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Ford Cargo – wiarygodny
partner w biznesie

Chociaż ciągniki Ford F-Max są w sprzedaży zaledwie od połowy 2019 r., to w tak krótkim czasie zdążyły już dobrze przyjąć się na polskim
rynku. Teraz pojawia się kolejny model – są to
budowlane podwozia Ford Cargo.
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Ewolucja Volvo FM trwa

Volvo FM to wszechstronny gracz w drużynie
Volvo Trucks. Samochód ten jest w stanie elastycznie spełnić potrzeby większości klientów
– zarówno tych, którzy wykorzystują zestawy
ciągnik–naczepa, jak i użytkowników podwozi
z zabudowami różnego rodzaju.
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Wiemy, na co stać
samochody MAN

Spółka Coltrans stale modernizuje swój tabor.
W tym roku odebrano 50 ciągników MAN TGX
najnowszej generacji. Jak sprawują się te pojazdy? – rozmawiamy o tym z Tadeuszem Traczykiem, prezesem zarządu spółki Coltrans.
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Lżejsze, pojemniejsze,
wytrzymalsze. Naczepy
kurtynowe ewoluują

Producenci koncentrują się na nowych technologiach i zwiększaniu wartości dodanej dla
klientów poprzez produkcję i wprowadzanie na
rynek nowych produktów. Prezentujemy kilka
ciekawych nowości z grupy naczep kurtynowych.

56

Urbino 9 LE electric
wyjeżdża na ulice

30 września firma Solaris zaprezentowała kolejnego członka rodziny autobusów Urbino.
Jest to 9-metrowy, niskowejściowy autobus
bateryjny Urbino 9 LE electric.
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Niewykorzystany
potencjał?
Zadowolenie w branży transportowej z oprogramowania
służącego do zarządzania kierowcami, pojazdami i operacjami
logistycznymi rośnie, ale ponad jedna trzecia badanych firm nie
korzysta z tych rozwiązań. Jest to kluczowy wniosek z ciekawego
badania pt. „The Connected Truck”, które po raz drugi od 2016 r.
zostało przeprowadzone na zlecenie firmy Continental.

Z

badania wynika, że operatorzy logistyczni są
zainteresowani głównie funkcjami wspomagania kierowcy i technologiami oszczędzającymi
paliwo. Śledzenie pojazdów i bezpieczeństwo
oprogramowania są również uważane za
ważne, ale firmy ostrożnie inwestują – każde
rozszerzenie systemu zarządzania flotą
o kolejne funkcjonalności to przecież
dodatkowe koszty.
Chociaż korzyści wynikające ze stosowania
oprogramowania oceniane są przez jego użytkowników jako bardzo pozytywne, to wciąż
wiele przedsiębiorstw nie korzysta z rozwiązań
tego typu lub korzysta bardzo sporadycznie.
Z badania wynika, że jest to ponad jedna trzecia ankietowanych firm zwłaszcza mniejszych.
Małe firmy są tak samo dotknięte
rosnącymi kosztami i presją na zwiększenie
wydajności, jak duże firmy transportowe.
Najwyraźniej jednak małe firmy nie są jeszcze
przekonane, że oprogramowanie może im
przynieść znaczące korzyści. Branża musi
zająć się tym problemem: konieczne staje się
zapewnienie rozwiązań dostosowanych do
potrzeb mniejszych firm. Jeśli te duże różnice
w użytkowaniu będą nadal dominować, może
dojść do wzrostu przepaści między dużymi,
dochodowymi firmami, intensywnie korzystającymi z technologii, a mniejszymi, z malejącymi zyskami.
W badaniu około dwie trzecie firm wyraziło chęć wprowadzenia większej liczby funkcji
wspomagających kierowcę, a ponad połowa
z zadowoleniem przyjęłaby dalsze technologie
oszczędzające paliwo. Za mniej znaczące należy uznać większą liczbę funkcji zapewniających komfort we wnętrzu, systemy monitorowania ciśnienia w oponach oraz systemy

lepszej komunikacji z kierowcami. Najwyraźniej tak określone potrzeby są zgodne z obecnymi zmianami w sektorze transportu i wiążą
się z nowo wprowadzonymi przepisami
mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa
na drogach i zmniejszenie emisji z pojazdów
– przykładem jest dyrektywa UE o redukcji
emisji CO2. Presja kosztowa jest też nadal
głównym czynnikiem w branży, więc firmy
muszą oszczędzać pieniądze tam, gdzie mogą.
Doskonale wiemy, że to paliwo stanowi dużą
– jeśli nie największą – część kosztów we flocie
i to właśnie ograniczając zużycie paliwa,
można osiągnąć największe oszczędności.
Presja na obniżanie kosztów i zwiększanie
wydajności również odgrywa ważną rolę, jeśli
chodzi o chęć inwestowania. Firmy oczekują,
że ich inwestycje szybko się zwrócą. Ponad
trzy czwarte ankietowanych firm stwierdziło,
że inwestycje w oszczędną jazdę muszą zwrócić się w ciągu dwóch lat, a dla firm z niewielką liczbą pojazdów okres ten jest jeszcze
krótszy. Poszukiwane są zatem rozwiązania,
które przyniosą korzyści ekonomiczne
w krótkim czasie.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
redaktor naczelny
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POJAZDY RENAULT
TRUCKS T EVOLUTION
JUŻ W POLSCE
października br. na Torze Moto Park
Kraków dla klientów sieci Eurocomplex Trucks i Tandem-Trucks,
autoryzowanych dystrybutorów pojazdów Renault
Trucks, zorganizowano dynamiczną prezentację nowej gamy T EVO. Zaproszonych gości przywitali
Krzysztof Bąbka – prezes Eurocomplex Trucks
i Krzysztof Majcherek – prezes Tandem Trucks,
a także Phillipe Gorjux – prezes Renault Trucks Polska i Marcin Majak – dyrektor sprzedaży pojazdów
nowych Renault Trucks.

22

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zapoznać się
z nowościami w pojazdach EVOlution, zwracając
uwagę m.in. na wnętrze z nową leżanką sèrenity,
kolumnę kierowniczą o największym zakresie regulacji w branży, światła w technologii full LED,
najnowszą generację foteli Recaro. Na torze
i płycie poślizgowej sprawdzili też właściwości trakcyjne nowych pojazdów.

Ciekawą ekspozycję stanowiły też prezentacje
samochodów gamy Renault Trucks: modelu K440
8×4 z pompogruszką Cifa Magnum MK 32L, D Wide
320 CNG z zabudową hakową SLT Group i pługiem,
śmieciarki D Wide 320 z zabudową Terberg oraz
elektrycznej śmieciarki na podwoziu Renault Trucks
D Wide Z.E. Pokazano również model Renault
Master RED Edition z silnikiem 2,3 l o mocy 180 KM
z zabudową specjalistyczną do transportu koni. Prezentowano też przyczepę BDF i zabudowę wy-

mienną Gniotpol XBond przeznaczoną do transportu
przesyłek kurierskich drobnicowych, wyposażoną
w system podwójnej podłogi oraz ściany umożliwiające przewożenie odzieży na wisząco. Były
też liczne atrakcje dodatkowe, jak m.in. rywalizacja
samochodami osobowymi na torze doskonalenia
jazdy czy loty śmigłowcem.
(KB)
Zdjęcia: © K. Biskupska

ojazd na okładce to 9-metrowy, niskowejściowy autobus elektryczny Solaris Urbino 9 LE electric. Autobus jest wyposażony w chłodzony cieczą elektryczny silnik centralny o maksymalnej mocy chwilowej 220 kW, napęd przenoszony jest na oś tylną. Źródłem energii są baterie
Solaris High Energy – maksymalna łączna pojemność baterii dla Urbino 9 LE electric wynosi ponad
350 kWh. Energia w bateriach może być uzupełniana poprzez standardowe złącze plug-in, opcjonalnie przewidziano możliwość zamontowania pantografu. W zależności od wyposażenia pojazdu w pierwszej klasie maksymalnie na pokład wejdą 73 osoby, w klasie drugiej – 60 osób. Maksymalna liczba
siedzeń wynosi 27, pasażerowie mogą dostać się na pokład przez drzwi w układzie 1–2. W autobusie znajdują się także miejsca o podwyższonej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami czy podróżnych z wózkami dziecięcymi, dostępne są także miejsca siedzące wyposażone w ISO-FIX.

P
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Na placu pod Iglicą
goście spotkania
mogli zobaczyć
działanie systemu
PRESKO

Od lewej: Marcin Saluk, dyrektor działu Techniki Komunalnej
w spółce HEWEA, Wiesław Szoplik, prezes spółki HEWEA
oraz dr Maciej K. Mazur, ekspert Komitetu Technicznego ds. Sprzętu
do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych

PRZYSZŁOŚĆ ODBIORU
ODPADÓW KOMUNALNYCH
WE WROCŁAWIU
październiku br. uczestniczyliśmy
w panelu dyskusyjnym, którego głównym tematem była przyszłość odbioru
odpadów komunalnych we Wrocławiu. Organizatorem spotkania była firma HEWEA – dystrybutor
nowatorskiego systemu odbioru i segregacji odpadów PRESKO.

W

We Wrocławskim Centrum Kongresowym zaproszeni goście, czyli przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, rad osiedli oraz gminy Wrocław, a także
zarządcy nieruchomości i firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych dyskutowali na
temat możliwości likwidacji wiat śmietnikowych
i wdrożenia systemu PRESKO w dzielnicach Wrocławia. Spółdzielcy i zarządcy mówili m.in. o problemach z dewastacją i podpalaniem wiat, o podrzucaniu odpadów oraz o szczególnie trudnej
sytuacji w centrum miasta, gdzie restauratorzy,
nie dbając o segregację, wyrzucają resztki żywności do pojemników przeznaczonych dla mieszkańców. Wszyscy byli zgodni, że system PRESKO
mógłby rozwiązać znaczną część tych problemów.

Oto niektóre wnioski z dyskusji:
– Program pilotażowy przeprowadzony wraz z gminą
Wrocław na osiedlu Pilczyce na przełomie 2019/
2020 r. pokazał, że likwidacja wiat śmietnikowych i ustawienie pojemników szeregowo wzdłuż
drogi dojazdowej w uczęszczanym i widocznym
miejscu znacznie dyscyplinuje mieszkańców do
„celnego” wrzucania worka z odpadami do pojemnika. Ogranicza także podrzucanie odpadów,
w tym także poremontowych, mobilizuje do segregacji odpadów oraz niemal całkowicie eliminuje
problem załatwiania potrzeb fizjologicznych przy
śmietniku. Przedstawicielka jednego z zarządców
nieruchomości na Pilczycach potwierdziła, że mieszkańcy byli bardzo zadowoleni z innowacyjnego
systemu, a – cytując – „Jedyną wadą pilotażu było
to, że się skończył”.
– Ustawienie pojemników na belce mocującej
praktycznie uniemożliwia ich przewracanie przez
wiatr czy przez wandali.
– Szczelne zamknięcie klapy oraz wykonanie całości
pojemnika ze stali blokuje dostęp szczurom oraz
ogranicza ryzyko pożaru w przypadku podpalenia.
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– Otwieranie pojemnika dźwignią nożną jest zdecydowanie wygodniejsze i bardziej higieniczne
niż ręczne.
– Koszt wprowadzenia systemu, chociaż wyższy
od standardowego sposobu zbiórki odpadów, amortyzuje się w ciągu ok. 4 lat dzięki zredukowanym
kosztom pracy, gdyż opróżnianie pojemników odbywa się automatycznie, wszystko obsługuje kierowca pojazdu.
– W pojemnikach można zamontować czujnik
przepełnienia, który informuje operatora o konieczności odbioru. Można też zastosować ograniczenia dostępu, takie jak otwieranie na chip, kartę lub
poprzez aplikację.
W drugiej części spotkania, po panelu dyskusyjnym, odbyła się dynamiczna prezentacja nadwozia do automatycznego mycia pojemników oraz
pokaz działania systemu PRESKO, czyli opróżnianie pojemników oraz odstawianie ich na miejsce
przez automatyczny manipulator.
(KB)
Zdjęcia: © HEWEA
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Ford Cargo – wiarygodny
partner w biznesie

Dariusz Piernikarski

Chociaż ciągniki Ford F-Max są w sprzedaży zaledwie od połowy 2019 r.,
to w tak krótkim czasie zdążyły już dobrze przyjąć się na polskim rynku.
Teraz pojawia się kolejny model – są to budowlane podwozia Ford Cargo.

ebiut marki Ford w segmencie ciężarowym można uznać za bardzo
udany: po wprowadzeniu na rynek
w 2019 r. do klientów trafiły 22 ciągniki,
w 2020 r. było to 146 pojazdów, a w okresie od stycznia do sierpnia 2021 r. sprzedano już 195 szt.
Można było się zatem spodziewać, że
na polskim rynku pojawią się ciężarowe
podwozia marki Ford – i tak się stało.
Ford Cargo – bo o tym modelu mowa – pojawił się w sprzedaży Forda Trucks Polska
latem br. W połowie września zostaliśmy zaproszeni do kopalni piachu w okolicach Siemiatycz, aby tam, w realnych
warunkach, poznać choć trochę możliwości tych pojazdów.

w 2011 r. w wyniku umowy Global Truck
Agreement podpisanej między Ford Otosan a Ford Motor Company, na mocy
której Ford Otosan uzyskał prawa do
globalnej sprzedaży ciężkich pojazdów
użytkowych i ich silników pod marką
Ford Trucks. Oprócz wspomnianych modeli ciężarowych F-Max i Cargo spółka
Ford Otosan produkuje również modele
Transit, Custom oraz Courier. Ciężarówki
Ford Cargo i F-Max powstają w tureckiej
fabryce samochodów ciężarowych oraz
.
silników i układów napędowych Inönü
(w miejscowości Eskişehir) – jest to jeden z dwóch na świecie zakładów produkcyjnych Ford Trucks.

Ford Otosan
Forda Cargo, podobnie jak model
F-Max, produkuje w Turcji Ford Otosan
(Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.) – spółka
notowana na giełdzie pod równorzędnym
partnerstwem Ford Motor Company (41%
udziałów) i Koç Holding (41%), pozostała
część akcji (18%) znajduje się w obrocie publicznym. Ford Trucks powstało

Ford Cargo 4142M 8×4 to wariant
podwozia przygotowany specjalnie
pod betonomieszarkę – w wersji
fabrycznej dobrą propozycją jest betonomieszarka tureckiej grupy Imer
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Aby eksploatacja ciężarówek Ford
Trucks miała sens, do dyspozycji klientów musi być sieć serwisowa. Obecnie
w 27 krajach Europy działają 224 punkty
odpowiadające za sprzedaż i obsługę.
W naszym kraju Ford Trucks Polska buduje sieć serwisową i dealerską pod własną
marką – w maju 2021 r. tworzyło ją już
10 niezależnych dealerów. Przypomnijmy, że zgodnie z podpisaną w czerwcu
2019 r. umową spółka Q-Service Truck
jest wyłącznym importerem ciężarówek
Ford Trucks w Polsce i na niej spoczywa
zadanie tworzenia organizacji dealerskiej marki Ford Trucks – na razie rozwija się ona nad podziw dobrze.
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Pojazdy budowlane Ford Cargo
Ciężkie pojazdy budowlane to oczywiście podwozia wieloosiowe w różnych
konfiguracjach i o różnym przeznaczeniu. Nie inaczej jest też w ofercie Ford
Trucks. „Budowlanka” tej marki to podwozia w konfiguracji 6×4, 8×4, 4×2, 6×2
oraz 8×2 przeznaczone pod zabudowy
różnego typu, wśród nich są te najbardziej typowe, czyli wywrotki, betonomieszarki czy pompy do betonu.
W lekkich zastosowaniach drogowych
i terenowych budowlane samochody Ford
Trucks mogą być napędzane 9-litrowymi
silnikami Ecotorq 9L o mocy maksymalnej 330 KM (243 kW) i maksymalnym momencie obrotowym 1300 Nm.
Silniki te współpracują z manualnymi
skrzyniami biegów Eeaton 9S ESO14409
o 9 przełożeniach. Producent w swoich
ciągnikach siodłowych stosuje 13-litrowe
silniki Ecotorq 13L regulowane na moce
420, 480 i 500 KM (309, 353, 367 kW),
rozwijające momenty maksymalne odpowiednio 2150, 2500 oraz 2500 Nm,
przy czym w modelach Cargo montowane
są wersje o mocy 420 i 480 KM, w F-Max

Ford Cargo 4142D 8×4 zabudowany stalową wywrotką tylnozsypową Skibicki: solidny pojazd
do codziennej pracy

tylko o mocy 500 KM. W zależności od
przenoszonego momentu obrotowego
stosowane są 16-biegowe manualne
skrzynie przekładniowe ZF 16S2230 lub
16S2530, w silnikach 500-konnych jest
to zautomatyzowana skrzynia traXon
12TX2210. Wszystkie silniki 13-litrowe
mają hamulec silnikowy rozwijający moc
hamowania 462KM/340 kW, opcjonalnie
skrzynia biegów może być wyposażona
w intarder o mocy ciągłej 218 KM/160 kW
(maksymalna 816 KM/600 kW).

Podwozia drogowe i budowlane wyposażane są wyłącznie w silniki Ecotorq
13L o mocy 420 KM. Mogą one współpracować z manualnymi skrzyniami biegów ZF 16S2230 o 16 przełożeniach lub
zautomatyzowanymi, 12-biegowymi przekładniami traXon 12TX2210. Skrzynia
zautomatyzowana w zależności od przeznaczenia pojazdu ma różne programy
zmiany biegów – w zastosowaniach typowo drogowych (ciągniki i podwozia) są to
tryby Eco, Power, Rocking, w podwoziach

reklama
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budowlanych – Eco, Off-Road, Rocking.
Samochody można wyposażyć w przystawkę odbioru mocy o momencie obrotowym 650 Nm i mocy 177 KM/130 kW
(silniki Ecotorq 13L) lub 500 Nm i 136 KM/
100 kW (Ecotorq 9L).
W gamie budowlanych podwozi 3-osiowych Ford Cargo znajdują się wersje 6×2
(oznaczenia 2533D, 2542D) oraz 6×4
(3542D, 3533M, 3542M, 3542P) w różnych wariantach konfiguracji, np. z kabiną dzienną (DC) i sypialną z niskim dachem (LRSC), zawieszeniem osi tylnej
mechanicznym lub pneumatycznym. Z dokumentacji technicznej wynika, że we
wszystkich modelach 3-osiowych nośność
osi przedniej to 8 t, na wszystkich kołach
stosowane są hamulce bębnowe, standardowy rozstaw osi to 3800 mm (opcja
4500 mm w wersji 3542D LRSC).
W gamie budowlanych podwozi 4-osiowych Forda Cargo znajdują się wersje
8×2 oraz 8×4 (4142D, 3233M, 4142M,
3242CD, 4142P). Podobnie jak w podwoziach 3-osiowych jest wiele wariantów konfiguracji. We wszystkich modelach 4-osiowych nośność osi przedniej to
8 t (opcjonalnie 7 t), na wszystkich osiach
stosowane są wyłącznie zawieszenia mechaniczne, a w kołach stosowane są hamulce bębnowe (wyjątek: 4142M 8×4
z hamulcami tarczowymi), standardowy
rozstaw osi to 3800 mm (opcja 4500 mm
w wersji 3542D LRSC).
Przy manualnych skrzyniach biegów
opcjonalnie stosowane są 2-tarczowe
sprzęgła, na tylnych osiach montowane
są wzmacniane 5-piórowe resory paraboliczne (nośność techniczna osi tylnych
typu tandem 2×13,4 t), są też stalowe
osłony newralgicznych komponentów
podwozia takich jak miska olejowa i zbiornik paliwa. Rama pojazdu ma podłużnice
o grubości 10 mm wykonane ze stali
typu S500 (wersje z silnikiem Ecotorq 9L:
7 mm, S355).
Jak należy odczytywać oznaczenia poszczególnych wersji Forda Cargo? Okazuje się to bardzo proste: pierwsze dwie
cyfry to maksymalna masa pojazdu w tonach, kolejne dwie to moc silnika (×10 KM),
a litera na końcu oznacza typ pojazdu.
Mamy zatem: F – przystosowany do ciągnięcia przyczepy, T – ciągnik siodłowy,
D – wywrotka, M – betonomieszarka, P
– pompa do betonu.
Producent zapewnia, że budowlane
Fordy Cargo to pojazdy zaprojektowane
do pracy w ekstremalnych warunkach.

Deska rozdzielcza – bardzo prosta,
ale jednocześnie absolutnie przejrzysta,
liczba przełączników ograniczona
do minimum; co ciekawe, udało się
zmieścić tachograf i radioodtwarzacz

Ciągnik F-Max w zestawie ze stalową naczepą Schwarzmüller – chociaż naczepa nie
była załadowana, to zestaw na terenie kopalni piachu radził sobie bez problemów

Pod względem parametrów wymiarowych i wytrzymałościowych podwozia
te mieszczą się w kategorii XHD (extra
heavy duty).

Ford Cargo z bliska
Podczas prezentacji przygotowanej
przez Ford Trucks Polska do dyspozycji
mieliśmy 3 pojazdy. Podwozia z zabudowami to Ford Cargo 4142M z betonomieszarką tureckiej grupy Imer, Ford
Cargo 4142D zabudowany stalową wywrotką tylnozsypową Skibicki (Grupa
SLT) – oba samochody w konfiguracji
8×4 z 420-konnymi silnikami Ecotorq
(bo tylko takie są montowane w podwoziach budowlanych), przy czym w betonomieszarce zastosowano zautomatyzowaną skrzynię biegów, a w wywrotce
– manualną. Ciągnik siodłowy Ford F-Max
z silnikiem o mocy 500 KM spięty ze
stalową naczepą samowyładowczą firmy Schwarzmüller.
Kabina Forda Cargo ma nietuzinkowy
wygląd, w zasadzie trudno jest pomylić
tę ciężarówkę z pojazdem innej marki.
O gustach się nie dyskutuje, ale moim
zdaniem Ford Cargo widziany z zewnątrz
może wzbudzać sympatię: ma „waleczny” wygląd i emanuje gotowością do
ciężkiej pracy. Trudno jest się dopatrzyć
wyraźnych podobieństw z kabiną Forda
F-Max – ta ostatnia jest przecież sto-
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sunkowo nową konstrukcją, a kabina
modelu Cargo z niewielkimi zmianami
wywodzi się jeszcze z roku 2012.
Oglądając kabiny budowlanych Fordów z bliska, zauważymy, że projektanci
i konstruktorzy postawili zdecydowanie
na praktyczność i prostotę konstrukcji,
rezygnując z zaawansowanego dopracowania szczegółów typowego dla marek premium. Jak należy to rozumieć?
Zupełnie dosłownie: są te elementy, które
w samochodzie budowlanym znaleźć się
powinny, np. duży kąt natarcia, wahliwy
najniższy stopień, solidny stalowy zderzak, wyżej umieszczone reflektory, płyta
osłonowa itp. Wszystko to tworzy spójną
całość, co do jakości montażu nie można
mieć zastrzeżeń, widać również, że gdyby konieczna była wymiana jakiegoś
uszkodzonego elementu – można to zrobić szybko i sprawnie.
We wnętrzu jest schludnie i bardzo
tradycyjnie – nie ma tu nowoczesnych
elementów stylistycznych, nie otacza nas
wszechobecna elektronika, na niemal
pionowej desce rozdzielczej, oprócz potrzebnych przełączników udało się zmieścić radioodtwarzacz i tachograf. Poniżej
niewielka półka na drobiazgi z wydzielonymi miejscami na wstawienie kubków.
Obrazu dopełnia konwencjonalny wyświetlacz tablicy wskaźników. Schowki
boczne na drzwiach mają całkiem spore
rozmiary jak na tak kompaktową kabinę.
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Całość wnętrza jest bardzo spartańska
przy minimum niezbędnego wyposażania.
Niektóre z zastosowanych rozwiązań
mogą wprawiać w zakłopotanie, np. poręcze przy wejściu do kabiny to po prostu pomalowane metalowe drążki bez
dodatkowej osłony – w warunkach zimowych może to sprawiać pewne niedogodności. Zastrzeżenia może wzbudzać
również usytuowanie konsoli i drążka
obsługi zautomatyzowanej skrzyni biegów – elementy te umieszczono na tunelu
silnika, a nie na przełączniku przy kolumnie kierownicy lub desce rozdzielczej.

mochody – wywrotka i betonomieszarka,
ale i ciągnik z naczepą – bez problemu
radziły sobie z drogami gruntowymi, śmiało pokonywały błotniste kałuże i nieco
bardziej grząskie miejsca. Komfort jazdy
oceniłbym jako typowy dla samochodów
budowlanych, czyli jazda samochodem
z ładunkiem była znacznie bardziej wygodna niż na pusto. Zmiany biegów w wypadku skrzyni zautomatyzowanej odbywały się pewnie, bez wyraźnych szarpnięć,
manualna skrzynia również pracowała
bez zarzutu. We wnętrzu podczas jazdy
nie było zbyt głośno – z pewnością jest

wych, które poszukują wytrzymałych
i trwałych samochodów do realizacji codziennych zadań w lekkich i średnio trudnych warunkach terenowych. Choć kabina
nie ma nowoczesnej stylistyki typowej
dla marek premium, to przecież wszystko
jest na swoim miejscu, ergonomia obsługi jest bez zarzutu, są też niezbędne w budowlanym obszarze zastosowań systemy
wspomagania kierowcy, które ułatwiają
jazdę i podnoszą bezpieczeństwo.
Kierowca, przesiadając się z pojazdu
innej marki do Forda Cargo, nie będzie
potrzebował zbyt długiego czasu na aklimatyzację, a możliwości w zakresie nośności podwozia (czyli ładowność pojazdu)

Budowlanka nie lubi kompromisów: Fordy Cargo 4142D przygotowane do zabudowy wywrotką standardowo mają rozstaw osi 5100 mm, osie w układzie tandem o nośności technicznej 2×13,4 t mają reduktory w piastach kół, hamulce
bębnowe oraz wytrzymałe zawieszenie w postaci pakietu resorów
parabolicznych o grubości 100 mm każdy

Zawieszony pneumatycznie fotel kierowcy z typowymi funkcjami regulacji
jest bardzo wygodny. Regulacja położenia kierownicy odbywa się w wystarczającym zakresie, więc w efekcie możemy dostosować pozycję optymalnie do
swoich upodobań.
Mimo prostoty kokpit i całe miejsce
pracy kierowcy wyglądają bardzo schludnie, wszystkie elementy są dobrze spasowane, jakość plastików nie budzi zastrzeżeń, nic nie trzeszczy w czasie jazdy.
Dla piszącego te słowa zaskoczeniem
było to, że radioodtwarzacz wstawiany
w pojedynczy slot DIN to nie oryginalne
rozwiązanie Forda, a produkt zewnętrzny, który można zapewne wybrać wedle
preferencji użytkownika. Większość konkurentów pod tym względem od lat stosuje rozwiązania fabryczne, zintegrowane z deską rozdzielczą.

Wrażenia z jazdy
Spotkanie z Fordem Cargo nazwałbym przejażdżką, a nie pełnowymiarowym testem, choć miejscem akcji była
kopalnia piachu, a wywrotka została załadowana sporą ilością tegoż. Oba sa-

© Ford Trucks Polska

Charakterystyczny kształt kabiny Forda
Cargo powoduje, że trudno go pomylić
z samochodami innej marki

to zasługa dobrego wyciszenia. Mimo
że samochody napędzane były przez silniki o mocy 420 KM, to należy pozytywnie ocenić dynamikę rozpędzania – w pełni
obciążona wywrotka nie miała najmniejszych problemów z pokonywaniem nawet sporych podjazdów, co świadczy
o bardzo dobrym zestrojeniu komponentów układu napędowego i doborze
przełożeń skrzyni biegów. Silniki Ecotorq
to oszczędne jednostki napędowe – podczas naszych testów nie udało się wiarygodnie ocenić spalania, ale doświadczenia zebrane przez użytkowników Fordów
F-Max potwierdzają tę tezę.

Na zakończenie
Podsumowując, można powiedzieć,
że Ford Cargo jako podwozie budowlane
to propozycja dla tych firm transporto-

i relatywnie niskie spalanie sprawią, że
zarówno właściciel, jak i bezpośredni
użytkownik będą skłonni polubić ten samochód. Dodatkowym atutem jest oczywiście cena – Ford Cargo oferowany na
naszym rynku to podwozie zdecydowanie tańsze niż odpowiedniki innych marek i – co obecnie ważne – samochody
te po zamówieniu będą możliwe do odebrania po znacznie krótszym czasie.
Ford Cargo może być objęty ważną
w całej Europie rozszerzoną gwarancją
do 3 lat bez limitu kilometrów, co ma
przekonać klientów do wysokiej jakości
pojazdu. Wszelkiego rodzaju usterki – jeśli
się pojawią – zostaną wyeliminowane
skutecznie w jednym z autoryzowanych
serwisów Ford Trucks w Polsce.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Ewolucja Volvo FM trwa
Dariusz Piernikarski

Volvo FM to
wszechstronny gracz
w drużynie Volvo Trucks.
Samochód ten jest
w stanie elastycznie
spełnić potrzeby
większości klientów
– zarówno tych, którzy
wykorzystują zestawy
ciągnik–naczepa,
jak i użytkowników
podwozi z zabudowami
różnego rodzaju.

rzyjrzyjmy się, jak wyglądała ewolucja modelu FM w ostatnich latach
– skoncentrujemy się na ciągniku
siodłowym. Najnowsza modernizacja
miała miejsce w 2020 r., a poprzednia
w 2013 r. W ciągu tych 7 lat zmieniały
się oczekiwania branży transportowej,
nastąpił również znaczący postęp technologiczny. Nic więc dziwnego, że w ubiegłym roku klienci czekali na odnowione
Volvo FM z dużą nadzieją. I z pewnością nie mają powodów do rozczarowania.

Volvo FM A.D. 2013
W roku 2013 w Volvo FM pojawiła
się nowa kabina o wyglądzie zewnętrznym silnie nawiązującym do modeli FH
i FH16 o całkowicie zmienionym wyglądzie zewnętrznym. Kabinę posado-

wiono nisko na ramie, co oznacza praktyczne, wygodne wejście po 2 stopniach
i lepszą widoczność z miejsca kierowcy.
Optycznie tę niską pozycję uwydatniał
ciemny fragment pasa czołowego poniżej przedniej szyby.
Znacznie zredukowano masę własną
wszystkich wersji Volvo FM, co zwiększyło atrakcyjność pojazdu dla klientów
działających w segmentach takich jak
np. transport płynów i materiałów sypkich luzem, czyli wymagających jak najlżejszego, a jednocześnie bezpiecznego
podwozia o przewidywalnych właściwościach jezdnych. Nowym rozwiązaniem
były również podwozia z trzema osiami
skrętnymi: jedną przednią i dwiema tylnymi w konfiguracji 8×2 Tridem oraz
dwiema przednimi i jedną tylną w konfiguracji 8×2 z podwójną osią przednią.

Tak wygląda
ewolucja modelu
FM – z lewej
wersja modelowa
z 2013 r., z prawej najnowsza
z 2020 r.
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Wygląd jest znajomy, ale profil nowego FM jest bardziej prosty, kształty gładsze, a reflektory bardziej wyraziste; zdecydowanie poprawiono właściwości aerodynamiczne kabiny, zaczynając od tak ważnych choć prawie niezauważalnych drobiazgów jak lepsze spasowanie poszczególnych elementów, poprzez dopracowanie kształtu naroży czy lusterek, a na dodatkowych elementach, takich jak międzyosiowe spoilery boczne, kończąc

Wprowadzono również reflektory
główne o kształcie podkreślającym pokrewieństwo z Volvo FH. W pojedynczych lampach zespolonych zintegrowano wszystkie funkcje oświetleniowe
– także kierunkowskazy i światła dzienne.
W opcji znalazły się reflektory biksenonowe lub aktywne reflektory biksenonowe, kierujące wiązkę światła w stronę,
w którą pojazd skręca.
Jedną z najważniejszych nowości
wprowadzonych w Volvo FM w 2013 r.
był aktywny układ kierowniczy Volvo (znany oczywiście z modeli FH, w FM – opcjonalny). Układ ten łączy w sobie konwencjonalny, hydrauliczny układ wspomagania
z elektronicznie sterowanym silnikiem
elektrycznym, zamontowanym na przekładni kierowniczej. Pojawiła się również
funkcja I-See optymalizująca zmiany
biegów, prędkości i użycie hamulców
dodatkowych w zależności od aktualnej
topografii drogi.

Wygodne i funkcjonalne
miejsce pracy
W modelu FM z 2013 r. wprowadzono nową deskę rozdzielczą i wiele
innych elementów wyposażenia wnętrza,
dzięki czemu miejsce pracy kierowcy stało
się bardziej wygodne i ergonomiczne.
Podobnie jak w modelu FH deska rozdzielcza otaczała kierowcę, dzięki czemu
wszystkie elementy sterujące były widoczne i łatwo dostępne. W koło kierownicy wbudowano przyciski sterujące
wieloma funkcjami, takimi jak m.in. tempomat, telefon, system Dynafleet i sys-

Silniki D11 i D13
Euro VI D zyskały
na mocy, poprawiono charakterystyki przebiegu momentu obrotowego;
pod względem konstrukcji ramy, zawieszenia i rozmieszczenia poszczególnych
komponentów wprowadzone zmiany są
niewielkie

tem nawigacyjny. Pojawił się panel tzw.
przełączników przenośnych, na którym
można było umieszczać elementy sterujące różnego rodzaju funkcjami. Jednym
z przykładów jest np. opcjonalny czteroprzyciskowy panel sterujący skrzyni biegów I-Shift, zastępujący konwencjonalną
dźwignię wybieraka zakresów, montowaną obok fotela.
Fotel kierowcy mógł być pochylany
do przodu o dodatkowe 4° (w stosunku
do poprzedniego), a jego oparcie stało się
o 10 mm cieńsze – pozwoliło to na zwiększenie zakresu regulacji i ułatwiło przyjęcie optymalnej pozycji za kierownicą.
Stacyjkę przeniesiono na deskę rozdzielczą, dzięki czemu powiększono przestrzeń
na nogi kierowcy.
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Volvo FM A.D. 2020
We wrześniu 2020 r. Volvo Trucks
Polska zaprezentowało najnowszą gamę
pojazdów: Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM
i Volvo FMX – była to największa premiera
w historii firmy. Volvo FM po gruntownej
modernizacji ma przyciągnąć kierowców
nową kabiną i lepszą widocznością. W nowej generacji tych ciężarówek pojawiło
się wiele udoskonaleń środowiska pracy
kierowcy i innowacji podnoszących poziom
komfortu, bezpieczeństwa i wydajności.
Kabina Volvo FM otrzymała bardziej
zaokrąglone krawędzie, a szczeliny między dolnym i górnym pasem przednim
są mniejsze, aby poprawić właściwości
aerodynamiczne. Pojedyncza, elegancka
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We wnętrzu kabiny zaszły kolosalne przeobrażenia: nowa deska rozdzielcza, cyfrowy wyświetlacz tablicy wskaźników, opcjonalny wyświetlacz
dodatkowy – tu rozwój technologiczny odcisnął swoje piętno; choć tunel
silnika pozostawiono bez istotnych zmian, to niższe osadzenie kabiny
poprawiło widoczność w nowym Volvo FM, jest tak również za sprawą
poprowadzenia szyb w podobny sposób jak w kabinach Volvo FH

W nowym FM leżanka dolna o wymiarach 70×200 cm ma komfortowy
materac o grubości 16 cm, w porównaniu z poprzednim modelem jest
ona nieco wyżej, co pozwoliło utworzyć pod nią dużą przestrzeń do przechowywania; przejście z fotela na leżankę jest łatwiejsze ze względu
na nowy wybierak zakresów skrzyni biegów I-Shift

i wyrazista linia przechodzi przez bok kabiny. Reflektory (halogenowe lub LED)
w kształcie litery V umieszczono tak, aby
uzyskać optymalne parametry aerodynamiczne, ich linie łączą się z kształtem
kabiny. Większy panel z logo Volvo i górna
krata wlotu powietrza z nowym wzorem
siatki nadają samochodowi odważny i zdecydowany wygląd. Kiedy podejdziemy
bliżej do drzwi, zauważymy, że stopnie
wejściowe mają aluminiowe wstawki. To
szczegóły, które mają znaczenie.
Aby poprawić widoczność, obniżono
linię drzwi, zastosowano nowe lusterka
wsteczne oraz kamerę narożną po stronie pasażera (opcja). Widoczność poprawiają węższe i mniej pochylone słupki
przednie – pozwoliło to także uzyskać dodatkowy metr sześcienny przestrzeni
we wnętrzu.

Technicznie doskonałe
Naturalnie silniki porównywanych modeli Volvo FM różnią się poziomem spełnianych norm toksyczności spalin. W starszych pojazdach konieczne było spełnienie
wymagań normy Euro VI Step C, obec-

nie montowane są silniki spełniające wymagania normy Euro VI Step D, a nawet
Euro VI Step E. Zmiana norm pozwalała
na poprawę osiągów silnika – obecnie
mamy do dyspozycji jednostki napędowe
o wyższych mocach maksymalnych i lepiej ukształtowanych charakterystykach
momentu obrotowego.
Volvo FM a.d. 2013 było dostępne
z silnikiem D13 w wariantach o mocy
420–500 KM (309–368 kW), a silnik D11
w wariantach o mocy 330–450 KM (243–
–331 kW). Obecnie można wybierać spośród silników D11 Euro VI D o mocy
330–460 KM (243–339 kW) oraz silników D13 Euro VI D o mocy 420–500 KM
(309–368 kW). Zautomatyzowana skrzynia biegów I-Shift z biegami pełzającymi
umożliwia łatwe ruszanie z dużymi ładunkami, powolne pełzanie i efektywne
zużycie paliwa przy dużych prędkościach.
Opcjonalnie samochód można wyposażyć
w skrzynię I-Shift Dual Clutch z podwójnym sprzęgłem, co pozwala z łatwością
utrzymać wysokie średnie tempo jazdy
nawet w pagórkowatym terenie.

Systemy wspomagające, takie jak
ostrzeganie przed kolizją z hamulcem
awaryjnym i aktywny układ kierowniczy
z asystentem stabilności i asystentem
utrzymania pasa ruchu, pomagają w sytuacjach, które w przeciwnym razie mogłyby być katastrofalne. Nie służą one
wyłącznie wygodzie kierowcy, są funkcjami bezpieczeństwa, które wkraczają,
aby zmniejszyć ryzyko wypadku. Zarówno modele Volvo FM starszej generacji,
jak i te najnowsze wyposażone są w system I-See. Różnica między nimi polega
na tym, że w przypadku starszych pojazdów algorytm sterowania bazował na
danych drogowych przechowywanych
w chmurze, obecnie wykorzystywane są
precyzyjne mapy topograficzne, które
są na bieżąco aktualizowane z zasobów
przechowywanych w chmurze.
Podwójne akumulatory żelowe zapewniają łatwość rozruchu silnika, nawet jeśli na pokładzie korzystamy z dużej
liczby dodatkowych odbiorników energii
elektrycznej. Ostatnio zaczęto zastępować akumulatory żelowe bateriami typu
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AGM, w których elektrolit jest absorbowany w chłonnej macie z włókna szklanego, dzięki czemu są one jeszcze bardziej
trwałe: odporne na wstrząsy i wytrzymują
o wiele więcej cykli.
Poprawie bezpieczeństwa Volvo FM
służą takie funkcje jak tempomat sterujący prędkością przy zjeździe ze wzniesienia (tempomat zjazdowy), a także udoskonalony tempomat adaptacyjny (ACC),
który działa w całym zakresie prędkości,
nawet do 0 km/h.

związane z obsługą pojazdu znajdują się
dokładnie tam, gdzie być powinny. Mamy
pełną kontrolę nad wszystkim, czego
potrzebujemy do wykonania pracy w jak
najbardziej wydajny sposób.
W środku centralnym elementem jest
nowa deska rozdzielcza (oferowana w różnych kolorach) z nowoczesnym aktywnym
wyświetlaczem i większą liczbą schowków. Zestaw wskaźników znalazł się na
12-calowym wyświetlaczu o wysokiej
rozdzielczości z przejrzystym interfejsem.

Dobrych rzeczy nie należy zbytnio zmieniać: nisko zawieszona kabina, tylko dwa stopnie
wejściowe to jedna z wielu cech, które klienci doceniają w Volvo FM; w nowej wersji
stopnie otrzymały aluminiowe nakładki zmniejszające poślizg

Opcjonalnie dostępny jest aktywny
układ kierowniczy Volvo z takimi systemami bezpieczeństwa jak układ monitorowania pasa ruchu i wspomaganie
stabilności. Volvo FM może mieć również
system rozpoznawania znaków drogowych, które są następnie wyświetlane na
wyświetlaczu zestawu wskaźników, aby
ostrzec kierowcę.

Nowa kabina: istota tkwi
w szczegółach
Wsiadając do nowego Volvo FM, wyraźnie zauważymy, jak duże zmiany zaszły we wnętrzu. Jest ono inne, a zarazem
dobrze znane. W pierwszej kolejności
uderza przestronność i ilość docierającego światła. Nie zaskakuje, że po zajęciu
miejsca za kierownicą wszystkie elementy
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Kierowca może bez trudu zapoznać się
z ważnymi informacjami, a także wybrać jeden z czterech widoków ekranu,
zależnie od sytuacji jazdy.
Volvo FM można też opcjonalnie wyposażyć w 9-calowy wyświetlacz dodatkowy obsługujący system Infotainment,
nawigację, informacje o transporcie i obraz z kamer monitorujących (maksymalnie 8). Wyświetlacz można obsługiwać
różnymi sposobami: za pomocą intuicyjnie umieszczonych przycisków na kierownicy, głosowo lub bezpośrednio za
pośrednictwem ekranu dotykowego i panelu sterowania.
Leżanka dolna o wymiarach 70×200 cm
ma komfortowy materac o grubości 16 cm
(warianty: miękki, średnio twardy i twardy). Opcjonalnie w kabinach sypialnych
można zamówić leżankę górną o wymiarach: 70×190 cm lub 60×190 cm.
W porównaniu z poprzednim modelem
leżanka znajduje się nieco wyżej, co pozwoliło utworzyć pod nią dużą przestrzeń do przechowywania. W górnej
części tylnej ściany jest schowek z panelami LED w przegrodach.
Przejście z fotela na leżankę jest
łatwiejsze ze względu na nowy, cieńszy
i ergonomicznie zaprojektowany wybierak zakresów skrzyni biegów I-Shift.
Komfort kabiny zwiększa lepsza izolacja
chroniąca przed zimnem, gorącem i hałasem. Jakość użytych materiałów wykończeniowych jest bardzo wysoka, niezależnie od wersji. Fotel kierowcy ma
spory zakres regulacji: wzdłużnie jest

Szczegóły mają
znaczenie: przeprojektowane lusterka
zewnętrzne, nowe
klamki – wszystko
z myślą o poprawie
właściwości aerodynamicznych i komfortu obsługi
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W drodze do perfekcji: lepiej zorganizowane schowki w najnowszym Volvo FM dają kierowcy jeszcze więcej miejsca
na przechowywanie rzeczy osobistych, choć w poprzedniej wersji pod tym względem również było bardzo dobrze

to 200 mm, a pionowo – 100 mm. Standardowe wyposażenie fotela obejmuje:
zagłówek, odchylane i składane oparcie,
regulację wysokości i położenia wzdłużnego, regulację podparcia części lędźwiowej oraz pochylenia fotela.
Nad przednią szybą znajdują się 2
schowki zamykane żaluzjami i 4 kieszenie ISO. Pod dolną leżanką w kabinie sypialnej i kabinie Globetrotter są 2 duże
schowki, dostępne również z zewnątrz
i duży schowek (44 l), do którego dostaniemy się po podniesieniu materaca
i pokrywy. W części sypialnej rozmieszczono schowki na czasopisma i małe
przedmioty. W desce rozdzielczej znajdują się 4 otwarte kieszenie, mały schowek, schowek w kieszeni DIN, półka
w kształcie kuwety i uchwyt na butelkę.

Koło kierownicy jest dostępne w 2
średnicach – 450 mm lub 500 mm, zależnie od specyfikacji samochodu. Zakres
regulacji wysokości koła kierownicy wynosi 90 mm, a kąta pochylenia – 28°.
W wersji z regulowaną kolumną kierownicy (opcja) koło kierownicy można dodatkowo regulować w płaszczyźnie pionowej w zakresie od –5° do +15°, co jeszcze
bardziej zwiększa komfort kierowcy.

Łączność gwarantowana

Podsumowując

Volvo FM może zdalnie komunikować
się z warsztatem, przekazując istotne
dane dotyczące stanu technicznego pojazdu, dzięki czemu obsługa pojazdu
i jego ewentualne naprawy mogą się odbywać zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. W ten sposób można zamienić
nieplanowane postoje na zaplanowane
działania, które wymagają mniej czasu
w warsztacie i niższych kosztów.
Ważnym uzupełnieniem służącym
maksymalizacji czasu pracy bez przestojów jest Złoty Kontrakt Volvo, który
obejmuje wszystkie niezbędne usługi
i naprawy ze stałą miesięczną opłatą.
Wersja Flexi-Gold opiera się na tej samej koncepcji, ale opłata jest powiązana

Ciągnik siodłowy Volvo FM nie jest
z założenia samochodem, w którym kierowca będzie spędzać dużo czasu podczas wielodniowych wyjazdów. Jest to
raczej środek transportu przeznaczony
do realizacji zadań związanych z transportem regionalnym, podczas których
kierowca będzie znacznie częściej niż
w typowym transporcie dalekodystansowym wchodził i wychodził z kabiny.
Konsekwencje takiego założenia są oczywiste: kabiny wyposażone są typowo
w pojedynczą leżankę, nawet w największych kabinach Globetrotter. Inne
typowe dla ciągnika FM obszary zastosowania to np. transport materiałów budowlanych czy transport materiałów
płynnych (cysterny, silosy), z kolei podwozia sprawdzą się np. w ciężkiej dystrybucji
lub w zastosowaniach komunalnych.
Ewolucja Volvo FM trwa: w stosunku
do poprzedniej wersji modelu obecnie
mamy jeszcze więcej przestrzeni i komfortu we wnętrzu, rozbudowane funkcje
bezpieczeństwa i narzędzia zapewniające
jeszcze wydajniejszą pracę.
Klienci, którzy eksploatują już modele
Volvo FM, szczególnie doceniają w nich
poprawioną widoczność oraz większy komfort pracy kierowcy. Korzystne cechy eksploatacyjne, niska masa własna, osiągi oraz
poprawa komfortu pracy kierowcy sprawiają, że zainteresowanie użytkowników najnowszym modelem FM rośnie. Sprzyja temu
fakt, że na polskim rynku transportowym
zwiększa się również zapotrzebowanie na
transport regionalny i dystrybucyjny, a są
to te segmenty, w których Volvo FM może
wykazać pełnię swoich możliwości.

Kabina nowego
Volvo FM zapewnia
bardzo dobrą widoczność.
Ma duże powierzchnie
okienne, zoptymalizowaną konstrukcję lusterek, drzwi pasażera
można wyposażyć
w dodatkowe niższe okno
(opcja na rynek brytyjski),
aby rozszerzyć pole
widzenia jeszcze bardziej.
Kamera narożna rejestruje obszar w pobliżu
ciężarówki po stronie
pasażera

z rzeczywistym miesięcznym przebiegiem
samochodu: jeśli przebiegi są mniejsze,
zmniejszą się również koszty serwisu
i napraw. Jest to odpowiedni wybór,
jeśli intensywność wykorzystania pojazdu zmienia się w ciągu roku.

Zdjęcia: D. Piernikarski
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Wiemy, na co stać
samochody MAN
Spółka Coltrans stale modernizuje swój tabor. W tym
roku odebrano 50 ciągników MAN TGX najnowszej
generacji. Jak sprawują się te pojazdy? – rozmawiamy
o tym z Tadeuszem Traczykiem,
prezesem zarządu spółki Coltrans.

półka Coltrans, której siedziba mieści się w podwarszawskim Klaudynie, to nowoczesne i doświadczone
przedsiębiorstwo działające w szeroko
rozumianym sektorze transportu, spedycji i logistyki. Początki działalności
transportowej firmy Coltrans sięgają roku
1993, wejście w transport ciężki i pierwsze zakupy ciągników siodłowych i naczep to rok 2002. Przez 28 lat działalności
firma Coltrans zdobyła na rynku opinię
wiarygodnego i kompetentnego partnera.
Coltrans konsekwentnie poszerza
swój tabor, obecnie we flocie znajduje
się kilkanaście samochodów ciężarowych – popularnych „solówek” oraz 120
zestawów – ciągników jeżdżących z naczepami kurtynowymi. Coltrans ma również 23 specjalistyczne naczepy do wożenia tafli szklanych, czyli inloadery, oraz
7 naczep do wożenia kontenerów. Ciągniki siodłowe to w ponad 90% pojazdy
marki MAN.
Coltrans w tym roku odnowił swój
tabor – odebrano 50 ciągników MAN
TGX 18.470 najnowszej generacji w ramach 3-letniego kontraktu na wynajem
długoterminowy.

Tadeusz Traczyk,
prezes zarządu
spółki Coltrans

„Samochody Specjalne”: Dlaczego wynajem długoterminowy?
Tadeusz Traczyk: Korzystamy z wynajmu
długoterminowego stosunkowo niedługo
– jest to dopiero 6–7 lat, gdy zaczęliśmy
współpracę z firmą MAN, mieliśmy ok.
60 samochodów. Myślę, że wówczas byliśmy jedną z pierwszych firm, która
zdecydowała się na takie rozwiązanie.
Rozpoczęliśmy w tym zakresie współpracę z MAN Truck & Bus Polska, oferta
była korzystna i tak trafiły do nas 2
pierwsze ciągniki w wynajmie. Były to
w naszej firmie pierwsze samochody marki
MAN i pierwsze wynajęte. Dokonaliśmy
analizy kosztów i z naszego punktu wi-
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dzenia było bardziej korzystnie, bezpieczniej, aby wynająć samochód, niż
brać go w leasing czy kupować.
Co zadecydowało o wyborze marki MAN?
Najbardziej zależy nam, aby nasi kierowcy mieli do dyspozycji dobre samochody i tym samym byli zadowoleni.
Oczywiście wśród kierowców będą fani
różnych marek, ale za wyborem marki
MAN, oprócz komfortu pracy dla kierowców, przekonała nas też bardzo korzystna oferta, jaką otrzymaliśmy.
Wcześniej nie znaliśmy MAN-ów, nie
mieliśmy z nimi w ogóle do czynienia,
nie wiedzieliśmy, jak one się będą zachowywać, budowaliśmy naszą flotę na ciągnikach innych marek. Chcąc w pewnym
sensie zabezpieczyć się przed nieznanym,
nasze pierwsze samochody wynajęliśmy
wraz z pełnym pakietem – ubezpieczeniem, kontraktem obsługowo-naprawczym itd. Przygotowano dla nas kompletną ofertę. Wszystkie koszty mieliśmy
ujęte w jednej racie. I takie podejście się
u nas sprawdziło.
To była na tyle dobra ścieżka, że obecnie wszystkie nasze ciągniki mamy w wynajmie długoterminowym wraz z kompletnymi pakietami ubezpieczeń i usług
serwisowych.
Czy ciągniki MAN od zawsze spełniały
Wasze oczekiwania?
Mamy porównanie z samochodami różnych marek, jakie były w naszej flocie.
Pierwsze 2 ciągniki MAN wynajęliśmy na
2 lata. Samochody były bezobsługowe,
nie było z nimi żadnych problemów, kierowcy byli bardzo zadowoleni. Zdecydowaliśmy się więc na następne. Teraz
mamy tych samochodów już bardzo dużo,
a od strony obsługowej nadal nie ma
z nimi żadnych problemów. Mamy chyba
szczęście do marki MAN, bo jak sięgam
pamięcią, to nie przypominam sobie,
aby kiedykolwiek coś się z tymi samochodami wydarzyło, aby doszło do jakiejś
poważnej awarii.
Także te nasze najnowsze samochody,
a odebraliśmy ich już 50, nie sprawiają
żadnych niespodzianek. Oczywiście zawsze będą jakieś drobne usterki czy uszkodzenia, ale radzimy sobie z nimi na bieżąco. Samochody są w ciągłej eksploatacji.
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Coltrans w tym roku odnowił swój
tabor – odebrano 50 ciągników
MAN TGX 18.470 najnowszej generacji w ramach 3-letniego kontraktu
na wynajem długoterminowy

Spółka Coltrans to rodzinna firma
z niemal 30-letnią tradycją – panowie
Tadeusz Traczyk – prezes zarządu
i Paweł Traczyk, dyrektor zarządzający
wspólnie dbają o to, by firma rozwijała
się jak najlepiej, wspiera ich w tym
również drugi syn pana Tadeusza
– Piotr Traczyk

50 ciągników TGX najnowszej generacji – to potężny zastrzyk dla floty. Dlaczego tak duże zamówienie?
Nasze ostatnie zamówienie zostało podzielone na 2 części. Część ciągników zamówiliśmy z myślą o transporcie szkła
– są to wersje ultralekkie. Nasi klienci,
dla których wozimy – huty szkła – chcą,
abyśmy byli w stanie zabrać jak najwięcej ładunku. Ciągniki są więc odchudzone:
z jedną leżanką, małe kabiny, jak najlżejszy silnik i skrzynia biegów, mniejsze
zbiorniki paliwa. Używamy też jak najlżejszych naczep – szkłowozów.
Drugą część stanowią typowe ciągniki
MAN TGX 18.470 przeznaczone do transportu dalekobieżnego. Mimo że rzadko
jeździmy w podwójnej obsadzie, to są one
wyposażone w 2 leżanki. Konfigurowaliśmy je pod kątem wygody kierowcy
– jeżdżąc samemu, może on np. na górnej
leżance składać swoje rzeczy. Wybraliśmy
jak najwyższą, przestronną kabinę, jest też
lodówka, sporo schowków i oczywiście
zautomatyzowana skrzynia biegów.
Złożyliśmy już zamówienie na kolejne
50 szt. Będą to wersje po modernizacji,
z silnikami o mocy 510 KM spełniającymi
wymagania najnowszej normy Euro VI E.
Także w tym przypadku zdecydowaliśmy
się na wersje z lusterkami zewnętrznymi, choć możliwe było wyposażenie
pojazdów w kamery.
Macie we flocie ciągniki MAN przed modernizacją i po niej, jakie są najważniejsze różnice?
Ciągniki MAN poprzedniej generacji były
dobre, te najnowsze są jeszcze lepsze. Są
przede wszystkim bardziej oszczędne pod

względem zużycia paliwa. Kierowca ma
większy komfort, więcej przestrzeni w kabinie, a co równie ważne – w naszym przypadku cena wzrosła minimalnie.
Zauważalnie obniżyło się spalanie, jest
to co najmniej 3–4 l paliwa na 100 km.
Nowe MAN-y pod względem zużycia paliwa są fenomenalne. Zużycie paliwa na
poziomie 25 l/100 km już u nas nikogo
nie dziwi, a są również takie przypadki,
gdy schodzimy do poziomu 19 l/100 km
– to jest jazda z ładunkiem na mało wymagających, płaskich trasach. Samochody poprzedniej generacji były w specyfikacji Efficient Line, były też bardzo
oszczędne, ale te są jeszcze lepsze.
Myślę, że jeśli chodzi o zużycie paliwa,
to nowe MAN-y znajdują się w czołówce
samochodów ciężarowych. Wynika to
z naszych własnych doświadczeń i tego,
co wiemy od naszych zaprzyjaźnionych
przewoźników.
Czy zakup najnowszych ciągników MAN
to był świadomy wybór dokonany na
bazie dotychczasowych doświadczeń,
czy też decyzja oparta na zaufaniu do
producenta?

Działalność transportową prowadzimy
już niemal 30 lat, więc można zaryzykować twierdzenie, że mamy pojęcie,
na czym polega ten biznes. W przypadku
naszych najnowszych ciągników nie było
żadnych podstaw, aby nie wierzyć zapewnieniom składanym przez handlowców MAN Truck & Bus Polska. Wiemy,
na co stać samochody MAN, a na co pojazdy innych marek. Dlatego dobre decyzje podejmuje się łatwiej. Już dawno
firma MAN przekonała nas do siebie, potem my przekonaliśmy się do samochodów MAN, teraz wiemy, że to był bardzo
korzystny wybór.
Czy zainwestowaliście w najnowsze
ciągniki również po to, by przyciągnąć
kierowców?
Cała branża odczuwa deficyt kierowców. Wiem, że w wielu firmach włoskich
czy hiszpańskich ciężarówki stoją, bo nie
ma nimi kto jeździć. Braki sięgają nawet
30% obsady. A przecież podstawą naszej
działalności jest człowiek. Całe szczęście, że my sobie z tym radzimy, kierowców nam nie brakuje.
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Najnowsze ciągniki TGX jeżdżące
we flocie Coltrans spalają mniej
o co najmniej 3–4 l paliwa na 100 km
w porównaniu z pojazdami
poprzedniej generacji

Każdy chciałby jeździć nowym i nowoczesnym samochodem. Jeśli w firmie
jest taki tabor, to dobra ciężarówka przyciągnie kierowców i wewnątrz tworzy się
konkurencja, aby właśnie taki samochód
otrzymać. W nowych MAN-ach są bardzo komfortowe warunki pracy. Staramy
się w naszej firmie stwarzać taki system
premiowy, aby ci najlepsi kierowcy otrzymywali najnowsze pojazdy, choć nie zawsze można się trzymać tej zasady – praca
wymusza elastyczność.
Czy szkolicie swoich kierowców w jeździe ekonomicznej?
Tak. Mamy kierowcę z wieloletnim stażem,
on jest szkolony przez trenerów MAN,
a potem tę wiedzę przekazuje naszym kierowcom. Jest to bardzo potrzebne – niestety często kierowcy, gdy zaczynają u nas
pracę, mają bardzo niewielkie doświadczenie, czasami można mieć wrażenie,
że nawet nigdy nie siedzieli w nowej, tak
zaawansowanej technicznie ciężarówce.
Jak wygląda obsługa tych ciągników?
Mamy w bazie nasz własny mały serwis.
Staramy się coraz więcej podstawowych
obsług wykonywać we własnym zakresie
– przy tak dużej flocie koszty są ogromne
i poszukujemy możliwości, aby je choć
trochę ograniczyć. Jeśli na każdym pojeździe zaoszczędzimy choćby kilkanaście
euro, to jeśli mamy ich ponad 100, to
zbierze się pokaźna kwota. Ponieważ samochody mają kontrakty obsługowo-naprawcze, to gdy są w trasie – a jeżdżą
wszędzie – możemy je obsługiwać w dowolnym serwisie producenta.

Musieliśmy zakupić specjalistyczny sprzęt,
najważniejsze były komputery diagnostyczne. Wytypowaliśmy kadrę mechaników, która przeszła specjalne szkolenie
u importera. Jesteśmy też cały czas w kontakcie z importerem i gdy pojawiają się
jakieś problemy, to wspólnie ze specjalistami z firmy MAN rozwiązujemy je na
bieżąco. Powiedziałbym tak: to są tak dobre
samochody i tak rzadko pojawiają się z nimi
problemy, że czasami nawet oni mają
z tymi samochodami kłopoty – po prostu nie ma jak zdobywać doświadczenia.

Coltrans zamawia pojazdy jako członek
grupy zakupowej, którą tworzy 5 firm,
więc musimy ustalać szczegóły specyfikacji technicznej, tak aby te pojazdy były
podobne. W tym roku grupa zamówiła
ok. 300 samochodów, podobne zamówienie jest już na przyszły rok. Działając
w grupie zakupowej, kierujemy się kilkoma podstawowymi zasadami. Najważniejsza jest oczywiście ekonomika eksploatacji wyrażająca się przede wszystkim
niskim zużyciem paliwa. Oczywiście ważnym elementem jest odpowiednia cena
zakupu. Dużą uwagę zwracamy również
na komfort pracy kierowcy i związane
z tym wyposażenie pojazdu.
Prawda jest taka: im lepiej wyposażony
samochód zamówimy, tym wyższa będzie końcowa cena odkupu, co dla nas
oznacza niższą ratę. Wyższą ratę płacimy
za samochody gorzej wyposażone, ale też
i lżejsze. Dobrze wyposażony samochód
można potem po tych 3 latach, gdy skończy się nasz najem, łatwiej sprzedać na
rynku wtórnym.
MAN ma dość elastyczne podejście do
naszych zamówień. Mamy zarezerwowane
miejsce na linii produkcyjnej, ale gdy jest
to z odpowiednim wyprzedzeniem, powiedzmy 2 miesiące przed rozpoczęciem
produkcji, możemy jeszcze całkowicie
zmienić specyfikację tego samochodu.

Do jakich zadań nowe ciągniki będą
wykorzystywane?
Nasza firma jest podzielona na 2 części.
Jest dział spedycyjny, który zajmuje się
organizowaniem ładunków oraz obsługuje przewozy kontenerów, drugi dział
to transport ogólny. Mamy też oddział
w Czernikowie na Ukrainie, który pozyskuje dla nas klientów i gdy trzeba, rekrutuje kierowców.
Wozimy każdy rodzaj towarów, jeździmy
po całej Europie, od Niemiec po południowe Włochy, od Portugalii po Polskę.
Około 80% przewozów realizujemy obecnie na rzecz naszych własnych klientów,
te 20% to zlecenia otrzymane z różnych
spedycji, także międzynarodowych, choć
znaczący udział mają zlecenia uzyskane
przez nasz oddział w Czernikowie. Mamy
z czym jeździć – po to zatrudniamy ludzi,
którzy umieją myśleć, aby nie było problemów chociażby z ładunkami powrotnymi.

Widać, że współpraca Coltrans i MAN
Truck & Bus Polska układa się dobrze.
Tak, i to nie tylko na poziomie handlowców, ale również na poziomie obsługowym. Mamy porównanie z innymi
markami, MAN przebija je, jeśli chodzi
o podejście do klienta i jakość obsługi.
Podchodzą do naszych problemów bardzo
fachowo i starają się nam zawsze pomóc
– nie tylko obiecują, ale też to robią. To
jest kwestia zatrudnienia odpowiednich
ludzi – przecież człowiek to jest podstawa.
Przecież wiadomo, że każda godzina czy
dzień, kiedy samochód był unieruchomiony to dla nas strata.

Na jakich zasadach negocjujecie nowe
zakupy w firmie MAN?

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © D. Piernikarski
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MAN TGS jako stacja dokująca

dla sterowca Zeppelin NT

Katarzyna Biskupska

Legendarny sterowiec Zeppelin NT wypełniony helem w 2021 r. latał
nad Wrocławiem dwukrotnie. Przyjrzeliśmy się mu bliżej i odpowiadamy
na pytanie: Jak utrzymuje się na ziemi?

lipcu i wrześniu nad Wrocławiem latał sterowiec Zeppelin NT. Za pierwszym razem był to Goodyear Blimp, za drugim
– ZF Zeppelin NT, obydwa w trakcie
swojej europejskiej trasy. Pomocą służył
im 4-osiowy MAN TGS z zabudową
będącą masztem i jednocześnie stacją
dokującą dla sterowca. Obydwa sterowce
obsługuje ta sama ekipa specjalistów
ZLT Zeppelin Luftschifftechnik.
Stację dokującą zbudowano na podwoziu MAN TGS 35.460 wyposażonego
w 460-konny silnik (masa całkowita pojazdu to 28 t). Głównym i jednocześnie
najważniejszym elementem zabudowy
jest opuszczany hydraulicznie maszt, do
którego – za każdym razem, gdy silniki
są wyłączone – linami przycumowany
jest sterowiec. Przez maszt doprowadzany jest także prąd do sterowca, dlatego na zabudowie pojazdu znajduje się

generator. Tylna część samochodu służy
za schowek dla urządzeń sterujących,
balastu i różnego wyposażenia.
Czteroosiowy pojazd (druga oś napędzana) stabilizują podczas cumowania
sterowca nogi podporowe. Pojazd może
zostać obniżony lub podniesiony w zależności od terenu, na którym się znajduje – we Wrocławiu było to trawiaste
lotnisko aeroklubu w Szymanowie.
Ekipa obsługująca sterowiec Zeppelin NT ma w wyposażeniu dwa takie
bliźniacze pojazdy. Drugi nie tylko jest
zapasowym pojazdem, używanym w razie awarii pierwszego. Kiedy ekipa przemieszcza się z miasta do miasta (tak jak
to było chociażby w trakcie ZF Zeppelin
Tour 2021), jeden pojazd pozostaje z ekipą
jako stacja dokująca dla sterowca, drugi
rusza w trasę docelową wcześniej, by być
na kolejnym miejscu cumowania przed samym sterowcem, czekając na niego.
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ZF Zeppelin NT
Latający nad Wrocławiem sterowiec
ZF to 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 na wysokości do 300 m, a jego
maksymalny 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.
Wypełniony jest niepalnym helem,
sterowiec nie zapali się. Dodatkowo każdy
silnik ma zamontowaną w środku gaśnicę, którą można uruchomić z kokpitu.
I nawet przy braku ciśnienia czy gdyby
zawiodły systemy elektroniczne, można
Zeppelinem sterować – wolniej, ale nadal bezpiecznie. Produkcja sterowców
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Czteroosiowy MAN TGS z zabudową będącą masztem
i jednocześnie stacją dokującą dla sterowca Zeppelin NT

odbywa się w Friedrichshafen nad Jeziorem Bodeńskim, czyli dokładnie w tym
samym mieście, w którym mieści się
główna siedziba firmy ZF.
Gondola, czyli przedział pasażerski,
może zabrać czternaście osób. Na pokładzie jest dwóch pilotów – jednym z nich
we Wrocławiu była Katharine Board,
pierwsza w historii kobieta pilotująca
sterowiec. Piloci sterowców to elitarna
grupa, muszą posiadać szeroką wiedzę
nie tylko z zakresu lotnictwa, ale i mechaniki płynów.

Krótka historia Zeppelina
Sterowiec Zeppelin już ponad 120
lat fascynuje ludzi na całym świecie. Dla
firmy ZF, producenta rozwiązań dla pojazdów użytkowych i przemysłu, sterowiec Zeppelin ma szczególne znaczenie. To dzięki niemu w 1915 r. założono

firmę ZF, której zadaniem była budowa
przekładni do samolotów, pojazdów mechanicznych oraz do sterowców. Firma
ZF kontynuuje tę działalność, wprowadzając innowacyjne systemy dla motoryzacji oraz rozwijając te, które kształtują
przyszłość branży. To właśnie zakłady ZF
wyprodukowały przekładnię do sterowca nowej generacji – Zeppelin NT (NT
– New Technology).
Powstanie firmy ZF wiąże się ściśle
z pionierską aktywnością hrabiego Ferdynanda Zeppelina, a tym samym z erą
lotów wczesnych sterowców. Hrabia Zeppelin już w latach 90. XIX w. rozpoczął
konstruowanie sterowanych, sztywnych
statków powietrznych z własnym napę-

Moment
odcumowania
Zeppelina
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Piloci sterowców to elitarna grupa, muszą posiadać szeroką
wiedzę nie tylko z zakresu lotnictwa, ale i mechaniki płynów

20 sierpnia 1915 r. założono firmę
Zahnradfabrik z siedzibą w Friedrichshafen. Produkowane w niej koła zębate
i przekładnie, precyzyjnie wykonane z zastosowaniem nowego w tamtym czasie
patentu, zapewniały optymalne przenoszenie mocy między silnikami i śmigłami
sterowców Zeppelin. Dziś ZF Friedrichshafen AG jest największą firmą, która została zbudowana na bazie dziedzictwa
firmy Zeppelin.

ZF Zeppelin Tour 2021
Europejska Trasa Zeppelina ZF 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 i Czechowicami-Dziedzicami. 14 września br. przy-

© ZF

dem. Próbny lot pierwszego sterowca – był
to model LZ 1 – odbył się 2 lipca 1900 r.
w Manzell nad Jeziorem Bodeńskim, niedaleko Friedrichshafen. Lot zakończył
się po 18 minutach. Hrabia i jego pracownicy latami doskonalili technologię,
przeprowadzili jeszcze parę próbnych
lotów. Wiedzieli, że ich sterowiec potrzebuje komponentów technologicznych,
na które praktycznie nie było wtedy dostawców: mocnych, ale lekkich dużych
silników, lekkiego gazu, zaawansowanej
technologii materiałowej, optymalnych
skrzyń biegów – technologii, która była
wówczas nowoczesna, ale również w przypadku innych elementów późniejszy rozwój miał odegrać decydującą rolę.
W 1908 r. założona została spółka
Luftschiffbau Zeppelin GmbH, po tym jak
powstała Fundacja Zeppelin zarządzająca
zgromadzonymi funduszami i stanowiąca
zalążek grupy kapitałowej.

Hrabia Ferdynand Zeppelin już w latach 90. XIX w. rozpoczął konstruowanie
sterowanych, sztywnych statków powietrznych z własnym napędem
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Katharine Board, pierwsza w historii
kobieta pilotująca sterowiec

leciał do Wrocławia, skąd poleciał prosto
do Pragi w Czechach, gdzie wykonywał
dłuższe loty nad stolicą i innymi czeskimi miastami.
W Polsce sterowiec odwiedził miasta,
w których 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 tys.
osób, w tym wysoko wyspecjalizowanych
inżynierów oraz technologów i jest jednym z największych pracodawców na
południu kraju.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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Hamburg TruckPilot:

Dariusz Piernikarski

autonomiczna ciężarówka MAN w akcji
MAN Truck & Bus i spółka Hamburger Hafen und Logistik z sukcesem
zakończyły wspólny projekt Hamburg TruckPilot i tym samym postawiły
kamień milowy w zautomatyzowanym transporcie kontenerów.
Jazda autonomiczna może sprawić, że transport towarowy będzie
bezpieczniejszy, wydajniejszy i bardziej zrównoważony.

© MAN Truck & Bus

odczas Światowego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS World Congress),
odbywającego się w Hamburgu od 11
do 15 października, producent pojazdów
użytkowych MAN Truck & Bus zorganizował konferencję prasową, na której
podsumowano wyniki projektu Hamburg TruckPilot realizowanego od końca
2018 r. do lipca 2021 r.
Firma wraz z przedsiębiorstwem Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) przetestowała możliwości w zakresie jazdy
autonomicznej prototypowych ciężarówek
MAN TGX w rzeczywistych warunkach.

Dla powodzenia projektu niezwykle ważne
było zaangażowanie firmy spedycyjnej
Jakob Weets e.K. z Emden – ten partner
logistyczny nie tylko zapewnił kierowców,
ale także zadbał o całą obsługę kontenerów i zintegrował prototypowe ciągniki
MAN TGX oraz naczepy ze swoim regularnym procesem transportowym.
„Projekty pilotażowe, takie jak Hamburg TruckPilot, dowodzą, że korzystanie z autonomicznych samochodów ciężarowych jest technologicznie wykonalne
i można je skutecznie zintegrować z procesami logistycznymi. Autonomiczna
jazda zmieni zasady gry w transporcie.

W ścisłej współpracy z klientami i partnerami testujemy praktyczne rozwiązania automatyzacji w celu przygotowania
autonomicznych samochodów ciężarowych
do produkcji seryjnej od 2030 r.” – tak
dr Frederik Zohm, członek zarządu MAN
ds. badań i rozwoju, komentuje wyniki
projektu, które firma MAN Truck & Bus
zaprezentowała wspólnie z HHLA na Światowym Kongresie ITS 2021 w Hamburgu.

Pionierska praca dzięki współpracy
Przeprowadzone jazdy testowe składały się z kilku etapów. Pierwszy z nich
polegał na przewożeniu przez partnera
logistycznego – firmę Spedition Jakob
Weets z Emden – naczep z 40-stopowymi kontenerami z terminalu Weets

MAN Truck & Bus,
spółka Hamburger Hafen
und Logistik (HHLA)
oraz partner logistyczny
Spedition Jakob Weets
w lipcu br. pomyślnie zakończyli realizację wspólnego projektu Hamburg
TruckPilot, ustanawiając
kamień milowy w zautomatyzowanym transporcie
kontenerowym
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Wyniki projektu Hamburg TruckPilot zostały przedstawione
13 października br. na konferencji prasowej podczas Światowego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS World Congress) w Hamburgu

Soltau do terminalu kontenerowego Altenwerder (CTA) w porcie w Hamburgu,
oddalonym o około 70 km – odbywało się
to w jak najbardziej klasyczny sposób.
Zadanie realizowano zestawem składającym się z ciągnika MAN TGX 18.500
wyposażonego w niezbędne komponenty
i funkcje pozwalające na jazdę autonomiczną połączonego z doposażoną pod
kątem jazdy autonomicznej naczepą podkontenerową firmy Broshuis.
Po minięciu przez zestaw bramki terminalu CTA kierowca przesiadał się na
miejsce pasażera, a jego miejsce zajmował inny kierowca, znający specyficzne
funkcje pojazdu związane z jazdą autonomiczną. Musiał on być na pokładzie ze
względów prawnych i gdyby zaszła taka
potrzeba, mógł interweniować, przejmu-

jąc kontrolę nad pojazdem. Gwarantowało
to absolutne bezpieczeństwo wszystkim
osobom zaangażowanym w bieżące operacje terminalowe przez cały czas.
W drugim etapie zestaw poruszał się
autonomicznie po terminalu w ruchu mieszanym z innymi użytkownikami dróg,
jadąc do właściwej pozycji na pasie składowania blokowego. Istotnym elementem testu było również autonomiczne
precyzyjne manewrowanie w celu zajęcia prawidłowej pozycji parkingowej. Po
przeładunku kontenerów droga powrotna do bramki kontrolnej była również samodzielna, a poza obszarem terminala
kontrolę ponownie przejmował kierowca
z firmy spedycyjnej Jakob Weets e.K.

© MAN Truck & Bus

Podczas przejazdów między terminalem
kontenerowym a terenem portowym
na 70-kilometrowym odcinku autostrady
A7 zgromadzono wiele danych, które
pozwolą m.in. na przygotowanie
autonomicznych ciągników MAN
do samodzielnej jazdy również
poza terenami zamkniętymi
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Dzięki wysoce zautomatyzowanym procesom terminal
kontenerowy HHLA Altenwerder jest idealnym środowiskiem do testowania obiecujących technologii. Bezpieczna integracja autonomicznych ciężarówek z procesami terminalowymi była dużym wyzwaniem,
ponieważ transporty autonomiczne i klasyczne
przeplatały się ze sobą

W drodze do autonomicznego
transportu
Till Schlumberger, kierownik projektu w HHLA odpowiedzialny za Hamburg TruckPilot, wyjaśnił, jakim pionierskim osiągnięciem technologicznym był
udany przebieg testu: „Dzięki wysoce
zautomatyzowanym procesom terminal
kontenerowy HHLA Altenwerder jest
idealnym środowiskiem do testowania
obiecujących technologii. Nasze obiekty
działają przez całą dobę, 360 dni w roku.
Jednak bezpieczna integracja autonomicznych ciężarówek z procesami terminalowymi jest dużym wyzwaniem,

| TRANSPORT |
partnerzy projektu zgromadzili też wiele
danych, które pozwolą m.in. na przygotowanie autonomicznych ciągników MAN
do samodzielnej jazdy również poza terenami zamkniętymi.

Logistyka 4.0 puka do drzwi
Przeprowadzone na terenie terminalu kontenerowego HHLA Altenwerder
jazdy (łącznie MAN TGX 18.500 przejechał w trybie autonomicznym ponad
5000 km) pokazały, że automatyzacja

W transporcie towarowym autonomiczne ciężarówki niosą ze sobą cały
szereg zalet. Mają one potencjał, aby
transport był bardziej wydajny, opłacalny,
niezawodny, zrównoważony, a przede
wszystkim bezpieczniejszy. W przypadku
logistyki kontenerowej (wpisującej się
w ideę Logistyki 4.0 i Przemysłu 4.0) poruszające się samodzielnie ciężarówki
stanowią ważny element. Są również
rozwiązaniem na brak kierowców, który
coraz częściej sprawia problemy wielu
firmom transportowym.

© D. Piernikarski

© MAN Truck & Bus

ponieważ transporty autonomiczne i klasyczne przeplatają się ze sobą. Dzięki
Hamburg TruckPilot byliśmy w stanie
wykazać, że możemy zintegrować autonomiczne ciężarówki z naszymi procesami terminalowymi. To ważny krok
przed szerszym wprowadzeniem pojazdów autonomicznych. W związku z tym
w HHLA chcemy i musimy przygotować
się to tego już na wczesnym etapie, aby
przyszłe autonomiczne ciężarówki sprawnie i bezpiecznie odbierały lub dostarczały
kontenery do naszych terminali”.

Sebastian Völl, kierownik projektu
Hamburg TruckPilot w MAN Truck & Bus,
z entuzjazmem wypowiadał się o wynikach testów praktycznych w porcie w Hamburgu: „Hamburg TruckPilot był dla nas
ważnym kamieniem milowym na drodze
do autonomicznej jazdy. Gdy nasz prototyp manewrował samodzielnie po raz
pierwszy na blokowym pasie magazynowym, zobaczyliśmy, że to działa i że
jesteśmy w stanie spełnić wysokie wymagania dotyczące dokładności”.
W otoczeniu wielu innych ręcznie
sterowanych ciężarówek poruszających
się równocześnie po terminalu zastosowana w autonomicznym TGX technologia czujników, systemy wykrywania otoczenia i automatyzacji cechowała idealna
interakcja. Podczas przejazdów między
terminalem kontenerowym Weets Container Soltau a terenem portowym na
70-kilometrowym odcinku autostrady A7

© D. Piernikarski

Przystosowanie zestawu składającego się z ciągnika siodłowego
MAN TGX 18.500 oraz naczepy podkontenerowej Broshuis do jazdy autonomicznej wymagało m.in. doposażenia obu pojazdów w specjalistyczne czujniki,
np. radarowe lub laserowe (lidar), umożliwiające precyzyjną detekcję otoczenia;
nad wszystkim musiało czuwać odpowiednie oprogramowanie sterujące,
a jazdę autonomiczną umożliwiały układy wykonawcze kontrolujące np. pracę
silnika, hamulców czy układu kierowniczego

samochodowego transportu towarowego
nie jest już marzeniem przyszłości, ale
można ją efektywnie i bezpiecznie zintegrować z określonymi procesami logistycznymi klienta.
Jest to coraz bardziej realne, ponieważ w lipcu 2021 r. Republika Federalna
Niemiec stała się pierwszym krajem, który
uchwalił ustawę o autonomicznej jeździe.
Ustawa reguluje i ogólnie zezwala na
korzystanie z pojazdów autonomicznych
(autonomia poziomu 4) w określonych
obszarach operacyjnych, takich jak ruch
między terminalami logistycznymi. Wszystkie przejazdy muszą być jednak stale monitorowane przez nadzorcę technicznego
znajdującego się w kabinie pojazdu.

Aby przyspieszyć automatyzację, firma
MAN Truck & Bus planuje uruchamiać
kolejne projekty współpracy na rzecz rozwoju autonomicznego transportu między
węzłami. Od połowy dekady można sobie
wyobrazić pierwsze testy użytkowe samojezdnych samochodów ciężarowych
MAN zintegrowanych z procesami operacyjnymi firm klientów. Celem jest przygotowanie autonomicznie jeżdżących samochodów ciężarowych jako rozwiązań
seryjnych od 2030 r. W połączeniu z bezemisyjnymi napędami mogą one nie
tylko zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność logistyki, ale także wnieść istotny
wkład w transport towarowy o zminimalizowanej emisji CO2.
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Goodyear Fuelmax Endurance
– nowość dla flot transportowych

Czy opony mogą wpłynąć
na niższą emisję CO2?
Goodyear pokazuje, że tak.
Właśnie wprowadzono
nową linię opon Fuelmax
Endurance o najwyższej
efektywności paliwowej
kat. B. przeznaczoną
dla flot transportowych.

omisja Europejska przedstawiła
w grudniu 2019 r. Europejski Zielony Ład, zgodnie z którym Europa
ma stać się pierwszym kontynentem
neutralnym klimatycznie do 2050 r. Pakiet obejmuje ambitny cel podstawowy
polegający na zmniejszeniu emisji gazów
cieplarnianych netto o co najmniej 55%
do 2030 r. w porównaniu z poziomem
z 1990 r. Dlatego producenci pojazdów,
kierownicy flot i operatorzy są pod coraz
większą presją, by realizować cele zrównoważonego rozwoju, do tego działając
w warunkach niskich marż. Organy re-
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gulujące, inwestorzy i klienci końcowi
domagają się „czystych” produktów transportowanych w najbardziej zrównoważony
sposób. Aby w tak skomplikowanym środowisku, jakim jest transport, rzeczywiście dążyć do neutralnej dla klimatu przyszłości, działania ekologiczne i zwiększające
wydajność muszą iść w parze.
Odpowiedzią firmy Goodyear na dążenie do bardziej zrównoważonego transportu i rosnące zapotrzebowanie na bardziej wszechstronne produkty zarówno
ze strony firm transportowych, jak i producentów pojazdów użytkowych jest

© K. Biskupska
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właśnie wprowadzenie nowej gamy paliwooszczędnych i wytrzymałych opon
Fuelmax Endurance. Nową linię całosezonowych opon na oś kierowaną i napędową pokazano na wrześniowej konferencji w Warszawie.
Wszystkie rozmiary z nowej linii mają
kat. B na unijnej etykiecie pod względem efektywności paliwowej (różnica
0,4–0,5 l/100 km między kat. C a kat. B),
a także wysoki poziom przyczepności i trakcji. Nowe opony nie tylko wpływają na
zmniejszenie TCO (Total Cost of Ownership – całkowity koszt własności i użytkowania), ale i na emisję CO2 (średnio
nawet o 2% do 3%). Dzięki swoim właściwościom (budowa, utwardzenie mieszanki, niższe opory toczenia) zapewniają oszczędność paliwa.
Nowe opony są wytrzymałe i wszechstronne, czyli zapewniają oszczędność
paliwa zarówno na autostradzie, jak i na
drogach regionalnych. To duże ułatwienie dla menedżerów flot, którzy poszukując oszczędności kosztów i paliwa, często
musieli wybierać pomiędzy trwałością,
dużym przebiegiem a wydajnością pali-

wową. Opony Fuelmax Endurance nadają się też do bieżnikowania.
Jak przedstawiono na spotkaniu, według obliczeń VECTO, zmiana opon z modelu KMAX GEN-2 z kat. C (które pozwalają na dłuższe przebiegi) na model
o niższym zużyciu paliwa z kat. B, jak
Fuelmax Endurance, przekłada się na
oszczędność około 1 t CO2 i 400 l paliwa
na samochód ciężarowy rocznie.

Goodyear Fuelmax Endurance
– właściwości
Inżynierowie Goodyear przy opracowywaniu nowej linii produktów na oś
kierowaną i napędową – by zapewnić
oszczędność paliwa i niską emisję spalin
– skupili się na połączeniu trzech sprzecznych ze sobą aspektów, a więc przebiegu, trakcji i wszechstronności.
Opona na oś kierowaną Fuelmax S
Endurance to połączenie technologii
Goodyear Intelli MaxRib w układzie 5lub 6-żebrowym z pomysłowym rozmieszczeniem żeber i geometrią rowków.
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Podczas konferencji Janusz Krupa, marketing manager Goodyear, podsumował sytuację na rynku
opon i pojazdów ciężarowych, a Łukasz Serafin, pełnomocnik zarządu firmy Omega Pilzno opowiadał
o wdrażaniu strategii zrównoważonego transportu w firmie, przy flocie liczącej ok. 700 zestawów.
Firma od 25 lat jest partnerem biznesowym Goodyear – jest m.in. użytkownikiem systemu
monitorowania ciśnienia w oponach w czasie rzeczywistym Goodyear TPMS.
Na zdjęciu (od lewej): Janusz Krupa – marketing manager Goodyear, Bogusław Dudek
– Commercial Sales Enablement Leader EENn Goodyear, Łukasz Serafin – pełnomocnik zarządu
Omega Pilzno ds. jakości i ekologii, Krystian Tyksiński – menedżer techniczny w Omega Pilzno

Goodyear Fuelmax S Endurance
na oś kierowaną

Usztywnienia w rowkach barkowych łączą się, gdy opona się toczy, zwiększając
jej wytrzymałość i ograniczając zużycie
w bardziej wymagających warunkach
terenowych, gdzie jazda w trybie stop-start, uderzenia w krawężniki, częstsze
skręcanie i manewrowanie oraz intensywniejsze hamowanie stawiają przed
oponami dodatkowe wyzwania.
Zwiększona głębokość bieżnika w wybranych rozmiarach opon na oś kierowaną skutkuje większą ilością ścieralnej
gumy (w porównaniu do Fuelmax GEN-2
w wybranych rozmiarach), co zapewnia
lepszą przyczepność w późniejszym okresie eksploatacji. Zastosowano innowacyjną mieszankę bieżnika, która kompensuje wytwarzanie ciepła spowodowanego
siłami działającymi na oponę na osi kie-
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W oponie na oś napędową zastosowano specjalny proces utwardzania, aby
zoptymalizować opory toczenia. Kierunkowy wzór bieżnika wyposażonego w dużą
liczbę głębokich lameli, rowków centralnych i wgryzających się krawędzi poprawia trakcję i skuteczniej odprowadza wodę.
Dzięki połączeniu uznanych i nowych
technologii cała gama opon Fuelmax Endurance zapewnia wysoką efektywność
paliwową (kategoria B), a także zwiększoną wytrzymałość, przyczepność i trakcję nawet w późnym okresie eksploatacji.
Zarówno opony na oś kierowaną, jak i napędową mają zimowy certyfikat 3PMSF
i są wyposażone w system identyfikacji
radiowej RFID umożliwiający zarządzanie oponami.
Goodyear Fuelmax D Endurance
na oś napędową

rowanej. Zastosowano również zoptymalizowaną mieszankę ściany bocznej,
która przyczynia się do obniżenia emisji
spalin i zużycia paliwa, ponieważ zmniejsza uginanie i deformację ściany bocznej podczas jazdy w terenie.

Bieżnikowanie modeli Fuelmax
Endurance
Firma Goodyear jest mocno zaangażowana w gospodarkę o obiegu zamkniętym, dlatego nowa opona Fuelmax
Endurance jest w pełni zgodna z pro-
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gramem bieżnikowania opon opracowanym przez producenta. Model na oś
napędową będzie dostępny w postaci
bieżnikowanej na gorąco opony Premium
Tread Max, która zapewnia dodatkowe
przebiegi, a jednocześnie ma bieżnik
o tych samych cechach, jak bieżnik w oponie nowej, obniżając jednocześnie koszty
opon nawet o 30% (według szacunków
wewnętrznych Centrum Innowacji Goodyear w Luksemburgu).
W połączeniu z rozwiązaniami Goodyear do inteligentnego monitorowania
opon, takimi jak system monitorowania
ciśnienia Goodyear TPMS, czytnik najazdowy Drive-Over-Reader i ostatnio
wprowadzony system Drive Point, można
znacznie wydłużyć żywotność produktów
i zwiększyć ich efektywność paliwową.
To kolejne wsparcie dla firm transportowych w ich dążeniu do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Opracowała Katarzyna Biskupska
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Lżejsze, pojemniejsze, wytrzymalsze.
Naczepy kurtynowe ewoluują
rone, Schmitz Cargobull, Wielton,
Kögel – to producenci, którzy od
lat niezmiennie dominują na polskim rynku pod względem liczby sprzedawanych naczep kurtynowych. Mimo
tak stabilnej pozycji i bardzo dobrych
wyników sprzedaży odnotowywanych
w całej Europie firmy stale doskonalą
swoje produkty, chcąc nadążyć za zmieniającymi się oczekiwaniami klientów
i ogólnoeuropejskimi wymaganiami w zakresie zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

© Krone

Producenci koncentrują się
na nowych technologiach
i zwiększaniu wartości
dodanej dla klientów poprzez
produkcję i wprowadzanie
na rynek nowych produktów.
Prezentujemy kilka
ciekawych nowości z grupy
naczep kurtynowych.
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Krone Mega Liner i eMega Liner
Naczepy Krone Mega Liner wiosną
br. poddano kolejnym modernizacjom.
Dzięki nowej modułowej koncepcji belki
tylnej odboje tylne, rolki (roll-stopy)
można wymieniać lub rozbudowywać
we wszystkich możliwych kombinacjach
bez konieczności wiercenia jakichkolwiek
otworów. Nowym elementem wprowadzonym w naczepach Mega Liner jest innowacyjny hydrauliczny system poszerzania części tylnej, pozwalający na łatwy
za- i rozładunek przedmiotów o dużej
szerokości. W tym celu najpierw otwiera
się dach, boczne plandeki i tylne drzwi,
a te ostatnie zabezpiecza się łańcuchem
blokującym. Następnie kierowca rozszerza specjalnie zaprojektowany tył za
pomocą hydraulicznej jednostki sterującej (panel obsługowy) nawet o 500 mm
z każdej strony. Szerokość przeładunku
w świetle wzrasta do ok. 3480 mm.

Nowym elementem wprowadzonym w naczepach Krone
Mega Liner jest innowacyjny
hydrauliczny system poszerzania części tylnej, pozwalający
na łatwy za- i rozładunek towarów o dużej szerokości
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Firmy Krone i Trailer Dynamics
wspólnie pracują nad zelektryfikowaną naczepą – pokazany
jesienią prototyp naczepy
Krone eMega Liner podczas
pierwszych jazd testowych
pozwolił na osiągnięcie
zakładanej 20-procentowej
redukcji emisji CO2 i zużycia
paliwa przez zestaw

od producenta ciągnika. Inteligentne
połączenie zelektryfikowanej naczepy
i ciągnika z silnikiem Diesla zamienia zestaw w elektryczną hybrydę typu plug-in.
Ponieważ naczepa eTrailer firmy Trailer Dynamics może być połączona z dowolnym ciągnikiem siodłowym, niezależnie od producenta, można wprowadzić
około 2 mln ciągników siodłowych z silnikiem Diesla do europejskiej niskoemisyjnej i ekologicznej logistyki.

Schmitz Cargobull S.CS X-Light
Firma Schmitz Cargobull oferuje klientom naczepy konfigurowane w ramach
systemu modułowego, które mogą wydajnie poradzić sobie z każdym zadaniem
transportowym. Każda naczepa ma ocynkowane i skręcane podwozie z profilowanymi belkami poprzecznymi, skonfigurowane zgodnie z indywidualnymi
wymaganiami klienta i najwyższymi
standardami branżowymi. Dotyczy to zarówno podwozi zoptymalizowanych pod

Firma Schmitz Cargobull oferuje naczepy konfigurowane w ramach systemu modułowego: ocynkowane i skręcane podwozie z profilowanymi belkami poprzecznymi
można łączyć z różnymi wariantami zabudowy, takimi jak zabudowy typu Mega, Coil
lub Paper, a także z szeregiem opcji wyposażenia, takich jak bezlistwowa kurtyna
boczna Power Curtain lub szybko otwierana kurtyna Speed Curtain
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względem masy i szczególnie wysokich
wymagań dotyczących ładowności, jak
i podwozi o dużej wytrzymałości eksploatowanych w ekstremalnych warunkach drogowych. Podwozie można łączyć
z różnymi wariantami zabudowy, takimi
jak zabudowy typu Mega, Coil lub Paper,
a także z różnymi opcjami wyposażenia,
takimi jak bezlistwowa kurtyna boczna
Power Curtain lub szybko otwierana kurtyna Speed Curtain.
Najnowszym produktem z systemu
modułowego Schmitz Cargobull jest naczepa kurtynowa S.CS Universal X-Light.
Ta „odchudzona” naczepa o masie własnej od 4975 kg zapewnia maksymalną
ładowność w połączeniu ze sprawdzoną
wytrzymałością i utrzymaniem wartości
dzięki optymalnej ochronie przed korozją.
Skręcana rama podwozia naczepy X-Light
została zoptymalizowana pod względem
masy, zabezpieczona antykorozyjnie przez
ocynkowanie, a belki wzdłużne powstają
w procesie walcowania.

© Schmitz Cargobull

Firma Krone zawarła strategiczne
partnerstwo z firmą Trailer Dynamics.
Celem jest opracowanie zelektryfikowanej naczepy gotowej do produkcji seryjnej (eTrailer), która znacznie zmniejszy
emisję oleju napędowego i CO2 przez
ciągniki siodłowe wyposażone w silniki
Diesla oraz zwiększy zasięg operacyjny
zestawów wyposażonych w ciągniki z akumulatorowym napędem elektrycznym. Prototyp naczepy eMega Liner został po raz
pierwszy zaprezentowany podczas Krone
Executive Logistics Summit w Krone Future Lab pod koniec września br. Już podczas pierwszych jazd testowych zelektryfikowana naczepa pozwoliła na osiągnięcie
zakładanej 20-procentowej redukcji emisji
CO2 i zużycia paliwa przez zestaw.
Istotą rozwiązania jest wysokowydajna oś z napędem elektrycznym, która
wspomaga ciągnik w napędzaniu zestawu, a także odzyskuje energię hamowania poprzez rekuperację. Pojemność
akumulatorów zamontowanych na ramie
naczepy jest wystarczająco duża, aby
zapewnić wspomaganie napędu nawet
na dystansach powyżej 500 km. Jeśli
infrastruktura ładowania nie jest wystarczająca na planowanej trasie, dostępna jest ładowarka pokładowa. Kolejnym ważnym elementem rozwiązania
zaproponowanego przez Trailer Dynamics jest inteligentne oprogramowanie
sterujące, które optymalnie wykorzystuje
i rozdziela energię elektryczną z akumulatora na całej trasie. Funkcjonalne,
niezawodne sterowanie systemem w czasie rzeczywistym odbywa się niezależnie
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Schmitz Cargobull oferuje 10-letnią
gwarancję na wszystkie ocynkowane
części podwozia. Ocynkowanie sprawia,
że podwozie jest odporne na korozję
i zapewnia optymalną ochronę przed
przerdzewieniem. Stosowane w ramie
podłużnice ocynkowane ogniowo mają
wymaganą stabilność i nośność. Powstają
one w procesie walcowania na zimno
z jednego elementu – ponieważ właściwości stali nie są zmieniane mechanicznie,
tak jak może to być w procesie spawania,

© Schmitz Cargobull

Najnowszym produktem
z systemu modułowego
Schmitz Cargobull jest
naczepa kurtynowa S.CS Universal X-Light o masie własnej od 4975 kg dostępna
również z bezlistwowym
systemem zamknięcia
Power Curtain z certyfikatem
oponiarskim

znacznie poprawia to ich wytrzymałość.
Ewentualne pęknięcia lub wady adhezyjne w spoinach nie mogą już występować. Technologia skręcana ułatwia również naprawę i konserwację podwozia.
Podwozie naczepy X-Light można
optymalnie łączyć z zabudową Power
Curtain, która w przeciwieństwie do za-
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budowy standardowej nie wymaga żadnych listew. Wytrzymałość konstrukcyjna Power Curtain jest certyfikowana
zgodnie z normą DIN EN 12642 Code XL.
Opcjonalnie nadwozie może być również wyposażone zgodnie z certyfikatem do przewożenia napojów i wytyczną
Daimler 9.5.

Nowością w ofercie Schmitz Cargobull jest również nadwozie z bezlistwowym systemem zamknięcia Power Curtain z certyfikatem oponiarskim. Power
Curtain udoskonalono, aby umożliwić
transport opon i innych ładunków przewożonych luzem (niespaletyzowanych)
i jednocześnie spełnić specjalne wymagania dotyczące stabilności ścian bocznych
i zabezpieczenia ładunku. Dzięki temu
zabudowa Power Curtain jest w pełni certyfikowana dla każdego rodzaju przewożonego towaru, w szczególności ładunków
luzem, które stawiają wysokie wymagania
w zakresie stabilności ścian bocznych przy
załadunku kształtowym. Dzięki temu zabudowa bezlistwowa jest praktycznym,
uniwersalnym rozwiązaniem transportowym w sektorze naczep kurtynowych.
Zgodnie z mottem 100% Smart nowe
naczepy kurtynowe Schmitz Cargobull
S.CS są teraz również standardowo wyposażone w moduł telematyczny TrailerConnect CTU. W chłodniach S.KO Cool
Smart moduły TrailerConnect CTU3 montowane są standardowo od 2018 r. Obecnie Schmitz Cargobull jest pierwszym
i jedynym producentem naczep, który
montuje znormalizowaną telematykę
nawet w naczepach niechłodniach.

Wielton Strong Light Master
W odpowiedzi na potrzeby klientów
Grupa Wielton wprowadziła nowości
i ulepszenia w naczepach kurtynowych.
Kurtynowe naczepy Wielton swoją mocną
pozycję zyskały dzięki wytrzymałości,
szczelności i funkcjonalności. Solidne
i precyzyjne spojenia, minimalizujące ryzyko odkształceń, a tym samym przedłu-
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Naczepa Wielton Strong Light Master ma masę własną zredukowaną o 500 kg w porównaniu z masą standardowej naczepy i w kombinacji z ciągnikami zasilanymi LNG może
tworzyć oszczędne i ekologiczne zestawy pozwalające realnie wpływać na ograniczenie
zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery podczas przewozu towarów

żające cykl życia naczepy bez konieczności
napraw uzyskano dzięki zastosowaniu
nowoczesnej technologii spawania hybrydowego. W nowych rozwiązaniach nacisk położono na bezpieczeństwo, komfort
i ergonomię użytkowania, które ułatwiają i przyspieszają obsługę naczepy
podczas załadunku, transportu oraz wyładunku. Ważne ulepszenia, które wprowadzono w rodzinie naczep kurtynowych
Curtain Master, mają na celu poprawę
jej celności, czyli szczelności pojazdu
podczas przejazdów międzynarodowych.
Celem było również uzyskanie pełnej
funkcjonalności systemu Safety Lock.
Wprowadzono m.in. modyfikacje
w konstrukcji obrzeża i ściany przedniej. Opracowana na nowo konstrukcja
obrzeża pozwala na zapięcie pasów do

uchwytów Safety Lock bez konieczności
odpinania kurtyny – jest to spore ułatwienie dla kierowcy. Dopracowano także
newralgiczne punkty celne, które gwarantują klientom wysoką szczelność, a co
za tym idzie bezpieczeństwo i pełną kontrolę nad przewożonym ładunkiem.
Grupa Wielton w odpowiedzi na trendy związane z dążeniem do obniżenia
masy własnej i ograniczenia zużycia paliwa oraz w trosce o zminimalizowanie
negatywnego oddziaływania transportu
na środowisko uzupełniła swoją ofertę
o lekkie naczepy Strong Light Master.
Jest to model o lekkiej, a jednocześnie
trwałej i mocnej konstrukcji w pełni dostosowany do potrzeb i wymagań przewoźników poszukujących ekologicznych
rozwiązań w transporcie. Naczepy Strong
Light Master w kombinacji z ciągnikami
zasilanymi LNG mogą tworzyć oszczędne
i ekologiczne zestawy, które pozwalają
klientom realnie wpływać na ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do
atmosfery podczas przewozu towarów.
Naczepa Strong Light Master ma masę
własną zredukowaną o 500 kg w porównaniu z masą standardowej naczepy.

© Wielton

Rama naczepy Wielton Strong Light Master
została wykonana z wysokogatunkowej stali
i zabezpieczona antykorozyjnie z wykorzystaniem technologii KTL; słupki, przednią ścianę
i tylny panel wykonano z anodowanego
aluminium, które gwarantuje lekką
i trwałą konstrukcję
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Kögel Mega Lightplus
Firma Kögel zaprezentowała wiosną
br. nową generację innowacyjnych rozwiązań transportowych: naczepa Kögel
Mega Lightplus jest specjalistą od objętości spełniającym wszystkie wymagania przemysłu motoryzacyjnego. Dzięki
szerokiej gamie opcji wyposażenia i niewielkiej wadze naczepę można łatwo
dostosować do transportu ładunków innego typu.

konstrukcja zastosowana w naczepach
Kögel Mega Lightplus. W podstawowej
konfiguracji naczepa waży tylko 5400 kg,
co czyni ją o około 700 kg lżejszą od
standardowej naczepy mega. Dzięki specjalnemu wyposażeniu, takiemu jak aluminiowe felgi, lekkie opony i aluminiowe
zbiorniki powietrza, można masę pojazdu obniżyć jeszcze o ok. 200 kg. Rama
podwozia o lekkiej konstrukcji stalowej
z niską szyją o wysokości 90 mm zapewnia maksymalną użyteczną wysokość wewnętrzną i dużą pojemność.
Naczepa Kögel Mega Lightplus w podstawowej konfiguracji waży tylko 5400 kg
– to ok. 700 kg mniej niż standardowa
naczepa mega; dzięki specjalnemu
wyposażeniu masę pojazdu
można obniżyć jeszcze
o ok. 200 kg

© Kögel

Naczepy Kögel Mega
Light Plus mogą być
wyposażone w liczne
dodatkowe opcje wymagane do realizacji
różnych zadań transportowych

Naczepa Kögel Mega Lightplus sprawdzi się w szerokim zakresie zastosowań.
Umożliwia bowiem połączenie środków
optymalizujących objętość i ładowność,
a także zapewnia szeroką gamę indywidualnych opcji wyposażenia. Zaletą jest
stosunkowo niska masa własna tej naczepy, co sprzyja obniżaniu zużycia paliwa,
a tym samym zmniejszaniu emisji CO2.
Kögel stawia najwyższe wymagania
produktom w swoim portfolio. Każda innowacja w najlepszy możliwy sposób
łączy ekonomikę eksploatacji i zrównoważony rozwój. Jednym z kluczy do sukcesu jest specjalnie opracowana lekka

poprzeczki dachowe. Dzięki standardowemu podnoszonemu dachowi załadunek boczny jest szczególnie łatwy. Bez
problemu można również załadować 3
skrzyniopalety jedna na drugiej. Kolejną
optymalizacją jest pas dachowy w kształcie litery L, który umożliwia załadunek
na wysokość 3 m, nawet przy załadunku
na całą możliwą szerokość. Kieszenie na
listwy wsuwane na przednich i tylnych
kłonicach narożnych są z nimi zintegrowane, dzięki czemu są chronione przed
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Naczepy kurtynowe Strong Light Master charakteryzują się nie tylko niską
masą sprzyjającą środowisku oraz zapewniającą jednocześnie oszczędność na
poziomie kosztów eksploatacji, to również produkt wytrzymały i zaawansowany technologicznie. Rama naczepy została
wykonana z wysokogatunkowej stali i zabezpieczona antykorozyjnie z wykorzystaniem technologii KTL. Z kolei słupki,
przednią ścianę i tylny panel wykonano
z anodowanego aluminium, które gwarantuje lekką i trwałą konstrukcję. Dodatkowo naczepa ma certyfikat XL, który
opcjonalnie może zostać rozszerzony
o certyfikaty umożliwiające przewóz napojów i opon.

Pomimo optymalnego wykorzystania
materiałów nowa naczepa Kögel Mega
Lightplus jest stabilna i trwała. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stali drobnoziarnistej i wstawionym poprzeczkom
ciężar ładunku rozkłada się równomiernie na powierzchni ładunkowej. Ponadto
pojazd ma zoptymalizowany profil ramy
zewnętrznej i ulepszoną konstrukcję,
które charakteryzują wszystkie naczepy
Kögel generacji NOVUM.
Ściana przednia, w tym przednie
i tylne kłonice narożne i drzwi portalowe,
są w podstawowej konfiguracji wykonane
z aluminium, podobnie jak dodatkowe

uszkodzeniem. Wszystkie kieszenie na
listwy można ustawić na całkowicie
zmiennej wysokości.
Naczepa Kögel Mega Lightplus ma
wiele dodatków, z których klienci mogą
skorzystać. W połączeniu ze specjalnie
wzmocnionym, opcjonalnym nadwoziem
Strong & Go firmie Kögel udało się znacznie zredukować wyposażenie wymagane
do różnych certyfikatów. W ten sposób
można zagwarantować wytrzymałość konstrukcji zgodnie z normą DIN EN 12642
Code XL oraz wytycznymi Daimler 9.5
bez stosowania listew wtykowych. Certyfikat do jedno- i dwuwarstwowego przewozu napojów na standardowych paletach
jest spełniony przy użyciu tylko jednego
rzędu listew. Dzięki opcjonalnemu systemowi bezpieczeństwa, w postaci dodatkowego pasa zgrzanego z plandeką
boczną, można zrezygnować nawet z tego
rzędu wtykanych listew.

Opracowanie Dariusz Piernikarski
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Projekt AEROFLEX

Dariusz Piernikarski

AEROFLEX – Aerodynamiczne i elastyczne ciężarówki dla nowej generacji
dalekobieżnego transportu drogowego. Pod taką nazwą przez 48 miesięcy,
począwszy od października 2017 r., realizowano ogólnoeuropejski projekt
badawczy, który zakończono we wrześniu br.

rojekt AEROFLEX koncentrował
się na drogowym transporcie towarowym o dużej pojemności,
skupiając się na innowacjach pozwalających w efekcie na zaproponowanie inteligentnych rozwiązań w zakresie mobilności. Było to ważne wydarzenie dla
europejskiego transportu, wzięło w nim
udział wielu partnerów, całkowity budżet
wyniósł 11,8 mln euro. Projekt AEROFLEX otrzymał dofinansowanie w wysokości 9,5 mln euro z unijnego programu
badań i innowacji Horyzont 2020.
W projekcie uczestniczyło szerokie
konsorcjum partnerów, reprezentujące
interesariuszy z przemysłu, badań, środowisk akademickich, inżynierii, logistyki, władz, dostawców i społeczeństwa.
Wśród reprezentantów przemysłu pojazdów użytkowych można wymienić np.
firmy MAN Truck & Bus, DAF Trucks,
Scania, Iveco, Volvo Trucks, FCA, Schmitz
Cargobull, Van Eck, Tirsan Solutions,
Michelin, WABCO, ZF.

Główne cele
Projekt AEROFLEX miał na celu opracowanie i zademonstrowanie nowych
technologii, koncepcji i architektur dla
kompletnych pojazdów, które są energooszczędne, bezpieczne, wygodne, konfigurowalne i opłacalne, przy jednoczesnym zapewnieniu, że zróżnicowane
potrzeby klientów są zaspokajane poprzez
elastyczność i możliwość dostosowania
do zmieniających się warunków pracy.
Najważniejszym założeniem, jakie
uczyniono, rozpoczynając realizację projektu AEROFLEX, była średnia poprawa
wydajności o 33% dla długodystansowego
drogowego transportu towarowego.
W początkowej fazie przeprowadzono
zakrojone na szeroką skalę badania, których celem było zidentyfikowanie i zdefiniowanie innowacji, które mają zostać
opracowane. Od początku było jasne, że
konieczne będą również zmiany w obec-

nych dyrektywach europejskich i ustawodawstwach krajowych. Aby sprostać
założonym celom i wyzwaniom, projekt
skupił się na układzie napędowym, aerodynamice, jednostkach ładunkowych
i przedniej części całego pojazdu.

Rozproszony układ napędowy
Innowacyjne podejście do układu napędowego zostało wprowadzone w postaci tzw. rozproszonego układu napędowego. Celem było zmniejszenie zużycia
energii i optymalizacja właściwości jezdnych pojazdu. Istota rozwiązania polegała na zaprojektowaniu i zastosowaniu
w praktyce w pełni elektrycznego układu
napędowego zamontowanego w wózku
dolly, który po połączeniu z naczepą umożliwiał jej przemieszczanie bez udziału
ciągnika siodłowego. Dzięki temu naczepa wraz z wózkiem dolly mogła być
w pełni zintegrowana z układem napędowym ciężarówki – ciągnika.

Projekt AEROFLEX koncentrował się na drogowym transporcie towarowym i innowacjach
pozwalających w efekcie
na zaproponowanie inteligentnych rozwiązań
w zakresie mobilności
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Smart Power Dolly, czyli zdalnie sterowany wózek dolly z napędem
elektrycznym – połączona z nim naczepa może manewrować autonomicznie bez udziału ciągnika siodłowego
W tunelu aerodynamicznym, korzystając z modeli w skali 1:3,
poszukiwano rozwiązań pozwalających obniżyć opór aerodynamiczny kombinacji pojazdów

Wózek dolly z napędem elektrycznym
został stworzony od podstaw przez zespół fachowców z Fraunhofer IVI (Fraunhofer Institute for Transportation and Infrastructure Systems) i firmy Van Eck.
Ta innowacja nie tylko wspiera możliwości całego zestawu pojazdów, ale także
umożliwia podział pojazdu na pojedyncze
jednostki, które mogą być zdalnie sterowane, umożliwiając autonomiczne manewrowanie zestawem e-dolly i naczepy.

Aerodynamika, bezpieczeństwo,
intermodalność
Zmniejszenie oporu aerodynamicznego, który jest jedną z największych sił
oporu działających na pojazdy ciężarowe,
było kolejnym z działań, na których skoncentrował się projekt AEROFLEX. Bazując na wynikach obliczeń CFD (computational fluid dynamics – obliczeniowa
mechanika płynów) i modelach w skali 1:3
testowanych w tunelu aerodynamicznym
FCA CRF (Centro Ricerche Fiat), opracowano szeroką gamę rozwiązań aerodynamicznych, których zastosowanie drastycznie zmniejszyło zużycie energii przez
kompletny pojazd. Połączone zastosowania tych rozwiązań zmniejszyło opór
o ponad 40%.
W pojeździe demonstracyjnym zainstalowano 14 różnych komponentów poprawiających aerodynamikę, aby określić rzeczywiste oszczędności. Wszystkie
te rozwiązania nie ograniczały ładowności i możliwości wykorzystania pojazdów w nie wyposażonych w operacjach
intermodalnych.
Badania zaowocowały również koncepcją przodu pojazdu, która umożliwiła
dodanie i integrację nowych aktywnych
i pasywnych urządzeń bezpieczeństwa,
aby pomóc uniknąć kolizji, obrażeń i ofiar
śmiertelnych z innymi użytkownikami
dróg. Ocena działania systemów bezpie-

czeństwa, takich jak hamowanie awaryjne,
utrzymywanie pasa ruchu i ostrzeganie
o kolizjach bocznych została przeprowadzona w istotnych scenariuszach krytycznych dla bezpieczeństwa i wykazała
zdolność tych systemów do zapobiegania wypadkom. Rozwiązania te zostały
uwzględnione w zaleceniach dotyczących
przyszłych projektów kabin.
W ramach projektu AEROFLEX opracowano również różne narzędzia programowe, m.in. system wykrywania
objętości, przekształcające przestrzeń
ładunkową samochodu ciężarowego czy
naczepy w inteligentne jednostki ładunkowe w celu maksymalizacji wydajności
przestrzeni ładunkowej i optymalizacji
sposobu załadunku.

Testy drogowe
Wszystkie innowacje opracowane
w ramach projektu AEROFLEX zostały
nie tylko przetestowane w warunkach laboratoryjnych, ale zademonstrowane
i zweryfikowane w rzeczywistych warunkach drogowych.
Pierwszym krokiem było zebranie
danych dotyczących konfiguracji pojazdów używanych na co dzień, w badaniach drogowych wykorzystano również
najnowocześniejsze naczepy Schmitz Cargobull i Van Eck wywodzące się z projektu Transformers. Na zamkniętych torach testowych i drogach publicznych
badano również konfiguracje wielopojaz-

dowe – dłuższe zestawy składające się
z samochodu ciężarowego ciągnącego za
pośrednictwem wózka dolly naczepę.
W kolejnej fazie badań pojazdy demonstracyjne zostały wyposażone w 14
urządzeń poprawiających właściwości
aerodynamiczne (w różnych konfiguracjach) oraz wózek dolly z rozproszonym
układem napędowym. Dzięki zebranym
doświadczeniom projekt AEROFLEX zaowocował również stworzeniem księgi
rekomendacji, która zbiera wizję projektu,
na temat tego, jak stworzyć ramy prawne,
aby pojazdy AEROFLEX wkrótce pojawiły
się na drogach.
28 września na torze testowym ZF
w Jeversen w Niemczech miało miejsce
długo oczekiwane wydarzenie końcowe
projektu AEROFLEX. Ponad 80 gości
uczestniczyło na żywo w prezentacji na
torze, a niemal 200 kolejnych gości z całego świata dołączyło online. Podczas tego
hybrydowego wydarzenia przedstawiono
prezentacje na temat przebiegu realizacji
projektu i jego wyników. Były one przeplatane pokazami na żywo pojazdów demonstracyjnych: AEMPT i Smart Power
Dolly (wózek dolly z napędem elektrycznym), europejskiego systemu modułowego
(EMS) i AEROLOAD (urządzenia aerodynamiczne). Zademonstrowano również Smart
Loading Units (inteligentne jednostki ładunkowe) oraz Cargo Volume Detection
(detekcja przestrzeni ładunkowej).

Zdjęcia: © AEROFLEX consortium
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Ergonomia zamiast młotka
Dariusz Piernikarski

adaniem zamka jest otwieranie
i zamykanie urządzeń zawiasowych zamontowanych na nadwoziu w układzie pionowym lub poziomym.
Jednak niesforne siły w systemie drzwiowym mogą utrudniać uruchomienie zamknięcia. Przyczyną może być uszczelka
drzwi, naprężenie konstrukcji, nadmierny nacisk ładunku, niekorzystna dźwignia
pomiędzy czołem zaciskowym a przeciwwspornikiem lub po prostu niewłaściwy zamek.
Zasadniczo zamek powinien być w stanie „podciągnąć” drzwi lub burtę za pomocą czopu zaciskowego – zarówno w poziomie, jak i w pionie. Oznacza to, że
podczas zamykania strona wpuszczana
lub drzwi powinny być wyśrodkowane na
tyle, aby zamek musiał tylko pokonać
wspornik kontrujący. Technicznie osiągnięcie tej interakcji nie jest takie proste.
Niestety w niewielkim zakresie zajmujemy się budową i działaniem pozornie oczywistych komponentów, takich
jak zamki burtowe czy zamknięcia drzwi.
W końcu kierowca w swoim zestawie
narzędzi powinien mieć młotek (lub łyżkę
montażową do opon), aby niezawodnie
wprawić w ruch uparty zamek.
Rozwiązania w zakresie blokowania
i zamykania stosowane w nadwoziach
jest jednym z bardziej niedocenianych te-

© D. Piernikarski

Zamki burtowe i zamki drzwi to często niedoceniane elementy nadwozi
pojazdów użytkowych. Sposób ich obsługi to jeden z ważnych aspektów
bezpieczeństwa i ergonomii eksploatacji pojazdu.

W burtach z profili aluminiowych zamki są zintegrowane wewnątrz profili; od zamknięć
tego typu wymaga się obecnie „wykrywania ciśnienia obciążenia”: podczas otwierania
dźwignia dotyka blokady, która uniemożliwia dalsze otwieranie

matów w budowie pojazdów użytkowych.
Jest tak pomimo tego, że producenci tych
komponentów mają w ofercie wiele bardzo ciekawych konstrukcyjnie i użytkowo
zoptymalizowanych komponentów.

Zamknięcia burt bocznych
W czasach, gdy worki z cementem
były jeszcze luźno pakowane z palet na
platformę (około 40 lat temu), kierowcy
doskonale znali nacisk ładunku na burty
przed rozładunkiem. Zamki boczne w dawnych, dobrych czasach były solidnymi
odkuwkami. Łatwo było je otworzyć pod
naciskiem obciążenia, np. młotkiem. Drugi
zamek trzeba już było otworzyć, stojąc
nieco z boku, ponieważ po otwarciu burta
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szybko opadała o 180° w dół. W czasach,
gdy nie stosowano jeszcze bocznych
osłon przeciwwjazdowych, nie było to
zbytnim problemem.
Do czasu wprowadzenia skrzyń ładunkowych o szerokości paletowej, wyposażonych w aluminiowe burty, system blokowania burt pozostawał bez
zmian, tzn. zamknięcia wystawały na
zewnątrz. Powszechnie stosowano tzw.
zamek skrzynkowy wykonany z odlewu,
z rączką i ostrzem, które trzeba było
wprowadzić w kute oczko. Luz wynosił
zaledwie kilka milimetrów, a napinanie
odbywało się dzięki łukowatemu kształtowi dźwigni. Nic więc dziwnego, że użycie młotka podczas zamykania lub otwierania było często nieuniknione.
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W drzwiach portalowych naczep kurtynowych
i furgonowych rygle (zamki) drążkowe prowadzone we wnętrzu ściany stały się
europejskim standardem

© D. Piernikarski

W nadwoziach chłodniczych zamki drążkowe
umieszcza się po stronie
zewnętrznej, aby nie
osłabiać właściwości izolacyjnych skrzydeł drzwi

Znaczne ulepszenie w technice zamykania burt zostało dokonane po powszechnym wprowadzeniu do obrotu
europalet o wymiarach 800 × 1200 mm.
Wymusiło to zastosowanie ścian bocznych o grubości profili 30–35 mm, aby
we wnętrzu skrzyni ładunkowej o szerokości 2500 mm możliwe było wstawienie 2 palet mających łącznie szerokość
ok. 2420 mm. Burty były projektowane
w taki sposób, aby zamykały się przed
ramą zewnętrzną, a nie między słupkami
narożnymi, jak ma to miejsce do dziś
w wywrotkach. W rezultacie zamek bur-

towy musiał zostać zintegrowany ze ścianą, a zawiasy musiały zostać zabudowane pod ścianą.
Po wprowadzeniu burt wykonywanych z profili aluminiowych zamki zostały
zintegrowane wewnątrz profili. Luzy
i możliwość ściągania w kierunku pionowym zostały zmniejszone, ponieważ
ściana boczna i słupki były wykonywane
bardziej precyzyjnie pod względem wymiarowym. Zamki mimośrodowe zostały
wpuszczone w głąb panelu maksymalnie do głębokości ok. 30 mm i w pozycji zablokowanej nie wystawały poza

kłonicę. Aby było to możliwe, wsporniki
blokujące lub haki mogły przesuwać się
poziomo o 10–20 mm.
Od zamknięć tego typu wymaga się
obecnie „wykrywania ciśnienia obciążenia”: podczas otwierania dźwignia dotyka blokady, która uniemożliwia dalsze
otwieranie. W praktyce bariery te można
łatwo ominąć za pomocą płyty wtykowej
zamocowanej między słupkiem a ścianą
boczną w celu zminimalizowania nacisku obciążenia.
Jednym z problemów z mimośrodowymi zamkami burtowymi jest to, że kierowca nie zawsze chowa je w przeznaczoną
do tego wnękę w panelu, zanim jeszcze
burta zostanie złożona. W praktyce prowadzi to do nieestetycznych uszkodzeń
elementów konstrukcyjnych, montowanych wzdłuż pojazdu. Uszkodzenia tego
typu powstawały często w powszechne
dziś stosowanych aluminiowych zbiornikach montowanych pod skrzynią ładunkową na ramie samochodu ciężarowego.
Pomysł zintegrowania zamka bocznego z kłonicami pojawił się ponad 50
lat temu. W tak skonstruowanym zamku
bocznym możliwe było również wbudowanie blokady kłonic, która po zwolnieniu pozwalała na ich demontaż lub przesunięcie. Sworznie blokujące kłonice w ich
położeniu mają również ograniczony zakres ruchu w kierunku poziomym i pionowym. Rozwiązanie to pozwala jednak
uniknąć kolizji między zamkami burt
a komponentami mocowanymi na ramie podwozia.

reklama
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Zamki burt mogą być zintegrowane z kłonicami; w tak
skonstruowanym zamku bocznym możliwe jest również wbudowanie blokady kłonic, która po zwolnieniu
pozwala na ich demontaż lub przesunięcie

© Hestal

uchylnego (obrotowego). U góry ściana
boczna (ściana tylna) jest wyposażona w łożyska samonastawne (wahliwe). Otwarcie burty możliwe jest, gdy łożyska zostaną zwolnione za pomocą długich dźwigni
blokujących. Przy otwarciu części dolnej
(ruch wahadłowy burty) łożyska pozostają zablokowane. Aby opuścić burtę na
dół, obrotowy wałek zostaje odblokowany za pomocą haków zaciskowych na
dole w stosunku do czopa zaciskowego za
pomocą zacisku mimośrodowego. Rozwiązanie tego typu stosowane jest powszechnie w wywrotkach wielostronnych.
W zależności od regionu istnieją różne koncepcje rozwiązania sposobu zamknięcia drzwi/klapy w wywrotkach tylnozsypowych. W Europie południowej
preferowane są drzwi kontenerowe dwuskrzydłowe. Dla kierowcy oznacza to, że

© D. Piernikarski

W wywrotkach tylnozsypowych
klapa wahadłowa jest blokowana za pomocą 2–4 haków;
w momencie podnoszenia
skrzyni ładunkowej mechanizm
ściąga haki w dół i w ten
sposób zwalnia klapę

Drzwi portalowe
Drzwi portalowe dwuskrzydłowe z tyłu
są standardowym wyposażeniem nadwozi
furgonowych i izotermicznych/chłodniczych. Drzwi portalowe są również standardem dla nadwozi kurtynowych stosowanych w Europie. Dzięki zamkom drzwi
te pełnią również funkcję stabilizowania
zabudowy. Z reguły na skrzydłach umieszczane są drążkowe zamki zasuwnicowe.
Podobny sposób zamykania stosowany
jest też w kontenerach ISO.
Kiedy ponad 20 lat temu wprowadzono ścianę przednią oraz drzwi, w których wbudowano obrotową belkę, za-

Drzwi typu kombi
w wywrotkach o dużej
kubaturze: skrzydła
osadzone są w ościeżnicy, która pełni
również funkcję klapy
wahadłowej – jeśli blokada jest wyłączona,
drzwi mogą być
używane jako drzwi
portalowe

mki przykręcane do drzwi portalowych
musiały ustąpić miejsca zamkom umieszczonym pod skrzydłami drzwi, ryglowanym do elementów montowanych na
podwoziu. Zamki te wymagały cieńszych
prętów obrotowych (typowo 16 mm zamiast 22 mm średnicy) oraz rygli o szerokości mocowania 30 mm. Ten sposób
ryglowania drzwi do podwozia jest dziś
standardem w Europie.

Technika zamknięć w wywrotkach
Aby uniknąć niebezpiecznego przewrócenia się ściany wywrotki pod naciskiem obciążenia, wynaleziono składaną
i zawieszoną wahliwie ścianę boczną.
Burta od spodu wyposażona jest w zawiasy, w które zaczepiają się haki wałka
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Na to, jak można zamykać burty boczne, istniało kilka rozwiązań. W ofercie
firmy Hestal 20 lat temu znajdowało się
7 różnych zamków nadwozia i 17 wbudowanych zamków burt. Dziś jest ich
znacznie mniej, ponieważ powszechne
wprowadzenie nadwozi kurtynowych (bez
burt bocznych) sprawiło, że wiele zastosowań stało się zbędnych. Warto zauważyć, że producenci, którzy produkują wiele
pojazdów przeznaczonych do ruchu RoRo
(przewóz naczep na statkach), odnotowują
obecnie wzrost zainteresowania naczepami z nadwoziami skrzyniowo-kurtynowymi (plandekowymi), czyli wyposażonymi w burty boczne i kurtynę.

zawsze musi pracować z tyłu wywrotki
przed i po procesie wywrotu. Alternatywą, bardziej poszukiwaną w Europie
Północnej, jest klapa wahadłowa. Jest
ona blokowana za pomocą 2–4 haków.
W momencie podnoszenia skrzyni ładunkowej, czyli po rozpoczęciu wywrotu,
mechanizm ściąga haki w dół i w ten sposób zwalnia klapę. Technika ta jest stosowana zarówno w przypadku klap pionowych, jak i klap ustawionych pod kątem
ok. 18°. Drzwi typu kombi są często używane w wywrotkach o dużej kubaturze.
Skrzydła drzwiowe osadzone są w ościeżnicy, która zamontowana na ścianach
bocznych powyżej pełni funkcję klapy
wahadłowej. Jeśli blokada wahadła jest
wyłączona, drzwi mogą być używane
jako drzwi portalowe.
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Podwójne drzwi muszą być zawsze
otwarte przed dokowaniem na rampach
i można je ponownie zamknąć dopiero
po załadunku czy rozładunku. Istnieje
bardzo niewiele ramp magazynowych,
które umożliwiają otwieranie i zamykanie skrzydeł po zadokowaniu. Dlatego
w technologii drzwi skrzydłowych występuje zawsze pewne zagrożenie w zakresie bezpieczeństwa obsługi.
Rozwiązanie eliminujące ten problem
to brama „rolowana” (drzwi roletowe,
brama segmentowa) prowadzona na szynach w ościeżnicy. Można ją otwierać
i zamykać po zadokowaniu i przed odjechaniem od rampy. Bramy roletowe
poruszane są mechanicznie (za pomocą
wstępnie napiętych sprężyn śrubowych),
pneumatycznie lub elektrycznie. Wersje
mechaniczne mają masywne kute haki
blokujące, które usztywniają drzwi po zaryglowaniu w tylnej belce poprzecznej.
W przypadku tego typu zamknięcia ważne jest uszczelnienie bramy względem
ramy portalowej – istnieje na to wiele
różnych koncepcji.

© Pommier

Zamknięcie roletowe

Priorytet: jakość i ergonomia
W przypadku portalowych drzwi nadwozi furgonowych, zamontowanych lub
wbudowanych, istnieją zamki, które wymagają siły nacisku wynoszącej ok. 10 daN,
aby możliwe było zwolnienie przycisku
blokady. Ponieważ ergonomia obsługi
ma znaczenie priorytetowe, techniczne
alternatywy istnieją od dawna.
Dzisiejszy stan techniki w zakresie
urządzeń blokujących to obsługa jedną
ręką. Oznacza to, że zamek otwiera się
przez przekręcenie dźwigni, a nie przez
jej naciśnięcie i jednoczesne otwarcie
oddzielnego pazura blokującego. W przy-
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Firma Pommier
to czołowy europejski
dostawca m.in. zamków
drzwiowych stosowanych
przez wielu producentów
jako wyposażenie fabryczne
– flagowym produktem
są tu zamki i uchwyty
z serii Furgocar

padku zabudów samowyładowczych (wywrotek) połączone mechanizmy wahadłowe i składane z długimi dźwigniami
już dawno odeszły od technologii wymagającej użycia młotka. Stosowane są
też hydrauliczne systemy blokowania
i otwierania.
Warto jednak sprawdzić oferty pod
kątem ich trwałości. Okazuje się, że ze
względu na brak doświadczenia klientów
nadal na rynku można kupić zamki burtowe, w których zaczep składa się z krzywki
z tworzywa sztucznego o niewielkiej trwałości, a mechanizm zamknięcia z uformowanej blachy z nitowanymi zawiasami
bardzo podatnej na uszkodzenia.
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Ponadgabarytowe akcje
i modernizacje
Proponujemy kolejną dawkę informacji na temat nowych
i zmodernizowanych pojazdów wykorzystywanych w branży
przewozów nienormatywnych.

DEMARKO: projekty z mocą
Celem firmy DEMARKO Special Trailers od zawsze było poszukiwanie i dostarczanie najlepszych rozwiązań, w tym
tzw. Custom Tailored Trailers, czyli naczep „szytych na miarę”. Są to jednostkowe projekty dostosowane do specjalistycznych wymagań firm transportowych
m.in. pod względem terenu, w jakim

© DEMARKO Special Trailers

roducenci środków transportu wykorzystywanych do przewozów
nienormatywnych stale modernizują swoją ofertę, dostosowując pojazdy
do zmieniających się potrzeb ich użytkowników. Wpisuje się to w prawdziwe
założenie, że obsługa jak największej
liczby zadań przy minimalnej liczbie pojazdów to oczywisty przepis na sukces
inteligentnych flot.

DEMARKO Special Trailers dostarczyło kilka zmodyfikowanych naczep z serii ST
firmie ZPUE SA z Włoszczowy – czołowego polskiego dostawcy nowoczesnych
rozwiązań dla elektroenergetyki i przemysłu
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będą wykorzystywane, przewożonych
ładunków, a także udogodnień dla kierowców. Punktem wyjścia są projekty
standardowych naczep produkowanych
przez DEMARKO Special Trailers. Na
ich podstawie firma jest w stanie zbudować niemal każdy, nawet najbardziej
rozbudowany wariant.
Tak było w przypadku naczep dostarczonych dla firmy ZPUE SA z Włoszczowy – czołowego polskiego dostawcy
nowoczesnych rozwiązań dla elektroenergetyki i przemysłu. Naczepy przeznaczone m.in. do transportu kontenerowych stacji transformatorowych oraz
wirowanych słupów betonowych zostały
dopasowane i zaprojektowane pod konkretne zlecenia transportowe. W tym przypadku wyjściową konstrukcją była rozciągana naczepa serii ST. Standardowe
koła o średnicy 17,5–19,5 cali na potrzeby ZPUE SA zmieniono na większe
– 22,5-calowe. Dzięki wysokiemu profilowi naczepa może z łatwością realizować
zadania na terenie każdej budowy.
Seria ST to najpopularniejsze naczepy DEMARKO Special Trailers, o najbardziej uniwersalnej charakterystyce.
Duża liczba modyfikacji i akcesoriów
gwarantują ich wielofunkcyjność i efek-
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tywność w transporcie ponadnormatywnym. Modułowa konstrukcja pozwala na
wielokrotne wydłużanie oraz poszerzanie. Przy rozciągniętej naczepie jej funkcjonalność zapewnia np. stół pośredni,
który w zależności od wymiarów może
być wyposażony w gniazda kłonicowe,
poszerzenia teleskopowe, a nawet zagłębienia. Różne warianty montażu osi
pozwalają na wiele konfiguracji, można
np. wykorzystać hydraulicznie wymuszony układ skrętu osi sterowany bezprzewodowo. Maksymalne obciążenie
techniczne osi sięga aż 16 t, a pokład
w pozycji do jazdy może opcjonalnie
znajdować się na wysokości 800 mm.
Wysokość pokładu ładunkowego można
modyfikować, wykonując specjalne zagłębienia na koła lub łyżki transportowanych maszyn budowlanych.

© DEMARKO Special Trailers

W naczepach przeznaczonych dla ZPUE SA
i stosowanych m.in. do transportu kontenerowych stacji transformatorowych oraz
wirowanych słupów betonowych specjaliści
firmy DEMARKO Special Trailers zastąpili
standardowe koła o średnicy 17,5–19,5 cali
kołami 22,5-calowymi

Faymonville MultiMAX Plus
do transportu urządzeń dźwigowych
Seria niskopodwoziowych naczep MultiMAX Plus firmy Faymonville stanowi
najlepsze rozwiązanie transportowe do
przewożenia mobilnych maszyn do podnoszenia i wykonywania prac na wysokości. Obecnie Faymonville wyposaża
swoje naczepy w duże, lekkie i niskie
platformy ładunkowe.
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Naczepy MultiMAX Plus wyróżniają
się zoptymalizowaną wagowo konstrukcją
o niezmiennie wysokiej nośności punktowej. Dzięki konstrukcji z belką zewnętrzną pojazd oferuje użytkownikom
maksymalną długość powierzchni ładunkowej z hydrauliczną platformą podnoszącą, która zapewnia łatwy dostęp do
łabędziej szyi. Z przodu lub na łabędziej
szyi można zamontować praktyczną wy-
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Niskopodwoziowe naczepy Faymonville
MultiMAX Plus sprawdzają się w transporcie mobilnych maszyn do podnoszenia
i wykonywania prac na wysokości

© Faymonville
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3-osiowa naczepa MultiMAX Plus jest dostępna w wersjach z osiami ze skrętem wymuszonym oraz z osiami samoskrętnymi, pokład
ładunkowy jest na całej powierzchni pokryty
ząbkowaną płytą podłogową, 2 rampy najazdowe o szerokości 900 mm mają podpory
załadunkowe o nośności 18 t

ciągarkę. Różne wersje ściany czołowej
mają dużo miejsca do przechowywania
materiałów do mocowania.
Niezwykle płaskie kąty najazdu w obszarze ramp najazdowych i łabędziej szyi
oraz zoptymalizowana i sfazowana część
tylna zapewniają płynny załadunek maszyn o małym prześwicie. Platforma załadunkowa jest również dostępna w wersji
z przedłużeniem o 3000 mm, co pozwala
zoptymalizować rozkład ładunku. 44 pier-

ścienie mocujące i 28 punktów mocujących na platformie ładunkowej oraz do 30
punktów mocujących na łabędziej szyi zapewniają pewne zabezpieczenie ładunku.
3-osiowa naczepa MultiMAX Plus jest
dostępna w wersjach z osiami ze skrętem wymuszonym oraz z osiami samoskrętnymi. Mimo że pokład ładunkowy
jest na całej powierzchni pokryty ząbkowaną płytą (siatką) podłogową, zachowano niską wysokość załadunkową, co

jest prawdziwą zaletą przy przewożeniu
wysokich maszyn. 2 rampy najazdowe
o szerokości 900 mm – podobnie jak
podłoga – pokryte są siatką ząbkowaną
i mają podpory załadunkowe o nośności
18 t. Hydraulicznie rozkładane końcówki
ramp umożliwiają otwieranie ramp bez
wprowadzania naprężeń konstrukcyjnych.
Hydrauliczny system poprzecznego przesuwu ramp pozwala stworzyć optymalne
warunki załadunku dla każdej maszyny.

Goldhofer na tegorocznych
targach Solutrans
Na tegorocznych listopadowych targach Solutrans w Lyonie Goldhofer zaprezentuje nową naczepę niskopodwoziową STEPSTAR z osiami wyposażonymi
w tarciowy mechanizm skrętu oraz naczepę z rodziny MPA 4 w konfiguracji
1+3 wyposażoną w osie ze sterowaniem
wymuszonym, zaprojektowaną specjalnie na rynek francuski.

© Goldhofer

Naczepy Goldhofer STEPSTAR mogą mieć od 3 do 5 osi,
łączą w sobie niską masę własną i dużą ładowność, mają
bardzo dobrze zaprojektowaną powierzchnię ładunkową;
w połączeniu z ładowaną łabędzią szyją całkowita długość
zestawu może być w pełni wykorzystana, nawet podczas
transportu dużych ładunków
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Wyposażone w osie samoskrętne naczepy niskopodwoziowe (tzw. semi) z rodziny STEPSTAR mogą mieć od 3 do 5 osi.
Pojazdy te łączą w sobie niską masę własną
i dużą ładowność, mają również bardzo
dobrze zaprojektowaną powierzchnię ładunkową i pełny system bezpiecznego
mocowania. W połączeniu z ładowaną
łabędzią szyją (typ MEGA) całkowita
długość zestawu może być w pełni wykorzystana, nawet podczas transportu
dużych ładunków. Sam obszar załadunku
jest wyposażony w wytrzymałą podłogę
typu TRAFFIDECK GO. Rozwiązanie to
nie tylko zmniejsza wagę w porównaniu
z podłogą drewnianą lub gumową, ale
podłoga ta ma również wysoki współczynnik tarcia, co ułatwia bezpieczne
mocowanie ładunku.
Dla firm zajmujących się transportem
ciężkim jedną z największych zalet naczep STEPSTAR jest ich wyjątkowa elastyczność wykorzystania. Długie i szerokie wgłębienie na ramię koparki jest
otwarte do tyłu i może być wykorzystane
do przenoszenia nawet bardzo długich
i dużych ramion koparek, takich jak te
używane w branży wyburzeniowej. Na-

© Goldhofer
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W naczepach Goldhofer MPA 4 (1+3) zaprojektowanych specjalnie na rynek francuski rozstaw
między pierwszą i drugą osią wynosi 3250 mm, a pierwsza oś została przesunięta do przodu
i wyposażona w tarciowy mechanizm skrętu; wysokość załadunku wynosi zaledwie 785 mm

czepa ma również rampy nowej generacji, które po rozłożeniu tworzą niski kąt
najazdu i są łatwe w montażu i demontażu. Przy ładowności do 26,3 t i całkowitej długości zestawu w granicach 16,5 m
pojazdy mogą być używane do transportu bez zezwoleń w całej Europie.
Z kolei specjalnie zaprojektowana na
rynek francuski naczepa niskopodwoziowa MPA 4 (1+3) ułatwia pracę w szero-
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kim zakresie ciężkich przewozów. Dzięki
niewielkiej wysokości załadunku, wynoszącej zaledwie 785 mm, ten solidny
i trwały pojazd jest idealnym rozwiązaniem do transportu dużych ładunków, takich jak maszyny budowlane, elementy
instalacji i segmenty dźwigów. Aby zachować zgodność z francuskimi przepisami, rozstaw między pierwszą i drugą
osią wynosi 3250 mm, a pierwsza oś
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została przesunięta do przodu i wyposażona w tarciowy mechanizm skrętu. Ta
cecha jest kluczem do bardzo płynnego
pokonywania zakrętów i dużej zwrotności.
Technologia osi MacPherson zapewnia
wysoką nośność i dodatkową stabilność,
podczas gdy niezależne zawieszenie zapewnia kąt skrętu do 60°. Podobnie jak
w przypadku naczep STEPSTAR przestrzeń ładunkowa naczep MPA jest również wyposażona w nową, wytrzymałą
podłogę TRAFFIDECK GO.

Zmodernizowane przyczepy
Nooteboom ASDV
Do swojego programu przyczep niskopodwoziowych z dyszlem, należących
do rodziny ASDV, firma Nooteboom wprowadziła niedawno zaktualizowaną wersję
ASDV-40-22W, która teraz standardowo
ma zawieszenie pneumatyczne i układ hamulcowy EBS. Przyczepa ta została wyposażona w nadkola z przodu i z tyłu, dzięki
czemu teraz nawet większe ładowarki kołowe i żurawie samojezdne mogą być transportowane w dozwolonym prześwicie.
W zależności od wybranej wersji
i opcji ta 4-osiowa przyczepa niskopodwoziowa z dyszlem o 2 osiach z przodu
i 2 z tyłu ma ładowność sięgającą 31,5 t
przy 80 km/h. Przyczepa ASDV-40-22W
to pojazd wielofunkcyjny służący do transportu np. podzielnych ładunków, kon-

tenerów i gąsienicowych maszyn budowlanych. W razie potrzeby wnęki kół
można łatwo zakryć, tworząc całkowicie
płaski pokład ładunkowy. W tym celu
można wykorzystać zdejmowane ocynkowane wsporniki ze zintegrowanymi
przesuwnymi rozszerzeniami zwiększającymi szerokość pokładu oraz deski podłogowe z twardego drewna. Opcjonalnie
nadkola mogą być również całkowicie
wypełnione sekcjami z twardego drewna.
Nadkola wyposażone są w stalowe
żebra poprzeczne, które zapewniają maksymalną przyczepność podczas wjeżdżania i wyjeżdżania. Położenie nadkoli
zapewnia również optymalne rozłożenie
ciężaru ładunku. Wymiary nadkoli są
odpowiednie dla wszystkich popularnych marek i typów ładowarek kołowych
o różnych średnicach opon, rozstawach
osi i ciężarach.
Przyczepa ASDV-40-22W jest wyjątkowo wytrzymała i odznacza się doskonałą sztywnością skrętną. Podwozie ma
długotrwałą konserwację i jest w całości
zabezpieczone w procesie cynkowania
ogniowego. Zwiększa to trwałość przyczepy i przyczynia się do wyższej wartości rezydualnej. Wysoka jakość jest
dodatkowo odzwierciedlona w stosowa-

niu wyłącznie najwyższej jakości komponentów, w tym osi SAF, oświetlenia
Hella, opon Goodyear i układu hamulcowego Wabco. Przyczepa ma pełną gamę
wyposażenia standardowego, w tym składane konsole poszerzające w przestrzeni
ładunkowej, tym samym może być z łatwością dostosowana do potrzeb użytkownika.

Scheuerle rozwija naczepy
UltralightCombi
Modułowe pojazdy platformowe serii
UltralightKombi U10/U11/U12 firmy
Scheuerle, należącej do Transporter Industry International Group (Grupa TII),
zostały zoptymalizowane pod względem
masy i uzyskały wyjątkowo korzystny stosunek ładowności do masy własnej. Rozwijając tę gamę produktów, producent
dokonał dalszej optymalizacji i obniżenia
kosztów eksploatacji. Znacznie zwiększony moment zginający ramy umożliwia
wykorzystanie większej liczby linii osiowych. Dotychczas możliwe było połączenie przedniego wózka z 4 osiami wahadłowymi, mostka pokładowego i tylnego
wózka z 6 osiami (4+6) – była to najmocniejsza wersja UltralightCombi. Teraz
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Przyczepa Nooteboom ASDV-40-22W to pojazd wielofunkcyjny służący do transportu np. podzielnych ładunków, kontenerów i gąsienicowych maszyn budowlanych; w razie potrzeby wnęki kół można łatwo zakryć,
tworząc całkowicie płaski pokład ładunkowy

Do programu przyczep niskopodwoziowych z dyszlem, należących do rodziny ASDV,
firma Nooteboom wprowadziła niedawno zaktualizowaną wersję ASDV-40-22W,
która teraz standardowo ma zawieszenie pneumatyczne i układ hamulcowy EBS
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można zrealizować kombinację linii osiowych w układzie 5+7. Daje to jeszcze
większą ładowność dzięki zastosowaniu
dwóch dodatkowych linii osi. Przy dopuszczalnym obciążeniu osi do 13,4 t
w zakresie 25–80 km/h wersja U11 umożliwia transport szczególnie dużych ładunków. Z dala od dróg publicznych, np.
podczas wewnętrznych operacji logistycznych, możliwy jest nacisk osi 14,8 t
przy maksymalnej prędkości 25 km/h
i 17,4 t przy 10 km/h.

Nowe moduły UltralightCombi są
wyposażone w osie wahadłowe stosowane w modelach EuroCompact wraz ze
sterowaniem pojazdów InterCombi – są
to podzespoły, których niezawodność jest
sprawdzona i testowana przez wiele lat.
Łabędzia szyja jest teraz identyczna z naczepą niskopodwoziową EuroCompact.
W rezultacie oznacza to, że płynna regulacja obciążenia siodła pojazdów EuroCompact jest również dostępna dla serii
UltralightKombi.
Pomimo szeroko wprowadzonych
zmian funkcjonalność serii UltralightCombi została w pełni zachowana, nowe
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Nowe moduły Scheuerle UltralightCombi mają sprawdzoną funkcjonalność poprzednich modeli, ale są lepsze pod względem ogólnych kosztów operacyjnych

wersje są kompatybilne z poprzednimi
modelami, a wersje UltralightCombi U10
i U11 można nadal łączyć z modułami
serii InterCombi i EuroCombi.
Modułowe pojazdy platformowe UltralightCombi są dostępne w wersjach
2-, 3-, 4- i 6-osiowych. Modułowa konstrukcja pojazdów UltralightCombi ułat-
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wia użytkowanie jako przyczepa i naczepa.
Dostępna jest szeroka gama praktycznych
opcji wyposażenia: pomosty koparkowe,
płyty i ramy, a także adaptery do wież
elektrowni wiatrowych.

Opracowanie Dariusz Piernikarski
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Mammoet rozpoczyna
współpracę z Cometto
Światowy lider rynku, firma Mammoet, używa teraz modułów Cometto MSPE
jako nowego typu i marki w swojej światowej flocie samobieżnych modułów
transportowych. Pierwsza misja realizowana jest w Wielkiej Brytanii – moduły
liczące w sumie 84 linie osiowe wykorzystywane są do przenoszenia
konstrukcji płaszczowych o wadze od 1850 t do 2300 t.
owa współpraca między firmami Cometto i Mammoet prowadzi do owocnego połączenia dwóch partnerów, którzy
reprezentują wiodące kompetencje w branży transportu specjalnego i ciężkiego. „Jesteśmy naprawdę dumni, że możemy dostarczać nasze pojazdy
samobieżne firmy będącej światowym wzorcem
w przewozach ciężkich i podnoszeniu”– wyjaśnia
kierownik sprzedaży Cometto, Joachim Kolb.
Po szczegółowej sesji szkoleniowej dotyczącej
obsługi nowych modułów Cometto MSPE operatorzy firmy Mammoet rozpoczęli realizację pierwszego z zadań, jakim było przetransportowanie podstawy statywu – ten masywny przedmiot ma
wysokość 90 m i waży 2035 t. Załoga Mammoet
przetransportowała ten ładunek, korzystając z modułów Cometto MSPE liczących w sumie 84 linie

osiowe o nośności 48 t na linię. Do napędu wykorzystano 3 agregaty Power Pack o mocy 368 kW
(500 KM) każdy. Samobieżną kombinację zestawiono w 3 częściach – pod każdą nogą przewożonego statywu umieszczono 28 linii osiowych
w układzie obok siebie.
Przewożony statyw jest częścią projektu morskiej
energetyki wiatrowej Seagreen OWF, wspólnego
przedsięwzięcia TotalEnergies i SSE Renewables.

Farma wiatrowa będzie składać się ze 140 turbin
i będzie ulokowana 27 km od wybrzeża Angus
w cieśninie Morza Północnego. W przyszłości ta imponująca farma wiatrowa będzie zasilać w energię
wybrzeże Szkocji. Czas trwania projektu firma Mammoet ocenia na co najmniej 12 miesięcy.
Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Faymonville

Wykorzystane przez Mammoet moduły Cometto MSPE
miały w sumie 84 linie
osiowe o nośności 48 t
każda, do napędu posłużyły 3
agregaty Power Pack o mocy
368 kW (500 KM) każdy

Do przewiezienia podstawy
statywu o wysokości 90 m
i masie 2035 t operatorzy
z firmy Mammoet wykorzystali samobieżne moduły
transportowe Cometto
MSPE; samobieżną kombinację zestawiono w 3 częściach – pod każdą nogą
przewożonego statywu
umieszczono 28 linii
osiowych
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FTV 850: idealny do transportu
bardzo długich łopat

Goldhofer prezentuje swoje największe
jak dotąd urządzenie do transportu łopat
turbin wiatrowych – jest to moduł
FTV 850. Nowe rozwiązanie pozwala
na bezpieczny i ekonomiczny transport
najnowocześniejszych łopat wirników
turbin wiatrowych.

irma Goldhofer – uznany ekspert od transportu ciężkiego – wprowadza na rynek nowy
moduł FTV 850 jako swój najnowszy projekt w grupie pojazdów specjalnych do transportu
łopat turbin wiatrowych. Moduł FTV 850 może być
nie tylko w wersji o szerokości 3 m, ale także
w dzielonych kombinacjach o szerokościach do ponad 4 m. W zależności od wariantu wyposażenia
można przewozić nawet najdłuższe i ciężkie łopaty
wirników – dysponując momentem obciążenia
do 850 mt można je podnosić i elastycznie transportować – niezależnie od tego, czy moduły MTV
850 są ciągnięte, czy samobieżne.
W kombinacji z dzielonymi pojazdami i osprzętem
za obszarem załadunku FTV 850 ma znacznie
większą stabilność przy jednocześnie niskiej masie balastu. W ten sposób nowy system transportowy firmy Goldhofer ma nisko położony środek

ciężkości i bardzo dużą stabilność ograniczającą
możliwość przewrócenia, jednocześnie przy niskich
obciążeniach osi. Zapewnia to niezwykle wydajne użytkowanie.
Firmy transportowe na całym świecie od wielu lat
polegają na elastycznych i wydajnych w zastosowaniu urządzeniach do transportu łopat turbin
wiatrowych firmy Goldhofer. Nowy model FTV 850,
który może być również używany z dzielonymi modułami transportowymi, rozszerza udaną koncepcję modelu FTV 550. W zależności od wymagań
dostępne są różne opcje z adapterami opartymi
na różnych kombinacjach równoległych. To sprawia, że FTV 850 idealnie nadaje się do transportu
bardzo długich łopat.
Wraz z prezentacją modelu FTV 850 firma Goldhofer rozszerza swoją ofertę specjalnych rozwiązań transportowych przeznaczonych dla energetyki

wiatrowej. Oparte na tej samej koncepcji rozwoju
co modele FTV 300 i FTV 550 niezwykle elastyczne
systemy transportowe FTV 850 mogą być stosowane zarówno w pracy z modułami ciągnionymi,
jak i samobieżnymi. Zamontowana łopata wirnika
może być swobodnie obracana wokół własnej
osi i podnoszona pod kątem do 60°. Dzięki temu
drzewa, budynki i ciasne zakręty nie są przeszkodą, a transport jest o wiele bardziej przyjazny
dla środowiska niż w przypadku konwencjonalnych
rozwiązań transportowych. Dzięki FTV 850 możliwe
jest szybkie i wydajne stworzenie zestawu transportowego o żądanej konfiguracji. FTV 850 można
łączyć z dużą liczbą sprawdzonych, wytrzymałych
modułów Goldhofer, takich jak PST/SL-E, THP/SL
lub ADDRIVE.
Pierwsze moduły FTV 850 zamówione zostały przez
firmę Anipsotiki. Obszary działalności, w których
wiodąca specjalistyczna grecka firma transportowa
Anipsotiki działa od ponad 50 lat, obejmują podnoszenie i transport ciężkich i ponadgabarytowych
ładunków, alternatywne systemy podnoszenia oraz
montaż, serwis i konserwację turbin wiatrowych
„pod klucz”. Bogata baza klientów obejmuje znane
firmy budowlane, rafinerie, stocznie i producentów turbin wiatrowych.
Opracowanie: Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Anipsotiki
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NoVAB: w działaniach Ter Linden
Transport zdaje egzamin

Holenderska
firma Ten Linden
Transport regularnie
wykorzystuje program
NoVAB 3.0 w procesie
przygotowania operacji
transportowych

Po wprowadzeniu przez firmę Nooteboom na początku 2019 r. programu do kalkulacji
obciążenia osi NoVAB 3.0 liczba użytkowników programu stale rośnie. Aby doskonalić
funkcjonalność swojego oprogramowania, firma Nooteboom stale zbiera opinie
użytkowników tego praktycznego narzędzia wspomagającego przygotowanie
nawet najtrudniejszych operacji transportowych.
ednym z pierwszych użytkowników tego
programu była holenderska firma Ter Linden Transport z Doetinchem. Zdaniem dyrektora generalnego Rolanda Ter Lindenena i koordynatora technicznego Thomasa Heezena z firmy
Ten Linden Transport dotychczasowe doświadczenia związane z wykorzystaniem NoVAB są jak
najbardziej pozytywne. W firmie docenia się, że
jest to praktyczna i przyjazna dla użytkownika
aplikacja internetowa, z której można korzystać
wszędzie i na różnych platformach. Na pochwałę
zasługuje również fakt, że od strony graficznej
NoVAB 3.0 jest znacznym ulepszeniem w stosunku
do poprzedniej wersji, czyli NoVAB 2000.
W firmie Ter Linden Transport korzysta się z aplikacji NoVAB w różnorodny sposób. Wyniki wykorzystywane są do ubiegania się o zwolnienia
z transportu ze względu na dokładne i prawidłowe
obliczenie nacisków na osie oraz ich wyraźne
przedstawienie, dotyczy to również rozstawu osi.
Program służy również jako narzędzie instruktażowe dla kierowców, pozwalające im w czytelny
sposób przekazać wiedzę na temat planu załadunku.

Ter Linden Transport wykorzystuje program również
do sporządzania swoich ofert transportowych.
Zdaniem Rolanda Ter Lindena i Thomasa Heezena,
ponieważ aplikacja jest łatwa w obsłudze, a obliczenia są dokładne, NoVAB może być ważnym
uzupełnieniem dla innych przewoźników wykonujących przewozy nienormatywne, zwłaszcza gdy
wykorzystują w tym celu naczepy Nooteboom.
Istotne jest również to, że Nooteboom oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie obsługi programu,
szybko reaguje też na pojawiające się ze strony
użytkowników pytania oraz życzenia dotyczące
ewentualnych modyfikacji czy ulepszeń.
Przypomnijmy, że NoVAB (Nooteboom Vehicle Axle
Load Calculation) to program obliczania obciążenia
osi pojazdu opracowany przez Nooteboom. Program
dokładnie oblicza optymalną pozycję ładunków
(i wywoływanych przez nie obciążeń) w kombinacjach pojazdów, na które mają zostać załadowane,
co pozwala na uniknięcie przeciążenia osi.
Obecnie na całym świecie program NoVAB wykorzystywany jest przez ponad 1200 firm. Najnowsza wersja – NoVAB 3.0 Cloud działa w chmurze,
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oprogramowanie jest automatycznie aktualizowane,
aby wszyscy użytkownicy wykorzystywali zawsze
tę samą wersję. Program ma bogatą bibliotekę
ciężarówek, ciągników, naczep i ładunków. Dane
tych pojazdów można łatwo modyfikować lub uzupełniać, a także można zestawiać różne konfiguracje. Użytkownik może, kopiując wybrane pojazdy,
tworzyć własną flotę. To samo dotyczy wyboru
rodzaju ładunku. Możliwe jest także zaimportowanie istniejących danych z wcześniejszej wersji
programu. W przypadku pojazdów marki Nooteboom dane dotyczące konkretnej naczepy lub przyczepy można uzyskać, podając numeru podwozia.
NoVAB 3.0 ma również obszerną bibliotekę obciążeń, które można łatwo dostosować i rozszerzyć.
Wersja NoVAB 3.0 Cloud jest dostępna w różnych
formach subskrypcji, w wersjach dla pojedynczego użytkownika i wielu użytkowników. Naturalnie Nooteboom oferuje również możliwość wypróbowania programu przed jego kupnem.
Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Nooteboom Trailers
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Urbino 9 LE electric
wyjeżdża na ulice

ficjalnie do oferty firmy Solaris
dołącza autobus w klasie Midi
stworzony wyłącznie z myślą o napędach bezemisyjnych – jeszcze bardziej wszechstronny i elastyczny. Premierowe Urbino 9 LE electric to model
zbudowany w oparciu o rozwiązania stosowane w pojazdach nowej generacji,
który idealnie wpisuje się w potrzeby
rynku europejskiego.
Ten niskowejściowy autobus elektryczny jest kolejną już, po Urbino 15 LE
electric, propozycją w ofercie elektrycznej firmy Solaris, która spełnia wymagania zarówno pierwszej, jak i drugiej klasy
pojazdów. Kompaktowe wymiary autobusu sprawiają, że doskonale poradzi
sobie w ciasnej przestrzeni miejskiej,
a także przy stromych podjazdach czy na
ostrych górskich zakrętach. Pojazd skonstruowano w ten sposób, że jego wnętrze
można dopasować do wymogów homologacyjnych w klasie I lub II.

30 września firma Solaris
zaprezentowała kolejnego
członka rodziny autobusów
Urbino. Jest to 9-metrowy,
niskowejściowy autobus
Urbino 9 LE electric.

Jest to kolejny autobus elektryczny
Solarisa przeznaczony zarówno do przewozów miejskich, jak i międzymiastowych, stanowiący doskonały element łączący sieć dróg miejskich i podmiejskich
na obszarze aglomeracji. Pod względem
technicznym Urbino 9 LE electric został
zunifikowany z pozostałymi pojazdami
IV generacji.

High Energy dla Urbino 9 LE electric
wynosi ponad 350 kWh. Klienci najnowszego modelu będą mogli zdecydować się
również na akumulatory Solaris High
Power – przeznaczone do szybkiego ładowania dużą mocą.
Energia w bateriach może być uzupełniana poprzez standardowe złącze
plug-in. Opcjonalnie przewidziano możliwość zamontowania na dachu jednego
z trzech typów pantografów. Oprócz tradycyjnego pantografu klienci będą mogli
zdecydować się na nowe rozwiązania
szybkiego ładowania. Z oferty producenta można wybrać tzw. pantograf odwrócony – niedostępny do tej pory w wersji
8,9. Kolejną opcją jest zupełnie nowy typ
pantografu, sięgający nieco wyżej niż konkurencyjne rozwiązania. Pozwala to na
ładowanie pojazdów o różnej wysokości.
Podobnie jak w przypadku pozostałych
produkowanych przez Solaris autobusów elektrycznych wszystkie możliwe
rozwiązania mogą zostać przygotowane
zgodnie z preferencjami klientów, kompatybilnie z istniejącą lub planowaną
infrastrukturą ładowania u przewoźnika.

Charakterystyka techniczna

Z myślą o pasażerach

Urbino 9 LE electric wyposażony jest
w chłodzony cieczą elektryczny silnik
centralny o maksymalnej mocy chwilowej 220 kW. Napęd przenoszony jest na
drugą oś pojazdu. W premierowym modelu układ napędowy zasila energia pochodząca z baterii Solaris High Energy,
czyli baterii o wyższej gęstości energii,
które charakteryzują się większą pojemnością i ładowane są najczęściej nocą.
Maksymalna łączna pojemność baterii

W Urbino 9 LE electric zadbano o wygodę podróżujących. Zwiększona odległość pomiędzy fotelami gwarantuje
wysoki komfort podróżowania, spełniający również wymogi Bus Nordic. Ponadto dzięki unowocześnionej konstrukcji
w tylnej części autobusu uzyskano więcej przestrzeni nad głowami pasażerów,
co wpływa pozytywnie na jakość podróży.
W autobusie istnieje możliwość montażu klimatyzacji wybranej spośród sys-
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Urbino 9 LE electric to autobus klasy midi (18 t dmc.)
przeznaczony zarówno do przewozów miejskich,
jak i międzymiastowych, zabierający w zależności
od wyposażenia do 73 osób

temów dostępnych w ofercie producenta,
w tym systemu klimatyzacji z funkcją
grzania pompą ciepła. W tym ostatnim
rozwiązaniu, aby osiągnąć odpowiednią
temperaturę w pojeździe, wykorzystuje
się powietrze pochodzące z zewnątrz.
Pomaga to uzyskać wydajną efektywność energetyczną i przekłada się bezpośrednio na większy zasięg.
Mimo niewielkich gabarytów autobus
ma sporo miejsc siedzących, z których
większość jest zwrócona w kierunku
jazdy. W obydwu klasach maksymalna
liczba siedzeń wynosi 27. Pasażerowie

Zwiększona odległość między fotelami daje duży komfort podróżowania
dzięki unowocześnionej konstrukcji, w tylnej części autobusu uzyskano
więcej przestrzeni nad głowami pasażerów; mimo niewielkich rozmiarów autobusu może być w nim maksymalnie 27 siedzeń

Urbino 9 LE electric ma centralny silnik trakcyjny o mocy maksymalnej 220 kW, źródłem energii
są baterie Solaris High Energy (Solaris High Power jako opcja) o pojemności do 350 kWh, przewidziano również możliwość ładowania plug-in oraz za pośrednictwem pantografu

będą mogli dostać się na pokład przez
drzwi w układzie 1–2. W autobusie znajdują się także miejsca o podwyższonej
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami czy podróżnych z wózkami
dziecięcymi. Ponadto dostępne są także
miejsca siedzące wyposażone w ISO-FIX,
czyli certyfikowany system mocowania
fotelików dziecięcych. W zależności od
wyposażenia pojazdu w pierwszej klasie
maksymalnie na pokład wejdą 73 osoby,
w klasie drugiej – 60 osób.

Z myślą o bezpieczeństwie
Innowacyjne systemy, w które wyposażony jest Solaris Urbino 9 LE electric, dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo zarówno pasażerów, jak i kierowcy.
Interaktywny panel z ekranami dotykowymi łączy w sobie wiele zaawansowa-

nych funkcji bezpieczeństwa i zapewnia
dostęp do zaawansowanych systemów
wsparcia pracy kierowcy (ADAS).
W ofercie rozwiązań znaleźć można
między innymi system MirrorEye – zestaw kamer zastępujących tradycyjne lusterka, wyświetlający kierowcy obraz wokół autobusu. Z kolei Mobileye Shield+,
czyli system informujący kierowcę za
pomocą dźwiękowych i wizualnych powiadomień o obecności pieszych oraz
pojazdów w pobliżu autobusu, eliminuje
problem tzw. martwych pól. Urbino 9 LE
electric jest również w pełni przystosowany do integracji z autorskim systemem
zdalnego zarządzania flotą eSConnect,
który zapewnia pełną telemetrię, analizę
danych i serwisowanie nie tylko usterek,
które już wystąpiły, ale także przewidywanie niektórych zdarzeń, jakie mogą
wystąpić w niedalekiej przyszłości.

W oczekiwaniu na dostawy
Pierwsze egzemplarze Urbino 9 LE
electric zdążyły wzbudzić niemałe zainteresowanie, a Solaris podpisał już kontrakty
łącznie na 17 pojazdów. W przyszłym
roku dzięki umowie z przewoźnikiem
Società Autobus Servizi d'Area S.p.A do
włoskiego Bolzano trafi 8 autobusów.
Pozostałe z zamówionych Urbino 9 LE
electric pojawią się na ulicach polskich
miast: 6 pojazdów zakupił Żyrardów, 2
Cieszyn, a 1 trafi do Zawiercia. Złożone
zamówienia potwierdzają, że najnowszy
autobus z elektrycznej oferty Solarisa
stanowi trafioną propozycję zarówno dla
obszarów dużych miast, jak i mniejszych
miejscowości. Urbino 9 LE electric to
nowy model, który warto brać pod uwagę
przy przemianie floty autobusów na bardziej przyjazną środowisku.

Opracowanie: Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Solaris Bus & Coach
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Elektryczne osie w naczepach
Dariusz Piernikarski

Wykorzystanie silników
elektrycznych do napędzania
osi w naczepach to pomysł,
który pojawił się na rynku co
najmniej 5 lat temu. Na razie,
mimo że niektórzy producenci
osi oferują takie rozwiązania
jako seryjnie produkowane,
ich popularność jest
wciąż niewielka.

ostęp technologiczny oraz rosnąca
świadomość ekologiczna oznaczają, że elektryczne ciężarówki będą
coraz bardziej popularne. Wielu producentów oferuje już seryjnie produkowane
samochody elektryczne w segmencie dostawczym i dystrybucyjnym. Ciekawym
rozwiązaniem jest wykorzystanie napędu
elektrycznego w naczepach – w większości dostępnych rozwiązań polega to
na wykorzystaniu zasilanego z akumulatorów silnika elektrycznego napędzającego jedną z osi naczepy.

© SMB

Pojawienie się na rynku osi do naczep wyposażonych w silniki/generatory elektryczne
w żadnym wypadku nie oznacza zmierzchu tradycyjnych układów jezdnych. Te konwencjonalne osie w różnych wersjach i kompletacjach będą trafiać zarówno na pierwszy montaż, jak i na rynek części zamiennych. Ich producenci, tacy jak np. firma SMB,
nadal będą rozwijać swoje produkty, aby stawały się bardziej trwałe, lekkie i swoimi
cechami wpisywały się w trend zrównoważonego rozwoju transportu.

58 | PAŹDZIERNIK 2021 | Transport – Technika – Biznes

Jak działają elektryczne naczepy?
Zasada wykorzystana w elektrycznych
(zelektryfikowanych) naczepach jest dość
prosta. Bazuje się na odzysku energii
(rekuperacji), która powstaje, gdy naczepa toczy się swobodnie po drodze. Energia ta następnie służy do generowania
energii elektrycznej ładującej pokładowy
akumulator litowo-jonowy lub kondensator o dużej pojemności (typowe napięcie przechowywania wynosi 400 V).
Ponieważ napęd osi nie jest wymagany przez cały czas, a zazwyczaj tylko
podczas ruszania i podjeżdżania pod górę,
nadwyżkę energii elektrycznej można następnie wykorzystać do zasilania urządzeń elektrycznych zamontowanych na
naczepie, takich jak agregat chłodniczy
czy silnik elektryczny napędzający pompę
hydrauliczną – zmniejszając w ten sposób ślad węglowy powstający podczas
gdy sprzęt ten jest używany.
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© ZF

Firma ZF wspólnie z WABCO rozszerza program elektryfikacji pojazdów użytkowych na
naczepy. eTrailer to naczepa ze zintegrowanym silnikiem elektrycznym przekształcająca
konwencjonalną ciężarówkę, z którą jest
połączona, w pojazd hybrydowy, który zużywa
do 16% mniej paliwa w transporcie krótkodystansowym i do 7% na dłuższych trasach.
W zelektryfikowanej naczepie poprawia się
również trakcja (poprawa nawet o 80% na
śliskich nawierzchniach) i dynamika rozpędzania (nawet o 50%), a zmniejsza się poziom hałasu i zużycie hamulców.

Energia może być również przechwytywana podczas hamowania, aby jeszcze bardziej zwiększyć magazynowanie
energii elektrycznej. To generator przechwytuje tę energię, może on również
być wykorzystany jako silnik do napędzania osi. Warto przypomnieć, że generator zamienia energię mechaniczną na
energię elektryczną i może to być również to samo urządzenie, które zamienia
energię elektryczną na energię mechaniczną. Generatora nie należy mylić z al-

ternatorem, chociaż funkcjonalnie robią
to samo – przekształcają bowiem energię mechaniczną w energię elektryczną,
lecz alternator nie może stać się silnikiem
bez rozległych przeróbek.

Korzyści
Testy przeprowadzone przez firmę
Bosch sugerują, że agregat chłodniczy
zasilany energią elektryczną wytworzoną
przez odzyskiwanie energii przez zelek-

reklama

tryfikowaną oś naczepy może zaoszczędzić ok. 9000 l paliwa rocznie, jest to
równoważne emisji 24 t CO2 (spalanie
1 l ON = 2,68 kg CO2).
Naczepa wyposażona w akumulator
litowo-jonowy o pojemności 22 kWh ładowany energią odzysku z ostatniej osi
w zestawie trójosiowym może dostarczyć
200 Nm momentu obrotowego do napędzania osi. Może to skutkować oszczędnością paliwa na poziomie od 4% do 18%.
Kolejną zaletą w przypadku montażu osi

© Schmitz Cargobull
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Konstrukcja
Przy projektowaniu naczep wyposażonych w osie napędzane elektrycznie
przyjmuje się pewne założenia. Podstawowe zakłada, że naczepa pozostaje w stanie holowanym (z wyjątkiem wspomagania ruszania oraz sił pchających, które
wynikają z warunków dynamicznych pojazdu mechanicznego i naczepy podczas
jazdy). Na tryb pracy napędzanej naczepy
w zależności od jej możliwości (np. rekuperacja, współpraca z retarderem itp.)
wpływa dynamika wzdłużna pojazdu me-

napędzanych silnikiem elektrycznym jest
to, że możliwe staje się przemieszczanie
naczepy (przyczepy) bez konieczności łączenia jej ze źródłem napędu, czyli pojazdem ciągnącym wyposażonym w silnik.
Niezależnie od wersji negatywnym
aspektem zastosowania elektrycznie napędzanych osi w naczepach jest znaczne
zwiększenie masy własnej (silnik/generator, akumulatory, osprzęt), co w oczywisty sposób zmniejsza ładowność.

SAF Holland ma w ofercie elektryczne osie do naczep TRAKr (na zdjęciu z lewej) i TRAKe
(na zdjęciu z prawej). Osie te odzyskują energię, co umożliwia zmniejszenie emisji CO2
i zużycia paliwa. Dzięki rekuperacji energia z hamowania zamieniana jest na energię elektryczną, którą można wykorzystać m.in. do zasilania agregatu w chłodniach (w przypadku
TRAKr) lub jako wspomagający napęd naczepy (TRAKe). Osie SAF TRAKr wykorzystują
do rekuperacji moduł generatora wysokiego napięcia (400 V) – pozwala to na tymczasową eksploatację urządzeń chłodniczych przy użyciu wyłącznie energii elektrycznej, redukując hałas i emisję, a jednocześnie wydłużając żywotność elementów urządzeń
chłodniczych. Z kolei oś SAF TRAKe ma dodatkowy napęd elektryczny (maksymalnie
147 kW/200 KM) przekazywany na koła naczepy, co poprawia trakcję, stabilność i dynamikę zestawu i odciąża silnik spalinowy ciągnika.
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chanicznego. Pożądane jest, aby pojazd
silnikowy i naczepa w zespole pojazdów
mogły się ze sobą komunikować (w zależności od rodzaju naczepy i trybu jazdy).
Tryby pracy poza wspomaganiem ruszania nie podlegają zazwyczaj żadnym
ograniczeniom prędkości, zakres prędkości napędu naczepy może być identyczny
z zakresem prędkości ciągnącego ją pojazdu silnikowego. Założeniem ogólnym
jest również to, że zespół pojazdów (ciągnik + naczepa) musi pozostać rozdzielny,
tj. każdy pojazd silnikowy i naczepa mają
swoje własne i działające niezależnie
elementy napędowe.

© SAF Holland

Firma Schmitz Cargobull w 2020 r. wyposażyła chłodnię S.KO Cool Smart w oś
elektryczną i elektryczny agregat chłodniczy S.CUe ze zintegrowaną energoelektroniką i systemem akumulatorowym
o pojemności 34 kWh. Zelektryfikowana
oś naczepy odzyskuje energię podczas
hamowania, skracając czas potrzebny na
doładowanie akumulatora z sieci. Wykorzystuje się do tego generator z przekładnią zintegrowany z istniejącą konstrukcją osi Rotos. Zazwyczaj będzie to
oś środkowa. Naczepa ze zelektryfikowaną osią ładuje akumulator agregatu
chłodniczego podczas jazdy, minimalizując lub całkowicie eliminując konieczność
ładowania z sieci w centrum dystrybucji. Wydajność osi jest precyzyjnie dostosowana do wymagań agregatu.

W oczekiwaniu na popyt
Analizując dostępne już na rynku
rozwiązania oferowane przez różnych producentów, zauważymy, że nie ma jeszcze
jasnego kierunku projektowania. Niektórzy producenci wolą mieć generator/silnik napędzający każde koło, podczas gdy
inni mają pojedynczy silnik dostarczający
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Opracowana w firmie Trailer Dynamics napędzana przez silnik elektryczny
oś Newton eTrailer zastępuje jedną z osi wolnobieżnych naczepy. Zadaniem osi jest wspomaganie ciągnika z silnikiem wysokoprężnym
w sytuacjach szczytowych oraz rekuperacja energii, zamiana jej na prąd
elektryczny i doładowywanie akumulatorów zasilających silnik napędowy osi. Oś może być zabudowana w naczepie dowolnej marki. Zastosowanie technologii wysokonapięciowej (800 V) pozwala zwiększyć
wydajność i zmniejszyć naprężenia materiału. Sprawność układu sięga
97%, co maksymalizuje zasięg, zmniejsza zużycie paliwa (do 31%)
i emisję CO2. Wbudowany silnik elektryczny ma moc maksymalną
640 kW, co sprzyja rekuperacji energii i wspomaganiu pracy hamulców długotrwałego działania (zwalniaczy). Oś Newton eTrailer przekazuje
na koła moment obrotowy wynoszący nawet do 27 000 Nm.

© VALX

©

Na targach pojazdów użytkowych IAA
w 2018 r. firma Bosch zaprezentowała
zelektryfikowaną oś, którą można zintegrować z naczepą. Generuje ona energię elektryczną podczas hamowania i zasila odbiorniki elektryczne naczepy. Jeśli
agregat chłodniczy jest eksploatowany
z wytworzoną w ten sposób mocą,
Bosch oblicza, że może zaoszczędzić do
9000 l ON rocznie. Wspomaganie ruszania z miejsca i rozpędzania może pomóc zaoszczędzić dodatkowe paliwo.
Bosch oferuje tę technologię zarówno dla
nowych naczep, jak i jako rozwiązanie
modernizacyjne. W zelektryfikowanej osi
zastosowano silnik (generator) elektryczny
SMG180, montowany masowo w samochodach hybrydowych i elektrycznych.
W wyniku rekuperacji wytworzona energia elektryczna jest magazynowana w akumulatorze wysokonapięciowym, później
może być dostarczana do silników podczas ruszania pod górę lub zasilać agregat chłodniczy.

znajdzie się pod jeszcze większą presją,
aby zmniejszyć swój ślad węglowy. Na
razie decydującymi czynnikami wyboru
pozostają cena pojazdu i jego możliwości
ładunkowe. Chociaż wykorzystanie odzyskanej energii hamowania do napędu
naczepy – przynajmniej na razie – jest
dość odległe, to pomysł wykorzystania
jej do napędzania silników agregatów
chłodniczych może być kolejnym wielkim osiągnięciem w chłodniczym transporcie drogowym.

ynam

ics

VALX E2!HD to oś naczepowa z generatorem o mocy maksymalnej 14 kW
(moc ciągła 9 kW) wysokiej sprawności,
zapewniającym optymalne ładowanie
akumulatorów prądem o wartości do
20 A. Oś VALX E2!HD została zoptymalizowana pod kątem akumulatorów kwasowo-ołowiowych 24 V o pojemności
120 Ah. Zelektryfikowana oś sprawdza
się doskonale we wszystkich naczepach
chłodniczych wyposażonych w agregaty
z zasilaniem elektrycznym – dzienne
oszczędności paliwa mogą sięgać nawet
30 l ON w porównaniu z ilością zużywaną
przez chłodnie z konwencjonalnym agregatem. Innym możliwym zastosowaniem osi może być ładowanie akumulatorów zasilających silniki tylnej windy
załadunkowej – aby skompensować pobór energii zużytej na jeden ruch podestu w górę i w dół, należy przejechać
dystans około 1,5 km z prędkością przynajmniej 20 km/godz.

© Bosch

moc przez centralnie zamontowany mechanizm różnicowy. Obie konstrukcje
zapewniają niezależne napędzanie każdego koła, gdy jest to wymagane, np.
podczas pokonywania zakrętu. Ostatecznie może to sprowadzić się do kosztów
i wyboru użytkownika.
Należy zakładać, że takie innowacje,
jak elektrycznie napędzane osie w naczepach, staną się kluczowe, gdy branża
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Rozwiązania Schaeffler w naprawach
samochodów dostawczych

Firma Schaeffler
jest dostawcą
specjalistycznych
rozwiązań serwisowych
przeznaczonych dla
samochodów dostawczych

Samochody dostawcze
to najszybciej rozwijający
się segment pojazdów w Unii
Europejskiej. Polska z ok.
2,7 mln aut zajmuje piątą
pozycję pod względem liczby
zarejestrowanych pojazdów
tego typu, z tempem wzrostu
wynoszącym 3% rocznie.
Więcej dostawczaków jeździ
po drogach Francji, Włoch,
Hiszpanii i Niemiec.

andemia spowodowana wirusem SARS-CoV-2 przyczyniła się do lekkiego wyhamowania wzrostu segmentu samochodów
dostawczych (LCV – Light Commercial Vehicles),
jednakże po chwilowej stagnacji pojazdy te znów
zaczęły cieszyć się zwiększonym zainteresowaniem
ze strony firm działających w różnych obszarach
handlu i usług. Częściowe lub całkowite zamknięcie
sklepów, sieci handlowych i galerii spowodowało
intensywny wzrost już i tak prężnie działającego
sektora e-commerce, tym samym zwiększył się
też popyt na samochody dostawcze, które wykorzystywane są przez firmy kurierskie na ostatnim etapie dostaw: magazyn–odbiorca.
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Nie tylko transport przesyłek kurierskich wykorzystuje samochody dostawcze. Są one również
szeroko używane w zasadzie w każdej dziedzinie
gospodarki. Osławione dostawczaki bowiem służą
do przewozów ludzi i rzeczy, są bazą pod mobilne
serwisy i warsztaty, buduje się na ich podwoziach
food trucki i kampery. A to tylko kilka zastosowań.
Na bazie samochodów dostawczych powstają
również samochody specjalne, takie jak karetki,
wozy straży pożarnej, są też wykorzystywane
w wojsku i policji.
Duże przebiegi tych pojazdów i ciężkie ładunki
oraz słabej jakości infrastruktura drogowa powodują większe zapotrzebowanie na naprawy, które

| PROMOCJA |
ze względu na charakterystykę pracy samochodów
dostawczych powinny być przeprowadzone szybko,
sprawnie i w rozsądnym przedziale cenowym.

Schaeffler w segmencie LCV
Naprzeciw oczekiwaniom warsztatów zajmujących
się obsługą i naprawami samochodów dostawczych wychodzi firma Schaeffler jako jedna z najbardziej innowacyjnych firm w Europie i dostawca
specjalistycznych rozwiązań serwisowych przeznaczonych dla samochodów dostawczych. Rodzina produktów marek LuK, INA, FAG obejmuje
takie rozwiązania, jak np. zestawy sprzęgieł RepSet Pro, zestawy naprawcze skrzyń biegów GearBox, zestawy napędu pomocniczego, zestawy
łańcucha rozrządu czy zestawy łożysk FAG WheelSet oraz wiele innych. Dodatkowo Schaeffler oferuje narzędzia specjalne, które skracają czas naprawy i ułatwiają prawidłowy montaż firmowych
produktów, takie jak np. zestaw narzędzi montażowych piasta koła–łożysko koła (400 6199 10).

ze zintegrowaną piastą koła lub kołnierzem mocującym. Stanowią one również źródło informacji o prędkości obrotowej kół i prędkości pojazdu
dla systemów wspomagania kierowcy, takich
jak ABS, ESP.
Łożyska kół należą do grupy elementów niezwykle
istotnych dla bezpieczeństwa pojazdu. Usterki, gorsze materiały lub zła jakość wykonania czy montażu mogą mieć nieprzyjemne skutki – w skrajnych przypadkach oznaczają nawet utratę koła.
Dlatego też nigdy nie należy stosować elementów o niższej jakości lub o niesprawdzonym pochodzeniu. Niestety rzadko można zapobiec przedwczesnym awariom lub zmęczeniu materiału na
skutek różnych czynników zewnętrznych. Złe warunki drogowe, nieostrożne pokonywanie krawężników, duże obciążenie pojazdu lub wady
współpracujących ze sobą elementów mają negatywny wpływ na żywotność łożysk kół.

Schaeffler oferuje
specjalne narzędzie
(400 6199 10), dzięki
któremu jest możliwy
demontaż i montaż
łożysk osi przedniej
w samochodach
Mercedes-Benz Sprinter,
Viano, Vito i VW Crafter
z napędem na tylną oś

Zestaw FAG WheelSet
Łożyska pracujące w piastach kół narażone są
nieustannie na działanie silnych sił osiowych i promieniowych, przenosząc siły napędowe na koła
i zapewniając ich płynną pracę. Jak wiele innych
elementów w pojeździe, tak i łożyska kół przeszły
wiele etapów rozwoju. Dziś nie są już po prostu
łożyskami kulkowymi lub stożkowymi. Od wielu
lat występują jako kompaktowe zespoły łożysk kół

Zestaw łożysk koła FAG WheelSet firmy Schaeffler zawiera wszystkie komponenty potrzebne do
naprawy i pozwala na sprawną wymianę uszkodzonego łożyska. Zestawy FAG WheelSet są dostępne do najbardziej popularnych modeli samochodów dostawczych, w tym do Mercedes-Benz
Sprinter, Volkswagen Crafter, Ford Transit czy
Renault Master.
Niektórzy producenci samochodów (np. Mercedes-Benz, Volkswagen) oferują w swoich zestawach naprawczych całą zwrotnicę ze zintegro-
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wanym łożyskiem koła. To znaczy, że zwrotnica
koła jest wymieniana wraz z łożyskiem, co powoduje zwiększone koszty oraz konieczność ponownego ustawienie zbieżności. Zestaw naprawczy
FAG przygotowany przez Schaeffler to rozwiązanie alternatywne. Zwrotnica pozostaje zamontowana w samochodzie, a przy użyciu narzędzia
specjalnego wymienione zostaje jedynie łożysko
koła, co eliminuje potrzebę ustawiania zbieżności
– czynność niezbędną po wymianie zwrotnicy.
Zestaw FAG WheelSet naprawczy redukuje czas
potrzebny na demontaż i wymianę całego modułu
łożyska koła do 50%. Kompaktowy moduł łożyska
koła ma również ustawiony luz łożyskowy wraz
z dożywotnim smarowaniem i uszczelnieniem.

Zestaw łożysk koła FAG WheelSet
zawiera wszystkie potrzebne komponenty
i pozwala na sprawną wymianę uszkodzonego łożyska, zestawy są dostępne do najbardziej popularnych modeli samochodów
dostawczych, w tym do Mercedes-Benz
Sprinter, Volkswagen Crafter, Ford Transit
czy Renault Master

Ze względu na swoją konstrukcję oraz sposób,
w jaki łożysko zamontowane jest w samochodzie, naprawy nie można przeprowadzić za pomocą
standardowych narzędzi.
Schaeffler oferuje specjalne narzędzie (400 6199
10), dzięki któremu jest możliwy demontaż i montaż łożysk osi przedniej w samochodach Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito i VW Crafter z napędem na tylną oś. Jego użycie zapewnia równomiernie
rozłożenie siły na bieżni zewnętrznej łożyska, a pierścień osadczy zablokuje się w odpowiednim zagłębieniu w zwrotnicy.
Profesjonalny montaż nowego zestawu naprawczego FAG wspiera szczegółowa instrukcja, dostępna zarówno na portalu www.repxpert.pl, jak
również w aplikacji mobilnej.
W kolejnych artykułach będziemy przybliżać inne
rozwiązania naprawcze do samochodów dostawczych. Przedstawimy produkty będące w ofercie dla tego segmentu pojazdów oraz korzyści
płynące z ich zastosowania.
Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Schaeffler
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Treasury & Tax Daimler Truck w spółce Daimler Truck AG. Jest doświadczonym menedżerem finansowym. Związany z firmą od 1993 roku, zajmował
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z dniem 1 grudnia 2021 br. obejmie stanowisko szefa działu Investor
Relations/M&A & Participation Management Daimler Truck w spółce
Daimler Truck AG. Christian Herrmann jest menedżerem finansowym
z bogatym doświadczeniem w zakresie rachunkowości, controllingu oraz
fuzji i przejęć (M&A). Po rozpoczęciu pracy w ówczesnej firmie Daimler Chrysler AG w 2003 r. zajmował różne stanowiska w dziale controllingu i księgowości oraz fuzji i przejęć w Daimler AG. Od 2016 r. Christian Herrmann jest
odpowiedzialny za dział „Technology, M&A and Ventures” w Daimler AG.
Na tym stanowisku był mocno zaangażowany w takie projekty Daimler
Truck, jak przejęcie firmy Torc czy joint venture cellcentric. Dzięki niemu
obszar relacji inwestorskich w Daimler Truck zyska silny profil.
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detalicznej ustalonej przez wydawcę. Sprzedaż numerów aktualnych i archiwalnych po innej cenie jest nielegalna i grozi odpowiedzialnością karną.
Prenumerata realizowana przez RUCH SA:
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można
składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl
lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem:
801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 7.00–18.00. Koszt
połączenia według taryfy operatora.

