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Totalna inwigilacja:
czy to już?
Dla producentów, importerów i handlowców zajmujących
się sprzedażą pojazdów użytkowych tegoroczne wakacje
należą z pewnością do bardzo pracowitych. Liczba zamówień nie maleje, czasy oczekiwania na nowe pojazdy
niebezpiecznie się wydłużają.

W

ygrywa ten, kto jest w stanie zagwarantować
dostawę w krótszym czasie, coraz więcej klientów decyduje się korzystać z okazji, jaką mogą
być pojazdy stokowe, choć te niekoniecznie są
optymalnie dopasowane do ich potrzeb.
Wskaźniki statystyczne rosną, wyniki finansowe również…
Tymczasem w tle nie zwalniają prace
nad rozwojem nowych generacji drogowych
środków transportu towarowego. W tle mamy
też nadchodzące normy emisji CO2 dla ciężarówek i rosnące – choć z wolna – zainteresowanie pojazdami z napędem elektrycznym.
Branża przeszła już jakiś czas temu z fazy
badania prototypów do fazy eksploatacyjnych
testów drogowych, a w niektórych przypadkach do produkcji seryjnej.
Skoro pojazdy przyszłości będą zasilane
bateriami, ogniwami paliwowymi lub silnikiem
spalinowym wodorowym, konieczne są nowe
metody opracowywania kompletnych pojazdów. Niezależnie od rodzaju napędu ciężarówki
jutra będą charakteryzować się koncepcjami
sterowania predykcyjnego opartymi na sieci
pojazdów, dlatego obecnie opracowuje się
rozwiązania monitorujące styl jazdy w czasie
rzeczywistym poprzez zbieranie i ocenę parametrów oraz danych o infrastrukturze za pośrednictwem sieci 4G i 5G.
Typowe monitorowane informacje obejmują pozycję pojazdu, znaki drogowe, czas
sygnalizacji świetlnej oraz informacje o stawkach ze stacji ładowania na planowanych i alternatywnych trasach przejazdu. Oceniana jest
również liczba innych pojazdów na drodze oraz
zachowanie tych innych użytkowników dróg.
Dzięki tej technologii dąży się do osiągnięcia
maksymalnej wydajności pojazdu i minimalizacji kosztów operacyjnych.

Okazuje się, że łącząc ukierunkowaną
nawigację z bieżącą oceną zużycia energii
związanej z trybem jazdy czy intensywnością
rekuperacji, realne staje się zwiększenie średniego zasięgu pojazdów użytkowych nawet
o dwucyfrowe punkty procentowe. Podfunkcje,
takie jak szacowanie online rzeczywistej masy
pojazdu i pomiar indywidualnego stylu jazdy,
zwiększają precyzję działania algorytmów
przewidujących. W przyszłości w logistyce
i planowaniu tras całkiem naturalne stanie się
uwzględnienie nie tylko czasu jazdy i odpoczynku, ale także czasu ładowania baterii.
Brzmi jak totalna inwigilacja – czyż nie?
Ale przecież poddaliśmy się jej niemal wszyscy
już dość dawno. Wielki Brat nas obserwuje,
wystarczy, że w pobliżu jest nasz smartfon.
Dlaczego zatem nie miałoby to przynieść korzyści w branży pojazdów użytkowych? Jak to
mówią: wszystko dla dobra klienta.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
redaktor naczelny
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DAIMLER TRUCK
STANIE SIĘ ODRĘBNĄ
FIRMĄ
rzyszłość Daimler Trucks stała się ostatnio
bardziej skoncentrowana. Przede wszystkim zarząd i rada nadzorcza Daimler AG
dały zielone światło dla historycznego przekształcenia firmy i aktualnej mapy drogowej, dzięki której Daimler Truck stanie się odrębną firmą. Po
planowanym wydzieleniu Daimler Truck do końca
tego roku akcjonariusze Daimler AG będą posiadać 65% udziałów w nowym Daimler Truck Holding AG, który następnie będzie notowany na
giełdzie jako niezależna spółka.
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Akcjonariusze Daimlera mają otrzymać jedną dodatkową akcję Daimler Truck Holding AG, globalnego gracza na rynku pojazdów użytkowych, za
każde dwie posiadane przez nich akcje Daimler AG.
Daimler zachowa udział mniejszościowy w wysokości 35% w Daimler Truck Holding AG i zamierza przenieść 5% do Daimler Pension Trust e.V.
– stowarzyszenia zarejestrowanego zgodnie z prawem niemieckim.
Akcjonariusze Daimlera podejmą decyzję o przekształceniu swojej firmy na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, które odbędzie się 1 października. Podjęta zostanie również decyzja o zmianie
nazwy Daimler AG na Mercedes-Benz Group AG
z dniem 1 lutego 2022 r., co ma na celu podkreślenie przyszłego skupienia firmy na biznesie
samochodów osobowych i dostawczych z marką
Mercedes-Benz.

„Jest to kamień milowy w prawie 140-letniej historii tej wyjątkowej firmy”, powiedział Bernd Pischetsrieder, przewodniczący rady nadzorczej Daimler AG. „W całej historii Daimlera odwaga, by
całkowicie zmienić firmę, była kluczem do jej sukcesu. Wydzielenie dwóch niezależnych spółek giełdowych pozwoli im w pełni skoncentrować się na
swoich różnych grupach klientów, dzięki czemu będą
bardziej wydajne i odniosą większe sukcesy”.
Jako niezależna firma Daimler Truck Holding AG
zatrudnia około 100 000 osób w ponad 35 głównych zakładach. Daimler Buses zatrudnia ponad
17 000 pracowników. Branża samochodów ciężarowych obejmuje marki Mercedes-Benz, Freightliner, Western Star, FUSO i BharatBenz, a marki
autobusowe to Mercedes-Benz, Setra, Thomas
Built Buses i FUSO. Dzisiejszy dział Daimler Trucks
& Buses wygenerował przychody w wysokości
18,7 mld euro w pierwszej połowie roku podatkowego 2021.
„Nasza przyszła niezależność daje nam ogromne
możliwości i będziemy z nich konsekwentnie korzystać” – powiedział Martin Daum, prezes zarządu
Daimler Truck AG i przyszły prezes zarządu Daimler Truck Holding AG. „Do tej pory musieliśmy
podróżować w konwoju. W przyszłości będziemy
mogli zaplanować własną trasę i wybrać najlepszą dla nas. Umożliwi nam to szybszy postęp
w realizacji naszego celu. Wytyczymy drogę do
bezemisyjnego transportu, przyspieszając rozwój
pojazdów bateryjnych i ogniw paliwowych. Jednocześnie chcemy znacząco zwiększyć naszą rentowność. Jako niezależna firma zrobimy wszystko,
co w naszej mocy, aby zaoferować naszym klientom
najlepsze produkty, naszym udziałowcom atrakcyjną inwestycję, a naszym pracownikom trwałe
miejsca pracy” – dodaje Martin Daum.
Wraz z tą reorganizacją i po intensywnych rozmowach, Daimler Truck AG i rada zakładowa,
która reprezentuje pracowników Daimler Truck,
uzgodniły kluczowe punkty dotyczące przyszłej

orientacji i zabezpieczenia fabryk układów napędowych Mercedes-Benz. Trzy zakłady w Gaggenau, Kassel i Mannheim będą specjalizować się
w różnych komponentach do napędów elektrycznych. W przyszłości, wraz z siostrzaną fabryką
w Detroit, będą one napędzać globalną produkcję elektrycznych i wodorowych systemów napędowych w sieci produkcyjnej i technologicznej
komponentów napędów elektrycznych i systemów akumulatorowych.
„Nasza branża przechodzi transformację w kierunku
ciężarówek neutralnych pod względem emisji
CO2” – powiedział Yaris Pürsün, szef Global Powertrain Operations w Daimler Truck. „Ponieważ
konwencjonalne układy napędowe będą z nami
również przez kilka najbliższych lat, koncentrujemy się na przyszłym ukierunkowaniu naszych
zakładów napędowych przede wszystkim na elastyczność, opłacalność i bardzo dobrze wyszkolonych pracowników. Dzięki sieci produkcyjnej
komponentów napędów elektrycznych i systemów
akumulatorowych w połączeniu z centrami kompetencyjnymi w poszczególnych zakładach udało
nam się to osiągnąć. W ten sposób tworzymy optymalne warunki dla maksymalnej konkurencyjności, a jednocześnie kładziemy podwaliny pod pomyślną przyszłość”.
Fabryka Mercedes-Benz w Gaggenau, specjalizująca się w skrzyniach biegów do pojazdów użytkowych, przekształci się w centrum kompetencyjne
w zakresie komponentów napędów elektrycznych,
a także montażu komponentów napędów opartych
na wodorowych ogniwach paliwowych. Fabryka
Mercedes-Benz w Kassel rozszerza swoje obecne
zainteresowanie na osie do pojazdów użytkowych
i stanie się centrum kompetencyjnym w zakresie
elektrycznych układów napędowych. Fabryka Mercedes-Benz w Mannheim, specjalizująca się w silnikach do pojazdów użytkowych, skoncentruje
się na technologiach akumulatorowych i systemach wysokonapięciowych.
(DP)

ojazd na okładce to pompa do betonu Cifa K56L serii Steeltech, wyposażona w sterowany
hydraulicznie 5-sekcyjny stalowy wysięgnik z systemem składania typu „RZ” o zasięgu
pionowym 55,1 m i zasięgu poziomym 49,9 m. W modelu tym zastosowano agregat pompujący HP1808ECX o maksymalnej wydajności 180 m3/h i ciśnieniu tłoczenia 83 bar. Elementem
pompy jest nowoczesny 9-calowy zawór typu „S” o bardzo długiej żywotności, dostosowany do
pracy z „ciężkimi” betonami. W wyposażeniu standardowym znajdują się m.in. kontrola stabilności
ze wskaźnikiem wypoziomowania maszyny, 2 piloty zdalnego sterowania drogą radiową Hetronic 3 oraz Cifa Long Life Pipes, czyli dwupłaszczowe rury do betonu wykonane z trudno ścieralnej
stali. Pompę zamontowano na 5-osiowym podwoziu Mercedes-Benz Arocs 10×4.

P

6 | LIPIEC – SIERPIEŃ 2021 | Transport – Technika – Biznes

© DB-Pro

© DAF Trucks Polska

| BIZNES |

VOLVO FH15 750 KM O 235 T DMC.
– JEDYNE TAKIE W POLSCE

PIERWSZY NOWY DAF XG
JUŻ W POLSCE

sierpniu br. flota firmy DB-PRO Damian Bednarz wzbogaciła
się o 2 modele Volvo FH16 nowej generacji z kabiną Globetrotter XL i 235 t dmc. – pierwszej i jak dotąd największej
dostarczonej do Polski. Są to pojazdy w konfiguracji 8×4 wyposażone w silniki D16K o mocy 750 KM (3550 Nm) zgodne z Euro 6 Step D. Z silnikiem
współpracuje zautomatyzowana skrzynia biegów I-Shift o 12 przełożeniach
z biegami pełzającymi, które pozwalają łatwo rozpocząć pracę z ciężkimi
ładunkami, poruszać się z minimalną prędkością i zużywać paliwo efektywnie przy prędkościach przejazdowych. Aby manewrowanie z dużymi
ładunkami było mniej skomplikowane, skrętne osie pchane i wleczone mają
zwiększone kąty skrętu, co poprawia zwrotność i zmniejsza zużycie opon.
Nacisk na osie wynosi: 1. – 10 t , 2. – 9 t, 3. i 4. po 13 t.

od koniec lipca br. w Busku-Zdroju miało miejsce ciekawe wydarzenie – firmie Regesta przekazano pierwszego w Polsce nowego DAF-a XG, będącego jednocześnie tysięcznym DAF-em
we flocie tego przewoźnika.

W
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Mimo iż seryjna produkcja nowej gamy pojazdów DAF ruszy dopiero
w ostatnim kwartale 2021 r., wybrana grupa firm transportowych z Europy
otrzymała możliwość zakupu wersji przedprodukcyjnej. Po raz pierwszy w historii w tym wąskim gronie znalazł się polski przewoźnik – firma Regesta.
Przekazany pierwszy na polskim rynku DAF XG to 480-konna wersja z 13-litrowym silnikiem Paccar MX-13. Do dyspozycji kierowcy oddano wydłużoną
o 49 cm kabinę o wysokości 204 cm oraz objętości wynoszącej imponujące
11,85 m3. Przygotowana dla firmy Regesta wersja, oprócz firmowych czerwonych barw, została wyposażona w pełny pakiet aerodynamiczny oraz
pełny pakiet kamer. Podobnie jak każdy z pojazdów z nowej gamy DAF
pierwszy egzemplarz w Polsce oferuje najwyższy poziom komfortu, bezpieczeństwa oraz efektywności osiąganej m.in. dzięki niskiemu spalaniu.

Firma Elbo z Jelcza-Laskowic wykonała zabudowę za kabiną pojazdu – dołożona została instalacja hydrauliczna, zbiorniki powietrza oraz dodatkowe skrzynki.
Nowe modele spięto m.in. z nowymi naczepami niskopodwoziowymi Goldhofer MPA 7 (długość dolnego pokładu 28,75 m, a wysokość to jedyne
88 cm +25 cm/–10 cm). Wożą zróżnicowane ładunki, zarówno wieże wiatrowe, elementy przemysłowe, jak i pojazdy wojskowe.
(KB)

W ciągu pierwszego miesiąca od premiery nowych modeli XF, XG oraz XG+
klienci z całej Europy złożyli już ponad 1000 zamówień na te pojazdy. (KB)

reklama
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DRUGIE SZKOLENIE PRAKTYCZNE AKCJI
„PROFESJONALNI KIEROWCY” JUŻ 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. Tegoroczna edycja – podobnie jak w ub. roku – odbywa się w formule on-line
i obejmuje 7 szkoleń teoretycznych oraz szkolenia praktyczne.

Poza tym kursanci wyjechali na drogi publiczne
40-tonowym zestawem Volvo FH500 wraz z naczepą Wielton, przećwiczyli zachowanie na drodze, jazdę ekonomiczną i bezpieczną. Na placu natomiast odbyły się manewry zestawem i trening
sytuacji awaryjnych w pojeździe, w tym wymiana
koła i zakładanie łańcuchów. Przedstawiciel Phillips Poland opowiedział o złączach elektrycznych
i pneumatycznych oraz ich prawidłowej obsłudze.

20 lipca br. w siedzibie partnera akcji, firmy Wielton w Wieluniu, odbyło się drugie szkolenie praktyczne. Kursanci szkolili się m.in. na najnowszej
naczepie kurtynowej Wieltonu, na której przećwiczyli przygotowanie pojazdu do drogi oraz odpowiednie mocowanie ładunku.

„Bezpieczeństwo ma dla nas priorytetowe znaczenie, dlatego należy do kluczowych wartości
w Wieltonie. Cieszymy się i jesteśmy dumni, że
kolejny rok z rzędu bierzemy udział w akcji „Profesjonalni kierowcy”, promując bezpieczeństwo
w transporcie drogowym. Dzięki tego typu szko-

W

dostaw i kierowcy, którzy na czas dostarczają dla
nas produkty. Wierzymy, że programy takie jak
„Profesjonalni kierowcy” zachęcą kolejne osoby
do związania się z tym zawodem”– skomentowała Małgorzata Barańska, dyrektor marketingu
i PR-u Wielton SA.
Nad przebiegiem szkolenia czuwali instruktorzy ze
Szkoły Doskonalenia Jazdy Volvo Trucks Polska:
Robert Kantorek, Bogusław Lieske, Julian Szerszeń,
Marek Jastrzębski i Wojciech Sidoruk.
„To już kolejne szkolenie praktyczne, które cieszyło
się ogromnym zainteresowaniem, jest to także
szczególne wydarzenie, bo od dziś nasi kursanci
będą się szkolić na całkowicie nowej i nowoczesnej naczepie Wielton. Powoli zbliżamy się do
wielkiego finału akcji, już teraz zapraszamy wszystkich kursantów do zapisów na ostatnie szkolenie
praktyczne w tegorocznej edycji akcji. Odbędzie
się ono 9 września na Autodromie Jastrząb. Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy kontynuować
tak ważną akcję społeczną. Pozytywne słowa na
temat szkoleń, które słyszymy z ust kursantów,
są dla nas niezwykle ważne i budujące”– podsumował Piotr Werner z Volvo Trucks Polska.
Głównym celem akcji jest podniesienie bezpieczeństwa na drogach oraz świadomości społecznej na temat wysokiej rangi usług transportowych,
jako znaczącej gałęzi gospodarki.

Kursanci szkolili się m.in. na najnowszej naczepie kurtynowej
Wieltonu, na której przećwiczyli przygotowanie pojazdu
do drogi oraz odpowiednie mocowanie ładunku

Młodzi kierowcy zawodowi poznali wybrane zabezpieczenia niezbędne do właściwego przewozu
ładunków w naczepie kurtynowej marki Wielton
– od podstawowych zabezpieczeń w postaci pasów naciągających i pasów na kłonicach, po rozwiązania bardziej skomplikowane. Kursanci zaznajomili się także z różnego typu uchwytami
i mocowaniami, takimi jak uchwyty w słupach tylnych i przednich, uchwyty mocowania na kłonicach czy obrzeża typu Safety Lock. W praktyce
zostały zaprezentowane system XLS i system Aluplank gwarantujące szybką i sprawną obsługę
naczepy. System XLS jest przeznaczony do przewozu opon naczepą kurtynową wyposażoną w plandekę typu Aluplank. Plandeka ta, z wbudowanymi deskami stelażowymi i dodatkowymi pasami
pionowymi, to innowacyjne i wytrzymałe rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo przewożonego ładunku. Naczepa ma certyfikaty do
przewozu napojów oraz opon.

leniom młodzi kierowcy zawodowi mogą zdobyć
niezbędne i nieocenione doświadczenie praktyczne.
Istotna jest także dla nas możliwość wzmacniania świadomości społecznej na temat odpowiedzialności spoczywającej na kierowcach zawodowych. Szczególnie w czasie pandemii wszyscy
dostrzegliśmy, jak ważną rolę dla prawidłowego
funkcjonowania gospodarki pełni branża transportowa oraz jak istotny jest nieprzerwany łańcuch
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Tegoroczną edycję akcji, oprócz Volvo Trucks Polska, wspierają także partnerzy: MJM Brokers, Volvo
Financial Services (VFS), MAK Brokers, Phillips Poland, Wielton, Continental, Shell Polska, PKO Leasing i Ergo Hestia. Zapisy na szkolenia dostępne są
na stronie www.profesjonalni-kierowcy.pl. (KB)
Zdjęcia: © K.Biskupska
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Co nowego w ofercie HANSA?
Katarzyna Biskupska
Portfolio kieleckiej firmy HANSA obejmuje pompy do betonu,
pompogruszki oraz betonomieszarki – w przystępnych cenach
oraz z krótkim terminem dostawy. Od sierpnia br. również pojazdy
z żurawiami HDS, bramowce oraz hakowce są dostępne od ręki.

dpowiadając na zapotrzebowanie rynku oraz korzystając z doświadczenia w dystrybucji sprzętu do obsługi inwestycji budowlanych,
HANSA wprowadziła do swojej oferty
pojazdy z żurawiami hydraulicznymi
(HDS), hakowce oraz bramowce. Są to
pojazdy na najlepszych podwoziach z zabudowami największych światowych producentów. Sprzęt często dostępny jest
od ręki, ale istnieje też możliwość kompletacji pojazdu – zarówno podwozia, jak
i zabudowy – według wytycznych i wymagań klienta.

tonu model H24 z mocniejszym agregatem o wydajności 140 m3/h oraz opcją
montażu na podwoziu 2- lub 3-osiowym.
Druga to pompa do betonu model H30
z wydajniejszym agregatem (140 m3/h),
montowana na 3-osiowym podwoziu.
Oba pojazdy cechuje duża łatwość manewrowania na placu budowy. Ofertę producenta powiększyła też zupełnie nowa
konstrukcja, ewolucja bardzo sprawdzonej maszyny H47, a mianowicie pompa
model H51: 5-ramienna maszyna z masztem typu „RZ”, agregatem o wydajności
160 m3/h lub 200 m3/h na 5-osiowym

podwoziu Mercedes-Benz Arocs. Wszystkie pompy mają w standardzie zamontowany rurociąg ESSER. W ofercie firmy
HANSA dostępne są również pompy stacjonarne oraz maszty kroczące.

Kompletna oferta maszyn
W portfolio producenta BETONSTAR
znajdziemy również kompaktowe oraz
wydajne pompogruszki o wysięgach 26 m
lub 32 m, z mocnymi agregatami o ciśnieniu roboczym 81 bar. Każda z maszyn
BETONSTAR wyposażona jest w komponenty pochodzące od renomowanych
producentów, takich jak Bosch-Rexroth
(pompy), HAWE Hydraulics (hydraulika),

Nowość w ofercie HANSA – pojazdy
z żurawiami hydraulicznymi HDS

Nowe pompy BETONSTAR
HANSA w czasie swojej niemal 3-letniej współpracy ze spółką BETONSTAR
sprzedała ponad 160 maszyn tego producenta i w związku z rozwojem wprowadza na polski rynek nowe maszyny.
Pierwsza to 4-ramienna pompa do be-
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Firma BETONSTAR oferuje
pompy do betonu o długości
wysięgnika od 20 m do 68 m,
pompy stacjonarne i maszty
kroczące

W ofercie BETONSTAR znajdują
się pompogruszki o 26- i 32-metrowym wysięgu, z wydajnym
agregatem i bogatym wyposażeniem dodatkowym

HETRONIC (sterowanie). Konstrukcje wykonane są ze stali o wysokiej wytrzymałości SSAB Strenx, dzięki czemu maszty
są mocniejsze. Co ważne, każda maszyna
zamawiana w firmie HANSA w standardzie wyposażona jest m.in. w zacisk węża
końcowego oraz myjkę wysokociśnieniową.
Jako współwłaściciel firmy FM Leżajsk, HANSA kładzie duży nacisk na
rozwój produktów tworzonych w Leżajsku, stąd nowość w ofercie: ultralekka
betonomieszarka. Bęben nowej betonomieszarki FM Leżajsk ma objętość 9 m3
lub 10 m3 i jest wykonany z trudnościeralnej stali Hardox, zapewniającej dużą
trwałość użytkową w tym najbardziej wymagającym środowisku pracy. HANSA
wprowadziła również betonomieszarki
zabudowywane na naczepach oraz system wymienny, czyli specjalny układ przeznaczony do stosowania zabudowy betonomieszarki wymiennie z wywrotką,
montowany na podwoziu ciężarowym. To
kompleksowe rozwiązanie dla betoniarni,
kopalń oraz żwirowni zapewniające funkcjonalność pojazdu w ciągu całego roku.

Części zamienne i serwis
HANSA serwis to usługa mobilnego
serwisu technicznego pomp do betonu,
obejmująca zarówno serwis gwarancyjny
nowych maszyn BETONSTAR, jak i przeglądy oraz naprawy używanych maszyn
innych producentów. Doświadczony zespół certyfikowanych serwisantów zapewnia szybką i niezawodną obsługę.
HANSA Części Zamienne to 3 stacjonarne magazyny części zamiennych
do pomp i betonomieszarek w Europie,
w tym największy ulokowany w Kielcach,

Mieszalnik
(9 m3 lub 10 m3)
nowej betonomieszarki FM Leżajsk wykonany jest z trudnościeralnej stali Hardox
zapewniającej dużą
trwałość użytkową
i niską wagę

gwarantujący pełną dostępność komponentów oraz ich szybką wysyłkę. Magazyn w Kielcach rośnie z dnia na dzień,
powierzchnia to już ponad 1000 m2 i oferta
3000 pozycji części oryginalnych i zamienników, tj. tłoków, uszczelek, węży
gumowych, płyt ciernych, pierścieni, rur,
kolan, podzespołów hydraulicznych oraz
elektrycznych. Aktualnie popularne są
zamówienia telefoniczne lub on-line i dostawa już na drugi dzień. A wszystko do
załatwienia przez nową stronę internetową: www.hansa-europe.com.

WWW.TRUCKS-CONCRETE.PL

TU ZNAJDZIESZ CZĘŚCI
ZAMIENNE DO SWOICH
MASZYN

Zdjęcia: © HANSA
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Betonomieszarki i pompogruszki
– nowe propozycje
Proponujemy subiektywny przegląd wprowadzonych w ostatnim
czasie na rynek betonomieszarek i pompogruszek na podwoziach
samochodów ciężarowych.

CIFA Magnum MK28E
Magnum MK28E to pierwsza na świecie hybrydowa pompogruszka typu plug-in
montowana na podwoziach samochodów
ciężarowych. Charakteryzuje się mniejszym zużyciem paliwa, niższym poziomem generowanego hałasu, jest bardziej
przyjazna dla środowiska naturalnego,
a jednocześnie zapewnia osiągi zgodne
ze standardami CIFA. Tym samym firma
CIFA kontynuuje poszerzanie produktów z rodziny Energya – ścieżka projektowania i rozwoju rozpoczęła się jeszcze
w 2011 r. wraz z pierwszą na świecie
hybrydową betonomieszarką (Model Energya E9), której premiera miała miejsce
na targach bauma 2013 oraz pierwszą
hybrydową pompą do betonu natrysko-

wego Energya CSSE, pokazaną po raz
pierwszy na targach bauma 2016. Obecnie maszyny te pracują w największych
miastach Europy.
W ubiegłym roku Energya MK28E – hybrydowa pomogruszka – otrzymała prestiżową nagrodę Red Dot 2020 w kategorii Industrial Design. CIFA zdobywa ją
po raz kolejny: Red Dot 2014 otrzymała
hybrydowa betonomieszarka Energya E9,
Red Dot 2017 przyznano hybrydowej pompie Energya CSSE. Jako zrównoważone
i innowacyjne rozwiązanie na rynku Energya MK28E spełnia wszystkie wymagania
użytkowników. Ta hybrydowo-elektryczna maszyna wykorzystuje najnowocześniejsze technologie w celu zmniejszenia
zużycia paliwa, emisji CO2 i hałasu. Spełnia
obecne i przyszłe potrzeby, łącząc postęp

© CIFA
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z ochroną środowiska. Jeśli chodzi o sam
projekt modelu MK28E, zachowano wiele
cech wspólnych z hybrydową betonomieszarką. Struktura elementów odzwierciedla styl gamy Energya pod względem
linii i kolorów. Dlatego ten pojazd wyróżnia się na tle innych.
Energya MK28E działa już na wielu
budowach w Europie. Pomaga obniżyć
koszty, ponieważ oszczędza paliwo i jest
świetnym sprzymierzeńcem na miejskich
placach budowy, gdzie zanieczyszczenie
akustyczne jest poważnym problemem.
Zastosowanie pojazdu w trybie elektrycznym zeruje emisję hałasu. Ten produkt
wyróżnia się wyjątkowymi cechami i niepowtarzalnym stylem, dlatego betonomieszarkę Energya MK28E wybierają
klienci, którzy chcą przekształcić narzędzie pracy w zrównoważony środowiskowo
okręt flagowy swojej firmy.

CIFA Magnum MK28E
to pierwsza na świecie
hybrydowa pompogruszka
typu plug-in montowana
na podwoziach samochodów
ciężarowych; maksymalny
zasięg pionowy 4-sekcyjnego
wysięgnika z systemem
składania „Z” to 27,15 m,
zasięg poziomy 23,27 m

| TECHNIKA |

System pozwala na pełne zarządzanie energią w każdych warunkach pracy,
a wybór i konfiguracja komponentów
maksymalizują ogólną wydajność. Konwencjonalny układ hydrauliczny został
zastąpiony przez przekładnię elektryczną
o wysokiej wydajności. Możliwe jest obracanie bębna, wysięgnika, stabilizacja,
praca zespołu pompowego przy wyłączonym silniku Diesla, bez emisji spalin i przy
bardzo niskim poziomie hałasu podczas
fazy ładowania i rozładowania. Emisja
i redukcja hałasu sprawiają, że ENERGYA
jest bardzo przydatna we wszystkich obszarach, gdzie szacunek dla środowiska
jest pierwszym wyborem.
Energya MK28E może być montowana na 4-osiowych podwoziach samochodów ciężarowych, maksymalny zasięg
pionowy 4-sekcyjnego wysięgnika z systemem składania „Z” to 27,15 m, zasięg
poziomy 23,27 m, średnica przewodów
100 mm, kąt obrotu –240°/+240°. Sekcje 3 i 4 zostały wykonane z lekkiego
i wytrzymałego materiału kompozytowego CIFA Carbotech. Pompa to model
PB607EPC o maksymalnym wydatku teoretycznym 61 m3/h, wytwarzająca maksymalne ciśnienie 71 bar. Bęben betonomieszarki RH 80 wykonano z odpornej
na ścieranie stali klasy 450, grubość ścianek wynosi 3 mm. Pojemność nominalna
7 m3, geometryczna – 12,8 m3. Zbiornik
na wodę mieści 600 l.
Do sterowania pracą maszyny służy
proporcjonalny pilot radiowy (dodatkowy przewód 20 m) Hetronic. Hybrydowa
Energya MK28E jest wyposażona w baterie litowo-jonowe o pojemności 36 kWh/
125 Ah, ich ładowanie może odbywać się
prądem stałym 230V/16 A lub trójfazowym
prądem zmiennym 400 V/35 kW.

© Putzmeister

Putzmeister zmodernizował
modele pompogruszek PUMI 25-4
oraz 28-4. Oba modele mają
teraz nową, ulepszoną
i wydajniejszą pompę
rdzeniową o skoku
1000 mm. Doprowadzona
do perfekcji kinematyka
zwiększa przestrzenny
zasięg pracy i eliminuje
miejsca niedostępne,
co zwiększa efektywnie
realny zasięg operacyjny

Putzmeister PUMI
Putzmeister zmodernizował modele
pompogruszek PUMI 25-4 oraz 28-4.
Oba modele mają teraz nową, ulepszoną
i wydajniejszą pompę rdzeniową o skoku
1000 mm. Pompa ta jest również oferowana w modelach PUMI 28-4 i 31-4
(EDTV45).
Zespół pompowy jest fabrycznie oferowany z napędem od dołu (od strony
tłoka) dla maksymalnego ciśnienia tłoczenia lub od strony tłoczyska dla maksymalnej wydajności tłoczenia, nie ma
opcji SBU (funkcja SBU przełącza między posuwem od strony tłoczyska a posuwem od strony tłoka). Pojedynczy tłok
(o długiej żywotności) jest teraz zawarty
w standardowym zakresie dostawy.
Dłuższy skok przy tej samej średnicy
zwiększa wydajność do 92 m3/h (teoretyczna maksymalna). Ponadto pompa przełącza się rzadziej, co prowadzi do mniejszego zużycia i zmniejsza drgania masztu.
4-ramienny wysięgnik z systemem
składania „Z” zapewnia optymalną charakterystykę pracy. Doprowadzona do perfekcji kinematyka zwiększa przestrzenny
zasięg pracy i eliminuje miejsca niedostępne, co zwiększa efektywnie realny
zasięg operacyjny. Bezpośrednie powiązanie sterowania wysięgnikiem z układem
podpór, zminimalizowanie drgań masztu,
nowo zaprojektowany zespół pompujący
przy zachowaniu wysokiej odporności
konstrukcji stalowej gwarantują maksymalną precyzję podawania betonu.
Aby zapewnić jak najdłuższą bezawaryjną eksploatację, Putzmeister dopracował pompogruszkę PUMI do perfekcji.
Odporna na skręcanie rama i zoptyma-

lizowany kształt bębna mieszarki zapewniają spójne rozłożenie ciężaru na osie.
Chroni to maszynę i w dłuższym okresie
użytkowania prowadzi do oszczędności
kosztów. Specjalnie na potrzeby PUMI
została również udoskonalona jednostka
pompująca ze zoptymalizowaną S-rurą
i dużym koszem zasypowym.
Obecnie w ofercie firmy Putzmeister
znajdują się 4 modele pompogruszek
PUMI z nową pompą rdzeniową: PUMI
25-4.77 S, PUMI 28-4.77 S, PUMI
28.4.79 S oraz PUMI 31-4.79 S.

Schwing Stetter UltraEco
Betonomieszarki Schwing Stetter zostały zaprojektowane z myślą o wydajności i oszczędności. Najlepszym przykładem sukcesu jest model UltraEco:
przy wadze zaledwie 3250 kg UltraEco
jest jedną z najlżejszych dostępnych na
rynku betonomieszarek samochodowych
o nominalnej pojemności bębna 9 m3
i w połączeniu z podwoziem 8×4 o zoptymalizowanej masie pozwala na przewiezienie 8 m3 świeżego betonu (przy
gęstości 2,35 t/m3).
Floty UltraEco można optymalnie wykorzystywać w połączeniu z mieszalniami Stetter z nowym mieszalnikiem dwuwałowym DW 4.0. Przy dwóch partiach
maksymalna objętość 8 m3 może zostać
osiągnięta dokładnie, co zmniejsza nieproduktywny okres użytkowania betonomieszarek. Wysoka wydajność w połączeniu z wytrzymałością i długą żywotnością
sprawiają, że koncepcja betonomieszarek UltraEco stała się punktem odniesienia dla lekkich betonomieszarek na
całym świecie.
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© Schwing Stetter

Betonomieszarka
Schwing Stetter
UltraEco waży 3250 kg
i w połączeniu z podwoziem 8×4 o zoptymalizowanej masie
pozwala na przewiezienie 8 m3 świeżego
betonu

Pracująca w betonomieszarkach UltraEco przekładnia Ecomix II CML firmy
ZF jest znacznie lżejsza niż napędy konwencjonalne, a zastosowanie oleju przekładniowego o wydłużonej trwałości, który
rzadko wymaga wymiany, powoduje, że
przekładnia ma uproszczoną obsługę. Wytrzymałość konstrukcji i mocne łożysko
elastomerowe sprawiają, że przekładnia
nadaje się do stosowania nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach
na najtrudniejszych placach budowy.
W betonomieszarce UltraEco spirale
mieszające przed wspawaniem w bęben
mieszający są precyzyjnie zakrzywione
tak, aby podążały za konturem bębna
mieszającego jeszcze przed ich zamontowaniem. Ukształtowane wstępnie spirale
mieszające można następnie instalować
i spawać praktycznie bez generowania
naprężeń. Ta opatentowana procedura
zmniejsza naprężenia spawów i wydłuża
żywotność spiral. Bęben mieszający UltraEco jest wykonany z trudnościeralnej
stali Hardox 400, podczas gdy spirale mieszające i ochrona krawędzi z Hardox 500.
Z kolei rama betonomieszarki wykonana
jest ze stali wysokiej jakości typu S 500 MC.
W połączeniu z dobrze przemyślaną konstrukcją pozwala to na znaczne zmniejszenie masy przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej stabilności i wytrzymałości.
Wygodny i łatwy w użyciu opcjonalny
moduł sterowania pracą maszyny Smart
control pozwala na utrzymanie stałej niskiej prędkości obrotowej bębna (napęd
o stałej prędkości) – niezależnie od pręd-

© FML Leżajsk

Betonomieszarka FML Leżajsk
BSH-043 montowana na podwoziach 2-osiowych ma pojemność
użyteczną 4 m3

kości pojazdu. Zmniejszenie prędkości
obrotowej bębna obniża jego zużycie i zużycie paliwa, co zwiększa efektywność
wykorzystania betonomieszarki. Typowe
procesy, takie jak ładowanie i rozładunek
betonu, są uproszczone, a źródła błędów
zminimalizowane, co oznacza większe
oszczędności i szybszą pracę.

FML Leżajsk BSH-043
Fabryka Maszyn w Leżajsku Sp. z o.o.
produkuje betonomieszarki samochodowe
hydrauliczne o pojemności mieszalnika
od 4 do 12 m3. Do napędu betonomieszarki wykorzystany jest silnik podwozia,
który przenosi moment obrotowy poprzez
przystawkę odbioru mocy na pompę hydrauliczną zespołu napędowego zabudowy.
Ciekawą propozycją dla betonomieszarki,
która sprawdzi się na niewielkich placach
budowy, jest produkowany przez FML
Leżajsk model BSH-043 z mieszalnikiem
o pojemności geometrycznej 6,2 m3 i użytecznej 4 m3. Ważąca 2900 kg (po opcjonalnym „odchudzeniu” 2610 kg) betono-
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mieszarka jest montowana na 2-osiowych
podwoziach samochodów ciężarowych
– długość ramy pomocniczej to 4000 mm,
całkowita długość zabudowy – 5200 mm.
Pojemność zbiornika wody wynosi 650 l.
Mieszalnik wykonany jest z wysokowytrzymałej i odpornej na ścieranie stali,
składa się ze stożków oraz części cylindrycznej, wewnątrz znajdują się 2 spirale
mieszające, które zapewniają szybkie
i pewne opróżnienie mieszalnika.
Od niedawna klienci FML Leżajsk mają
możliwość zainstalowania w swojej betonomieszarce uniwersalnego modułu
sterującego mieszalnikiem. Sterowanie
betonomieszarki jest bardzo proste i wykonuje się je intuicyjnie. Obejmuje tylko
włączanie i wyłączanie silnika pojazdu,
regulacje prędkości obrotowej oraz zmianę
kierunku obrotów bębna mieszalnika. Przy
pomocy joysticków i przycisków możliwe
jest płynne uzyskanie prędkości obrotowej mieszalnika w całym jej zakresie,
w obu kierunkach.

Opracowanie Dariusz Piernikarski
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II edycja Kampanii
„Dobry Transport”

razowego prowadzenia prekwalifikacji
i kontroli wstępnych z zakresu BHP.
Oprócz tego firmy świadczące usługi
w zakresie transportu i podawania betonu uprawnione są do wolnego wjazdu
na teren wytwórni betonu towarowego
przynależnych do SPBT w okresie ważności certyfikatu bez dodatkowych kontroli z zakresu BHP. Każdy certyfikowany pojazd otrzyma naklejkę dla lepszej
identyfikacji i bezkontaktowego wjazdu
na budowę.

Katarzyna Biskupska
Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego
w Polsce, inicjator Kampanii Znaku Jakości „Dobry
Beton”, dwa lata temu uruchomiło nowy projekt
– Kampanię „Dobry Transport”, która wyróżnia
firmy świadczące usługi transportu i podawania
betonu według najwyższych standardów BHP.

© Hansa

towarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT)
to organizacja zrzeszająca producentów betonu towarowego oraz firmy
z zaplecza technicznego i technologicznego tej branży. Kampania „Dobry Transport” (certyfikacja BHP środków transportu betonu) skierowana jest do wszystkich
producentów betonu i firm świadczących
usługi w zakresie transportu i podawania mieszanek betonowych, którzy realizują te czynności z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warto podkreślić, że certyfikat „Dobry
Transport” jest potwierdzeniem świadczenia usług transportu i podawania betonu według najwyższych standardów
BHP oraz dbałości o komfort i właściwy
standard pracy. Firma z takim wyróżnieniem jest postrzegana jako bezpieczny
i wiarygodny pracodawca.
Właściciel certyfikatu ma m.in. prawo
wjazdu na budowy realizowane przez
firmy skupione w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i ich podwykonawców bez konieczności każdo-

Wymagania regulaminowe
Uzyskanie certyfikatu „Dobry Transport” nie jest trudne – wystarczy spełnić
obligatoryjne warunki regulaminu, który
wskazuje, w jakie elementy zapewniające
bezpieczeństwo powinny być wyposażone pojazdy samowyładowcze, pompy
do betonu i pompogruszki oraz betonomieszarki. Są to m.in. sygnał cofania, lusterka (klasy IV i V), boczne barierki bezpieczeństwa, kliny pod koła, elementy
odblaskowe, bariera przeciwnajazdowa,
żółta lampa błyskowa, przeciwpoślizgowe nakładki na stopnie wejściowe do
samochodu.
Do oceny brane są również elementy
bezpieczeństwa kierowców i operatorów sprzętu oraz to, jakie podstawowe
szkolenia, umiejętności czy uprawnienia
posiadają. Po złożeniu wniosku do kapituły Znaku SPBT „Dobry Transport”
nastąpi audyt weryfikujący zgłoszone
pojazdy, a następnie weryfikacja wniosków i ostateczne przyznanie wyróżnienia „Dobry Transport”.
W tym roku w ramach II edycji zostało
certyfikowanych 140 betonomieszarek
i 53 pompy do betonu. Większość pojazdów prolonguje to wyróżnienie na okres
2 lat. W czasie obostrzeń związanych
z COVID-SARS 2 audyty odbywały się
przy wykorzystaniu transmisji on-line.
Uroczysta Gala Finałowa – w trakcie
której nastąpi wręczenie certyfikatów
– odbędzie się 9 września br. w sali kongresowej Centrum Polskiego Komitetu
Olimpijskiego w Warszawie.

Gala Kampanii Znaku „Dobry Transport” będzie też
miejscem prezentacji przedstawicieli producentów
pomp do betonu i betonomieszarek, montowanych
na podwoziach samochodów ciężarowych.
Przed Centrum PKOl zaprezentowana zostanie
miniekspozycja sprzętu mobilnego
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Pompa do betonu
Cifa K56L już w Polsce

Katarzyna Biskupska

Pompy do betonu serii Steeltech to linia pomp stalowych, najbardziej
popularnych w portfolio włoskiego producenta. Prezentujemy
pierwszą w Europie pompę Cifa K56L, której prezentacja przez cały
wrzesień odbywa się w siedzibie TarCo.

ompę do betonu K56L serii Steeltech, zabudowaną na 5-osiowym
podwoziu, wyposażono w 5-sekcyjny stalowy wysięgnik z systemem składania typu „RZ”, sterowany hydraulicznie i o dużej manewrowości. W modelu
tym zastosowano agregat pompujący
HP1808ECX o maksymalnej wydajności
180 m3 mieszanki betonowej na godzinę.
Elementem tej pompy jest nowoczesny 9-calowy zawór typu „S” o bardzo długiej żywotności, dostosowany do
pracy z „ciężkimi” betonami. Zasuwa
wyposażona jest w mechanizm do automatycznej kompensacji luzów, co zapewnia niezmienność parametrów tłoczenia

mieszanki przez cały okres eksploatacji
pompy. Zastosowane elementy ścierne
zasuwy o podwyższonej na zużycie odporności zwiększają trwałość pompy.
Układ hydrauliczny pompy jest oszczędny energetycznie.

Funkcjonalne wyposażenie
W wyposażeniu standardowym znajdują się m.in. kontrola stabilności ze
wskaźnikiem wypoziomowania maszyny,
2 piloty zdalnego sterowania drogą radiową Hetronic 3 oraz Cifa Long Life Pipes, czyli dwupłaszczowe rury do betonu wykonane z trudno ścieralnej stali.
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W wyposażeniu znajduje się również zbiornik wody o poj. 600 l, średniociśnieniowa pompa wody, elektryczny wibrator
sterowany zdalnie, umiejscowiony na pokrywie kosza zasypowego wykonanego
z włókna węglowego oraz centralny system smarowania zespołu pompującego.
Ciekawym rozwiązaniem pompy jest
zacisk na wężu końcowym, tzw. shut off
valve, który po naciśnięciu na pilocie
kontrolnym jednego przycisku powoduje
natychmiastowe odcięcie podawania betonu. Ułatwia to utrzymanie w czystości
placu budowy, gdyż nie brudzi go beton
spadający z wysięgu. Chwalą to rozwiązanie również odbiorcy usług pompo-

| TECHNIKA |

wania, gdyż odcięcie podawania betonu,
kiedy szalunek jest już pełen, powoduje,
że nie występuje tzw. poślizg bezwładności, gdy potrafi spaść jeszcze do 0,5 m3
betonu znajdującego się w rurach i wężu końcowym.

Sprytne rozwiązania techniczne
Inżynierowie z centrum badawczego
Cifa słuchają użytkowników, dzięki temu
wiedzą, z czym mają problemy w trakcie eksploatacji i pracują nad tym, by je
rozwiązać. Ważnym rozwiązaniem ułatwiającym pracę jest zaawansowany system zarządzania maszyną Smartronic
Gold z kontrolą stabilności ASC, systemem MBE kontrolującym maksymalne
wysunięcie wysięgnika, diagnostyką i nowymi funkcjami elektronicznymi ułatwiającymi obsługę na placu budowy.
System ASC (Advanced Stability Control) kontroluje stabilność pompy, gdy nie
ma możliwości rozłożenia całkowicie podpór. System ten przelicza, na ile bezpiecznie można wysunąć ramię wysięgnika
przy nie całkiem wysuniętych podporach,
aby nie wpłynęło to na stabilność maszyny i bezpieczeństwo pracy. Rozwiązanie to ułatwia pracę w trudnych warunkach, np. przy wykopie lub blisko budynku.
Smartronic informuje kierowcę o pracy
pompy. Na wyświetlaczu pokazany jest
komunikat, czy pompa pracuje bez problemów: zielone światło – pracuje normalnie, żółte – uwaga, coś się dzieje, np.
wzrosło ciśnienie w układzie hydraulicznym lub jest zbyt wysoka temperatura
oleju. Operator wie, że jest problem, nawet gdy jest oddalony od maszyny. Kiedy
na wyświetlaczu pojawi się czerwone
pole, to znak, że pompa zmniejsza swoją

Tarco przeprowadza szkolenia z uruchomienia maszyny dla operatorów i kierowców (jest to warunek do udzielenia gwarancji), serwisów oraz potencjalnych użytkowników, organizowane przez
Cifa Academy, a także szkolenia techniczne wspólnie z TDT. Są również szkolenia dla producentów podwozi z prawidłowego procesu specyfikowania pojazdów z maszynami Cifa

wydajność, wówczas operator ma czas
zareagować, zanim maszyna przestanie
pracować. Operator widzi te komunikaty
również na pilocie, który ma przy sobie,
więc nawet jeśli jest oddalony od sprzętu,
ma podgląd na wyświetlające się błędy,
ostrzeżenia i zagrożenia.

CIFA VISTA – zarządzanie
w chmurze
System VISTA to zarządzanie flotą
pojazdów oparte na chmurze i nadzór
bezpośrednio z urządzenia mobilnego
przedsiębiorcy oraz możliwość analizy
w czasie rzeczywistym zbieranych danych,
monitorowanie wydajności, kosztów i tras
maszyny oraz zapobieganie przypadkom
kradzieży. To sprawny i szybki kontakt
między właścicielem a firmą Cifa.
Korzyścią z systemu VISTA jest możliwość sprawnego rozwiązywania problemów z maszyną przez otrzymywanie
komunikatów diagnostycznych związanych z pracą komponentów i pomoc w planowaniu konserwacji. Dzięki temu unika
się zbędnego czasu przeznaczonego na
wyjazd w celu diagnostyki awarii.
Urządzenie jest instalowane w głównej skrzynce elektrycznej. Ma wbudowany
moduł do przesyłania danych z kartą
SIM oraz moduł transmisyjny połączony
z maszyną magistralą CAN.

Sprawny serwis Tarco
Firma Tarco – wyłączny autoryzowany
przedstawiciel Cifa w Polsce – obsługuje
gwarancyjnie cały teren Polski. Dział
techniczny firmy dysponuje 6 pojazdami
serwisowymi, które pozwalają na wymianę części w warunkach polowych.
Tarco ma też dostęp on-line do pełnej dokumentacji technicznej wszystkich wyprodukowanych maszyn, dzięki czemu
możliwe jest szybkie ustalenie potrzeb
klienta jedynie na podstawie numeru
seryjnego urządzenia. Standardy Cify przewidują, że dostawa potrzebnych części
zamiennych realizowana jest w ciągu
48 godzin. Spółka zbudowała sieć autoryzowanych serwisów współpracujących,
zapewniających sprawną obsługę klientów oraz dostęp do podstawowych części
zamiennych. Oprócz tego ma podpisaną
umowę na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z niezależnymi serwisami, które
mają uprawnienia TDT – są to serwisy
znajdujące się pod Krakowem, Warszawą, Poznaniem i Gdańskiem. Serwisy
te są zobligowane do wysyłania swoich
mechaników na kursy do Cifa Academy
we Włoszech, a także do posiadania serwisu mobilnego i utrzymywania minimalnego stoku części zamiennych.

Zdjęcia: © Cifa
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CIFA K36L-5
Nowa pompa do betonu w ofercie
firmy CIFA to model Steeltech K36L-5.
Ta kompaktowa maszyna montowana
jest na podwoziach samochodów ciężarowych 6×4 o rozstawie osi 4500 mm, co
zapewnia doskonałą zwrotność. Pompa
K 36L-5 to doskonały wybór dla małych
i średnich firm budowlanych. Sprawdzi
się również wtedy, gdy potrzebna jest
duża przepustowość, np. przy realizacji
takich inwestycji, jak mosty i głębokie za-

lewy, parkingi czy piwnice. Pompę można
wyposażyć w jednostkę pompującą działającą w otwartym lub zamkniętym obwodzie hydraulicznym. Zasięg pionowy
5-sekcyjnego wysięgnika wynosi 35,6 m,
poziomy – 31,2 m, masa kompletnego
pojazdu nie przekracza 26 t.
Wysięgniki pomp CIFA łączą w sobie
solidność i niezawodność. Każda sekcja
została zaprojektowana tak, aby mieć
maksymalną wytrzymałość strukturalną,
redukując do minimum obszary narażone
na naprężenia. Konfiguracja wysięgników

Pompy do betonu
– nowe propozycje
Proponujemy subiektywny przegląd nowych
rozwiązań, jakie ostatnio pojawiły się na rynku
w grupie pomp do betonu montowanych
na podwoziach samochodów ciężarowych.

zapewnia najbardziej wydajną pracę,
wszechstronność i pozwala dotrzeć do
każdego miejsca na placu budowy, nawet
do tych trudno dostępnych, gwarantując
szybkość podczas manewrowania. Układ
i wymiary podpór stabilizacyjnych pozwalają na łatwe umieszczanie pompy
K36L-5 we wszystkich typowych miejscach pracy.
Grupa pompująca zapewnia regularny przepływ przy minimalnym poziomie
drgań. Stosowane są zespoły pompowe
HP1608EC (wydatek 160 m3/h, ciśnienie
pompowania 80 bar, zamknięty obwód
hydrauliczny) lub HP1606H (wydatek
160 m3/h, ciśnienie pompowania 53 bar,
otwarty obwód hydrauliczny).
Pracą zespołu pompowego HP1606H
steruje system easytronic, w przypadku zespołu HP1608EC jest to system Smartronic
(wersja Silver lub Gold). Dzięki wykorzystaniu magistrali CAN system Smartronic może wykonać pełną diagnozę dla
wszystkich elementów pompy. Wyświetlacz pokazuje wszystkie komponenty działające lub aktywne podczas pompowania,
takie jak cylindry, pompy hydrauliczne,
zawory, światła i akcesoria. W systemie
Smartronic Gold zintegrowane są takie
funkcje, jak zaawansowana kontrola stabilności ASC, diagnoza ciśnienia, pełna
kontrola sterowania oraz automatyczne
składanie wysięgnika, a obsługę ułatwia
dotykowy panel tylny.

© CIFA

Putzmeister

CIFA Steeltech K36L-5 montowana jest na podwoziach samochodów ciężarowych
6×4, to doskonały wybór dla małych i średnich firm budowlanych; zasięg pionowy
5-sekcyjnego wysięgnika wynosi 35,6 m, poziomy 31,2 m
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Pompy do betonu z rodziny BSF
iONTRON Hybrid firmy Putzmeister to
światowa nowość dzięki nowemu zintegrowanemu rozwiązaniu w linii pomp
hydraulicznych, które oszczędza miejsce
i wagę. Silnik elektryczny jest zasilany
energią elektryczną w miejscu pracy i nie
jest potrzebny dodatkowy akumulator, co
zapewnia większe rezerwy ładowności na
codzienną pracę. Elektryczne pompowanie betonu nigdy nie było tak proste
– wystarczy podłączyć i pompować.

| TECHNIKA |
Pompa do betonu iONTRON Hybrid
jest dostępna w kilku wersjach: BSF 24-4
oraz BSF28-4 (wysięgnik 20 i 28 m),
BSF 36-4 (wysięgnik 36 m), BSF 42-5
(wysięgnik 42 m) oraz BSF 47-5 (wysięgnik 47 m). W pompach, oprócz różnych
długości wysięgnika, zastosowano różne
modele pomp tłoczkowych (16H, 15 iLS
i 17iLS). Putzmeister swoim klientom zaleca konfigurację maszyny hybrydowej
iONTRON z pompą bazową iLS. Skuteczność tego zestawu jest szczególnie wysoka. Uzyskiwany jest zoptymalizowany
przebieg tłoczenia, ponieważ nie ma

tryczny o mocy 92 kW bez problemu pokrywa zwykłe obszary zastosowań w trybie elektrycznym.
Dysponując pompą iONTRON Hybrid,
bardzo łatwo jest pracować w sposób
zrównoważony: wystarczy rozwinąć kabel, podłączyć złącze i korzystać ze źródła
prądu na miejscu (125 A). Po krótkiej instrukcji wstępnej może to zrobić sam operator pompy. Przejście ze znanego napędu
Diesla na tryb elektryczny jest bardzo proste i odbywa się przy pracującym silniku.
Silnik elektryczny wykorzystuje swoją moc
do obsługi podpór i pompowania betonu.

stosowania niż jakakolwiek inna pompa
do betonu montowana na podwoziu samochodu ciężarowego w tej klasie.
Podstawową ideą jest napędzanie jednego lub więcej przegubów wysięgnika
za pomocą silnika obrotowego umieszczonego w przegubie, co zapewnia nieograniczoną mobilność. Poprzez bezpośrednie sterowanie silnikami hydraulicznymi
DirectDrive polecenia operatora są natychmiast przekładane na ruchy, dzięki
czemu wysięgnik S 36 X DirectDrive
może być napędzany niezwykle precyzyjnie. DirectDrive usuwa prawie wszystkie ograniczenia na ostatnich dwóch połączeniach wysięgnika, które wynikają
z użycia siłowników hydraulicznych. Cała

wąskich gardeł w przepływie betonu, a zużycie paliwa jest o 25% mniejsze dzięki
innowacyjnemu sterowaniu. iONTRON
Hybrid ma wydajność do 100 m3/h.
Podczas premiery nowe pompy do betonu iONTRON Hybrid firmy Putzmeister
wywołały sensację na całym świecie. Po
raz pierwszy udało się zredukować emisję
CO2 z pompy do betonu do zera przy założeniu, że stosowany miks energetyczny
jest również bezemisyjny. Do tego należy
dodać wyraźnie niższy poziom hałasu,
niską wagę oraz bardzo ciekawą wydajność i rentowność. Dzięki maszynie iONTRON natężenie hałasu odczuwanego
przez ludzi można zmniejszyć o prawie
połowę. Jest to ok. 107 dB w trybie elektrycznym – przy pracującym silniku spalinowym jest to 115 dB.
Rozwiązanie polegające na zintegrowaniu bloku hybrydowego typu plug-in
z zespołem pompy hydraulicznej jest nie
tylko przyjazne dla środowiska, ale także
oszczędza paliwo, miejsce i wagę oraz
jest tak nowatorskie, że firma Putzmeister złożyła wniosek o patent. Możliwości
wykorzystania pompy są praktycznie
nieograniczone, ponieważ silnik elek-

© Schwing Stetter

© Putzmeister

W pompach do betonu Putzmeister BSF iONTRON Hybrid
zintegrowano blok hybrydowy typu plug-in z zespołem
pompy hydraulicznej – rozwiązanie jest nie tylko przyjazne
dla środowiska, ale także oszczędza paliwo, miejsce i wagę;
silnik elektryczny o mocy 92 kW bez problemu pokrywa
zwykłe obszary zastosowań w trybie elektrycznym

Napęd wysięgnika DirectDrive w pompie do betonu Schwing Stetter S 36 X umożliwia zakres ruchu wynoszący 360° na ostatnim i 330° na trzecim przegubie wysięgnika – to nowe i bardziej elastyczne możliwości zastosowania pompy do betonu
montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego

Schwing Stetter
W pompie do betonu Schwing Stetter
S 36 X zastosowano napęd wysięgnika
DirectDrive z nieograniczonymi kątami
skrętu. Jeszcze przed wprowadzeniem do
produkcji seryjnej rozwiązanie to było postrzegane jako rewolucja w tym obszarze
produktów. Innowacyjny napęd S 36 X
DirectDrive z zakresem ruchu wynoszącym 360° na ostatnim i 330° na trzecim
przegubie wysięgnika stwarza zupełnie
nowe i bardziej elastyczne możliwości za-

intuicyjna obsługa i myślenie związane
z obsługą pompy do betonu montowanej na ciężarówce, wszystkie ruchy w halach i przekazywanie mieszanki betonowej do wnętrza budynków osiągnęły
nowy, rewolucyjny poziom i sprawiają, że
pytanie o klasyczne typy składania masztów R, RZ lub Z jest zbędne. W pompie do
betonu S 36 SX DirectDrive zastosowano
również dobrze znane i sprawdzone komponenty, które w połączeniu ze wszystkimi jej funkcjami czynią maszynę wyjątkowym narzędziem pracy.
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Model 50 M5
XXT to największy typ w gamie
montowanych
na ciężarówkach
pomp do betonu
marki Liebherr;
5-segmentowy
wysięgnik ma
zasięg pionowy
49,1 m i poziomy 44,4 m

Pompa do betonu Schwing Stetter
S 36 SX DirectDrive ma wysięgnik o zasięgu pionowym 35,1 m, maksymalny
wydatek podawanego betonu to 161 m3/h
pod maksymalnym ciśnieniem 85 bar.
Pompa może być montowana na 3-osiowych podwoziach samochodów ciężarowych do 26 t dmc.

towy, maszt po złożeniu ma minimalny
zwis – zapewnia to bezpieczne właściwości jezdne i dobre prowadzenie na
placu budowy.
W Niemczech pompa Liebherr 50 M5
XXT jest montowana na standardowym
5-osiowym podwoziu (10×4), masa własna
takiego pojazdu nie przekracza 40 t, co
pozostawia wystarczającą rezerwę ładowności dla szerokiej gamy akcesoriów.
W pompie zastosowano innowacyjne,
wąskie podpory XXT, są one wyjątkowo
stabilne i odporne na skręcanie. Przednie i tylne ramiona podporowe są mocowane bezpośrednio do wspornika masztu
wysięgnika odkładającego, co oznacza,
że siły przenoszone są z masztu bezpośrednio na podparcia. Wszystkie 4 ramiona nośne można obracać – pozwala
to na maksymalną elastyczność i tworzy
wyjątkowo duży obszar roboczy wysięgnika, gdy jest on wąsko podparty. To
decydująca zaleta, zwłaszcza na placach
budowy z ograniczonym dostępem.

Betonstar BST H51
Portfolio firmy Betonstar powiększyło
się o zupełnie nową konstrukcję, będącą
rozwinięciem bardzo sprawdzonej maszyny H47 – jest to pompa Betonstar H51.
Nowa pompa wyposażona w 5-ramienny
wysięgnik może mieć agregat pompujący
Rexroth A4 VG 125 o wydajności 160 m3/h
(model BST 51.16 5RZ) lub 200 m3/h
(model BST 51.20 5RZ) i jest montowana
na 4-osiowych podwoziach samochodów
ciężarowych. Beton jest pompowany pod
maksymalnym ciśnieniem 81 bar.
Wysięgnik 5-sekcyjny typu RZ ma
zasięg pionowy 51 m i poziomy 45 m,
zastosowano rury przesyłowe o średnicy
125 mm (opcjonalnie rurociąg dwupłaszczowy 125 mm). Do intuicyjnej kontroli
parametrów pracy maszyny – również
zużycia paliwa – można wykorzystać
system SMARTSTAR, opcjonalnie z systemem kontroli stabilności ASC.

Opracowanie Dariusz Piernikarski

Pompa Betonstar
H51 ma 5-sekcyjny
wysięgnik RZ
o zasięgu pionowym 51 m i poziomym 45 m, wydajność pompowania
to 160 m3/h lub
200 m3/h betonu
pod maksymalnym
ciśnieniem 81 bar
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© Hansa Europe

Na targach Nordbau 2019 firma Liebherr zaprezentowała po raz pierwszy montowaną na podwoziu samochodu ciężarowego pompę do betonu 50 M5 XXT.
Podczas projektowania 50 M5 XXT skupiono się na integracji nowych technologii, redukcji wagi i optymalizacji wymiarów produktu. Urządzenie należące
do klasy 50-metrowej z powodzeniem
funkcjonuje na rynku od trzech lat, zapewniając wysoką ekonomiczność eksploatacji i większe korzyści klientom.
Model 50 M5 XXT to największy typ
w gamie montowanych na ciężarówkach
pomp do betonu marki Liebherr. 5-segmentowy wysięgnik jest bardzo łatwy
w obsłudze dzięki doskonałej kinematyce. Naprzemienne orurowanie ułożone
blisko poszczególnych segmentów masztu
zapewnia łatwe pozycjonowanie na placu
budowy. Zasięg pionowy 49,1 m i poziomy 44,4 m powoduje, że ta kompaktowa
pompa do betonu montowana na ciężarówce ma imponujący zasięg działania.
Nowo opracowany wspornik masztu,
pomimo znacznej redukcji wagi, gwarantuje większą stabilność niż w dotychczas stosowanych rozwiązaniach. Dużą
rolę odegrały przy tym opracowane we
własnym zakresie komponenty, takie jak
wieniec obrotowy i napęd wieńca. Przygotowując nową pompę 50 M5 XXT, korzystano z wieloletniego know-how firmy
Liebherr w zakresie rozwoju i produkcji
komponentów, również do innych maszyn budowlanych.
Model 50 M5 XXT jest opcjonalnie
dostępny z czterema różnymi zespołami
pompowymi. Umożliwia to uzyskanie
wydatku pompowania od 138 m3/h do
167 m3/h. 2 zespoły pompowe to wersje
o długim skoku; przy skoku tłoczenia
2400 mm pracują one wyjątkowo płynnie i wydajnie.
W zależności od podwozia całkowita
długość nowej pompy Liebherr 50 M5 XXT
wynosi około 12 m w położeniu transportowym. Nowy, wyjątkowo kompak-

© Liebherr

Liebherr
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Włoski duet do zadań
specjalnych

Katarzyna Biskupska
Iveco T-Way to nowy samochód ciężarowy do najtrudniejszych zadań off-road.
Jeden z pierwszych egzemplarzy w Polsce został zabudowany betonomieszarką
Cifa SL9 Basic. Przedstawiamy w szczegółach ten wyjątkowy pojazd.

rezentowany model Iveco T-Way
AD410T41B 8×4×4 w wersji pod
montaż betonomieszarki jest napędzany silnikiem Cursor 13 Euro VI D
o mocy maksymalnej 302 kW (410 KM)
rozwijanej w zakresie 1370–1655 obr/min
i maksymalnym momencie obrotowym
2100 Nm dostępnym w przedziale 900–
–1370 obr/min. Silnik współpracuje ze
zautomatyzowaną skrzynią biegów Hi-Tronix o 16 przełożeniach z funkcjami
opracowanymi specjalnie z myślą o mobilności w terenie. Oprogramowanie
skrzyni ma tryb manewrowania Creep,
który zapewnia bardzo niską prędkość
jazdy manewrowej oraz tryb Rocking,
który pomaga „wykołysać” samochód, gdy
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Pozioma osłona poliestrowa
na ramie pośredniej pod beczką
chroni ją przed obijaniem
kamieniami wydobywającymi
się spod kół pojazdu
po wewnętrznej stronie,
czyli tam, gdzie nie pomogą
nadkola

Osłona pionowa z poliestru chroniąca
trudnodostępne do mycia miejsca
(np. rolki, na których się obraca cały bęben)
przed zabrudzeniem ładowanym betonem
1

2

Kołnierz zamontowany nad bębnem (pałąk
ze sprężyną) dociskający go do konstrukcji
nośnej pojazdu podczas jazdy na pusto po terenie nieutwardzonym. Zapobiega ewentualnym
obiciom rolek podczas jazdy po wertepach
oraz przesunięciom, które mogłyby skutkować
scentrowaniem gruszki i złą jej rotacją
2

Zbiornik na wodę – ze stali nierdzewnej, pod
ciśnieniem. Dzięki temu w warunkach zimowych
nie ma problemu z pozostałą w nim wodą.
Po prostu za pomocą sprężonego powietrza cała
instalacja jest opróżniana i nie ma obawy, że
resztki wody zamarzną i rozsadzą rurki
1

ten zakopie się na luźnej nawierzchni.
Jest również funkcja Hill Holder, która
utrzymuje pojazd w momencie ruszania,
gdy ten stoi na wzniesieniu. Funkcje bardzo przydatne podczas transportu betonu
w terenie nieutwardzonym na budowie.
Nowy T-Way to niejako następca Trakkera. W porównaniu z poprzednikiem ma
zwiększoną ładowność dzięki obniżeniu
masy własnej przez zastosowanie nowej

konstrukcji zawieszenia tylnych osi. Zalety tego rozwiązania ujawniają się szczególnie w trakcie zadań transportowych
realizowanych częściowo po drogach
utwardzonych, np. podczas przewożenia
materiałów budowlanych. Osie przednie
mają nośność po 8 t, osie tylne HR typu
tandem o nośności 2×13 t mają zwolnice
w piastach kół. Przełożenie przekładni
głównej 3,79.

Dostępne przystawki odbioru mocy
pozwalają odebrać moment obrotowy
do 2300 Nm. Wytrzymała rama ma
podłużnice o grubości 10 mm, w modelu
T-Way AD410T41B 8×4×4 rozstaw osi
wynosi 4250 mm. Aluminiowy zbiornik
paliwa ma pojemność 290 l, zbiornik
AdBlue – 50 l.
T-Way ma nowoczesną instalację
elektryczno-elektroniczną Hi-Mux, znaną
wcześniej z modeli S-Way i X-Way.
Dzięki temu rozwiązaniu można było zastosować nową skrzynię biegów Hi-Tronix. Pojazd ma w standardzie hamulce
tarczowe na wszystkich osiach. Część
podzespołów przedniego zawieszenia,
np. osie przednie, są zapożyczone z modelu X-Way. Z uwagi na to, że zastosowano hamulce tarczowe, samochód kat.
N3G można było wyposażyć w system ESP.
Ciężarówka ma kabinę dzienną AD
z niskim dachem o całkowitej wysokości
3100 mm, tunel silnika ma wysokość
340 mm. Do wyposażenia należy automatyczna klimatyzacja, fotel kierowcy

Najbardziej narażone na eksploatację elementy
w tylnej części gruszki, czyli drabinka, lej zasypowy
i lej spustowy są ocynkowane, co oznacza, że są
bardzo trwałe i łatwe w utrzymaniu czystości. Oba
leje mają dodatkową, łatwo wymienną wykładzinę
(stalową lub poliestrową), która bezpośrednio styka
się z podawanym betonem, chroniąc niejako leje
przed reakcją z materiałem. Przy lejach zastosowano też gumowe kołnierze
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premium. Zespół Infotainment ma nawigację na Europę i Rosję z bezpłatną aktualizacją przez 7 lat od daty zakupu pojazdu.
Moduł do komunikacji Connectivity pozwala na korzystanie z funkcji zdalnych,
takich jak proaktywny serwis i nadzór pojazdu przez IVECO Control Room, zdalna
diagnostyka (RAS) oraz aplikacja Easy APP
dla kierowców. Samochód jest wyposażony w pakiet LED – zamontowano reflektory przednie i światła tylne w technologii LED oraz światła przeciwmgłowe
z doświetlaniem zakrętów.

Transport betonu

Dodatkowe oświetlenie – dwie lampy z tyłu,
którymi operator może dowolnie pokierować,
by oświetlić miejsce podawania betonu

Betonomieszarka Cifa serii SL o pojemności mieszalnika 9 m3 ma nowoczesną i kompaktową konstrukcję oraz
wiele ciekawych i funkcjonalnych rozwiązań, część z nich pokazano na zamieszczonych zdjęciach. Wysoka jakość
mieszania i maksymalna wydajność uzyskiwana jest dzięki optymalnej pozycji
łopatek mieszających w bębnie. Nisko
osadzony środek ciężkości mieszarki tworzy odpowiedni rozkład obciążenia równoważącego, zapewniający lepszą pozy-

cję jazdy i doskonałą stabilność pojazdu.
Ramy osi oraz rama pośrednia zapewniają
dobrą przyczepność do drogi, większą
zwrotność i bezpieczeństwo. Wiele elementów wykonano np. z bardzo wytrzymałego poliestru, co pozwoliło na obniżenie ciężaru całego samochodu.
Betonomieszarka zamontowana została przez firmę Tarco w zakładzie w Kotorzu Małym. Tam odbył się nie tylko
montaż, ale też gruntowne sprawdzenie

reklama

Węże na wodę do mycia. Operator może swobodnie opłukać lej, a ponieważ taki sam przewód wypuszczony jest do samej góry na lej zasypowy,
może opłukać też bęben gruszki z zewnątrz

i uruchomienie pojazdu przed wydaniem.
Warto dodać, że Tarco ma homologację
na montaż betonomieszarek Cifa na podwoziach ciężarowych prawie wszystkich producentów działających w Polsce
i szkoli operatorów maszyn. Do serwisu w Kotorzu Małym betonomieszarki
trafiają na montaż w zestawach na ramach pośrednich.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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Branża odrabia straty

Dariusz Piernikarski

Portfele zamówień na nowe pojazdy użytkowe wypełnione po brzegi, czas
oczekiwania wydłużony nawet do kilkunastu miesięcy. Tak oto rysuje się obraz
rynku po pierwszej połowie bieżącego roku. Jak widać, firmy transportowe
odrabiają zaległości zakupowe spowodowane przez pandemię koronawirusa.

rzewidywana jeszcze w 2019 r.
nadchodząca korekta rynku i marcowy wybuch pandemii COVID-19
spowodowały, że przedstawiciele branży
pojazdów użytkowych spodziewali się, że
rok 2020 nie będzie rewelacyjny. W drugiej połowie roku nastąpił wyraźny wzrost
popytu, ale firmy transportowe, uważnie
śledząc rozwój sytuacji, starały się poprawić swoje wyniki finansowe i minimalizować straty. Konsekwencją tego był
zdecydowany spadek liczby zamówień na
nowe samochody ciężarowe w ogólnym
bilansie 2020 r. – liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych (> 3,5 t
dmc.) w krajach Unii Europejskiej zmalała
o 25,7% r/r, w Polsce spadek sprzedaży
w porównaniu z rokiem 2019 wyniósł 27%.
W bieżącym roku walka z pandemią
zaczęła przynosić widoczne skutki, co zdecydowanie wpłynęło na poprawę ogólnej koniunktury gospodarczej i wzrost
popytu na pojazdy użytkowe. W pierwszej połowie bieżącego roku liczba re-

Rysunek 1. Porównanie sprzedaży samochodów ciężarowych (> 3,5 t dmc.)
w okresie styczeń–czerwiec w latach 2020 i 2021 wraz ze zmianą sprzedaży r/r

jestracji samochodów ciężarowych w UE
wzrosła o 34,1% (154 387 szt.) w stosunku do analogicznego okresu w 2020 r.
Na większości rynków w regionie odnotowano dwucyfrowe wzrosty procentowe, na największym rynku niemieckim
było to +19,4% (42 029 szt.), we Fran-

cji +20,3% (24 161 szt.), we Włoszech
+47,6% (13 595 szt., a w Hiszpanii
+32,5% (10 843 szt.). W Wielkiej Brytanii po brexicie zarejestrowano 22 363 nowe
ciężarówki – był to wzrost o 36,3% r/r.
Polska w unijnych statystykach rejestracji samochodów nowych lokuje się

Rysunek 2.
Sprzedaż
samochodów
ciężarowych
(> 3,5 t dmc.)
w okresie styczeń–czerwiec
2021 r. z rozbiciem na najważniejsze
marki
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na 3. pozycji: od stycznia do czerwca
2021 r. zarejestrowano u nas 16 068 samochodów ciężarowych – 97,5% więcej
niż w analogicznym okresie 2020 r. Odnotujmy również, że liczba rejestracji
ciągników siodłowych wzrosła o 122,4%
r/r – do 12 451 szt., zarejestrowano również 3607 nowych podwozi – o 42,3%
więcej niż rok wcześniej. Liderem polskiego rynku jest DAF – w pierwszej połowie
roku klienci zarejestrowali 3787 samochodów tej marki (+108,8% r/r), Scania
przekazała 2759 pojazdów (+117,9% r/r),
Mercedes-Benz – 2699 szt. (+138,6% r/r).
Również w segmencie samochodów
dostawczych (do 3,5 t dmc.) w pierwszej
Rysunek 3.
Porównanie sprzedaży naczep
i przyczep (> 3,5 t dmc.)
w okresie styczeń–czerwiec
w latach 2020 i 2021 wraz
ze zmianą sprzedaży r/r

Rysunek 4.
Sprzedaż
naczep i przyczep
(> 3,5 t dmc.) w okresie styczeń–czerwiec
2021 r. z rozbiciem
na najważniejsze marki

połowie tego roku odnotowano wyraźny
wzrost rejestracji. W UE wyniósł on
38,1% r/r (856 926 pojazdów), w Polsce
użytkownicy zarejestrowali 39 024 samochody, o 58,5% więcej niż rok wcześniej. Liderem polskiego rynku nowych
dostawczaków jest Renault z 7288 rejestracjami (+113,3% r/r), Ford przekazał 5116 samochodów (+54,7% r/r), Fiat
– 4921 szt. (55,2% r/r).
W segmencie autobusów i autokarów
wzrost był mniej wyraźny. Przewoźnicy
w Unii Europejskiej zarejestrowali bowiem 12 887 pojazdów, czyli tylko o 3,2%
więcej niż w pierwszej połowie 2020 r.
W Polsce odnotowaliśmy spadek zainteresowania pasażerskimi środkami transportu – 668 zarejestrowanych autobusów
to spadek rejestracji o 3,5% r/r. Spadek
rejestracji odnotował ubiegłoroczny lider
– Mercedes-Benz (240 szt., mniej o 22,3%
r/r), Solaris zwiększył sprzedaż zaledwie
o 5,4% r/r (155 szt.).

Od stycznia do czerwca 2021 r. zarejestrowano w Polsce 15 385 przyczep
i naczep ciężarowych (> 3,5 t dmc.) i jest
to wynik wyższy o 122,4% niż rok wcześniej 6918 szt.). W tej grupie było 14 114
nowych naczep – był to wzrost o 130% r/r.
Ranking producentów naczep i przyczep
ciężarowych pozostaje w zasadzie niezmieniony – na czele znajduje się Schmitz Cargobull ze sprzedażą 3816 szt. (+183,1%
r/r), Krone przekazało 3310 pojazdów
(+187,8% r/r), Wielton – 1804 szt. (+83,1%
r/r), Kögel – 1317 szt. (+162,4% r/r), pierwszą piątkę zamyka Schwarzmüller ze sprzedażą 579 pojazdów (+145,3% r/r).
Liczby rejestracji w pierwszej połowie
bieżącego roku potwierdzają, że branża
transportowa żmudnie odrabia straty
z okresu pandemii. Zapewne wyniki byłyby wyższe, gdyby nie ograniczona dostępność pojazdów występująca niemal
u wszystkich producentów – jest to oczy-

wiście spowodowane dużym popytem
na pojazdy na wszystkich europejskich
rynkach i ograniczeniami mocy produkcyjnych oraz odczuwalnym brakiem komponentów niezbędnych do ich produkcji
– szczególnie półprzewodników.
Patrząc na statystyki, nie można wykluczyć, że na koniec 2021 r. liczba rejestracji osiągnie lub nawet przekroczy
poziom sprzed pandemii. Przedstawiciele
firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku, po wielu trudnych miesiącach, widzą przed sobą dobre perspektywy. Jak wynika z najnowszej edycji
badania PZPM i KPMG, wskaźnik nastrojów menedżerów wynosi 69 punktów i jest wyższy o 19 punktów w porównaniu z wynikami poprzedniej edycji
badania, przeprowadzonego na początku
tego roku. Wynik powyżej 50 punktów
oznacza przewagę nastrojów optymistycznych nad pesymistycznymi.
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Ciężarówki MAN w służbie
budowlanej i komunalnej

Dariusz Piernikarski

Nowa generacja ciężarówek MAN sprawdza się nie tylko na szosach, ale
także na drogach nieutwardzonych i w terenie. Wydajność spotyka się
z solidnością i przydatnością do codziennego użytku.

AN TGL, TGM, TGS i TGX
– dzięki tym 4 modelom, 8
kabinom o różnej wielkości, 4
rodzajom silników, 3 wysokościach konstrukcyjnych i wielu wariantom kombinacji liczby osi i konfiguracji napędu
nowe ciężarówki MAN mają odpowiednie rozwiązania dla budownictwa i użytku komunalnego. Zamawiany pojazd jest
już fabrycznie skonfigurowany i wyposażony tak, aby można go było dostosować szybko i niedrogo do konkretnego
zadania transportowego – zgodnie z mottem MAN „Simplifying Business”, czyli
„Upraszczamy biznes”.

TGL, TGM, TGS i TGX:
od 7,5 do 44 t dmc.
Nowa generacja samochodów ciężarowych MAN TGL to zakres tonażowy
od 7,49 t do 12 t dmc. Są to wyłącznie
2-osiowe ciężarówki z napędem drogowym 4×2. 4-cylindrowa wersja silnika
D08 obejmuje zakres mocy od 160 do
220 KM (od 118 do 162 kW) – jeśli to za
mało, MAN TGL może również być napędzany przez 6-cylindrową wersję silnika
D08 o mocy 250 KM (184 kW). Do wy-

boru są 4 wąskie kabiny: kompaktowa
CC (krótka, normalna wysokość) z 2 lub
3 siedzeniami, kabina TN (długa, normalna wysokość) z miejscem na leżankę
za fotelami oraz kabina TM (długa, średniej wysokości) z wysokim dachem i schowkami oraz półkami nad przednią szybą.
Jest jeszcze 4-drzwiowa podwójna (brygadowa) kabina DN dla 7 osób. W ramach pakietu MAN Indywidual możliwe
jest również przedłużenie kabiny CC
o 28 cm – za siedzeniami jest więcej
miejsca, np. na ubrania robocze.

MAN Off Road Experience 2021 na torze Offroadpark Berlin Brandenburg:
kilkanaście ciężarówek MAN TGL, TGM, TGS i TGX w różnych
konfiguracjach gotowych do jazd testowych
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Nie odrywając rąk od kierownicy, kierowca obsługuje sterowanie
skrzynią biegów, hamulec długotrwałego działania i wybór programów – to wszystko za pomocą przełącznika na kolumnie kierownicy po prawej stronie. Obrotowy przełącznik na desce rozdzielczej
służy do zarządzania napędem na wszystkie koła i blokadami mechanizmów różnicowych. Po prawej stronie nad kierownicą znajduje się wygodny, duży przełącznik opcjonalnego elektrycznego hamulca postojowego, który jest aktywowany automatycznie, gdy
pojazd jest zaparkowany, a zwalniany podczas ruszania. Zestawy
wskaźników to wersja Basic o klasycznym wyglądzie lub wersja
Professional z centralnie umieszczonym kolorowym wyświetlaczem
o przekątnej 12,3″. Jeszcze więcej informacji dostarcza wyświetlacz po prawej stronie na desce rozdzielczej (7″ lub 12,3″), a jego
obsługę ułatwia obrotowy przełącznik MAN SmartSelect, standardowo dostępny w modelach TGS i TGX, a w TGL i TGM tylko
w długich kabinach TN i TM
TGM 13.290 z napędem na wszystkie koła i najkrótszym
dostępnym rozstawem osi wynoszącym 3050 mm to klasyk
we flocie firm komunalnych i na miejskich placach budowy
– jest bardzo kompaktowy i zwrotny, co czyni go idealnym
pojazdem do obsługi zimowej, ponieważ może szybko pokonywać wąskie i zaparkowane ulice. Wyposażenie fabryczne
do zimowego utrzymania dróg obejmuje przednią płytę montażową i podniesione oświetlenie/zespół sygnalizacyjny
oraz przyłącza hydrauliczne pod przednim zderzakiem
do pługa i w razie potrzeby do posypywarki umieszczonej
na skrzyni ładunkowej

3- lub 4-osiowe. Ciągnik siodłowy 4×2
można opcjonalnie zamówić z MAN HydroDrive. Szeroka i długa kabina kierowcy jest dostępna z trzema wysokościami
dachu i odpowiednio trzema wysokościami wnętrza, od 1,58 do 2,07 m. Kabina
o normalnej wysokości nosi oznaczenie
GN, średnia – GM i bardzo wysoka – GX.
Nowy MAN TGM o dopuszczalnej
masie całkowitej od 12 t do 26 t w wersji
2-osiowej jest dostępny z napędem drogowym (4×2) i na wszystkie koła (4×4),
co czyni go ciekawą propozycją dla firm
budowlanych lub komunalnych. Są również pojazdy 3-osiowe w konfiguracjach
6×2-4 i 6×4. TGM ma tę samą gamę kabin, co modele TGL (CC, TN, TM i DN).
Napęd zapewnia sześciocylindrowy silnik D08 o trzech poziomach mocy 250,
290 i 320 KM (184, 213, 236 kW).
Z zastosowaniami budowlanymi i komunalnymi kojarzone są modele z serii
TGS od 18 do 44 t dmc. W zależności od
przeznaczenia TGS występuje w różnych
konfiguracjach osi i układu przeniesienia napędu: 4×2, 6×2, 6×4, 8×2 lub 8×4.
W wymagających zastosowaniach sprawdzą się wersje z napędem na wszystkie
koła: 4×4, 6×6, 8×6 lub 8×8, uzupełniane
przez hydrostatyczny system wspomagania trakcji MAN HydroDrive. Do wyboru są 2 rodziny 6-cylindrowych silni-

ków: 9-litrowy D15 w 3 poziomach mocy
330, 360 i 400 KM (243, 265, 294 kW)
oraz 12-litrowy D26 regulowany na moce
430, 470 lub 510 KM 316, 346, 375 kW).
Najpopularniejsza w modelu MAN TGS
jest kabina NN. Podobnie jak w przypadku serii TGL i TGM system modułowy
obejmuje wersję długą o normalnej wysokości z oznaczeniem TN oraz kabinę kierowcy ze średniowysokim dachem – TM.
Nowy MAN TGX znajduje zastosowanie głównie w transporcie dalekobieżnym i ciężkim – pojazd ten wybiorą
przedsiębiorcy z branży budowlanej, którzy nie chcą rezygnować z przestrzeni
i komfortu obszernych, szerokich kabin
lub potrzebują silników D38 o dużej
mocy (540, 580, 640 KM – odpowiednio
397, 427, 471 kW). W modelach TGX
stosowane są również silniki D15 i D26
montowane w modelach TGS. Oprócz
klasycznych ciągników i podwozi 4×2
i 6×2 dostępne są warianty 6×4. Ciągniki
siodłowe o dużej ładowności to wersje

Praktyczne miejsce pracy kierowcy
Zastosowania budowlane lub komunalne to specyficzne wymagania dotyczące miejsca pracy kierowcy. Drzwi
otwierają się pod kątem prostym, szerokie stopnie ułożone są jak schody,
a długie uchwyty umożliwiają łatwe
wsiadanie i wysiadanie z kabiny. W pojazdach z napędem na wszystkie koła
najniższy stopień jest elastyczny. Opcjonalny podest nad błotnikiem po stronie
kierowcy i uchwyt na dachu zapewniają
bezpieczną pozycję podczas kontroli skrzyni ładunkowej lub obsługi plandeki.
Kierownica składa się poziomo do
przodu i zwalnia miejsce przed fotelem
kierowcy, co ułatwia rozpoczęcie pracy.
Fotele nowej generacji mają duży zakres regulacji: 12 cm wysokości i 23 cm
długości – jest to o 5 cm więcej niż
wcześniej. W przypadku kabin CC i NN
firmy MAN dostępne jest 3. miejsce dla

SAMOCHODY SPECJALNE | LIPIEC – SIERPIEŃ 2021 | 27

| TECHNIKA |
Dzięki konfiguracji napędu 6×4-4
w MAN TGS 28.510 ładowność, przyczepność
i zwrotność zostały połączone w jednym pojeździe.
Napędzana jest oś przednia i pierwsza oś tylna, wleczona oś tylna z zawieszeniem pneumatycznym
o nośności 9 t jest kierowana i podnoszona

pasażera, co jest szczególnie ważne w zastosowaniach komunalnych, ogrodnictwie i architekturze krajobrazu.
W dolnej części drzwi kierowcy znajduje się panel sterowania z 4 przyciskami
(funkcją Easy Control). W zależności od
wersji fabrycznie ustawione są 2 lub 4
funkcje: włączanie/wyłączanie silnika
lub alternatywnie zamykanie okien i szyberdachu oraz do skonfigurowania w serwisie MAN: aktywacja przystawki odbioru mocy, pomarańczowych świateł
roboczych lub oświetlenia roboczego,
4. przycisk jest zawsze zarezerwowany
dla świateł awaryjnych.
Z zewnątrz kabina MAN wygląda
bardzo solidnie. Trzyczęściowa konstrukcja stalowego zderzaka zmniejsza koszty
naprawy w przypadku uszkodzenia, ucho
holownicze jest ukryte za tablicą rejestracyjną. W wersjach budowlanych reflektory mają osłony ochronne. Niezależnie od tego, czy zderzak jest wykonany
z tworzywa sztucznego, czy ze stali, stosowane są opcjonalne światła diodowe
do jazdy dziennej rozmieszczone na charakterystycznie zakrzywionym pasku
zintegrowanym z reflektorami głównymi.

Trakcja i bezpieczeństwo w terenie
Zautomatyzowana skrzynia biegów
MAN TipMatic jest wyposażona w inteligentne funkcje, takie jak Idle Speed
Driving, Speed Shifting oraz EfficientCruise i Efficient Roll, zintegrowane

w programie sterowania skrzynią biegów.
Idle Speed Driving umożliwia łagodne
ruszanie z miejsca i powolną jazdę przy
oszczędnej prędkości biegu jałowego.
Speed Shifting skraca przerwy w dostarczaniu mocy na koła podczas jazdy w terenie dzięki szybkim zmianom biegów.
W zależności od zastosowania kierowcy MAN TGS lub TGX mogą również
korzystać z nowej funkcji MAN EfficientCruise. System, korzystając z sygnału GPS, analizuje pozycję ciężarówki,
dane nawigacyjne i topografię zaplanowanej trasy oraz oblicza optymalną strategię prędkości i zmiany biegów w celu
osiągnięcia maksymalnej wydajności paliwowej. Również funkcja Efficient Roll
ma pozytywny wpływ na zużycie paliwa,
ponieważ w odpowiednich sytuacjach
przełącza skrzynię biegów na bieg neutralny i pozwala, aby pojazd toczył się bez
hamowania silnikiem, powoli zmniejszając prędkość jazdy.
W przypadku modeli TGS i TGX
można wykorzystać tryb swobodnego rozkołysania, przydatny jeśli pojazd utknął
na zaśnieżonej drodze lub na lekko ubitym podłożu. Sprzęgło otwiera się szybko,
gdy kierowca zdejmie pedał gazu i zamyka się równie szybko, gdy ponownie

naciśnie pedał przyspieszenia. W ten
sposób może rozkołysać pojazd i pokonać przeszkodę.
Programy zmiany biegów specyficzne
dla aplikacji można wybrać za pomocą
przełącznika na dźwigni obsługi skrzyni
MAN TipMatic. Oprócz zorientowanego
na komfort i oszczędność paliwa programu Efficiency oraz programu Performance, który jest bardziej nastawiony
na dynamikę, w przypadku jazdy w terenie przydatny będzie program Off-road.
Strategia zmiany biegów zapewnia napęd zorientowany na moc i prędkość.
Z kolei w trybie manewrowym oprogramowanie precyzyjnie reguluje wielkość
siły napędowej dostarczanej na koła.
W przypadku hamowania na luźnych
nawierzchniach kierowca może aktywować układ zapobiegający blokowaniu kół
(ABS) z funkcją jazdy terenowej. Koła,
które blokują się podczas hamowania,
wypychają luźny materiał przed siebie,
tworząc w ten sposób klin hamulcowy.
Firma MAN stosuje 2 różne rozwiązania napędu w modelach TGM i TGS. Dołączany napęd na wszystkie koła nadaje
się do jazdy w trudnych warunkach terenowych, a w warunkach zimowych zapewnia niezbędną przyczepność. W przypadku stałego napędu na wszystkie koła
oś przednia jest stale napędzana, dzięki
czemu maksymalna przyczepność jest
dostępna w każdej sytuacji.
Dołączany napęd hydrauliczny osi
przedniej MAN HydroDrive jest idealny
do pojazdów, które większość transportu wykonują po utwardzonych drogach
i tylko sporadycznie potrzebują napędu

MAN TGM 18.320 4×4 z wywrotką trójstronną i żurawiem
za kabiną to wszechstronny pojazd dla firm budowlanych,
przedsiębiorstw zajmujących się architekturą krajobrazu
i ogrodnictwem lub usługodawców komunalnych
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na wszystkie koła. HydroDrive jest dostępny dla 2-, 3- i 4-osiowych modeli
TGS oraz 2-osiowych ciągników TGX.
Aktywowanie dodatkowego napędu HydroDrive jest możliwe nawet pod obciążeniem i podczas jazdy. System wyłącza
się automatycznie przy prędkości 28 km/h,
jeśli prędkość spadnie poniżej 22 km/h,
system ponownie się włączy bez interwencji kierowcy. Zastosowanie MAN HydroDrive obniża masę pojazdu – w zależności od konfiguracji jest to od 500 kg

W wywrotkach kierowcę wspomagają dodatkowe funkcje układu hamulcowego. W pojazdach budowlanych z zespołem dwuosiowym hamowanie tylnych
kół po wewnętrznej stronie zakrętu na
luźnym podłożu zwiększa zwrotność.
W zależności od konfiguracji układu jezdnego i rozstawu osi zmniejszenie promienia skrętu może wynosić nawet 2 m.
Interesującym rozwiązaniem jest możliwość hamowania pojazdu współpracującego z rozściełaczem masy bitumicz-

sażenie do hydrauliki zimowej z przyłączami pod przednim zderzakiem do pługa
i w razie potrzeby do posypywarki umieszczonej na skrzyni ładunkowej.
Firma MAN ma w swoim portfolio dostosowane do specyfiki zabudów hakowych i bramowych podwozia pod zabudowę we wszystkich typoszeregach, ale
najczęściej wybierany jest 3-osiowy MAN
TGS. Jego konfigurację można dostosować do typowych rozmiarów kontenerów, łącząc wysokie osiągi z ładownością i zwrotnością. Kierowana oś wleczona
sprawdza się w hakowcach, ponieważ
zmniejsza promień skrętu nawet o 2 m
Kierowana oś wleczona sprawdza się w hakowcach, ponieważ zmniejsza promień skrętu
nawet o 2 m w porównaniu z pojazdem 3-osiowym z osią zespoloną. Jeśli pojazd jeździ bez
kontenera lub z małym ładunkiem, ekonomikę
eksploatacji poprawia oś podnoszona, zmniejszając zużycie opon i paliwa – na zdjęciu MAN
TGS 26.510 6×4H-4 z dołączanym napędem
HydroDrive osi przedniej

MAN TGS 35.510 8×4H-6 z potężnym
żurawiem załadowczym za kabiną i otwartą
skrzynią ładunkową ma dodatkowy napęd
HydroDrive osi przedniej, a 2 przednie osie
oraz ostatnia oś są skrętne

do 750 kg mniej w porównaniu z konwencjonalnym napędem na wszystkie
koła. Zmniejsza się zużycie paliwa, ponieważ po wyłączeniu systemu przednie
koła obracają się swobodnie. MAN HydroDrive pokazuje swoje zalety nie tylko
podczas podjazdów pod górę i w trudnym terenie – podczas zjazdu ze wzniesienia HydroDrive przenosi efekt hamowania silnikiem na przednią oś, co
poprawia prowadzenie boczne na śliskich
nawierzchniach, dając lepszą kontrolę
nad pojazdem.

„Simply my Truck” w branży
budowlanej i komunalnej
Hasło MAN: „Simply my Truck” (Po
prostu moja ciężarówka) sprawdza się,
jeśli kierowcy i przedsiębiorcy uważają,
że ich pojazd jest odpowiednio wyposażony do realizowanych zadań. Kierując
się tą zasadą, firma MAN włączyła do
swojego programu specjalistyczne wyposażenie i opracowała specjalne funkcje.

nej. Gdy wywrotka dostarcza asfalt do
rozściełacza, po aktywowaniu tej funkcji układ hamulcowy generuje niskie ciśnienie w siłownikach hamulcowych osi
tylnych, dzięki czemu rozściełacz może
nadal przesuwać pojazd, ale ten sam się
nie toczy.
Samochody budowlane po odpowiednim doposażeniu są często wykorzystywane jako pojazdy do zimowego utrzymania
dróg, stając się nośnikami specjalistycznego osprzętu, takiego jak np. pługi
czy piaskarki. Wyposażenie fabryczne
oferowane przez MAN obejmuje przednią
płytę montażową i podniesione oświetlenie/zespół sygnalizacyjny oraz wypo-

w porównaniu z pojazdem 3-osiowym
z osią zespoloną. Jeśli pojazd jeździ bez
kontenera lub z małym ładunkiem, ekonomikę eksploatacji poprawia oś podnoszona, zmniejszając zużycie opon i paliwa. Z kolei układ osi tylnych z osią
pchaną jest bardziej typowy w przypadku
bramowców – skrętna oś prowadząca
(pchana) zwiększa zwrotność, napędzana
oś tylna przejmuje obciążenie podczas
procesu wymiany kontenera. Zarówno
w hakowcach, jak i bramowcach sprawdzi się napęd MAN HydroDrive.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Gdy liczy się

Katarzyna Biskupska

niezawodność sprzętu
Czołowe europejskie firmy
produkcyjne weryfikują
podwykonawców m.in. pod
kątem posiadanej floty, jej
wieku i specjalizacji.
Wymagają terminowości
i niezawodnego sprzętu,
który sprosta powierzonemu zadaniu.

eden z największych przewoźników w kraju, od 25 lat specjalizujący się w transporcie ponadgabarytowym i usługach dźwigowych,
czyli firma Ol-trans z Kruszyna k. Bydgoszczy, wymienia sprzęt na nowy. Do
floty spółki trafiły modele MAN TGX nowej generacji – 3 pojazdy w konfiguracji 6×4 i 3 w konfiguracji 6×2.

Flota Ol-trans
wzbogaciła się
o modele MAN
TGX nowej generacji – 3 pojazdy
w konfiguracji
6×4 i 3 w konfiguracji 6×2
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„Zamówienie pojazdów MAN to konsekwentny wybór po wielu latach użytkowania pojazdów tego niemieckiego
producenta. To też kontynuacja dobierania i wymiany sprzętu na nowy. Nasza
flota liczy 80 pojazdów i ponad 100 naczep do przewożenia różnych ładunków.
65% floty do pojazdy MAN, najstarszy
jest z rocznika 2013. Nowe ciężarówki

| TRANSPORT |
Symboliczne przekazanie kluczyków (od lewej):
Aleksander Rybka – właściciel firmy Ol-trans
i Krzysztof Rychel – przedstawiciel handlowy
MAN Truck & Bus Polska

nia itd., ale też dźwig, więc każde spóźnienie na miejsce rozładunku wiąże się
z kosztami. Przewoźnik musi być niezawodny i terminowy, jeśli chodzi o dostarczenie ładunku.

„Lwy” już pracują

wożą głównie wieże wiatrowe i łopaty
turbiny wiatrowej na telenaczepach. Zależy mi na tym, aby pojazdy były ekonomiczne i bezawaryjne” – powiedział Aleksander Rybka, właściciel firmy Ol-trans.
Czołowe europejskie firmy produkcyjne co parę lat robią ostrą selekcję
podwykonawców, czyli organizują spotkania, na których weryfikują dane nt.
firmy i floty pojazdów.
„Pytają, jak długo firma jest na rynku,
nie mówię już o licencji, ubezpieczeniach i tego typu rzeczach, bo to standard. Ale dochodzą pytania o tabor, ile
firma posiada sprzętu swojego, bo nie poszukują pośredników, i jaki to sprzęt,
w jakiej konfiguracji, czy jest dopasowany do różnych nawet ekstremalnych
zadań o większym tonażu. Często też
padają wymagania typu, że 50% sprzętu
powinno mieć maksymalnie 5 lat. Pytają
o zaplecze serwisowe, biurowe, ile ludzi
pracuje, jakie mają certyfikacje, czy są
przeprowadzane szkolenia w firmie itd.”
– kontynuuje Aleksander Rybka.

Szczególnie w przypadku dużych firm
produkcyjnych selekcja podwykonawców jest bardzo ostra. Im większy producent, zleceniodawca, tym więcej tego
typu wymogów. Kontrola stanu flot pojazdów i jej niezawodność wiąże się z terminowością wykonania zlecenia oraz finansami. W przypadku dostawy łopat
turbiny wiatrowej za takim transportem
stoi nie tylko obsługa pilotów, zezwole-

Ol-trans specjalizuje się w transporcie ponadgabarytowym, właściciel przy wyborze marki ciągników
i naczep kieruje się bezawaryjnością i uniwersalnością wykorzystania, aby można było tworzyć różne
kombinacje, nawet o ciężarze do 200 t

Odebrane ciągniki MAN TGX nowej
generacji to 3 pojazdy w konfiguracji
6×4 i 3 w konfiguracji 6×2. Model MAN
TGX 26.470 6×4 BL SA jest napędzany
przez silnik D2676 o mocy maksymalnej 346 kW (470 KM) rozwijanej przy
1900 obr/min i maksymalnym momencie
obrotowym 2400 Nm dostępnym w przedziale 950–1350 obr/min. Silnik współpracuje ze zautomatyzowaną skrzynią
biegów MAN TipMatic 12.28 OD o 12
przełożeniach. Oprogramowanie skrzyni
ma funkcję MAN IdleSpeedDriving oraz
program Efficiency (do 70 t masy zestawu) pozwalające na obniżenie zużycia
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© Ol-trans

paliwa. Jest również program jazdy MAN
TipMatic (do 90 t masy zestawu) ułatwiający transport ciężkich ładunków oraz
specjalny tryb manewrowania. Przełożenie przekładni głównej – 1,36. Ciągnik
wyposażono w blokady mechanizmu różnicowego osi napędowych. W samochodzie zastosowano wysokowydajny, wielostopniowy hamulec silnikowy MAN EVBec
oraz wielostopniowy retarder Eco Cool.
Rozstaw osi wynosi 3300 mm, rozstaw osi tylnych to 1350 mm. Dopuszczalna masa całkowita to 26 t (techniczna 28 t). Normatywna nośność osi
przedniej – 9 t (techniczna 9,5 t), osie
tylne natomiast mają nośność normatywną po 9,5 t (techniczna 13 t). Zawieszenie pneumatyczne ma dostępny obniżony 2. poziom jazdy: 25 mm oś tylna
i 15 mm oś przednia. Masa własna ciągnika – 9380 kg.

© Ol-trans

© Ol-trans

W przypadku dostawy
łopat turbiny wiatrowej
za takim transportem stoi
nie tylko obsługa pilotów,
zezwolenia itd., ale też
dźwig, więc każde spóźnienie na miejsce rozładunku
wiąże się z kosztami
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Rama ma podłużnice o profilu 270×
×85×8 mm. Wysokość ramy na teoretycznym tylnym rozstawie osi bez ładunku to 1011 mm, z ładunkiem – 981 mm.
Aluminiowy zbiornik paliwa z prawej strony ma pojemność 370 l. Po lewej stronie
umieszczono zbiornik AdBlue – 60 l.
Prowadzenie pojazdu ułatwia m.in.
funkcja MAN EasyStart zapobiegająca
staczaniu pojazdu podczas ruszania pod

górę oraz funkcja rozkołysania pozwalająca na bezpieczny wyjazd z trudniejszego terenu. Jest również asystent hamowania awaryjnego EBA, ostrzeganie
przy zjeżdżaniu z pasa ruchu LDW.
Zastosowano sprzęg siodłowy JOST
JSK 38 C przystosowany do sworznia
3,5 cala. Wysokość konstrukcyjna płyty
siodłowej to 40 mm (do maks. 36 t obciążenia siodła), wysokość konstrukcyjna

reklama

sprzęgu natomiast wynosi 190 mm. Wysokość sprzęgu siodłowego bez obciążenia to 1325 mm, z obciążeniem – 1295 mm.
Samochód wyposażono w kabinę sypialną GM z dachem o średniej wysokości
i dwoma leżankami. Wewnątrz nad szybą
przednią znajdują się 3 schowki – zewnętrzne z klapą, środkowy z żaluzją.
Pod dolną leżanką, w środkowej części,
umieszczono lodówkę oraz schowek, są
również 2 schowki z dostępem z zewnątrz pojazdu.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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Bezpiecznie i punktualnie
z modułami Goldhofer THP/SL
© Al Faris

Ciężkie i bardzo długie zbiorniki przelewowe zostały przetransportowane przez
firmę Al Faris na modułach Goldhofer THP/SL do będącej na ukończeniu budowy
największej na świecie pojedynczej elektrowni słonecznej.
30 zbiorników
wyrównawczych
o długości 52 m
i wadze 235 t firma
Al-Faris przetransportowała, korzystając z modułów
Goldhofer THP/SL
połączonych w zestaw o 30 liniach
osiowych

irma Al Faris otrzymała kontrakt na
transport i instalację 30 ogromnych
rozmiarów zbiorników przelewowych na terenie Solar Park, będącego
największą na świecie pojedynczą elektrownią słoneczną. Podczas podróży z portu Jebel Ali (ZEA) do Mohammed bin
Rashid Al Maktoum Solar Park doświadczona firma logistyczna i transportu
ciężkiego po raz kolejny zaufała wypróbowanym i przetestowanym modułom
transportowym przeznaczonym do dużych obciążeń Goldhofer THP/SL.
Bezpieczny i niezawodny transport
52-metrowych ładunków o wadze 235 t
wiązał się z dużym przygotowaniem logistycznym i uzyskaniem różnorodnych
zezwoleń. Każda podróż odbywała się
w konwoju składającym się z dwóch zestawów transportowych, z których każdy
został utworzony z połączonych ze sobą
modułów transportowych Goldhofer liczą-

cych w sumie 30 linii osiowych i 3-osiowego ciągnika Mercedes-Benz Arocs.
Zapewniło to terminową dostawę wszystkich zbiorników do elektrowni w Seih
Al Dahal, która częściowo już działa,
a docelowo osiągnie moc generacyjną
5000 MW i będzie największą na świecie
farmą słoneczną.

Skoncentrowanie na szybkości
działania
Największymi wyzwaniami związanymi z tym projektem transportu ciężkiego było skrócenie czasu załadunku
i zaplanowanie optymalnej trasy z portu
do parku słonecznego. Było to trudne zadanie ze względu na presję czasu i ograniczone możliwości składowania zbiorników w porcie. Sama trasa musiała być
skrupulatnie zaplanowana pod kątem

34 | LIPIEC – SIERPIEŃ 2021 | Transport – Technika – Biznes

modyfikacji dróg, objazdów i tymczasowych obwodnic tak, aby ominąć jakiekolwiek przeszkody dla transportu.
Jako idealne rozwiązanie na tak wymagającą podróż eksperci z Al Faris wybrali holowane moduły transportowe do
dużych obciążeń z serii THP/SL firmy
Goldhofer, które łączą wysoki moment
zginający dla ekstremalnie ciężkich ładunków z łatwą obsługą i imponującym
skokiem zawieszenia. Pozwoliło to uniknąć problemów z nierównym terenem na
trasie i na samym placu budowy.
Po przybyciu na miejsce zbiorniki zostały rozładowane, przeniesione około
100 m za pomocą 400-tonowego żurawia gąsienicowego i umieszczone na
oczekujących fundamentach. Dean Exner,
regionalny dyrektor sprzedaży Goldhofer na Bliski Wschód, był zachwycony rezultatem megaprojektu prowadzonego
przez jego klienta – firmę Al Faris: „Jeśli
chodzi o transport bardzo ciężkich ładunków o olbrzymich gabarytach na drogach
i w terenie, moduły THP/SL są często najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem.
Są kluczem do uzyskania ekstremalnie
dużej ładowności w połączeniu z możliwością prowadzenia długich, nieprzerwanych operacji”.

Opracowanie: Dariusz Piernikarski
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Powłoki lakiernicze:

Dariusz Piernikarski

nowe technologie i trendy rynkowe
Powłoki lakiernicze stosowane w pojazdach użytkowych oprócz tego, że muszą
mieć co najmniej niską zawartość LZO, muszą być przyjazne dla środowiska
i łatwe do nałożenia oraz usunięcia. Poszukiwane są trwałe powłoki o ulepszonej
trwałości koloru i odporności na korozję, zadrapania, wgniecenia i odpryski,
łatwe w aplikacji i o wydłużonej żywotności.

© Spies Hecker

rzemysł powłok samochodowych
ewoluował równolegle z przemysłem motoryzacyjnym. Obie branże
nieustannie się rozwijają, aby dostarczać kupującym zaawansowane technologie i produkty przyjazne dla środowiska. Na popyt na powłoki duży wpływ
mają trendy w branży motoryzacyjnej,
przepisy dotyczące ochrony środowiska,
normy BHP, preferencje kupujących, styl
życia i ekonomia. Oprócz poprawy wyglądu pojazdów powłoki samochodowe
odgrywają ważną rolę w ochronie metalowych powierzchni pojazdów przed
korozją i innymi uszkodzeniami. Różne
kolory, tekstury i wzory uatrakcyjniają
pojazdy i mogą stanowić kluczowy czynnik decyzyjny dla kupujących.
Regulacje prawne dotyczące stosowania powłok przyjaznych dla środowiska,
zmieniające się preferencje nabywców,
rozwijająca się gospodarka, poprawa stylu
życia i konkurencja wśród producentów
pojazdów działają stymulująco na producentów samochodowych powłok lakierniczych – firmy te rozwijają się, zwiększają przychody, ale również wydatki na
badania i rozwój. Wszystkie te czynniki
sprawiają, że producenci powłok samochodowych mogą zaoferować nowe i innowacyjne technologie lakiernicze w ekonomicznej cenie.

Niezależnie od tego,
czy lakierowane są
autobusy, całe kabiny
kierowcy, czy pojazdy
specjalnego przeznaczenia, zawsze najważniejsze jest skoncentrowanie się
na jakości i wydajności
procesów aplikacji
lakieru

Wyzwania do pokonania
Najtrudniejszym zadaniem dla dostawców składników i formulatorów powłok jest zapewnienie wszystkich pożądanych właściwości w jednym systemie
powłokowym. Producenci pojazdów i warsztaty lakiernicze oczekują, aby możliwe
było osiągnięcie tego samego wyglądu
i wydajności przy użyciu mniejszej liczby
warstw powłoki czy też krótszego czasu
przetwarzania w celu zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia wydajności.
Producenci OEM chcą zwiększyć produktywność, stosując powłoki o większej
zawartości części stałych i mniejszej licz-

bie warstw, ale jednocześnie nie chcą poświęcić wyglądu pojazdu lub wydajności
i ryzykować pogorszenia wizerunku swojej marki. Udowodnienie, że nowe technologie mogą zapewnić wzrost wydajności
w krótkim okresie przy jednoczesnym
utrzymaniu najlepszej w swojej klasie
wydajności w perspektywie długoterminowej to trudne zadanie dla każdego
producenta powłok wprowadzającego
na rynek nowe rozwiązania lakiernicze.
Większość inwestycji w badania i rozwój oraz udoskonalenia techniczne w powłokach lakierniczych nadal koncentrują
się na odporności na korozję. Jeśli powłoki wydłużają żywotność sprzętu lub
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Najtrudniejszym zadaniem dla dostawców składników
i formulatorów powłok jest zapewnienie wszystkich
pożądanych właściwości w jednym systemie powłokowym. Producenci pojazdów i warsztaty lakiernicze oczekują, aby możliwe było osiągnięcie tego samego wyglądu
i wydajności przy użyciu mniejszej liczby warstw powłoki
czy też krótszego czasu przetwarzania w celu zmniejszenia
zużycia energii i zwiększenia wydajności

jego części, producenci OEM postrzegają to jako wielką wygraną dla siebie
i swoich klientów. Szczególnie trudnym
zadaniem pozostaje zapewnienie doskonałej odporności na korozję tradycyjnej
powłoki epoksydowej w systemie wodorozcieńczalnym. Powłoki na bazie rozpuszczalników są zwykle oparte na stałych roztworach żywicy epoksydowej, które
są utwardzane poliamidowym środkiem
utwardzającym o dużej masie cząsteczkowej. Spoiwo epoksydowo-poliamidowe
na bazie rozpuszczalnika zapewnia szybkie schnięcie, doskonałą odporność na
korozję i elastyczność oraz odporność
na uderzenia. Przejście na system wodorozcieńczalny może skutkować powstaniem powłoki o zmniejszonej odporności
na korozję lub niższej elastyczności, lub
obu, więc prawidłowy dobór bardziej wydajnego wodorozcieńczalnego systemu
wiążącego staje się bardzo ważny.
Również trudne może być osiągnięcie większej trwałości wówczas, gdy konieczne jest, aby powłoka była łatwo
usuwalna, ponieważ te dwie właściwości
na ogół są ze sobą sprzeczne. Rozmiar
niektórych ciężkich pojazdów stwarza
z kolei inne wyzwania: zabezpieczanych
elementów często nie da się zanurzać
w kąpieli katodowej ani suszyć w piecu.
Wyzwaniem jest zatem uzyskanie wymaganej odporności na korozję i odporności chemicznej za pomocą systemu
powłok suszonych na powietrzu.

© Spies Hecker

Wypełniacze i grunty Spies Hecker Permafleet
zapewniają wysoką odporność chemiczną
i doskonałą ochronę przed korozją oraz przyczepność na odpowiednio przygotowanych
podłożach – także o szorstkiej powierzchni,
jaką ma przeszlifowany metal

Mnogość formulacji
Dzięki intensywnym pracom badawczo-rozwojowym przemysł powłok samochodowych ewoluował od powłok
rozpuszczalnikowych do powłok wodorozcieńczalnych i proszkowych. Celem
było zminimalizowanie zagrożenia stwarzanego przez powłoki rozpuszczalnikowe, które mają wysoką zawartość LZO
(lotnych związków organicznych) i HAP
(niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza). Lakiery wodorozcieńczalne i proszkowe zyskują na popularności ze względu
na przyjazną dla środowiska etykietę
o zerowej/niskiej zawartości LZO. Kraje
Ameryki Północnej i Europy wydały przepisy dotyczące zawartości LZO w powłokach, co zwiększyło zapotrzebowanie na
powłoki wodorozcieńczalne i proszkowe
– na terenie Unii Europejskiej jest to np.
dyrektywa 2004/42/WE. Kraje rozwijające się, takie jak Chiny, Indie, Brazylia
i Rosja, również zaczęły stosować powło-
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ki wodorozcieńczalne i proszkowe w konwencjonalnych procesach malarskich.
Głównym rodzajem powłok stosowanych w pojazdach użytkowych są uretany na bazie rozpuszczalników, epoksydy i akryle, a także wodorozcieńczalne
epoksydy i powłoki galwaniczne. Dokładny skład chemiczny zależy od przeznaczenia pojazdu oraz, co równie ważne,
od tego, gdzie ma zostać nałożona powłoka.
Dostępne badania rynku północnoamerykańskiego wykazują, że w przypadku samochodów ciężarowych o dużej
i średniej ładowności ok. 30% stosowanych powłok ochronnych (objętościowo)
stanowią systemy lakier bazowy + bezbarwny, a ok. 20% to różnego rodzaju lakiery epoksydowe i akrylowe. Jednowarstwowe powłoki uretanowe lub akrylowe
są standardem jako powłoki do zabezpieczania podwozi. Pokrycia galwaniczne
dominują w nadwoziach ciężarówek, elementach ramy oraz wielu komponentach
podwozia i nadwozia. Wodorozcieńczalne
powłoki epoksydowe stanowią ok. 30%,
podczas gdy monopowłoki uretanowe
na bazie rozpuszczalników to ok. 20%.
Lakierowanie natryskowe jest nadal
bardziej rozpowszechnione w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie, natomiast
najczęściej stosowaną technologią powlekania na rynku pojazdów użytkowych
w Chinach, Europie i na Bliskim Wschodzie jest powlekanie galwaniczne lub
różne kombinacje e-powłok i lakierowania proszkowego.

Stały postęp
Zarówno dostawcy składników, jak
i twórcy powłok muszą sprostać rosnącym
oczekiwaniom klientów na rynku transportu ciężkiego, jednocześnie pokonując
te różnorodne wyzwania i spełniając
rosnące wymagania normatywne. Wprowadzane są nie tylko nowe materiały, ale
również doskonalone są sposoby nanoszenia powłok, które pozwalają na wydłużenie trwałości powłoki i skuteczniejszą ochronę podłoża.
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Wśród aktualnych rozwiązań można
wymienić wysokowydajne, odporne na
warunki atmosferyczne powłoki nawierzchniowe nakładane bezpośrednio
na metal, które nie wymagają podkładu,
oraz powłoki o zwiększonej odporności
na korozję. Rośnie również wydajność
pokrycia krawędzi i wydajność nakładania powłok w zastosowaniach przemysłowych, takich jak pojazdy użytkowe.
Inne godne uwagi rozwiązania to technologie samooczyszczania, zwiększona
odporność na zabrudzenia i wykończenia o niskim połysku.

wartości części stałych i wodorozcieńczalnych poliuretanów 2K do stosowania
w autobusach.
Na stałe zaimplementowano już kilka
innowacyjnych rozwiązań. Wymieńmy
choćby takie, jak np. uzyskanie zwiększonej twardości i odporności chemicznej
dzięki technologii żywic usieciowanych,
stosowanie podkładów poliestrowych
HAA i TGIC z dodatkami antykorozyjnymi, wypełniaczami barierowymi i właściwościami hydrofobowymi czy lakierowanie w technologii suche na sucho dla

portowej, a tym samym eliminują konieczność stosowania podkładów specyficznych dla danego rodzaju podłoża.
W efekcie pojawia się oszczędność czasu
i maleją koszty.
Producenci powłok chcą umożliwić
producentom pojazdów zwiększenie wydajności przez redukcję warstw bez poświęcania cyklu życia powłoki. Nowe
technologie wprowadzane na rynek (np.
systemy powłok 2K) charakteryzują się
skróconym czasem schnięcia nawet w temperaturze pokojowej, co pozwala na skrócenie czasu cyklu powlekania wszystkich części pojazdu, które są zbyt duże,
aby je wysuszyć w piecu. Odbywa się to
bez obniżenia jakości powłoki.

Poszukiwane są wciąż
powłoki uniwersalne,
które spełniają różnorodne potrzeby rynku
związane z rosnącą
trwałością, wydajnością w ekstremalnych
warunkach i ogólną
wartością
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W kierunku bardziej
zrównoważonych rozwiązań

© Novol

Powłoki lakiernicze
muszą mieć formulację
i sposób nanoszenia
dobrane w zależności
od przeznaczenia elementu
i warunków pracy

Poszukiwane są alternatywy dla tradycyjnie stosowanych układów inhibitorów, które zawierają metale ciężkie
lub inne niepożądane składniki. Aktywnie rozwijane są wodne systemy epoksydowe (dyspersje żywic i specjalne środki
utwardzające), które powodują możliwość zwiększenia wydajności formulatorów powłoki, zmniejszenie kosztów lub
zmniejszenie zawartości LZO (np. poniżej 50 g/l LZO). Innym przykładem mogą
być wypalane powłoki o wysokiej zawartości części stałych (do 60%) i niskiej
zawartości LZO przy lepkości gotowej
do rozpylania nanoszone na samochody
ciężarowe, a także powłoki o wysokiej za-

lepszej wydajności i zmniejszonego zużycia energii. Natryskowe powłoki termoplastyczne umożliwiają aplikację ultratrwałego tworzywa termoplastycznego,
powłoki suszone w obniżonych temperaturach pomagają zmniejszyć zużycie
energii, a powłoki zaprojektowane w celu
przyspieszenia powlekania i utwardzania pozwalają zwiększyć wydajność procesów lakierniczych.
Wiele nowych rozwiązań zaprojektowano w celu zwiększenia wydajności.
Przykładem mogą być podkłady na wiele
substratów. Powłoki te zapewniają doskonałą wydajność na prawie wszystkich
podłożach używanych w branży trans-

Ogólnie dąży się do tego, że powłoki
do pojazdów ciężarowych będą musiały
spełniać coraz większe oczekiwania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Oznacza to wydłużenie żywotności powłok.
Ostatecznym długoterminowym celem
może być zastosowanie jednowarstwowych systemów powlekania w 100%
ciałami stałymi, ale wciąż jest sporo do
zrobienia, zanim rynek zdoła zrealizować
tę idealną kombinację.
Ważnym tematem pozostaje również
redukcja kosztów całego procesu powlekania. Najnowsze rozwiązania znajdują zastosowanie przede wszystkim
w produkcji pojazdów nowych, nieco później migrują na sąsiedni rynek związany
z odtwarzaniem powłok na pojazdach
już eksploatowanych.
Eksperci uważają, że na rynek wpłyną
dwa długoterminowe trendy: tendencja
do dzielenia się pojazdami i odejście od
posiadania pojazdu oraz rosnąca popularność pojazdów autonomicznych. Spowodują one wzrost zapotrzebowania na
materiały wrażliwe na szybkie zmiany
w lokalnym środowisku. Przyszłe innowacje pozwolą na to, że powłoki będą reagować na już niewielkie zmiany energii
cieplnej, świetlnej czy dźwiękowej.
Formulatorzy powłok i użytkownicy
końcowi będą też nadal poszukiwać powłok uniwersalnych, które spełnią różnorodne potrzeby na rynku zrównoważonego
transportu ciężkiego, związane z rosnącą
trwałością, wydajnością w ekstremalnych
warunkach i ogólną wartością.
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Produkty Novol w zabezpieczeniach
autobusów Solaris

© Solaris

Firma Novol
dostarcza technologie lakiernicze
dla Solarisa już
od kilku lat

Na przykładzie firmy Solaris Bus & Coach warto przybliżyć, w jaki sposób starania
Novolu doprowadziły do tego, że obecnie firma ta dostarcza specjalistyczne
rozwiązania w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego szkieletów autobusów
wykonanych ze stali o podwyższonej odporności na korozję.

ozmowy firmy Novol z producentem autobusów z Bolechowa zaczęły się już
2010 r., oczywiście poprzedzone były kilkoma wcześniejszymi spotkaniami, na których
postawiono pewne wymagania odnośnie do produktu, tak aby finalnie firma Solaris osiągnęła korzyści z zastosowania technologii oferowanych
przez Novol.
Z zewnątrz może to wyglądać na temat łatwy
i prosty, bo:
• po pierwsze – zabezpieczone antykorozyjnie
musi zostać konkretne podłoże (bardzo dobra
stal wysokiej jakości), a więc produkt – farba
– nie musi spełniać warunków związanych
z bardzo dobrym zabezpieczeniem powierzchni,
• po drugie – na rynku z pewnością oferowane
są produkty nadające się do stosowania na
tego typu „detalach”,

•

po trzecie – Solaris jako renomowany producent autobusów na pewno ma godne warunki
okołolakiernicze, które będą sprzyjały zastosowaniu farb, czyli czysta lakiernia, kabiny
lakiernicze, wykwalifikowana kadra i wszystko
inne, co można sobie wyobrazić w tego typu
firmach.
Warunki wstępne zostały określone, ale dla firmy
Novol uproszczone rozwiązanie problemu byłoby
za łatwe. Dlaczego? O tym opowiemy dalej.
Zanim rozpoczęto prace w laboratorium Novol,
określono wytyczne dla takiego produktu, ponieważ – tak jak wspomniano wcześniej – firma
Solaris chciała osiągnąć konkretne korzyści.
Założenia początkowe dotyczące nowego produktu były następujące:
1. Produkt na bazie żywicy epoksydowej.
2. Szybkoschnący.
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3. Zapewniający bardzo dobrą przyczepność do
stali stosowanej w szkieletach autobusów
Solaris – bez matowania (szlifowania).
4. Aplikacja hydrodynamiczna z elektrostatyką.
Gdy przeanalizujemy wymienione punkty, widzimy
że nie jest już tak łatwo, bo z jednej strony epoksyd,
z drugiej produkt szybkoschnący i to do tego stopnia, że po 1,5 h grzania w 60°C musi być gotowy,
aby kolejne stanowiska mogły wykonywać zaplanowane prace.
Kolejne wytyczne to przyczepność bez szlifowania do innej stali niż ta „standardowa” i do tego
produkt miał być aplikowany hydrodynamicznie
z elektrostatyką tak, aby szkielet autobusu (naprawdę skomplikowana ażurowa konstrukcja) dał
się lakierować bez wady zaciekania, czyli produkt
musiał mieć odpowiednią grubość oraz konieczne
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było zastosowanie odpowiedniej techniki aplikacji przez wykwalifikowaną załogę.
Finalnie stworzono nowy produkt, bazując na sprawdzonym podkładzie epoksydowym PROTECT 365
ze specjalnym utwardzaczem. Rezultaty były naprawdę zadowalające, bo skrócono czas suszenia
w 60°C, osiągając przy tym bardzo dobre przyczepności do nieszlifowanego podłoża. Dodać należy, że produkt ten charakteryzuje bardzo dobre
zabezpieczenie antykorozyjne. Przy okazji tworzenia tego wyrobu specjaliści firmy Novol przygotowali kolejny produkt: zmywacz do odtłuszczania szkieletu, ponieważ celem nie było stworzenie
tylko samego produktu, ale kompletnego systemu
lakierniczego. Zmywacz ten poszerzył listę produktów w linii INDUSTRIAL pod nazwą PLUS 790W
i co ciekawe – produkt ten jest na bazie wody.
W efekcie udało się osiągnąć korzyści pożądane
przez firmę Solaris:
1. Skrócono czas suszenia w 60°C o 50%.
2. Skrócenie czasu suszenia o 50% daje możliwość zwiększenia przepustowości lakierni.

© Solaris

Specjalnie dla firmy Solaris w laboratoriach Novol opracowano
nowy produkt, bazując na sprawdzonym podkładzie epoksydowym
PROTECT 365 ze specjalnym utwardzaczem – w efekcie skrócono
czas suszenia w 60°C o 50%, osiągając przy tym bardzo dobre przyczepności do nieszlifowanego podłoża i bardzo dobre zabezpieczenie
antykorozyjne szkieletów autobusów

Informacje te stanowią istotne dane do obliczeń dla
każdego analityka, szefa produkcji czy planisty.
To wszystko było możliwe dzięki połączeniu sił wewnątrz firmy Novol (laboratorium, dział techniczny
i produkcja), kluczowe było również pozyskanie zaufania ze strony nadzorujących testy pracowników
Solarisa z działu inżynierii produkcji. To oni zauważyli, że Novol jest partnerem godnym zaufania i dali zielone światło do kontynuowania tego
rozwiązania, ściśle współpracując na każdym kroku
i przygotowując w ten sposób nowe rozwiązanie
dla działu produkcji. Testy i próby trwały niemal

reklama

3 lata, oczywiście działo się to w określonym czasie, kiedy próby możliwe były do przeprowadzenia
bez zakłócania normalnej produkcji, a że Solaris
to prężnie rozwijająca się firma, więc i tych „okien
czasowych” było nie za wiele, co oznaczało krótkie
okresy wytężonej pracy.
Novol dostarcza omawiane rozwiązanie od ponad
4 lat i obaj partnerzy myślą o nowych projektach
w innych obszarach w obrębie zabezpieczeń przed
czynnikami atmosferycznymi.
Opracowanie (DP)
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Rewolucja JOST

Widok ogólny systemu
automatycznego
sprzęgania KKS

– system automatycznego
sprzęgania KKS

Łączenie ciągnika siodłowego z naczepą zostało
zrewolucjonizowane: wprowadzony na rynek system
automatycznego sprzęgania JOST KKS daje kierowcy możliwość
automatycznego, szybkiego i bezpiecznego sprzęgania
oraz rozprzęgania naczepy siodłowej bezpośrednio z kabiny
ciągnika za pomocą zdalnego sterowania.

irma JOST to wiodący światowy producent i dostawca istotnych dla bezpieczeństwa systemów przeznaczonych dla branży
pojazdów użytkowych – ekspert w zakresie komponentów łączących samochody ciężarowe i naczepy. Zastosowanie jednego tylko produktu
umożliwia podniesienie na wyższy poziom efektywności, komfortu i bezpieczeństwa, co oznacza,
że KKS to przyszłość logistyki i element o kluczowym znaczeniu dla autonomicznej jazdy.

Inteligentny i kompleksowy
system sprzęgania
Sprzęganie i rozprzęganie to wciąż czasochłonna,
kosztowna i obciążona ryzykiem czynność. W jej
trakcie kierowca ciężarówki musi pamiętać o wielu
szczegółach, które wymagają czasu i stanowią zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.
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Elektryczne
nogi podporowe Modul
E-Drive

System automatycznego sprzęgania KKS, oferowany przez firmę JOST, to inteligentne rozwiązanie
stworzone z myślą o przyszłości sprzęgania. Sprzęg
siodłowy KKS 42, elektryczne nogi podporowe
Modul E-Drive, system sensoryki sprzęgu, czujniki,
automatyczny układ smarowania LubeTronic,
zdalne sterowanie KKS oraz znormalizowane zgodnie z ISO złącze KKS Connector tworzą innowacyjny
i zarazem kompleksowy system sprzęgania.
Podczas sprzęgania kierowca jest prowadzony
niemal za rękę, a dzięki systemowi czujników na
pilocie zdalnego sterowania KKS na bieżąco otrzymuje informacje dotyczące procesu. Podczas rozprzęgania przy użyciu KKS kierowca nie musi jak
dotychczas wysiadać z kabiny, opuszczać za pomocą korby nóg podporowych, wspinać się za kabinę, odłączać spiralnych przewodów i otwierać
sprzęgu siodłowego. Elektryczne nogi podporowe
Modul E-Drive opuszczają się automatycznie po
naciśnięciu jednego przycisku, a sprzęg siodłowy
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otwiera nowe możliwości zatrudnienia dla szerszej grupy kierowców – to odpowiedź firmy JOST
na zmiany demograficzne i niedobór wykwalifikowanych pracowników.

Wkład w przyszłość logistyki
Joachim Dürr, prezes zarządu JOST Werke AG,
jest całkowicie przekonany o efektywności systemu automatycznego sprzęgania KKS: „Innowacyjny system KKS oferuje flotom naszych klien-

odblokowywany jest zdalnie. Można również uniknąć niebezpiecznego wchodzenia i schodzenia z pomostu za kabiną, ponieważ nie trzeba już ręcznie
odłączać przewodów pneumatycznych i elektrycznych, a złącze KKS sprzęgu siodłowego i naczepy
rozłącza wszystkie połączenia elektryczne i pneumatyczne pomiędzy naczepą a ciągnikiem.
Podczas sprzęgania kierowca podnosi podwozie
pojazdu, aby zapewnić kontakt płyty sprzęgu
siodłowego z płytą ślizgową naczepy. Zamontowany w sprzęgu siodłowym czujnik sygnalizuje kontakt z płytą ślizgową. Po wyświetleniu na pilocie
zdalnego sterowania KKS informacji o kontakcie
płyt należy cofać ciągnikiem do momentu, aż
sworzeń królewski znajdzie się w zamku sprzęgu
siodłowego i zostanie zablokowany. Czujniki monitorują również odpowiednią pozycję sworznia
i prawidłowe zablokowanie sprzęgu – informacje
są również wyświetlane na pilocie. Wraz z połączeniem mechanicznym poprzez sworzeń królewski
następuje również automatyczne połączenie pneumatyki, elektryki oraz systemów ABS/EBS przez
złącze KKS.

Większa efektywność dzięki KKS
Zastosowanie KKS pozwala zaoszczędzić do 50%
czasu podczas każdej wymiany naczepy, ponieważ nie ma już konieczności ręcznego podnoszenia i opuszczania nóg podporowych, podłączania przewodów zasilających oraz otwierania
sprzęgu siodłowego. KKS znacznie redukuje koszty
pokonywanych tras, przy czym 50% z nich można
zaoszczędzić na sprzęganiu i rozprzęganiu.
KKS do idealne rozwiązanie dla firm transportowych, które często realizują przejazdy na krótkich trasach z dużą liczbą procesów sprzęgania
i rozprzęgania, jak ma to zwykle miejsce w transporcie zakładowym, gdzie oszczędność czasu
przekłada się na wymierne korzyści finansowe. System KKS znajdzie również zastosowanie w ope-

Znormalizowane
zgodnie z ISO
złącze KKS

racjach transportowych, w których ogromną rolę
odgrywa bezpieczeństwo, np. podczas przewozu
substancji niebezpiecznych. Monitoring oparty na
czujnikach zapewnia wysoki poziom zabezpieczenia przed odłączeniem naczepy i niewłaściwym sprzęganiem. KKS to również idealne rozwiązanie dla transportu z zakładu produkcyjnego
do centrum logistycznego. Zdalne sterowanie
i monitorowanie za pomocą KKS niemal całkowicie
eliminuje błędy i szkody podczas procesu sprzęgania. Elektryczne nogi podporowe Modul E-Drive
zawsze chowają się automatycznie. Dzięki KKS
prawdopodobieństwo odłączenia naczepy ze
względu na nieprawidłową obsługę, uszkodzenia
i wypadki przy pracy spada niemal do zera. Istnieje
również możliwość stopniowego wprowadzania
KKS do flot mieszanych.

KKS to bezpieczne, ergonomiczne
miejsce pracy
KKS całkowicie eliminuje wszystkie obciążające
fizycznie czynności związane z procesem sprzęgania i rozprzęgania, uniezależnia ten proces od
pogody i pory dnia oraz zapewnia znaczną redukcję czynnika stresu. Montowany w standardzie siłownik pneumatyczny gwarantuje bezproblemowe otwieranie sprzęgu siodłowego nawet
przy występujących naprężeniach pomiędzy ciągnikiem a naczepą. Dzięki automatyzacji procesu
sprzęgania kierowca nie musi już tak często wysiadać z kabiny i do niej powracać, a także wspinać się na podest za kabiną, co znacznie zmniejsza ryzyko obrażeń. Dzięki tym zaletom KKS

Pilot
zdalnego
sterowania KKS

tów działających na bardzo konkurencyjnym rynku
logistycznym wymierne korzyści w zakresie efektywności i bezpieczeństwa. Oznacza to również
korzyści dla kierowców. Stosowanie KKS znacznie zmniejsza ryzyko powstania obrażeń spowodowanych trudnym procesem sprzęgania, zwiększa się również komfort pracy. Cieszę się, że
system ten pozwolił nam wykonać duży krok
w stronę wysoce zautomatyzowanych, komfortowych i bezpiecznych rozwiązań logistycznych
i jako jego dostawca przyczyniamy się do realizacji idei autonomicznej jazdy”.
Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © JOST

Wszystkie informacje
na temat KKS można znaleźć
również na stronie internetowej:
kks-futurenow.com.
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LNG: strzał w dziesiątkę
Wzrost liczebności flot
pojazdów z silnikami
zasilanymi gazem LNG
wydaje się procesem
trwałym. O specyfice
i wyzwaniach związanych
z zaopatrzeniem w to
paliwo rozmawiamy
z Karolem Wieczorkiem,
przedstawicielem firmy
Cryogas M&T Poland SA.

„Samochody Specjalne”: Firma Cryogas
M&T Poland swoimi działaniami obejmuje cały logistyczny łańcuch dostaw gazu
LNG. Na czym to dokładnie polega?
Karol Wieczorek: W swoich strukturach
posiadamy zakłady zajmujące się produkcją gazu LNG, który trafia do odbiorców w Polsce, w państwach Bałtyckich, a także w Czechach i na Słowacji
– są to zarówno partnerzy przemysłowi,
jak i stacje tankowania pojazdów. Z wy-

korzystaniem własnej floty cystern kriogenicznych dostarczamy gaz LNG na
stację, gdzie zostaje rozładowany do
zbiorników magazynowych, a następnie
wykorzystany do procesów technologicznych lub tankowania pojazdów. Warto zauważyć, że stacja LNG jest w pełni zaprojektowana i wybudowana przez Cryogas
Jak w wykonaniu firmy Cryogas M&T
Poland wygląda proces dystrybucji gazu
LNG?
Na stacjach Cryogas można tankować
LNG (Liquefied Natural Gas), jak i CNG
(Compressed Natural Gas). Kiedy gaz
LNG przyjeżdża na stację, zostaje przepompowany do zbiorników magazynowych, które mogą mieć w zależności od
potrzeb pojemność od 10 m3 do 120 m3.
Każde 10 m3 pojemności zbiornika to
możliwość zmagazynowania ok. 4,3 ton
gazu LNG. Przed zatłoczeniem do samochodu gaz LNG musi zostać odpowiednio przygotowany. Dystrybutor musi
być wyposażony w bezpieczne podłączenie – złącza zrywne i końcówki do tankowania, wymagany jest również pomiar
ilości tankowanego paliwa.
W przypadku gazu CNG, dzięki instalacji odparowania gazu pod wysokim ciśnieniem, możliwe jest szybkie pozyskanie
dużych ilości CNG. Wykorzystujemy tutaj zjawisko prężności cieczy – jest to bardziej efektywne niż podnoszenie ciśnienia
gazu kompresorem. Plusem jest również
to, że unikamy podnoszenia temperatury
gazu, co ma miejsce w kompresorach.

Karol Wieczorek,
kierownik regionalny LNG dla Transportu
w firmie Cryogas M&T Poland SA
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Cryogas M&T Poland obsługuje w Polsce 2 drogowe
stacje tankowania LNG – jedna działa w Śremie
od grudnia 2015 r. Na stacji zamontowano jednostanowiskowy dystrybutor tankowania LNG oraz dwustanowiskowy dystrybutor tankowania CNG

W Polsce działa obecnie 9 stacji tankowania LNG, z czego 2 z nich obsługuje
firma Cryogas M&T Poland, czy tak?
Tak, jedna z nich znajduje się w Śremie,
a druga w Warszawie – w zajezdni autobusowej firmy Michalczewski na ul. Płochocińskiej. Nasza stacja w Warszawie
funkcjonuje już od 3 lat i można na niej
tankować gaz LNG i CNG.
Należy zaznaczyć, że rynek stacji tankowania LNG w Polsce jest jeszcze na
etapie przejściowym i swoim wyglądem
przypomina sytuację w Holandii około
2014 roku. Na fali zainteresowania LNG
zaczęły tam powstawać pierwsze stacje
LNG, w większości oparte na stacjach
tymczasowych lub kontenerowych. Kluczowe było pokonanie dylematu jajka
czy kury, tak by zbudować bazową podaż dla tankowania LNG. Cryogas stara
się wzorować na dobrych praktykach,
które zostały wówczas wypracowane
w Holandii. Aktywnie wspieramy firmy
wdrażające floty LNG, rozwiązaniem są
mobilne i kontenerowe stacje tankowania LNG.
Takie rozwiązania proponujemy w dwóch
sytuacjach: jako stacje tymczasowe w okresie przejściowym, przed wybudowaniem
stacji docelowej, lub jako rozwiązanie do
zasilania mniejszych flot – do 10 pojazdów. Nie poprzestajemy na samej budowie stacji LNG, ale zapewniamy pełny
serwis zarówno po stronie obsługi stacji,
jak i ciągłości dostaw LNG. Wybierając
ofertę Cryogas, firma może być spokojna
o stałą dostępność do tankowania LNG
– zarówno dla sprawności pracy stacji,
jak i dostępności paliwa LNG w zbiorniku
stacji. Kluczowe są tutaj własne zakłady
skraplania oraz flota cystern, którą realizowane są dostawy LNG.
Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku
pojazdów zasilanych LNG?
Zachodzące zmiany są już dobrze widoczne, choć tak naprawdę zaczęły się
dopiero w 2018–2019 r., kiedy do regularnej oferty producentów samochodów ciężarowych weszły duże silniki gazowe o mocy powyżej 400 KM. Miało to

Wybierając ofertę Cryogas,
firma może być spokojna
o stałą dostępność do tankowania LNG – zarówno
dla sprawności pracy stacji,
jak i dostępności paliwa LNG
w zbiorniku stacji. Kluczowe są
tutaj własne zakłady skraplania
oraz flota cystern, którą realizowane są dostawy LNG.

kluczowe znaczenie, gdyż silniki te są
w stanie zaspokoić potrzeby większości
zastosowań w transporcie ciężkim. Poprawiła się też dostępność tych pojazdów
– wcześniej były raczej prezentowane
jako coś w rodzaju ciekawostki, mnożyły
się przeszkody w postaci braku infrastruktury tankowania czy niedostatecznego przygotowania serwisów do obsługi
tych samochodów. Teraz to się zmieniło
– w ciągu ostatnich 3 lat została wykonana
duża praca: serwisy nauczyły się obsługiwać te auta, jest gdzie tankować.

Można powiedzieć, że rok 2021 to jest
taki czas, kiedy barier już nie ma, coraz
więcej firm decyduje się na pierwszy
zakup samochodów LNG, inne – zwłaszcza te duże, które mają już 30–50 pojazdów – dokupują nowe, zwiększając
liczebność taboru. W efekcie liczba samochodów zasilanych LNG obecnych na
rynku rośnie, to kreuje też większy popyt. Większość takich samochodów jest
kierowana na trasy do Niemiec, gdzie są
zwolnione z opłaty drogowej MAUT. Rośnie też zainteresowanie firm prowadzących intensywny transport krajowy z dużymi rocznymi przebiegami.
Samochody LNG, które są obecnie kupowane, to w zdecydowanej większości
ciągniki dalekobieżne, wykonujące pracę
w transporcie międzynarodowym. W lipcu
br. na terenie Unii Europejskiej działało
ok. 430 stacji, więc te samochody tankuje się na trasie. Tym samym powoli
traci na znaczeniu dokładne planowanie
tras przejazdu, gdyż przy głównych szlakach transportowych można liczyć na dostępność już nawet kilku stacji LNG.
Czy więcej pojazdów to zwiększone zapotrzebowanie na usługi firmy Cryogas
i dostawy gazu?
Zwiększone zapotrzebowanie na LNG
w naszym przypadku nie stanowi żadnego problemu: dysponujemy własną
flotą kilkudziesięciu cystern, wykorzystujemy telemetrię, aby mieć stały podgląd na to, co dzieje się w zaopatrywa-
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nych przez nas stacjach. Systematycznie
kontrolujemy poziomy napełnienia zbiorników, bieżące zużycie gazu oraz monitorujemy poszczególne komponenty – ich
parametry pracy oraz stan techniczny.
Właściwy system telemetryczny to podstawa, bez którego nie da się zarządzać
dostawami. Buduje również naszą przewagę konkurencyjną – inne firmy zlecają
tego typu usługi na zewnątrz, Cryogas
bazuje na własnych rozwiązaniach.
Dzięki opomiarowaniu naszych punktów
odbioru znamy profil zapotrzebowania na
gaz, prowadzimy prognozy zużycia i jesteśmy w stanie dokładnie dopasować
dostawy. Mamy także możliwość dzielenia dostaw – dbamy o to, aby wszystkim naszym odbiorcom gaz wystarczał
na bieżące potrzeby.
Śledząc wzrost liczebności flot pojazdów
zasilanych LNG, prognozujecie wzrost
zapotrzebowania na gaz LNG. Jest to
stabilny trend. Jednak czy zdarzają się
skokowe wzrosty zużycia LNG?
Realizacja dostaw LNG na potrzeby przemysłu jest bardziej stabilna niż transport.
Jednak z uwagi na flotę posiadanych cystern jesteśmy w stanie sprostać wszystkim zobowiązaniom i wyzwaniom.

W transporcie typowym zjawiskiem powodującym wzrost zużycia gazu są tzw.
zjazdy weekendowe. Część firm transportowych funkcjonuje w trybie tygodniowym, więc powracające ciężarówki
muszą przed rozpoczęciem nowego tygodnia pracy zostać zatankowane. Dzięki
naszej telemetrii śledzimy jednak na bieżąco zapasy LNG na stacjach i gdy trzeba,
uzupełniamy je. Nasz czas reakcji zależy
w zasadzie tylko od czasu dojazdu najbliższej cysterny na stację tankowania.
Jakie są największe zagrożenia w biznesie, jakim jest dystrybucja LNG?
Najwięcej obaw budzi niepewność w zakresie obowiązującego otoczenia prawno-podatkowego – mam na myśli zwłaszcza akcyzę. Ale tak jest chyba w każdym
biznesie. Od strony technologicznej staramy się zawsze korzystać z najlepszych
rozwiązań dostępnych na rynku, pod
tym względem jesteśmy na bieżąco. Jeśli
chodzi o czynnik ludzki, identyfikujemy
problemy, prowadzimy szkolenia naszego personelu i operatorów na stacjach
naszych klientów. Operatorom stacji – naszym klientom – przekazujemy najlepsze praktyki bazujące na długoletnim
doświadczeniu. Dobre wyszkolenie i od-

Stacja tankowania LNG przygotowana przez Cryogas M&T Poland w zajezdni autobusowej firmy Michalczewski na ul. Płochocińskiej w Warszawie
przechodzi rozruch technologiczny, od 3 lat działa tam stacja tankowania
CNG – gaz sprężony wytwarzamy bezpośrednio z gazu LNG, który jest
przechowywany na miejscu w zbiorniku kriogenicznym
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powiednie certyfikaty ułatwiają pracę,
można stosować samodzielne tankowanie LNG. Ostatnie tygodnie wskazały tutaj kierunek dla samoobsługi, doświadczeni kierowcy tankują już samodzielnie
swoje ciężarówki.
Czy to, że stacje tankowania LNG przygotowywane są pod nadzorem firmy
Cryogas M&T Poland, daje Wam przewagę nad konkurencją?
Cryogas oferuje rozwiązania kompleksowe: od zaprojektowania i wybudowania
stacji po dostawy gazu LNG, i to jest naszą główną przewagą nad konkurencją.
Pomimo okresu pandemii oraz ubiegłorocznego lockdownu wszystkie dostawy
realizowaliśmy w terminie. Patrząc pod
kątem naszej działalności w Polsce na istniejących stacjach LNG, mogę stwierdzić,
że pandemia w żaden sposób na nią nie
wpłynęła. W tym trudnym czasie wielu
dostawców, pomimo wcześniejszych deklaracji, nie było w stanie wypełnić swoich zobowiązań umownych.
Naszą przewagą jest również to, że dysponując dużą flotą cystern przewożących
LNG, gwarantujemy ciągłość dostaw i możemy być bardziej elastyczni w sytuacjach
wymagających szybkiej reakcji, np. od-

Na ile Cryogas M&T Poland działa wśród przewoźników na rzecz rozpowszechnienia LNG jako paliwa
w transporcie ciężkim?
Klient ma zawsze wybór – klasyczny silnik Diesla,
LNG, CNG. Rozmawiamy z przewoźnikami i próbujemy ich przekonać, aby postawili na paliwa alternatywne. Współpracujemy również ściśle z importerami pojazdów – dostawcami tych rozwiązań. Nie
możemy powiedzieć nikomu, że Diesel jest zły i przestawcie całą flotę na gaz – tak to nie działa. Ostateczną decyzję przewoźnika determinuje rodzaj prowadzonej działalności, kalkulacja kosztów i coraz
częściej wymagania ze strony zamawiających transport. Czasami, ze względu na określony czas zwrotu
inwestycji związanej z przejściem na LNG, firmy budują swoją przewagę na zleceniach – mając silnik
zasilany gazem, mają większe szanse na zdobycie
kontraktów, zwłaszcza jeśli np. jest to określone
w warunkach przetargu lub obszar działania objęty
jest ograniczeniami ekologicznymi.
Mamy też w naszej ofercie ciekawe propozycje dla
przewoźników, takie jak np. karty MyLNG przygotowane zarówno dla indywidualnych posiadaczy pojazdów zasilanych LNG, jak i flot różnej wielkości
i stacji paliw.
Moglibyśmy też długo dyskutować o korzyściach
ekonomicznych, ale myślę, że każda flota powinna
to indywidualnie przeanalizować pod kątem swojej
działalności. Korzyści z jazdy na gazie są, ale ich
wielkość zawiera się w pewnych granicach – w zależności od zastosowania może to być nawet 20–30%.
Trzeba przy tym uwzględnić dostępność do infrastruktury tankowania, przebiegi czy wyższy koszt zakupu pojazdu z silnikiem zasilanym LNG.
Jak ocenia Pan perspektywy rozwoju rynku?
Żadna firma w pojedynkę tego rynku nie zbuduje.
Efekty w postaci większej liczby stacji tankowania
LNG przyniesie tylko działanie zbiorcze, nawet na zasadach zdrowej konkurencji. Koszt jednej stacji w zależności od jej konfiguracji i funkcjonalności może
wynieść od 500 tys. do 1 mln euro – to dla mniejszych podmiotów jest duża inwestycja. Korzystne
byłyby programy wsparcia, preferencyjne finansowanie czy zaangażowanie samorządów lokalnych,
zwłaszcza że są to inwestycje zdecydowanie długoterminowe. Patrząc na wyniki osiągane w stacji LNG
w Śremie, widać, że był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę i po kilku latach są już same korzyści – nie tylko
finansowe, ale związane również z innymi aspektami
działania przedsiębiorstwa.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Cryogas M&T Poland

reklama

powiadając na większe zapotrzebowanie na gaz pojawiające się na którejś ze stacji. Pod względem zaopatrzenia w paliwo LNG sektora transportowego na
terenie Polski należymy do czołówki.
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10 lat i 1 rok istnienia
firmy PTM Polska

Katarzyna Biskupska
1 lipca br. w sali bankietowej stadionu Łódź Widzew firma PTM Polska
świętowała swój jubileusz istnienia. Dlaczego 10+1? Pierwotnie okrągła
rocznica miała być obchodzona w roku 2020, jednak ograniczenia
pandemiczne uniemożliwiły jej organizację.

odczas Gali Jubileuszowej po krótkim rysie historycznym, w trakcie
którego podsumowano osiągnięcia firmy oraz plany na najbliższe lata,
uhonorowani zostali klienci, którzy współpracują z PTM Polska od początku działalności oraz wyróżnieni dostawcy pojazdów i komponentów, a także pracownicy
firmy. Obchody jubileuszu świętowano
w gronie klientów, dostawców, partnerów biznesowych i przyjaciół. Obecni
byli również honorowi goście, a mianowicie przedstawiciele zarządów firm,
których PTM Polska jest przedstawicielem: Stas, Cargofloor oraz TMT Tanks
& Trailers.
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Pierwszy gotowy pojazd
własnej marki PTM Polska:
przyczepa tandem PT-18

Na uwagę zasługuje ogłoszenie produkcji pojazdów pod własną marką PTM
Polska. W tym roku wyjechał pierwszy
gotowy pojazd PT-18: dwuosiowa wielozadaniowa przyczepa niskopodwoziowa
z zabudową skrzyniową do transportu
maszyn budowlanych, rolniczych oraz
specjalnych długości 6 m oraz szero-

kości nie przekraczającej 2,48 m (przy
złożonych burtach). Jej dopuszczalna
masa całkowita 18 t pozwala przewozić
ładunek o masie ok. 14 t. Jest to pojazd
typu tandem – 2 osie niskopodwoziowe
SAF o nośności 9 t są zamocowane w centralnej części przyczepy. Rama pojazdu
została wykonana z wysokogatunkowej

reklama

stali konstrukcyjnej o połączeniach spawanych. Platformę ładunkową wyposażono w 5 par uchwytów, co pozwala
na bezpieczne mocowania przewożonego
ładunku, zastosowano układ hamulcowy
Wabco, zawieszenie pneumatyczne oraz
elektroniczny układ hamulcowy EBS ze
stalowym zbiornikiem powietrza.
Kolejnym ważnym punktem wieczoru była informacja, że po 3 latach
testów i przygotowań światło dzienne zobaczył system zagęszczania ładunku
w naczepach z ruchomą podłogą – firma
PTM Polska otrzymała patent na ścianę
kompresującą.

„Naczepa z sercem”
Ogłoszono też wprowadzenie do sprzedaży limitowanej wersji „Naczepy z sercem”. Tylko 10 sztuk w roku – każdy
klient, kupując naczepę na specjalnych
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Dodatkowa,
bo jedenasta,
wyjątkowa
„Naczepa
z sercem”
przekazana
klientowi

warunkach finansowych, pomaga chorym dzieciom (dokłada 500 euro od siebie). Drugie tyle dokłada PTM i ostatecznie na konto fundacji dla chorego
dziecka trafia 1000 euro przy sprzedaży
każdej z 10 naczep. Akcja będzie prowadzona co roku i co roku pomoc trafi
do innego dziecka.
Naczepy mają limitowane oznakowanie i unikatowy numer Serca. Akcja
pierwotnie miała trwać 4 miesiące, ale
już po pierwszym tygodniu swoich nabywców znalazło 6 pojazdów. Ostatecznie wszystkie modele zostały ekspresowo
Naczepa z ruchomą podłogą
i z otwieranymi bokami włoskiej
firmy TMT Tanks & Trailers. Model
Scrigno, którego przestrzeń ładunkowa na całej długości wyposażona jest w harmonijkowe,
składane ściany boczne, co umożliwia boczny załadunek i rozładunek
jak w naczepie kurtynowej

Polska premiera na tegorocznej edycji
Naczepomanii – nowa generacja
Volvo FH LNG 460, model dostosowany do transportu ładunków niebezpiecznych ADR. Volvo w zestawie
z cysterną Gofa do transportu LNG
(cysterna pomieści 18 t gazu)
od Cryogas M&T Poland
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Naczepa z automatycznym systemem szybkiego załadunku przesuwnej
podłogi holenderskiej produkcji CargoMatic. Dzięki temu rozwiązaniu
skróceniu ulega czas potrzebny na załadunek pojazdu – naczepa zostaje
rozładowana lub załadowana dowolnymi paletami w ciągu 2 minut

Firma Nummi-Pro zaprezentowała 2 systemy elektroniczne: IRMA
oraz BTControl. Pierwszy z nich to aplikacja Nummi IRMA umożliwiająca kontrolę w czasie rzeczywistym pracy siłownika wywrotu.
System informuje operatora o stabilności pojazdu, nachyleniu i wysokości muldy wywrotki, a także o ciśnieniu i temperaturze w układzie
hydraulicznym. Dzięki tej aplikacji można znacznie poprawić bezpieczeństwo pracy i uniknąć kosztownych oraz czasochłonnych napraw.
Drugi system to moduł Nummi BTControl – układ bezprzewodowego
sterowania wywrotką za pomocą smartfona. Zwiększa on bezpieczeństwo operatora podczas pracy – kierowca może wykonywać
swoje zadania z różnych, dogodnych dla niego miejsc (również znajdując się w znacznej odległości od pojazdu). Ponadto BTControl może
być stosowany w innych urządzeniach, jak wciągarki, podesty
ruchome, lawety, ruchome podłogi, pługi oraz wiele innych. Oba systemy mogą współpracować z dowolnym układem elektrohydraulicznym, a aplikacja potrzebna do ich obsługi jest dostępna bez opłat

sprzedane, dlatego spółka PTM Polska
przeznaczyła na akcję jeszcze jedną
wyjątkową naczepę STAS, egzemplarz,
który prezentowany był podczas jubileuszu przed budynkiem stadionu.

Naczepomania
Dzień po Gali Jubileuszowej odbyła
się 4. edycja imprezy dla naczepomaniaków – Naczepomania. Na stadionie Widzewa w Łodzi w specjalnej strefie swoje
produkty zaprezentowali dostawcy naczep i przyczep, ciężarówek, komponentów i wszelkiego branżowego asortymentu.
Czas uatrakcyjniały pokazy wicemistrzów świata w Street Soccer i Freestyle
Football, konkursy piłkarskie, pokazy
mycia samochodów oraz muzyka.

Zdjęcia K. Biskupska

Obecni byli również dostawcy
podwozi ciężarowych

Stoisko firmy Horpol – producenta lamp samochodowych,
urządzeń odblaskowych oraz elementów z tworzyw sztucznych
do samochodów ciężarowych,
dostawczych, autobusów
i pojazdów specjalnych
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30 lat Fliegl Trailer.
Od nowicjusza do trendsettera
Dariusz Piernikarski

30 lat to perłowe gody – firma Fliegl Trailer, niemiecki producent
pojazdów użytkowych, celebrowała 30-lecie swojego istnienia. Na terenie
fabryki w Triptis pojawili się klienci, pracownicy oraz zaproszeni goście,
by wspólnie świętować tę ważną uroczystość.

orzystając z zaproszenia firmy
Lux-Truck – głównego importera
pojazdów marki Fliegl w Polsce,
8 lipca mogliśmy uczestniczyć w obchodach 30-lecia Fliegl Trailer. Intensywny
program spotkania obejmował prezentację produktów, nowych rozwiązań technicznych, zwiedzanie hal produkcyjnych,
nie mogło również zabraknąć spotkania
i interesujących rozmów z właścicielami
fabryki – członkami rodziny Fliegl.
Można było zobaczyć niemal wszystko, co w swojej fabryce w Triptis Fliegl
projektuje, produkuje i wypuszcza na
drogi – ekspozycja została podzielona na

grupy (parki) tematyczne i obejmowała
kilkadziesiąt przyczep i naczep różnego
typu i przeznaczenia – od sprawdzonych
i produkowanych w dużych ilościach
naczep kurtynowych, poprzez naczepy
samowyładowcze, naczepy i przyczepy
niskopodwoziowe, podwozia podkontenerowe po innowacyjne rozwiązania będące jeszcze rzadkością na rynku. Ten
imponujący pokaz pojazdów użytkowych
przeznaczonych do najróżniejszych zadań transportowych i przewożenia najróżniejszych towarów potwierdził wysokie kompetencje techniczne Fliegl Trailer
i doskonałą znajomość potrzeb rynku.

Zdjęcia będące ilustracją artykułu to
subiektywny przegląd najciekawszych
rozwiązań.

Fliegl Trailer – 30 lat w branży
W ciągu 30 lat firma Fliegl Trailer wypracowała sobie wiodącą pozycję w branży pojazdów użytkowych. „Dzisiaj jesteśmy właściwie postrzegani pozytywnie,
jako innowacyjni i bardzo dynamiczni.
Pracujemy nad tym, aby w przyszłości
jeszcze więcej klientów odniosło korzyści
z naszych rozwiązań. Każdy pojazd, który
opuszcza naszą fabrykę, został zaproNaczepy marki Fliegl są niezawodne i ekonomiczne i należą
do liderów pod względem masy
własnej i pojemności, są prawdziwymi „wołami roboczymi”.
Naczepa kurtynowa Fliegl zapewnia przewagę ładowności
od 500 kg do 1000 kg w porównaniu z pojazdami innych
marek, a już w wersji podstawowej postawiono na prostą,
bezpieczną obsługę i zrezygnowano z podatnej na uszkodzenia elektroniki
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Firma Fliegl Fahrzeugbau zaczynała
jako nowicjusz na rynku pojazdów użytkowych i na starcie była traktowana w ten
sam sposób. Początkowe próby pozyskania komponentów takich jak osie czy
opony od znanych producentów spełzały
na niczym. „Było to swego rodzaju embargo” – wspomina Helmut Fliegl – „które
pokonaliśmy okrężną drogą”. Firma zmierzyła się z tym wyzwaniem, kupując komponenty przez pośredników lub siostrzanej firmy Fliegl Agrartechnik. Pierwszym
pojazdem, który wyjechał z hal w Turyngii, była biała przyczepa niskopodwoziowa typu tandem z czarnymi błotnikami. Doświadczenie pojawiło się wraz
z pierwszymi konstrukcjami własnymi,
a wraz z doświadczeniem coraz większa
pewność siebie. Firma Fliegl Fahrzeugbau wyrobiła sobie markę w branży, zaczęto ją traktować poważnie, zyskiwała
coraz większą akceptację.

© Fliegl Trailer

Chroniony patentem zintegrowany zamek Fliegl I-Lock eliminuje niepotrzebny element:
zamiast dołączonego odpowiednika blokującego haczyki
na panelach drzwi chwytają
bezpośrednio we wgłębieniu
w ramie pojazdu. Klamka zawsze pozostaje we właściwej
pozycji, drzwi można natychmiast zamknąć, ryzyko uszkodzenia jest minimalne, a sam
uchwyt można w razie
potrzeby łatwo wymienić;
I-Lock oszczędza czas, koszty
naprawy i wymiany części

jektowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przynosi więc także
korzyści ekologiczne” – założyciel i dyrektor zarządzający Helmut Fliegl uważa
to za największy sukces firmy, którą budował przez ponad 30 lat i uczynił z niej
lidera innowacji w branży.
Josef Fliegl w 1970 r. przejął gospodarstwo swoich rodziców w miejscowości Kastl koło Altötting. Nie był zadowolony z produktów swoich dostawców
i dlatego zdecydował się założyć firmę
zajmującą się konstruowaniem i produkcją maszyn. Nie mając niezbędnego
wykształcenia kierunkowego, początkowo
zatrudnił specjalistów, ale już w 1976 Josef Fliegl uzyskał dyplom konstruktora.
Od tego czasu firma przyspieszyła swój
rozwój, by w 1981 r. przekształcić się
w spółkę Maschinenbau Fliegl GmbH
– siedzibą pozostawało Kastl.
Wkrótce po zjednoczeniu Niemiec
założyciel senior poszukiwał możliwości
ekspansji na terenie odzyskanych landów.
Szansa taka pojawiła się w miejscowości
Triptis w Turyngii. 15 lipca 1991 r. był
kamieniem milowym dla Helmuta Fliegla.
Wraz z ojcem, Josefem Flieglem – odnoszącym sukcesy producentem pojazdów rolniczych – kupił od firmy powierniczej dawny warsztat naprawy rolniczej
(LIW). Aby zapewnić sprawny rozwój

Pojazdy dla branży budowlanej muszą spełniać
wiele wymagań – wywrotki Fliegl StoneMaster
spełniają te wymagania: skrzynia ładunkowa
ze stali Hardox 450 zaprojektowana w kształcie
stożka z pochyloną ścianą przednią jest optymalnie dopasowana do podwozia typu Curved;
ze wszystkimi zaletami, jakie ma stalowa konstrukcja podwozia, zakrzywione (Curved) podwozie ma prawie taką samą masę jak drogie
i delikatne podwozie aluminiowe

rodzinnej firmy w nowym miejscu, Josef
Fliegl powierzył obowiązki kierowania
zakładem w Triptis swojemu 22-letniemu wówczas synowi – Helmutowi. Cel
do zrealizowania: zdobyć przyczółek
w nowych krajach związkowych, przenieść techniczne know-how rodziny Fliegl
na ulice. Strategia ta od samego początku okazała się absolutną korzyścią
dla klienta.

Początkowo produkowano przyczepy
samowyładowcze i niskopodwoziowe,
potem pojawiły się aspiracje, by stać się
producentem masowym. Program produkcyjny obejmował niemal wszystkie
rodzaje przyczep i naczep, na które istniał popyt – z wyjątkiem cystern i chłodni. W 2005 r. firma wyznaczyła sobie kierunek na przyszłość: produkcję naczep
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Dłuższe zestawy są praktyczne, bezpieczne,
oszczędzają paliwo i nie powodują większego
obciążenia infrastruktury – 2 dłuższe zestawy
zastępują 3 konwencjonalne ciężarówki. Fliegl
Trailer myśli o krok dalej i trzyma rękę na pulsie: przedłużone naczepy mogą zostać jeszcze
wydłużone, pojazdy o długości 14,98 m są już
dostępne w Triptis

Fliegl Blitz to nowa konstrukcja dachu do naczep kurtynowych: szyny prowadzące, gładki dach przesuwny i zintegrowany opcjonalny system podnoszenia
pasów. Zamiast powszechnie stosowanych elementów z tworzyw sztucznych
firma Fliegl stosuje wyłącznie drut sprężynowy – jest on znacznie bardziej wytrzymały, nie kruszy się z powodu zmęczenia materiału, wytrzymuje naprężenia
i odkształcenia przez cały okres eksploatacji pojazdu, a następnie można go
poddać recyklingowi. Ponadto do załadunku i rozładunku jest o 39 cm więcej
miejsca, ponieważ elementy druciane można zsunąć do siebie znacznie bliżej niż
elementy z tworzywa – każdy, kto ładuje i rozładowuje suwnicą, żurawiem duże,
niepodzielne ładunki, doceni więcej wolnej przestrzeni

przeniesiono do nowo wybudowanego
zakładu nr 2 (Werk 2), znajdującego się
również w Triptis, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A9. Wraz z otwarciem nowego zakładu znacznie zwiększono
moce w zakresie produkcji wielkoseryjnej. Z linii montażowej zjeżdżały naczepy burtowe i kurtynowe, podwozia
kontenerowe i naczepy wywrotki.
W momencie rozpoczęcia produkcji
nie było jeszcze wiadomo, czy inwestycja w drugi zakład dająca znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych zostanie zamortyzowana. Jednak dzięki panującej

wówczas niezwykle dobrej koniunkturze
na naczepy fabryka Werk 2 w Triptis
przez 3 lata pracowała na granicy swoich możliwości. Spowolnienie w roku
2008 zakład w Triptis przeżył stosunkowo dobrze, mimo że eksport standardowych pojazdów i niektórych naczep
specjalistycznych z poziomu 60–90%
spadł o połowę wskutek utraty zamówień
pochodzących zwłaszcza z krajów Europy
Środkowej. Konstruktorzy śmiało podejmowali się realizacji nawet najdziwniejszych zadań, budując pojazdy w najmniejszych detalach spełniające nawet bardzo

Dotychczas przewożenie 2 nadwozi wymiennych po 7,45 m na jednym podwoziu nie było
możliwe – stworzenie zestawu wymiennego Fliegl Swap Train to zmienia. Nadchodzące
zmiany w przepisach zwiększą dopuszczalną długość zestawu z 17,80 m do 17,88 m;
wprowadzając wózek CLG, firma Fliegl sprostała wyzwaniu związanemu z połączeniem
tych 2 pojazdów w zgodny z prawem kompletny zestaw – wózek CLG jest w pełni
mechaniczny i nie wymaga do działania żadnej elektroniki ani hydrauliki
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nietypowe oczekiwania klientów. To między innymi pozwoliło firmie przetrwać
kryzys – zakład nr 2 praktycznie zaprzestał
produkcji typowych naczep kurtynowych
czy wywrotek, za to „stary” zakład nr 1
pracował pełną parą, realizując zamówienia jednostkowe lub krótkoseryjne.

Konsekwentny rozwój
Jeszcze w latach 90. firma Fliegl zaczęła zwracać uwagę na aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem, który
w owym czasie nie stanowił jeszcze istotnego nurtu w konstrukcji pojazdów
użytkowych. Wykonano pionierską pracę
w tej dziedzinie: lekka konstrukcja znalazła zastosowanie w rozwoju produktów,
wprowadzono motto „Zielona Droga”
(Green Road). Oszczędność masy automatycznie oznacza niższą emisję CO2.
„Ludzie śmiali się z naszych przyczep
z dziurami”, mówi Helmut Fliegl. „Dzisiaj
nie ma na świecie pojazdu zoptymalizowanego pod względem masy bez dziur”.
Fliegl Trailer wyszedł z kryzysowych
lat 2008–2009 silniejszy. Green Road
i temat zrównoważonego rozwoju stały
się coraz bardziej obecne w koncepcji
korporacyjnej. Pojawiły się nowe, innowacyjne produkty, m.in. wywrotki ze stożkową skrzynią, zakrzywionym podwoziem
i tylną ścianą membranową, zintegrowanym zbiornikiem powietrza, systemem
Free Load do szybkiego załadunku i roz-
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Naczepy wywrotki z zabudową aluminiową
to pierwszy wybór, gdy priorytetem jest optymalna
ładowność. Rodzina Fliegl Revolution gwarantuje
największą ładowność, większy zysk i mniejszą
emisję CO2. Stożkowo ukształtowana mulda
z aluminium o dużej wytrzymałości jest optymalnie
dopasowana do zakrzywionego (Curved) podwozia.
Wywrotki z rodziny pomimo obszernych opcji
wyposażenia i pojemności 25 m3 mają
masę własną poniżej 4 t

© Fliegl Trailer

Kompaktowa 1-osiowa naczepa Single Sattel jest przystosowana
do przewozu nadwozi wymiennych typu SES 200 i sprawdza się
w transporcie lokalnym oraz przy wahadłowym przewożeniu
nadwozi wymiennych z jednego magazynu do drugiego. W codziennej pracy naczepa o długości 8130 mm jest bardziej użyteczna niż
duży zestaw, dodatkowo można załadować standardowe nadwozia
wymienne o długości 7,45 i 7,82 m oraz kontenery, dzięki czemu
firma spedycyjna pozostaje elastyczna

Podwozia kontenerowe muszą wytrzymać intensywne użytkowanie
i presję czasu w trudnej logistyce – firma Fliegl projektuje swoje podwozia w taki sposób, aby sprostały surowym wymaganiom branży.
W ofercie jest szeroka gama produktów – najlżejsze podwozie Vario
niezależnie od tego, czy chodzi o kontenery 20-, 30- czy 40-stopowe,
jest wyjątkowo ekologiczne i może być wykorzystywane do ograniczenia przebiegów. Innym wyjątkowym pojazdem jest lekkie
i wytrzymałe podwozie z łabędzią szyją przystosowane
do transportu kontenerów 45-stopowych

ładunku firanek. Hitem okazała się naczepa MegaRunner 4.0 – pierwszy na rynku pojazd o rzeczywistej wysokości 4 m
i 3-metrowej wysokości wewnętrznej.
Wprowadzono również na rynek serię Twin – 2-osiowe naczepy kurtynowe
nie tylko obniżają opłaty drogowe, ale
także koszty eksploatacji i paliwa. Kolejnymi zaletami są niska masa własna
naczep, ich duża ładowność i mniejsze
zużycie. Dzięki serii Twin hasło Green
Road uzyskało nowy wymiar. Na początku 2017 r. Fliegl Trailer jeszcze bardziej
umocnił swoją pozycję na europejskim
rynku pojazdów użytkowych, czego przykładem może być przejęcie austriackiej
firmy Hangler specjalizującej się w zabudowach samochodów ciężarowych.
Przez 30 lat firma utrwaliła swoją pozycję na rynku, wprowadziła wiele innowacji i wypracowała sobie czołowe miejsce
pod względem jakości produktów. Obecnie Fliegl Trailer jest postrzegane jako

nowoczesna i bardzo dynamiczna firma.
Celem bieżącym jest zwiększanie obrotów i rozszerzanie obszaru działalności.

Zrównoważone innowacje
Początki działalności firmy Fliegl
w Triptis to produkcja pojazdów, które
były wówczas najbardziej poszukiwane
w nowych landach. Dość szybko uruchomiono wytwarzanie naczep i przyczep
z zabudowami plandekowymi – z oczywistych względów dominowały naczepy
kurtynowe. Wraz z rosnącą liczbą odbiorców zagranicznych – zwłaszcza z Rosji
i krajów skandynawskich – rozpoczęto
produkcję pojazdów wykorzystywanych
w dłuższych zestawach członowych oraz
wózków typu dolly ze sprzęgiem przyczepowym i siodłowym do ich łączenia.

Obecnie we Fliegl Trailers zwraca się
uwagę na zrównoważony rozwój już na
etapie projektowania i produkcji wszystkich typów pojazdów. Konstruowanie,
produkcja i montaż odbywają się w jednym, centralnym zakładzie, dzięki czemu
nie ma przejazdów na duże odległości,
podczas których emitowany jest CO2.
Linie produkcyjne stale są unowocześniane, np. na dachu hal znajduje się
obecnie ponad 4000 modułów fotowoltaicznych – dzięki temu wielkoskalowemu systemowi fotowoltaicznemu i kilku
blokowym elektrowniom cieplnym Fliegl
wytwarza trzykrotnie więcej energii
(cieplnej i elektrycznej) niż zużywa na
potrzeby własnej produkcji i działów
administracyjnych.

Zdjęcia: © J. Krasik
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Targi Automechanika Frankfurt
Digital Plus 2021
Katarzyna Biskupska

egoroczna jej edycja odbędzie się
w dniach 14–16 września 2021 r.
w formie zmodyfikowanej i dopasowanej do panującej sytuacji pandemicznej. Co oznacza Digital Plus? Będzie
to kompaktowa wystawa na miejscu we
Frankfurcie, a także obszerny program
on-line z dodatkowymi funkcjami interaktywnej prezentacji firm i nawiązywania kontaktów. Tym samym tegoroczna
edycja gwarantuje uczestnictwo i możliwość nawiązywania relacji biznesowych
również tym osobom, które mają problem z przyjazdem czy to z powodu międzynarodowych ograniczeń w podróżowaniu, czy w związku z polityką firmy.
Jak podaje organizator, zauważalne
jest duże zapotrzebowanie na spotkania
osobiste, ponieważ ok. 75% z 200 wystawiających się firm chce pokazać się
ze stoiskiem na wystawie. Oprócz wystawców niemieckich pojawią się więc
także firmy z Belgii, Francji, Wielkiej
Brytanii, Holandii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Szwajcarii, Danii, Finlandii, Polski,
Węgier, Czech, Bułgarii, Chorwacji, Litwy,
Gruzji, Ukrainy, Rosji, Grecji, Turcji, Indii,
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Korei,
Chin, Tajwanu i Australii.

© Automechanika

Jakie są aktualne problemy i trendy na rynku części zamiennych i wyposażenia
warsztatowego? Jakie są przyszłe wyzwania dla warsztatów samochodów
użytkowych, m.in. ze względu na szybki rozwój alternatywnych źródeł napędów?
Odpowiedzi na te pytania przyniosą targi Automechanika Frankfurt Digital Plus
– najważniejsza i największa impreza branżowa rynku aftermarket.

Technologie jutra
W jednej z hal zorganizowane zostanie „Future Mobility Workshop 4.0”
– centrum szkoleniowe oraz laboratorium
testowe dla salonów samochodowych
i warsztatów naprawczych. Przy współpracy z Instytutem Przemysłu Motoryzacyjnego (IfA) odbędą się też prezentacje
innowacji produktowych oraz demonstracje technologii i modeli biznesowych
jutra. Jako że cyfryzacja i nowe rozwiązania techniczne każdego dnia stawiają
przed warsztatami samochodowymi nowe
wyzwania, więc aby za nimi nadążyć,
ważny jest ciągły rozwój zawodowy. Dlatego jak na każdej edycji targów, tak
i w tym roku odbędą się warsztaty praktyczne dla pracowników warsztatów, a nacisk zostanie położony m.in. na obsługę
posprzedażną. Przy współpracy z wystawcami odbędą się m.in. pokazy napraw powypadkowych. Ponadto Akademia Automechanika przez wszystkie trzy
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dni będzie prezentować najnowsze osiągnięcia w dziedzinach związanych z serwisem i mobilnością jutra, elektromobilnością i drukiem 3D. To tylko część
programu tegorocznej edycji targów.

Hypermotion Frankfurt
Dodatkowym bonusem jest to, że
targi Automechanika odbędą się w tym
samym czasie i miejscu co Hypermotion – targi branży logistycznej. Będzie
to ciekawe połączenie sektora motoryzacyjnego (zarówno osobowego, jak i użytkowego) z zarządzaniem flotą, elastycznymi łańcuchami dostaw czy systemami
IoT. W obrębie Hypermotion oprócz tradycyjnej wystawy odbędzie się wiele konferencji i prezentacji dla odwiedzających.
Automechanika Frankfurt Digital Plus
2021 to wiele atrakcji, od nowych produktów po wykłady techniczne, imprezy networkingowe, sesje szkoleniowe, prezentacje, konkursy i spotkania wieczorne.

| TRANSPORT |

Opona bieżnikowana?
Bardzo chętnie…

Dariusz Piernikarski

Bieżnikowanie opon to temat często poruszany w kontekście optymalizacji
kosztów eksploatacji samochodów ciężarowych. Wielu przewoźników
przyznaje się do korzystania z opon bieżnikowanych z prostego względu:
marże za przejechany kilometr są coraz niższe, a koszt wymiany opon
w zestawie to nierzadko kilka tysięcy złotych.

Powolna poprawa koniunktury
Według danych Polskiego Związku
Przemysłu Oponiarskiego PZPO w 2020 r.
sprzedaż opon ciężarowych przeznaczonych na rynek wtórny w Polsce wzrosła
o 1,9%. W Europie w tym samym czasie
odnotowano spadek sprzedaży o 3,95%.
W całym I półroczu 2021 r. sprzedaż
opon ciężarowych zwiększyła się o 34%
(dostawcze +53%), w całej UE wzrost
ten wyniósł 42%.
Napływ tanich opon ciężarowych
z Chin bardzo zaszkodził przedsiębiorstwom zajmującym się bieżnikowaniem
opon. Przykładowo: w 2016 r. wg danych
europejskiego stowarzyszenia producen-

Wzrost Grupy Marangoni jest wynikiem ciągłego procesu badań i rozwoju – firmie udało się opracować
najnowocześniejszą technologię,
która zrewolucjonizowała sektor
opon bieżnikowanych pod względem jakości i wydajności: od produkcji i procesów bieżnikowania
po gotowy produkt
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tów opon ERMC w Polsce sprzedano ok.
700 tys. sztuk, w tym ok. 380 tys. opon
sprzedali dostawcy niezrzeszeni w ERMC,
a więc wysyłający swoje produkty z Dalekiego Wschodu, a tylko ok. 60 tys. opon
sprzedały firmy zajmujące się bieżnikowaniem. Po wprowadzeniu przez Komisję
Europejską w 2018 r. ceł kwotowych na
chińskie opony ciężarowe sytuacja się
zmieniła – nastąpiło zwiększenie produkcji opon bieżnikowanych.
Obecnie w Polsce bieżnikuje się rocznie ok. 100 tys. opon do samochodów
ciężarowych, czyli zaledwie 20% liczby
sprzedawanych nowych opon – na zachodzie Europy bieżnikuje się 30–50%
opon do ciężkich pojazdów.

© Marangoni Retreading Systems

transporcie liczy się opłacalność – dotyczy to także opon.
Jakość opon i ich obsługi ma
niebagatelne znaczenie w bilansie ekonomicznym, a uszkodzenia ogumienia
mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Choć opony stanowią jedynie
3–5% w całkowitym koszcie własności
i użytkowania, to ich awarie oraz uszkodzenia przekładają się na większe zużycie
paliwa i układów pojazdów oraz częstsze
wizyty w serwisach, wyższe koszty części
zamiennych, a także mogą być przyczyną
kar umownych za opóźnienia dostaw.
Znaną od lat możliwością poprawy bilansu gospodarki oponami jest ich bieżnikowanie, jednak wciąż udział tego typu
opon w sprzedaży jest stosunkowo niewielki. Spróbujemy wyjaśnić, dlaczego
tak się dzieje.
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Znane od dawna, choć wciąż
mało popularne

kiem karkasu, a także z charakterystyką
bieżnika. Udział każdego z tych czynników w dużej mierze różni się w zależności od dostępnej gamy karkasów, bieżników i warunków obróbki wybranych do
produkcji opon bieżnikowanych.
Podobnie jak w przypadku nowych
opon technologia bieżnikowania wciąż
ewoluuje i przesuwa granice w kierunku
bezpieczniejszych, bardziej paliwooszczędnych i dłużej zużywających się bieżników. Postępy w projektowaniu nowych karkasów i rzeźby bieżników wraz
z postępem w samej technologii produkcji opon bieżnikowanych poprawiają jakość opon bieżnikowanych do tego stopnia, że ich bezpieczeństwo i osiągi są
porównywalne z nowymi oponami.
Porównując lokalnie pozyskiwane karkasy opon ciężarowych uznanych marek
i produkowane z nich wysokiej jakości
opony bieżnikowane z tanimi oponami
importowanymi z Azji, zauważamy, że
opony bieżnikowane zapewniają najwyższą jakość.

Firma Colmec jest producentem opon bieżnikowanych renomowanej marki BOSS do samochodów ciężarowych i autobusów. W procesie
produkcji (technologia „na zimno”) po indywidualnej inspekcji i przygotowaniu każdego karkasu nakładany jest bieżnik. Najnowsze bieżniki
BOSS BTE2 plus mają specjalnie wyprofilowane barki, które w połączeniu z nowoczesną
mieszanką gumową, wytrzymalszą i znacznie
lepiej odprowadzającą ciepło, zapewniają
wyjątkowo wysoką żywotność opon

© Bridgestone

© Colmec

Bieżnikowanie opon nie jest nowym
sposobem wydłużania ich żywotności.
Już w 1912 r. Martin Oliver opracował
i opatentował metodę bieżnikowania opon,
wprowadzając wstępnie utwardzone bieżniki. Opony mogą być pogłębiane i bieżnikowane, o ile nie zostały uszkodzone
oraz nie są nadmiernie zużyte. Producenci
zalecają przeprowadzenie profesjonalnego pogłębiania, gdy bieżnik ma jeszcze
3–4 mm głębokości w przypadku opon
używanych na autostradach i 5–6 mm
tam, gdzie zachodzi większe ryzyko przebicia, np. w zastosowaniach mieszanych.
Przy tej głębokości bieżnika profil opony
nie jest już optymalny, ale wciąż możliwe
jest przeprowadzenie pogłębiania na
głębokość ok. 3 mm. W zależności od rodzaju zastosowania żywotność opony zo-

staje przedłużona o 20–50 tys. km. Po
zużyciu pogłębionego bieżnika do około
2 mm oponę można dalej bieżnikować.
W stosowanym obecnie procesie bieżnikowania na gorąco, po przejściu surowej oceny technicznej, zużyta osnowa
(karkas) jest oczyszczana i pokrywana
niezwulkanizowaną gumą. Następnie
ogumienie jest podgrzewane w temperaturze ok. 150°C w formie, która odtwarza oryginalną rzeźbę bieżnika. Gotowy produkt ma parametry techniczne
i wygląd jak nowa opona.
Bieżnikowanie na zimno polega na
przyklejeniu wstępnie zwulkanizowanego pasa bieżnika do przygotowanego
karkasu. Jest on szorstkowany i pokrywany cienką warstwą kleju. Następnie
nakładany jest pas bieżnika wybrany pod
kątem przyszłego zastosowania opony
i jej szerokości, po czym opona jest wulkanizowana w komorze ciśnieniowej w celu
zapewnienia jak najlepszego związania
bieżnika z karkasem.
Każdy karkas przed bieżnikowaniem
powinien zostać dokładnie sprawdzony
pod kątem potencjalnych uszkodzeń – jakiekolwiek wątpliwości co do stanu karkasu dyskwalifikują oponę w procesie
bieżnikowania. Czynniki, które odgrywają
rolę w osiągach opony bieżnikowanej, są
związane z typem, zastosowaniem i wie-

© Marangoni Retreading Systems

Ringtread firmy Marangoni Retreading Systems to jedyny system bieżnikowania, w którym
zastosowano bezszwowe, wstępnie utwardzone pierścienie, które przylegają do karkasu bez naprężeń
i deformacji rzeźby bieżnika, zapewniając doskonałą przyczepność na wymagających nawierzchniach
dzięki większej precyzji i stabilności kierunkowej lamelek i bloków; wzory bieżnika są wykonane
z mieszanek odpowiednich do niskich temperatur, które zapewniają najlepszą możliwą przyczepność
na typowo trudnych zimowych nawierzchniach

Firma Bandag jako część firmy Bridgestone oferuje dobrane według potrzeb ciężarowe opony
bieżnikowane Bridgestone oraz zrównoważone rozwiązania w zakresie mobilności wsparte
przez sieć dealerów z ponad 90 punktami franczyzowymi w całej Europie
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W procesie produkcyjnym opon bieżnikowanych firmy
Geyer & Hosaja wykorzystywane są najnowocześniejsze
urządzenia, rygorystyczne zasady kontroli karkasów metodą
szerografu, co pozwala oferować wyrób nie odbiegający
jakością od nowych opon wiodących producentów

Walka z mitem wybuchu opony
Wielu użytkowników ma obawy dotyczące jakości bieżnikowania, argumentując tym, że bieżnikowane opony często
eksplodują lub rozpadają się na szwie.
Jest to powszechne nieporozumienie
i w statystycznym ujęciu opinia bezpodstawna. Przeprowadzono wiele badań,
które dotyczyły niezawodności bieżnikowania i pochodzenia szczątków opon
na drogach. Wnioski były zgodne: nowe
opony i opony bieżnikowane podobnie
ulegają uszkodzeniom, które są spowodowane przede wszystkim zbyt niskim
ciśnieniem powietrza, przeciążeniem, najechaniem na kamienie lub inne twarde

Goodyear zachęca klientów
do bieżnikowania opon, oferując im 100% gwarancji
odbioru karkasów w ramach
programu Customer Own
Casing (COC) – pomoże to
operatorom flot obniżyć
całkowity koszt posiadania,
zapewniając jednocześnie
spokój ducha

© Goodyear

Producenci opon bieżnikowanych
stale inwestują w nowe technologie, aby
wprowadzać te same wzory bieżnika,
jakie stosują markowi producenci opon
nowych lub opracowują własne wzory
bieżnika o porównywalnych własnościach
– wszystko po to, by zaspokoić specyficzne potrzeby swoich klientów. Obejmuje to również opony bieżnikowane o zweryfikowanym, niskim oporze toczenia.

przedmioty leżące na jezdni, niewłaściwymi naprawami lub innymi nadużyciami. Awarie nie miały nic wspólnego
z procesem bieżnikowania lub produkcji
opon. Floty, które dbają o swoje opony,
utrzymują je odpowiednio napompowane/naprawiane i traktują je jako inwestycje, nie powinny mieć problemów z niezawodnością, choć oczywiście nie można
wykluczyć zdarzeń losowych.

Liczymy korzyści
Największe floty stale testują swoje
opony i mierzą osiągi oraz koszty z dużą
dokładnością. Tym samym wiedzą, jak
radzą sobie opony bieżnikowane. Wdrożenie wysokiej jakości programów bież-

© PZPO

Rysunek 1. Porównanie średnich
przebiegów opon ciężarowych
premium i opon niemarkowych
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nikowania opon obniża całkowity koszt
własności i użytkowania opony i poprawia rentowność. Jest to zawsze mądra
decyzja biznesowa, która zapewnia większą
elastyczność w zakresie strategii łańcucha dostaw i zarządzania finansami.
Nowe opony są w stanie osiągnąć przebieg zazwyczaj między 200 a 250 tys. km.
Dzięki pogłębianiu i bieżnikowaniu okres
użytkowania opony można wydłużyć.
Łączenie pogłębiania bieżnika i bieżnikowania pozwala obniżyć koszty opon
nawet o 10%, a jednocześnie wydłużyć
przebieg nawet o 25% w porównaniu
z użytkowaniem dwóch kompletów nowych opon (rysunek 1, rysunek 2).
Firmy, które zdecydowały się na kupowanie bardzo tanich i niskiej jakości
opon nowych, szybko odkrywają, że zmniejszone przebiegi i brak możliwości bieżnikowania tych karkasów ostatecznie prowadzą do wyższych kosztów całkowitych.
Dwukrotne bieżnikowanie nowej opony
marki premium może zapewnić przebieg
nawet 3-, 4-krotnie dłuższy niż te „jednorazowe” nowe opony niskiej jakości.
Bieżnikowanie opon powinno stać się
częścią każdego dobrze dobranego programu obsługi pojazdów, gdyż pozwala
osiągnąć najniższy ogólny koszt jazdy
w przeliczeniu na kilometr.
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Rysunek 2.
Średnia
trwałość opon
ciężarowych
na osi sterującej
© PZPO

Optymizmem napawa fakt, że od
dłuższego czasu przekaz o wysokiej jakości i niskich kosztach bieżnikowania
dociera do coraz większej liczby przedsiębiorstw transportowych i tym samym
udział opon bieżnikowanych w rynku stopniowo wzrasta. Coraz więcej prywatnych
i publicznych przedsiębiorstw transportowych decyduje się na stosowanie opon
bieżnikowanych w celu zarządzania zobowiązaniami środowiskowymi i kwestiami budżetowymi.

Skuteczność gwarantowana
Opony bieżnikowane są projektowane
z myślą o konkretnych zastosowaniach.
Jeśli flota poszukuje opony do konkretnego zastosowania, może łatwo znaleźć
oponę bieżnikowaną, która spełnia te
potrzeby. Bieżnikowane opony sprawdzą
się nie tylko w ciągnikach i naczepach
realizujących przewozy dalekobieżne,
ale również w większości pojazdów ciężarowych segmentu lekkiego i średniego.
Zastosowania w tej kategorii mogą być
rozległe, dlatego najważniejszą kwestią
jest znalezienie odpowiedniego produktu
do konkretnego zastosowania i konfiguracji ciężarówki.

Profil eksploatacji samochodów działających w dystrybucji regionalnej i dostawach miejskich jest wymagający dla
opon ze względu na dużą liczbę dostaw
w ciągu dnia. Opony muszą wytrzymywać wiele pokonywanych zakrętów, manewrowanie na niewielkiej przestrzeni,
liczne hamowania i ruszanie z miejsca,
podjazdy i zjazdy z krawężników itp., co
prowadzi do zwiększonego nagrzewania
się i zużycia opony. Podobnie charakterystyka działania flot komunalnych stwarza trudne warunki dla opon, gdyż przenoszą one duże i zmienne obciążenia.
Szybsze zużycie opon to idealna przesłanka do ich bieżnikowania, ponieważ
możliwe staje się zmaksymalizowanie
wartości karkasu w przypadku wielokrotnego bieżnikowania przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu
na środowisko.
Opony bieżnikowane sprawdzą się
w tych wszystkich zastosowaniach bardzo dobrze, ale wymaga to również współpracy firm transportowych z doświadczonymi producentami takich opon, którzy
dokonają wnikliwej selekcji karkasów
dostarczonych do bieżnikowania, ponieważ opony eksploatowane w transporcie

© Continental

Continental oferuje
kompleksową usługę
serwisu karkasów
ContiCasingManagement (jako część programu Conti360° Fleet
Services), dzięki której
opony zostają poddane
profesjonalnemu odnowieniu lub utylizacji,
a zużyte opony stają się
zyskiem firmy, a nie
problemem

regionalnym, komunalnym czy budowlanym są bardziej podatne na uszkodzenia eksploatacyjne.
W każdym przypadku proste „bieżnikuj i zapomnij” nie jest najlepszym planem gry. Można opony bieżnikować, ale
należy również na bieżąco monitorować
ich stan techniczny i – co szczególnie istotne – ciśnienie powietrza w ogumieniu. Ostatnią rzeczą, jakiej chce każdy
kierowca, są problemy na trasie. Dostawy
opóźnione przez konieczność wymiany
opony to niezadowoleni klienci.

Bieżnikować, ale z głową
Program bieżnikowania zaczyna się
od wypracowania dobrych podstaw. Należy upewnić się, że dysponuje się karkasem wysokiej jakości, który można
bieżnikować nawet wielokrotnie i wybrać
odpowiedni rodzaj bieżnika i sposób bieżnikowania w zależności od zastosowania,
w jakim będzie eksploatowana opona.
Jeśli wszystko to zostanie zrobione prawidłowo w połączeniu z kompleksowym
programem konserwacji opon, bieżnikowanie obniży koszty bez zwiększania
ryzyka awarii.
Oczywiście wiele firm próbowało
w przeszłości wykorzystywać opony bieżnikowane i napotkało okoliczności, które
spowodowały rezygnację z tej metody.
Być może próba wykorzystania opon bieżnikowanych została przeprowadzona bez
spełnienia opisanych wyżej kluczowych
wymagań. Czasem słyszymy opowieści
w stylu: „Jeździłem na oponach bieżnikowanych 20 lat temu, ale jedna z nich
się rozpadła i spowodowała uszkodzenia
nadwozia. Dlatego zrezygnowałem”. Technologia produkcji opon nowych i bieżnikowanych oraz praktyki ich obsługi są coraz lepsze. Należałoby zatem poznać
fakty, zanim wykluczy się stosowanie
opon bieżnikowanych.
Najlepszym sposobem na zrozumienie procesu bieżnikowania i zaawansowania technologicznego, które się z nim
wiąże, jest wizyta w lokalnym zakładzie
bieżnikowania. Firmy te doskonale znają
się na swojej pracy i chętnie wyjaśnią
klientom, co robią, aby tworzyć wysokiej
jakości opony bieżnikowane. Współpracują również ściśle ze swoimi klientami,
aby upewnić się, że używają oni odpowiednich opon do swoich zastosowań
i przekazywać im wszelkie zalecenia dotyczące obsługi i konserwacji.
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Chłodnie Chereau
– jakość ugruntowana

Dariusz Piernikarski

Czerwiec br. bez wątpienia będzie kamieniem milowym w historii firmy
Chereau, ponieważ doszło do zmiany udziałowców i opublikowano po raz
pierwszy raport społeczny CSR (Corporate Social Responsibility), w którym
przedstawiono skondensowany obraz zarządzania firmą oraz wyniki
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

ałożona w 1951 r. w normandzkim
Avranches firma Chereau specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży pojazdów do transportu
ładunków w temperaturach kontrolowanych i zaliczana jest do europejskich producentów chłodni premium. W 2020 r.
firma zatrudniała ponad 1000 pracowników i odnotowała obrót w wysokości
190 mln euro. Udział Chereau w rynku
naczep chłodniczych w 2020 r. wynosił
51,1% we Francji i 15,2% w Europie, wyprodukowano 3400 pojazdów, na eksport
trafiło 43% z nich.

Chereau otwiera nowy rozdział
Firma Chereau – wiodący francuski
producent ciężkich pojazdów chłodniczych – została włączona do Reefer Group
w 2016 r. Głównym udziałowcem była
grupa kapitałowa Miura Partners, specjalizująca się w inwestowaniu w małe
i średnie firmy w Europie Południowej.
Po 5 latach współpracy z SOR Iberica, odpowiednikiem Chereau w Hiszpanii, kapitał firmy 26 maja 2021 r. powrócił
w całości do Francji.

Damien Destremau,
prezes zarządu Chereau

Cieszymy się, że nasz kapitał
został przeniesiony do Francji
i Normandii, zgodnie z historią
naszej firmy. Rzeczywiście, od
1951 r. 100% produkcji Chereau pochodzi z naszych fabryk
w Avranches i Ducey. Cieszymy
się również z udziału rządu francuskiego za pośrednictwem BPI
oraz z udziału regionu
Normandii za pośrednictwem
Normandie Participation.
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Grupa francuskich partnerów finansowych wykupiła od Miura Parters całość
udziałów. Zarządzanie będzie realizowane przez zarząd firmy Chereau i konsorcjum tworzone przez Amundi Private
Equity, Unexo, Bpifrance, Ouest Croissance oraz pulę regionalnych udziałowców, w tym NCI, Normandie Participation, Caisse d'épargne Normandie Capital,
Picardie Investissement i Sodero. Ma to
umożliwić ponowny wzrost, w szczególności poprzez wspieranie kluczowych
inwestycji związanych z transformacją
energetyczną.
W zmieniającym się otoczeniu rynkowym Chereau będzie nadal ewoluować, koncentrując się na transformacji
energetycznej i cyfryzacji. Jeśli chodzi
o pojazdy chłodnicze, trwa produkcja
i jednocześnie doskonalenie 4 nowych
rodzin produktowych. Szczególne znaczenie ma tu dążenie do spełnienia oczekiwań klientów, jakimi są zużycie mniejszej ilości energii i szersze wykorzystanie
energii odnawialnej niezbędnej do eksploatacji ich pojazdów.
Skrótowo zatem prezentujemy ofertę
firmy Chereau, koncentrując się na naczepach chłodniczych.
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Chereau Inogam EVO to najchętniej kupowana naczepa chłodnia na rynku francuskim,
bazowy produkt francuskiego producenta
w segmencie naczep

© Chereau

Chłodnie z gamy Chereau Next mają możliwość multipleksowanej transmisji danych
(magistrala CAN), co umożliwia połączenie
z modułami zbierania danych ciągników
większości marek obecnych na rynku

Inogam EVO
Chereau Inogam EVO – najchętniej
kupowana naczepa chłodnia – na rynku
francuskim zyskała w 2019 r. prawie
430 kg ładowności. Chłodnie Inogam EVO
mają obecnie nowe, mocniejsze podwozie, które jest również lżejsze dzięki zastosowaniu nowych materiałów. W ten
sposób zaoszczędzono 233 kg w przypadku podwozia i 143 kg w przypadku
zabudowy.

reklama
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© Chereau

Opcjonalnie zintegrowano w naczepie komponenty poprawiające właściwości aerodynamiczne i zaoferowano
osprzęt zapewniający ergonomię i bezpieczeństwo użytkownika. Wśród wyposażenia wpływającego na bezpieczeństwo wymienić można system LoadBrake
ADI pozwalający na blokowane hamulców
naczepy podczas jej rozładunku, tylną kamerę dającą panoramiczny obraz strefy
za pojazdem, dodatkowe oświetlenie bocz-

Naczepa Chereau Performance z panelami VIP z izolacją
próżniową ma współczynnik przewodzenia ciepła K
na poziomie 0,27 W/m2K – producent zapewnia
15-letnią gwarancję na spełnienie wymagań ATP
Naczepy Chereau Hydrogen Power H2 są przygotowane
na co najmniej 2 dni autonomii na długich dystansach
i 1 dzień działania w transporcie dystrybucyjnym
– źródłem energii elektrycznej zasilającej agregat jest
wodorowe ogniwo paliwowe

© Chereau

Chereau Next
ne poprawiające widoczność przestrzeni
wokół pojazdu oraz Lifeline-C, czyli linkę
bezpieczeństwa chroniącą personel przed
upadkiem z wysokości podczas obsługi
agregatu chłodniczego.
Na uwagę zasługuje również zmodernizowana przegroda wewnętrzna Easy-C
i system otwierania tylnych drzwi roletowych SmartOpen-C. Wprowadzono również nowe skrzynie na palety, seryjnie
montowane jest również okablowanie
pozwalające na instalację systemów te-

lematycznych. Wykonane w większości
z aluminium elementy poprawiające właściwości aerodynamiczne naczepy to Aero
Top – spoiler o wysokości 50 mm na tylnej górnej krawędzi nadwozia, Aero Flap
– zintegrowane z drzwiami rozkładane
spoilery tylne oraz Aero Skirt, czyli podnoszone spoilery boczne (długie lub skrócone) umieszczone wzdłuż pojazdu. Zastosowanie wszystkich wspomnianych
rozwiązań daje redukcję zużycia paliwa
nawet o 2 l/100 km.

Zarówno końcowy montaż chłodni, jak i cała produkcja w obu zakładach
produkcyjnych Chereau w Avranches i Ducey odbywa się na wyspecjalizowanych stanowiskach – o ciągłej linii produkcyjnej na razie nie ma
mowy, co obecnie oznacza znaczne ograniczenie mocy produkcyjnych
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Naczepa chłodnia Chereau Next ma
możliwość multipleksowanej transmisji
danych (magistrala CAN) i w pełni korzysta z całego programu Inogam EVO.
Oprócz funkcji, które poprawiają ergonomię, wydajność i bezpieczeństwo, Chereau Next zawiera nowy moduł, który będzie umożliwiać połączenie z ciągnikami
większości marek obecnych na rynku. Na
razie przekazywanie informacji na deskę
rozdzielczą ogranicza się do Renault,
Volvo i Scanii.
Rozwiązania zastosowane w chłodni
Chereau Next mają wiele zalet. Jeśli
ciągnik wyposażony jest w interfejs CAN

Wielowarstwowe panele izolacyjne wykorzystywane w chłodniach
Chereau mają wewnętrzne i zewnętrzne poszycie z laminatu
wzmacnianego włóknem szklanym (GRP), wypełnienie stanowi
sztywna pianka poliuretanowa
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zgodny ze standardem FMS, kluczowe informacje z naczepy i alarmy są bezpośrednio wyświetlane na wyświetlaczu
w kabinie ciągnika. Centralny sterownik kontroluje wszystkie funkcje chłodni
Chereau Next, takie jak nastawy temperatury, otwieranie drzwi roletowych
SmartOpen-C, tylny podest załadowczy, zawieszenie pneumatyczne, kurtyna powietrzna AirShutter-C, wewnętrzne
oświetlenie LED czy funkcje sprawdzające stan techniczny naczepy. Zespolono
funkcje zwiększające bezpieczeństwo,
np. automatyczne blokowanie hamulców,
gdy agregat chłodniczy pracuje w trybie
elektrycznym, czy aktywacja blokady hamulca postojowego przy podjechaniu do
rampy załadowczej (śluzy dokującej).
Wprowadzono również powiązane funkcje dla większej ergonomii obsługi, np.
pojedyncze polecenie dla grupy funkcji,
automatycznie włączane światła tylne
podczas otwierania drzwi lub jeśli używany jest tylny podest załadowczy. Dostępne są nowe funkcje oszczędzające
energię i przyjazne dla środowiska, np. automatyczne wyłączanie agregatu w przypadku otwarcia drzwi.

Naczepy chłodnicze
Chereau to niewątpliwie produkt premium
– bardzo wysoka jakość
wykonania, trwałość,
nieskończone bogactwo
opcji wyposażenia

Przed odjazdem, kiedy chłodnia Chereau Next zostaje uruchomiona, przeprowadzana jest automatyczna kontrola
najważniejszych elementów funkcjonalnych. W przypadku otwartych drzwi,
niezamkniętego podestu załadowczego
lub niewłaściwego ciśnienia w oponach
(w zależności od wybranych opcji) kierowca otrzyma ostrzeżenie na tablicy
wskaźników.
Poprawie osiągów i ochronie łańcucha
chłodniczego służy wymiana informacji
między poszczególnymi komponentami

reklama

wyposażenia pojazdu. Aautomatyczne
wyłączenie agregatu chłodniczego po
otwarciu drzwi spowalnia wymianę powietrza wewnętrznego/zewnętrznego oraz
zmniejsza zużycie paliwa. Inteligentna
kurtyna powietrzna AirShutter-C spełnia
tę samą funkcję, uruchamiając się tylko
wtedy, gdy jest to konieczne, aby zminimalizować obciążenie akumulatorów.
Funkcja NextControl oszczędza czas kierowcy, zapewniając kontrolę na wyciągnięcie ręki: operator jest informowany
o ustawionej temperaturze i temperatu-
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Firma Chereau jako producent zabudów chłodniczych na samochodach ciężarowych oraz naczep chłodni ma we Francji ponad 51% udziału
rynkowego, a w całej Europie ponad 15%

Chereau Hydrogen Power H2
Chereau Hydrogen Power H2 to pierwsza na świecie naczepa chłodnicza, w której źródłem energii dla elektrycznego agregatu chłodniczego jest ogniwo paliwowe.
Wodór jest magazynowy w zbiornikach
pod podwoziem, jego tankowanie zajmuje
ok. 7–10 minut; w naczepie zastosowano
również, formowane próżniowo panele
izolacyjne VIP. Aby zmniejszyć zużycie
paliwa przez zestaw, zmniejszono również opory aerodynamiczne naczepy, stosując zoptymalizowane spoilery. Pojazdy
zaprojektowano tak, aby zagwarantować
co najmniej 2 dni autonomii na długich
dystansach i 1 dzień w dystrybucji.
Chereau wierzy w wodór jako źródło
czystej energii zarówno na przyszłość, jak
i dziś. Właśnie dlatego w ramach programu From Road To Real producent
przygotowuje nową gamę naczep chłodniczych Chereau Hydrogen Power H2 do
produkcji seryjnej. W ciągu najbliższych
10 lat Chereau planuje, aby od 20% do
25% produkcji obejmowało rozwiązania
w tej technologii. Obecnie trwają testy
chłodni Chereau Hydrogen Power H2
w realnych warunkach eksploatacji, producent przyjął już kilka zamówień na
dostawę takich pojazdów w 2023 r.

Aero Top – spoiler o wysokości 50 mm na tylnej
górnej krawędzi nadwozia to jeden z opcjonalnych elementów poprawiających właściwości
aerodynamiczne naczepy – ich kompleksowe
wykorzystanie pozwala na obniżenie zużycia
paliwa nawet o 2 l/100 km

rze mierzonej przez czujniki oraz ostrzegany w przypadku niskiego poziomu
naładowania akumulatora lub niskiego
poziomu paliwa.
Połączenie chłodni Chereau Next
z ciągnikiem następuje poprzez 15-pinowe lub 9-pinowe gniazdo z podłączeniem do gniazda 24 V CAN i odpowiednią konfigurację komputera pokładowego
ciągnika. ChereauNEXT ma wbudowany
moduł telematyczny, który umożliwia
odczyt danych z pojazdu bez konieczności dodawania czujników lub montażu dodatkowego okablowania. Chłodnia ma gniazdo diagnostyczne Plug &
Connect do identyfikacji wszelkich kodów usterek, co ułatwia obsługę, tak jak
jest to praktykowane w ciągnikach lub
samochodach osobowych. Możliwa jest
również diagnostyka zdalna.

Chereau Performance
Technologia VIP (Vacuum Insulated
Panel), czyli panele z izolacją próżniową,
to obecnie najlepsza izolacja dostępna
na rynku. Naczepa Chereau Performance
z panelami VIP wyposażona w system
szyn wzdłużnych i pionowych ATD-C
ma współczynnik przewodzenia ciepła K
na poziomie 0,27 W/m2K. Wykorzystanie takich paneli wprowadza zabudowę
chłodniczą w nowy sposób użytkowania, który jest jeszcze bardziej zrównoważony, wydajny, przy jednoczesnym
przyjaznym dla środowiska zmniejszeniu
zapotrzebowania na energię.

Obsługa posprzedażna Chereau
Naczepy Chereau Performance mają
wiele zalet: do 25% bardziej wydajna
izolacja przy redukcji energii agregatu
potrzebnej do produkcji zimna i możliwości utrzymania temperatury w przypadku problemów z agregatem chłodniczym. Jeśli agregat chłodniczy wyłącza
się, a załadunek odbywał się w temperaturze +2°C, to wzrost temperatury do
+7°C w naczepie Inogam EVO trwałby
ok. 3 h 20 min, natomiast w przypadku
chłodni Chereau Performance wydłuża
się do 11 h i 20 min. Inną korzyścią jest
to, że przy lepiej izolowanym nadwoziu
wartość odsprzedaży pojazdu może być
wyższa. Naczepy z nowej gamy Chereau
Performance otrzymują 15-letnią gwarancję na spełnienie wymagań ATP.
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Firmie Chereau zależy na tym, aby
jej klienci mieli zapewnione lokalne zaplecze techniczne, wspierające ich w eksploatacji pojazdów. Przy 43% sprzedaży
eksportowej Chereau stale rozszerza
swoją obecność we Francji i Europie o nowych partnerów dystrybucyjnych i punkty
serwisowe. Po utworzeniu Reefer Group,
skupiającej Chereau i SOR, utworzono
nowe punkty serwisowe obsługujące pojazdy obu marek. Obecnie firma dysponuje 98 stacjami serwisowymi w 22 krajach, wśród nich są 4 serwisy w Polsce.
W naszym kraju sprzedaż nowych chłodni
Chereau (oprócz części zamiennych do
naczep i zabudów Chereau) oraz obsługę
gwarancyjną pojazdów Chereau prowadzi spółka HJN z Białegostoku.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Rafał Woźniak

Prezes zarządu
dr inż. Maciej K. Mazur
Dyrektor artystyczny
Beata Tomczak

Od 1 czerwca br. pełni obowiązki dyrektora operacyjnego w FM Logistic.
Na tym stanowisku jest odpowiedzialny za działalność magazynową firmy
w Polsce oraz za wszystkie operacje magazynowe i wdrożenia dla obecnych
i nowych klientów operatora, a także doskonałość operacyjną usług magazynowych w Polsce. Rafał Woźniak rozpoczął pracę w FM Logistic w 2005 r.
jako pracownik administracyjny. W roku 2011 awansował na stanowisko
kierownika magazynu na platformie logistycznej we Mszczonowie, następnie
w 2012 r. został dyrektorem platformy na Śląsku. Po 3 latach, w 2015 r.,
objął stanowisko dyrektora platformy w Błoniu i Parzniewie. W styczniu
2017 r. postanowił dołączyć do firmy Eurocash SA jako menedżer logistyki
w kanale Horeca. W październiku 2020 r. wrócił do FM Logistic, obejmując
stanowisko zastępcy dyrektora operacyjnego.

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

