest utrzymanie wszystkich istotnych
funkcji pojazdu, takich jak oświetlenie,

Schematyczne przedstawienie architektury
elektrycznej modelu
eActros
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kierunkowskazy, układy hamulcowy i zawieszenia pneumatycznego, a także systemy w kabinie kierowcy.
Silniki elektryczne o wysokiej sprawności połączone z dwustopniową skrzynią
biegów zapewniają równomierny przyrost mocy z wysokim początkowym momentem obrotowym. Dostępność maksymalnego momentu obrotowego praktycznie
w chwili ruszenia z miejsca zapewnia dynamikę i komfort jazdy, które w porównaniu z ciężarówką napędzaną silnikiem
Diesla pozwalają na mniej stresujące prowadzenie pojazdu. Nisko położony środek
ciężkości zwiększa stabilność samochodu
podczas pokonywania zakrętów.
Przy pełnym obciążeniu hałas w kabinie jest niższy o ok. 10 dB niż w kabinie
pojazdu konwencjonalnego – niski poziom hałasu umożliwia oczywiście realizowanie dostaw w godzinach nocnych.
Kolejną różnicą w porównaniu z samochodami ciężarowymi z silnikiem wysokoprężnym jest znacznie mniejszy poziom drgań.
Komponenty wysokiego i niskiego
napięcia są w eActrosie połączone w kompaktowej komorze przedniej (front box),
w dawnej przestrzeni montażowej silnika
spalinowego. Należą do nich m.in. wymiennik ciepła, pompy cieczy chłodzącej,
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obwody elektryczne kabiny, przetwornik
DC/DC, zawory i oba akumulatory niskonapięciowe. Zebrane w komorze przedniej komponenty są łatwo dostępne w razie konieczności przeprowadzenia naprawy
bądź wykonania czynności serwisowych.
Ponadto niewielka gabarytowo komora
przednia umożliwia lepsze rozłożenie
masy na osie.
eActrosa można ładować prądem
o mocy do 160 kW po podłączeniu do
standardowego terminalu szybkiego ładowania prądem stałym (CCS) o natężeniu 400 A: ładowanie 3 pakietów akumulatorowych z poziomu 20% do 80%
zajmuje wówczas nieco ponad godzinę.

(Acoustic Vehicle Alerting System). Standardowym elementem wyposażenia eActrosa jest także asystent martwego pola
S1R, zwiększający bezpieczeństwo podczas manewrów skrętu w prawo. Sercem
asystenta martwego pola są dwa czujniki radarowe bliskiego zasięgu umieszczone na ramie pojazdu po stronie pasażera, przed tylną osią ciężarówki. System
ten jest zaprojektowany w taki sposób,
aby obejmował całą długość zestawu ciężarowego plus 2 m z przodu i maksymalnie 1 m z tyłu, a także obszar po prawej
stronie pojazdu na odległość 3,75 m. Asystent martwego pola S1R nie ingeruje jednak aktywnie w układ hamulcowy.

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Akumulatory o maksymalnej pojemności
420 kWh umożliwiają uzyskanie zasięgu
do 400 km, za napęd odpowiada
sztywna oś z dwoma zintegrowanymi
silnikami elektrycznymi o mocy ciągłej
330 kW (moc maksymalna 400 kW)
i dwustopniową skrzynią biegów

Liczne funkcje i urządzenia w eActrosie zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu
drogowego. Specjalne elementy wyko-

Inteligentne rozwiązania cyfrowe
Montowany standardowo w eActrosie jest Multimedia Cockpit Interactive,
na bieżąco informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatorów, pozostałym zasięgu pojazdu oraz aktualnym
i średnim zużyciu energii. Za pośrednictwem portalu Fleetboard managerowie
flot mogą korzystać z cyfrowych rozwiązań do efektywnego zarządzania flotą. Są
to m.in. zindywidualizowany Charge Management System, umożliwiający np.
tworzenie profili ładowania oraz Logbook
– dziennik zawierający szczegółowe dane
na temat czasów jazdy, postoju i łado-

Mercedes-Benz Trucks
nawiązuje strategiczne
partnerstwo w zakresie
infrastruktury ładowania
z Siemens Smart
Infrastructure, ENGIE
i EVBox Group

nane z profili aluminiowych chronią np.
akumulatory w przypadku zderzenia
bocznego, a umieszczone w nich czujniki
potrafią rozpoznać kolizję. W takim przypadku nastąpi automatyczne odłączenie
akumulatora wysokiego napięcia od reszty
pojazdu. Także kierowca może w każdej
chwili ręcznie uruchomić umieszczony
w kabinie wyłącznik wysokiego napięcia.
Aby eActros był lepiej słyszalny dla
innych uczestników ruchu drogowego,
w tym dla pieszych i rowerzystów, wyposażono go standardowo w zewnętrzny
dźwiękowy system ostrzegawczy AVAS

Standardowo montowany jest również
asystent hamowania awaryjnego ABA 5
z funkcją rozpoznawania pieszych, zmniejszający ryzyko kolizji w ruchu wzdłużnym, zarówno w mieście, jak i na drogach
podmiejskich oraz autostradach.
Celem wszystkich systemów asystujących Mercedes-Benz Trucks jest zawsze optymalne wspomaganie kierowcy
w prowadzaniu pojazdu w granicach działania systemu. Jednak – zgodnie z przepisami prawa – to na kierowcy spoczywa
zawsze pełna odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie ciężarówki.

wania. Kolejne narzędzie, Mapping-Tool,
w czasie rzeczywistym pokazuje aktualną
lokalizację danego pojazdu oraz informuje,
czy jest on w ruchu, stoi, czy może trwa
jego ładowanie, a także jaki jest poziom
naładowania akumulatora. Dla eActrosa
dostępna jest również Umowa Serwisowa
Mercedes-Benz Complete z pakietem kompleksowej opieki. Jednym z jej elementów jest intensywne wsparcie klienta
przez Mercedes-Benz Uptime.

Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Daimler Truck
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25-lecie chłodni Krone Cool Liner.
Podróż w przeszłość
Jak i kiedy powstała chłodnia Cool Liner? Dowiemy się o tym z rozmowy,
którą Jörg Montag, znany niemiecki dziennikarz zajmujący się branżą
pojazdów użytkowych, przeprowadził z dr Bernardem Krone, właścicielem
i przewodniczącym rady programowej Bernard Krone Holding.

Dr Bernard Krone,
Doktorze Krone, co sprawiło, że w 1996
roku zaczął Pan produkować naczepy
chłodnie?
Dr Bernard Krone: Naszym najbardziej
lojalnym i największym klientem w tamtym czasie i przez wiele lat była wypożyczalnia naczep TIP dysponująca dużym
kapitałem. Ci lojalni klienci przyszli do
mnie i powiedzieli: „Potrzebujemy od ciebie wyceny na naczepy chłodnicze”. Odpowiedziałem: „Nie mam żadnych naczep
chłodniczych, ale są one dostępne u jednego z moich najbardziej cenionych konkurentów”. Mój rozmówca był przekonany, że jeśli kupuje wszystkie normalne
przyczepy i naczepy od Bernarda Krone,
to kupi również od niego chłodnie.
Wtedy oczywiście musieliśmy potwierdzić, że nie mamy chłodni. To była naprawdę okazja, aby uświadomić sobie, że
jeśli chcemy zatrzymać tego dużego klienta, musimy być w stanie zaoferować mu
pojazdy, których poszukuje.

właściciel
i przewodniczący rady
programowej Bernard
Krone Holding
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Potem nawiązał Pan kontakty w USA,
rozpoczęła się współpraca z Wabash.
Chłodnia Wabash jest absolutnie najlepszą naczepą w Ameryce pod względem
wartości współczynnika K (współczynnik
przewodzenia ciepła – przyp. red.), który
jest tak ważny dla naczep chłodniczych,
a także ze względu na niską cenę”. Skontaktowaliśmy się z Amerykanami. Pojechałem tam, na miejscu dobra atmosfera
była od samego początku. Zapytałem
Amerykanów: „A co z osiami?”, ponieważ
jest to dla nas ważne kryterium w przypadku naczep ze względu na obsługę,
a w tamtym czasie istniały praktycznie
tylko osie BPW. Otrzymałem odpowiedź:
„Montujemy również osie BPW dla innych krajów i możemy to wszystko dostarczyć”. Następnie zamówiłem pierwsze pojazdy.
Dostaliśmy pojazdy całkowicie wyposażone, gotowe do sprzedaży. Następnie
sprzedaliśmy pierwsze naczepy, oczywiście ze wszystkimi gwarancjami i bez
problemów. Potem sprzedawaliśmy coraz więcej. Obsługiwaliśmy specjalistycznych przewoźników, którzy w zasadzie
jeździli tylko z towarami chłodniczymi.
I faktycznie byli zadowoleni. Wygląd był
niezwykły, ponieważ z zewnątrz naczepa
była aluminiowa i nitowana. W Ameryce
wygląd nie jest ważny, liczy się ekonomika.

Kiedy przejmujesz firmę lub tworzysz
nową strukturę, musisz wiedzieć, że Amerykanie mają rację, kiedy mówią „biznes
to ludzie”. Chodzi o ludzi. Było więc dla
mnie jasne, że albo będę musiał oddelegować tam naszych najlepszych ludzi z Niemiec, albo będę musiał to zrobić sam. Ponieważ wówczas zbliżałem się do 60 lat,
to powiedziałem sobie, że może to będzie
nowe wyzwanie.
Zakład znajdował się 700–800 kilometrów od punktu, w którym zbiegało się
wiele strumieni, czyli od Werlte. To był
dodatkowy koszt i dlatego tak bardzo się
tam staraliśmy. Zainwestowaliśmy, zro-

Jedyną receptą na sukces
jest skupienie się na kliencie.
To, co pomaga nam się
wzmocnić, to współpraca
z naszym klientem. Nasze
wzmocnienie polega
na zbliżeniu się do niego,
zaspokojeniu jego potrzeb
poprzez zaoferowanie mu
obsługi, telematyki, zagwarantowanie dostaw części zamiennych w ciągu nocy.

A potem mocno wzrósł kurs dolara – czy
to skłoniło Pana do zmiany?
Dolar był odpowiedzialny nie tylko za
produkt, ale także za koszty frachtu na
statku. Oba składniki poszły w górę i nie
byliśmy już konkurencyjni. Dyskutowaliśmy długo o tym z Amerykanami, ale nie
mieli pola manewru, ponieważ obsługiwali nas po uczciwych cenach. Doszliśmy
do porozumienia, że musimy zrobić coś
innego. Zakończyliśmy współpracę i rozejrzeliśmy się po rynku europejskim. Okazało się, że w Danii jest renomowana firma
Norfrig, która była źle zarządzana z powodu kilku zmian właściciela. Firma ta
produkowała tylko panele GRP i my ją kupiliśmy (tworzywo sztuczne wzmocnione
włóknem szklanym – przyp. red.). Choć dla
nas było to drogie rozwiązanie, dało nam
mocne oparcie w chłodniczym biznesie.

biliśmy wiele, ulepszyliśmy produkt. Nawet dzisiaj są ludzie, którzy twierdzą, że
Cool Liner z Hvam nadal działa w ich firmie i nie mają żadnych problemów.
Produkt się poprawił, ale potem nie było
rentowności, byłem też coraz starszy. Następnie do Hvam przybył mój syn i na dwa
lata objął tam moje stanowisko. Doszliśmy
jednak do punktu, gdy należało zdecydować, że musimy coś zrobić, iść bardziej
w kierunku Europy Środkowej.

Zaangażował się Pan tam bardzo osobiście, przenosząc nawet na dłuższy czas
swoje miejsce zamieszkania. Ze Spelle do
Hvam jest prawie 700 kilometrów. Dzięki
temu był Pan tam dostępny na miejscu.

To była również decyzja regionalna? Nie
chodziło więc tylko o produkt, bo w końcu
przeniósł Pan produkcję do Lübtheen,
a potem skupiono się na panelach z poszyciem stalowym.

Panele GRP były bardzo dobre pod względem wartości K i innych właściwości, ale
nie dało się ich produkcji zautomatyzować i były po prostu zbyt drogie. Chcieliśmy grać w najwyższej lidze w naczepach chłodniczych i dlatego musieliśmy
zrobić krok, który pokazał nam mój partner kompetencyjny i osobisty przyjaciel
Bernd Brüggen po tym, jak zaangażował
się w Meklemburgii – Pomorzu Przednim, przejmując dawną fabrykę przyczep rolniczych.
Pewnego dnia Bernd przychodzi i mówi:
„Zaproponowano mi duże transporty i pomyślałem, czy nie moglibyśmy tam budować chłodni z panelami ze stalową
warstwą wierzchnią?”. Później mój syn
zapytał mnie „Tato, dlaczego sam tego nie
zrobiłeś?”. Odpowiedziałem mu: „Bernard,
to bardzo proste. Przede wszystkim nie
sądziłem, że dam radę. Zupełnie nowy
produkt, zupełnie nowa fabryka, zupełnie nowy personel”. Drugim argumentem
za tym, że nie zrobiłem tego sam, jako
firma Krone lub jako szef – senior tej firmy,
było to, że nie mogliśmy dostać żadnych
dotacji na pozyskanie know-how. W tym
przypadku Berndowi Brüggenowi zaoferowano tyle pieniędzy, że uznaliśmy, że
możemy zaryzykować. Jest on utalentowanym technikiem, ma bardzo zdolnych
współpracowników, których podziwiam
za nabyte umiejętności techniczne. Mają
mój największy szacunek. Ci panowie
zbudowali ten biznes.
To było bardzo duże wyzwanie – technicznie nie działało od razu tak, jak sobie
wyobrażaliśmy. Chemiczny aspekt procesu spieniania potrzebował trochę czasu,
zanim stał się tak stabilny, jak trzeba.
Mieliśmy problemy, podobnie jak wcześniej w innych obszarach. Zawsze było moją
dewizą, aby nigdy, nawet w technice rolniczej, nie pozostawić klienta bez pomocy. Nigdy nie twierdziłem, że to klient
jest problemem, ale mówiłem: „Zachowaj
spokój, znamy problem, rozwiążemy go,
a jeśli się nie uda, odzyskasz pieniądze
w całości”. To zawsze oznaczało, że mogliśmy wprowadzać nowe produkty, a ludzie darzyli nas zaufaniem.
Problemy w Lübtheen nas wstrzymały,
kosztowało nas to dużo pieniędzy, dużo
pracy, ale w końcu się udało. Dziś mogę
z głębi serca powiedzieć, że kiedy proszę ludzi w kraju i za granicą, aby mi powiedziano prawdę o naszych chłodniach,
mówią mi: „W tej chwili nie ma lepszej
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chłodni niż ta od ciebie”. Pokonaliśmy ten trudny etap, który
doświadczyliśmy zbyt intensywnie i zbyt długo. Tak jest
w Krone: przyznajemy się do naszych błędów i nie szukamy ich w kliencie.
Fabryka ruszyła, a liczba produkowanych jednostek była
bardzo duża. Klienci tak docenili ten produkt, że w końcu
należało rozważyć sprzedaż fabryki w Danii. To było radykalne cięcie, które musiało być dla Pana trudne.
Oczywiście mówienie ludziom, że zamykamy fabrykę, nie
było łatwe, ale zrobiłem to również osobiście i nie zostawiłem tego innym. Znaleźliśmy kogoś, kto przejął część siły
roboczej i przetransportował ich do Dubaju, potraktował
ich przyzwoicie i przyzwoicie im zapłacił. Następnie zdemontował firmę, odbudował ją tam i teraz wykonuje świetną
robotę w Dubaju pod nazwą „GORICA zaprojektowana
przez Krone”.
Pod tym względem wszystko poszło dobrze. Dania rozwijała się wtedy nadal, na miejscu powstała kolejna firma.
Nie przyprawiało nas to o ból głowy ani nie wywoływało
wstydu. Wszystko poszło dobrze.
Ostatecznie zdecydował rynek, a panele z poszyciem stalowym są teraz również standardem. Podjęliście ten krok
25 lat temu, dziś Krone jest prawdziwym gigantem pod
względem wielkości produkcji. Czy spodziewał się Pan tego
25 lat temu?
Nie, oczywiście nie spodziewałem się, ale przez wiele lat
obserwowałem rynek. Uświadomiłem sobie, że np. we Francji produkuje się żywność wyższej jakości. Francuzi są z tego
znani. We Francji przez dziesięciolecia znacznie bardziej rozwinięto transport żywności tylko w zamkniętych pojemnikach, a szczególnie transport w stanie schłodzonym. Widziałem trend związany z coraz większą wymianą żywności między
południem a północą Europy i doszedłem do wniosku, że
przyszłość transportu leży w nadwoziach zamkniętych.
Cóż, jedyną receptą na sukces jest skupienie się na kliencie.
To, co pomaga nam się wzmocnić, to współpraca z naszym
klientem. Nasze wzmocnienie polega na zbliżeniu się do
niego, zaspokojeniu jego potrzeb poprzez zaoferowanie mu
obsługi, telematyki, zagwarantowanie dostaw części zamiennych w ciągu nocy. Jeśli nam w Krone to się nie uda, to
przegramy. I tego właśnie staram się dziś dokładnie i uważnie nauczyć mojego syna i obecne kierownictwo.
Musimy wiedzieć, jaką siłę daje nam to w stosunku do
klienta, jakie to daje korzyści klientowi w jego biznesie,
z jego kontrahentami. Nie możemy stracić tej podstawowej zasady. Popełnimy błąd, jeśli będziemy mieć więcej
do czynienia z samym sobą, zamiast z jedynym władcą, którego mamy, jakim jest klient. Myślę, że nam się to udaje
bardzo dobrze, ale musimy jeszcze dużo zrobić, aby zagwarantować to również na przyszłość.

Rozmawiał Jörg Montag,
opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Krone
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Bernard Krone, partner
zarządzający, prezes zarządu
Grupy Krone, opowiada o tym,
jak będzie wyglądać następne
25 lat Cool Liner. Rozmawia z nim
Jörg Montag, znany niemiecki
dziennikarz zajmujący się branżą
pojazdów użytkowych.

Wasz odnoszący sukcesy model Cool Liner obchodzi w tym
roku swoje 25-lecie. Jak widzi Pan chłodnię Cool Liner
w przyszłości?
Bernard Krone: W dzisiejszych czasach widać, że sama naczepa chłodnia staje się coraz bardziej nośnikiem technologii. Zwłaszcza w okresie pandemii zauważamy, jak ważne
jest szybkie dostosowywanie się do nowych wyzwań logistycznych. Nasze rozwiązania, takie jak certyfikat farmaceutyczny, odpowiednie monitorowanie temperatury,
sporządzanie dokumentacji dzięki telematyce oraz już
wkrótce zaawansowane monitorowanie wnętrza, poszerzają te możliwości.
Są to tematy, które w przyszłości staną się jeszcze ważniejsze niż obecnie. W tym aspekcie uważam, że w zależności
od wymagań logistycznych i wymagań naszych klientów,
zarówno po stronie sprzętowej, jak i systemowej, możemy
i musimy wdrażać odpowiednie rozwiązania dla naszych
klientów – nawet bardziej niż robimy to już dzisiaj. Robimy wszystko, aby to osiągnąć.
Agregat chłodniczy jest również częścią naczepy. Krone
nie było wcześniej aktywne w tej dziedzinie, ale wraz
z agregatem Celsineo zainicjowało zupełnie nowy rozwój.
Czy może Pan zarysować jakieś tło w tej sprawie?
Celsineo to dość ekscytujący projekt. Najpierw sami, a później z naszym partnerem – firmą Liebherr przyjrzeliśmy
się bliżej całej dziedzinie technologii chłodniczej i zastanowiliśmy się, dokąd zaprowadzi nas podróż w tym obszarze
w nadchodzących latach i dziesięcioleciach. Chodzi o efektywność energetyczną, zrównoważony rozwój i oszczędzanie zasobów, ale także o zagadnienia takie jak konserwacja, serwis i dostawy części zamiennych. Oczywiście
chodzi również o wartość przy odsprzedaży i możliwość
zaoferowania usług na rynku wtórnym.
Osiągnęliśmy pewne naturalne granice. Od kompleksowej
obsługi takiej jednostki, po występujący również problem
niedoboru wykwalifikowanych pracowników serwisowych,
który dotyka dużej części Europy, szczególnie w zakresie
chłodnictwa i klimatyzacji. Z tego powodu podzieliliśmy projekt naszego agregatu chłodniczego na kilka małych zadań,
a następnie próbowaliśmy dla każdego z nich znaleźć roz-
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25-lecie chłodni Krone Cool Liner.
Wizja przyszłości

ryzacji, bardzo nam pomaga i w pewien
sposób na wczesnym etapie otworzyło
nam oczy na wagę telematyki.
W przeszłości mówiono, że telematyka
to branża przyszłości. Dzisiaj, w czasach
pandemii, należałoby niemal powiedzieć,
że jest to niezależne od systemu. W sektorze pojazdów użytkowych chłodnia Cool
Liner stała się do pewnego stopnia najbardziej wymagającym technologicznie
produktem. Dotyczy to zwłaszcza wartości współczynnika K, stabilności i wyposażenia, oszczędności zasobów, nowych
technologii chłodzenia lub zwiększania
wydajności, obniżania oporów aerodynamicznych w celu oszczędzania paliwa
podczas jazdy i tak dalej.

Jesteśmy i nadal będziemy zależni od
wskazówek kierowców i naszych klientów właścicieli, ale także załadowców,
operatorów, usługodawców, rolników itp.
Robienie tego na co dzień różni się od
zwykłego patrzenia na ładunek. Chodzi
o obsługę, o opcje, o takie tematy, jak
łatwa dostępność i codzienna obsługa,
montaż i demontaż komponentów i materiałów eksploatacyjnych podczas konserwacji i tak dalej.
25 lat istnienia chłodni Cool Liner to już
jest dla nas dumne osiągnięcie. W tym
kontekście z pewnością musimy podziękować pracownikom, którzy pracowali
nad produktem przez te wszystkie lata.
Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwój,
sprzedaż, serwis, dostawy części zamiennych, czy też proces montażu. Korzystając z okazji, chciałbym im wszystkim bardzo podziękować.
Ale oczywiście podziękować należy także
naszym lojalnym klientom, z których niektórzy od samego początku nam zaufali.
W wielu przypadkach bazowali jedynie
na doświadczeniach związanych z naszymi naczepami kurtynowymi. Na przestrzeni lat wielu deklarowało, że jeśli Krone
zaczyna wprowadzać na rynek taki produkt, buduje go i dystrybuuje, to ufa nam
i są gotowi go wypróbować.
Dla nas w pewnym momencie było to
z pewnością wielkim wyzwaniem. Dużo
się nauczyliśmy. Ale myślę, że dziś możemy być punktem odniesienia w Europie.
W naszych pojazdach standardowo oferujemy telematykę, cyfryzacja znalazła
oczywiście odzwierciedlenie nie tylko w całej branży logistycznej, ale także w naszym
wyposażeniu i pojazdach, które są w związku z tym wysoce inteligentne.
Uważam, że w ciągu najbliższych kilku
lat wciąż będziemy mieć do czynienia
z wielkimi innowacjami i pod tym względem Cool Liner stał się dla nas jednym
z najważniejszych produktów w sektorze pojazdów użytkowych.

Klienci potrzebują chłodni Cool Liner
i dlatego fabryka jest bardzo obciążona.
Co jest kluczem do sukcesu tego pojazdu?

Rozmawiał Jörg Montag,
opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Krone

Bernard Krone,
partner zarządzający,
prezes zarządu
Grupy Krone

wiązania. Uważam, że odnieśliśmy sukces
– dlatego powstało Celsineo. Dzieje się
tak na rynku, który przywykł do kupowania agregatów w zasadzie tylko dwóch
producentów i zaakceptował to.
Dziś jest Pan odpowiedzialny za całą
Grupę Krone, która ma dwa główne obszary działania: technika rolnicza i transport, a także tworzy wiele różnych produktów. W całej gamie produktów jak
ważna jest dla Pana chłodnia Cool Liner?
Trzeba powiedzieć, że technologiczna
pozycja lidera w technice rolniczej przynosi nam korzyści również w innych obszarach przedsiębiorstwa. Wiele osób,
szczególnie w branży pojazdów użytkowych, łączy z nią specjalne know-how,
co z pewnością wpłynęło na wizerunek
naszej firmy w ostatnich dziesięcioleciach.
To połączenie, zwłaszcza w obszarze cyf-
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HYBRIT
– produkcja stali
bez paliw kopalnych
Działające w ramach inicjatywy HYBRIT firmy
SSAB, LKAB i Vattenfall jako pierwsze na świecie
wyprodukowały żeliwo gąbczaste na drodze
redukcji rudy żelaza za pomocą wodoru.
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o raz pierwszy w historii wodór
wytworzony z „zielonej” energii
elektrycznej, wyprodukowanej bez
udziału paliw kopalnych, został wykorzystany do bezpośredniej redukcji rudy
żelaza na skalę przemysłową w ramach
pilotażowej inicjatywy HYBRIT. Zasadniczym celem inicjatywy jest wyeliminowanie emisji dwutlenku węgla z procesu produkcji stali przez stosowanie
wyłącznie surowców wolnych od paliw
kopalnych i energii elektrycznej wygenerowanej również bez udziału paliw
kopalnych na wszystkich etapach łańcucha produkcyjnego.
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W kwietniu br. zakład pilotażowy HYBRIT w Lulea°
w Szwecji zakończył testową produkcję żeliwa gąbczastego – wyprodukowano ponad 100 t, co pokazuje, że
do redukcji rudy żelaza można stosować wodór zamiast
paliw kopalnych, czyli węgla i koksu

Przemysł stalowy generuje obecnie
7% całkowitej światowej emisji dwutlenku
węgla – inicjatywa HYBRIT ma potencjał
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla
o 10% w Szwecji i 7% w Finlandii.

Inicjatywa HYBRIT
W HYBRIT zaangażowane są firmy
SSAB, LKAB i Vattenfall, prace rozpoczęto w 2016 r. Zakład pilotażowy do
próbnej produkcji żeliwa gąbczastego rozpoczął działalność 31 sierpnia 2020 r.,
a 24 marca 2021 r. wybrano szwedzką
miejscowość Gällivare na miejsce planowanej instalacji demonstracyjnej do
produkcji żelaza gąbczastego na skalę
przemysłową bez udziału paliw kopalnych.
W ramach inicjatywy HYBRIT ma
powstać całkowicie wolny od paliw kopalnych łańcuch wartości, z niezawierającymi paliw kopalnych peletami rudy
żelaza, energią wolną od paliw kopalnych
i wodorem. Zasadniczym celem jest wyeliminowanie emisji dwutlenku węgla
z procesu produkcji stali poprzez stosowanie wyłącznie surowców wolnych od

paliw kopalnych i energii wolnej od paliw kopalnych we wszystkich częściach
łańcucha wartości. Zamiast tego emisją
będzie woda (para wodna).
Szwecja produkuje więcej energii
elektrycznej niż zużywa. W ramach inicjatywy HYBRIT możliwe jest wykorzystanie tej dodatkowej energii odnawialnej w procesie elektrolizy, niezbędnym
do produkcji wodoru z wody. Wodór będzie przechowywany w postaci gazowej
(docelowo w ogromnych podziemnych
jaskiniach) i gotowy do użycia w produkcji żelaza. Inwestycje o wartości około
250 mln koron szwedzkich (ok. 26,4 mln
euro) w pilotażowy magazyn wodoru
w postaci gazowej obejmują 2 lata eksploatacji i program testowy.
Produkcja żelaza i stali wolnej od paliw kopalnych przy użyciu technologii
opracowanych w ramach inicjatywy HYBRIT będzie wymagać rocznie ok. 15 TWh
energii elektrycznej wolnej od paliw kopalnych przy obecnym poziomie produkcji firmy SSAB. Po zakończeniu pro-

ekologicznych przekształceń firmy LKAB,
odpowiadającej za wydobycie rudy żelaza,
będzie wymagać ok. 55 TWh rocznie (obejmie to większość zapotrzebowania SSAB).
Jednym z powodów, dla których firma
SSAB i jej partnerzy są przekonani, że podążają właściwą drogą, są wyniki studium
wykonalności ukończonego w 2018 r.
Obliczono wówczas, że produkcja stali
bez udziału paliw kopalnych wiązałaby
się ze wzrostem kosztów o 20–30% w porównaniu z tradycyjną technologią. Różnica ta stale się jednak zmniejsza, ponieważ wzrastają koszty emisji dwutlenku
węgla, a także obniżeniu ulegają koszty
produkcji energii elektrycznej bez udziału
paliw kopalnych.

HYBRIT produkuje żeliwo
W kwietniu br. zakład pilotażowy
HYBRIT w Lulea° w Szwecji zakończył
testową produkcję żeliwa gąbczastego,
co pokazuje, że do redukcji rudy żelaza
można stosować wodór zamiast paliw ko-
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Zmniejszanie zawartości CO2
w stali samochodowej

Redukcja rudy żelaza następuje w oparciu o wodór, który z kolei powstaje
w procesie elektrolizy wody – na zdjęciu kolumny elektrolityczne

palnych, czyli węgla i koksu, które dotychczas służyły do usuwania tlenu. Produkcja jest ciągła i dobrej jakości. Do tej
pory wyprodukowano ponad 100 t żeliwa.
Redukcja rudy żelaza w oparciu o wodór jest kamieniem milowym, który toruje drogę dla przyszłego wytwarzania
żelaza i stali bez paliw kopalnych. SSAB,
LKAB i Vattenfall zamierzają, poprzez
HYBRIT, stworzyć najbardziej wydajny
łańcuch wartości „od kopalni do stali”,
tak aby w 2026 r. jako pionierscy producenci wprowadzić na rynek stal produkowaną bez udziału paliw kopalnych
na skalę przemysłową.
„To wielki przełom zarówno dla nas,
jak i dla całego przemysłu hutniczego.
LKAB jest przyszłym dostawcą żeliwa
gąbczastego i jest to ważny krok we właściwym kierunku. Postępy w HYBRIT pozwalają nam utrzymać tempo naszej transformacji i już w 2026 r. rozpoczniemy
przejście na produkcję na skalę przemysłową w pierwszym zakładzie demonstracyjnym w Gällivare w Szwecji. Gdy LKAB
przekształci całą swoją produkcję w że-

liwo gąbczaste, umożliwimy transformację przemysłu stalowego i zmniejszymy
globalną emisję o około 35 mln t rocznie,
co odpowiada dwóm trzecim całkowitych
emisji w Szwecji. To najwspanialsze działanie, jakie możemy wspólnie podjąć dla
dobra klimatu – mówi Jan Moström, prezes i dyrektor generalny LKAB.
„Ten przełom technologiczny jest krytycznym krokiem na drodze ku stali wolnej od paliw kopalnych. Jest to potencjał
nie do przecenienia. Możemy osiągnąć
cele klimatyczne w Szwecji i Finlandii
oraz przyczynić się do redukcji emisji
w całej Europie. Jednocześnie powstają
nowe miejsca pracy i sukcesy eksportowe. Wysokowytrzymała stal wolna od
paliw kopalnych pozwoli pomóc naszym
klientom wzmocnić ich konkurencyjność. Już w tym roku dostarczymy klientom niewielkie ilości stali wyprodukowanej przy użyciu redukcji wodorowej,
a w 2026 r. będziemy dostarczać stal
wolną od paliw kopalnych na dużą skalę”
– mówi Martin Lindqvist, prezes i dyrektor generalny SSAB.

SSAB i partnerzy na drodze do produkcji stali bez udziału paliw kopalnych

42 | CZERWIEC 2021 | Transport – Technika – Biznes

Firma SSAB dokonuje innych dużych
inwestycji – równolegle z działaniami
w ramach inicjatywy HYBRIT – przekształcając istniejące wielkie piece z węglowych na elektryczne piece łukowe. Wielki
piec w zakładzie SSAB w Oxelösund powinien zostać przebudowany w 2025 r.
Firma, zamiast płacić ogromne koszty
związane z przebudową tego giganta,
podjęła decyzję o zastąpieniu go elektrycznym piecem łukowym. Do elektrycznego pieca łukowego może być podawany
złom stalowy, dopóki zakład HYBRIT nie
wyprodukuje własnego surowca – żeliwa
gąbczastego, będącego surowcem do produkcji stali SSAB. SSAB planuje również,
aby w nadchodzących latach przekształcić 3 inne wielkie piece w elektryczne
piece łukowe.
„90% naszych obecnych emisji CO2
pochodzi z przetwarzania rudy żelaza
na żelazo przy użyciu koksu” – mówi
Thomas Hörnfeldt, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju i spraw publicznych
SSAB. „HYBRIT to wyeliminuje. Pracujemy również nad pozostałymi 10%, stosując w naszych procesach grzewczych
energię elektryczną, gdzie tylko jest to
możliwe – w operacjach walcowania
i obróbki cieplnej. Tam, gdzie nie jest to
możliwe, niektóre procesy bowiem wymagają temperatury powyżej 1000°C,
w przyszłości będziemy używać biogazu”
– dodaje Thomas Hörnfeldt.

Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © SSAB
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20 lat firmy Spitzer Silo Polska.
Silosy Spitzer w pytaniach
i odpowiedziach

Dariusz Piernikarski
Silosy Spitzer z rodziny SF
dostępne są ze zbiornikami
o pojemnościach 25–63 m3
– na zdjęciu naczepa silosowa Spitzer ze zbiornikiem
leżącym, model SF 2737/2P,
o pojemności 37 m3
przeznaczony
do przewozu
cementu

Transport sypkich materiałów budowlanych, granulatów chemicznych,
pasz, środków spożywczych czy produktów niebezpiecznych – to zadania,
jakie możemy powierzyć silosom leżącym lub podnoszonym.

irma Spitzer Silo Fahrzeugwerke to
ponad 70-letnie doświadczenie
w budowie pojazdów silosowych
– pierwszy silos został skonstruowany
w 1950 r. Od tego czasu producent specjalizuje się wyłącznie w produkcji silosów leżących i podnoszonych. Obecnie
produkcja silosów Spitzer realizowana jest
w 3 zakładach produkcyjnych: Elztal-Dallau (Niemcy) – jest to zakład główny
i siedziba spółki, w Fegersheim (Spitzer
Eurovrac, Francja) oraz w Pécs (Spitzer Silo
Pécs, Węgry). W 2001 r. została otwarta

w Warszawie firma Spitzer Silo Polska,
spółka córka firmy Spitzer Silo Fahrzeugwerke zaopatrująca bezpośrednio
polskich klientów w silosy marki Spitzer.
Firma Spitzer Silo Fahrzeugwerke
produkuje bardzo szeroką gamę różnego
typu pojazdów silosowych. Są to przede
wszystkim naczepy ze zbiornikami leżącymi (typ SF) o pojemności 25–63 m3
oraz pojazdy silosowe ze zbiornikami
podnoszonymi (typ SK) o pojemności
38–89 m3. W ofercie znajdziemy również
zabudowy na podwoziach samochodów

ciężarowych i przyczep, a także pojazdy
specjalne, silosy ze zbiornikami podciśnieniowymi oraz silosy do przewozu
ładunków niebezpiecznych.
Adam Fonfara – dyrektor Spitzer Silo
Polska – jako ekspert z bogatą wiedzą
i doświadczeniem wyjaśnia nam, na czym
polega specyfika tak specjalistycznego
sektora transportu, jakim niewątpliwie
jest transport ładunków sypkich naczepami typu silos ze zbiornikami ciśnieniowymi, a jednocześnie odkrywa, gdzie
tkwią tajemnice sukcesu marki Spitzer.
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Stabilność, wytrzymałość i prostota obsługi
– z tego słyną silosy podnoszone z rodziny
SK o pojemnościach 38–89 m3 – na zdjęciu
naczepa silosowa ze zbiornikiem podnoszonym, model SK 2760 CAL o pojemności
60 m3 przeznaczony do transportu granulatów chemicznych

Na ile naczepa typu silos to produkt
specjalistyczny?
Adam Fonfara: Uważam, że projekt techniczny i proces produkcji pojazdu silosowego nie jest ekstremalnie skomplikowany, jednakże jak wszędzie diabeł tkwi
w szczegółach. Bez bardzo doświadczonych pracowników, wysoce wyspecjalizowanych w obróbce aluminium nie uda
się stworzyć pojazdu silosowego klasy
Spitzer. Pojazd taki nie jest produktem
powstającym na taśmie produkcyjnej. To
w pewnym sensie manufaktura. Dobry
pojazd tego typu mogą produkować tylko
ludzie, którzy robią to od wielu lat, związani nie tylko ekonomicznie, ale i emocjonalnie z firmą, z dobrym nastawieniem,
zaangażowaniem i chęcią współtworzenia bardzo dobrego produktu, którzy
traktują go jako wspólne dzieło, z którego chcą być i są dumni. Niezmiernie
ważne w firmie jest zachowanie ciągłości
i tradycji – przekazywanie całej tej wiedzy, umiejętności i dobrego nastawienia
następnym pokoleniom .To jest właśnie
Spitzer Silo-Fahrzeugwerke – rodzinna
firma zarządzana przez szóstą generację rodziny Spitzer.
Produkcji silosów nie da się w 100%
zautomatyzować. Pewne operacje, takie
jak np. spawanie zbiornika – cygara – są
zrobotyzowane, ale cała reszta procesów spawalniczych czy montażu jest wykonywana ręcznie. Unowocześniane są
różne wykorzystywane w tym celu maszyny, ale nadal większość czynności wykonywana jest przez ludzi. Gdyby ktoś
próbowałby wykonywać je zbyt szybko
ze względu na dużą ilość zamówień lub
robił to w oparciu o niedoświadczonych
pracowników bez odpowiedniego stażu
i wyczucia, to końcowy produkt nie może
wyjść zadowalająco.
Co decyduje o tym, że silos jest dobry?
Wielkość zbiornika musi być dopasowana
do potrzeb klienta, natomiast o jakości,

tak jak w przypadku każdego narzędzia
pracy, decyduje niezawodność. Są jeszcze inne walory, takie jak masa własna,
która w transporcie stałym, gdy jeździ się
wahadłowo setki czy tysiące kursów, ma
ogromne znaczenie. Te kilka kilogramów większej ładowności robi znaczącą
różnicę. Są oczywiście klienci, którzy uważają, że naczepa musi się błyszczeć, co
zapewnia zastosowanie stali nierdzewnej w wyposażeniu, ale my uważamy, że
naczepa marki Spitzer przede wszystkim
ma być skutecznym narzędziem. Na życzenie klienta zrobimy wszystko – jesteśmy bardzo elastyczni – więc jeśli chce,
aby mieć wylot czy kolektor rozdziału powietrza ze stali nierdzewnej, proszę bardzo. Musimy jednak pamiętać, że tego
typu wyposażenie podbija wagę naczepy.
99% elementów metalowych w naszych
naczepach to stopy aluminium, więc nawet gdybyśmy uznali, że stal jako taka
jest bardziej wytrzymała, to jest jej tak
mało w całej konstrukcji, że nie wpływa
to na wytrzymałość całego pojazdu. Może
za to zwiększyć jego masę o te kilka,
kilkanaście kilogramów. Elementy ze stali
polerowanej w przypadku silosów decydują przede wszystkim o wyglądzie,
a nie o trwałości.
Silosy leżące czy podnoszone?
Wyboru dokonuje oczywiście klient, ale
najważniejsze jest to, jakie produkty transportujemy i jak jednorodne są te produkty.
Czy ewentualna zmiana przewożonego
medium wymaga czyszczenia zbiornika
i całego systemy rozładowczego, czy nie.
Przez długi czas dominowały w sprzedaży marki Spitzer silosy dolnozsypowe,
a podnoszone stanowiły tylko ok. 30%.
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Potem liczba sprzedawanych silosów
podnoszonych zaczęła rosnąć. Przyczyną
było to, że wprowadzono modele pozwalające na przewóz materiałów budowlanych, co wcześniej było domeną silosów dolnozsypowych. Były to małe
kipp-silosy o pojemności 38–45 m3. Drugim powodem było powstanie wielu
dużych firm spedycyjnych, które aby poszerzyć spektrum swojej działalności,
zaczęły obsługiwać producentów materiałów budowlanych, spożywczych i chemicznych w oparciu o ten sam tabor.
Przeważnie w dolnozsypach o mniejszej
kubaturze rzędu 34, 37, 39 m3 transportowane są materiały budowlane typu
cement, piasek czy popioły, natomiast
produkty o mniejszym ciężarze właściwym typu cukier, mąkę czy pasze – przewozi się zbiornikami o pojemności od 45
do 55 m3. Oczywiście od każdej reguły
bywają odstępstwa – to zależy od klienta.
Silos podnoszony jest natomiast pojazdem bardziej uniwersalnym. Można go
łatwo wyczyścić i przewozić nim różne
materiały. Raz jest to mąka, a w kolejnym kursie może to być granulat chemiczny lub piasek czy cement. Jest to jedynie kwestia bardzo dokładnego umycia
zbiornika i systemu rozładowczego po
każdej zmianie przewożonego medium
oraz nieprzekraczania 34 ton łącznego
ciężaru pojazdu bez względu na pojemność zbiornika.
Silos jest pojazdem bardzo trwałym,
czy tak?
Jeśli użytkownik dba we właściwy sposób o silosy marki Spitzer, to są one
w zasadzie niezniszczalne. Naczepy kilkunastoletnie wyglądają jak nowe i jeśli
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nie doszło do jakiegoś nieprzewidzianego zdarzenia na trasie, to raczej nic się
z nimi nie dzieje. W zasadzie silos trzeba
przewrócić lub nim uderzyć, aby go uszkodzić lub zniszczyć. Jeśli kierowca ma
ciężką nogę, a styl jazdy raczej rajdowy,
to po którymś wirażu na placu budowy
z pełnym ładunkiem niejeden zbiornik
może się poddać i zacząć pękać w słabszych punktach. Naczepa silosowa to
bardzo wytrzymała konstrukcja samonośna wykonana ze specjalnego stopu
aluminium, ale przecież każdy materiał
ma swoją wytrzymałość.
Najczęściej występujące problemy – jeśli
już się pojawiają – dotyczą zazwyczaj
układu jezdnego i hamulcowego, ale
obsługą tych komponentów zajmują się
serwisy autoryzowane producentów osi
czy hamulców. Serwisy te zajmują się
również obsługą gwarancyjną, często
wydłużoną do kliku lat, co zresztą jest
uwzględnione w umowie sprzedaży. Sam
zbiornik ciśnieniowy i elementy magistrali powietrznej niezmiernie rzadko
wymagają naprawy, jeśli nie zostaną
uszkodzone mechanicznie.
Każdy pojazd można też zapuścić, nie
dbając o niego w należyty sposób, nie
czyszcząc go regularnie. Wymagania
w zakresie utrzymania wnętrza zbiorników w czystości czy regularności ich mycia określone są zazwyczaj przez klienta
zlecającego przewóz i zależą od rodzaju
przewożonego ładunku. Ze strony producenta możliwe jest przygotowanie pojazdu w taki sposób, aby łatwiej go było
utrzymać w czystości. To dotyczy szcze-

gólnie sposobu wykończenia – szlifowania powierzchni we wnętrzu zbiornika.
Typowo są to trzy poziomy: najwyższy
– do produktów chemicznych, średni – do
produktów spożywczych i zwykły – do pozostałych materiałów. Bywają klienci zlecający lakierowanie zbiornika od środka.
Czy możemy powiedzieć, że silos jest
obecnie konstrukcją dojrzałą technicznie o optymalnych własnościach?
Tak, pojazd ze zbiornikiem ciśnieniowym
to produkt można by rzec bardzo dojrzały, który stosunkowo mało się zmienia. Są to zazwyczaj drobne udoskonalenia takie jak np. zabezpieczenie, aby nie
pojechać z podniesioną barierką. Spitzer
najpierw wprowadził sygnał ostrzegający
kierowcę o tym, że barierka jest nieopuszczona, ale to się nie zawsze sprawdzało, więc teraz jest tak, że nie da się
ruszyć, dopóki barierka nie zostanie opuszczona. Na polskim rynku jest to rozwiązanie standardowe. Jest ono bardzo
praktyczne i szczególnie doceniane przez
właścicieli firm spedycyjnych.
W Europie przeważnie dominują konstrukcje aluminiowe, chociaż np. Spitzer
na rynku francuskim skutecznie podejmuje próby wprowadzenia silosów ze zbiornikami wykonanymi z kompozytów.
Osprzęt rządzi się swoimi prawami, coraz szerzej wkracza elektronika: kamery,
komputery pokładowe, rejestratory pokładowe itp. Wszystko zależy od tego, co
w swojej naczepie chciałby mieć klient.
To samo dotyczy drobnych modyfikacji
w samej konstrukcji bazowej, chociaż

w tym przypadku weryfikujemy te pomysły użytkowników pod względem
wpływu na bezpieczeństwo czy możliwości technologiczne ich wdrożenia.
Czym kierują się klienci, dobierając
pojemności silosów?
Pamiętajmy, że silosy kupują klienci
świadomi, którzy w większości wiedzą,
co jest im potrzebne – zarówno w odniesieniu do pojemności zbiornika, jak
i tego, czy będzie to dolnozsyp czy silos
podnoszony. Jeśli nie mogą się zdecydować, to wtedy jest dyskusja. Padają
proste pytania, np. czy wozisz tylko cement, czy zdarza się też wozić popioły.
Jeśli jest to cement i popioły, to 34 m3
będzie za mało, lepszym wyborem będzie
37 m3, jeśli sam cement, to 34 w zupełności wystarczy. Różnica w masie naczepy jest niewielka, 100–150 kg, różnica
w długości to niecałe 0,5 m. Z kolei jeśli
wozi się produkty wymagające częstego
mycia zbiornika, to lepszym rozwiązaniem będą kipp-silosy. Tu też jest spory
wybór pojemności: 38, 40, 45 m3 – i to
będzie rozwiązanie uniwersalne.
Transport silosami to w dalszym ciągu
nisza rynkowa i aby w niej działać, trzeba
dobrze wiedzieć, na czym to dokładnie
polega. Klienci marki Spitzer mają doświadczenie z silosami – znają temat. Przy
kolejnych zamówieniach przeważnie wiedzą, co chcieliby zmienić, jakich modyfikacji dokonać. Raczej nie pojawi się nikt,
kto zobaczył reklamę silosu w piśmie
branżowym i chciałby spróbować wejść
w ten segment. Często naszymi klien-

reklama
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tami są np. byli pracownicy firm transportowych, którzy założyli własne biznesy.
Gdy klientem jest szef firmy, która dotychczas korzystała z usług firm transportowych, a teraz chciałby stworzyć własny
tabor pojazdów silosowych, wtedy staram się przekazać mu jak najwięcej informacji, na podstawie których będzie
mógł on sprecyzować swoje zapotrzebowanie i wybrać optymalny pojazd.
Gdy do fabryki po odbiór pojazdu przyjeżdżają klienci, a raczej pracownicy firm
transportowych – kierowcy, to poza rutynowym ich szkoleniem bardzo często
odbywają się dyskusje na tematy okołoproduktowe. To pozwala zebrać opinie
i wyciągać z nich wnioski na przyszłość.
Najważniejsze problemy są zazwyczaj
załatwiane na miejscu, szczególnie jeśli
dotyczą trwałości konstrukcji.
Mamy przewoźników dobrze wyedukowanych, na wysokim poziomie. Widać, że
mają oni zapał do tego, co robią, że chcą
to robić, bo to jest ich życie i powód do
dumy. Wiele się sam od nich nauczyłem.
Lubię i podziwiam pasjonatów – a jest
ich mnóstwo w tej branży.
Czy Spitzer jest referencyjną marką
w odniesieniu do silosów?
Czasami słyszy się w żargonie kierowców,
że jedzie „spitzerka”, choć w rzeczywistości jadący silos jest zupełnie innej
marki. To jest tak, jak dawniej w Polsce
na odkurzacz mówiło się „elektroluks”.
Wynika to z faktu, że przez wiele lat
firma Spitzer Silo-Fahrzeugwerke była
jedynym producentem pojazdów tego
typu w Europie. Potem pojawili się naśladowcy – inni producenci pojazdów
silosowych – częstokroć licencjobiorcy
naszej technologii.
Dziś na europejskim rynku silosowym jest
kilka podmiotów, które starają się zdobyć swe udziały w rynku, co jest bardzo
dobrym zjawiskiem zarówno dla klienta,
bo może porównywać jakość różnych
pojazdów, jak i dla producentów, bo mogą
uczciwie walczyć o klienta jakością swoich produktów.
Przed laty pojazdy Spitzer sprzedawano
przez firmy przedstawicielskie, jednakże
w roku 2001 właściciele firmy postanowili założyć polską spółkę – Spitzer Silo
Polska – by bliżej i skuteczniej służyć polskiemu klientowi.
Przyzwyczailiśmy naszych klientów do
tego, że silosy Spitzer są pojazdami wysokiej klasy. Dajemy im produkt, który

broni się sam swoją jakością i trwałością
– klienci wracają wciąż zadowoleni, żeby
kupić kolejny. Próby korzystania z innego
sprzętu często owocuje dość szybkim
powrotem klienta do zakupu oryginalnych
„spitzerek”. Firma Spitzer nie zarabia na
serwisowaniu pojazdów czy sprzedaży
części zamiennych. Z naszymi naczepami
właściwie tracimy kontakt w momencie
ich sprzedaży – o jakości tego produktu
świadczy to, że sprzedajemy w sumie tak
mało części zamiennych, że wystarcza jeden magazyn części zamiennych w Polsce
w firmie Ruta Transport w Mińsku Mazowieckim, która wraz z firmą HORKA
– Zakład Naprawy Cystern Drogowych są
dwoma autoryzowanymi serwisami po-

nak przekonać klienta do siebie sam.
Argumentem za marką Spitzer jest przede
wszystkim to, że producent od lat specjalizuje się wyłącznie w silosach, wymyślił ten typ pojazdu i nie produkuje nic
innego. To doświadczenie i kultywowanie
stałego bezpośredniego kontaktu z użytkownikiem jest gwarantem jakości. Inni
producenci siłą rzeczy są w pewnym
sensie naśladowcami – pionierem jest
Spitzer. Ważnym argumentem jest też to,
że silosy Spitzer są najlżejsze – co przekłada się bezpośrednio na opłacalność
transportu. Mogą się zdarzać odstępstwa,
ale te wynikają np. z różnic w konfiguracji czy zastosowanym wyposażeniu. Potwierdzają to przede wszystkim klienci,

W systemach rozładowczych silosów Spitzer stosowane są różne systemy spulchniania
(maty spulchniające, zawory Solimar i stalowe pierścienie), przewody o średnicy
NW 80 lub 100 mm, wyprowadzane na bok lub do tyłu oraz dolne zawory kontrolne
(klapowe lub suwakowe) lub pokrywy zaślepiające

jazdów marki Spitzer w Polsce. Naprawy
gwarancyjne, które zdarzają się niezmiernie rzadko, załatwiane są prawie
natychmiast. Bardzo dbamy o zadowolenie i zaufanie naszych klientów.
Co przekonuje klientów do marki Spitzer? Jakie ma główne atuty?
Zacząłbym od tego, że pojazdy innych
producentów również służą do wożenia
produktów. Miejsca na rynku jest dla
każdego. Każda naczepa powinna na siebie zarabiać, niezależnie od tego, jakiej
jest marki. Użytkowany pojazd musi jed-
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a czasem nawet przyznaje się do tego
w półoficjalnych rozmowach konkurencja. Bardzo ważne jest również ogromne
osobiste zaangażowanie całej załogi w produkcję i sprzedaż naszych pojazdów. Fakt,
że Spitzer jest od pokoleń firmą rodzinną,
to nie tylko kwestia jej własności, to
właśnie ta specyficzna atmosfera współpracy wszystkich pracowników. To oraz
indywidualne podejście do każdego klienta
jest wizytówką naszej firmy.
Zdjęcia: © Spitzer Silo Polska
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MAN TGE 4×4 terenu
się nie boi
Dariusz Piernikarski

Na początku czerwca uczestniczyliśmy w dynamicznej prezentacji
samochodów dostawczych MAN TGE 4×4, którą zorganizowano
na profesjonalnym torze off-road w Książu Wielkopolskim.
Prezentujemy garść wrażeń z tego ciekawego wydarzenia.

eżdżąc w nieco bardziej wymagających warunkach terenowych,
mogliśmy sprawdzić możliwości
trakcyjne samochodów MAN TGE 4×4
oraz przekonać się o ich zaletach wynikających z możliwości zastosowania tych
samochodów dostawczych przez różne
branże – także dzięki szerokiej ofercie zabudów. MAN TGE z napędem 4×4 może
stanowić idealną bazę dla pojazdów przeznaczonych dla branży budowlanej czy
komunalnej, a także sprawdzi się w zastosowaniach specjalnych, takich jak np.
samochody pogotowia energetycznego
czy pojazdy służb mundurowych.

Napęd 4×4 stosowany w samochodach MAN TGE 4×4 bazuje na sprzęgle
Haldex 5. generacji, także z możliwością blokady mechanizmu różnicowego.
Rozwiązanie to jest bardzo przyjazne dla
kierowcy, nie wymaga specjalnych umiejętności w zakresie obsługi napędów,
każdy kierowca jest w stanie czerpać korzyści z obecności napędu na wszystkie
koła, oczywiście przy minimum wiedzy
niezbędnej do skutecznej i bezpiecznej
jazdy w terenie.

4×4 – jak to działa w TGE?
Stały napęd na wszystkie koła jest zapewniany przez przekładnię kątową montowaną w samochodach z napędem na
przednią oś. Za przenoszenie napędu na
oś tylną odpowiada sprzęgło wielopłytkowe Haldex piątej generacji, wyróżniające
się wysoką precyzją działania, kompaktową budową i niewielką wagą. Dzięki obecności sprzęgła Haldex napęd na wszystkie
koła w TGE 4×4 można nazwać „inteli-

MAN TGE 4×4 może
stanowić idealną bazę
dla pojazdów przeznaczonych dla branży
budowlanej czy komunalnej, a także sprawdzi
się w zastosowaniach
specjalnych, takich jak
np. samochody pogotowia energetycznego
czy pojazdy służb
mundurowych
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Bezpieczeństwo w razie utraty
trakcji: napęd na wszystkie koła
w TGE zapewnia niezawodne
wsparcie w każdej sytuacji
MAN TGE 4×4 umożliwia łatwy zjazd
z pochyłości, transport ciężkich ładunków nawet w nierównym terenie nieutwardzonym, a skuteczne hamulce
i system kontroli prędkości zjazdu
zwiększają poziom bezpieczeństwa
przy pokonywaniu przeszkód

Trawersowanie, utrata przyczepności jednego z kół – takie problemy
napęd 4×4 ze sprzęgłem Haldex rozwiązuje bez trudu

gentnym”, ponieważ reaguje na aktualną
sytuację podczas jazdy i aktywuje się automatycznie. Co ważne, czas reakcji sterowanego elektronicznie sprzęgła Haldex
wynosi jedynie 84 milisekundy: pracujące w kąpieli olejowej płytki sprzęgła łączą
się w kierunku osiowym i rozdzielają moment obrotowy pomiędzy oś przednią
i tylną.
W materiałach producenta czytamy,
że zastosowane w TGE rozwiązanie to jedyny układ napędowy na wszystkie koła,
uwzględniający pełny zakres parametrów
całej sensoryki pojazdu. Sterownik sprzęgła Haldex otrzymuje wszystkie dane i informacje poprzez magistralę CAN i – inaczej niż w przypadku innych rozwiązań
z napędem na wszystkie koła – może zostać dowolnie skonfigurowany i/lub zintegrowany ze wszystkimi systemami wspo-

magającymi jazdę, takimi jak ABS, ESP
i ASR. Oznacza to, że np. w przypadku
zadziałania systemu ESP lub wykrycia
poślizgu na przednich kołach moment
obrotowy może zostać płynnie przeniesiony od zera do 100% na oś tylną.
Elastyczny podział momentu obrotowego służy nie tylko trakcji, lecz także
może pozytywnie wpłynąć na dynamikę
jazdy. Jeśli pojazd 4×4 porusza się po
podłożu utwardzonym, napęd na wszystkie koła jest nieaktywny i kierowca może
korzystać ze wszystkich zalet napędu na
przednią oś – TGE zapewnia wówczas bardzo dobrą, płynną charakterystykę jazdy
oraz zużycie paliwa typowe dla samochodów z napędem przednim.
Dzięki połączeniu napędu na przednią oś ze sprzęgłem Haldex podwozie TGE
nie ma żadnych ograniczeń pod wzglę-
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dem prześwitu podłużnego, a dostępna
wysokość przestrzeni ładunkowej i wysokość krawędzi załadunku również pozostaje bez zmian – jest identyczna jak
w wersjach z napędem tylnym. Napęd na
wszystkie koła daje o sobie znać poprzez
niewielkie zwiększenie ciężaru własnego
pojazdu o niecałe 100 kg.
Napęd na wszystkie koła jest dostępny
w wersji fabrycznej w połączeniu z 6-biegową skrzynią biegów lub 8-biegową automatyczną skrzynią biegów. Ta ostatnia zapewnia wysoki poziom komfortu,
zwłaszcza podczas jazdy po mieście.
Dzięki włączanej w razie potrzeby
blokadzie mechanizmu różnicowego na
osi tylnej (opcja) MAN TGE 4×4 zapewnia doskonałą trakcję również podczas
jazdy w trudnym terenie. Tym samym
można bez problemu dojechać wraz z ładunkiem w miejsca nieosiągalne dla samochodów z napędem na tylne lub przednie koła.
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Choć TGE 4×4 nie jest samochodem skonstruowanym z myślą o jeździe terenowej, to
nawet przy próbach na tzw. wykrzyżowanie
osi radził sobie bez problemów
Napęd na wszystkie koła, który z łatwością
przejmuje kontrolę nad tylną osią w piasku,
na żwirze czy na rolkach stanowiska testowego, wypada bardzo przekonująco; wartość
dodana w postaci wyższej stabilności jazdy
w porównaniu z czystym napędem na przednie
koła jest również argumentem za

Inny niż wszystkie: specjalna,
wyprawowa wersja MAN TGE 4×4

Uterenowiony dostawczak
W odróżnieniu od wielu innych producentów stosujących w swoich samochodach dostawczych silniki Diesla, używane typowo w samochodach osobowych,
firma MAN pod maską TGE montuje silnik wysokoprężny zaprojektowany z myślą o charakterystyce pracy typowej dla
samochodów dostawczych, oznaczającej
większe obciążenia średnie. Jest to 2-litrowy diesel z podwójną turbosprężarką
o maksymalnej mocy 177 KM (130 kW)
osiąganej przy 3600 obr/min i maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym
410 Nm w zakresie 2500–2000 obr/min.
Z przodu zastosowano niezależne zawieszenie kół (kolumna MacPhersona),
z tyłu jest oś sztywna na resorach piórowych. Taka konfiguracja umożliwia bezpieczne i wygodne manewrowanie, na
szosie zapewnia bardzo dobre właściwości jezdne – także podczas jazdy z maksymalnym ładunkiem. Przyczynia się do
tego progresywna charakterystyka reso-

TGE 4×4 w wersji furgon ma ponad 1000 kg ładowności, 3 t uciągu i wyrafinowane wyposażenie;
na autostradzie mocny silnik i dobrze skonfigurowany układ przeniesienia napędu pozwalają na rozwinięcie prędkości do 170 km/h, co wiąże się ze zwiększonym zużyciem paliwa, ale jazda ekonomiczna pozwala utrzymać spalanie na poziomie ok. 10 l/100 km

rów, stabilizatory na obu osiach oraz duża
sztywność ramy i nadwozia. Oczywiście
na większych nierównościach należy zachować ostrożność, pamiętając, że poruszamy się nie samochodem terenowym,
ale dostawczym z napędem na wszystkie
koła. Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektromechanicznym zapewnia
pewne kierowanie pojazdem.

Jednym zdaniem…
TGE 4×4 to atrakcyjna propozycja
stworzona przez MAN dla profesjonalistów, pojazd zdolny zadowolić nawet
najbardziej wybrednych także podczas
długich podróży.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Sztuka podziału

Dariusz Piernikarski

Aby skutecznie przewozić ładunki chłodzone i/lub świeże w różnych
temperaturach, można podzielić przestrzeń ładunkową na strefy za
pomocą ruchomej ścianki działowej. Kolejnym krokiem jest stworzenie
chłodni multitemperaturowej z dwoma parownikami.

ozwój dystrybucji produktów z kontrolowaną temperaturą (żywności
lub farmaceutyków) wymaga pojazdów i systemów chłodzenia, które naprawdę są w stanie zarządzać kilkoma
temperaturami jednocześnie w zakresie od –28°C do +22°C. Ścianki dzielące
przestrzeń na poszczególne przedziały
o różnych temperaturach muszą być doskonale izolujące, uszczelnione, modułowe, łatwe do przemieszczania przez
kierowcę i zgodne z intensywnymi ograniczeniami operacyjnymi.
Ścianka działowa jest najczęstszym
wyposażeniem specjalnym w dużych
nadwoziach chłodniczych. Jej zastosowanie pozwala stworzyć strefy temperaturowe bez konieczności montowania
drugiego parownika w tylnej części przestrzeni ładunkowej. W ten sposób można
łatwo oddzielić towary mrożone od towarów świeżych. W wielu przypadkach
w ściankę działową wbudowane są wentylatory, aby zaopatrywać komorę ze świeżymi produktami w powietrze chłodzące
pochodzące z sekcji głębokiego mrożenia.
W transporcie dystrybucyjnym ruchoma
ścianka działowa pozwala na stopniowe

skracanie sekcji przeznaczonej do chłodzenia, wówczas w niechłodzonej części
tylnej mogą być przewożone puste opakowania. Stosowane są również przegrody wzdłużne, instalowane na stałe
lub przemieszczane, w celu utworzenia
kilku stref temperaturowych.

Chłodniczy niezbędnik
Źle zaprojektowana przegroda izotermiczna (ścianka działowa) może generować znaczne ograniczenia fizyczne ze
względu na brak ergonomii w zakresie jej
obsługi i dużą wagę. Z czasem te negatywne cechy ulegają nawet pogorszeniu
ze względu na zużycie czy starzenie się
kolumn wspomagających, odkształcenia
poszczególnych elementów spowodowane
wstrząsami czy nawet drobne uszkodzenia. Warunki serwisowania i intensywne
użytkowanie prowadzą do wzrostu kosztów konserwacji i napraw. Koszt własności
i użytkowania staje się dość wysoki, a wieloprzedziałowe grodzie są często jednym
z najbardziej kosztochłonnych elementów podlegających obsłudze i naprawie
w chłodniach wielotemperaturowych.
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Idealna ścianka działowa powinna
zatem być lekka, elastyczna, wytrzymała
na uszkodzenia, trwała i ergonomiczna
w obsłudze, jednocześnie zapewniając
odpowiednie właściwości izolacyjne.
Przegroda w chłodni powinna również
stanowić atrakcyjne połączenie ekonomiczne kosztów związanych z jej instalacją oraz późniejszą obsługą czy ewentualnymi naprawami.
Przyjrzyjmy się kilku wariantom ścianek działowych oferowanych przez producentów chłodni i niezależnych dostawców.

Krone Isowall PLUS
Wyjątkowo lekka i niezwykle łatwa
w obsłudze i instalacji – to cechy charakteryzujące ścianę działową Krone Isowall PLUS. Ścianki te produkowane są
w fabryce Krone w Lübtheen – w tym samym miejscu powstają również naczepy
chłodnicze z serii Cool Liner.
Dzięki innowacyjnemu rozmieszczeniu systemu stabilizatorów za ścianą działową (w kierunku jazdy) ściankę Isowall
PLUS można w niezwykle prosty sposób
otworzyć lub zamknąć. Kolejną zaletą jest

| TECHNIKA |

© Krone

Przegrodę Krone Isowall PLUS w stanie złożonym
można przesunąć w kierunku znajdującego się przed nią
ładunku, co gwarantuje maksymalne wykorzystanie
długości powierzchni ładunkowej

© Krone

Lamberet Ergowall

Niewielka masa oraz łatwa obsługa i instalacja to cechy
charakteryzujące ścianę działową Krone Isowall PLUS

umieszczenie systemu blokowania w górnym obszarze, co pozwala na wygodną
obsługę przez kierowcę. Dodatkowo ściankę Isowall PLUS w stanie złożonym można
przesunąć w kierunku znajdującego się
przed nią ładunku, co z kolei gwarantuje
maksymalne wykorzystanie długości powierzchni ładunkowej. Ponadto ze względu na ruch pionowy panelu przy otwieraniu i zamykaniu ściana Isowall PLUS
nie wymaga dodatkowych elementów
konstrukcyjnych do niwelacji efektu podciśnienia. Dzięki innowacyjnej konstrukcji
ściany Isowall PLUS udało się uzyskać

wzorową stabilność przy jednoczesnej redukcji ciężaru własnego do ok. 120 kg.
Przegroda Krone Isowall PLUS nadaje
się do instalacji we wszystkich chłodniach Krone, a jej montaż i demontaż zajmuje zaledwie ok. 30 minut i nie wymaga specjalnych narzędzi. Przegroda
poprzeczna Isowall została przetestowana
zgodnie ze standardami ATP i może być
umieszczona na całej długości pojazdu.
To rozwiązanie, a także innowacyjne zamknięte elementy mechanizmu sprężynowego gwarantują niezwykle krótkie
oraz bezpieczne prace serwisowe.

System ścian działowych Ergowall
stosowany w zabudowach chłodniczych
firmy Lamberet spełnia wymagania certyfikacji ATP. Dzięki zoptymalizowanej
ergonomii załadowcy w centrach logistycznych kierowcy mogą pracować w zdrowych i bezpiecznych warunkach. Dzięki
użyciu różnych innowacyjnych materiałów, takich jak poliwęglan i arkusze z ekstrudowanego polistyrenu XPS, Ergowall
korzystnie wpływa na TCO pojazdu, jednocześnie wydłuża się czas bezawaryjnej
eksploatacji dzięki dużej niezawodności
i odporności na uszkodzenia. Odporność
na uderzenia i elastyczność pod obciążeniem drastycznie zmniejszają ryzyko obrażeń. 50% redukcja masy w stosunku do
wcześniej stosowanych rozwiązań (mniej
o 100 kg) zwiększa ładowność i ułatwia
obsługę. Dzięki nowej kinematyce prowadzenia i wspomagania podnoszenia
oraz zoptymalizowanemu rozmieszcze-

reklama

SAMOCHODY SPECJALNE | CZERWIEC 2021 | 51

| TECHNIKA |

© Lamberet

System ścian
działowych Lamberet
Ergowall pozwala
na łatwą modernizację wszystkich
typów nadwozia
wszystkich marek

Dzięki nowej kinematyce prowadzenia i wspomagania podnoszenia
przegroda Lamberet Ergowall podczas obsługi nie wymaga użycia
przez operatora dużej siły

© Lambere

t

niu komponentów składowych przestrzeń
zajmowana na dachu w pozycji spoczynkowej została zmniejszona o ok. połowę,
zwiększając wysokość użytkową i zmniejszając ryzyko zaczepienia podczas załadunku. Kompaktowość podniesionego
systemu nie ogranicza w istotny sposób
wysokości wewnętrznej, optymalizując
w ten sposób kubaturę użytkową i zabezpieczając ładunek.
Przegroda Ergowall została zaprojektowana tak, aby była intuicyjna w obsłudze. Wszystkie uchwyty zostały zaprojektowane i rozmieszczone w taki sposób,
aby użytkownik pozostawał w bezpiecznej, ergonomicznej pozycji, niezależnie
od wysokości. Przegroda automatycznie

© Pommier

blokuje się w pozycjach „pracy” i „spoczynku” bez konieczności wykonywania
jakichkolwiek czynności przez użytkownika. Odsłonięte powierzchnie są bezpieczne dla żywności i zostały wzmocnione przed uderzeniami wózków widłowych
i tarciem transportowanych towarów.
Powierzchnie mające kontakt z ładunkiem
są łatwe w czyszczeniu dzięki wygładzeniu wszelkich szorstkich obszarów. Ryzyko powstawania korozji na częściach

Pommier Powerlift 6S
metalowych zostało wyeliminowane dzięki
zastosowaniu wyłącznie części ze stali
nierdzewnej i aluminium.
Prosta konstrukcja przegrody Ergowall
pozwala na łatwą modernizację wszystkich typów nadwozia wszystkich marek.

Powerlift 6S firmy Pommier
to udoskonalone rozwiązanie
do podnoszenia, przesuwania i blokowania ruchomych
przegród stosowanych
w pojazdach do transportu
ładunków w temperaturach
kontrolowanych
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Firma Pommier, specjalista w nadwoziach przemysłowych, wprowadziła
niedawno na rynek Powerlift 6S – udoskonalone rozwiązanie do podnoszenia,
przesuwania i blokowania ruchomych
przegród stosowanych w pojazdach do
transportu ładunków w temperaturach
kontrolowanych.
Wprowadzono wiele innowacji, aby
uczynić system Powerlift rozwiązaniem
najlepiej dopasowanym do wszystkich potrzeb związanych z podnoszeniem i blokowaniem ruchomych przegród. Nowa
generacja Powerlift 6S to wersja „Plus”
udanej innowacji, która już się sprawdziła:
bardziej czytelna gama, większe bezpieczeństwo podczas prowadzenia pojazdu,
większy komfort obsługi dla użytkownika
z minimalnym ryzykiem wypadku, większa wytrzymałość przy intensywnym i wielokrotnym użytkowaniu sprzętu, lepszy
dostęp do części zużywających się w celu
uproszczenia konserwacji.

| TECHNIKA |

© Pommier

Ponieważ przewody rozprowadzające
czynnik chłodniczy są zatopione w piance w dachu, wnętrze pozostaje w pełni
użyteczne, poprawiają się własności izolacyjne nadwozia i prawie niemożliwe
jest uszkodzenie przewodów czynnika
chłodniczego.
Dzięki mobilnej, obrotowej przegrodzie naczepa S.KO Cool staje się elastycznym środkiem transportu ładunków w zróżnicowanych temperaturach.
Precyzyjne uszczelnienia zapewniają
utrzymanie innej temperatury w każdej

Dzięki mobilnej, obrotowej
przegrodzie naczepa S.KO Cool
staje się elastycznym środkiem
transportu ładunków w zróżnicowanych temperaturach

W przypadku transportu
wielotemperaturowego chłodniami Schmitz Cargobull S.KO
Cool ściankę działową można
zamontować bez dodatkowych prac związanych
z adaptacją nadwozia

© Schmitz Cargobull

Jedną z mocnych stron systemu Powerlift jest szeroki wybór możliwości konfiguracji, co sprawia, że jest to rozwiązanie odpowiednie do każdego rodzaju
zabudowy, a także do każdego zastosowania. Powerlift 6S jest dostępny z 2 rodzajami ryglowania przesuwu przegrody
– manualnym (za pomocą klucza) lub automatycznym (przegroda 45°). Możliwe
są również 2 rodzaje przesuwania: łożyska wałeczkowe ze stali nierdzewnej
w wersji manualnej oraz łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej w wersji automatycznej lub łożyska wałeczkowe ze
stali nierdzewnej (zalecane w przypadku
intensywnego użytkowania). Dostępne
są również 3 rodzaje ryglowania przy dachu pojazdu: przesuwne (wersja ręczna),
wbudowane lub ze zintegrowanym stoperem (wersja automatyczna). W konstrukcji mogą być zastosowane 2 rodzaje
profili przesuwnych: szyna aluminiowa
lub szyna ze stali ocynkowanej, dostępne
w różnych długościach.
Sercem systemu jest podnośnik ze
sprężynami gazowymi, których liczbę
i siłę można dostosować do wymiarów
i ciężaru przegród. W trosce o łatwy montaż/demontaż i uproszczoną konserwację
systemu ułatwiono dostęp do części zużywających się, które z czasem wymagają
wymiany. Ergonomiczna rękojeść manipulacyjna, uchwyt pozycji górnej lub zatrzaski ryglujące przegrodę w położeniu
pionowym zapewniają jeszcze większy
komfort i wydajność. Powerlift 6S ma
również opcjonalny mechanizm ręcznego odryglowania przegrody w położeniu pionowym.

© euro-truck.pl

Przegroda Pommier Powerlift dostępna jest z 3 rodzajami
ryglowania przy dachu pojazdu (od lewej): ze zintegrowanym stoperem, wbudowane (wersje automatyczne)
oraz przesuwne (wersja ręczna)

Przegroda Schmitz Cargobull
W przypadku transportu wielotemperaturowego chłodniami Schmitz Cargobull S.KO Cool ściankę działową można
zamontować bez dodatkowych prac związanych z adaptacją nadwozia. Przegroda
skutecznie uszczelnia kanały powietrzne,
automatycznie rozprowadzając powietrze tylko w przedniej części.

strefie. Ciężar przegrody i siła sprężyny
zostały zoptymalizowane pod kątem bezpieczniejszej i prostszej obsługi ściany
działowej, a wskaźnik centralnego zamknięcia ułatwia codzienną obsługę. Gumowe uszczelki wargowe, które można
wysunąć na boki i w dół, niezawodnie
oddzielają ruchomą przegrodę podczas
blokowania i zapobiegają powstawaniu
mostków termicznych.
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Elektryczna śmieciarka
Renault Trucks. Czas próby

Dariusz Piernikarski

Po tygodniowych testach
w firmach zajmujących
się zbiórką odpadów
w Krakowie, Katowicach
i Zakopanem nadszedł
czas na podsumowanie.
Poznaliśmy, co
o elektrycznej śmieciarce
Renault Trucks D Wide
Z.E. z zabudową Terberg
myślą jej potencjalni
użytkownicy.

czerwca, korzystając z zaproszenia Renault Trucks
Polska, uczestniczyliśmy na
terenie serwisu Tandem Trucks w Mikołowie w ciekawym spotkaniu, w którym oprócz przedstawicieli producentów
pojazdu, czyli Renault Trucks i Terberg
Matec Polska, oraz zapewniającej urządzenia do ładowania firmy Ekoenergetyka Polska uczestniczyli przedstawiciele
różnych firm komunalnych. Celem konferencji było podsumowanie pierwszego
etapu prób Renault Trucks D Wide Z.E.
– śmieciarki z zabudową przygotowaną
przez Terberg Matec Polska. Swoimi
wrażeniami dzielili się przedstawiciele
3 przedsiębiorstw zajmujących się zbiórką
odpadów: TESKO Zakopane, MPGO Kraków i MPGK Katowice – w każdym z nich
elektryczna śmieciarka gościła na testach.

Krok w przyszłość
Renault Trucks D Wide Z.E. ze śmieciarką Terberg to cicha, ekologiczna i efektywna forma transportu komunalnego.
Propozycja jest kompleksowa, dotyczy
bowiem nie tylko podwozia, ale również
zabudowy oraz możliwości efektywnego
ładowania akumulatorów trakcyjnych.
Co istotne, pojazd ten jest produkowany
seryjnie i można go zamówić, korzystając
z typowej procedury konfiguracji i składania zamówień w Renault Trucks.
Oddana do testów śmieciarka Renault
Trucks D Wide Z.E. ma zabudowę Terberg Olympus 21W o pojemności 21 m3
z automatycznym wrzutnikiem OmniDEKA w wersji elektrycznej (10,3 t ładowności). Podwozie 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 mocy ciągłej 260 kW
i maksymalnym momencie obrotowym
850 Nm. Energia elektryczna zgromadzona jest w 4 trakcyjnych akumulatorach
litowo-jonowych o pojemności 265 kWh.
Renault Trucks deklaruje, że w całym

© D. Piernikarski

Renault Trucks
D Wide Z.E. z zabudową
Terberg Olympus 21W
o pojemności 21 m3
z automatycznym
wrzutnikiem OmniDEKA:
letni test w 3 firmach
komunalnych zdany
pozytywnie
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rzystywaną podczas testów, wynika, że
rozwiązania w zakresie niezbędnej infrastruktury ładowania są uwarunkowane
ograniczeniami związanymi z mocą dostępną w zewnętrznej sieci energetycznej oraz tym, czego oczekuje użytkownik,
zwłaszcza w zakresie czasu, jaki można
przeznaczyć na ładowanie. To, czy będą
to ładowarki stacjonarne czy mobilne, jest
już niejako kwestią wtórną, gdyż oba typy
są dostępne na rynku. Oczywiście im dłuższy jest czas, jaki można poświęcić na
ładowanie pojazdu, tym mniejsze wymagania wobec mocy ładowarki – może się
okazać, że wystarcza nawet ładowarka pokładowa dostarczana wraz z pojazdem podłączona do typowego gniazda 400 V/32 A.
Skrócenie czasu ładowania może wiązać
się z koniecznością przebudowy instalacji
w bazie transportowej, w której samochody będą ładowane.

Testy bez taryfy ulgowej
Renault Trucks D Wide Z.E. ze śmieciarką Terberg podczas testów we flotach
komunalnych firm Krakowa, Zakopanego

i Katowic traktowane było bez żadnej taryfy ulgowej. Można nawet śmiało założyć, że jeżdżące nim załogi bez skrupułów próbowały określić, gdzie znajdują się
granice możliwości pojazdu w codziennej
eksploatacji. Z komentarzy zebranych podczas konferencji jednoznacznie wynika,
że rezultaty testów – przed ostatecznym
sprawdzianem w sezonie zimowym – napawają optymizmem. Pod względem funkcjonalnym śmieciarka Terberg na elektrycznym podwoziu Renault Trucks D
Wide Z.E. nie różni się niczym od konwencjonalnego odpowiednika, podobnie wyglądają również właściwości manewrowe
pojazdu. W każdym przedsiębiorstwie testującym pojazd pojemność baterii trakcyjnych w zupełności wystarczała do wykonania codziennych zadań. Ewidentną
korzyścią dla załogi była oczywiście bardzo cicha praca układu napędowego samochodu i układów hydraulicznych obsługujących ładownię i wrzutnik.
Szczegółowe zestawienie uśrednionych
danych charakteryzujących pracę śmieciarki podczas testów w MPGO Kraków
i MPGK Katowice przedstawia tabela 1.

© D. Piernikarski

okresie użytkowania tego samochodu
pojemność akumulatorów powinna być
nie mniejsza niż 80% tego, co uzyskiwały
w stanie nowym. Wartość niższa niż deklarowana oznacza konieczność wymiany
zużytych akumulatorów trakcyjnych na
nowe. Szacunkowy zasięg pojazdu wynosi od 60 do 100 km. Niezbędna do
pracy śmieciarki przystawka odbioru
mocy e-PTO to silnik elektryczny generujący ciągły moment obrotowy 286 Nm
i 69 kW mocy ciągłej.
Zabudowa Terberg jest bardzo „sprytnym” rozwiązaniem, które idealnie wpasowuje się w ogólną koncepcję elektrycznego samochodu ciężarowego. Wrzutnik
ma napęd elektryczny, który czerpie energię z 24-woltowej instalacji elektrycznej
pojazdu. Co ważne, prąd jest pobierany
tylko wtedy, gdy wrzutnik pracuje i fizycznie następuje opróżnienie kubła. Prasa
w skrzyni ładunkowej ma przystawkę odbioru mocy napędzającą pompę hydrauliczną, która również jest uruchamiana
tylko wtedy, gdy wykonywany jest cykl
prasowania. To w obu przypadkach oszczędza zużycie energii. Łączne czasy pracy
elektrycznej przystawki odbioru mocy są
znacznie niższe w porównaniu z typową
przystawką współpracującą z silnikiem
spalinowym czy skrzynią biegów.
Z wypowiedzi Macieja Ochockiego,
przedstawiciela firmy Ekoenergetyka Polska, która dostarczyła ładowarkę wyko-
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W trakcie testów w każdym
z wyznaczonych miast śmieciarka
wracała do bazy po całodziennej
pracy z bateriami trakcyjnymi
wciąż dysponującymi 38–41%
pierwotnej energii – to pozytywnie rokuje w zakresie eksploatacji
w okresie zimowym

Skrętna oś wleczona ułatwia
manewrowanie w ciasnych
przestrzeniach i poruszanie się
w centrach miast

Istotnym spostrzeżeniem jest to, że
w każdym z wymienionych miast śmieciarka wracała do bazy po całodziennej
pracy ze sporym poziomem naładowania akumulatorów trakcyjnych. W MPGO
Kraków było to średnio 39%, w MPGK
Katowice – 41%, a w TESKO Zakopane
– 38%. To pozwala optymistycznie myśleć o eksploatacji w warunkach zimowych,
gdy niskie temperatury oraz zwiększone
zużycie energii działają mocno na niekorzyść wydajności baterii. Oczywiście
na ocenę zimowych testów w realnych
warunkach eksploatacji musimy jeszcze
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Prędkość, km/h
Czas pracy, h, min
Zużycie energii, kWh
Rekuperacja energii, kWh
Zużycie energii przez PTO, kWh
Jednostkowe zużycie energii, kWh/100 km
Stan baterii na koniec dnia

83,5
23,2
>9
132,4
44,5
14,9
159,3
39%

MPGK Katowice
78,2
25,5
8,40
110,9
44,6
11,4
133,6
41%

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

Przebieg, km

MPGO Kraków

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

Średnie wartości dzienne

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

Tabela 1. Uśrednione rezultaty testów
TESKO Zakopane
76,2
25,2
7:57
96,5
49,6
11,7
126,7
38%

Czy to się opłaci?
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zaczekać. Uwagę zwraca dość duży udział
energii elektrycznej uzyskiwanej w wyniku rekuperacji – ma to miejsce podczas
hamowania, swobodnego toczenia się
czy zjazdów ze wzniesień. Na ilość odzyskiwanej energii niebagatelny wpływ
ma konfiguracja terenu, po którym porusza się pojazd, oraz technika jazdy
kierowcy, który powinien w maksymalnym stopniu wykorzystywać właściwości
terenu i bezwładność pojazdu do odzysku energii.

Przeważają pozytywy
Podczas konferencji przedstawiciele
firm komunalnych, w których testowano
elektryczną śmieciarkę, dzielili się opiniami zebranymi od załóg, które przez
tydzień (5 dni roboczych) miały okazję wykorzystywać Renault Trucks D Wide Z.E.
z zabudową Terberg w codziennej pracy.
Monika Jaźwiec, prezes zarządu TESKO
Zakopane (Tatrzańska Komunalna Grupa
Kapitałowa) zwróciła uwagę na to, że
cała załoga – kierowca i ładowacze – bardzo pozytywnie wypowiadali się o samochodzie. Bardzo dobre wrażenie wywarły
nie tylko komfort jazdy, ale i jakość
obsługi. Pracownicy docenili zwrotność
podwozia, ale również szybkość pracy zabudowy. Jej zdaniem najlepszą odpowiedzią na pytanie, jak została przyjęta
elektryczna śmieciarka we flocie, było to,
że w dniu podsumowania została poproszona o to, aby pozostawić jeszcze pojazd
we flocie. „W warunkach Zakopanego
prawdziwym testem będzie zima, kiedy
potrafią nas zaskoczyć duże mrozy. Zatem
pełne podsumowanie w naszym przypadku będzie możliwe dopiero po dwóch
sezonach – letnim i zimowym” – tak
skonkludowała wyniki tygodniowego testu
Monika Jaźwiec.

Krzysztof Król, dyrektor techniczny
MPGK Katowice (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej), stwierdził,
że dla załogi testującej pojazd największym początkowym zaskoczeniem był bardzo niski poziom emitowanego hałasu.
„Pracownicy stwierdzili: samochód, jak
samochód… Generalnie odczucia kierowców i ładowaczy były bardzo pozytywne,
choć na początku nie byli zachwyceni, że
będą jeździć „elektrykiem”. Jednak pod
koniec testów zmienili zdanie i byli pod
wrażeniem, robiąc „wielkie oczy’” – podsumował Krzysztof Król.

Na testy w przedsiębiorstwach komunalnych ładowarkę dostarczyła firma
Elektroenergetyka Polska

Z kolei Rafał Kruszyński, wiceprezes zarządu MPGO Kraków (Małopolskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami),
zwrócił uwagę na zaskoczenie, jakie przy
podsumowaniu bilansu związanego z tygodniową eksploatacją elektrycznej śmieciarki spowodowało stosunkowo niewielkie zużycie energii elektrycznej i wynikające
z tego koszty eksploatacji. „Pod względem wydajności mierzonej liczbą zebranych pojemników i masą odebranych
odpadów nie było praktycznie różnicy
w porównaniu z możliwościami klasycznej śmieciarki z zabudową o podobnej
wielkości. Co ważne, śmieciarka była
w stanie dojechać praktycznie wszędzie,
radziła sobie dobrze nawet na bardzo
ciasnych ulicach. W kwestiach obsługowych nasi pracownicy dość szybko przyzwyczaili się do nieco innej specyfiki jazdy
i obsługi zabudowy” – komentował Rafał
Kruszyński. Podobnie jak TESKO Zakopane MPGO Kraków jest zainteresowane
tym, aby móc przetestować elektryczną
śmieciarkę w warunkach zimowych.
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Przedstawiciele firm komunalnych
zgodnie potwierdzili, że orientacyjny koszt
zużycia energii elektrycznej przez śmieciarkę Renault Trucks D Wide Z.E. jest
zdecydowanie niższy niż koszt oleju napędowego lub gazu CNG, jaki by zużyto do
zasilania identycznych pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi w analogicznych warunkach eksploatacji. Ze wstępnych
obliczeń przeprowadzonych w firmach
wynikało, że koszt energii elektrycznej
niezbędnej do pokonania elektryczną
śmieciarką 100 km (akumulatory doładowywano w nocy) wynosił ok. 81–87 zł,
ciężarówka na CNG wykonałaby tę samą
pracę na tym samym dystansie za ok.
200–230 zł, a w ciężarówce z silnikiem
Diesla koszt paliwa wyniósłby ok. 260 zł.
Jak widać, szacunkowo koszt energii
elektrycznej to tylko ok. 30% kosztów ON
czy CNG.
Niestety opłacalność zakupu i eksploatacji elektrycznego samochodu ciężarowego wymaga innego modelu biznesowego niż funkcjonuje obecnie. W krajach
takich jak Francja czy Szwajcaria działa
system dopłat do zakupu elektrycznej ciężarówki – jest to kwota ok. 100 tys. euro.
W Polsce na razie czegoś takiego nie ma.
Konieczne staje się zatem poszukiwanie
innych, nie związanych bezpośrednio
z ceną zakupu samochodu, możliwości poprawy bilansu całkowitego kosztu własności i użytkowania. Mogą to być kwestie związane z uproszczeniem obsługi,
mniejszymi wydatkami na energię, kosztami serwisowania czy większą wydajnością transportową. Nie jest to łatwe,
więc wypada również pozytywnie myśleć o przyszłych zmianach, dzięki którym
ciężki transport w wydaniu elektrycznym
zyska na atrakcyjności.
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Śmieciarkowe dylematy
Dariusz Piernikarski

biznesie pojazdów przeznaczonych do zbiórki odpadów
komunalnych – popularnych
śmieciarek, koniunktura jest bardzo dobra.
Zarówno producenci podwozi, jak i firmy
produkujące zabudowy na brak zamówień nie narzekają. Część zakupów realizowana jest w systemie przetargowym,
jednak liczną grupę stanowią również
klienci kupujący pojazdy „z wolnej ręki”.
Przygotowując ten artykuł, korzystaliśmy z eksperckiej wiedzy specjalistów z branży. Byli to: Artur Bartosiewicz,
szef działu sprzedaży podwozi w Renault Trucks Polska oraz Damian Wiśniewski, kierownik montażu w firmie
Terber Matec Polska.

Umocowanie w przepisach
a specyfikacje przetargowe
Śmieciarki i ich podwozia podlegają
normom ustawowym i muszą je spełniać.
Jest zatem szereg obowiązkowych uwarunkowań konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Najważniejsze z nich precyzują normy z grupy PN-EN 1501 (PN-EN
1501-1 do PN-EN 1501-5, Pojazdy do usu-
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Prawidłowe skonfigurowanie podwozia pod zabudowę komunalną
– śmieciarkę – gwarantuje efekt w postaci pojazdu optymalnie
przystosowanego do realizacji stawianego przed nim zadania, jakim
jest zbiórka odpadów komunalnych.

Zarówno producenci podwozi, jak i firmy produkujące zabudowy komunalne na brak
zamówień nie narzekają. Część zakupów realizowana jest w systemie przetargowym,
jednak liczną grupę stanowią również klienci kupujący pojazdy „z wolnej ręki”

wania odpadów i związane z nimi mechanizmy załadowcze – Wymagania ogólne
i wymagania dotyczące bezpieczeństwa).
Ważnym aspektem związanym z przygotowaniem podwozia pod zabudowę
komunalną jest zapewnienie właściwych
nacisków na osie. Specyfika pracy śmieciarki wiąże się ze sporym ryzykiem przekroczenia typowych maksymalnych nacisków technicznych, np. dla osi tylnych
jest to 21 t, aby tego uniknąć, zamawiane
są osie o większej nośności, np. 23 t (dopuszczalnie jest 19 t). Artur Bartosiewicz
wyjaśnia: „Standardem w nośności osi
tylnych jest obecnie 20–21 t: 11,5 t dla
osi napędowej, jeśli jest oś wleczona, ma
ona zazwyczaj nośność 8 t. To wystarcza.
Podnoszenie nośności osi tylnych jest

często zabiegiem typowo przetargowym
określanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ, pozwalającym
na wyeliminowanie z przetargu niektórych producentów, choć i tak samochód
zgodnie z przepisami nie może przekroczyć określonych nacisków”.
To, który producent dostarczy zabudowę spełniającą warunki określone
w przetargu, rozstrzyga zazwyczaj producent podwozia odpowiadający za dostarczenie kompletnego pojazdu. Oczywiście w punktacji przetargowej pod
uwagę brane są różne czynniki, takie
jak np. cena (w zdecydowanej większości
przypadków ma ona kluczowe znaczenie),
warunki gwarancji, dostępność kontraktów serwisowych, termin dostawy itp.
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Zwis tylny w podwoziach
Renault jest dostosowany
do śmieciarki już na etapie
konfiguracji podwozia.
Tylna, trzecia oś skrętna
w podwoziach 3-osiowych powoli staje się
standardem – tak właśnie
zostało skonfigurowane
komunalne podwozie
Renault D Wide

Rosnącą
popularnością
cieszą się zabudowy wykonywane na podwoziach z silnikami
zasilanymi CNG

ciarką oraz wszystkie dodatki związane
z architekturą elektryczną, elektroniczną
czy hydrauliczną.
„Oczywiście można by taki samochód
wyspecyfikować ręcznie, ale po to, aby
uniknąć błędów, mamy gotowe modele”
– zauważa Artur Bartosiewicz. Zautomatyzowanie procesu konfiguracji podwozia komunalnego minimalizuje ryzyko
popełnienia prostych błędów, np. dobrania złego przełożenia tylnego mostu,
złej przystawki odbioru mocy itp. „Nic nie
zwalnia naszych handlowców od myślenia, chociaż – jak już mówiłem – w dużej
mierze proces konfiguracji jest uproszczony” – dodaje nasz rozmówca.
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Osprzęt – szczegóły w SIWZ

Większość producentów samochodów ciężarowych ma w swojej ofercie podwozia, które już na etapie produkcji są
przygotowane do realizacji zadań związanych ze zbiórką odpadów. Tworząc specyfikację, nie jest więc konieczne pamiętanie o elementach wyposażenia, które
muszą się znaleźć w przyszłej śmieciarce – one niejako „z automatu” zostaną
uwzględnione w takim podwoziu – tak
skonfigurowany pojazd będzie spełniać
wszystkie konieczne wymagania.
Artur Bartosiewicz zauważa, że Renault Trucks od dawna ma w swojej ofercie specyfikacje pojazdów przygotowane
pod konkretne zastosowania – samochody te opuszczają fabrykę z niezbędnym
wyposażeniem. „Już dawno temu zdefiniowaliśmy niezbędne elementy wyposażenia i przygotowaliśmy gotowe modele.
W przypadku podwozia pod śmieciarkę
będzie to np. przygotowanie tylnego
zwisu, określona konfiguracja napędu
z uwzględnieniem osi wleczonej lub pchanej, skrętnej lub nie, odpowiedni układ
układu wydechowego, rodzaj skrzyni biegów i przełożenie tylnego mostu. Ułatwia to pracę, zwłaszcza że liczba możliwych pomyłek jest naprawdę duża”.

To, że zazwyczaj śmieciarki budowane są na podwoziach o niewielkich
rozstawach osi, wymusza odpowiednie
upakowanie komponentów mocowanych
do ramy, takich jak np. zbiornik paliwa
i AdBlue, układ oczyszczania spalin, zbiorniki na sprężone powietrze, akumulatory,
koło zapasowe itp. To wszystko jest ujęte
w specyfikacji fabrycznej. Uwzględnione
zostaną również wymagania wszystkich
specyficznych dla branży norm przygotowujących podwozie do pracy pod śmie-

© MAN Truck & Bus / © D. Piernikarski

Automatyzacja konfiguracji

W większości przypadków pojazd musi
odpowiadać wymaganiom określonym
w zamówieniu przetargowymi i jego specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli tzw. SIWZ i w zasadzie od tego
nie powinno być odstępstwa. Kwestie
wyposażenia pojazdu w osprzęt taki jak
np. przystawki odbioru mocy rozstrzygane są indywidualnie z firmami wykonującymi zabudowę.
Specyfikacje techniczne podwozi poszczególnych marek przeznaczonych pod
zabudowy komunalne są do siebie bardzo podobne. Zdaniem Artura Bartosiewicza walka na przetargach polega na
szczegółach. W zakresie konfiguracji podwozia pod zabudowę komunalną można
mówić o kilku istotnych tendencjach. Typowym „dylematem” jest to, czy skrzynia
biegów ma być całkowicie automatyczna,
czyli z przetwornikiem hydrokinetycznym,

Automatyczne skrzynie biegów Allison cieszą się dużą popularnością: hydrokinetyczny przetwornik
momentu obrotowego zastępuje tradycyjne sprzęgło tarczowe, przy częstym zatrzymywaniu
i ruszaniu z miejsca tak typowymi dla pracy śmieciarek jest to dużo wygodniejsze, zwiększa się
również trwałość układu przeniesienia napędu. Na zdjęciu podwozie komunalne
MAN TGM 26.320 6×2-4 BL wyposażone w skrzynię Allison 3200
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czy zautomatyzowana. „Są firmy, które
nie chcą słyszeć o skrzyni innej niż automatyczna. Moim zdaniem jest to bardzo
słuszne podejście, bo dla warunków eksploatacji typowych dla śmieciarki, w których mamy bardzo duży udział zatrzymywania i ruszania z miejsca, nic lepszego
na razie chyba nie wymyślono. Druga
opcja, czyli skrzynie zautomatyzowane,
w śmieciarkach mogą być mniej trwałe
i narażone na uszkodzenia” – tak kwestię wyboru skrzyni biegów komentuje
Artur Bartosiewicz.
Tylna, trzecia oś skrętna w podwoziach 3-osiowych powoli staje się standardem, przy czym odchodzi się nawet
od tego, że musi to być oś podnoszona.
Przy zawieszeniu pneumatycznym z tyłu,
co również jest standardem, coraz częściej wystarcza możliwość odciążenia ostatniej osi. Dociążenie osi napędowej przydaje się, gdy śmieciarka musi ruszyć np.
na oblodzonej drodze.

© Renault Trucks

Do zastosowań komunalnych: model Renault D Access
z niskowejściową kabiną zabudowany śmieciarką Terberg
Olympus 19N z załadunkiem tylnym o pojemności 18,6 m3
– szerokość pojazdu nie przekracza 2300 mm

Damian Wiśniewski zwraca uwagę,
że rośnie zainteresowanie nowoczesnym
osprzętem dodatkowym, takim jak systemy ważenia, systemy identyfikacji, zamawiane są również zabudowy wielokomorowe (przeważnie dwie komory)
przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów. Rosnącą popularnością cieszą
się zabudowy wykonywane na podwoziach z silnikami zasilanymi CNG.

reklama

Ciekawą propozycją są zawsze samochody wyposażone w kabiny niskowejściowe, jednak w tej grupie na polskim
rynku dominują pojazdy używane. „My
w naszej ofercie mamy również taki pojazd, jest to model D Access. Pojawiają
się zapytania, trochę takich samochodów
już nam się udało sprzedać, ale na razie
czekamy na rozwój sytuacji i ustalenie
możliwości sprowadzania tych samocho-
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dów z Wielkiej Brytanii, bo tam są produkowane. W przypadku samochodów
nowych ich wyższa cena na razie zniechęca przedsiębiorstwa do zakupu” – mówi
Artur Bartosiewicz.

Trendy w zabudowach

różnice zazwyczaj dotyczą rozstawu osi,
co wynika z wielkości zabudowy. Producenci podwozia przekazują firmom
wykonującym zabudowę szczegółowe
instrukcje dotyczące sposobu montażu
ramy pośredniej i zabudowy na ramie
podwozia. Chodzi o to, aby montaż zabudowy odbywał się z minimalną ingerencją zabudowcy w oryginalne instalacje podwozia.
„Mamy przepisy, które określają, jak
śmieciarka ma wyglądać, są też konkretne
wymagania firm wykonujących zabudowę.
Są to zazwyczaj ustalenia istotne dla funkcjonowania śmieciarki i niekoniecznie
związane z konfiguracją podwozia czy kabiny” – zauważa Artur Bartosiewicz.
„Dawniej typowa zabudowa miała pojemność ok. 23 m3 i montowana była na
podwoziu 3-osiowym z rozstawem osi
wynoszącym 3700–3900 mm. Śmieciarki
18-metrowe robiło się na podwoziach
2-osiowych. Teraz pojawiła się tendencja,
aby wykonywać zabudowy o pojemności
18 m3 na podwoziach 3-osiowych w konfiguracji 6×2. Pozwala to na zastosowa-

© D. Piernikarski

Na rynku polskim dominują zabudowy
z załadunkiem tylnym. Uzasadnieniem
wyboru śmieciarki z załadunkiem bocznym lub przednim jest zazwyczaj mocno
specyficzny teren działania, w którym
występują ograniczenia dojazdu. Zabudowy tego typu w dalszym ciągu można
uznać za produkty jednostkowe. „Częś-

nach obsługiwanych przez poszczególne
firmy komunalne. Po jednej stronie skali
mamy zatem ciężkie pojazdy komunalne – front-loadery, po drugiej pojawiają
się śmieciarki budowane na lekkich podwoziach ciężarowych.
Bardzo obszernym tematem są zabudowy. Jeszcze do niedawna nie mówiło
się o innych zabudowach niż jednokomorowe. Obecnie ze względu na obowiązek segregacji odpadów klienci coraz
częściej poszukują śmieciarek 2- a nawet
3-komorowych. „Oczywiście im mniejsza
firma, tym większe dążenie do ograniczenia kosztów inwestycji – poszukiwane
są rozwiązania uniwersalne, a kwestie

ciej specyfikowane są śmieciarki wyposażone dodatkowo w żuraw załadowczy.
Żuraw pozwala na obsługę pojemników
typu dzwon, które pojawiają się na naszych ulicach w coraz większej liczbie”
– zauważa Artur Bartosiewicz. Śmieciarki z załadunkiem tylnym i żurawiem
za kabiną są pojazdami o wiele bardziej
uniwersalnymi niż śmieciarki z załadunkiem bocznym czy „nosorożce”, czyli śmieciarki z załadunkiem przednim.
Damian Wiśniewski zauważa: „Choć
większość pojazdów możemy zakwalifikować jako klasyczne śmieciarki z zasypem tylnym o różnej pojemności, montowane głównie na 3-osiowych podwoziach,
to Terberg coraz częściej wykonuje zabudowy z załadunkiem przednim – tzw.
front-loadery. Rodzaj zabudowy ma ścisły
związek z tym, co panuje na tzw. rejo-

© Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Kalisz

Troska o środowisko naturalne oraz wymagania
ustawy o elektromobilności zwiększają zainteresowanie paliwami i napędami alternatywnymi w pojazdach
komunalnych – Renault Trucks pod koniec kwietnia
zarejestrowało pierwszą w Polsce elektryczną
śmieciarkę na podwoziu D Wide Z.E.

Rodzaj zabudowy ma ścisły związek z tym, co panuje na tzw. rejonach obsługiwanych
przez poszczególne firmy komunalne. Po jednej stronie skali są ciężkie pojazdy komunalne
– front-loadery, takie jak np. śmieciarka Terberg Millennium XXL 43, po drugiej śmieciarki
budowane na lekkich podwoziach ciężarowych

zbiórki selektywnej rozwiązywane są poprzez odpowiednie ustalenie harmonogramów odbioru odpadów różnego typu”
– komentuje Artur Bartosiewicz.

Współpraca producentów
Należy zauważyć, że oczekiwania
producentów zabudów dotyczące konfiguracji dostarczanego im podwozia pod
zabudowę są bardzo zbliżone. Typowe
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nie podwozia z krótkim rozstawem osi,
co poprawia zdecydowanie manewrowość – promień skrętu bywa mniejszy
niż przy konfiguracji 4×2, zwłaszcza gdy
trzecia oś jest osią skrętną. Uzyskujemy
też większą ładowność, osie są mniej
obciążane, więc to wydłuża ich trwałość.
Okazuje się, że ilość ładunku, jaki można
zabrać, pozostaje bardzo podobna – jest
to bowiem kwestia siły zgniotu w zabudowie” – dodaje nasz ekspert.
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Selektywna zbiórka
odpadów

Dariusz Piernikarski
Część 2. Pojazdy do selektywnej zbiórki odpadów

mieciarki należą do grupy komunalnych samochodów specjalnych,
ich charakterystycznym elementem są urządzenia załadunkowe umożliwiające wsypywanie odpadów do skrzyni
ładunkowej bezpośrednio z przystosowanych do tego pojemników oraz ściana
zgniatająca (kompresor), bez której pojemność zabudowy byłaby o wiele mniejsza. Poszczególne konstrukcje śmieciarek
różnią się sposobami za- i rozładunku przewożonych odpadów. Najliczniejszą grupę
tworzą śmieciarki ładowane od tyłu, mniej
licznie wykorzystywane są śmieciarki z załadunkiem przednim lub bocznym.

Śmieciarki do zbiórki selektywnej
W przypadku selektywnej zbiórki odpadów ich odbiór musi odbywać się pojazdami przystosowanymi do odbierania
poszczególnych frakcji w sposób wykluczający ich mieszanie lub wzajemne zanieczyszczenie. Każda firma zajmująca się
utylizacją śmieci ma opracowany system
zbiórki i segregowania odpadów i w zależności od tego decyduje, których śmieciarek użyć. W większości przypadków
odbiór poszczególnych frakcji odbywa się
zgodnie z ustalonym harmonogramem,
a odpady są odbierane przez różne po-

© Dobrowolski

Kontynuujemy problematykę selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. W części pierwszej przeanalizowany został stan
prawny oraz uwarunkowania logistyczne. Część drugą poświęcamy
specjalistycznym pojazdom wykorzystywanym w tym celu.

Produkowane przez firmę Dobrowolski zabudowy z serii Unipress 16 z załadunkiem
tylnym o objętości skrzyni 16 m3 mają kompresję odpadów realizowaną przez prasę
i płytę zgarniającą z regulowanym stopniem zgniotu, natomiast opróżnianie realizuje
płyta wypychająca. Śmieciarki obsługują pojemniki o pojemności 110–1100 l

jazdy w poszczególne dni tygodnia. Większość odpadów odbierana jest standardowymi śmieciarkami jednokomorowymi,
choć na popularności zyskują pyłoszczelne śmieciarki wielokomorowe, pozwalające na jednoczesny odbiór kilku frakcji.
Stopień zagęszczania odpadów zależy
od rodzaju odbieranej frakcji, w większości pojazdów jest to maksymalnie
1:4–1:5.
Do odbioru zawartości pojemników
z frakcjami takimi jak popiół, metale,
tworzywa sztuczne lub odpady zielone
stosowane są pojazdy pyłoszczelne z zabudową jednokomorową. Do odbioru odpadów frakcji bio, charakteryzujących się

większą wilgotnością, stosowane są śmieciarki o konstrukcji uniemożliwiającej
wyciek odpadów.
W przypadku odpadów segregowanych w workach (np. szkło i papier) mogą
być użyte samochody z zabudowami
skrzyniowymi z komorą załadunkową
przedzieloną przegrodą (siatka, płyta itp.)
zapobiegającą mieszaniu się odpadów
podczas transportu i rozładunku.

Śmieciarka z załadunkiem tylnym
Spośród standardowych pojazdów
odbierających różne typy odpadów śmieciarki z załadunkiem tylnym są najbar-
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dziej rozpowszechnione ze względu na
uniwersalność oraz zazwyczaj niższy koszt
zakupu. W związku z ich rozpowszechnieniem spotykamy wiele modyfikacji
konstrukcji podstawowej. Pojazdy te wykorzystuje się do odbioru wszelkiego rodzaju odpadów w kontenerach lub innych
pojemnikach. Mogą przewozić większość
typowych odpadów (mieszane, papier/karton, opakowania – frakcja lekka, szkło,
bioodpady itp.).
Zgniatania dokonuje przesuwająca
się liniowo prasa kompresora bądź obrotowy cylinder. Mechanizm zgniatania
kompresuje odpady i przesuwa je z leja
zasilającego do kontenera składowania.
Po całkowitym napełnieniu kontenera,
w punkcie wyładunku, kontener otwiera
się i opróżnia z odpadów. Sprasowanie
odpadów we wnętrzu śmieciarki powoduje ich mieszanie i zlepianie się, co utrudnia późniejszą segregację. Objętość oraz
masa ładunku przewożonego w śmieciarkach z załadunkiem tylnym, zabudowywanych na podwoziach samochodów
ciężarowych, mieszczą się w przedziałach
5–27 m3 oraz 6–12 t.

© EKOCEL

Śmieciarka z bocznym załadunkiem Zoeller SLF XL o objętości
skrzyni ładunkowej 28 m3 ma wrzutnik z uchwytem grzebieniowym
do opróżniania pojemników o pojemności 80–1100 l, z wybieralną
krzywą pracy urządzenia podnośnikowego, co umożliwia podbieranie pojemników możliwie blisko pojazdu. Mechanizm ugniatający,
działający na zasadzie wahadła, opróżnianie realizuje poprzez
pochylenie skrzyni o kąt ok. 40°

Urządzenie ładujące zamontowane za
kabiną kierowcy składa się z teleskopowego wysięgnika (wersje z dwoma ramionami nazywa się popularnie „nosorożcem”) wyposażonego w widelcową,
grzebieniową lub kieszeniową listwę mocującą, umożliwiającą uchwycenie pojemnika. Uchwyty do pojemników mają
niezależne sterowanie w lewo i prawo
względem osi pojazdu, tak by sprawnie
pochwycić kontener. Niektórzy producenci

oferują również wersję z pojedynczym
obrotowym ramieniem. Zamontowana na
jego końcu głowica, z dodatkową możliwością obrotu zaczepów do pojemników,
umożliwia ich sprawniejszą obsługę. Kierowca nie musi wówczas tak dokładnie
manewrować pojazdem jak w przypadku
stałych systemów dwuramiennych.
W śmieciarkach z załadunkiem przednim obowiązki kierowcy i ładowacza może
pełnić jedna osoba. Podobnie jak w śmie-

Śmieciarka z załadunkiem przednim

© EKOCEL

Śmieciarki z załadunkiem przednim
wykorzystuje się zazwyczaj na obszarach o mniejszym zagęszczeniu punktów
odbioru, za to o większej liczbie dużych
pojemników na odpady – np. ruchomych
kontenerów o pojemności do 5 m3.
Obsługiwane przez jedną osobę śmieciarki Faun z rodziny
Frontpress z załadunkiem przednim mogą mieć zabudowę
o objętości 28–38 m3, odbierają pojemniki i kontenery średniej
wielkości (MGB, MGC) o pojemności od 1,1 m3 do 10 m3.
Pojazdy te przeznaczone są do usuwania surowców wtórnych
i innych odpadów przemysłowych i gospodarczych

© EKOCEL

Dwukomorowa śmieciarka Ekocel Medium X5 może mieć
skrzynię ładunkową o objętości od 10 m3 do 22 m3 podzieloną w stosunku 60/40 i przeznaczona jest do zbierania
dwóch różnych frakcji odpadów podczas jednej trasy. Dzięki
dwóm oddzielnym odwłokom, w których pracują dwie niezależne prasy zagęszczające, nie dochodzi do mieszania frakcji,
wrzutniki pozwalają na obsługę pojemników do 1100 l
w większej komorze
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Montowana na podwoziach o 18–26 t dmc. śmieciarka
NTM KG-2K z podzieloną skrzynią ładunkową i pojedynczą wanną
załadowczą stanowi idealny balans pomiędzy konkurencyjną ceną
a korzyściami wynikającymi z selektywnej zbiórki. Mniejsza komora
ma hydraulicznie zamykaną klapę, która zapobiega wypadaniu odpadów podczas opróżniania komory większej. Pojemność komory
większej to ok. 14,5 m3, mniejszej ok. 8 m3. Śmieciarka obsługuje
pojemniki od 110 l do 1100 l

© NTM Polska

Śmieciarki Norba Multifraction MF doskonale sprawdzają się
w sytuacji, gdy w poszczególnych miejscach zbiórki występują
różne rodzaje i ilości odpadów. Samochody zaprojektowano tak,
aby spełniały zróżnicowane potrzeby rynku, dlatego objętości
skrzyni wahają się między 11 a 24 m3

© Geesing Polska

ciarkach z załadunkiem tylnym sprasowanie odpadów we wnętrzu śmieciarki
powoduje ich mieszanie i zlepianie się,
co utrudnia późniejszą segregację. Śmieciarki z załadunkiem przednim mogą przewozić ładunki o większej objętości niż
wersje z załadunkiem tylnym. Objętość
oraz masa ładunku poszczególnych pojazdów może dochodzić do 34 m3 lub 12 t.

reklama
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NTM Quatro to nowoczesna zabudowa czterokomorowa zaprojektowana w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności w separacji i segregacji odpadów, zbierająca 4 frakcje jednocześnie.
Współpracuje ze specjalnie zaprojektowanym koszem podzielonym na 4 części o pojemnościach 9,4, 4,8, 4,4, 2,1 m3.
Pojazd zbiera 4 frakcje odpadów jednocześnie

© NTM Polska

maksymalny wysięg, nośność na poszczególnych długościach ramienia oraz
przystosowanie do obsługiwanych pojemników. Nieocenioną opcją jest pilot
zdalnego sterowania, który umożliwia
obsługę bez konieczności przebywania
tuż przy samej śmieciarce.

Śmieciarki wielokomorowe
Śmieciarki z załadunkiem bocznym
Śmieciarki z załadunkiem bocznym
znajdują zastosowanie w ciągach ulicznych, obsługując najczęściej pojemniki
z odpadami z gospodarstw domowych.
Aby umożliwić skuteczny odbiór, pojemniki na odpady muszą być ustawione
w dostępnych miejscach (przy krawędzi
jezdni) tak, aby mechanizm ładujący mógł
je uchwycić bez konieczności dodatkowych manipulacji czy zewnętrznej interwencji. Ten sposób odbioru jest szczególnie przydatny na obszarach z zabudową
wolnostojącą (obszary wiejskie lub podmiejskie) z odpowiednio dużą przestrzenią wzdłuż jezdni i między domami.
Załadunek odbywa się za pomocą
kilku rodzajów mechanizmów – jest to
uzależnione od typu obsługiwanych pojemników. Urządzenie ładujące zamontowane jest za kabiną kierowcy i składa
się z teleskopowego wysięgnika o zasięgu ponad 2 m, wyposażonego w mechanizm chwytający bądź zespół przyczepów.
Podobnie jak w przypadku rozwiązań z załadunkiem frontowym najbardziej przyjazne w obsłudze są aparaty zasypowe
wykorzystujące mechanizmy obrotowe.
Umożliwiają one podjęcie pojemnika
z dużo większym marginesem odległości
od śmieciarki. Konstrukcje takie pozwalają również na opróżnianie nawet kilku
pojemników stojących w rzędzie, bez konieczności zmiany pozycji śmieciarki.
Przewaga tego typu pojazdu nad śmieciarką z załadunkiem tylnym polega głównie na tym, że funkcje kierowcy i ładowacza może pełnić jedna osoba. Na rynku
spotykamy dwa typy śmieciarek z załadunkiem bocznym. W pierwszym wszystkie funkcje obsługiwane są automatycznie z kabiny kierowcy. W drugim zarówno

doprowadzenie pojemników do pojazdu,
jak i obsługa mechanizmu załadowującego odbywa się ręcznie. Śmieciarka
z automatycznym załadunkiem bocznym
jest z reguły najlepiej przystosowana do
obsługi dwukołowych pojemników, natomiast śmieciarki z obsługą manualną
są zwykle przystosowane do pojemników
czterokołowych o pojemności do 1100 l.
Objętość oraz masa ładunku przewożonego przez śmieciarki z załadunkiem
bocznym montowane na podwoziach samochodów ciężarowych mieszczą się
w przedziałach 5–27 m3 oraz 6–12 t.

Załadunek górny
Często równolegle z tylnym lub bocznym systemem rozładowywania pojemników wprowadza się załadunek górny
z zastosowaniem żurawia. Jest to nieocenione rozwiązanie przy zbiórce selektywnej, które służy do opróżniania pojemników potocznie nazywanych „dzwonami”.
Mogą być one ustawiane zarówno na
ziemi, jak i pod jej powierzchnią, w przeznaczonych do tego specjalnych bunkrach.
Żuraw montowany jest najczęściej
między kabiną podwozia a skrzynią ładunkową. Niestety ze względu na zajmowane miejsce i znaczny ciężar pojemność i ładowność śmieciarki ulega
ograniczeniu. Producenci śmieciarek oferują również wersje z żurawiem umiejscowionym w górnej części zabudowy, na
jej dachu. Nie ogranicza to pojemności
skrzyni ładunkowej, konieczne bywa
zmniejszenie wysokości zabudowy, a ze
względu na ciężar żurawia następuje
pewne zmniejszenie ładowności.
Decydując się na zakup zabudowy
z żurawiem, należy w prawidłowy sposób dobrać jego parametry, takie jak
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W teorii za odbiór każdej frakcji odpadów powinien odpowiadać inny pojazd
– nie powinno się zdarzać, że śmieciarka
przyjeżdżająca po odpady segregowane
opróżnia także pojemniki z odpadami
zmieszanymi. W niektórych firmach do
odbioru odpadów segregowanych wykorzystuje się śmieciarki wielokomorowe, które mogą odebrać np. dwie frakcje odpadów jednocześnie, nie mieszając
ich. Jednak nawet w przypadku pojazdu
wielokomorowego niedopuszczalne jest
jednoczesne przewożenie nim odpadów
zmieszanych oraz odpadów selektywnie zebranych.
Śmieciarki dwukomorowe mają skrzynię ładunkową podzieloną na dwie komory, typowo w proporcjach 1/3 do 2/3
objętości, komora większa znajduje się
zazwyczaj po stronie lewej. Zabudowa
ma dwa niezależne układy załadunku,
wanny zasypowe, ugniatania odpadów
oraz opróżniania komór. Zazwyczaj jeden układ załadunku dostosowany jest
do opróżniania większych pojemników
(objętości od 80 l do 1100 l), drugi – do
opróżniania mniejszych pojemników (objętości od 80 l do 390 l).
Śmieciarki niezależnie od typu mogą
być wyposażone w komputery pokładowe zbierające informacje o opróżnianiu pojemników oraz inne potrzebne
dane (np. o wadze pojemników) w celach
kontroli jakości obsługi, planowania tras
przejazdu oraz fakturowania. Obecnie
rozwiązania te w połączeniu z technologią identyfikacji koszy (technologia
RFID) i systemami lokalizacji pojazdu stają
się rozwiązaniem coraz bardziej popularnym. Pojazdy wyposażone są w system GPS, który na bieżąco monitoruje
trasę pojazdu oraz system kamer utrwalających obraz z pracy pojazdu.
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