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Mikroczipy
poszukiwane
Ciągłe niedobory w dostawach półprzewodników i innych
kluczowych części mają wpływ na wszystkich producentów.
Zjawisko to ma różne nasilenie, zależnie od ich sieci
dostawców, specyfikacji poszczególnych pojazdów
i zapotrzebowania klientów.
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e poważne trudności w dostawach półprzewodników można przypisać przede wszystkim
rosnącej liczbie przypadków COVID-19
w Malezji i następującej po tym blokadzie.
Malezja jest ważnym ośrodkiem, ponieważ
wiele firm produkujących komponenty półprzewodnikowe dla branży motoryzacyjnej ma tam
swoją produkcję.
Każda marka zintensyfikowała swoje
działania w zakresie monitorowania sieci
dostawców, aby móc jak najszybciej reagować
na opóźnienia i odwołania. Mimo podejmowanych działań zaradczych należy się spodziewać,
że sytuacja ta utrzyma się w pozostałych
miesiącach tego roku i w roku kolejnym.
Producenci nie tylko zintensyfikowali komunikację z dostawcami oryginalnych komponentów kierowanych na pierwszy montaż, ale
także z dostawcami zamienników o akceptowalnej jakości. Aby nie dopuścić do długich
czasów oczekiwania, z gotowych pojazdów,
które nie zostały jeszcze sprzedane, wymontowuje się jednostki sterujące i są one instalowane w pojazdach na zamówienie. Pojazdy
stokowe są następnie wyposażane w jednostki
sterujące tak szybko, jak to możliwe, aby jak
najlepiej zarządzać stanami magazynowymi
i dostawami.
Na źródło tej sytuacji należy spojrzeć globalnie w odniesieniu do stanu pandemii. Konsumenci, którzy nagle utknęli w swoich domach, poszukują urządzeń elektronicznych.
Zostało to spowodowane przejściem na pracę
i naukę w trybie zdalnym – bez komputera,
laptopa czy chociaż tabletu jest to niemożliwe.
To klasyczna gra podaży i popytu, gdzie
mamy pewną liczbę producentów pojazdów,
którzy zamknęli działalność w określonym
zakresie. Mamy również firmy zajmujące się

elektroniką użytkową, które przygotowywały
się do sprzedaży wszelkiego rodzaju urządzeń
niezależnie od tego, czy jest to najnowszy tablet, laptop czy telefon. To oczywiście spowodowało wzrost ogólnego wykorzystania chipów
półprzewodnikowych.
Co ciekawe, kryzys spowodowany przez
pandemię w niewielkim stopniu ma obecnie
wpływ na branżę transportową. Firmy transportowe są aktualnie bardzo zainteresowane
samochodami ciężarowymi i oczekują, że
otrzymają zamówione pojazdy tak szybko,
jak to możliwe. Producenci starają się więc
ruszyć pełną parą, aby zapewnić ogólną podaż
potrzebną do zaspokojenia popytu. Mają teraz
pojazdy, które nie mają wymaganych komponentów elektronicznych, są składowane
w magazynach lub na parkingach, czekając
na elektronikę, która gdy się pojawi, zostanie
w nich zamontowana.
Kupującym utrudnia to znalezienie pojazdów, zwiększa koszty modernizacji flot, co
sprawia, że utrzymanie istniejącego parku maszynowego staje się jeszcze ważniejsze. Należy
się spodziewać, że do końca roku sprzedaż jednostkowa będzie znacznie niższa niż planowano,
mimo niemalejącego popytu. Niestety trudności w łańcuchu dostaw będą miały większy
wpływ niż oczekiwano.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
redaktor naczelny
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NOWY CITAN
JUŻ DOSTĘPNY
W SPRZEDAŻY
ały van będzie początkowo dostępny
jako furgon i Tourer. Później pojawią
się kolejne warianty z długim rozstawem osi, a także wersja Mixto. Pojazdy demonstracyjne będą dostępne w salonach dealerów
w czwartym kwartale 2021 r.
Kompaktowy, ale przestronny, praktyczny, ale
stylowy, funkcjonalny, ale dynamiczny – tak opisuje nowego Citana producent. Model ten dopełnia
rodzinę modeli pojazdów dostawczych Mercedes-Benz Vans w segmencie małych vanów.
Pojazd zaprojektowany przez profesjonalistów
z myślą o profesjonalistach – stąd szerokie możliwości zastosowania tego małego vana, który oferuje imponujących rozmiarów wnętrze oraz wiele
funkcjonalnych elementów ułatwiających użytkowanie. Przestrzeń ładunkowa Citana w wersji
furgon wynosi do 2,9 m3. W środku mieszczą się
więc dwie europalety w poprzek, jedna za drugą.
W dodatku oprócz wersji ze stałą ścianą działową,
między częścią ładunkową a kabiną kierowcy,
można zainstalować składaną kratkę, co dodatkowo zwiększa ilość miejsca do przewiezienia
np. długich przedmiotów.
Ten najmłodszy brat Sprintera i Vito, choć najmniejszy, jest także dynamiczny i silny. W wersji
z silnikiem o mocy 85 kW nowy Citan ma funkcję
overpower i overtorque, która na krótko może za-

© Mercedes-Benz
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Pojazd zaprojektowany przez profesjonalistów z myślą o profesjonalistach – stąd szerokie
możliwości zastosowania tego małego vana, który oferuje imponujących rozmiarów wnętrze
oraz wiele funkcjonalnych elementów ułatwiających użytkowanie
pewnić do 89 kW mocy i 295 Nm momentu obrotowego. To sprawia, że manewry wyprzedzania
są jeszcze łatwiejsze i bardziej dynamiczne. Pojazd oferuje uciąg 1,5 t, a przyczepę można sprząc
za pomocą stałego zaczepu lub nisko położonej
głowicy kulowej – w tej drugiej wersji łatwiejsze
staje się otwieranie tylnych drzwi.
Nowy Citan zapewnia także wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu. Na pokładzie furgonu
fabrycznie zainstalowano sześć poduszek powietrznych, natomiast Citan Tourer standardowo
ma ich aż siedem. Wśród systemów asystujących
warto wspomnieć o asystencie hamowania (standard w Citanie Tourer; opcjonalny w Citanie furgon),
który może drastycznie skrócić drogę hamowania w sytuacji awaryjnej. Przy prędkości 120 km/h
szybsza reakcja pozwala skrócić dystans o sześć
metrów. Dodatkowo oprócz wymaganych prawem

systemów ABS i ESP, nowa generacja Citana jest
standardowo wyposażona w asystenta ruszania
pod górę, asystenta bocznego wiatru, system
ostrzegający o zmęczeniu ATTENTION ASSIST
i system połączenia alarmowego Mercedes-Benz.
Opcjonalnie do obydwu wariantów można zamówić reflektory LED High Performance. Zapewniają one większe bezpieczeństwo w nocy dzięki
szerszemu rozsyłowi światła i jego barwie zbliżonej
do światła dziennego, jednocześnie zużywając
mniej energii.
Projektanci nowego Citana położyli także duży
nacisk na osiągnięcie poziomu komfortu typowego
dla marki, w tym wzorcowego poziomu hałasu
i wygodnego fotela, nie wspominając o szeregu
praktycznych elementów wyposażenia. Wpływa
to korzystnie na poziom zmęczenia kierowcy, a tym
samym podnosi bezpieczeństwo.
(JK)

ojazd z okładki to samochód GAMRECYCLING do czyszczenia kanalizacji z funkcją recyklingu – najnowszy produkt firmy GAMON TRUCKS. Wykorzystano 3-osiowe podwozie Mercedes-Benz Actros 2545 z silnikiem o mocy 450 KM (331 kW). Na podwoziu został zamontowany zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności użytkowej 10 m3. Na zbiorniku zamontowana została
kaseta, w której znajduje się 18 m węża ssawnego DN125. Za transport węża do kanału odpowiada
wielofunkcyjny wysięgnik teleskopowy połączony z wciągarką główną – całość jest zamontowana na
dennicy tylnej. Wciągarka główna pomieści 160 m węża. Jest również wciągarka pomocnicza. Układ
ssący tworzy pompa o wydatku 2500 m3/h. Wykorzystywana do recyklingu wielotłoczkowa pompa
ciśnieniowa ma wydatek 400 l/min przy ciśnieniu 200 bar. Cały osprzęt zabudowy napędzany jest za
pośrednictwem przekładni pasowych. W zbiorniku znajduje się ruchoma przegroda sterowana pneumatycznie, która pozwala na wydzielenie komory osadu i jej zmianę w zależności od preferencji pracy
nad kanałem. Samochód, poza ruchomą przegrodą, jest wyposażony w wielostopniowy system odzysku wody, za który odpowiada od 3 do 5 stopni czyszczenia.
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„RALLYEXPERTS 2.0”
– NOWA AKCJA PROMOCYJNA
DLA WARSZTATÓW
OD SCHAEFFLER POLSKA
ortal REPXPERT dla warsztatów samochodowych wystartował z nową
akcją, w której uczestnicy mają okazję zgarnąć 200 nagród tygodniowo – razem do wygrania jest aż 1600 nagród rzeczowych, w tym
60 głównych. Wystarczy kupować produkty LuK, INA, FAG i rejestrować punkty
za zakup na www.repxpert.pl, by powalczyć w tym pasjonującym wyścigu.

Nagroda główna zostanie przyznana 60 uczestnikom, którzy najwięcej razy
znaleźli się w czołówce Odcinka Specjalnego. Jest nią sportowo-rajdowy
event na torze Tomka Kuchara Driveland lub markowa automatyczna ultradźwiękowa myjnia do narzędzi o mocy 500 W, zmiennym częstotliwościom
i interwałowym trybie pracy. Forma nagrody głównej uzależniona jest od aktualnej sytuacji pandemicznej w kraju. Akcja promocyjna potrwa do 07.11.2021
i przeznaczona jest dla użytkowników portalu REPXPERT. Szczegółowe zasady dostępne są na stronie www.rallyexperts.pl.
(KB)

© K. Biskupska

W ramach akcji czeka 8 tygodniowych etapów – Odcinków Specjalnych – a na
końcu każdego z nich szansa wygrania wyjątkowych nagród – niezbędnika
RallyExperta. Do wygrania 1600 takich nagród, są to m.in. firmowe softshelle,
kamizelki, lampy halogenowe do oświetlenia kanału warsztatowego, przydatne
zestawy podkładów na nadkola i wiele innych. A także wyjątkowa torba, do
której będzie można spakować wszystkie nagrody. Na każdym etapie prowadzony jest ranking punktowy – jeżeli zgromadzone punkty mieszczą się
w TOP 200, uczestnik zostaje jednym ze zwycięzców Odcinków Specjalnych
i trafia do niego nagroda tygodnia. Ale to nie wszystko – rejestrując następne
zakupy i wygrywając kolejne OS-y, zwiększają się szanse na nagrodę główną!

© Schaeffler
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POTĘŻNY
STEROWIEC
ZF ZEPPELIN
W POLSCE
onad 120 lat fascynuje ludzi na całym
świecie. Dla firmy ZF, producenta rozwiązań dla pojazdów użytkowych i przemysłu, sterowiec Zeppelin ma szczególne znaczenie. Dlaczego? To dzięki niemu w 1915 r. założono
firmę ZF, której zadaniem była budowa lepszych
przekładni do samolotów i pojazdów mechanicznych oraz do sterowców. Firma ZF kontynuuje tę
działalność i wprowadza innowacyjne systemy
dla motoryzacji oraz rozwija te, które kształtują przyszłość branży. To właśnie zakłady ZF wyprodu-
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kowały przekładnię do sterowca nowej generacji
– Zeppelin NT (NT – New Technology), który we
wrześniu br. latał nad Polską i Czechami. Jest
to jeden z największych aktywnych sterowców
na świecie.
Europejska Trasa „Zeppelin Tour 2021” rozpoczęła się na początku września br. w Monachium,
gdzie sterowiec królował nad miastem podczas
IAA MOBILITY Auto Show. Stamtąd poleciał w stronę Polski i latał nad Katowicami, Gliwicami, Częstochową, Bielskiem-Białą, Czechowicami-Dziedzicami i Wrocławiem, a następnie odleciał do
Pragi w Czechach. Dlaczego właśnie taka trasa?
W tych miastach w Polsce firma ZF ma swoje fabryki, centra inżynieryjne oraz centra usług wspólnych. Obszar działalności ZF w naszym kraju jest
bardzo szeroki i obejmuje zakłady produkcyjne, specjalistyczne placówki badawczo-rozwojowe oraz

centra usług takich jak IT, finanse, zakupy czy HR,
a także dział ZF Aftermarket, oferujący produkty
do układów napędowych, kierowniczych i podwozi
pod markami SACHS, LEMFÖRDER, TRW, BOGE
i ZF. Firma zatrudnia w Polsce ponad 10 tysięcy
osób, w tym wysoko wyspecjalizowanych inżynierów oraz technologów i jest jednym z największych
pracodawców na południu kraju.
Latający nad Europą sterowiec to wypełniony helem, półsztywny Zeppelin NT (New Technology)
o długości 75 m, prawie 18 m wysokości i niemal
20 m szerokości. Może poruszać się z maksymalną prędkością 125 km/h, a jego maks. zasięg
to 1000 km. Napędzają go trzy 200-konne 4-cylindrowe silniki. Sterowiec jest imponująco zwrotny
– może nawet obracać się wokół własnej osi
podczas lotu. Może też startować i lądować w pionie oraz zawisnąć w powietrzu.
(KB)
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MERCEDES-BENZ
TRUCKS TESTUJE
CAŁKOWICIE ELEKTRYCZNY POJAZD
KOMUNALNY eECONIC
roducent kontynuuje prace rozwojowe
nad pojazdem komunalnym eEconic z akumulatorowym napędem elektrycznym,
przeprowadzając serie intensywnych testów pod
kątem bezpieczeństwa, osiągów i trwałości pojazdu. Model eEconic musi również wykazać swoją
sprawność w letnich i zimowych testach akumulatorów oraz elektrycznego układu napędowego.
Ponadto przeprowadzany jest również pomiar
hałasu, pomiar kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz jazdy testowe na złych drogach.
Po zakończeniu testów eEconic trafi na testy
w realnych warunkach eksploatacji do klientów.
Rozpoczęcie seryjnej produkcji eEconica w fabryce Mercedes-Benz w Wörth zaplanowano na
drugą połowę 2022 r.
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chłodzone cieczą silniki generują moc ciągłą 330 kW
oraz moc maksymalną 400 kW. Do tego, przy przewidującym stylu jazdy, dochodzi możliwość odzyskiwania energii elektrycznej poprzez rekuperację
– to ogromna zaleta, szczególnie wobec konieczności częstego zatrzymywania się podczas zbiórki
odpadów. Po całodziennej jeździe akumulatory
elektrycznego samochodu ciężarowego można
ładować w bazie klienta, z mocą do 160 kW.
Dodatkowo model eEconic ma również nisko osadzoną panoramiczną szybę kabiny DirectVision
„zapożyczoną” z konwencjonalnego Econica. Co
wraz z niską pozycją siedzącą umożliwia kierowcy
bezpośredni kontakt wzrokowy z innymi uczestnikami ruchu drogowego i zapewnia mu bardzo dobrą
widoczność w ruchu drogowym. Kolejną ergonomiczną zaletą jest nisko położone wejście przestronnej kabiny, przeznaczonej nawet dla czterech
osób. W eksploatacji miejskiej eEconic zyskuje
uznanie nie tylko dzięki swemu napędowi o neutralnej emisji CO2, lecz także za sprawą obniżonej
emisji hałasu – zwłaszcza we wczesnych godzinach porannych.

eEconic na bazie eActrosa
Ta niskopodłogowa ciężarówka bazuje konstrukcyjnie na eActrosie do ciężkiego transportu dystrybucyjnego, który został zaprezentowany pod koniec czerwca br., co oznacza, że główne dane
techniczne eEconica są w dużej mierze identyczne z danymi technicznymi eActrosa.
Pojazd eEconic o 27 tonach dmc., z napędem w układzie 6×2/ NLA (z osią wleczoną), ma pojawić się
na rynku najpierw jako śmieciarka. Podobnie jak
w eActrosie jego technicznym sercem jest jednostka napędowa – oś elektryczna z dwoma zintegrowanymi silnikami elektrycznymi i dwustopniową skrzynią biegów. Seryjny eEconic będzie
wyposażony w 3 pakiety akumulatorowe, każdy
o pojemności energetycznej ok. 105 kWh. Oba
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Elektryfikacja gamy ciężarówek
Daimler Truck AG wyznacza sobie ambitny cel, aby
do roku 2039 na rynku europejskim, japońskim
i północnoamerykańskim oferować już tylko takie
samochody nowe, które podczas jazdy („tank to
wheel”) będą neutralne pod względem emisji
CO2. Już do 2022 r. oferta pojazdów na głównych
rynkach zbytu – w Europie, USA i Japonii – ma
zawierać seryjnie produkowane pojazdy z elektrycznym napędem akumulatorowym. Od 2027 r.
przedsiębiorstwo zamierza też rozszerzyć swą ofertę
o seryjne pojazdy z napędem na wodorowe ogniwa
paliwowe. Celem nadrzędnym jest osiągnięcie
neutralności emisji CO2 w transporcie drogowym
do roku 2050.
Odpowiada to w przybliżeniu zawartości energii
w zainstalowanym nowym pakiecie akumulatorowym przy uwzględnieniu ograniczeń w zakresie bezpieczeństwa i wydajności, niezbędnych
dla utrzymania działania systemu.
(JK)
Zdjęcia: © Mercedes-Benz
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Proces produkcji oparty jest
w całości na najlepszych materiałach i podzespołach. Celem
nadrzędnym jest zagwarantowania
najwyższej jakości wytwarzanych
produktów oraz profesjonalnej
obsługi serwisowej

© KING

urządzenia. Przygotowując kolejne urządzenia,
specjaliści z KING koncentrują się na zaspokajaniu indywidualnych potrzeb klientów.

KING – WIELOLETNIE
DOŚWIADCZENIE
WZBUDZA ZAUFANIE
irma KING to uznany polski producent,
który od wielu lat zajmuje się produkcją,
sprzedażą, montażem i serwisem urządzeń
hakowych, bramowych, żurawi HDS oraz wywrotek z bogatym doświadczeniem rynkowym.
Wyprodukowano już ponad 200 urządzeń, są one

F

montowane na podwoziach prawie wszystkich marek, spora część produkcji trafia na eksport (m.in.
do Niemiec oraz Finlandii).
Proces produkcji oparty jest w całości na najlepszych materiałach i podzespołach. Celem nadrzędnym jest zagwarantowania najwyższej jakości
wytwarzanych produktów oraz profesjonalnej obsługi
serwisowej. Najlepszym wyznacznikiem realizacji tego celu są zadowoleni klienci, którzy polecają
produkty KING innym, a sami wracają po kolejne

reklama

Produkowane przez KING hakowce cechują się
stabilnością konstrukcji i funkcjonalnym wyposażeniem, jest to m.in. zdalne sterowanie za pomocą radia ułatwiające pracę nawet w trudnych
warunkach pogodowych.
Oferowane przez firmę King przyczepy hakowe,
podłodziowe i ciężarowe mogą być wykorzystywane
w różnych branżach. Wytrzymała konstrukcja wykonana z ocynkowanej ogniowo stali sprawdzi się
nawet w trudnych warunkach terenowych. (DP)
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POMORSKA MISS
SCANIA 2021 – ZLOT
TUNINGOWANYCH
POJAZDÓW MARKI
SCANIA

Nagroda
„Pomorska
Miss Scania
2021”

ultowy już zlot tuningowanych pojazdów
marki Scania w Polsce odbył się w sobotę 4 września br. w gdańskim oddziale
firmy. Do udziału w tegorocznej edycji konkursu
zostały zgłoszone w sumie 72 ciężarówki.
© Scania

K

© D.Piernikarski

Główny tytuł „Pomorska Miss Scania” dla najpiękniejszego pojazdu przyznano Scanii 590S V8 firmy
Transport Popławski Bartosz z Łapina (nr 1). Jury
oceniło m.in. takie elementy jak: wygląd zewnętrzny i wnętrze pojazdu oraz jego wykończenie i wyposażenie. Zwycięska Scania 590S to jeden z trzech
pojazdów zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu przez właściciela firmy Transport Popławski.
Nagroda „Miss Scania Publiczności” trafiła do

© D.Piernikarski

Nagroda
Dyrektora
gdańskiego
oddziału
Scania

© K. Biskupska

Nagroda „Pomorska Miss
Scania Weteran Szos”

firmy P.U.T OL-TRANS Olgierd Hewelt z Mrzezina
za Scanię R520 (nr 19). Nagroda „Pomorska Miss
Scania Weteran Szos” dla najlepiej utrzymanego
pojazdu wyprodukowanego przed 1990 r. trafił do
firmy Ampliz z Olkusza za Scanię 143M „Czarna
Wdowa” z silnikiem o mocy 500 KM (nr 7). Nagroda
Specjalna trafiła do firmy BACA za Scanię R500
(nr 61). Z kolei nagrodę „Dyrektora gdańskiego oddziału Scania” otrzymała Scania R „Convoy” nawiązująca do kultowego filmu „Konwój” z firmy
Repiński Transport i Spedycja (nr 12).
Gościem specjalnym była Scania serii P „Chimera”
ze stajni Svempas – słynnego Szweda, który od
lat zajmuje się tuningiem pojazdów Scania producenta oraz bierze udział w tworzeniu serii limitowanych szwedzkiego producenta. Pod maską
Chimery drzemie jednostka V8, wyposażona w 6
turbosprężarek Holset. Pojazd osiąga moc 1460 KM.

„To 19. edycja konkursu »Pomorska Miss Scania«.
Zaczynaliśmy od wystawienia dwóch stolików
i jednej naczepy, a ostatnie lata to już dziesiątki
pojazdów i wiele tytułów i nagród dla najpiękniejszych pojazdów Scania. Impreza powstała dzięki
pomysłowi, determinacji i zaangażowaniu Sławka
Hofmana i ludzi, którzy z nim pracują. Gdyby nie oni,
nie moglibyśmy cieszyć się tym wspaniałym świętem wszystkich kierowców i fanów marki Scania”
– wspomina Paweł Paluch, dyrektor marketingu
Scania i dodaje: „W ostatnich latach ten zlot pojazdów ciężarowych Scania przerodził się w minitargi branżowe, gdzie mamy wielu wystawców
i prezentacje ich produktów. Scania w Polsce ma
bardzo mocną pozycję, również jeśli chodzi o Pomorze. To tu siedzibę ma pierwszy dystrybutor pojazdów szwedzkiego producenta na Polskę. W tej
chwili »Pomorska Miss Scania« to ważne wydarzenie o charakterze ogólnopolskim”.
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Podczas tegorocznej imprezy odwiedzający mogli
zwiedzić stoiska 26 wystawców oraz partnerów
konkursu. Nie zabrakło też gier oraz atrakcji dla
najmłodszych. W sumie udział w wydarzeniu
wzięło ok. 2000 odwiedzających.
„To wspaniałe uczucie móc wrócić do spotkań na
żywo, zwłaszcza tych z klientami, kierowcami
i pasjonatami pojazdów ciężarowych. Scania ma
najbardziej oddanych, wyjątkowych fanów, co
znajduje odzwierciedlenie w poziomie i różnorodności zgłaszanych do konkursu pojazdów oraz
w liczbie odwiedzających nas gości. Dziękujemy,
że byliście z nami podczas tegorocznej »Pomorskiej Miss Scania«, do zobaczenia za rok!” – skomentował Sławomir Hofman, pomysłodawca i twórca konkursu „Pomorska Miss Scania”.
(KB)

PEŁNA RELACJA
ZDJĘCIOWA
POD TYM
LINKIEM QR
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HISTORYCZNE
ZAMÓWIENIE NA 20
ELEKTRYCZNYCH
MODELI D WIDE
ZREALIZOWANE
enault Trucks i Feldschlösschen (grupa
Carlsberg) realizują swoje zobowiązanie
w zakresie mobilności neutralnej pod
względem emisji CO2: 25 sierpnia br. Bruno Blin,
prezes Renault Trucks, przekazał kluczyki do pozostałych elektrycznych 26-tonowych modeli D Wide.
Kilka miesięcy temu firma Feldschlösschen odebrała większość 26-tonowych ciężarówek Renault Trucks D Wide Z.E. Pojazdy te codziennie wykonują dostawy na trasach o długości od 100 do
200 km, zaopatrując szwajcarskich klientów browaru Feldschlösschen (Grupa Carlsberg) z 15 logistycznych centrów w Szwajcarii.
Przejechały już łącznie 66 000 km i przewiozły
9300 ton towarów. Dzięki elektrycznym pojazdom
Renault Trucks Feldschösschen zredukuje roczną
emisję CO2 o 240 ton w porównaniu z ciężarówkami z silnikiem Diesla.

© Renault Trucks

R

Model D Wide Z.E. to pojazd o 26 t (27 t) dmc.
i rozstawie osi 3900 mm, napędzany przez 2 silniki
elektryczne o łącznej mocy 370 kW (260 kW mocy
ciągłej), maksymalnym momencie obrotowym
850 Nm. Akumulatory litowo-jonowe mają pojemność 200 kWh, co pozwala na uzyskanie zasięgu
do 200 km w realnych warunkach użytkowania.
„Te 20 pojazdów elektrycznych od Renault Trucks
stanowi dla firmy Feldschlösschen prawdziwy kamień milowy na drodze do logistyki neutralnej

25 sierpnia br. Bruno Blin, prezes
Renault Trucks, przekazał kluczyki
do pozostałych elektrycznych
26-tonowych modeli D Wide
pod względem emisji CO2. Jako wiodący szwajcarski browar i dystrybutor napojów, produkujemy nasze piwa i napoje w sposób przyjazny dla
środowiska i w ten sam sposób dostarczamy je do
naszych klientów” – powiedział Thomas Amstutz,
prezes zarządu Feldschlösschen.
(KB)

NIKOLA I IVECO URUCHAMIAJĄ
FABRYKĘ ELEKTRYCZNYCH
CIĘŻARÓWEK NIKOLA TRE
spółpraca ogłoszona we wrześniu ub. roku między firmą Iveco
a amerykańskim producentem bezemisyjnych ciężarówek Nikola
wkroczyła w nowy etap wraz z odsłonięciem 15 września
zakładu produkującego elektryczne ciężkie ciężarówki Nikola Tre. Partnerzy
joint venture oświadczyli, że zakład zlokalizowany w niemieckim Ulm umożliwi
rozpoczęcie produkcji elektrycznych ciężkich ciężarówek Nikola Tre do końca
bieżącego roku. Pierwsze modele ciągnika Nikola Tre wyprodukowane w Niemczech mają trafić do wybranych klientów w Stanach Zjednoczonych w 2022 r.
Oprócz tego modelu produkcyjnego pojazdu z napędem elektrycznym partnerzy przygotowują wersje Nikola Tre z ogniwami paliwowymi (FCEV), która
ma wejść do produkcji w Ulm do końca 2023 r.
W zakładzie produkcyjnym w Ulm (powierzchnia 50 000 m2, połowa już zajęta) odbywa się montaż końcowy pojazdów elektrycznych. Obecnie oczekuje się, że linia produkcyjna będzie w stanie produkować ok. 1000 szt. rocznie w systemie jednozmianowym, a w kolejnych latach ma się stopniowo
zwiększać. Nowa lokalizacja i pełna pierwsza faza industrializacji stanowią
wspólną inwestycję firm Iveco i Nikola i angażują w całym procesie ok. 160
dostawców komponentów.

© Iveco

W

Przypomnijmy, że Nikola Tre to ciągnik siodłowy oparty na platformie Iveco
S-WAY z osią elektryczną zaprojektowaną i wyprodukowaną wspólnie przez
FPT Industrial. Zawiera zaawansowaną technologię elektryczną i ogniw
paliwowych firmy Nikola, a także kluczowe komponenty dostarczane przez
firmę Bosch.
„Nasze zespoły zaprojektowały wspólnie modułową platformę zdolną do wykorzystania ogniw paliwowych, a także technologii napędu akumulatorowego”
– czytamy we wspólnym oświadczeniu firm Nikola i Iveco. „Pierwsze wprowadzenie technologii akumulatorów będzie napędzać dojrzałość podstawowej platformy przed dodaniem ogniwa paliwowego jako technologii rozszerzającej zasięg”.
(DP)
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GAMRECYCLING – nowy produkt
w ofercie GAMON TRUCKS Dariusz Piernikarski
Firma GAMON TRUCKS przygotowała
nowy produkt – GAMRECYCLING to
samochód do czyszczenia kanalizacji
z funkcją recyklingu. Przybliżamy ten
pojazd i jego producenta.

półka GAMON TRUCKS powstała
w 2014 r. i zajmuje się produkcją
pojazdów do czyszczenia kanalizacji oraz transportu nieczystości płynnych. Dzięki zachowaniu najwyższej precyzji wykonania oraz przemyślanych
rozwiązań konstrukcyjnych firma rozwija się nie tylko na terenie Polski. Samochody trafiają do klientów z Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Francji, Czech, Litwy,
Łotwy czy Norwegii. GAMON TRUCKS
oprócz sprzedaży oferuje także usługę
wynajmu krótko- i długoterminowego
oraz wsparcie profesjonalnego serwisu.
W ofercie znajdują się 4 podstawowe
produkty:
• samochody wielofunkcyjne GAMKOMBI przeznaczone do udrażniania wodą
pod wysokim ciśnieniem kanałów
z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu,

• samochody GAMJET przeznaczone
do czyszczenia i udrażniania kanałów
o średnicy do 800 mm, a także ciśnieniowego mycia elewacji i niewielkich
obiektów, takich jak wiaty przystankowe, pomniki, a także stanowiska
pracy i samego pojazdu,
• samochody asenizacyjne GAMVAC
przeznaczone do odsysania i transportu nieczystości płynnych oraz innych celów, gdy wymagany jest załadunek podciśnieniowy,

O swojej firmie
i bardzo niszowym
biznesie opowiada
Adam Gamoń,
prezes zarządu
GAMON TRUCKS.
„Samochody Specjalne”: Skąd wziął się pomysł, aby konstruować samochody do czyszczenia kanalizacji?
Adam Gamoń: Nasze początki na rynku sięgają lat 80. XX
wieku. Jesteśmy rodzinną firmą, o polskim kapitale. Orygi-
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• samochody GAMVAC PLUS przeznaczone do udrażniania wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów z możliwością jednoczesnego odsysania
nieczystości do zbiornika osadu, do
opróżniania szamb, odstojników i różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości płynnych
oraz innych celów, gdy wymagany
jest załadunek podciśnieniowy.

Zdjęcia: © D. Piernikarski

nalnie wywodzimy się z branży transportowej, jednak w 2014
roku założyliśmy firmę Pojazdy Komunalne GAMON i z sukcesem zrealizowaliśmy kilka zamówień. Następnie z myślą
o poszerzeniu sprzedaży o rynki zagraniczne nazwa firmy
przyjęła dzisiejsze brzmienie GAMON TRUCKS.
Ponieważ produkowane przez nas samochody zostały pozytywnie przyjęte przez klientów, a zapotrzebowanie na nie
rosło, podjęliśmy decyzję o budowie nowej hali w strefie ekonomicznej w Konstantynowie Łódzkim. Produkcję w tej nowej lokalizacji rozpoczęliśmy w styczniu 2018 roku. Obecnie
zatrudniamy 43 osoby, z czego 25 to pracownicy produkcyjni.
Rozwijamy się, pozyskujemy nowe rynki zbytu, wprowadzamy
zmiany procesowe i innowacyjne produkty, wymieniamy maszyny produkcyjne. Jednym z takich projektów jest pojazd z re-
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Wykorzystano 3-osiowe podwozie Mercedes Benz Actros z silnikiem
o mocy 450 KM. Na podwoziu został zamontowany zbiornik.
W środku znajduje się ruchoma przegroda sterowana pneumatycznie,
która pozwala na wydzielenie komory osadu i jej zmianę w zależności
od preferencji pracy nad kanałem

Na zbiorniku o pojemności użytkowej 10 m3, wykonanym ze stali
nierdzewnej, zamontowana została kaseta, w której znajduje się 18 m
węża ssawnego DN125. Za transport węża do kanału odpowiada
wielofunkcyjny wysięgnik teleskopowy połączony z wciągarką główną
– całość jest zamontowana na dennicy tylnej. Wciągarka główna
pomieści 160 m węża. Jest również wciągarka pomocnicza
Samochód, poza ruchomą przegrodą, jest wyposażony w wielostopniowy system odzysku wody. Ma on
odseparować z wody wyciąganej z kanału wszystkie zanieczyszczenia większe niż 0,2 mm. Odpowiada
za to od 3 do 5 stopni czyszczenia. Pobierana z kanału woda przepływa przez kratę zgrubną o 10-milimetrowych oczkach, podciśnieniowy filtr odśrodkowy wychwytujący zanieczyszczenia o średnicy do 0,5 mm
oraz baterię 2 hydrocyklonów wychwytującą zanieczyszczenia o wielkości do 0,2 mm. Ich gradację
można regulować poprzez zastosowanie dysz. Po przejściu przez baterię hydrocyklonów woda przez
osadnik wpływa do komory wody czystej, w której znajduje się jeszcze filtr kaskadowy. Po przejściu
przez kaskadę oczyszczona w ten sposób woda jest pobierana przez pompę
Panele sterujące umieszczone z prawej strony
pojazdu pozwalają na precyzyjną kontrolę
wszystkich funkcji roboczych
Układ ssący tworzy pompa o wydatku
2500 m3/h zamontowana z lewej strony za panelami ochronnymi. Wykorzystywana do recyklingu wielotłoczkowa pompa ciśnieniowa ma
wydatek 400 l/min przy ciśnieniu 200 bar.
Cały osprzęt zabudowy napędzany jest
za pośrednictwem przekładni pasowych

cyklingiem wielostopniowym. Realizujemy też inne projekty.
Jednym z nich jest przyczepa lekka bez ramy pośredniej, w której rama zbiornika jest ramą nośną. Kolejnym projektem wartym
uwagi jest przygotowywany przez nas samochód ADR.
W swoim asortymencie macie tylko pojazdy do udrażniania
kanalizacji i transportu nieczystości. Jak duży jest to rynek?
Nasza produkcja samochodów asenizacyjnych i kanalizacyjnych
z funkcją mycia – w zależności od specyfikacji – to od 35 do
40 szt. rocznie. Eksport stanowi ok. 70–80% produkcji, a głównym rynkiem eksportowym są dla nas Niemcy. W Europie działa
stosunkowo wąska grupa producentów samochodów tego typu
i przyznam, że wśród nich jesteśmy już dobrze rozpoznawalną
marką. W Polsce nasz udział w sprzedaży wynosi 50%.

Czy to jest trudny biznes?
Każde wdrożenie nowego produktu jest trudnym zadaniem.
Gdy pozyska się klientów, jest już nieco łatwiej. Ponieważ są
to pojazdy wysokobudżetowe, to nie każdego na nie stać, co
też oznacza bardzo szczegółowe negocjacje z klientami. Istotny
jest oferowany przez nas zakres obsługi posprzedażowej. Udało
nam się z sukcesem utworzyć sieć dilerów oraz sieć mobilnej
obsługi serwisowej. Nie było to proste zadanie, jednak dla naszych klientów jest to ogromne udogodnienie. Jestem również dumny z tego, że pod względem innowacyjności i jakości
naszych produktów firma GAMON TRUCKS jest obecnie na
poziomie europejskim.
Zdjęcie: © GAMON TRUCKS
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Sebastian Jaśko, product manager, prowadzący projekt
samochodu GAMRECYCLING do czyszczenia kanalizacji
z funkcją recyklingu, odkrywa szczegóły nowego
pojazdu GAMON TRUCKS.

GAMON TRUCKS z tym produktem
wchodzi w nowy obszar zastosowań.
Jak Wasz pojazd lokuje się na tle konkurencji?
Sebastian Jaśko: W naszej branży spotykamy 3 systemy recyklingu. Pierwszy
z nich jest zbliżony konstrukcyjnie do naszego rozwiązania, drugi bazuje na kaskadach, w których sam przepływ powoduje wytrącanie osadów, a trzeci to
system hybrydowy łączący oba wspomniane rozwiązania.
Poprzez wcześniejsze badanie rynku
chcieliśmy wyeliminować w naszym samochodzie to, na co narzekali klienci,
eksploatując samochody z różnymi rozwiązaniami. W stosunku do istniejących
wprowadzaliśmy ulepszenia i staraliśmy
się wykorzystać jak najlepsze rozwiązania. Przykładem jest przesuwny tłok mający dwie uszczelki, dzięki czemu jest on
bardzo szczelny i stabilny w przemieszczaniu się. Kolejnym atutem jest również
zastosowanie pompy wielotłoczkowej,
która ma nieskomplikowaną budowę,
a ponadto można ją naprawić we własnym zakresie, gdyby w przyszłości zaistniała taka potrzeba. Wielofunkcyjny
wysięgnik z wciągarką główną tworzy jeden zespół, co umożliwia wspólne prowadzenie węża, a to znacznie ułatwia
pracę operatorowi.
Nasz system jest bardzo prosty w obsłudze, a jego praca i samoczyszczenie działa
w trybie automatycznym. Konserwacja
po pracy, przy tym typie recyklingu, jest
zdecydowanie szybsza i prostsza, gdyż
podnosząc dennicę, już mamy dostęp
do kraty oraz do filtra bębnowego.
Jak można w skrócie opisać zasadę
działania waszego systemu recyklingu?
Samochód jadąc na miejsce pracy zabiera ze sobą kilka tysięcy litrów wody.

Nasz system jest bardzo
prosty w obsłudze, a jego praca
i samoczyszczenie działa
w trybie automatycznym.
Konserwacja po pracy przy tym
typie recyklingu jest zdecydowanie szybsza i prostsza.
Po wpuszczeniu węża ciśnieniowego
i ssącego zaczyna się czyszczenie kanału. W trakcie tej operacji brudna woda
jest cały czas odsysana i pompowana do
zbiornika osadu. Gdy w samochodzie
zaczyna brakować czystej wody, uruchomiony zostaje system recyklingu i praca
może trwać dalej.
Recykling polega na tym, że woda po wykonaniu swojej pracy, czyli po oczyszczeniu kanału, wraz z osadem zostaje zassana
z powrotem do zbiornika i przefiltrowana. Oczyszczona woda zostaje pompą
podajnikową przerzucona do komory
wody czystej i zostaje powtórnie wykorzystana: powtórnie trafia do kanału.
Obieg samochód – kanał zostaje zamknięty. Są pewne straty, ale w dużych
miastach ogromnym problemem jest to,
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aby po 1–2 godzinach pracy opuścić
miejsce i jechać na drugi koniec miasta
po kolejną partię czystej wody. Niekiedy
droga, którą samochód musi w tym celu
pokonać, zajmuje zdecydowanie więcej
czasu niż samo oczyszczanie kanału.
Czy w takim razie Wasz samochód jest
samowystarczalny?
W pewnym sensie można tak powiedzieć. Jak wcześniej wspominałem, wyjeżdżając do codziennej pracy lub na
awarię samochód zabiera ze sobą wodę,
którą możemy pobrać z hydrantu, a także
ze zbiorników otwartych czy też wykorzystać tę, która znajduje się już w kanale, czyli miejscu pracy – co już czyni
go niezwykle uniwersalnym.
Praca układem wodnym z recyclingiem
pozwala kilkakrotnie wydłużyć czas pracy
bez konieczności dobierania czystej wody
z zewnątrz. Podczas pracy możemy także
zwiększać pojemność komory osadu poprzez przestawianie przesuwnej przegrody, co pozwala nam na odessanie
wielu metrów sześciennych osadu.
Czy konieczność posadowienia tak specjalistycznej zabudowy na podwoziu samochodu ciężarowego narzuca na nie
jakieś specjalne wymogi?
Stosujemy ramę pośrednią. Oczywiście
przy jej konstruowaniu muszą być spełnione wymagania producenta podwozia.
Zdecydowaliśmy się na samochód marki
Mercedes-Benz, ponieważ jego producent oferował wzmocnione podwozia do
zabudów takiego rodzaju. W tym przypadku mamy wzmocnioną ramę podwozia i wzmocnione zawieszenie, po to
by można było zabudować nadwozie
o relatywnie dużym ciężarze.
Napęd pasowy jest wyprowadzony od
odsilnikowej przystawki odbioru mocy.
Przystawka po uruchomieniu pracuje
w trybie ciągłym, generując maksymalny
moment min. 2000 Nm.Koła pasowe są
uruchamiane przez sprzęgła pneumatyczne. Takie rozwiązanie jest najlepsze
dla tego typu samochodów – uzyskujemy
natychmiastowe przełożenie o dużym
momencie napędowym.
Zdjęcie: © GAMON TRUCKS
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Wuko czyści kanalizację
Dariusz Piernikarski

jednym z artykułów bieżącego numeru „Samochodów
Specjalnych” zaprezentowaliśmy najnowszy produkt w ofercie firmy
GAMON TRUCKS – jest to samochód
GAMRECYCLING do czyszczenia kanalizacji z funkcją recyklingu. Temat okazał
się na tyle ciekawy, że postanowiliśmy
nieco bliżej przyjrzeć się pojazdom wykorzystywanym do czyszczenia kanalizacji.
Ponieważ jest to nasze pierwsze podejście do tego tematu, z góry przepraszamy fachowców za ewentualne niedoskonałości merytoryczne, a wszystkich
czytelników zachęcamy do lektury. Samochody do czyszczenia kanalizacji to
prawdziwe samochody specjalne!

Dlaczego czyścimy?
W przewodach kanalizacyjnych lądują bardzo różne zanieczyszczenia: resztki jedzenia, popiół, tkaniny, artykuły higieniczne czy różnego rodzaju przedmioty.
Nanoszony jest również piasek, żwir,
większe kamienie, gałęzie, korzenie, a nawet masa bitumiczna czy beton. Osady
gromadzące się w przewodach kanalizacyjnych utrudniają przepływ, zawężając średnicę, a w skrajnych przypadkach
powodują niedrożności, co może nawet
prowadzić do wypływania zanieczyszczeń
na zewnątrz przez studzienki kanalizacyjne czy podtapianie piwnic budynków.
Pojawia się także ryzyko zagrożeń zdro-
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Czyszczenie kanalizacji i różnego rodzaju rur w instalacjach przemysłowych
traktowane jako podstawowy środek ich konserwacji nie jest już dziś możliwe bez
zastosowania specjalistycznych samochodów wyposażonych w wysokociśnieniowe
instalacje do spłukiwania i odsysania zanieczyszczeń.

Produkowane przez GAMON TRUCKS pojazdy typu GAMKOMBI przeznaczone są do udrażniania
wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów o średnicy do 800 mm z możliwością jednoczesnego
odsysania nieczystości do zbiornika osadu; zbiornik podzielony jest na komorę wody czystej
oraz komorę osadu, przy czym komory mogą być połączone zaworem przelewowym,
co pozwala na utworzenie jednej komory przeznaczonej na wodę czystą

wotnych i skażenia mikroorganizmami
oraz pasożytami bytującymi w ściekach.
Oczywiste zatem staje się to, że eksploatowana sieć kanalizacyjna, bez względu na jej wiek, wymaga właściwej obsługi
i regularnej konserwacji, a także usuwania wszelkiego rodzaju osadów czy
zatorów. Konieczność redukcji kosztów
oraz zapewnienie kompleksowej obsługi
w procesie czyszczenia powoduje, że zasadnicze znaczenie ma nie tylko skuteczność i wydajność czyszczenia, ale także
redukcja zużycia wody. Skutecznym sposobem jest czyszczenie – udrażnianie
sieci kanalizacyjnych za pomocą samochodów specjalistycznych do usuwania
osadów metodą hydrodynamiczną.
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Czyszczenie ciśnieniowe (metodą hydrodynamiczną) to obecnie najpopularniejszy sposób na czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, stosowany powszechnie
przy obsłudze instalacji zewnętrznych.
Metoda ta pozwala na skuteczne czyszczenie rur, usuwanie osadów oraz przesuwanie ich do studzienki w celu wybrania. W ten sposób można również
przygotować instalację do inspekcji lub
naprawy – kanalizacja i systemy odwadniające są bowiem przedmiotem regularnych kontroli i inspekcji w ramach konserwacji zapobiegawczej, prowadzonej
przez firmy specjalizujące się w zakresie unieszkodliwiania odpadów.
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sor. Cysterna zabudowana na nadwoziu zazwyczaj jest podzielona na dwie komory: komorę wody czystej i komorę
osadu. Są one połączone ruchomą przegrodą, co pozwala na wypełnienie całego
zbiornika wodą czystą lub podczas oczyszczania – wydzielenie komory na zasysany osad.
Optymalne możliwości sterowania
pracą maszyny i ergonomię obsługi zapewniają zewnętrzne panele obsługowe.
Dobrą praktyką stosowaną przez pro-
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Różne systemy nawijania
węży wysokociśnieniowych
i systemy węży ssących
umożliwiają indywidualne
dostosowanie pojazdu
do zastosowania u klienta;
Ważną zaletą wysięgników
montowanych z tyłu pojazdu
jest to, że dzięki kątowi
obrotu ok. 180° i teleskopowemu wydłużeniu ramienia
uzyskuje się ogromną
powierzchnię roboczą
nad przeszkodami

Samochody wuko
Samochody określane popularnie jako
samochody wuko przeznaczone są do
mycia i udrażniania podziemnych instalacji kanalizacyjnych o średnicy od 50 mm
do nawet 800 mm. Termin WUKO to skrót
od pełnej nazwy Wytwórni Urządzeń Komunalnych, która na rynku polskim była
prekursorem budowy tego typu pojazdów – termin ten na przestrzeni lat rozpowszechnił się i stał się synonimem tego
typu rozwiązań.
Samochody te – także w zależności
od wersji – mogą być również stosowane
do usuwania zanieczyszczeń i osadów
z wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych, wypompowywania wody z zalanych piwnic, głębokich dołów oraz różnego rodzaju zbiorników oraz do mycia
elewacji i niedużych obiektów naziemnych, takich jak np. pomniki czy wiaty
przystankowe. Czyszczenia o mniejszej
skali mogą być realizowane za pomocą będącego w wyposażeniu pistoletu wodnego.
Samochody do czyszczenia (mycia
i udrażniania) kanalizacji są produkowane w różnych rozmiarach i wersjach.
Stałe zabudowy są zwykle montowane

© GAMON TRUCKS

Samochód GAMVAC+ produkowany przez GAMON TRUCKS
przeznaczony jest do udrażniania kanałów z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, a także
do opróżniania szamb, odstojników i różnego rodzaju zbiorników
bezodpływowych, transportu nieczystości płynnych oraz innych
celów, gdzie wymagany jest podciśnieniowy załadunek

na 2-, 3- lub 4-osiowych podwoziach
samochodów ciężarowych w różnych
rozmiarach i pojemnościach. Decydujący
jest tu rozmiar cysterny stanowiącej integralną część konstrukcji. W przypadku
podwozi 2-osiowych (do 18 t dmc.) cysterna ma typowo pojemność ok. 9 tys. l,
15 tys. l przy podwoziach 3-osiowych
(26 t dmc.) oraz do ok. 20 tys. l w przypadku podwozi 4-osiowych (32 t dmc.).
Niezależnie od wielkości i typu nadwozia maszyny te charakteryzują się solidną i względnie nieskomplikowaną konstrukcją, prostą obsługą i niskimi kosztami
konserwacji. Stosowane są również przyczepy z cysternami przewożącymi wodę
o pojemności zbiorników do 26 tys. l
(40 t dmc. zestawu).
Czyszczenie kanałów odbywa się za
pomocą wody pod wysokim ciśnieniem
z wykorzystaniem różnego rodzaju głowic i dysz czyszczących. W zależności
od rodzaju konstrukcji pojazdu (a w zasadzie jego zabudowy) możliwe jest także jednoczesne zasysanie nieczystości
do zbiornika osadu przy użyciu układu
ssąco-tłoczącego. Usuwanie osadu odbywa się na zasadzie podciśnienia wytworzonego w zbiorniku przez kompre-

ducentów jest to, że elementy sterujące
są bardzo trwałe i można je obsługiwać
również w rękawicach roboczych. Na wyświetlaczu można obserwować bieżące
parametry pracy, takie jak np. prędkość
obrotowa silnika napędzającego przystawkę odbioru mocy napędzającą pompę instalacji hydraulicznej, ciśnienie wody,
długość węża do płukania. Obsługa jest
również możliwa za pomocą systemu
zdalnego sterowania radiowego – takie
rozwiązanie zmniejsza zmęczenie operatora, eliminuje narażenie operatora na
aerozol powstający podczas czyszczenia
kanalizacji i pozwala na jednoosobową
obsługę pojazdu.

Udrażnianie kanałów
Wysokociśnieniowe samochody do
udrażniania kanalizacji mają cysterny
o pojemności 5–10 tys. l. Takie ilości
wody pozwalają na dłuższy okres użytkowania bez ponownego napełniania.
Wydajność tłoczenia wody zależy od
średnicy rury i waha się od 100 l/min do
250 l/min przy ciśnieniu od 100 bar do
200 bar. Udrażnianie – czyszczenie kanałów odbywa się poprzez podawanie
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wysokociśnieniowy wąż do płukania głęboko do kanału. Dodatkowe obwodowo
rozmieszczone otwory zapewniają oczyszczenie kanału w całym przekroju.
Do eliminacji zatorów trudnych do
wypłukania samym strumieniem wody
(np. korzenie, gałęzie, osady wapienne)
stosowane są dysze rotacyjne. W ich działaniu wykorzystywany jest ruch obrotowy
głowicy, wyposażonej w łańcuchy lub
frezy o długości dopasowanej do średnicy
kanału. Wysoka, regulowana prędkość
obrotowa silnika obracającego głowicę
dyszy (zasilanego wodą pod wysokim ciśnieniem, prędkość obrotowa w zakresie
500–2500 obr/min) pozwala usuwać nawet najbardziej oporne zanieczyszczenia.
Osad zasysany jest z oczyszczanej
kanalizacji oddzielnym wężem podciśnieniowym i gromadzony w specjalnym
zbiorniku – komorze cysterny. Po napełnieniu komorę po otwarciu dennicy
opróżnia się przechylając cysternę do tyłu
lub za pomocą płyty wygarniającej lub
pneumatycznego tłoka wyrzutowego. Dennica jest otwierana i ryglowana hydraulicznie. Ograniczniki końcowe zapewniają
wysoki poziom bezpieczeństwa pracy.

Systemy podawania węży
Samochód (cysterna) może być wyposażony w różne systemy podawania
węża ssawnego, wysięgnik, kołowrót, kasetę na węże ssawne. Elementy te mogą
być zintegrowane na teleskopowym ramieniu roboczym wraz z wężem ssącym
oraz ciśnieniowym. Ze względu na spełniane funkcje węże ssące mają zdecydowanie większe średnice niż węże ciśnieniowe. W przypadku węży ssących
spotykamy średnice od 80 mm do 180 mm,
w wężach ciśnieniowych jest to 20–50 mm.
Aby sprawnie wykonywać operacje,
samochody czyszczące są wyposażone
w napędzane hydraulicznie wciągarki
z bębnem służącym do nawijania długiego węża wysokociśnieniowego (wciągarka duża) oraz do nawijania krótkiego
węża zasilającego pistolet wodny i małe
dysze kanałowe. Węże wysokociśnieniowe, których długość nierzadko przekracza 100–150 m (zależnie od średnicy, np.
120 m przy średnicy DN32) zwijane są na
szpuli, ma ona napęd hydrauliczny w obu
kierunkach obrotu, jej pracę można kontrolować hamulcem pneumatycznym. Typowe długości węża ssącego to np. 40 m
(DN80), 15 m (DN100), 18 m (DN125)
– zależy to od rodzaju pojazdu i jego
producenta.
Różne systemy nawijania węży wysokociśnieniowych i systemy węży ssących umożliwiają indywidualne dostosowanie pojazdu do zastosowania u klienta.
Wysięgnik ze zwijaczem węża wysokociśnieniowego może być montowany za
kabiną, choć obecnie częściej stosowane
są wysięgniki kombinowane montowane
z tyłu pojazdu. Oprócz zwijacza węża
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przez wąż wody pod wysokim ciśnieniem (od 120 bar do 160 bar) i wtryskiwanie jej do wnętrza przez specjalną
końcówkę – dyszę. Ważne, aby w zależności od średnicy udrażnianych rur
i rodzaju zanieczyszczeń odpowiednio
dobrać parametry pracy pompy ciśnieniowej (wydajność wodna przy odpowiednim ciśnieniu roboczym) oraz rodzaj
głowicy roboczej.
Po wprowadzeniu węża wysokociśnieniowego uzbrojonego na końcu w dyszę
rozpylane strumienie wody skierowane
zostają do tyłu, rozbijają zanieczyszczenia, które następnie są wypłukiwane za
dyszą. Średnice węży oraz rodzaj zastosowanej dyszy zależą od parametrów
czyszczonej kanalizacji i pożądanego efektu czyszczenia. Zazwyczaj preferowane
są tzw. dysze dalekiego zasięgu, które
sprawdzają się w większości typowych
instalacji kanalizacyjnych. Są to wszechstronne dysze promieniowe o małym kącie
wiązki (np. 10° lub 20°). Ponieważ woda
jest wtryskiwana w kierunku wstecznym
(do tyłu) – ze względu na mały kąt, pod
jakim jest wtryskiwana, ma ona dużą
siłę rozciągającą i dlatego może wciągnąć

Samochód ciśnieniowy (cysterna ciśnieniowa SC)
firmy Dobrowolski używany jest do czyszczenia kanałów
o średnicy od 50 mm do 800 mm wodą pod wysokim ciśnieniem za pomocą głowic mocowanych do węża wysokociśnieniowego; jednokomorowy zbiornik cysterny może
mieć pojemność od 2 tys. do 12 tys. l
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Produkowany przez firmę FFG Umwelttechnik samochód Elephant
Multi ma cysternę o pojemności 11 tys. l, system odzysku wody,
a teleskopowy system wysuwanego ramienia pozwala na aktywną
pracę w zasięgu ponad 3500 mm poza obrysem pojazdu
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wysokociśnieniowego na tym samym
wysięgniku znajduje się również zwijacz
węża ssącego. Taki system umożliwia
łączenie i pozycjonowanie węży oraz eliminację szpuli węża wysokociśnieniowego
przymocowanej z tyłu. Napęd węża do
płukania kanalizacji wspomaga również
napęd dyszy i ułatwia wprowadzanie węża
podczas wchodzenia do kanalizacji.
Ważną zaletą wysięgników montowanych z tyłu pojazdu jest to, że dzięki
kątowi obrotu ok. 180° i teleskopowemu
wydłużeniu ramienia uzyskuje się ogromną powierzchnię roboczą nad przeszkodami. W niektórych pojazdach zwijacz
węża ssącego jest umieszczony poziomo
na kontenerze. Ten poziomy układ zapewnia działanie ssania, niezależnie od
długości węża pozostającego na bębnie.

Rozwiązania kombinowane
W czyszczeniu kanalizacji coraz częstsze wykorzystanie znajdują rozwiązania
kombinowane, tj. pojazdy wyposażone
jednocześnie w instalacje ciśnieniowe
(płuczące) i ssące – są one określane
jako pojazdy ssąco-ciśnieniowe lub dwu-

funkcyjne. Jeśli jednak jest to uzasadnione ekonomicznie lub organizacyjnie
konieczne, to nadal stosowane są rozwiązania oddzielne – tj. samochody z instalacją przeznaczoną do czyszczenia
i samochody, których zadaniem jest odsysanie nieczystości.
Ze względu na rosnące koszty i presję
na wydajność obecnie na rynku rosnącą
popularnością cieszą się pojazdy ssąco-ciśnieniowe wyposażone również w instalacje uzdatniania wody. Powodem tego
jest znacznie wyższa wydajność czyszczenia i oszczędność cennej wody pitnej.
Samochody te wymagają zwykle wystarczającego przepływu wody w kanalizacji
i odpowiedniego stopnia zanieczyszczenia.

Samochody z recyklingiem wody
W przypadku pojazdów do czyszczenia kanalizacji z systemem odzyskiwania wody woda z cysterny, która została
użyta w celu oczyszczenia kanału, jest
ponownie zasysana przez specjalny wąż
ssący, transportowana do zbiornika osadu,
uzdatniana w pojeździe i ponownie wykorzystywana. System uzdatniania wody

reklama

pracujący w trybie ciągłym ma zazwyczaj
kilka stopni oczyszczania. Oczyszczona
w ten sposób woda jest doprowadzana
ze zbiornika do pompy wysokociśnieniowej i ponownie kierowana do oczyszczanej kanalizacji przez wąż wysokociśnieniowy i dyszę. Umożliwia to ciągłą,
a tym samym ekonomiczną pracę. Z doświadczenia firm wynika, że w rezultacie można znacznie zmniejszyć zużycie
świeżej wody, skrócić czas przygotowania do tankowania, a w niektórych przypadkach można go nawet ominąć.
Zastosowanie samochodów z recyklingiem wody zmniejsza również koszty
przemieszczania się pojazdu, gdyż podczas czyszczenia zbiornik napełniany będzie osadem częściowo odwodnionym,
a więc nie będzie konieczności zjazdu do
punktu zlewnego w celu opróżnienia zbiornika. Mniejsza liczba kursów to mniejsze zużycie paliwa, emisja spalin i hałasu
oraz redukcja kosztów wynikających ze
zużycia wody. Ponadto zastosowany w samochodach system odzysku wody prowadzi do skrócenia czasu czyszczenia
kolektorów, zwiększając efektywność
pracy pojazdów.
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Uniwersalnie i selektywnie
– śmieciarki z żurawiem
atwiej można posegregować odpady, gdy do dyspozycji mamy
różnego rodzaju pojemniki oznaczone oczywiście odpowiednimi kolorami.
Zwykłe kontenery zajmują sporo miejsca
– aby tego uniknąć, coraz częściej stosowane są systemy gniazdowe z pojemnikami typu dzwon. W przypadku ich obsługi
konieczne staje się doposażenie śmieciarek w żurawie umożliwiające sprawne
opróżnianie pojemników – dotyczy to zarówno odpadów komunalnych zmieszanych, jak i zbieranych selektywnie. Przyjrzymy się kilku ciekawym rozwiązaniom
tego typu.

NTM Polska
W ofercie firmy NTM Polska znajdziemy 3 rodzaje śmieciarek do selektywnej
zbiórki odpadów wyposażone w żuraw
do opróżniania pojemników typu IGLO.
Firma NTM stosuje własny żuraw, który
zamontowany jest na odwłoku śmieciarki.
Taka konstrukcja pozwala na wyprodukowanie zabudowy, która ma pojemność
taką samą jak śmieciarka bez żurawia.
Żuraw może być dodatkowo wyposażony
w pilota.
W modelach MOLOC żuraw NTM zamontowany jest na tylnym zwisie. Maksymalny udźwig żurawia to 1000 kg przy
ramieniu maksymalnie rozciągniętym.
Pojemność wanny załadowczej zwięk-
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Obowiązujące przepisy nakładają na nas obowiązek segregacji odpadów,
a na firmy zajmujące się ich odbiorem wymóg selektywnej zbiórki.
Coraz częściej w tym celu stosowane są śmieciarki wyposażone
w specjalistyczny sprzęt, taki jak żurawie załadowcze.

Śmieciarka NTM przeznaczona do obsługi pojemników podziemnych i półpodziemnych oraz
pojemników wykorzystywanych do zbiórki surowców typu IGLO oraz siatkowych z zabudową
wyposażoną w HDS oraz specjalny lej, który powiększa objętość wanny zasypowej

szana jest poprzez specjalną nakładkę
wykonaną ze stali nierdzewnej. To rozwiązanie to kompromis pomiędzy ceną
a funkcjonalnością. Zabudowa to konstrukcja KGH z jej wszystkimi korzyściami.
Drugim z modeli wyposażonych w żuraw są śmieciarki UNO o bezobsługowej
konstrukcji obniżającej koszty eksploatacji. W samochodach tych stosowana jest
unikalna konstrukcja NTM wykorzystująca opatentowany system zgniotu odpadów
z prostym, bezobsługowym wahadłem
hydraulicznym. Śmieciarka obsługuje pojemniki plastikowe od 120 do 660 l zgodnie ze standardem EN 840-1, EN 840-2,
a pojemność śmieciarki to 22 m3.
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Hydrauliczny dźwig samochodowy zamontowany pomiędzy kabiną a zabudową
śmieciarki NTM to rozwiązanie tradycyjne. Pojemność takiej konstrukcji idealnie zbilansowanej do ładowności podwozia i długości zestawu to minimum 19 m3.
O tym, że śmieciarki wyposażone
w żurawie zyskują na popularności, może
świadczyć chociażby poniższy przykład.
Firma NTM Polska dostarczyła na początku br. do klienta na Górnym Śląsku
śmieciarkę przeznaczoną do obsługi pojemników podziemnych i półpodziemnych
oraz pojemników wykorzystywanych do
zbiórki surowców typu IGLO oraz siatkowych. Zabudowa o pojemności 20 m3

| TECHNIKA |

zamontowana została na podwoziu MAN
TGS. Zabudowa wyposażona jest w HDS
oraz specjalny lej, który powiększa objętość wanny zasypowej do 8 m3. Lej obsługiwany jest przez siłowniki hydrauliczne
napędzane przez dodatkową sekcję zamontowaną w rozdzielaczu głównym zabudowy. Warto wspomnieć, że każda śmieciarka NTM „napędzana” jest przez taki
sekcyjny rozdzielacz, w którym każda z sekcji odpowiada za inną funkcję hydrauliczną na zabudowie. Wszystkie elementy
rozdzielacza głównego skonstruowane są
przez firmę PARKER specjalnie dla firmy
NTM. Cała hydraulika wraz z rozdzielaczem została przystosowana pod pompy
o zmiennej wydajności wprowadzone przez
NTM jeszcze w 2009 r.
Śmieciarka jest uniwersalna, ponieważ może również obsługiwać standardowe pojemniki o pojemności 120–1100 l,
ma również otwieracz do pojemników
1100 l z półokrągłą klapą. Zasyp zastosowany w tej zabudowie to tradycyjny
zasyp belkowy przystosowany pod montaż wagi dynamicznej oraz anten RFID.
W przypadku gdy pojazd obsługuje standardowe pojemniki na odpady, wówczas
lej powiększający wannę załadowczą jest
składany w pozycji pionowej, uwalniając
przestrzeń pod załadunek tradycyjnych
pojemników na śmieci.

GP Truck Trading – FARID
Działająca od 1999 r. firma GP Truck
Trading jest obecnie jedną z największych
w kraju firm specjalizujących się w budowie, sprzedaży i serwisowaniu pojazdów komunalnych, takich jak śmieciarki
oraz inny sprzęt, dla przedsiębiorstw komunalnych i wodociągowych. W lutym

wisk. Po wizualnym wyśrodkowaniu haka
sprzęgającego i uzyskaniu zezwolenia
na ruch system automatycznie wykonuje
opróżnianie i przestawianie kontenera.
System może być oferowany z zagęszczarką stałą, opróżnianą przez przechylanie (Fixed), lub z wersją zdejmowaną
(Roll-off), która ma możliwość wymiany
korpusów zagęszczających dzięki standardowemu wyposażeniu hakowemu.
Możliwe jest zaoferowanie zarówno systemu ważenia, montowanego na haku,
jak i sześciu systemów identyfikacji kontenera, również powiązanych z rozwiązaniami śledzenia GPS kontenera, które

© FARID

© NTM Polska

W modelach MOLOC
żuraw NTM zamontowany
jest na tylnym zwisie; maksymalny udźwig żurawia
to 1000 kg przy ramieniu
maksymalnie rozciągniętym, pojemność wanny
załadowczej zwiększana
jest poprzez specjalną
nakładkę wykonaną ze stali
nierdzewnej – jest to kompromis pomiędzy ceną,
a funkcjonalnością

W ofercie FARID (produkty tej firmy dystrybuuje w Polsce GP Truck Trading) znajduje się automatyczny
system Dule przeznaczony do dwustronnej zbiórki odpadów i obsługi pojemników zgodnych z normą
EN13071, unoszonych od góry (z podwójnym mocowaniem grzybkowym) i opróżnianych od dołu

2017 r. firma podpisała umowę z włoskim
producentem zabudów śmieciarek – firmą
FARID i na terenie Polski jest wyłącznym
dystrybutorem i serwisantem specjalistycznych urządzeń marki FARID.
W ofercie FARID znajduje się automatyczny system Dule przeznaczony do
dwustronnej zbiórki odpadów. Jest to nowoczesne rozwiązanie zdolne do obsługi
pojemników zgodnych z normą EN13071,
unoszonych od góry (z podwójnym mocowaniem grzybkowym) i opróżnianych
od dołu. Sercem systemu jest urządzenie
przeładunkowe ALPA12, które umożliwia
odbiór i obustronne opróżnianie kontenerów przy krawężniku, zarówno naziemnych, półpodziemnych, jak i podziemnych (UGC), w oparciu o znormalizowany
hak grzybkowy. System, w przeciwieństwie do innych systemów automatycznych, pozwala na opróżnianie pojemników
umieszczonych po dwóch stronach jezdni,
z jednym kompaktorem dla obu stano-

dodatkowo zwiększają efektywność obsługi i szybkość załadunku o umożliwienie przeniesienia danych z kolekcji do bazy
operacyjnej. System uzupełnia specjalna
myjka pojemników, stała lub typu roll-off.
Kluczowe korzyści, które wynikają
z wykorzystania śmieciarki FARID z systemem Dule, to:
• solidne, szybkie urządzenie do chwytania i przenoszenia pojemników,
• dwustronny automatyczny odbiór
kontenerów naziemnych, kontenerów
podziemnych (UGC) lub kontenerów
częściowo podziemnych, podnoszonych od góry i opróżnianych od dołu
(EN13071),
• redukcja kosztów utrzymania kontenera dzięki ruchowi otwierania od
dołu, bez wstrząsów i wibracji,
• możliwość zintegrowania z systemami transportu odbieranych śmieci
na duże odległości oraz poprzez system hakowy (ciągnik + przyczepa).
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Eco-Clean Tomasz Malanowicz
Firma Eco-Clean Tomasz Malanowicz
ma w swojej ofercie śmieciarki z rodziny
Azimut (Azymut) dostarczane przez Tecnoindustrie Merlo. Są to minikompaktory
z tylnym załadunkiem, z rozładunkiem
przez przechylanie zbiornika, wyposażone w wahliwy jednołopatowy system
zagęszczania składający się z obrotowego lemiesza i prowadnicy poruszającej
się po prostych prowadnicach. W części
tylnej znajduje się system chwytania,
podnoszenia i opróżniania pojemników
(opcja). Jest on zainstalowany w pozycji
centralnej i może być wyposażony w system wspomagania załadunku.

tem załadowczy, przystosowany do pojemników pojemności od 110 l do 1100 l.
Ze względu na niewielkie gabaryty
śmieciarka Azymut 10 jest szczególnie
polecana do odbioru odpadów z posesji
prywatnych, domków jednorodzinnych
oraz lokali gastronomicznych, szczególnie w ciasnej zabudowie miejskiej. Może
być również wykorzystywana do odbioru
zwykłych śmieci i odpadów komunalnych.
Boczne ściany śmieciarki są gładkie, bez
ożebrowania, co umożliwia umieszczanie
reklam i rysunków np. promujących segregację odpadów czy ochronę środowiska.
Firma Eco-Clean specjalizuje się w zabudowie śmieciarek na podwoziach samochodów z silnikami zasilanymi gazem

Największy z modeli – śmieciarka
Azymut 10 jest przeznaczona do odbioru i transportu odpadów komunalnych,
a w szczególności bioodpadów. Zbiornik
na śmieci wykonany jest w kształcie wanny, dzięki czemu jest całkowicie szczelny.
Zapobiega to wyciekowi odpadów płynnych, szczególnie przy transporcie. Model Azymut 10 (podobnie jak mniejsze
Azymut 8 oraz Azymut 6) może być wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na
szkodliwe działania bioodpadów, które
przy kwasowości 3,5–4 PH niszczą typową stal, z której wykonane są standardowe śmieciarki.
System opróżniania poprzez wywrót
pod kątem 80° gwarantuje usunięcie
odpadów oraz umożliwia łatwe czyszczenie wnętrza śmieciarki. Śmieciarka
ma mechanizm zagęszczania odpadów
składający się z płyty zgarniającej przesuwającej się po prowadnicach, umieszczonych po obu stronach zbiornika. Zagęszczenie odbywa się przez przesuw
płyty w płaszczyźnie poziomej. Śmieciarka Azymut 10 ma hydrauliczny sys-

Geesinknorba
Wydajna, ekonomiczna i przyjazna
dla użytkownika: to można powiedzieć
o śmieciarkach Geesinknorba z załadunkiem tylnym z rodziny GPM IV. Wyposażone w żuraw i rynnę stanowią idealne
rozwiązanie do zbierania podziemnych
pojemników, kontenerów z opróżnianiem
dennym lub worków. Innowacyjny system
przynosi wiele korzyści: brak rozlewania
dzięki przemyślanej konstrukcji zsypu
i bezproblemowe usuwanie odpadów przez
zsuwnię do korpusu o pojemności 18 m3.
W opisywanym modelu zastosowano
żuraw Hiab KT1, który okazuje się być
wręcz idealnym rozwiązaniem dla najbardziej wymagających zadań związa-

© Geesinknorba

© Tecnoindustrie Merlo

Kompaktowe rozmiary: szerokość zabudowy 2070 mm,
całkowita długość pojazdu
6650 mm, wysokość
od podłoża 3000 mm to
parametry pozwalające
na wydajne działania nawet
w bardzo gęstej zabudowie
w centrach miast

zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych
o ok. 70%. Korzyściami zastosowania
E-PTO przy pojazdach z silnikiem Diesla jest zerowa emisja związków szkodliwych oraz dwutlenku węgla podczas
postoju i pracy śmieciarki. Niezależnie
też od rodzaju zasilania silnika podwozia wykorzystanie E-PTO znacznie obniża
poziom hałasu pracującej śmieciarki.

Śmieciarki Geesinknorba z załadunkiem tylnym z rodziny GPM IV wyposażone
w żuraw i rynnę stanowią idealne rozwiązanie do zbierania podziemnych
pojemników, kontenerów z opróżnianiem dennym lub worków

CNG. Do napędu śmieciarek wykorzystywana jest elektryczna przystawka odbioru mocy PTO, obsługująca wszystkie
funkcje pracy śmieciarki (załadunek, zagęszczanie odpadów, rozładunek) przy
wyłączonym silniku samochodu. Rozwiązanie to pozwala na znaczą oszczędność paliwa – gazu CNG, dzięki czemu
śmieciarka może pracować na jednym
zatankowaniu do 7 dni, przy typowym
przebiegu dziennym na poziomie ok.
80–100 km. Takie rozwiązanie (zasilanie CNG + elektryczna PTO) pozwala na
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nych ze zbiórką różnych typów kontenerów podziemnych. Duża klapa z tyłu
zsypu wygodnie otwiera się, aby zbierać
worki lub odpady wielkogabarytowe. Trzy
skrzynie na tylnej klapie pozwalają na
zbieranie plastikowych toreb typu Molok. Żuraw jest umieszczony na wsporniku wysięgnika na dachu nadwozia,
aby chronić nadwozie lub system podnoszenia przed wszelkimi uszkodzeniami
po drodze.

Opracowanie Dariusz Piernikarski
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Hakowiec kupię…
Chcąc kupić nowy
lub używany samochód
z systemem hakowym,
powinno się przed
ostatecznym podjęciem
decyzji przeanalizować
wiele aspektów związanych z konfiguracją
sprzętu i jego przyszłą
eksploatacją. Na co
zwrócić uwagę?

est oczywiście kilka pytań, na które
przed zakupem warto odpowiedzieć. Który z licznych wariantów
wyposażenia oferowanych przez producentów podwozi ma sens? Czy będzie
możliwe zachowanie dopuszczalnej wysokości wynoszącej 4 m przy załadowanym pojeździe? Jaka ładowność pojazdu
i silnik o jakiej mocy będą potrzebne? Po
jakich nawierzchniach będzie poruszać
się samochód – utwardzonych czy raczej
gruntowych? Analizując powyższe kwestie z wyprzedzeniem, można ostatecznie uniknąć kosztownej modernizacji
lub konwersji.

Dariusz Piernikarski

W ciągu ostatnich kilku lat w branży
pojazdów użytkowych można rozpoznać
różne trendy. Pojawiają się nowe, bardziej wytrzymałe materiały konstrukcyjne,
takie jak wysokogatunkowe stale o podwyższonej wytrzymałości. Coraz większego znaczenia nabiera dążenie do zwiększania ładowności dzięki redukcji masy
własnej podwozia i jego zabudowy. W dążeniu do maksymalizacji wydajności systemów hakowych rośnie też presja na
zwiększanie szybkości pracy (za- i rozładunku) przy jednoczesnym ułatwieniu
obsługi i zachowaniu pełnego bezpieczeństwa. Można również zaobserwować, że
downsizing staje się coraz bardziej popularny. I w końcu wielu producentów
instaluje coraz więcej elektroniki, a systemy zdalnego sterowania stały się elementem wyposażenia standardowego.
Spróbujmy zatem przyjrzeć się trendom, które mogą pomóc w wyborze nowego lub używanego samochodu ciężarowego z systemem hakowym – popularnie
zwanego hakowcem.

© I-King

Hasło klucz nr 1: downsizing

Systemy hakowe montowane na podwoziach samochodów dostawczych operują typowo
po drogach dobrej jakości, za ich użyciem przemawiają niewielkie rozmiary, zwrotność i niskie
zużycie paliwa. Prezentowane na zdjęciu urządzenia hakowe King HZ-4R ma długość 3612 mm,
a masa własna to zaledwie 500 kg, nominalny udźwig to 4 t, długość użytkowa przewożonych
kontenerów wynosi 3100–3600 mm, natomiast wysokość haka to 1200 mm
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„Downsizing” lub „downgrading” to
w najbardziej typowym ujęciu nic innego jak montaż silników o mniejszej pojemności skokowej bez znacznego obniżenia osiągów pojazdu. Jest to temat
często poruszany przez menedżerów flot.
Mniejsze silniki pozwalają na obniżenie
zużycie paliwa, co oczywiście poprawia
również bilans CO2 pojazdu, a tym samym chroni środowisko. Mniejsze silniki
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Hakowiec Meiller RS26 jest
przeznaczony do bardziej
wymagających zastosowań,
transportu cięższych kontenerów, na podwoziu typu tridem
doskonale sprawdzi się
w branży budowlanej, zabierając kontenery o długości
od 5 do 7,5 m. Udźwig nominalny wynosi 26 t, system
waży 2295 kg

są również znacznie lżejsze. Ponadto koszty nabycia pojazdów
z silnikami o mniejszej pojemności skokowej są zwykle niższe.
Trend ten ma również pewien haczyk. Z charakterystyki
codziennej eksploatacji wynika, że rzeczywiste zużycie hakowców z silnikami o zmniejszonej pojemności skokowej jest
wyższe niż w przypadku pojazdów z większymi jednostkami napędowymi. Długoterminowe badania wskazują, że pod względem trwałości eksploatacyjnej silnika większe znaczenie ma
jakość materiału, z jakiego wykonane są tłoki i tuleje cylindrowe,
a nie jego pojemność skokowa. Ale reguły tej nie można przyjmować za pewnik w sposób bezkrytyczny, ponieważ kolosalne
znaczenie ma również wiele innych czynników, takich jak warunki eksploatacji silnika (obciążenie) czy też dbałość o jego stan
techniczny i regularność oraz prawidłowość obsług technicznych.

© I-King

Systemy hakowe montowane na podwoziach 6×4
mogą być optymalnie wykorzystywane w trudnych
warunkach na placach budowy lub na wysypiskach
o nawierzchniach gruntowych. Hakowiec King HZ-20R
ma 6000–6500 mm długości, masa systemu to
2280–2330 kg, udźwig nominalny to aż 20 t, natomiast maksymalny – 21,5 t. Urządzenie zostało wyposażone w hak o wysokości 1570 mm oraz teleskopowe ramię główne o długości 1350 mm, dzięki czemu
hakowiec może być wykorzystywany do obsługi kontenerów o długości 4100–6500 i 4600–7000 mm

reklama

Hasło klucz nr 2: masa własna
Chęć dysponowania hakowcem o jak najmniejszej masie
własnej jest zrozumiała dla każdego przedsiębiorcy. Im lżejszy
pojazd, tym większa może być jego ładowność. Zmniejsza się
również zużycie paliwa, ponieważ jadąc bez ładunku (bez kontenera lub z kontenerem pustym), przemieszcza się po prostu
mniejszą masę. Ale i tutaj należy zachować ostrożność, ponieważ jakość ma nie tylko swoją cenę, ale także wagę. W niektórych przypadkach można zaoszczędzić na wadze bez narażania
na uszczerbek wytrzymałości hakowca, stawiając na konstrukcje
wykonane ze stali o podwyższonej wytrzymałości. Podejście to
ma jednak pewne ograniczenia: zbytnie skupianie się na argumencie masy własnej może prowadzić przy intensywnej eksploatacji codziennej do częstszych uszkodzeń, pęknięć i zmę-
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Hakowiec Meiller RS21 może nominalnie podnieść kontener
z ładunkiem o łącznej masie do 21 t – jest to wartość techniczna,
ponieważ nominalnie podwozie 3-osiowe ma 26 t dmc., zatem po
odjęciu masy własnej pojazdu z zabudową do dyspozycji pozostaje
ładowność na poziomie 14–15 t. Przy długości haka 6,5 m maksymalna długość wewnętrzna kontenera wynosi 7 m

© Hewea
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Hakowce AMPLIROLL produkowane przez należącą do grupy Fassi
firmę Marrel, obecne w ofercie firmy HEWEA, to 3 rodziny produktów – Urban, Flex oraz High przeznaczone do różnych obszarów
zastosowań. Na zdjęciu hakowiec AMPLIROLL High AL20 S60
z ramieniem teleskopowym o udźwigu nominalnym 20 t może
zabierać kontenery o długości od 4800 do 7200 mm (zależnie
od wersji), masa zabudowy to 2350 kg

czenia materiału. Rezultatem może być
nasilenie czynności obsługowych i częstsze naprawy, które prowadzą do przestojów. Dopóki pojazd jest w warsztacie, nie
pracuje i nie zarabia, a wręcz przeciwnie:
zwiększa koszty utrzymania. Dlatego przed
złożeniem zamówienia lepiej dowiedzieć
się więcej od producenta zabudowy.
Aby sprostać trudnym wymaganiom
eksploatacji hakowca, decydujące znaczenie ma oczywiście nie tylko jakość
materiału. Na rynku dostępne są modele,
które przekonują specjalną konstrukcją
systemów hakowych. Podczas przemieszczania kontenera wykorzystywane są zalety związane z odpowiednią kinematyką
prowadzenia, które również pomagają

chronić materiał poprzez zmniejszenie
powstających obciążeń. Zatem: koncepcja konstrukcji ma również znaczenie.

Hasło klucz nr 3:
systemy elektroniczne
Podwozia samochodów, na których
montowane są systemy hakowe, są wręcz
nafaszerowane elektroniką: sterowanie
pracą silnika i skrzyni biegów, systemy
oczyszczania spalin, systemy wspomagające pracę kierowcy i systemy bezpieczeństwa czynnego – to tylko kilka przykładów. W ostatnich latach stało się jasne,
że rośnie również udział komponentów

elektronicznych w samych systemach hakowych. Z jednej strony, aby zwiększyć
łatwość użytkowania, z drugiej strony, aby
zapewnić niezawodne sterowanie hydrauliką i przemieszczaniem kontenera.
Niestety, w dalszym ciągu komponenty elektroniczne należą do najbardziej
awaryjnych elementów wyposażenia dowolnego pojazdu (dotyczy to zarówno
samochodów osobowych, pojazdów użytkowych, jak i zabudów i osprzętu). W tym
kontekście również elektroniczna kontrola zaworów hydraulicznych może być
podatna na awarie i może prowadzić do
dłuższych przestojów. Jeśli awarii ulegnie zawór w systemie sterowania pneumatycznego, który jest mniej czuły niż
elektroniczny, kierowca może go wymienić w ciągu kilku minut. W przypadku
sterowanych elektronicznie układów hydraulicznych oraz w przypadku awarii sterowania kosztowna wizyta w warsztacie
jest nie do uniknięcia. Oczywiście nie
tylko naprawa kosztuje: w bilansie należy również uwzględnić brak gotowości
pojazdu do pracy i tym samym – utratę
ewentualnych zarobków. Elementy takie jak piloty, przewody do zaworów lub
jednostki monitorujące są teraz sterowane elektronicznie i dlatego są możliwą
przyczyną usterek.
Warto jednak zwrócić uwagę na fakt,
że uznani producenci systemów hakowych w przypadku komponentów najbardziej podanych na trudy eksploatacji (np. zamków mocujących kontener)
w maksymalnym możliwym stopniu wykorzystują niezawodne, trwałe i łatwe
w utrzymaniu rozwiązania mechaniczne.

© Volvo Trucks

Nowość w ofercie firmy HANSA z Kielc
– urządzenia hakowe, na zdjęciu hakowiec Hyva Lift zabudowany na 4-osiowym podwoziu Volvo
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Hakowce spotykamy zarówno w branży komunalnej, budowlanej i w gospodarce odpadami, a także w zastosowaniach ratowniczych czy militarnych. Dla
każdego z tych sektorów konfiguracja
układu jezdnego będzie nieco inna.
W określaniu konfiguracji pojazdu z systemem hakowym decydującym czynnikiem jest przeznaczenie hakowca. Jakie
ładunki i o jakim ciężarze powinien
załadować i przetransportować? Po jakich drogach samochód będzie się przeważnie poruszać?
System hakowy zabudowany na podwoziu 4×2 to jeden z najpopularniejszych modeli. Większość z tych pojazdów
porusza się wyłącznie po drogach utwardzonych, typowo napęd będzie przekazywany na koła osi tylnej, w przypadku
podwozi lekkich (samochody dostawcze)
mogą to być również wersje z napędem
przednim. Są samochody mniejsze, bardziej zwrotne (łatwiejsze do wykorzystania w miastach), ale i o mniejszej ładow-

W branży budowlanej, rolniczej oraz w gospodarce odpadami sprawdzą się systemy hakowe Marrel AMPLIROLL High montowane na podwoziach 3-osiowych.
Pokazany na zdjęciu model AL26PA z ramieniem teleskopowym o udźwigu
nominalnym 26 t w zależności od wersji może zabierać kontenery o długości
od 6100 do 800 mm, masa zabudowy to 2470–3190 kg

© Marrel

Hasło klucz nr 4:
konfiguracja podwozia

ności. W przeciwieństwie do wariantu
4×2 hakowce na podwoziach 4×4 są wyposażone w napęd na wszystkie koła,
dzięki czemu można nimi łatwiej manewrować na nierównym, nieutwardzonym
lub śliskim terenie. Dlatego często pojazdy te, po zamontowaniu odpowiedniego osprzętu, są również wykorzystywane
w miastach jako pojazdy do zimowego
utrzymania dróg.
Systemy hakowe na podwoziach w konfiguracji 6×2 mają już znacznie większe
możliwości przewozowe – 26 t to dmc.

reklama

pojazdu. Hakowce tego typu są głównie
wykorzystywane na drogach utwardzonych, w porównaniu z hakowcami w konfiguracji 6×4 mieć będą niższe zużycie
paliwa. W konfiguracji 6×2 zazwyczaj
3. oś ma pojedyncze opony i jest wyposażona w układ skrętu, coraz częściej
stosowane są również systemy podnoszenia (odciążania) 3. osi. Rozwiązania
te zwiększają manewrowość pojazdu
i obniżają zużycie paliwa i opon. Dzięki
dodatkowej osi napędzanej samochody
te mogą być optymalnie wykorzystywane
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W ofercie KH-kipper znajdują się urządzenia hakowe KH-lift
o udźwigu 8 i 12 t. Modułowa budowa ułatwia montaż na różnych
podwoziach, a ślizgi można regulować dla różnych rozstawów
podłużnic kontenerów. Na zdjęciu zestaw ZH-12 z żurawiem Hyva
zamontowany na 2-osiowym podwoziu Scania

© KH-kipper

Firma SLT Group – dystrybutor pojazdów Skibicki – ma w ofercie
systemy hakowe HKS 9 – HKS 12 o nominalnym udźwigu 9 t
(maksymalny 14 t), które mogą przewozić kontenery o długości
3400–4500 mm, masa własna urządzenia to ok. 1400 kg.
Na zdjęciu system hakowy uzupełniony o żuraw Fassi F85
przygotowany przez firmę HEWEA

© GP Truck Trading

na placach budowy lub na wysypiskach
o nawierzchniach gruntowych. Niektórzy producenci podwozi mają w swojej
ofercie dołączane systemy hydraulicznego
napędu osi przedniej – umożliwiają one
w razie potrzeby hydrauliczną zmianę
z napędu na 2 koła na napęd na 4 koła.

Hasło klucz nr 5: czas dostawy

Hasło klucz nr 6:
nowy czy używany?
Hakowce mogą przewozić kontenery o pojemności do 40 m3, w zestawie
z przyczepą może to być nawet do 80 m3.
Pojazdy te przewożą ładunki, których
masa wielokrotnie przekracza ich masę
własną, a dysponując silnikiem o odpowiednio wysokiej mocy, zachowują przy
tym odpowiednie własności trakcyjne.

Urządzenia hakowe HKS 7
– HKS 9 od SLT Group (przedstawiciela pojazdów Skibicki) z teleskopowym ramieniem głównym
montowane są na podwoziach
wszystkich producentów pojazdów o ładowności od 7 do 9 t,
nominalny udźwig wynosi zależnie od rodzaju podwozia 7 t,
maksymalny – 9 t. Hakowce
tego typu pozwalają na przewóz
kontenerów o długości
3300–4000 mm

© ceneo

Praktyka pokazuje, że w przypadku
systemów hakowych zawsze występują
wąskie gardła w dostawach. Szczególnie
gdy powodem zakupu nowego hakowca
są szczyty zamówień, czas dostawy odgrywa szczególną rolę, ponieważ ktokolwiek musi anulować zamówienia, wkrótce
znajdzie się na samym dole listy potencjalnych dostawców w przyszłości. Zjawisko to w związku z pandemią nabrało
szczególnego znaczenia, ponieważ cała
branża odczuwa dotkliwe braki komponentów. Półprzewodniki wykorzystywane
w systemach elektronicznych są oczywiście na pierwszym miejscu, ale opóźnienia występują również w innych grupach produktowych, takich jak np. stal.
Dlatego warto wcześnie dowiedzieć się,
która firma może w odpowiednim czasie
dostarczyć pojazd skonfigurowany zgodnie
z oczekiwaniami przyszłego użytkownika.

Napędzające instalacje hydrauliczne przystawki odbioru mocy gwarantują również
wysokie osiągi systemów hakowych.
Istnieje kilka powodów, dla których
firmy decydują się na zakup hakowca na
rynku wtórnym. Argumentem za jest
to, że przy odrobinie szczęścia można na
rynku wtórnym znaleźć używany samochód z systemem hakowym w atrakcyjnej cenie i będący w przyzwoitym stanie
technicznym. Warto też wziąć pod uwagę
fakt, że jeśli przedsiębiorca zaczyna swoją
„przygodę” z tego typu pojazdem użytkowym, obawy przed zakupem nowego
pojazdu mogą być całkiem uzasadnione.
W dłuższej perspektywie czasowej
zakup nowego pojazdu może się jednak
opłacać. Rozwiązania techniczne związane z za- i rozładunkiem kontenera czy
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jego wywrotem, systemy bezpieczeństwa
i sterowania (np. sterowanie radiowe)
w nowym pojeździe będą zawsze na czasie. W nowym podwoziu stosowane są
najnowocześniejsze silniki pozwalające
na zmniejszenie zużycia paliwa. Konfigurując nowy pojazd, jego długość i wysokość oraz inne parametry techniczne
można w dużym zakresie konfigurować.
Tym samym kupuje się hakowiec precyzyjnie dostosowany do potrzeb firmy (np.
na podwoziu 6×2 lub 6×4 oraz ze skrętną
osią prowadzącą i podnoszoną). Na rynku
wtórnym najpopularniejsze modele hakowców są trudno dostępne z drugiej ręki.
Nowy czy używany – niezależnie od
tego zawsze warto zasięgnąć porady ekspertów, którzy chętnie udzielą szerokiego
wsparcia w tej ważnej decyzji.
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Ciężarówka wymyślona
na nowo
Dariusz Piernikarski

DAF Ride&Drive – to cykliczna impreza organizowana
przez DAF Trucks, podczas której prezentowane są najnowsze nowości
produktowe. Tym razem głównym bohaterem były samochody ciężarowe
DAF nowej generacji – są to modele XF, XG i XG+.

d chwili wprowadzenia pierwszej
generacji w 1997 r. model XF
firmy DAF był ulubieńcem właścicieli i kierowców: łącznie sprzedano ponad 600 tys. pojazdów ciężarowych serii
XF. DAX XF był trzykrotnie wybrany Międzynarodową Ciężarówką Roku (1997,
2005, 2017). Na rynku polskim od 2016 r.
DAF XF jest najchętniej kupowanym
ciągnikiem siodłowym.
Początek czerwca 2021 r. był niezwykle istotnym wydarzeniem dla branży
pojazdów użytkowych: firma DAF Trucks
zaprezentowała zupełnie nową generację samochodów ciężarowych – modele
XF, XG i XG+. Holenderski producent
w maksymalnym zakresie wykorzystał
zmienione przepisy unijne dotyczące mas
i wymiarów. O najważniejszych inno-

Ciągniki siodłowe
DAF nowej generacji mają poprawione właściwości
aerodynamiczne
o 19%, co pozwoliło na obniżenie
zużycia paliwa
o 6,3%
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Aby zmniejszyć opór aerodynamiczny kabiny, wprowadzono
nowe osłony chłodnicy i intercoolera, kierownice strug powietrza napływającego na ścianę przednią, deflektory oraz baterię
zawracania powietrza; są również zamknięte wnęki kół

wacjach, jaki znalazły się w samochodach
ciężarowych DAF nowej generacji pisaliśmy już w czerwcowym numerze „Samochodów Specjalnych”. Teraz pora na
szczegóły i – co najważniejsze – wrażenia
z jazd testowych. Możliwość bezpośredniego zapoznania się z tymi samochodami na drogach Andaluzji, jaka pojawiła się w ramach testów prasowych
Ride&Drive 2021 zorganizowanych na
przełomie sierpnia i września b.r., była

okazją do konfrontacji oczekiwań i informacji zawartych w materiałach prasowych z rzeczywistym produktem. Moim
zdaniem z próby tej nowe Dafy XF, XG
i XG+ wyszły zwycięsko.

Zbigniew Kołodziejek

,
Dyrektor marketingu DAF
Trucks Polska

„Samochody Specjalne”: Jakie znaczenie mają samochody nowej generacji dla DAF Trucks polska?
Zbigniew Kołodziejek: Samochody nowej generacji mają dla
całej organizacji DAF działającej w naszym kraju kolosalne znaczenie. Polska od wielu lat jest absolutnym numerem jeden
jeśli chodzi o transport międzynarodowy i przewozy kabotażowe
na terenie Unii Europejskiej. Zeszły rok i rok bieżący jeszcze
poprawiły tę sytuację. Oczywiście w nieskończoność rosnąć
nie będziemy, natomiast nie zmienia to faktu, że bardzo duża
część tego tortu transportowego trafia do polskich klientów.
W związku z tym wszystko, co jest związane z transportem
długodystansowym – wszelkiego typu nowości – bezpośrednio
przekładają się na sukces DAFa w Polsce. Jesteśmy liderem
w sektorze transportu długodystansowego – zarówno w przypadku
ciągników, jak i podwozi.
Czy klienci interesują się już nowymi modelami?
Zainteresowanie naszym nowym modelem jest bardzo duże.
Do końca sierpnia przyjęliśmy w Polsce już ponad 300 zamówień na nowy model, chociaż ich produkcję rozpoczniemy dopiero w październiku. Zamówienia są składane niejako „w ciemno”
ponieważ klienci polscy – z wyjątkiem jednego – nie mieli jeszcze szansy na bezpośrednie zapoznanie się z nowymi modelami. Wraz z samochodami nowej generacji mamy możliwość
zaoferowania produktu, którego żaden z naszych konkurentów jeszcze nie ma w swojej ofercie. Jeśli zdamy sobie sprawę
z tego, że dla producentów samochodów ciężarowych nowa
kabina jest absolutnie strategiczną inwestycją, chociażby z tego
względu że jej proces rozwojowy jest bardzo długotrwały

Firma DAF rozpocznie produkcję seryjną ciągników 4×2 i 6×2 oraz podwozi
pod zabudowę w ramach całkowicie nowej generacji pojazdów XF, XG i XG+
w ostatnim kwartale 2021 r.

i kosztowny, to dojdziemy do wniosku, że raczej na rynku nieprędko pojawią się nowe rozwiązania.
Czy wprowadzenie samochodów nowej generacji oznacza zakończenie produkcji dotychczasowych modeli?
Ciągniki starego typu będziemy sprzedawać tak długo, jak
klienci będą nimi zainteresowani. Data zakończenia produkcji
obecnej gamy nie jest wyznaczona – decyzję podejmie rynek.
Jeżeli zobaczymy bardzo duży wzrost zainteresowania naszymi nowościami, to adekwatnie będziemy decydować o przyszłości wchodzących modeli i wielkości produkcji modeli poprzedniej generacji.
Jedno jest pewne: nasze nowości są wyrobami premium i tak
będziemy je traktować we wszelkiego typu działaniach handlowych. Tym samym, będzie to dużym testem, jak te samochody zostaną przyjęte przez klientów.
Czy wkrótce nastąpią kolejne premiery w innych segmentach?
Jest to oczywiście wstęp do kolejnych wdrożeń nowej gamy,
bo przecież transport długodystansowy to nie wszystko. Obecnie kładziemy jednakowy nacisk na ciągniki siodłowe i podwozia
przeznaczone do transportu dalekobieżnego. W odróżnieniu
od poprzednich wdrożeń, gdy jako pierwsze pojawiały się
ciągniki siodłowe, a dopiero w drugim rzucie pojawiały się podwozia, obecnie wprowadzamy na rynek jednocześnie wszystkie wersje przeznaczone do transportu długodystansowego
– włącznie z podwoziami i ciągnikami 3-osiowymi.
Wiążę też duże nadzieje z tym, że rozwój nowych pojazdów
i nowa kabina wymuszą w dużym stopniu rozwój towarzyszących produktów i większe zainteresowanie nimi klientów. Mam
tu na myśli na przykład DAF Connect, który wraz z samochodami nowej generacji wzniesie się na nowy poziom jakości.
Jest to dla naszej całej firmy olbrzymi impuls rozwojowy.
Zdjęcie: © Truck Focus
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Nowe wymiary dozwolone
W silnikach PACCAR MX-11
i MX-13 zwiększono moment
obrotowy o 50–100 Nm na biegu
bezpośrednim. W najmocniejszej
regulacji silnik MX-13 o mocy
530 KM (390 kW) rozwija teraz
maksymalny moment obrotowy
2550 Nm na każdym niższym
biegu i 2700 Nm na najwyższym
biegu, maksymalny moment
obrotowy dostępny jest już
od 900 obr/min, a hamulec
silnikowy zapewnia o 20%
większy moment hamowania
przy niższych prędkościach
obrotowych

reklama

Od 2020 r. obowiązują na terenie Unii
Europejskiej nowa Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/719
(zmieniająca dyrektywę 96/53/WE), która
przyznaje odstępstwa dotyczące maksymalnych długości, aby pojazdy ciężarowe
stały się bardziej ekologiczne dzięki poprawie ich osiągów aerodynamicznych.
Daje to również możliwość zwiększenia
ich bezpieczeństwa dzięki wprowadzeniu nowych funkcji w dodatkowej przestrzeni w kabinie kierowcy. W nowej
dyrektywie uznano również odstępstwa
od dopuszczalnej masy całkowitej dozwolone dla pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi.

| TECHNIKA |

© DAF Trucks

W układzie przeniesienia napędu
standardowo stosowana jest
zautomatyzowana skrzynia biegów TraXon wyposażona w nowe
funkcje, np. automatyczny dobór
biegu rozpoczęcia jazdy czy też
funkcję Urge to Move, w której
praca sprzęgła jest optymalizowana na podstawie wcześniejszego oddziaływania (zwalniania)
na pedał hamulca; poprawiono
również funkcje przewidujące

Raoul Wijnands,
Project Manager Testing
– DAF Trucks

„Samochody Specjalne”: Czy wprowadzenie nowej generacji ciężarówek
DAF to dla Was wielki skok w przyszłość?
Raul Wijnands: Rozpoczynając ten projekt bazowaliśmy oczywiście na naszym modelu XF. Ciężarówka ta, od wprowadzenia
na rynek w 1997 r. odnotowała wiele sukcesów. Wyprodukowaliśmy ponad 650 tys. tych samochodów, są one sprzedawane w 69 krajach świata. Dziś zaczynamy nowy rozdział.
Świat się zmienia, zmienia się także branża transportowa, pojawiają się jakże ważne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, poprawą jakości powietrza w miastach czy brakiem kierowców.
Przygotowanie nowej generacji samochodów DAF było bardzo
długą podróżą. Podróżą, która zaczęła się 7 lat temu – zaczęliśmy od czystej kartki papieru i ambitnego celu jakim było
zbudowanie najlepszej ciężarówki na rynku. Bardzo ważne
przed przystąpieniem do realizacji całego projektu związanego
z opracowaniem samochodów nowej generacji było to, że na
początku zdecydowaliśmy się, że ma to być całkowicie nowa
konstrukcja. Gdy nowe przepisy dotyczące mas i wymiarów
zaczęły obowiązywać na terenie Unii Europejskiej pojawiła się
możliwość, aby zaprojektować przyszłą ciężarówkę w całkowitej zgodności z tymi przepisami. Analizowaliśmy każdy detal pod kątem tego, co możemy udoskonalić: niższe emisje,
wyższa efektywność i bezpieczeństwo. Również priorytetem
było uzyskanie maksymalnego komfortu dla kierowcy.
Budujecie tym samym przewagę konkurencyjną?
Ta ciężarówka daje nam przewagę w segmencie rynku, w którym nikt jeszcze nie jest aktywny. Z tego punktu widzenia,
mamy przewagę konkurencyjną. Wraz z samochodami nowej
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generacji wiążemy również pewne nadzieje związane z powiększeniem udziałów na poszczególnych rynkach.
Udało nam się wykorzystać okazję związaną z wprowadzeniem
przepisów dotyczących wymiarów i wprowadzić nowe modele
zaledwie rok od momentu, gdy nowe ustalenia zaczęły obowiązywać na terenie Europy. Tym samym znaleźliśmy się przed
naszymi konkurentami, którzy z pewnością pójdą w nasze
ślady, ale nie wiadomo kiedy to nastąpi.
Czy te nowe samochody to kompromis między efektywnością, bezpieczeństwem i komfortem kierowcy, ale przeniesiony w nowy wymiar?
Tak – kompromis w nowym wymiarze. Ale nie rezygnowaliśmy
z żadnej z cech na rzecz innej. W każdym przypadku chcieliśmy osiągnąć tak wiele, jak to możliwe – każda z tych cech
została zmaksymalizowana. Zbudowaliśmy pojazdy tak wydajne,
jak to tylko było możliwe. Pod względem poprawy właściwości
aerodynamicznych wszystkich 3 modeli ustawiliśmy sobie poprzeczkę bardzo wysoko, założone cele zostały osiągnięte, co
oczywiście pozwoliło na poprawę efektywności paliwowej. Wydłużenie o 300 mm kabiny XG i XG+ było świadomą decyzją
związaną z chęcią poprawy komfortu kierowcy. Być może jest
to pewnego rodzaju kompromis, bo można by zapytać dlaczego
również kabiny XF nie zostały wydłużone, ale i tak zrobiliśmy
w zakresie poprawy komfortu olbrzymi skok naprzód.
Teraz w ślad za nowymi modelami pojawią się kolejne rozwiązania?
Tak, zaczynamy od DAF Connect, ale jest to pierwsza z ofert,
o której mówimy. Wiemy doskonale, że transport dalekodystansowy nie jest jedynym obszarem w jakim wykorzystywane są
samochody DAF – w innych aplikacjach pojawią się wkrótce.
Zdjęcie: © DAF
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Nowe kabiny to poprawiona
ergonomia wejścia: tylko 3
stopnie ustawione schodkowo,
optymalnie rozplanowane
uchwyty; do tego najlepsza
w klasie pozycja za kierownicą
W kabinie XF wysokość
wnętrza to 1830 mm
(zdjęcie z lewej),
całkowita długość kabiny – 2290 mm;
wydłużenie kabiny
o 300 mm do 2590 mm
w wersjach XG i XG+
dało niespotykaną
dotąd przestrzeń we
wnętrzu, wysokość wewnętrzna to 2025 mm
(XG) lub 2145 mm (XG
DAF Digital Vision System (DVS), w którym kamery zastąpiły lusterka
boczne to poprawa widoczności bezpośredniej, opcjonalny system
DAF Corner Eye czyli szerokokątna kamera umieszczona na wysokości
słupka A po stronie kierowcy likwiduje martwe pole i daje większe pole
widzenia niż lusterko krawężnikowe i przednie; dodatkową poprawę
widoczności zapewniają opcjonalne przeszklone drzwi boczne

Wszystkie wprowadzone zmiany (aerodynamika, układ napędowy, przekładnia główna, niższa masa własna, chłodzenie) pozwoliły na obniżenie
spalania o 10% w stosunku do modeli XF poprzedniej generacji

Ciężarówka wymyślona na nowo

Przyznanie odstępstw od maksymalnych wymiarów pojazdów w celu montowania w tylnej części pojazdów urządzeń aerodynamicznych lub ponownego
określenia geometrii kabin ciągników
stworzyło nowe perspektywy dla producentów ciągników, pojazdów ciężarowych
i przyczep, czego najlepszym dowodem
są kabiny samochodów ciężarowych DAF
nowej generacji. Dodajmy, że zgodnie
z wytycznymi nowej dyrektywy 2015/719,
oprócz zmniejszenia zużycia paliwa oraz
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wyprofilowanie kabin musi również
poprawić pole widzenia kierowcy, a co

za tym idzie przyczynić się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na drogach i komfortu pracy kierowcy.
Nowa Dyrektywa 2015/719 ułatwi
również rozwój transportu intermodalnego poprzez wprowadzenie odstępstwa
dotyczącego 15 cm w odniesieniu do
długości pojazdów ciężarowych przewożących kontenery o długości 45 stóp,
używanych w transporcie intermodalnym, w którym część trasy odbywająca
się w transporcie drogowym nie przekracza 300 km w odniesieniu do operacji, w których skład wchodzi transport
kolejowy, rzeczny lub morski.

Projektanci DAF Trucks przygotowując modele najnowszej generacji wykorzystali najlepsze cechy dotychczas
produkowanego modelu XF, a jednocześnie w maksymalnym stopniu postawili na bezkompromisową efektywność,
najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz
niespotykany dotąd komfort kierowcy.
Czy tak ambitne cele udało się zrealizować? Oczywiście zweryfikuje to rynek,
ale po pierwszych jazdach testowych
można stwierdzić, że szanse na sukces
są bardzo duże. Wrażenia z jazd testowych budują uczucia subiektywne, ale
warto też przyjrzeć się nieco bardziej
szczegółowo niektórym, jakże ciekawym
z inżynierskiego punktu widzenia, rozwiązaniom. XF, XG oraz XG+ czyli pojazdy DAF nowej generacji to bardzo
spójna koncepcja.

Zdjęcia: © D. Piernikarski

SAMOCHODY SPECJALNE | WRZESIEŃ 2021 | 33

| TECHNIKA |

Rodzina w komplecie
Tak można by nazwać spotkanie z pojazdami należącymi do gamy Iveco WAY,
jakie na początku września firma Iveco Poland przygotowała dla swoich klientów
oraz przedstawicieli firm zabudowujących oraz dziennikarzy branżowych.

ojazdy marki Iveco należące do
gamy WAY to szeroka oferta samochodów ciężarowych, które zostały stworzone do każdej misji. Spotkanie w Opalenicy było doskonałą okazją
do tego, aby zagłębić się w świat włoskiej
marki Iveco, poznać nowości produktowe
gamy ciężkiej, szeroką ofertę zabudów
montowanych na różnego typu ciężkich
podwoziach Iveco, a także nowoczesne
usługi online, poczuć komfort i bezpieczeństwo oferowane przez te pojazdy.

dmc.) oraz ciężkiej (16–44 t dmc.), wśród
tej ostatniej znajdują się również specjalistyczne rozwiązania do pracy również w trudnym terenie (Off-Road).
Iveco Poland działa w naszym kraju
bazując na punktach sprzedaży i serwisach prowadzonych przez dealerów niezależnych, firma ma również swoje własne
placówki. Łącznie sieć serwisowa Iveco
w Polsce to 42 punkty, w tym 26 serwisów głównych oraz 16 subserwisów.
Samochody ciężarowe obsługuje 33 z nich,

Iveco – producent wszechstronny
Iveco to producent pełnej linii pojazdów użytkowych do transportu towarowego w trzech gamach produktów: lekkiej (3,5–7,2 t dmc.), średniej (6,5–19 t

W Opalenicy firma Iveco Poland
zaprezentowała pełną gamę
samochodów ciężarowych
segmentu ciężkiego, którą
tworzą modele S-WAY,
X-WAY oraz T-WAY
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z czego 21 to tzw. Truck Station pracujące w wydłużonych godzinach otwarcia i oferujące pełną ofertę usług i części
zamiennych – słowem maksymalnie przystosowanych do wymagań użytkowników samochodów ciężarowych.
Po pierwszej połowie 2021 r. klienci
zarejestrowali w Polsce 568 samochodów marki Iveco (dane wg producenta),
w tym 508 ciągników siodłowych, udział
rynkowy marki wyniósł 3,3%. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że Iveco jest

| TECHNIKA |
Ciągniki siodłowe Iveco
S-WAY przeznaczone
są do transportu dalekobieżnego i regionalnego, a podwozia
można wykorzystać
pod zabudowy o równomiernie rozłożonym
obciążeniu, w tej grupie
również znajdują się
zabudowy komunalne,
takie jak śmieciarki

absolutnym liderem pod względem sprzedaży pojazdów zasilanych LNG – w omawianym okresie sprzedano 388 pojazdów
tego typu, a liczba zamówień stale rośnie. Dla porównania – Scania i Volvo,
które również mają w ofercie samochody zasilane LNG, przekazały w pierwszym półroczu br. odpowiednio 224 oraz
67 samochodów.

Iveco jest liderem rynku w segmencie samochodów zasilanych
gazem ziemnym CNG/LNG – gazowe modele S-WAY NP
z 460-konnym silnikiem gazowym Cursor 13 NP sprawdzają się
w zestawach kubaturowych operujących w transporcie dalekobieżnym – zasięg maksymalny to nawet 1600 km

Iveco X-WAY
to pojazdy do logistyki budowlanej
pod specjalne zabudowy, betonomieszarki, żurawie
i wywrotki
trójstronne

Gama Iveco WAY
Pierwszym przedstawicielem gamy
WAY był model S-WAY, który został
wprowadzony do sprzedaży we wrześniu 2019 r. Podwozie S-WAY MY2019
zadebiutowało jeszcze w modelu roku
2016, co pozwoliło na skalibrowanie
układów zmniejszających zużycie paliwa
i zminimalizowanie okresu „chorób dziecięcych”. Stąd przy powstawaniu S-WAY
nie uległo ono znacznym modyfikacjom.
Najważniejszą nowością S-WAY była
oczywiście kabina. Priorytetami przy jej

projektowaniu była konieczność spełnienia nowych przepisów (29R-03, 48R-06),
poprawa aerodynamiki (redukcja współczynnika oporu aerodynamicznego o 12%,
poprawa warunków pracy kierowcy w czasie jazdy i warunków wypoczynku w kabinie. W efekcie powstała nowoczesna
kabina o bardzo charakterystycznej stylistyce i rozpoznawalnym charakterze
– po 2 latach od wprowadzenia cieszy się
dobrą opinią, co potwierdza reakcja rynku.
W zależności od modelu stosowane są
kabiny o szerokości 2,3 lub 2,5 m. Węższe
to kabiny AD z niskim dachem (AD-LR)

oraz AT z niskim lub podwyższonym dachem (AT-LR, AT-MHR), kabina szeroka
AS może mieć niski bądź wysoki dach
(AS-LR, SAS-HR).
Obecnie Iveco dysponuje kompletną ofertą samochodów z gamy WAY.
Tworzą ją szosowe ciągniki i podwozia
S-WAY, także w wersjach zasilanych gazem ziemnym CNG/LNG – S-WAY NP,
modele X-WAY – zarówno ciągniki siodłowe, jak i podwozia mogą operować w lekkich warunkach terenowych, natomiast
podwozia T-WAY to samochody typowo
przeznaczone do eksploatacji w wymagających warunkach terenowych.
Wnętrze kabin w samochodach należących do gamy Iveco WAY zostało
podzielone na wyraźnie wyodrębnione 2
strefy funkcjonalne – przeznaczoną do
pracy (strefa Driving) oraz odpoczynku
(strefa Living). W strefie Driving znalazła
się nowa deska rozdzielcza, nowa konsola centralna, stacyjka, kierownica, nowe
fotele kierowcy i pasażera. Zadbano również o poprawę widoczności (brak słupka
i nowe lustra). Poziom podłogi kabiny został podniesiony, co spowodowało obniżenie tunelu silnika do wysokości 95 mm
i również wpłynęło na poprawę widoczności z miejsca kierowcy. Z kolei strefa
Living to bardzo uporządkowana, symetryczna koncepcja, znalazła się w niej
nowa leżanka 1-częściowa (3-częściowa
bez zmian) oraz wprowadzono nową konfigurację schowków i lodówek.
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Modele Iveco
X-WAY sprawdzają się w mniej
wymagających
warunkach terenowych, np. w miejskich warunkach
budowlanych, tam
gdzie typowo
operują wszechstronne wywrotki
3-stronne

Z założenia samochody X-WAY to pojazdy do logistyki budowlanej, pod specjalne zabudowy, betonomieszarki, żurawie i wywrotki trójstronne.
Iveco T-WAY to już pojazdy typowo
terenowe z podłużnicami ramy o grubości
7,7 mm (zastosowania komunalne) lub
10 mm i zawieszeniem mechanicznym lub
w szczególnych zastosowaniach – pneumatycznym. Napęd przekazywany jest na
2 lub wszystkie osie (4×4, 6×4, 6×6, 8×4,
8×8), stosowane są wyłącznie mosty ze
zwolnicami. Osie tylne 2 × 13,0 t. Również
w modelach T-WAY dostępny jest hydrostatyczny napęd osi przedniej HI-TRACTION. Samochody te przeznaczone są
do ciężkiej eksploatacji budowlanej i terenowej, pod najcięższe zabudowy (np.
wywrotki tylnozsypowe, betonomieszarki
z pompą do betonu).

Bogata oferta silników i PTO
Samochody Iveco z gamy WAY napędzane są przez silniki zasilane olejem
napędowym (lub biopaliwami II generacji
XTR/HVO): Cursor 9, Cursor 11, Cursor 13
oraz Cursor 13 w wersji off-road – „najsłabszy” z silników Cursor 9 rozwija moc

Iveco T-WAY
to pojazdy bardzo
wytrzymałe,
o podłużnicach
ramy o grubości
10 mm (7,7 mm
w zastosowaniach
komunalnych),
z układami napędowymi wielu osi
(4×4, 6×4, 6×6,
8×4, 8×8) i mostami ze zwolnicami o nośności
2×13 t

Iveco T-WAY to samochody przeznaczone
są do ciężkiej eksploatacji budowlanej i terenowej, pod najcięższe zabudowy (np. wywrotki tylnozsypowe, betonomieszarki
z pompą do betonu)

Warunki eksploatacji
determinują konstrukcję
Należy zwrócić uwagę na fakt, że poszczególne modele pod względem konstrukcyjnym zostały optymalnie przystosowane do stawianych im zadań. Ciągnik
S-WAY ma podłużnice ramy podwozia
o grubości 6,7 mm (przy dużych rozstawach osi 7,7 mm), z tyłu montowane jest
zawieszenie pneumatyczne, z przodu – resory paraboliczne, konfiguracje układu
jezdnego to 4×2 lub 6×2, mosty jednostopniowe bez zwolnic. Iveco S-WAY przeznaczone jest do transportu krajowego
i międzynarodowego, pod zabudowy
o równomiernie rozłożonym obciążeniu,
w tej grupie również znajdują się podwozia dystrybucyjne lub pod zabudowy
komunalne (śmieciarki).

Z kolei w pojazdach X-WAY podłużnice mają grubość 7,7 mm (modele ultralekkie SL na ramie 6,7 mm), w zależności
od „uterenowienia” (ON, ON+, OFF) zawieszenie może być pneumatyczne lub
mechaniczne. Napęd przekazywany jest
na jedną lub dwie osie (4×2, 6×2, 6×4,
8×2, 8×4), do wyboru mosty jednostopniowe SR lub HR (ze zwolnicami), Osie
tylne 2 × 10,5 t. Dostępny jest hydrostatyczny napęd osi przedniej HI-TRACTION.
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330 KM (243 kW) i moment obrotowy
1400 NM, a „najmocniejszy” z silników
Cursor 13 ma moc maksymalną 510 KM
(375 kW) i maksymalny moment 2300 Nm.
Są również 3 silniki gazowe (zapłon iskrowy): Cursor 9 NP o mocy 340 lub 400 KM
(odpowiednio 250 i 294 kW) i maksymalnym momencie 1500 lub 1700 Nm oraz
Cursor 13 NP rozwijający moc 460 KM
(338 kW) i moment 2000 Nm. Samochody zasilane CNG/LNG z silnikami
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Cursor 13 NP, w zależności od konfiguracji zbiorników mają różne zasięgi – maksymalny sięga nawet do 1600 km (ciągniki S-WAY ze zbiornikami 2×1080 l LNG
lub ciągniki oraz podwozia z różnymi
kombinacjami zbiorników CNG i LNG).
W zależności od wersji napęd przenoszony jest przez zautomatyzowane
skrzynie przekładniowe o 12 lub 16 biegach, opcjonalnie mogą to być również
16-biegowe skrzynie manualne (ZF TraXon lub AS Tronic), w podwoziach komunalnych można wykorzystać 6-biegowe
automatyczne skrzynie Allison.
Oczywiście producent zapewnia wiele
wariantów przystawek odbioru mocy – zarówno tych montowanych na skrzyni
biegów, jak i odsilnikowych, rozpiętość
przenoszonych momentów obrotowych
to 800–2450 Nm.

MY2022
Iveco w modelach roku 2022 wprowadza kilka zmian i nowości. Najważniejsze z nich to: silniki przystosowane
do spełnienia norm Euro VI/E, silnik Cursor 13 w dwóch nowych regulacjach na

490 KM i 530 KM (S-WAY i X-WAY),
nowa oś z jednostopniową przekładnią
główną, deflektor na słupku A, tryb pracy
klimatyzacji „Eco mode”, a także bazujący na asystencie Alexa firmy Amazon
asystent kierowcy Driver Pal oraz nowy
moduł łączności bezprzewodowej Connectivity Box 4G.
Ważnym produktem w obszarze usług
posprzedażnych jest również pakiet Iveco
ON składający się z 5 modułów:
• Care: bezpłatne usługi łączności Iveco
ułatwiające zarządzanie pojazdami
i redukcję kosztów eksploatacji,
• Uptime: redukcja przestojów, utrzymanie pojazdu w sprawności, proaktywny serwis,
• Fleet: usługi zarządzania flotą (telematyka) oraz zaawansowane usługi
konsultacyjne pozwalające obniżyć
zużycie paliwa i poprawić bezpieczeństwo transportu,
• Mainteneance & Reapair: pakiety
obsługowo-naprawcze dostosowane
do potrzeb klientów,
• Parts: uzupełnienie oferty i dostęp
do oryginalnych części i akcesoriów
Iveco.

reklama

Użytkownicy samochodów S-WAY,
X-WAY lub T-WAY mogą na swoich
smartfonach zainstalować aplikację Easy
Way, która daje im wgląd w podstawowe informacje związane np. ze stylem
jazdy kierowcy, stanem technicznym pojazdu, ustawieniami oświetlenia, ogrzewania i klimatyzacji w kabinie. Easy Way
pozwala również połączyć się z centrum
wsparcia technicznego Iveco, a po wprowadzeniu odpowiedniego kodu nadesłanego z centrum technicznego – na bezprzewodową aktualizację oprogramowania.
Każdy podłączony pojazd jest monitorowany przez centrum techniczne (Control Room). Aktywne usługi łączności
umożliwiają proaktywny serwis na podstawie powiadomień wynikających z monitorowania stanu głównych podzespołów
pojazdu. Specjaliści Iveco zawiadamiają
użytkownika o konieczności interwencji
serwisowej, co może przełożyć się na
ograniczenie ilości nieplanowanych przestojów pojazdu.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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Akcja Profesjonalni Kierowcy:
konsekwentnie i skutecznie
9 września Autodrom Jastrząb wypełnił się
uczestnikami akcji Profesjonalni Kierowcy, którzy
otrzymali certyfikaty potwierdzające ich sumienne
przygotowanie do zawodu. Na Autodromie pojawili się
także przedstawiciele Partnerów akcji, którzy podzielili
się doświadczeniami oraz wrażeniami z tegorocznej
edycji na konferencji prasowej.

Dariusz Piernikarski

elem akcji Profesjonalni Kierowcy
jest wspieranie polskich firm transportowych i logistycznych w rozwiązaniu problemu braku kierowców
zawodowych, których deficyt w Polsce
obecnie wynosi około 120 000. Celem
akcji jest także podniesienie bezpieczeństwa na drogach. Wiedza przekazywana na szkoleniach teoretycznych
i praktycznych znacznie wykracza poza
standardowe kursy w szkołach jazdy.
Każda kolejna edycja gromadzi coraz
więcej osób, które posiadają prawo jazdy
kategorii C+E, ale z różnych przyczyn nie
pracują jako kierowcy zawodowi. To największa akcja społeczna w Polsce dotycząca branży TSL.

© Volvo Trucks Polska

Akcja Profesjonalni Kierowcy gromadzi coraz
więcej osób, które posiadają prawo jazdy kategorii C+E, ale z różnych
przyczyn nie pracują jako
kierowcy zawodowi; podczas szkoleń podnoszą
oni swoje umiejętności
i zdobywają fachowe
przygotowanie aby stać
sięprofesjonalnymi kierowcami zawodowymi
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Tegoroczną, już 6. edycję programu,
oprócz Volvo Trucks wspierają także
Partnerzy: MJM Brokers, Volvo Financial
Services, MAK Ubezpieczenia, Phillips
Poland, PKO Leasing, Wielton, Continental, Shell Polska oraz Ergo Hestia.
Do tegorocznej edycji akcji Profesjonalni Kierowcy napłynęło ponad 200
zgłoszeń, a przez kolejne lata udało się
przeszkolić już ponad 1000 kierowców,
75% z nich znalazło pracę w branży
transportowej.

Dariusz Wójcik,

© Volvo Trucks Polska

dyrektor generalny
Continental Opony
Polska

Ten rok jest
dla nas wyjątkowy,
ponieważ obchodzimy 150-lecie
istnienia Continental oraz 25-lecie działalności oddziału w Polsce. Jako partner akcji Profesjonalni Kierowcy szczególny nacisk
kładziemy na bezpieczeństwo,
które od początku wpisane jest
w DNA naszej marki. Podczas
szkoleń zwracaliśmy też uwagę
na aspekty ekonomiczne i środowiskowe, przybliżając nasze
produkty, pozwalające na obniżenie emisji CO2 przy zachowaniu bardzo dobrych przebiegów.
To nasza odpowiedź na współczesne wyzwania klimatyczne
i regulacje unijne dotyczące norm
emisji dwutlenku węgla.

Małgorzata Kulis,
dyrektor zarządzająca
Volvo Trucks Polska

Sukces w biznesie jest możliwy tylko
wtedy, gdy ma się odpowiednią strategię, którą realizuje się konsekwentnie. Jeśli strategia jest przemyślana, to
ciężko jest rezygnować z rzeczy, które są
naprawdę ważne. Jeśli w tej strategii odpowiada
się na potrzeby branży, troszcząc się o klientów, których
obsługujemy, to nawet pandemia nie może spowodować,
aby z takiego działania zrezygnować. Akcja Profesjonalni
Kierowcy jest odpowiedzią na kłopoty branży, na olbrzymi
niedobór kierowców zawodowych w Polsce i w Europie.
Nasza akcja ma też szerszy wydźwięk – chcemy jako
Volvo Trucks nagłaśniać szerzej kwestie związane z bezpieczeństwem na drogach oraz chcemy zmieniać wizerunek kierowcy zawodowego.
Akcja Profesjonalni Kierowcy ma już swoją markę, jest
ważna i rozpoznawalna, dlatego łatwiej co roku jest
nam przyciągnąć nowych Partnerów – za ich uczestnictwo
bardzo dziękuję i mam nadzieję, że wszyscy oni zostaną
z nami na dłużej.

Na Autodromie Jastrząb
uczestnicy akcji Profesjonalni Kierowcy pod okiem
instruktorów Volvo Trucks
ćwiczyli utrzymanie pojazdu
w poślizgu na zakręcie
oraz na płycie poślizgowej,
a także jazdę po drodze
publicznej
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Grzegorz Handzlik,
European Sales Director and Development Director Phillips Europe

Firma Phillips Europe w akcji Profesjonalni Kierowcy bierze udział po raz pierwszy,
ale nasza firma z motoryzacją jest związana od dawna, produkując od ponad 90 lat
systemy łączności między ciągnikiem a naczepą. Od kilku lat bardzo dynamicznie rozwijamy się w Europie. Nasze doświadczenie podpowiedziało nam, aby w akcji Profesjonalni Kierowcy wziąć udział. Ta akcja jest wspaniałym przykładem synergii i współpracy
pomiędzy różnymi podmiotami wspierającymi transport ciężki. Są to zarówno producenci samochodów ciężarowych, naczep, olejów czy opon ale również usługodawcy w zakresie finansowania czy ubezpieczeń. Biorąc udział w Akcji Profesjonalni kierowcy, podczas szkoleń przekazujemy kierowcom wiedzę i narzędzia wspierające bezpieczeństwo ruchu drogowego, a jednocześnie razem z innymi
partnerami przyczyniamy się do rozwiązania jednego z problemów transportowych – niedoboru zawodowych kierowców. Jeśli wraz z innymi Partnerami możemy uczestnicząc w tej akcji wesprzeć bezpieczeństwo na drodze i wspomóc aktywnie branżę transportową, to jest to korzyścią samą w sobie.

Uczestnicy szkolenia Profesjonalni Kierowcy mieli możliwość
zapoznać się z elektrycznymi
samochodami ciężarowymi
– Volvo FE i FL ELECTRIC

© D. Piernikarski

Bogusław Lieske,
instruktor Szkoły
Doskonalenia Jazdy
Volvo Trucks Polska

Spotykamy się z kierowcami
o różnych charakterach, stąd do
każdego z nich trzeba znaleźć inne
podejście. My, jako instruktorzy musimy dla nich być w 100% wiarygodni,
szkoląc musimy z kierowców wydobywać ich najlepsze cechy, a jeśli są jakieś minusy to staramy się
je wykasować.
Najgorsze co się może przydarzyć kierowcy to rutyna.
Kierowca, który popadnie w rutynę staje się niebezpieczny, przestaje na drodze uważać. Zatrzymuje się
w swoim rozwoju i stąd łatwo do wypalenia zawodowego. Takie szkolenie pomaga uniknąć rutyny
a w przypadku kierowców z dużym doświadczeniem może w nich ponownie entuzjazm do wykonywanej pracy, wzbudzić w nich „tę iskierkę”.
Jest grupa kierowców, którzy wykorzystują wszystkie możliwości, jakie są dostępne w samochodach,
czytają instrukcje obsługi, korzystają z naszych szkoleń, poszukują informacji z różnych źródeł, po pro-
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stu stale się doskonalą. Oczywiście wyszkolić dobrego
kierowcy zawodowego w jeden dzień się nie da i tak
właściwie naszym zadaniem jest doprowadzenie ich
do procesu samodoskonalenia. Stawiamy ich na
właściwych torach, pokazując jak należy postępować,
jak żyć. Tak naprawdę bycie kierowcą zawodowym
to jest przecież pewien styl życia. Staramy się im pokazać ten właściwy kierunek.
Poruszamy tematy nie tylko związane z techniką
jazdy czy bezpieczeństwem, ale zajmujemy się na
przykład też problematyką życia w samochodzie,
zdrowia, bo kierowcom zawodowym brakuje przecież codziennego ruchu. Odpoczynek w trasie nie
może polegać na otworzeniu puszki piwa i położeniu
się na leżance – to jest najgorsza forma jaką widujemy na parkingach. Omawiamy różne tematy związane ze zdrowiem, wydajnością, komfortem pracy
i jakością odpoczynku. Bycie kierowcą zawodowym
może być niezłą przygodą, czasami pasją, to niekoniecznie musi być tylko ciężka praca.
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Akcje na Autodromie Jastrząb
Piotr Ogrodowicz,
dyrektor handlowy Wielton S.A.

Dla nas – firmy Wielton, tak
jak dla pozostałych uczestników
i Partnerów akcji szalenie ważne
jest bezpieczeństwo, środowisko, ale
również troska o naszych klientów – to dla
nich tu jesteśmy. Chcielibyśmy do tej akcji przyciągnąć ludzi młodych, którzy chcieliby zobaczyć siebie w tym zawodzie. Z myślą o tym na
dzisiejsze szkolenia przygotowaliśmy naszą nową
naczepę – jest to 2-osiowa naczepa furgonowa,
niezwykle przyjazna w obsłudze. W tej decyzji pomógł nam paradoksalnie Covid, gdyż branża kurierska, która często używa takich naczep jest
obecnie w rozkwicie. Dodam, że konstrukcja naczepy sprzyja również obniżaniu zużycia paliwa,
jest więc przyjazna dla środowiska.

reklama

W dniu podsumowania akcji na Autodromie Jastrząb szkolenia trwały nadal. Tego dnia 50 kursantów miało okazję
przećwiczyć utrzymanie pojazdu w poślizgu na zakręcie oraz na płycie poślizgowej, a także jazdę po drodze publicznej. Do dyspozycji uczestników zostały
oddane także elektryczne samochody
ciężarowe – Volvo FE ELECTRIC. Podczas
wcześniejszych szkoleń praktycznych, które
odbyły się dzięki uprzejmości Partnerów
– Phillips Poland oraz Wielton, kursanci
zajmowali się m.in. sytuacjami awaryjnymi, w tym wymianą koła oraz zakładaniem łańcuchów, a także prawidłowym
dojazdem do rampy i manewrowaniem.
Nad przebiegiem finałowego szkolenia praktycznego w ramach akcji czuwali
doświadczeni instruktorzy ze Szkoły Doskonalenia Jazdy Volvo Trucks Polska – Robert Kantorek, Bogusław Lieske, Wojciech
Sidoruk, Marek Jastrzębski, Piotr Roguski,
Julian Szerszeń oraz gościnnie Dariusz
Januszewski i Mateusz Sobczak.
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Nowe felgi
®
Alcoa Wheels
Ultra ONE
Firma Howmet Wheel
Systems wprowadza
na rynek w Europie
kolejnego członka
rodziny felg Ultra ONE.
Są to najmocniejsze koła
do autobusów i ciężarówek
w rozmiarze 22,5 × 8,25
i nośności 4100 kg.

elgi Alcoa® Wheels to doskonały wybór do
pojazdów użytkowych. Przechodząc z obręczy stalowych na felgi Alcoa® Wheels,
użytkownicy mogą zaoszczędzić do 51% masy
felgi, co pozwala im zwiększyć ładowność pojazdu,
obniżyć koszty operacyjne, podnieść rentowność
eksploatacji oraz przedłużyć żywotność hamulców i opon dzięki lepszemu rozpraszaniu ciepła.
Najnowszy dodatek do europejskiego portfolio
felg Alcoa® Wheels jest możliwy dzięki przełomowej, zastrzeżonej technologii stopów MagnaForce.
Dzięki zwiększonej wytrzymałości, w porównaniu
ze standardem branżowym, stop MagnaForce
zapewnia jeszcze mocniejsze koło, czyniąc koła
Ultra ONE najmocniejszymi kołami w ofercie firmy
Alcoa® Wheels.
„Howmet Wheel Systems stale rozwija swoje
najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie kutych
felg aluminiowych” – mówi István Katus, wiceprezes Howmet Wheel Systems na region EMEA.

„Przy nośności 4100 kg nowe felgi Alcoa® Wheels
mają nośność zwiększoną o 350 kg, co pozwala
zaspokoić szybko rozwijające się potrzeby rynku,
zwłaszcza w segmencie elektrycznych autobusów
miejskich, wspierając floty w osiągnięciu ambitnych
europejskich celów w zakresie redukcji emisji”.
NOWE felgi Alcoa® Wheels Ultra ONE do autobusów i ciężarówek dają natychmiastowe i znaczące korzyści, takie jak:
• nośność zwiększona do 4100 kg,
• możliwość stosowania zarówno obciążników
zaciskowych, jak i samoprzylepnych,
• zgodność z wiodącymi systemami montażu
zaworów TPMS (kompatybilność z systemami pomiaru ciśnienia TPMS zależy od specyfikacji),
• dostępność z dodatkowym zabezpieczeniem
kołnierza felgi jako felgi Dura-Flange,
• dostępność we wszystkich wykończeniach felg
Alcoa® Wheels: Brushed, LvL ONE i Dura-Bright.
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Przypomnijmy, że firma Howmet Wheel Systems
obsługuje komercyjny rynek transportowy, zaopatrując go w produkty używane w różnych zastosowaniach, w tym w pełni kute aluminiowe felgi
Alcoa® Wheels, takie jak Dura-Bright, Dura-Flange,
LvL ONE, Dura-Bright / Dura-Flange Ultra ONE i WorkHorse. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.alcoawheelseurope.com oraz na stronach
AlcoaWheels Europe na Facebooku i Twitterze.
Felgi Alcoa® Wheels Ultra One 22,5 × 8,25 z nośnością powiększoną do 4100 kg można zamówić
za pośrednictwem oficjalnej sieci dystrybutorów.
Najbliższego z nich można znaleźć, korzystając
z wyszukiwarki na stronie www.alcoawheelseurope.com lub kontaktując się z producentem
pojazdu.
Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Alcoa
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Made to connect
– stworzone, by łączyć

irma Phillips to jeden z wiodących
producentów zaawansowanych systemów złączy elektrycznych i pneumatycznych wykorzystywanych w branży
motoryzacyjnej, w szczególności w transporcie ciężarowym, samochodach osobowych oraz pojazdach rolniczych na
całym świecie.
Portfolio produktowe obejmuje wysokiej jakości kable spiralne, wtyczki,
gniazda, adaptery, złącza systemów ABS
i EBS, ciśnieniowe przewody powietrzne
oraz akcesoria. Phillips Poland jest europejskim oddziałem amerykańskiej firmy
Phillips Industries, która od ponad 90 lat
jest liderem w swojej branży na terenie
obu Ameryk, a od kilku lat rozszerza swoją
technologię i wiedzę na Europę. Phillips
Industries ma swoje jednostki i zakłady
produkcyjne w USA, Kanadzie, Meksyku,
Chinach oraz w Polsce.

Firma Phillips jest obecna na rynku transportowym od lat jako kluczowy dostawca komponentów dla wielu uznanych
producentów. Czy udział firmy w akcji
Profesjonalni Kierowcy zwiększy rozpoznawalność Waszej marki?
Grzegorz Handzlik: Dla nas uczestnictwo
w tej akcji jest czymś naturalnym. Uczest-

© Opel Automobile

Grzegorz Handzlik, European Sales Director and Development Director
Phillips Europe, wyjaśnia, w jaki sposób firma Phillips Poland dba o to, aby
jakość połączenia ciągnika z naczepą była najwyższa.

niczą w niej wszyscy, którzy działają na
rzecz transportu, oferując swoje produkty
i usługi. Brakowało firmy, jaką my jesteśmy, która oferuje to, co fizycznie łączy
naczepę z ciągnikiem. Mam na myśli produkowane przez Phillips złącza elektryczne,
elektroniczne oraz pneumatyczne.
W Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzimy, stosowany jest przecież system
12-woltowy – na tamtym rynku jesteśmy
obecni od ponad 90 lat. W segmencie cięż-
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kim, tzw. klasie 8, Phillips ma 100-procentowy udział rynkowy. Pod względem
technologii stosowanych w transporcie
ciężkim Europa jest dużo bardziej zaawansowana niż Stany Zjednoczone. W Europie jesteśmy aktywni od kliku lat, mamy
swoją fabrykę ulokowaną pod Łodzią, to
zakład, który obsługuje nie tylko Europę,
ale wszystkie te rynki, na których w samochodach ciężarowych stosowany jest
system 24-woltowy.
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nie tylko zasilanie w prąd, to jest również
obsługa układu EBS, który przecież ma
możliwość wymiany danych. Oczywiście
oferujemy również złącza pneumatyczne.
Mobilizujemy też naszych klientów do
kolejnych wymogów związanych z bezpieczeństwem, takich jak systemy kamer. Nie są one na razie zbyt popularne,
ale ich wykorzystanie stale wzrasta.
W tym aspekcie oferujemy już produkty,
które pozwalają przekazywać sygnał
z kamer wideo. To wszystko musi być
najwyższej jakości, bo cały zestaw ciągnik siodłowy–naczepa jest tak trwały jak
jego najsłabszy element. Phillips gwarantuje to, że nasze złącza nie będą tym
elementem, są po prostu bardzo mocne.

Najnowszym produktem w ofercie firmy
Phillips Europe są złącza spiralne EBS
QS6+ oraz QS6. Są to zaawansowane
przewody elektryczne zaprojektowane
w oparciu o innowacyjne rozwiązania
funkcjonalne. Kable łączą w sobie ergonomiczną użyteczność z nowoczesnym
wyglądem przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Ale jak podnieść rozpoznawalność marki?
Nasze produkty są kodowane kolorystycznie po to, by się po prostu wyróżnić,
ale również po to, by podnieść bezpieczeństwo. W warunkach słabej widoczności lub gdy kierowca jest zmęczony
łączenie przewodów ciągnika z naczepą
jest ułatwione: czerwony do czerwonego,
zielony do zielonego, żółty do żółtego
itd. To jest jakby prowadzenie kierowcy
za rękę czy też po nitce do kłębka. Często
w takich warunkach, gdy coś stanie się
na drodze czy na parkingu, pojawiają się
nerwy, latarka nie zawsze działa, latarnie
też, a trzeba prawidłowo trafić w gniazdo.
Produkty Phillips trafiają na pierwszy
montaż do producentów OEM, jesteście
też obecni na rynku wtórnym. Jak to
wygląda?
Tak, my ten rynek nazywamy aftermarket. Współpracujemy z dużymi sieciami
dystrybucji części zamiennych w całej
Europie, są to sprawdzeni dystrybutorzy.
Również, jeśli tylko się da, działamy tak
jak w przypadku akcji Profesjonalni Kierowcy, aby pokazać klientom finalnym
nasze produkty. W niedalekiej przyszłości
chcemy też silnie rozwijać handel elektroniczny e-commerce, aby bezpośrednio móc dotrzeć do naszych klientów, ale
w ten sposób, aby nie narażać na szwank
bardzo fajnych relacji z naszymi istniejącymi dystrybutorami.

© Phillips Polska

O ile markę takich komponentów jak osie
czy nogi podporowe można dość łatwo
zidentyfikować, to w przypadku złączy
elektrycznych czy pneumatycznych nie
ma to miejsca. W jaki sposób można działać na rzecz tego, aby tak ważny dostawca
jak Phillips stał się rozpoznawalny?
Próbujemy dotrzeć do użytkowników finalnych. Dla nas będzie to firma transportowa i jej właściciel czy też osoba
zarządzająca, użytkownikiem finalnym
jest też kierowca. Przeciętny kierowca
zapewne o nas nie słyszał. Chodzi w tym
o to, że my musimy zadbać, aby wzbudzić w nich świadomość, jak ważny jest
to komponent. Ktoś może powiedzieć, że
wartość naszego produktu w stosunku
do wartości produktu finalnego, jakim
jest ciągnik siodłowy czy naczepa, jest
marginalna. Ale bez tego zestaw nie pojedzie. Jeśli zestaw okaże się nietrwały
czy zawodny, to firma narażona jest na
ogromne straty. Nasza filozofia sprzedaży
polega na tym, że produkujemy złącza
najwyższej jakości – one są certyfikowane, odporne na zanieczyszczenia, wilgoć,
wodę, inne płyny i zanieczyszczenia. Tym
samym chcemy minimalizować takie sytuacje, że ktoś zatrzymuje się w trasie
np. w Hiszpanii, ryzykując na przykład
rozmrożenie ładunku wartego kilkaset
tysięcy tylko dlatego, że złącze, czyli ten
prosty kabel, okazał się nietrwały. To jest
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Naczepowe Top 25
– ranking roku 2021
olejny rok trwania pandemii Covid-19 i zmienności rynku wymusił niemal na wszystkich wiodących producentach wprowadzanie
zmian w zakresie działania w tych wymagających i zmiennych warunkach rynkowych. Pomimo szerokiego wpływu
pandemii koronawirusa okazuje się, że
przemysł produkcji naczep i wspierany
przez niego sektor transportu drogowego
ma się całkiem nieźle. Warto jednak
wspomnieć, że większość północnoamerykańskich producentów objętych rankingiem odnotowało spadki produkcji.

© CIMC Vehicles

Zespół magazynu
Global Trailer we wrześniu
2021 r. opublikował
po raz kolejny ranking
największych w skali
globalnej producentów
naczep. Prezentujemy
światową czołówkę
– Top 25.

46 | WRZESIEŃ 2021 | Transport – Technika – Biznes

CIMC Vehicles
Po raz kolejny na czele zestawienia znalazło się CIMC Vehicles, czyli zajmująca
się produkcją naczep część chińskiej
Grupy CIMC (China International Marine Container) – wyprodukowano z wynikiem 161 066 jednostek. Korporacja
CIMC Vehicles produkuje swoje pojazdy
lokalnie w zakładach na terenie Chin,
Australii, Ameryki Północnej, Belgii oraz
Wielkiej Brytanii, w Polsce funkcjonuje
montownia. Firma działa bardzo agresywnie i dynamicznie w różnych regionach, uruchamiając swoje miejsca produkcji w różnych częściach świata.
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NOEM – nowy producent, poprzednio
nie uwzględniany w rankingu
* dane orientacyjne, pozyskane
z innych źródeł niż producenci

Jak przygotowano raport?
Chociaż w prezentowanym rankingu
producentów naczep bazowano na całkowitej produkcji jako kluczowym kryterium oceny, to na światowym rynku z sukcesem działa wielu producentów, którzy
oferują wysoce wyspecjalizowane pojazdy, a ich produkcja może być sprzeczna z prostotą produkcji wielkoseryjnej
z maksymalną wydajnością. Dlatego zestawienie nie porównuje przychodów
ani rentowności firm, ale powinno służyć
jako obraz obecnej sceny producentów
naczep wyłącznie z punktu widzenia
skali produkcji.
Chociaż tegoroczna edycja rankingu
magazynu Global Trailer jak zawsze została opracowana z najwyższym zaan-
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4 100*
3 250*
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149 760

gażowaniem w dokładność i profesjonalizm, nadal ranking ten ma charakter
jedynie poglądowy. Autorzy raportu skontaktowali się z ponad 100 producentami
OEM na całym świecie. Jeśli nie można
było uzyskać oficjalnych danych dotyczących wielkości produkcji bezpośrednio od producenta, poszukiwano danych
w źródłach branżowych (oficjalnie publikowane dane statystyczne). Jeśli dane
szacunkowe nie były dostępne, marka nie
była brana pod uwagę. Prezentowany
raport dotyczy sprzedaży w ramach czasowych od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca
2021 r., chyba że wskazano inaczej.
Niektóre dane dotyczące produkcji
mogą być jednak niemiarodajne. Przygotowując raport, oczekiwano jedynie
wartości liczbowych określających wielkość produkcji naczep, jednak niektórzy
producenci dostarczyli informacje, które
obejmowały również produkcję innego
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asortymentu, takiego jak nadwozia (zabudowy) samochodów ciężarowych i/lub
kontenery intermodalne. Ponieważ autorzy rankingu nie byli w stanie w miarodajny sposób zweryfikować otrzymanych danych, zaufali informacjom od
producentów. Inni producenci OEM zdecydowali się nie ujawniać wielkości produkcji z różnych powodów, w tym ze
względu na poufność czy zgodność z przepisami giełdowymi lub po prostu nie odpowiedzieli przed upływem terminu.

Naczepowa czołówka
China International Marine Containers (CIMC) Vehicles Group nadal króluje niepodzielnie, z całkowitą szacowaną
produkcją ponadtrzykrotnie przekraczającą wynik następnego rywala. Zasadą
działania CIMC jest oparcie produkcji
na perspektywach sprzedaży – innymi
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słowy liczba sprzedaży jest bardzo zbliżona do wielkości produkcji. CIMC Vehicles Group zwiększyła produkcję o 7%
rok do roku do 161 066 pojazdów. „Ponieważ epidemia Covid-19 wpłynęła na
gospodarkę światową, rząd Chińskiej
Republiki Ludowej zaproponował nowy
wzorzec rozwoju, w którym obieg krajowy stał się podstawą, a podwójny obieg
krajowy i międzynarodowy wzajemnie
się promowały, co zapewniło szerokie
możliwości rozwoju dla rynku logistyki
i transportu oraz wyrafinowanego przemysłu wytwórczego w Chinach” – czytamy w oświadczeniu wydanym przez
CIMC Vehicles.
W poprzedniej edycji rankingu Schmitz
Cargobull zajął 5. miejsce, tym razem należy odnotować tryumfalny powrót niemieckiego producenta. Pozytywne wyniki, wzrost produkcji o 6% r/r, pokazują,
że chociaż pandemia w znacznym stopniu wpłynęła na branżę budowy naczep,
niemiecka potęga wytrwała. W ostatnim
czasie producent rozszerzył możliwości
produkcyjne w Wielkiej Brytanii po uruchomieniu nowego zakładu. Wprowadzono również na rynek serię naczep nowej

konstrukcji – EcoGeneration, w których
znacznie zmniejszono opór aerodynamiczny, co sprzyja poprawie efektywności paliwowej i wyższej wydajności. Rozwój tych produktów jest zgodny z większą
wizją wprowadzenia technologii transportu drogowego, która zapewnia zrównoważone, ekologiczne rozwiązania dla
flot w całej Europie i poza nią.
Patrząc na tegoroczny ranking, trudno
jest nie zauważyć, że pandemia Covid-19
poważnie wpłynęła na wyniki produkcji
kilku najważniejszych graczy z Ameryki
Północnej. Tak liczący się producenci
jak Great Dane, Wabash National Hyundai Translead czy Utility Trailer Manufacturing odnotowali spadki produkcji
odpowiednio o 4%, 19%, 47% i 34% r/r,
co oczywiście spowodowało przetasowania w rankingu, choć nadal mówimy
o skali produkcji w zakresie mieszczącym się w przedziale od 48 651 szt.
(Great Dane) do 33 800 szt. (Utility Trailer Manufacturing).
Ostatnie 12 miesięcy było szczególnie pracowite dla firmy Krone w zakresie
usprawnień linii produkcyjnych i wprowadzania nowych produktów. Krone uru-

reklama

chomiło 2 nowe linie montażowe w swoim
zakładzie w Herzlake, co zwiększyło wydajność produkcji naczep furgonowych
do ponad 180 jednostek tygodniowo. Inwestycja ta wzmocniła portfolio produktów z rodziny Dry Liner, umożliwiając
dostosowanie 4 podstawowych modeli
z różnymi typami ścian bocznych do różnych zastosowań. Krone zmodernizowało również swoje naczepy Mega Liner,
który teraz oferuje maksymalną ładowność, łatwą regulację wysokości, wygodną
obsługę i dłuższą żywotność.
Firma Randon z Ameryki Południowej w ubiegłorocznym rankingu znalazła
się na 8. pozycji i mimo pandemii koronawirusa udało się ją utrzymać. Randon
produkuje swoje pojazdy w Brazylii (4 zakłady), w Argentynie (1) i w Peru (1).
Podwyższony popyt z sektorów związanych z agrobiznesem i sprzedażą towarów konsumpcyjnych, zwłaszcza poprzez
e-commerce, a także kilka przejęć były
kluczowymi czynnikami wpływającymi
na osiągnięcia producenta – skonsolidowane przychody netto na poziomie
ok. 2% (ok. 297,9 mln euro) w 1. kwartale 2021 r. były najlepszym wynikiem

© Schmitz Cargobull
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w 72-letniej historii firmy. Ekspansja
strategiczna to kolejny etap planu rozwoju. Jednym z rynków o szczególnym
znaczeniu jest Afryka Wschodnia, gdzie
Randon podpisał nową umowę na transport naczep platformowych i zestawów
wywrotek z Brazylii do Kenii, które mają
być skomercjalizowane przez lokalnego
przedstawiciela firmy Randon.
Opierając się na swojej strategii międzynarodowej wielomarkowości, Grupa
Wielton osiągnęła bardzo dobry wynik dający jej ponownie 9. miejsce przy 13-procentowym wzroście produkcji rok do roku,

uzyskanym mimo pandemii Covid-19.
W Grupie Wielton znajdują się obecnie
firmy Wielton SA, Fruehauf, Lawrence-David, Langendorf i Viberti. Ożywienie sprzedaży w czasie pandemii pozwoliło polskiemu producentowi wejść
w 2021 r. z ambitnymi planami i jasno
określonymi celami. Wyniki osiągnięte
w kolejnych miesiącach tego roku pokazują, że podobnie jak cały rynek przyczep i naczep, firma stale umacnia swoją
pozycję. Słuszna okazała się również decyzja o wykorzystaniu czasu przestoju na
modernizację zakładu w Wieluniu, co

Schmitz Cargobull
Schmitz Cargobull to oczywiście największy europejski producent naczep, zajmujący w rankingu globalnym 2. pozycję
(awans z miejsca 5.) z produkcją 49 137
pojazdów. Schmitz Cargobull jest jedynym producentem mogącym konkurować
pod względem liczby miejsc produkcji
z CIMC Vehicles. Firma ma 5 fabryk na
terenie Niemiec, a także fabryki w Hiszpanii, na Litwie oraz w Rosji i Turcji. Działa
również fabryka w chińskim Wuhan (j.v.
z Donfeng).

Krone

© Krone

Produkcja na poziomie 45 000 pojazdów pozwoliła firmie Krone na zajęcie 4. miejsca
w globalnym rankingu producentów naczep.
Producent zwiększa sukcesywnie swoje
moce produkcyjne, okres pandemii wykorzystano m.in. do zwiększenia możliwości
produkcyjnych naczep furgonowych z rodziny
Dry Liner i nadwozi wymiennych.
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liły utrzymać komunikację z członkami
własnej organizacji sprzedaży i obsługi
oraz klientami. Kässbohrer przeprowadził
serię seminariów internetowych K-Talks,
podczas których omówiono przykłady
szerokiej gamy produktów oraz zaprezentowano m.in. nowe pojazdy do gamy
budowlanej, przeznaczone dla krajów
skandynawskich oraz wywrotki do zastosowań rolniczych. Rozwija się również
sieć Kässbohrer. Aby poprawić obsługę klientów, producent otworzył swoje

ten firma zamierza realizować w sposób
stabilny i zrównoważony, dane dotyczące
sprzedaży na rynku polskim wskazują,
że firma z każdym miesiącem zbliża się
do osiągnięcia tego ambitnego celu, dzięki
efektywnemu wykorzystaniu popytu na
rodzimym rynku.
Z 34-procentowym wzrostem produkcji rok do roku Grupa Tirsan odnotowała awans z 12. na 10. pozycję w rankingu i najwyraźniej szykuje się do bycia
stałym członkiem pierwszej dziesiątki.
Grupa TIRSAN działa w ramach trzech
różnych firm: Kässbohrer, Talson Trailer
i Tirsan Treyler. Najbardziej znany polskim klientom Kässbohrer na początku
pandemii cyfrowo zmodernizował swoją
sieć obsługi posprzedażnej, która składa
się z 598 punktów serwisowych. Zwiększona komunikacja online i e-learning
poprzez seminaria internetowe pozwo-

centrale we Francji, Hiszpanii i Polsce
w 2020 r. i uruchomił 9 biur sprzedaży
odpowiednio w Finlandii, Szwecji, Danii,
Holandii, Polsce, Niemczech, Francji,
Włoszech, Hiszpanii i Rosji.
Warto odnotować, że po raz pierwszy
w rankingu pojawiła się Grupa Schwarzmüller – produkcja wynosząca 9600 pojazdów pozwoliła austriackiemu producentowi od razu znaleźć się na 14. pozycji.
Podobnie debiutantem jest belgijski STAS
– 2500 wyprodukowanych pojazdów wystarczyło, by zamknąć w globalny ranking Top 25.
Ogólnie rzecz biorąc, dane dotyczące
wielkości produkcji ulegały znacznym
wahaniom. Większość producentów OEM
spoza Europy odczuła negatywnie zakłócenie wywołane przez Covid-19 i bezpośredni hamujący wpływ pandemii na
stały i stabilny wzrost rynku. Z kolei

Grupa Wielton
Grupa Wielton w rankingu globalnym
zajmuje 9. miejsce – w analizowanym
okresie wyprodukowano łącznie 20 200
pojazdów – to wzrost o 13% r/r. Obecnie w skład Grupy Wielton, oprócz Wielton SA, wchodzi 6 podmiotów: Fruehauf
(Francja), spółka Italiana Rimorchi z markami Viberti oraz Cardi (Włochy), Langendorf (Niemcy), Lawrence Dawid (Wielka Brytania) oraz spółki córki: Wielton
Rosja, Wielton Ukraina, Wielton Białoruś
oraz Wielton Logistic. Grupa Wielton
dostarcza swoje produkty do 35 krajów
w Europie, Azji i Afryce, ma 3 zakłady produkcyjne: w Polsce oraz we Francji
i w Niemczech, a także 2 montownie:
we Włoszech i w Rosji.

© Wielton

przełożyło się na wzrost wydajności i rentowności produkcji. Działalność ta jest
uznawana za kluczową ze względu na
produkcję wyrobów i ich komponentów
na rynek krajowy oraz dla zakładów zagranicznych należących do Grupy Wielton. Obecnie celem Grupy Wielton jest
skupienie się na realizacji planu zwiększenia wolumenu sprzedaży, efektywnej realizacji zamówień oraz odbudowy
udziałów w Polsce. Ambitne założenie to
44-procentowy wzrost rok do roku. Plan

producenci działający na rynku europejskim znaleźli się w sytuacji odwrotnej – gwałtownie rosnący popyt ze strony
firm transportowych musiał zostać skonfrontowany z ograniczeniami wielkości
produkcji wynikającymi m.in. z braku
kluczowych komponentów i niektórych
surowców. Patrząc szerzej, odnotujmy,
że producenci naczep i przyczep w skali
globalnej odnieśli sukces, dostosowując
procesy i nastawienie swojego personelu,
aby nadal dostarczać pojazdy, których operatorzy transportowi i logistyczni potrzebują do utrzymania ruchu towarowego.

Opracował Dariusz Piernikarski
Bibliografia
1. Top 20 Trailer OEM ranking, „Global
Trailer”, September 2020.
2. Top 20 Trailer OEM ranking, „Global
Trailer”, September 2021.
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Wywrotka
BODEX ze stali
Hardox 500 TUF
– produkt na długie lata
Dariusz Piernikarski
Firma Bodex jako pierwszy
producent w Polsce
wprowadziła do oferty naczepy
wywrotki stalowe ze skrzynią
wykonaną ze stali Hardox 500 TUF.
Ze względu na unikatowe połączenie
twardości i udarności stali
Hardox 500 TUF skrzynia wywrotki
ma podwyższoną trwałość.

rodukowana przez SSAB stal Hardox 500 TUF to najnowsze ulepszenie w gamie stali trudnościeralnych
Hardox. Materiał ten charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, ekstremalną twardością i gwarantowaną ciągliwością w jednej i tej samej płycie trudnościeralnej. Hardox 500 TUF łączy najlepsze właściwości stali Hardox 450
i Hardox 500. Rezultatem jest płyta ścieralna bez rzeczywistej konkurencji na rynku. Hardox 500 TUF umożliwia
projektowanie zabudów z poziomem odporności na ścieranie równym dużo cięższym konstrukcjom.

Hardox 500 TUF – właściwości
Stal Hardox 500 TUF ma wytrzymałość niezbędną do
tego, by wykorzystywać ją jako materiał konstrukcyjny
w skrzyniach naczep wywrotek o dużej ładowności, kontenerach, łyżkach i czerpakach ładowarek i koparek. Spraw-
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Damian Stępień odpowiadający
w firmie Bodex za sprzedaż pojazdów
na rynku krajowym oraz na eksport
wyjaśnia, dlaczego w wywrotkach
BODEX zastosowano stal
Hardox 500 TUF.

Samochody Specjalne: Co zadecydowało o zastosowaniu
nowej stali w Waszych wywrotkach?
Damian Stępień: Było dla nas istotne to, że mogliśmy
zaprezentować na rynku coś nowego, czego dotychczas
w Polsce nikt nie robił. Jesteśmy pierwszym polskim producentem wywrotek, który zastosował stal Hardox 500 TUF
w swoich produktach. Ważnym argumentem za było również to, że nie zwiększając masy własnej naczepy, mogliśmy
zaproponować klientom większą wytrzymałość. Szacujemy, że odporność na ścieranie i uderzenia wzrośnie nawet o 30%. Istotne dla naszych klientów może być również to, że Hardox 500 TUF nie pogarsza swoich własności
w niskich, ujemnych temperaturach.
Większa wytrzymałość – czyli? Można już zrobić jakieś
porównania?
Wizualnie ta naczepa niczym nie różni się od naszych
standardowych łódek, które na rynku znane są od lat. Najważniejsze jest to, że masa własna jest praktycznie taka
sama. Zwiększenie odporności na ścieranie o wspomniane
30% odpowiada parametrom, jakie daje zastosowanie
w wywrotce blachy o grubości 6 mm. My w naszej nowej
wywrotce zastosowaliśmy blachę o grubości 4 mm, a więc
identycznej jak w wywrotkach ze stali Hardox 450. Nasze
naczepy ze stali 6 mm mają nieco inne wymiary – są dłuższe i mają niższe burty, więc pomijając grubość materiału,
która robi różnicę na wadze, dochodzi większa długość naczepy – skrzyni i ramy, co dodatkowo zwiększa masę
własną pojazdu. Różnica na niekorzyść wywrotki ze skrzynią z blach 6 mm może być nawet rzędu 1500 kg.
Czy nowy materiał wymusił zmiany w technologii produkcji?
Z punktu widzenia technologii produkcji wszystkie procesy
pozostały niezmienione. Blachę firma SSAB przygotowała
dla nas według naszych standardowych wytycznych: te
same długości, kąty gięcia itp. co w przypadku naczep ze
stali Hardox 450. Ogromną zaletą współpracy z SSAB jest
właśnie to, że w swoim centrum w Obornikach przygotowują dla nas wcześniej prefabrykowane elementy skrzyni,
które my tu na miejscu spawamy. Jeśli chodzi o gięcie blach,
SSAB to czołówka: zachowują wszystkie parametry kon-
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Największe korzyści
odniesie klient

strukcyjne, jest stała powtarzalność. Dostaliśmy z wyglądu ten sam komponent
tylko z innego, lepszego materiału.
Teoretycznie, uwzględniając wyższą wytrzymałość stali Hardox 500 TUF niż
Hardox 450, moglibyśmy zmniejszyć
grubość blach do np. 3 mm, ale przy stosowanej przez nas konstrukcji skrzyni nie
przyniosłoby to wymiernych korzyści.
Gdybyśmy, tak jak inni producenci produkowali zabudowę składającą się z dwóch
elementów bocznych i oddzielnej podłogi, wtedy moglibyśmy spróbować, my
spawamy skrzynię z dwóch połówek,
więc podłoga i burty są nierozdzielne.
Poza tym w wywrotkach Bodex staramy
się, aby podłoga miała jak największą odporność na uderzenia.
Jak się namawia klienta, aby kupił wywrotkę z nowego materiału?
Tak jak wspomniałem wcześniej, naczepa poza lepszym gatunkowo materiałem nie różni się niczym od naszych
dotychczasowych produktów. Będzie nieco
droższa ze względu na koszt materiału.
Jednak klient dostaje wywrotkę wykonaną z blach 4-milimetrowych, ale o wytrzymałości porównywalnej z blachami
o grubości 6 mm. Korzyść jest od ręki
– masa pojazdu się nie zwiększa.
Moim zdaniem warto dopłacić do tego
pojazdu – podobnie myśli nasz klient,
który bardzo szybko podjął decyzję o za-

kupie. Firma ta wozi głównie kruszywa
i materiały z wyburzeń i rozbiórek, więc
stalowa naczepa half-pipe jest tym, czego
potrzebuje, przekonującym argumentem
było również to, że ta naczepa sprawdzi
się w różnych zadaniach. Nasze naczepy
ze stali Hardox 450 sprzedają się obecnie
bardzo dobrze, a w przypadku wywrotki
z nowej stali mogliśmy zaproponować
porównywalny czas dostawy. To, że naczepa ma większą wytrzymałość w realiach polskiego rynku oznacza również,
że ryzyko ewentualnych uszkodzeń w wyniku przeładowania jest jeszcze mniejsze.
Macie już plany odnośnie do nowego
produktu?
Nasza nowa naczepa ze stali Hardox 500
TUF jest przeznaczona na rynek krajowy,
w przyszłości trafi również na eksport.
Jestem przekonany, że dobrze przyjmie
się na rynku. Hardox 500 TUF to znakomity materiał, przygotowywany w najwyższych standardach jakości typowych
dla SSAB.
Rynek transportu budowlanego ma swoją
specyfikę – większość firm działa lokalnie, ale za to wszyscy się znają. Jeśli ta

konkretna naczepa będzie pracować w Województwie Zachodniopomorskim, to firmy
tam działające szybko się o niej dowiedzą.
Mamy tam sporo klientów, którzy regularnie kupują u nas naczepy. Z rozmów
z nimi wiem, że zależy im na jak najwyższej wytrzymałości produktów.
Wyższą wytrzymałość skrzyni klient dostaje od ręki, a naszych podwozi też jesteśmy pewni, więc naczepa ze stali Hardox 500 TUF to produkt na długie lata.
Uważam, że nasza naczepa w tym wykonaniu w dłuższej perspektywie pozwoli
nam przekonać klienta, który nawet nie
ma tak dużych wymagań wytrzymałościowych i byłby skłonny zamówić wywrotkę – łódkę np. ze skrzynią ze stali
S355. Ta naczepa daje duże korzyści przy
niewielkiej różnicy cenowej.
Kolejne naczepy tego typu już szykujemy
do produkcji, ale po wyprodukowaniu musimy je zareklamować szerszemu gronu
klientów – w tym pierwszym przypadku
trafiło się tak, że zanim ona została ukończona, już była zarezerwowana. Bazując na
nowym materiale, pracujemy już nad nowymi konstrukcjami, które najprawdopodobniej pojawią się pod koniec roku.
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BODEX KIS 3B ze stali
Hardox 500 TUF
Wprowadzenie nowego materiału – stali SSAB
Hardox 500 TUF nie spowodowało praktycznie żadnych zmian w technologii produkcji i specyfikacji produktu. Półokrągła mulda ze stali Hardox
500 TUF o grubości 4 mm składana jest z dwóch
głównych elementów (lewa i prawa strona spawane na środku), pojemność skrzyni ładunkowej
wynosi od 26 do 30 m3. Ściany boczne mają wysokość 1650 mm, klapa z odsypem otwierana jest
mechanicznie po uniesieniu skrzyni, ściana przednia prosta. Kształt rynny zapewnia łatwy rozładunek oraz zapobiega przywieraniu materiału do
ścian bocznych i podłogi. Oprócz tego konstrukcja muldy absorbuje obciążenia pojawiające się
podczas załadunku towarów, standardowo stosowane jest zabezpieczenie Hy-Fix. Rama ze stali
S700 o wysokiej wytrzymałości, zastosowano
bezobsługowe osie SAF o technicznej nośności
9 t z hamulcami tarczowymi oraz siłownik wywrotu marki Binotto. Masa własna wywrotki BODEX
ze stali Hardox 500 TUF o kubaturze 30 m3 to
6700 kg.

dza się również w pracy przy ujemnych
temperaturach, na co wskazują wartości
energii uderzenia. Doskonała odporność
na zużycie i wgniecenia zapewnia dłuższą
żywotność i odporność na silne uderzenia.
Hardox 500 TUF ma gwarantowaną
udarność nawet w temperaturach ujemnych: przy –20°C jest to 27 J, typowa
udarność przy –40°C wynosi 45 J dla
płyty 20 mm. Stal ma niezwykle wąskie
okno twardości Brinella 475–505 HBW,
swoje własności mechaniczne zawdzięcza hartowaniu, a w razie konieczności
także następującemu po nim odpuszczaniu, minimalna twardość rdzenia wynosi
90% gwarantowanej minimalnej twardości powierzchni. Typowa granica plastyczności to 1250–1400 MPa. Szacowany względny okres użytkowania Hardox
500 TUF jest znacznie dłuższy niż w przypadku stali Hardox 450 – wartości te

można wyznaczyć, korzystając z oferowanych przez SSAB programów WearCalc i TippCalc.
Ta kombinacja właściwości stali Hardox 500 TUF zapewnia nadwoziom samowyładowczym – wywrotkom doskonałą odporność na zużycie i wgniecenia
oraz wydajność konstrukcyjną. Typowe
warunki pracy skrzyni wywrotki wykonanej ze stali Hardox 500 TUF to załadunek i rozładunek ciężkich i ostrych skał
w kamieniołomach i kopalniach, przeładunek dużego i ciężkiego złomu stalowego oraz transport materiałów po wyburzeniach, gdy kawałki betonu z prętami
zbrojeniowymi są ładowane lub wrzucane do wywrotek.
Stal Hardox 500 TUF jest również
przyjazna warsztatowo. Może być przetwarzana za pomocą tego samego rodzaju
maszyn, co inne gatunki stali Hardox.

Blachy ze stali Hardox 500 TUF mogą być
cięte przy użyciu wszystkich metod cięcia termicznego, w tym cięcia tlenem,
plazmą oraz laserem. Jest też możliwe
korzystanie z procesów cięcia na zimno.
Do spawania tych stali z innym dowolnym typem stali można użyć każdej tradycyjnej metody spawania. Złącza mogą
być przygotowane tradycyjnymi metodami, jak cięcie termiczne i obróbka maszynowa. Jeśli stosowane jest cięcie termiczne, pojawi się cienka warstwa tlenku
lub azotku o grubości do 0,2 mm. Warstwy
te usuwa się przed spawaniem, z reguły
szlifierką. Zalecenia dotyczące gięcia są
podobne do zaleceń dla Hardox 450.
SSAB oferuje Hardox 500 TUF w postaci blach grubych o grubościach od 4
do 25,4 mm oraz arkuszy o grubościach
od 3 do 6 mm.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Zestawy przestrzenne
– więcej możliwości

Dariusz Piernikarski

ainteresowanie wykorzystaniem
zestawów przestrzennych rośnie,
ich producenci zdobywają coraz
więcej klientów. Coraz większą popularnością na rynku polskim cieszą się
również pociągi drogowe przystosowane
do przewozu nadwozi wymiennych BDF.
Wynika to z rosnącego wykorzystania transportu intermodalnego drogowo–kolejowego. W wielu przypadkach prostopadłościenne nadwozie wymienne jest integralną
częścią logistycznego systemu produkcji
i dystrybucji – jako mobilny magazyn na
kołach pozwalający na realizację dostaw
w systemie just-in-sequence (w sekwencji) lub po prostu na czas (just-in-time).

© D. Piernikarski

Ciągnik siodłowy ciągnący naczepę czy może samochód ciężarowy
z przyczepą? Każda z tych kombinacji ma swoje wady i zalety. W transporcie
dalekobieżnym bezwzględnie dominują zestawy naczepowe, jednak zestawy
z przyczepami zyskują na popularności.

Jednym z czołowych dostawców zestawów przestrzennych na rynek polski jest firma Wielton
– w ofercie znajdują się lekkie zestawy Curtain Volume Light Master (z przyczepą jednoosiową)
oraz ciężkie Side Volume Master (zabudowa burtowo-kurtynowa z przyczepą dwuosiową) oraz
prezentowana na zdjęciu Curtain Volume Master (zabudowa kurtynowa z przyczepą dwuosiową)

Firma Gniotpol Trailers (GT Trailers) ma w ofercie pełną gamę zestawów przestrzennych. Zestawy o 40 t dmc. (3-osiowy samochód ciężarowy + 2-osiowa
przyczepa) noszą oznaczenie ZP40 i mogą występować w jednej z 3 linii
produktowych: Prestige Line, System 2504 oraz Basic.
Seria Basic to konstrukcje ze stali o podwyższonej wytrzymałości, zabezpieczonej antykorozyjnie w procesie cynkowania ogniowego. Stelaże wykonywane są tak, aby można je było łatwo dostosować do specyfiki przewożonych towarów (AGD, opony, meble itp.). Producent szczyci się tym,
że produkowane pojazdy są wykonywane zgodnie z wytycznymi klienta, można
mówić nawet o personalizacji każdego zestawu.
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Gniotpol Trailers

Zestaw przestrzenny ZP40 firmy Gniotpol Trailers
na podwoziu Volvo FH 460 – takim zestawem jeździ
Trucking Girl Iwona Blecharczyk
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Potwierdzają to statystyki sprzedaży.
Z informacji IBRM SAMAR wynika, że
w 2020 r. w Polsce zarejestrowano ogółem 1690 pojazdów klasyfikowanych
jako przyczepy ciężarowe o różnym przeznaczeniu, w tym było 1390 przyczep
ciężkich powyżej 16 t dmc. W sprzedaży
przyczep ciężarowych na rynku krajowym
dominuje 4 producentów – są to firmy
WECON, Gniotpol, Wielton oraz Redos.
Łącznie udział rynkowy tych 4 producentów wyniósł 60,5%.
Ciężki zestaw przestrzenny Wecon/Wesob typu ZS NVSG-A
z systemem dokowania wózka widłowego na samochodzie
i przyczepie

W ofercie produktowej firmy WESOB znajdziemy ciężki zestaw przestrzenny z zabudową kurtynową. Przyczepa ma niską ramę podłogową
wykonaną ze stali o podwyższonej jakości. Rama jest w całości
ocynkowana ogniowo, łącznie z wewnętrznymi przestrzeniami profili zamkniętych. Warstwa ocynku ma grubość 150 μm, co przy
współczynniku utleniania wynoszącym 10 μm/rok gwarantuje skuteczną ochronę antykorozyjną przez wiele lat.
Typowo stosowana jest podłoga wykonana ze sklejki impregnowanej wodoodpornej z powierzchnią antypoślizgową, przystosowana
do pracy wózka widłowego o nacisku na oś 5460 kg. W ładowni
umieszczono zderzaki paletowe z systemem wielopunktowego mocowania ładunku SAFETY-LOCK. Stalowe słupki narożne zabezpieczone są antykorozyjnie w procesie katodowego lakierowania zanurzeniowego KTL i lakierowane proszkowo. Słupki środkowe umieszczone
są na wózku przesuwnym. Ściana przednia wykonana z kaset stalowych ocynkowanych ogniowo i lakierowanych proszkowo, od wewnątrz jest wzmocniona sklejką – jej waga jest porównywalna ze
ścianą wykonaną z paneli aluminiowych.
WESOB oferuje różne wersje dachu: stały, przesuwny, przesuwny
+ podnoszony. Mechaniczny system podnoszenia dachu z przekładnią samohamowną wysokiej jakości jest własną konstrukcją, zapewnia
minimalna awaryjność oraz niezawodność w niskich temperaturach.
Z tyły zabudowy stosowane są pełne drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
typu przekładkowego (SANDWICH) bez połączeń nitowych.
Oczywiście zabudowy spełniają wymagania normy EN 12642 Code XL
dotyczące bezpiecznego przewozu towarów.

Zestawy przestrzenne GT ZP40 mają wiele elementów wyposażenia standardowego, takie jak np. dach podnoszony. Konstrukcja dachu została
opracowana z myślą o maksymalnym załadunku – jest to szczególnie ważne
przy ładunkach o wysokości powyżej 3000 mm. Zderzaki paletowe regulowane w zakresie ±20 mm pozwalają na spełnienie wymagań certyfikatu
Daimler 9.5, zabudowy są oczywiście zgodne z wymaganiami EN 1264 XL.
W swoich zestawach producent stosuje opatentowane rozwiązanie zapobiegające wywróceniu – w przypadku przyczep jednoosiowych udaje się
to w 9 na 10 przypadków.
Oprócz standardowego wyposażenia możliwe jest wyposażenie zestawu
w liczne opcje, wśród nich można wymienić np. system dachów przesuwnych, podświetlenie w obrębie kontroli sprzęgu, podwójnej podłogi
umożliwiający przewożenie łącznie 76 europalet lub wielu pojedynczych ładunków w różnych konfiguracjach, system przejazdowy wraz z certyfikowanym

© MAN Truck & Bus

WESOB – WECON

Rysunek 1.
Wymiary
pociągu drogowego określone
w Dyrektywie
96/53/WE

Przyjrzyjmy się możliwościom, jakie
w transporcie daje wykorzystanie zestawów
przestrzennych, czyli kombinacji samochód
ciężarowy–przyczepa. Wybraliśmy tzw.
wersje ciężkie – z 3-osiowym samochodem ciężarowym ciągnącym 2-osiową
przyczepę centralnoosiową. Oba pojazdy
mają typową zabudowę kurtynową.

Zespoły pojazdów w liczbach
Podstawowym aktem prawnym definiującym masy i wymiary pojazdów
w transporcie drogowym jest Dyrektywa
Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r.

trapem o nośności 5,5 t oraz wspomaganiem podnoszenia i opuszczania
czy tylny podest załadowczy chowany pod podwozie pojazdu lub podnoszony na ścianę tylną.
Przyczepa dwuosiowa daje możliwość wyboru rozstawu osi od 1300 do 1800 mm
co pozwala na łatwe dostosowanie pojazdu do specyfiki pokonywanych tras.
Opcjonalnie można zamówić oś podnoszoną, co jest wykorzystywane podczas jazdy bez ładunku lub przy nie w pełni załadowanej przyczepie. Wszystkie
przyczepy produkowane przez GT Trailers mają przykręcane homologowane
dyszle, łatwe w wymianie, co jest istotne przypadku napraw powypadkowych.
Tylna część przyczepy i zabudowy ma również możliwość montażu stacji
dokującej dla wózka widłowego. Dokowanie może odbywać się na zewnątrz lub wewnątrz ładowni, zarówno na przyczepie, jak i zabudowie. Gniotpol Trailers stosuje to rozwiązanie w sposób uwzględniający bezpieczeństwo i wygodę kierowcy.
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czalną masę całkowitą 40 t. Dla zespołu
z 2-osiowym samochodem i 2-osiową
przyczepą jest to 36 t.

Zestawy przestrzenne

© D. Piernikarski

Zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie 96/53/WE (Art. 2) zespół pojazdów
oznacza pociąg drogowy składający się
z pojazdu silnikowego i przyczepy, albo
pojazd przegubowy składający się z pojazdu silnikowego i naczepy, które są
złączone ze sobą w celu poruszania się
po drodze jako całość. Przy jednopoziomowym załadunku na ciężarówkę i przyczepę wstawimy typowo 38 europalet

Ciężki zestaw przestrzenny Redos Trailers
na tegorocznych targach 4Poland

Warunek konieczny: maksymalne dopasowanie
zabudowy do przewożonego ładunku – pozwalają
na to m.in. systemy przesuwnych kłonic z aluminiowymi lub drewnianymi deskami stelażu

Zestaw przestrzenny składający się z samochodu ciężarowego i przyczepy centralnoosiowej ma ładownię o pojemności do 120 m3, można nim zabrać 38 europalet
przy załadunku jednopoziomowym

ustanawiająca dla niektórych pojazdów
drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne
wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne
obciążenia w ruchu międzynarodowym.
Zgodnie z Dyrektywą 96/53/WE całkowita długość zestawu samochód ciężarowy – przyczepa jest ograniczona do
18,75 m. Maksymalna odległość mierzona równolegle do osi podłużnej pociągu drogowego od skrajnego punktu

części ładunkowej za kabiną do najdalszego zewnętrznego punktu przyczepy
zestawu pomniejszona o odległość między tyłem pojazdu ciągnącego a przodem
przyczepy wynosi 15,65 m. Z kolei maksymalna odległość mierzona od skrajnego punktu części ładunkowej za kabiną
do najdalszego zewnętrznego punktu przyczepy zestawu wynosi 16,40 m – wymiary
te definiują rozmiary przestrzeni ładunkowej. Pociąg drogowy poruszający się
na 5 lub 6 osiach może mieć dopusz-
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Zestawy przestrzenne Redos Trailers to połączenie dużej powierzchni ładunkowej oraz wysokiej estetyki wykonania. Nadwozie wykonywane jest w konfiguracji określonej przez klienta, na którą składają się wszystkie dostępne w ofercie firmy Redos podzespoły, akcesoria oraz systemy.
Producent stwarza również szerokie możliwości w zakresie doposażenia zestawu,
dzięki czemu klienci mogą dysponować środkami transportu idealnie sprawdzającymi się w realizowanych zadaniach.
Ważną cechą zestawów marki Redos jest dobrze wykonana podłoga, która wpływa bezpośrednio na wygodę użytkowania oraz bezpieczeństwo przewożonego
ładunku. W ofercie producenta znajdują się wszystkie podstawowe typy powierzchni stosowanych obecnie w transporcie. Rodzaj materiału, z jakiego jest
wykonana powierzchnia podłogi oraz rozmieszczenie uchwytów do mocowania ładunku są konfigurowane zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego.

© GT Trailers

Redos Trailers

Po położeniu pomostu przejazdowego
między samochodem ciężarowym
a przyczepą za- i rozładunek jest
możliwy bez rozprzęgania

(19 + 19 szt. lub 17 + 21 szt.), z kolei
w typowej naczepie zmieszczą się 33–34
europalety. Jeśli chodzi o objętość przestrzeni ładunkowej – w zależności od
rodzaju konstrukcji, wysokości ramy,
rozmiaru ogumienia itp. – w zestawie
przestrzennym wynosi ona od 110 nawet do 130 m3. Standardowa naczepa
ma ok. 90 m3, a w wersji mega objętość

© Libner
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Firma Libner Polska ma w ofercie zestawy nadwozi EUROLIB
do montażu na podwoziach samochodów ciężarowych i przyczep
Libner Polska
Warto wspomnieć o ofercie firmy Libner Polska, która może zaproponować zestawy nadwozi do montażu na podwoziach samochodów ciężarowych i przyczep. W transporcie ładunków przestrzennych sprawdza się zabudowa EUROLIB, w której możliwością regulacji wysokości pozwala na optymalne dopasowanie
wnętrza do potrzeb transportowych. Zabudowa EUROLIB może być użytkowana
z wysokością większą nawet o 500 mm niż standardowa zabudowa. Za regulację wysokości ściany przedniej oraz drzwi odpowiada system hydrauliczny,
dzięki któremu zamiana wysokości (skokowo co 100 mm) odbywa się bezpiecznie
i wygodnie.
Kurtyny przesuwne są wzmocnione drewnianymi lub aluminiowymi deskami,
dzięki czemu zabudowa jest bardziej stabilna i zabezpieczona podczas transportu. Słupki (kłonice) przesuwne zapewniają niezbędne ułatwienie podczas
załadunku i rozładunku różnych wymiarach towarów – zmiana ich położenia odbywa się skokowo co 100 mm. Występujące w wersji skrzyniowo-plandekowej burty zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić szczelność przy każdej wysokości zabudowy. Zabudowa dostępna jest również w wersji z dachem
przesuwnym oraz stałym. Kubatura zabudowy EUROLIB (samochód ciężarowy
+ przyczepa) sięga 160 m3.
Modułowość zabudowy pozwala na dodanie wielu opcji, które pozwolą dostosować ją pracyzyjnie do potrzeb.

ładowni sięga 100 m3. Różnica – na korzyść zestawu przestrzennego – jest zatem wyraźnie widoczna.
Zestawy przestrzenne (objętościowe,
wielkopojemne, kubaturowe) tworzą 2lub 3-osiowe samochody ciężarowe ciągnące przyczepy (centralnoosiowe lub klasyczne – z wózkiem skrętnym). Wykorzystywane w tych kombinacjach zabudowy
produkowane są w wielu wersjach – jako
np. kurtynowe, skrzyniowo-plandekowe,
furgonowe, izotermiczne i chłodnicze.
Możliwe staje się przystosowanie przestrzeni ładunkowej dokładnie do oczekiwań klienta. W porównaniu z naczepami zestawy przestrzenne mają większą
pojemność ładunkową, a dzięki wielu rodzajom zabudów znajdują zastosowanie
w transporcie większości towarów.
Jeśli wybierzemy przyczepę centralnoosiową (typowo ma ona 2 osie), można
ją wyposażyć w otwierane na bok lub do
góry) drzwi na ścianie przedniej, co po
położeniu pomostu przejazdowego pozwala na za- i rozładunek samochodu
i przyczepy bez rozprzęgania (na wskroś).
W tym przypadku kombinacja samochód
ciężarowy (2- lub 3-osiowy)–przyczepa
(różna liczba osi) daje możliwość optymalizacji całkowitej ładowności i pojemności ładunkowej, w zależności od bieżących potrzeb transportowych.
Klienci wykorzystujący zestawy przestrzenne pochodzą z różnych branż. Są
wśród nich zarówno producenci komponentów motoryzacyjnych, jak również
przedsiębiorstwa działające w przemyśle
chemicznym, budownictwie lub producenci opakowań, materiałów izolacyjnych lub mebli. Są to operatorzy wykonujący transport dalekobieżny, ale także
typowe dostawy dystrybucyjne na niewielkie odległości.

reklama
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Iveco Daily: ewolucja trwa
Na początku czerwca 2021 r. firma Iveco przedstawiła kolejne wcielenie
swojego bestselleru, jakim jest oczywiście model Daily. Prezentacja dla sieci
dealerskiej oraz mediów branżowych odbyła się w formie wydarzenia
cyfrowego, transmitowanego na platformie Iveco Live Channel.

atrząc na historię sprzedaży tego
modelu – a zaczęła się jeszcze
w 1978 r. – i jego niewątpliwie
duży sukces rynkowy, można zgodzić się
ze stwierdzeniem, które padło ze sceny
podczas premiery modelu najnowszej
generacji: Iveco Daily stało się marką
w ramach samej marki Iveco. Daily jest
europejskim liderem w segmencie dostawczych podwozi pod zabudowę (> 22%
udziału), a dzięki 7-tonowej wersji także
w kategorii lekkich samochodów ciężarowych (udział > 54%).
Producent zapewnia, że pod względem innowacyjności nowe Iveco Daily
obecnie nie ma konkurencji na rynku, jest
to samochód najlepszy w swojej klasie pod
względem komfortu i bezpieczeństwa,
wszechstronności i dostosowania do specyfiki zadań transportowych. Na uwagę
zasługuje także znaczne obniżenie całkowitego kosztu posiadania oraz konsekwentnie rozszerzane portfolio usług Iveco ON.
Samochód zachował swoje podstawowe atuty, czyli wszechstronność, solidność konstrukcji, trwałość oraz wydajność, które od lat zapewniają mu czołową
pozycję w swoim segmencie. Teraz dzięki
innowacyjnym i zorientowanym na klienta rozwiązaniom w zakresie zdolności

adaptacyjnych oraz łączności staje się
jednym z najbardziej innowacyjnych pojazdów w segmencie samochodów dostawczych i lekkich użytkowych.

Inteligentne zawieszenie AIR-PRO
Nowe Iveco Daily opcjonalnie można
wyposażyć w pneumatyczne zawieszenie AIR-PRO, które adaptuje się do warunków użytkowania, zapewniając wysoki komfort, płynność i bezpieczeństwo
jazdy, ważne zarówno dla kierowcy, jak
i ładunku. Moduł stałej regulacji tłumienia (CDC) w zawieszeniu AIR-PRO reaguje na nierówności nawierzchni, co 10 ms
ustalając optymalne ciśnienie w każdym
amortyzatorze. Ograniczenie wibracji
o 25% przyczynia się do zapewnienia
najwyższego komfortu jazdy. Zawieszenie AIR-PRO dostosowuje się do obciążenia pojazdu, zmniejszając przechyły
nadwozia na zakrętach nawet o 30%,
co podnosi bezpieczeństwo kierowcy
i ładunku.
Charakterystyką pracy zawieszenia
AIR-PRO może sterować również kierowca. Ma on do wyboru ustawienie Soft
dla najwyższego komfortu, Load dla optymalnych właściwości jezdnych i ograni-
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czenia kołysania w pełni obciążonego
pojazdu, oraz Auto, w którym system
sam dobiera najwłaściwsze parametry.
Do sterowania systemem AIR-PRO służy
obrotowy przełącznik na desce rozdzielczej oraz nowa, intuicyjna grafika na
ekranie TFT. Zawieszenie AIR- PRO ułatwia załadunek i rozładunek, bo zmiana
wysokości podwozia zajmuje niespełna
10 s. Funkcja zapamiętywania wysokości
umożliwia zapisanie wybranej przez kierowcę konfiguracji.

Iveco Driver Pal z Amazon Alexa
Kierowcy nowego Daily pomaga pionierski cyfrowy asystent Iveco Driver
Pal, umożliwiając interakcje z pojazdem
oraz innymi kierowcami, a także korzystanie ze skomunikowanych usług poprzez
polecenia głosowe Alexa firmy Amazon.
Asystent Iveco Driver Pal ma specjalną funkcję MYIveco opracowaną wspólnie z Amazon Web Services, która umożliwia kierowcy sprawdzanie informacji
o stanie technicznym pojazdu, obsługę
systemu nawigacji, wezwanie pomocy
drogowej oraz korzystanie ze wskazówek
dotyczących stylu jazdy sprzyjającego
obniżeniu zużycia paliwa i poprawie bez-
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W nowym Daily zastosowano nowe
fotele, w których środkowe sekcje
siedziska i oparcia są wypełnione
pianką z pamięcią kształtu – pianka
dopasowuje się do sylwetki, umożliwiając równomierne rozłożenie masy,
co zwiększa komfort i zapobiega
bólowi pleców

pieczeństwa na drodze. Iveco Driver Pal
zapewnia również łatwy dostęp do skomunikowanych usług Iveco ON, które aktywnie i skutecznie wspierają biznes klienta.
Drugą specjalną funkcją jest MYCOMMUNITY służąca do komunikowania się z innymi kierowcami. Mogą oni
wymieniać się radami i informacjami na
temat utrudnień w ruchu i innych zdarzeń na trasie, aby uniknąć nieplanowanych postojów i opóźnień. Wiadomości
tłumaczone są obecnie na kilka języków
obsługiwanych przez Alexę, a ich lista
jest stale rozbudowywana.
Kierowcy nowego Daily pomaga
pionierski cyfrowy asystent Iveco
Driver Pal, umożliwiając interakcje
z pojazdem oraz innymi kierowcami,
a także korzystanie ze skomunikowanych usług poprzez polecenia
głosowe Alexa firmy Amazon

Tradycyjnym atutem Iveco Daily
decydującym o jego wszechstronności jest bogata oferta silników
o osiągach zoptymalizowanych
pod kątem wydajnej realizacji
różnych zadań transportowych

Nowa przekładnia manualna
W nowym Daily wprowadzono nową
6-biegową przekładnię manualną, która
zapewnia doskonałe wrażenia z jazdy
oraz charakteryzuje się płynną pracą
i precyzją zmiany przełożeń. Komfort jej
wielogodzinnego użytkowania docenią
zwłaszcza kierowcy pracujący głównie
w mieście. Nowa przekładnia przyczynia się także do obniżenia całkowitego
kosztu posiadania pojazdu – współpracuje z silnikiem o pojemności 2,3 l za pośrednictwem takiego samego sprzęgła
jak w pojazdach z silnikami 3-litrowymi,
co poprawia wytrzymałość zespołu napędowego w najtrudniejszych warunkach
i zwiększa jego trwałość nawet o 18%.
Nowa skrzynia biegów praktycznie nie
wymaga wymiany oleju – okres międzyprzeglądowy wydłużono do 350 000 km,
co pozwala na obniżenie kosztów serwisu
i napraw nawet o 4%.

Nowe fotele
W nowym Daily zastosowano zupełnie nowe fotele, w których środkowe
sekcje siedziska i oparcia są wypełnione
pianką z pamięcią kształtu. Pianka do-

pasowuje się do sylwetki, umożliwiając
równomierne rozłożenie masy. Maksymalny nacisk na ciało kierowcy został
zmniejszony nawet o 30%. Zapewnia to
najwyższy komfort i zapobiega bólowi
pleców. Boczne sekcje pogrubiono 15-milimetrową pianką o zwiększonej gęstości,
aby poprawić trzymanie boczne, a tym samym bezpieczeństwo i wrażenia z jazdy.
Wyższe osoby mogą liczyć na większy
komfort dzięki wydłużonemu o 20 mm
i grubszemu o 15 mm siedzisku, które
oferuje lepsze podparcie ud. Przeprojektowane dźwignie regulacji fotela oraz
bok fotela ułatwiają częste wsiadanie
i wysiadanie z pojazdu.

Gama silników dobrana
do specyfiki eksploatacji
Tradycyjnym atutem Iveco Daily decydującym o jego wszechstronności jest
bogata oferta silnikowa. Do wyboru są
2 silniki, zoptymalizowane pod kątem
wydajnej realizacji różnych zadań transportowych. Silnik F1A o pojemności 2,3 l
i mocy od 116 do 156 KM (od 85 kW do
115 kW) jest dostępny z homologacją
Euro 6-D Final oraz Euro VI-E. Trzylit-

rowy silnik F1C rozwija moc od 160 do
207 KM (od 118 kW do 152 kW). Silnik
F1A wyróżnia się umiarkowanym zużyciem paliwa, obniżonym nawet o 6%
w porównaniu z poprzednim modelem
(cykl WLTP).
Zastosowanie nowej przekładni manualnej pozwoliło na zwiększenie momentu obrotowego o 15%, co poprawia
osiągi nowego Daily w wymagających
warunkach oraz zwiększa wszechstronność przy montowaniu zabudowy z przystawką odbioru mocy. Nowy Daily może
być również napędzane 3-litrowym silnikiem zasilanym CNG o mocy 136 KM
(100 kW) i maksymalnym momencie
350 Nm. Podwójny układ oczyszczania
spalin z selektywną redukcją katalityczną
został całkowicie przeprojektowany,
dzięki czemu nie zajmuje więcej miejsca
niż w poprzednich modelach.
Oczywiście nowe Iveco Daily zachowało legendarnie wszechstronne możliwości zabudowy nadwozia.

Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Iveco
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Zamówione
pojazdy to 9-osobowe vany zabudowane przez firmę
Vvan Grabowski

GTV Bus
odbiera 40 vanów TGE
Firma GTV Bus, lider
międzynarodowych
przewozów osobowych,
odebrała 40 samochodów
dostawczych MAN TGE
w wersji osobowej.
To wynik dynamicznego
rozwoju firmy, która
od dłuższego czasu
planowała inwestycję
w większe samochody.

Katarzyna Biskupska

amówione pojazdy to 9-osobowe
vany zabudowane przez firmę Vvan
Grabowski, wyposażone w najnowszy silnik spełniający obowiązujące
normy czystości spalin i cechujący się
najniższym w swojej klasie zużyciem
paliwa. „Flotę jednocześnie wymieniamy
i powiększamy, co oznacza, że chcemy
wymienić tabor, ale przez to, że się ciągle
rozwijamy, to dobieramy nowe pojazdy”
– powiedział Marcin Jaworski, prezes
zarządu GTV Bus.
Firma GTV Bus od 25 lat wykonuje
przewozy osobowe do Niemiec, Holandii
i Belgii. Wśród zleceń 90% to przewóz
pracowników do pracy za granicą. To, co
wyróżnia firmę wśród konkurencji, to
transport osób dosłownie z konkretnego
adresu do miejsca docelowego, pod adres,
bez tradycyjnego zabierania pasażerów
z przystanków.

62 | WRZESIEŃ 2021 | Transport – Technika – Biznes

„Odbieramy 40 modeli MAN TGE
i można powiedzieć, że to dla nas nowa
droga, bo wcześniej kupowaliśmy mniejsze samochody. Zawsze stawiamy na
bezpieczeństwo i komfort dla naszych
klientów. Teraz postanowiliśmy zamówić też większe pojazdy, wyposażone
w dodatkowe systemy hamowania i bezpieczeństwa oraz dużo wygodniejsze,
regulowane w każdej płaszczyźnie fotele. Pasażerowie docenią zapewne tak
ważny w długiej podróży aspekt, jak
duża przestrzeń na nogi i bagaże” – dodał prezes GTV Bus.
Flota firmy GTV Bus to 400 pojazdów, a wśród nich nie tylko samochody
dostawcze do transportu osób, ale i autokary turystyczne (od 55 do 86 miejsc).
Od 4 lat firma zajmuje się również transportem lokalnym gminnym.

| BIZNES |
Specjalnie dla firmy
GTV Bus: pojazdy przygotowano w zielonym
firmowym kolorze

40 nowych samochodów dostawczych MAN TGE w wersji osobowej zasila flotę firmy GTV Bus.
Przekazanie symbolicznego klucza do samochodów (od lewej): Jan Grabowski – właściciel firmy
zabudowującej Vvan Grabowski, Marc Martinez – prezes zarządu MAN Truck & Bus Polska,
Marcin Jaworski – prezes zarządu GTV Bus, Grzegorz Rogalewicz – dyrektor ds. sprzedaży
samochodów dostawczych MAN Truck & Bus Polska

MAN TGE – bezpieczeństwo
i komfort
Zakupione modele TGE to pojazdy
wyposażone w liczne systemy wspomagające pracę kierowcy, zapewniając najwyższy standard bezpieczeństwa, jak:
asystent hamowania awaryjnego, system
wykrywania zmęczenia kierowcy, ogól-

noeuropejski system eCall, przednie i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy
i pasażera, systemy kontroli trakcji i stabilizacji jazdy, w tym asystent bocznego
wiatru, system wspomagania ruszania na
wzniesieniu, kamera cofania.
Ponadto samochody wyposażono
w urządzenia zapewniające najlepszy
komfort podróży dla pasażerów: system
audio MAN Media Van z 6 głośnikami,

MAN TGE to chętnie wybierany i zamawiany samochód dostawczy, doceniany
za mnogość konfiguracji dla każdego rodzaju transportu, bogate wyposażenie
standardowe i za liczne nowe systemy
asystenckie istotne dla bezpieczeństwa
i komfortu zarówno pasażerów, jak i wspomagające kierowcę oraz za bardzo niskie
zużycie paliwa, a co za tym idzie niskie
całkowite koszty użytkowania TCO.
Van TGE produkowany jest w fabryce
w Białężycach koło Wrześni, gdzie do
tej pory wyprodukowano ponad 50 000
modeli z logo lwa na masce. Spółka
MAN Truck & Bus Polska dostarczyła
polskim klientom od września 2017 r. do
końca 2020 r. prawie 2500 samochodów
tego typu.
Lista odbiorców dostawczaków MAN
w Polsce jest bardzo długa. Są to firmy
z różnych branż: kurierskie, jak DPD Polska, służby mundurowe (Inspekcja Transportu Drogowego, Wojsko Polskie, Służba
Więzienna, Komenda Stołeczna Policji)
czy instytucje medyczne, takie jak Meditrans, Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego,
Falck, Fundacja Siepomaga, Bank Krwi
oraz szpitale w wielu polskich miastach.
Wśród odbiorców podwozi TGE znalazły
się też m.in. Ochotnicze Straże Pożarne,
WOPR, GOPR, Telewizja Polska, Gaz
System, Kancelaria Prezydenta RP czy
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana
Pawła II w podkrakowskich Balicach.
W tym roku do końca sierpnia dostarczono
już 754 samochody MAN TGE.
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Marcin Jaworski,
prezes zarządu GTV Bus

Testowaliśmy modele MAN TGE przez
3 miesiące, testy tych pojazdów odbywały się równolegle z innymi modelami.
Vany MAN wypadły najlepiej – już po tak
krótkim okresie, gdzie pojazdy robiły miesięcznie
ok 30–40 tys. km, oszczędności sięgnęły rzędu 3000 zł
na miesiąc na jednym pojeździe w zależności oczywiście od stylu jazdy kierowcy. Łatwo więc policzyć miesięczną oszczędność po zakupie 40 takich pojazdów.

wnętrzne przestrzeni pasażersko-bagażowej wykonane zostało w technologii
LED. Zamontowane zostało także oświetlenie stopni wejściowych oraz wieszaczki
na ubrania na ścianie grodziowej w części osobowej.
„Gratuluję firmie GTV Bus zakupu 40
samochodów MAN TGE. To świetna decyzja zarówno jeśli chodzi o komfort
pracy kierowcy i pasażerów, jak i o efektywne zarządzanie flotą i koszty eksploatacji. Samochody dostawcze MAN
charakteryzują się wysokim komfortem
podróży, bogatym wyposażeniem w systemy wspierające pracę kierowcy i komfortowe fotele, szczególnie istotne na
dalekich trasach. Mam nadzieję, że bę-

Pasażerowie docenią dużo wygodniejsze, regulowane
w każdej płaszczyźnie fotele oraz tak
ważny w długiej
podróży aspekt,
jak duża przestrzeń
na nogi i bagaże

wygłuszenie wnętrza pojazdu, klimatyzacja oraz ogrzewanie z indywidualnymi
nawiewami dla przestrzeni pasażerskiej,
wygodne pojedyncze fotele dla pasażerów, tapicerka wykonana według indywidualnego projektu, dodatkowe gniazda

USB do ładowania urządzeń mobilnych
w przestrzeni pasażerskiej i bagażowej.
Przegroda oddzielająca przestrzeń bagażową od osobowej zapewnia bezpieczeństwo podróżnych podczas przewozu
dodatkowego bagażu. Oświetlenie we-
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dziecie Państwo zadowoleni z tego zakupu, a nasza współpraca będzie rozwijać się tak dynamicznie jak sama firma
GTV Bus” – powiedział Marc Martinez,
prezes zarządu MAN Truck & Bus Polska
podczas oficjalnego przekazania kluczyków do nowej floty GTV Bus.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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W drugiej połowie ub. r. objął funkcję prezesa i dyrektora zarządzającego
w firmie Ford Polska. Na nowym stanowisku odpowiada między innymi
za całokształt działań sprzedażowych na polskim rynku. Z branżą motoryzacyjną związany jest od 2011 r., zdobywając doświadczenie na różnych stanowiskach w dużych koncernach motoryzacyjnych w Belgii i Wielkiej Brytanii.
Odpowiadał między innymi za przygotowanie planów sprzedaży, analizy
rynku, koordynacje strategicznych projektów, planowanie produktu, a jako
dyrektor regionalny w Wielkiej Brytanii odpowiedzialny był za całą działalność
operacyjną. W 2009 r. ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Wydział
Marketingu i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zdobywając tytuł
licencjata nauk ekonomicznych. W 2010 r. ukończył studia magisterskie
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Uniwersytetu Leuven w Belgii.
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Robert Schneider

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

Z dniem 6 września został nowym prezesem zarządu spółki Solaris Sverige AB.
Posiada ponad 30-letnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich
w obszarze handlu, logistyki oraz militarnym. Jego ostatnie doświadczenia
zawodowe były już ściśle związane z transportem publicznym. Zanim przystąpił do zespołu Solarisa, pracował na stanowisku dyrektora generalnego
w firmie Arriva, pełnił również funkcję kierownika ds. rozwoju produktu
w Keolis. Przed dołączeniem do szwedzkiego oddziału Solaris Bus & Coach
Robert Schneider pracował również dla Ebusco, Transdev Sverige AB
oraz Go-Ahead Nordic. Robert Schneider zastąpił odchodzącego na emeryturę Klausa Hansena, który zarządzał spółką w Szwecji od 2014 r.
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