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Scania Super

Firma Scania w czasie pandemii Covid-19 nie
próżnowała. W ubiegłym roku wprowadzono
na rynek zmodernizowane silniki V8, a teraz nadszedł czas na wdrożenie nowego układu napędowego, określanego jako Scania Super Powertrain – ma on obniżyć zużycie paliwa o 8%.
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Iveco w terenie:
traktuj je źle

Hasło promujące samochody Iveco o podwyższonych możliwościach jazdy w terenie
brzmi „Treat it bad”, co można by przetłumaczyć jako „Potraktuj je źle”. To nie tylko model
T-Way, terenowe ciężarówki Iveco, to również
modele X-Way, Eurocargo 4×4 oraz Daily 4×4.

31

Jedyny taki
zestaw w Europie

Podwozie Volvo FH LNG wraz zabudową chłodniczą Schmitz Cargobull i przyczepą centralnoosiową również chłodnią, podpodłogowe
agregaty chłodnicze, winda załadunkowa oraz
panele fotowoltaiczne na dachu – to specyfikacja pojazdu na specjalne zamówienie producenta kwiatów z Holandii…
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GP Truck Trading – najlepszy
dealer marki FARID w Europie

Grzegorz Kądziela i Agnieszka Kądziela są właścicielami spółki GP Truck Trading, będącej
m.in. polskim przedstawicielem marki FARID.
Rozmawiamy z nimi o specyfice prowadzenia
tak trudnego biznesu, jakim jest zaopatrzenie
firm komunalnych w nowoczesne pojazdy.
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Produkty premium
przynoszą korzyści premium

Pete Joy, prezes zarządu Phillips-Europe, opowiada o tym, jak zarządzana przez niego firma
zamierza rozwijać się w najbliższych latach na
rynku europejskim.

Do widzenia,
ale nie żegnaj
Przy około 370 różnych modelach pojazdów elektrycznych dostępnych na całym świecie w 2020 r. opcje nabywców pojazdów elektrycznych – samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych
– znacznie się poprawiły w ciągu ostatniej dekady. Ten poziom
wyboru, w połączeniu z różnymi stopniami polityki kija i marchewki rządów na całym świecie spowodował, że globalna flota
pojazdów elektrycznych przekroczyła już 7 mln sztuk.

M

ożemy rozsądnie oczekiwać, że rosnąca sprzedaż tych pojazdów w ciągu najbliższych kilku
lat spowoduje, że w 2030 r. na światowych drogach będzie jeździć ponad 100 mln elektryków.
Pamiętajmy jednak, że wzrost ten ma
miejsce w ekosystemie ukształtowanym przez
silnik spalinowy i zaprojektowanym w całości
do wspierania działania silników. Przemysł
motoryzacyjny – od produkcji po sprzedaż
i od ubezpieczeń po naprawy – miał ponad sto
lat, aby dotrzeć do miejsca, w którym jest teraz:
działa niczym dobrze naoliwiona maszyna.
Dynamicznie rozwijający się rynek pojazdów
elektrycznych pilnie potrzebuje całej infrastruktury pomocniczej, którą od lat cieszą się
samochody z silnikami spalinowymi, ale nie
ma wystarczająco dużo czasu, aby zrobić
to dobrze.
Zapewnienie lojalności i zaangażowania
klientów jest w ostatnich latach przedmiotem
coraz większej troski producentów samochodów i dealerów. Mając mniej ruchomych
części, pojazdy elektryczne wymagają mniej
czynności serwisowych i konserwacyjnych niż
ich odpowiedniki z napędem spalinowym, a bez
wymiany oleju i serwisowania hamulców dealerzy tracą na ugruntowanych źródłach przychodów. To do producentów samochodów i dealerów należy upewnienie się, że gdy ich klient
odjeżdża, mogą mu pomachać na pożegnanie,
wiedząc, że to nie było ich ostatnie spotkanie.
Konstrukcja pojazdów z silnikami spalinowymi ewoluowała przez dziesięciolecia, a mechanicy mają dobry dostęp do informacji o naprawach. Aby osiągnąć równoważny poziom

wiedzy i umiejętności po stronie serwisu w pojazdach elektrycznych, proces projektowania
pojazdu musi uwzględniać możliwość naprawy.
Pojazdy elektryczne mogą mieć mniej ruchomych części, ale wprowadzają nową złożoność
do architektury pojazdu. Obecnie, jeśli bateria
wymaga naprawy, pozostaje tylko jedna opcja:
wymiana. Jest to kosztowne, a nieefektywności
nie wymagają dalszych wyjaśnień. Czy jest to
działanie zrównoważone? Raczej niekoniecznie.
Jest tylko jeden sposób na zrównanie ekosystemu pojazdów elektrycznych z wieloletnim
doświadczeniem w zakresie samochodów
z silnikami spalinowymi: jest to pozytywna
współpraca wszystkich stron. Dotyczy to m.in.
producentów samochodów, dostawców, dealerów, warsztatów, firm zajmujących się odzyskiem i recyklingiem oraz ubezpieczycieli.
A ponieważ taka współpraca pomogłaby
bezpośrednio w osiągnięciu emisyjnych celów
zerowych netto, istnieje silny argument, aby
rządy poszczególnych państw również odegrały
w tym pewną rolę.
Przemysł motoryzacyjny spędził dziesięciolecia na opracowywaniu wysoce wydajnych
sieci wsparcia dla pojazdów z silnikami spalinowymi. Jeśli wzrost sprzedaży pojazdów
elektrycznych wydaje się gwałtowny, to nic
w porównaniu z szybkością, z jaką musi dojrzeć wspierający je ekosystem. Aby wesprzeć
ten wzrost, producenci samochodów i ich sieci
serwisowe muszą być zawsze dostępni dla
swoich klientów. Aby możliwe było postrzeganie zakupu pojazdu elektrycznego jako normalnej i opłacalnej alternatywy, ich producenci
muszą myśleć o swoich klientach inaczej.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
redaktor naczelny
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NIJHOF-WASSINK
SPRZEDAŁ PIERWSZY
MODEL T EVO
W EUROPIE
od koniec listopada Nijhof-Wassink, dealer Renault Trucks, zorganizował dla swoich klientów prezentację nowości w pojazdach Renault Trucks T EVOlution. Podczas wieczoru
w industrialnych wnętrzach Cukrowni Żnin odbyła
się gala, podczas której wyróżniono także wszystkich klientów którzy zamówili nowe modele T EVO.
Wśród nich obecny był ten wyjątkowy przewoźnik, firma UTC Pietrzak, który złożył zamówienie
na model T EVO jako pierwszy w Europie. Zakupił podwozie T520 High Sleepercab z zestawem
przestrzennym Wielton. Nagrodę odebrali sami
właściciele – Grażyna i Paweł Pietrzak.

P

Podczas gali odbyło się również inne ważne przekazanie, Grzegorz Gapiński, zwycięzca jubileuszowego 10. finału konkursu Optifuel Challenge 2021,
odebrał kluczyki do nagrody głównej Renault
Trucks T High EVO, pojazdu który został mu użyczony na 10 miesięcy. Kluczyki wręczyli: Valery
Muyard – prezes Renault Trucks Polska, Marcin
Majak – dyrektor sprzedaży RTP i Sylwia Chmielewska – dyrektor RTFS.

Wśród zaproszonych gości specjalnych, obecny
był również Erik Schiphorst – CEO Nijhof-Wassink
Group. Spotkanie było również okazją do wyróżnienia partnerów serwisowych Nijhof-Wassink oraz klientów którzy zakupili pojazdy używane
Renault Trucks.
(KB)
Zdjęcia © K. Biskupska

amochód na okładce to Volvo FH 6×2 460 LNG z zabudową chłodniczą Schmitz Cargobull M.KO
Box Cool z podpodłogowym agregatem Thermo King UT 800 oraz tylnym podestem załadowczym
Bär Cargolift BC 1500R4U. Samochód tworzy zestaw członowy z 2-osiową przyczepą centralnoosiową Schmitz Cargobull Z.KO 18/L Cool z zabudową chłodniczą i podpodłogowym agregatem.

S

Volvo FH 6×2 460 LNG napędzane jest przez 13-litrowy silnik G13C Euro VI D o maksymalnej mocy
460 KM (339 kW) i maksymalnym momencie obrotowym 2300 Nm zasilany skroplonym gazem ziemnym LNG. Aluminiowy zbiornik oleju napędowego umieszczony po prawej stronie ma pojemność 170 l,
zbiornik AdBlue – 64 l. Po lewej stronie ulokowano zbiornik skroplonego gazu – zmieści się w nim 205 kg
(495 l) LNG. Zasięg operacyjny sięga 1000 km. Silnik współpracuje ze zautomatyzowaną skrzynią biegów I-Shift, której sterownik wykorzystuje przewidujący algorytm zmiany biegów I-See korzystający
z danych GPS i topograficznych map terenu. Wysoki komfort pracy i odpoczynku kierowcy gwarantuje
wysoka kabina sypialna Globetrotter XL wyposażona w 2 leżanki.
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GO Direkt to łatwe uiszczanie opłat
drogowych dla samochodów ciężarowych
i autobusów na drogach Austrii.

przypadku pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 t – w tym wszystkich ciężarówek, autobusów i ciężkich przyczep kempingowych – na austriackich
autostradach i drogach ekspresowych obowiązuje
opłata zależna od odległości. Aby korzystać z austriackiego systemu opłat drogowych GO, potrzebne jest zainstalowanie w samochodzie terminalu GO-Box. Jest to urządzenie elektroniczne,
które wykorzystuje technologię mikrofalową do komunikacji z portalami poboru opłat.
ASFINAG jest spółką całkowicie finansowaną przez
użytkowników i samodzielnie zarządza wszystkimi
inwestycjami w austriacką infrastrukturę o wartości ponad miliarda euro rocznie. Oznacza to, że
ASFINAG nie otrzymuje żadnych dodatkowych środków z budżetu federalnego. Opłaty drogowe dla
ciężarówek i autobusów to jeden z głównych filarów przychodów – kierowcy autobusów i ciężarówek są zatem niezwykle ważnymi klientami.
Dzięki usłudze GO Direkt firma ASFINAG jeszcze
bardziej upraszcza proces uiszczania opłat drogowych w systemie GO. Odbywa się to prosto,
szybko i łatwo!

Najważniejsze zalety usługi Go Direkt:
• Korzyści w obsłudze: zindywidualizowana
i dopasowana do potrzeb obsługa wszystkiego, co dotyczy opłat drogowych w Austrii.
• Mniejsze koszty: brak dodatkowych opłat za
korzystanie z usługi, opłat rocznych lub opłat
dodatkowych. Ponadto 0,3% całkowitej rocznej opłaty drogowej jest automatycznie zwracane co roku.
• Oszczędność czasu: całe rozliczenie opłat drogowych odbywa się automatycznie i przejrzyście bez konieczności porównywania różnych
rachunków. Można wybrać między płatnościami
z dołu i z góry, a także płatnościami miesięcznymi, dwutygodniowymi lub tygodniowymi.
• Uproszczenie formalności: nie ma potrzeby odwiedzania punktów sprzedaży GO, aby doładować GO-Box. Regularne, bezpłatne informacje
o stanie salda kredytowego klienta odbywa się
przez SMS lub e-mail, a jego kredyt nie wygasa.
• Sprawniejsze zarządzanie flotą: sprawy administracyjne i organizacyjne można śledzić w portalu SelfCare pod adresem www.go-maut.at.
Możliwe jest przeglądanie rachunków, prze-
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•

jechanych tras, przesyłanie dokumentów weryfikacyjnych do badania klasy emisji EURO,
zarejestrowanie do bezpłatnych powiadomień
o niewłaściwym określeniu liczby osi.
Korzyści wyłącznie dla klientów GO Direkt: po
zgłoszeniu pojazdu skonfigurowany GO-Box
zostaje wysłany bezpłatnie pocztą.
Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © ASFINAG

Aplikacja ASFINAG Unterwegs
jest dostępna bezpłatnie dla urządzeń
iPhone, Android, Blackberry i Windows.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
https://go-maut.at/go-direkt/, można również
użyć kodu QR.
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Scania
Super
Dariusz Piernikarski

W skrócie: układ napędowy
Scania Super Powertrain to całkowicie nowy silnik
DC13 połączony z nowymi skrzyniami biegów G25CM
lub G33CM oraz również nową osią napędową R756
plus zmodyfikowany układ oczyszczania spalin Scania
Twin SCR – w efekcie spadek zużycia paliwa aż o 8%

dużym skrócie: układ napędowy Scania Super Powertrain tworzy całkowicie nowy
silnik DC13 połączony z nowymi skrzyniami biegów G25CM i G33CM oraz
również nową osią napędową R756. Scania określa ten silnik jako „klejnot w koronie” swojego portfolio. Ma on umożliwić znalezienie się na czołowej pozycji
wśród producentów dążących do stworzenia zrównoważonych rozwiązań w obszarze samochodowego transportu towarowego i stanowić solidny fundament
do dalszego wzrostu.
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Firma Scania w czasie pandemii Covid-19 nie próżnowała. W ubiegłym roku
wprowadzono na rynek zmodernizowane silniki V8, a teraz nadszedł czas
na wdrożenie nowego układu napędowego, określanego jako Scania Super
Powertrain – ma on obniżyć zużycie paliwa o 8%.
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Zastosowanie pojedynczej głowicy pozwoliło na wprowadzenie
podwójnego wałka rozrządu oraz uruchamianego przez oddzielną
krzywkę hamulca dekompresyjnego CRB o mocy 254 kW

Nowy silnik DC13 – klejnot
w koronie
W 2020 r. Scania zmodernizowała
swoje silniki DC16 V8 oraz wprowadziła
nową skrzynię biegów G33CM. To był
początek gruntownej modernizacji układów napędowych. Ponieważ osiągnięto
kres możliwości doskonalenia dotychczasowego silnika DC13, zdecydowano
się na opracowanie nowej konstrukcji.
Nowa rodzina silników DC13 Euro VI D
o pojemności skokowej 12,74 dm3 ma
być najefektywniejszą paliwowo platformą silnikową obecnie dostępną na
rynku, przełamując jeszcze do niedawna
niebotycznie wysoką barierę 50-procentowej sprawności ogólnej silników
trakcyjnych stosowanych w transporcie samochodowym.
Początkowo nowa gama silników
DC13 będzie obejmować 4 warianty mocy maksymalnej: 420, 460, 500 i 560 KM
(odpowiednio 309, 338, 368 i 412 kW)
uzyskiwanej przy 1800 obr/min. Maksymalne momenty obrotowe wynoszą
odpowiednio 2300, 2500, 2650 oraz
2800 Nm już przy prędkości obrotowej
900 obr/min.
Najważniejszą zmianą było zwiększenie stopnia sprężania do 23:1, czego
konsekwencją jest wzrost maksymalnego
ciśnienia spalania do 250 bar – w silnikach poprzedniej generacji było to „za-

ledwie” 165 bar. Tak duże siły (ciśnienia)
wymagały wprowadzenia pojedynczej
głowicy i zastosowania nowych, bardziej
wytrzymałych materiałów – w dotychczas stosowanych silnikach każdy cylinder miał odrębną głowicę. Zastosowano
również nowe, odpowiednio wydajne,
wtryskiwacze, przy czym maksymalne
ciśnienie wielofazowego wtrysku XPI nie
przekracza 2100 bar. Niskociśnieniowa
pompa paliwa zasilająca układ common-rail została przeniesiona z silnika do
zbiornika paliwa, gdyż pompowanie paliwa ze zbiornika do pompy wysokociśnieniowej okazało się bardziej wydajne
i mniej awaryjne niż jego zasysanie.
Zmodyfikowano konstrukcję kolektora dolotowego i wylotowego, zastosowano turbosprężarkę o odwróconym
kierunku obrotów (reverse rotation turbocharger) z zaworem upustowym, co
podniosło sprawność doładowania. W wielu komponentach, takich jak tłoki czy łożyska, zmniejszono opory tarcia, obniżono

© D. Piernikarski

© D. Piernikarski

Skrzynia biegów G25CM
przenosi moment do 2500 Nm,
ma 14 przełożeń i jest o 60 kg
lżejsza od wprowadzonej
w 2020 r. skrzyni G33CM
przenoszącej moment
do 3300 Nm

również straty związane z napędem urządzeń pomocniczych takich jak odłączalna
sprężarka powietrza, pompa cieczy chłodzącej (jest ona mniejsza) czy pompa
oleju. Sam olej silnikowy (45 l) ma niższą
niż dotychczas zalecana lepkość.
Pojedyncza głowica pozwoliła na wprowadzenie podwójnego wałka rozrządu
(DOHC), co stworzyło nowe opcje w zakresie oferowanych zwalniaczy: oprócz
podstawowego wydechowego hamulca
silnikowego dostępny jest również hamulec dekompresyjny CRB (Compression
Relase Brake). Urządzenie to może działać pojedynczo lub w kombinacji z odłączanym retarderem Scania R4700D.
Możliwość zastąpienia retardera hamulcem CRB to zmniejszenie masy własnej
pojazdu o ok. 100 kg.

Zmiany z zewnątrz miały charakter kosmetyczny – wyjątek stanowi opcjonalny system
Scania Mirror View Camera zastępujący lusterka boczne; o tym, że pod maską działa
Scania Super Powertrain, przypomina logo na atrapie chłodnicy
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Hamulec CRB jest uruchamiany przez
oddzielną krzywkę i jest całkowicie zintegrowany z układem hamulcowym pojazdu – to sterownik decyduje o zakresie
użycia hamulca wydechowego, hamulca
dekompresyjnego lub retardera (jeśli
jest). Odpowiednio do sytuacji redukowane są przełożenia skrzyni biegów.
Precyzyjne sterowanie wydajnością pracy
hamulca CRB jest możliwe dzięki umieszczeniu przepustnicy w kolektorze dolotowym. Maksymalna moc hamulca CRB
to 354 kW przy 2400 obr/min, a silnikowy hamulec wydechowy uzyskuje 200 kW
przy 2400 obr/min.
Nowe silniki wyposażono w niechłodzony układ recyrkulacji spalin HGR
(Hot Gas Recirculation), który w fazach
hamowania silnikiem lub podczas pracy
na biegu jałowym odpowiada za utrzymanie temperatury gazów wylotowych
(składających się wówczas głównie z powietrza) napływających do układu oczyszczania spalin na poziomie zapewniającym
jego pracę z odpowiednią wydajnością.
W tym samym czasie powietrze zasysane
do cylindrów kierowane jest tam z pominięciem intercoolera turbosprężarki.
W przeciwieństwie do typowych chłodzonych układów EGR zastosowanie HGR
nie wiąże się ze wzrostem zużycia paliwa.
Wszystkie silniki DC13 Scania Super
mogą być zasilane paliwem alternatywnym 2. generacji, jakim jest HVO (uwodorniony olej roślinny), co daje redukcję
emisji CO2 na poziomie 83%. Niestety
jego rozpowszechnienie jest w dalszym
ciągu dość ograniczone, a w niektórych
krajach UE – np. w Polsce – HVO nie znajduje się nawet na liście paliw dopusz-

© D. Piernikarski

Wszystkie nowości zostały
zaprojektowane i wdrożone
tak, aby wspólnie w optymalny sposób pracowały
na korzyść klienta, chodziło
o maksymalne wykorzystanie
takich zalet, jak ekonomika
paliwowa, zrównoważony
transport, uptime
oraz produktywność

System Scania Mirror View Camera (SMVC): obraz z kamer przekazywany jest na 12,3-calowe
wyświetlacze zamocowane na słupkach A; osłony są składane, mają listwę ociekową zapobiegającą ograniczaniu widoczności przez krople wody, a soczewki kamer są podgrzewane

czonych do obrotu. Oczywiście silniki
dostosowano również do zasilania olejem napędowym zawierającym dodatek
biokomponentów – typowo tankujemy go
z 7-procentową zawartością biodiesla (B7).
Dzięki wprowadzonym zmianom konstrukcyjnym i zastosowaniu ulepszonych
materiałów silniki DC13 nowej generacji stały się ok. 10 kg lżejsze. W przeciwieństwie do poprzednich mają one
spory potencjał rozwoju, co stwarza dalsze możliwości doskonalenia: zwiększania sprawności, obniżania zużycia paliwa
i emisji szkodliwych składników spalin.

Scania Twin SCR
Bardziej wydajny przebieg spalania
jest uzyskiwany dzięki podwyższeniu
maksymalnych wartości ciśnienia i temperatury spalanej mieszanki paliwowo-powietrznej, co jednak wiąże się ze
zwiększeniem ilości powstających tlenków azotu. Za ich eliminację odpowiada

12 | LISTOPAD–GRUDZIEŃ 2021 | Transport – Technika – Biznes

układ oczyszczania spalin, a właściwie
stanowiący jego część katalizator redukujący (SCR).
Wraz z nowym silnikiem Scania wprowadza nowy system oczyszczania spalin,
wyposażony w Scania Twin SCR, w którym do redukcji tlenków azotu wykorzystywane są 2 wtryskiwacze AdBlue
rozmieszczone w różnych miejscach kolektora wylotowego. Pierwszy z wtryskiwaczy znajduje się bezpośrednio za wylotem gorących spalin z turbosprężarki,
drugi tradycyjnie przed wlotem strumienia gazów do katalizatora SCR.
Scania Twin SCR zwiększa zużycie
AdBlue średnio z 7% do 12% ilości spalanego paliwa, ale dzięki dwuetapowemu procesowi redukcji NOx możliwe jest
spełnienie wymagań normatywnych. Układ
oczyszczania spalin można zamontować
w 3 standardowych pozycjach, z możliwością wyboru wylotu spalin w różnych
kierunkach. System ten jest już gotowy na
spełnienie przyszłych norm emisyjnych.
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Skrzynie biegów i oś napędowa
Nawet doskonały silnik bez odpowiednio skonfigurowanej skrzyni biegów
i osi napędowej nie pozwoli na uzyskanie pożądanych efektów – w tym przypadku zużycia paliwa o 8% mniej. Scania
w 2020 r. wprowadziła nowe skrzynie
biegów z rodziny G33CM, obecnie nadeszła pora na nowy wariant – rodzinę
G25CM. Są to podobne konstrukcje różniące się wartością przenoszonego maksymalnego momentu obrotowego: G25CM
– 2500 Nm (silniki o mocy do 460 KM),
G33CM – 3300 Nm (silniki o mocy powyżej 460 KM).
Skrzynia biegów G25CM ma 14 przełożeń (12 przełożeń z najwyższym biegiem bezpośrednim, nadbieg oraz bieg
pełzający) do jazdy w przód oraz 8 biegów wstecznych (4 standardowo, 4 biegi
pełzające opcjonalnie). Zwiększono rozpiętość przełożeń, ich wartości na poszczególnych biegach dobrano tak, aby
silnik zawsze pracował w swoim optymalnym (najbardziej ekonomicznym) zakresie, dostosowano również strategię
zmiany i doboru biegów realizowaną

przez program Opticruise. Standardowo
pojazd będzie wybierał jazdę na 12. biegu,
ponieważ jest to bieg bezpośredni i zapewnia najmniejsze straty w skrzyni biegów. Nadbieg uruchamiany będzie tylko,
gdy zaistnieją sprzyjające ku temu warunki. Oznacza to również, że pojazd
prawdopodobnie będzie zmieniać biegi
częściej niż kierowcy byli przyzwyczajeni,
by optymalizować oszczędzanie paliwa.
Skrzynia G25CM jest lżejsza od skrzyni G33CM o ok. 60 kg m.in. za sprawą
wprowadzenia aluminiowej obudowy, 2
synchronizatorów (zamiast 7) i hamulców na wałkach oraz zmian w konstrukcji
układu smarowania.
Oś napędowa R756 z pojedynczą przekładnią hipoidalną to całkowicie nowa
konstrukcja, którą można wykorzystać
w układach napędowych pojazdów Scania Super stosowanych w bardzo wielu
różnych aplikacjach. Oferowana jest z 9
wariantami przełożeń (1,95; 2,12; 2,31;
2,53; 2,71; 2,85; 3,08; 3,35; 4,11). Także
w przypadku tego komponentu zredukowano ciężar (nawet o 27 kg w zależności od wersji) oraz wydłużono okresy
między przeglądami.

reklama

Zmiany, zmiany, zmiany
Oprócz nowych elementów układu
napędowego debiutuje również nowa
gama zbiorników paliwa o pojemności od
165 l do 700 l. Firma oferuje 3 pojemności (S, M i L), które różnią się długością.
Zmiana wymiarów zewnętrznych stwarza elastyczne możliwości rozlokowania
zbiorników na ramie pojazdu – także w jego części tylnej, co sprzyja lepszemu rozłożeniu obciążeń. Ponieważ samochód
stał się bardziej oszczędny (deklarowane
8% mniej zużytego paliwa), w ciągnikach
możliwe stało się zmniejszenie pojemności zbiorników przy jednoczesnym utrzymaniu zasięgu na tym samym poziomie:
zbiorniki o pojemności 500 i 700 l zastąpiono zbiornikami 440 i 570 l. Aby
możliwe było jednoczesne tankowanie
paliwa i AdBlue, jego zbiornik ma teraz
pojemność 123 l (poprzednio 80 l).
Zbiorniki montowane są na modułowych podwoziach MACH, których główną cechą jest nowy układ otworów wierconych w ramie, z otworami do montażu
komponentów zarówno wewnątrz, jak
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i na zewnątrz. Rezultatem jest bardziej
przewidywalny układ podwozia, który
zwiększa możliwą liczbę jego adaptacji.
Dla klientów, którzy muszą dysponować napędem urządzeń dodatkowych
związanych z obsługą zabudowy, wprowadzono również zmodernizowane przystawki odbioru mocy PTO – zarówno odsilnikowe, jak i napędzane przez skrzynie
biegów, cechujące się podwyższonym poziomem mocy i momentu obrotowego.
Wraz z nowym układem napędowym
i usługami Scania wprowadza także nowe
elementy wyposażenia do swoich pojazdów klasy premium. Najbardziej zauważalną zmianą jest nowy system Scania
Mirror View Camera (SMVC). Obraz z kamer przekazywany jest na 12,3-calowe
wyświetlacze zamocowane na słupkach A.
Osłony kamer (które można pokryć lakierem w kolorze nadwozia) zostały gruntownie przetestowane pod kątem aerodynamicznym, by zminimalizować opór
powietrza. Osłony są składane, mają listwę
ociekową zapobiegającą ograniczaniu widoczności przez krople wody. Soczewki
kamer są podgrzewane.

W samych kabinach wprowadzono
jedynie niewielkie modyfikacje – dotyczą
przeważnie kolorystyki i rodzaju zastosowanych materiałów tapicerskich.

W trosce o produktywność
Niezależnie od rodzaju zastosowanego paliwa nowe silniki Scania DC13
pozwalają na obniżenie zużycia paliwa
o 8%. Jest to zmiana w stosunku do
obecnie oferowanych, bardzo oszczędnych
jednostek napędowych, które w branży
uważane są przez wielu za punkt odniesienia pod względem ekonomiki paliwowej.
Przy założeniu, że średni roczny przebieg zestawu o uśrednionym ciężarze
36 t pracujący w transporcie dalekobieżnym to 130 tys. km oraz po przyjęciu średniego spalania na poziomie 28,2 l/100 km
pozwala to zaoszczędzić 3000 l paliwa
rocznie oraz ok. 114 t CO2. Biorąc pod
uwagę wyższe zużycie AdBlue, całkowite
oszczędności w skali roku dla jednego pojazdu Scania Super (średnie spalanie niższe o 8%, czyli 25,9 l/100 km) w porównaniu z podobnie skonfigurowanym

Nowa gama silników DC13 to
4 warianty mocy maksymalnej: 420, 460, 500 i 560 KM
(odpowiednio 309, 338, 368
i 412 kW); maksymalne momenty obrotowe wynoszą
odpowiednio 2300, 2500,
2650 oraz 2800 Nm

Uzupełnieniem Scania Super Powertrain są kontrakty
obsługowe Scania ProCare opracowane z myślą o tych
klientach, którzy w swej działalności nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek opóźnienia w dostawach, które byłyby
wynikiem awarii lub problemów z terminową obsługą
pojazdu w serwisie
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modelem poprzedniej generacji (28,2 l/
100 km) to co najmniej 2600 euro (przy
założeniu ceny 1,12 euro/1 l ON, 0,6 euro/
1 l AdBlue).
Wszystkie nowości zostały zaprojektowane i wdrożone tak, aby wspólnie
w optymalny sposób pracowały na korzyść klienta. To maksymalne wykorzystanie takich zalet, jak ekonomika paliwowa, uptime oraz produktywność. Aby
zwiększyć gotowość operacyjną ciężarówki, podniesiono jej wytrzymałość techniczną, co zmniejsza liczbę awarii na
trasie. Jednocześnie wydłużone zostały
okresy międzyprzeglądowe, które – jak
poprzednio – są uzależnione od bieżących
warunków eksploatacji.
Zwiększenie produktywności pojazdu
dla użytkownika wynika m.in. z podniesienia poziomów mocy w poszczególnych regulacjach silnika i co nawet
bardziej istotne – momentu obrotowego.
Zmniejszenie masy poszczególnych komponentów pozwoliło w rezultacie na obniżenie masy własnej pojazdu o 294 kg.
Nowe samochody Scania Super wyposażone w silniki nowej generacji pojawią się wkrótce na rynku, będą miały
z oczywistych względów wyższą cenę
sprzedaży dostosowaną do rynku zbytu,
jednak jak zapewniali podczas prezentacji produktowej przedstawiciele producenta, inwestycja ta dzięki niższemu
zużyciu paliwa w przypadku ciągnika
siodłowego powinna się zwrócić w okresie mniejszym niż 18 miesięcy.

Zdjęcia: © Scania
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Iveco w terenie:
traktuj je źle
Dariusz Piernikarski

Iveco Daily 4×4
terenu się nie boi: wysoki prześwit, 3 blokady
mechanizmów różnicowych,
reduktor, manualne oraz zautomatyzowane skrzynie
biegów pozwalają
na pewną jazdę

Hasło promujące samochody Iveco o podwyższonych
możliwościach jazdy w terenie brzmi „Treat it bad”, co można by
przetłumaczyć jako „Potraktuj je źle”. To nie tylko model T-Way, terenowe
ciężarówki Iveco, to również modele X-Way, Eurocargo 4×4 oraz Daily 4×4.

Wysoki prześwit, duży kąt natarcia, stały napęd na 4 koła, blachy chroniące newralgiczne
komponenty podwozia oraz wytrzymała konstrukcja ramy i zawieszenia – te cechy sprawiają,
że Eurocargo 4×4 nie ulęknie się nawet trudnego terenu

a początku września br. polscy
klienci podczas specjalnej prezentacji w Opalenicy mieli okazję
zapoznać się bliżej z pełną ofertą samochodów ciężarowych Iveco należących do
gamy WAY. O tych pojazdach szczegółowo pisaliśmy we wrześniowym numerze
„Samochodów Specjalnych” w artykule
pt. „Rodzina w komplecie”. Skoro się powiedziało „a”, to i wypada powiedzieć „b”:
korzystając z zaproszenia Iveco Poland,
pod koniec października uczestniczyliśmy
w jazdach testowych, jakie przygotowano
na terenie Off Road Park Monte Capuccio,
położonego w pobliżu Parmy.
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Ciężarówki Iveco gotowe,
by ruszyć w teren
Iveco to producent pełnej linii pojazdów użytkowych do transportu towarowego w trzech gamach produktów: lekkiej
(3,5–7,2 t dmc.), średniej (6,5–19 t dmc.)
oraz ciężkiej (16–44 t dmc.), wśród tej
ostatniej znajdują się również specjalistyczne rozwiązania do pracy również
w trudnym terenie.
Modele Daily 4×4 charakteryzują się
wytrzymałą konstrukcją pozwalającą na
szeroką gamę zastosowań, zwłaszcza że
oprócz wersji z nadwoziem zintegrowanym (van – furgon z ładowniami o pojemności od 9 do 18 m3) dostępne są podwozia pod zabudowę o rozstawach osi od
3080 mm do 4175 mm. Trzylitrowe silniki rozwijają moc maksymalną 180 KM
i moment 430 Nm, co w zupełności wystarcza w większości zastosowań. Cały
układ napędowy jest przystosowany do
pracy w wymagających warunkach terenowych, pokonywanie przeszkód ułatwiają także kąty natarcia i zejścia (38°),
a trakcję poprawia możliwość wykorzystania 3 blokad mechanizmów różnicowych. Stosowane są zarówno manualne
skrzynie biegów, jak i zautomatyzowane
o 16 przełożeniach do jazdy do przodu
oraz 2 biegach wstecznych. W przypadku
podwozi maksymalna długość skrzyni ładunkowej sięga 5 m, w najcięższych modelach nośność podwozia wynosi aż 4,3 t.
Obsługę dodatkowego osprzętu umożliwiają przystawki odbioru mocy – 3 różne
wersje, programowalne przez specjalny
moduł sterujący.
Iveco Eurocargo 4×4 to samochód segmentu lekkiego (12 lub 15 t dmc.) o rozstawach osi od 3240 mm do 4150 mm,
który jest napędzany przez 6-cylindrowe

silniki Tector 7 Euro VI o mocy 250 KM
lub 280 KM (184 kW lub 206 kW), współpracujące z manualną skrzynią biegów
o 6 przełożeniach, skrzynią zautomatyzowaną (6 biegów) lub w pełni automatyczną. Dostępne są kabiny dzienne oraz
sypialne. Eurocargo sprawdza się w typowo miejskich zastosowaniach budowlanych i komunalnych (wywrotka trójstronna, skrzynia z żurawiem), a także
jako lekki samochód pożarniczy. Stały napęd na 4 koła, wysoki prześwit oraz kąty
natarcia, rampowy oraz zejścia o wysokich wartościach pozwalają na pewne
użytkowanie tego pojazdu nawet w najtrudniejszym terenie.
Modele X-WAY oraz T-WAY to szeroki
asortyment wersji i konfiguracji, a dzięki
modułowej budowie mogą być przygotowane do realizacji nawet najtrudniejszych misji. X-WAY uzyskuje maksymalną
ładowność dzięki optymalizacji masy włas-

nej, w przypadku T-WAY duża ładowność
jest skojarzona z ponadprzeciętną wytrzymałością konstrukcji podwozia.
Z założenia samochody z gamy X-WAY
wykorzystywane są w szeroko rozumianej logistyce budowlanej jako podwozia
pod specjalne zabudowy, betonomieszarki,
żurawie i wywrotki trójstronne oraz pojazdy dostaw ostatniej mili w terenie.
Model X-WAY dostępny jest również jako
ciągnik siodłowy, także z dodatkowym
napędem hydrostatycznym osi przedniej
HI-TRACTION. Podłużnice ramy w modelach X-WAY mają grubość 7,7 mm (modele ultralekkie SL na ramie 6,7 mm),
w zależności od „uterenowienia” (kategorie ON, ON+, OFF) zawieszenie może
być pneumatyczne lub mechaniczne. Napęd przekazywany jest na jedną lub 2
osie (4×2, 6×2, 6×4, 8×2, 8×4), do wyboru mosty jednostopniowe SR lub HR
(ze zwolnicami), osie tylne 2×10,5 t.

Iveco X-WAY to samochód, który z założenia 80% czasu ma spędzać
na drogach utwardzonych, a pozostałe 20% realizując dostawy ostatniej
mili w warunkach terenowych; sprawdza się doskonale w zastosowaniach komunalnych lub lżejszych budowlanych

„T jak twardziel” – takim hasłem Iveco
reklamuje model T-WAY, którego konstrukcję przygotowano z myślą o najtrudniejszych warunkach eksploatacji;
potwierdza to np. wiele dostępnych
konfiguracji układu napędowego (4×4,
6×4, 6×6, 8×4, 8×8) oraz to, że mosty
tylne standardowo wyposażone są
w zwolnice w piastach kół
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Porównajmy: wielopiórowy resor eliptyczny zawieszenia osi zespolonej o nośności 2×13 t w modelu T-WAY (z lewej) oraz zespolona oś
tylna w modelu X-WAY o nośności 2×10,5 t (z prawej) z zawieszeniem na resorach parabolicznych – w obu przypadkach zastosowano
mosty napędowe HR ze zwolnicami w piastach kół (w modelu T-WAY to wyposażenie standardowe)

Iveco T-WAY to już pojazdy typowo
terenowe przeznaczone są do ciężkiej
eksploatacji budowlanej i terenowej, pod
najcięższe zabudowy (np. wywrotki tylnozsypowe, betonomieszarki z pompą
do betonu). Podłużnice ramy mają grubości 7,7 mm (zastosowania komunalne)
lub 10 mm, montowane jest wzmacniane
zawieszenie mechaniczne lub w szczególnych zastosowaniach – pneumatyczne. Napęd przekazywany jest na 2 lub wszystkie osie (4×4, 6×4, 6×6, 8×4, 8×8), mosty

tylne – wyłącznie ze zwolnicami. Osie tylne
mają nośność 2×13 t. Również w modelach T-WAY dostępny jest hydrostatyczny
napęd osi przedniej HI-TRACTION.

Bez taryfy ulgowej
Organizatorzy spotkania bardzo profesjonalnie podeszli do prezentacji terenowych możliwości samochodów Iveco.
Rzeczywiście hasło „Potraktuje je źle”,
będące motywem spotkania, znalazło

reklama

przełożenie w postaci przygotowanych
jazd. Znajdujący się w górach terenowy
tor testowy Off Road Park Monte Capuccio ma drogi o wszystkich rodzajach
nawierzchni i zróżnicowanych poziomach
trudności odpowiednich dla każdego
typu pojazdu. Są zatem strome podjazdy
i zjazdy (próbowaliśmy nachylenia sięgające 15%), drogi kamieniste, błotniste
i pokryte głębokim piachem lub luźnym
szutrem (w pobliżu znajduje się czynny
kamieniołom). Dodajmy do tego wąskie
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Silnik Cursor 13 o mocy
maksymalnej 510 KM i maksymalnym momencie obrotowym 2300 Nm, współpracujący ze zautomatyzowaną
skrzynią biegów HI-TRONIX,
skuteczny wielostopniowy
wydechowy hamulec silnikowy oraz intarder – czy na
placu budowy, czy jako
wywrotka w kamieniołomie
samochód skutecznie zweryfikuje hasło „Potraktuj go
źle” (Treat it bad)

4×4 z silnikiem Tector 7 o mocy 280 KM
(150 kW) i zautomatyzowaną 6-biegową
skrzynią przekładniową zabudowane wywrotką trójstronną (15 t dmc.) było reprezentantem lekkiego segmentu ciężarowego.
W segmencie ciężkim do dyspozycji
mieliśmy 3 samochody z gamy X-WAY.
Pierwszym z nich było X-WAY AD200X48/P
HR z silnikiem o mocy 270 KM (200 kW)
i dołączanym napędem hydrostatycznym
osi przedniej Hi-TRACTION oraz kabiną
dzienną AD, zabudowane trójstronną
wywrotką Meiller z żurawiem Palfinger
za kabiną (masa maksymalna 20,5 t).
Samochód ten Iveco klasyfikuje w terenowej kategorii OFF. Kolejne 2 samochody

Praktyczne elementy wyposażenia
wywrotki: stopień na błotniku kabiny
oraz drążek – uchwyt na dachu ułatwiają
inspekcję skrzyni ładunkowej i zakładanie
plandeki na ładunek

zakręty i ograniczoną widoczność, jako
że spora część trasy przebiegała w pagórkowatym terenie leśnym.
Do jazd testowych przygotowano w sumie 8 samochodów. Ciężkie samochody
dostawcze Iveco Daily 70S18 (7 t dmc.) reprezentowane były przez 2 pojazdy – furgon z ładownią o pojemności 12 m3 oraz
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X-WAY AD200X48/P HR klasyfikowany w kategorii terenowej OFF z dołączanym napędem
hydrostatycznym osi przedniej Hi-TRACTION, zabudowane trójstronną wywrotką Meiller
z żurawiem Palfinger za kabiną to wszechstronne narzędzie w zastosowaniach komunalnych
lub budowlanych na terenie miejskim

Właściwe przygotowanie do pracy na budowie i w terenie to np. segmentowy, wytrzymały stalowy zderzak łatwy w naprawie, wahliwe dolne stopnie wejściowe do kabiny, osłony reflektorów,
blachy chroniące spód podwozia, solidny zaczep do holowania, opony budowlane o terenowej
rzeźbie bieżnika: elementy te znajdziemy zarówno w modelach Iveco X-WAY, jak i T-WAY

wywrotkę trójstronną. Oba miały napęd
na wszystkie koła, źródłem napędu były
3-litrowe silniki F1C o mocy 180 KM
(130 kW), wyposażono je również w automatyczną skrzynię biegów Hi-MATIC
o 8 przełożeniach. Eurocargo ML150E28W
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to X-WAY w konfiguracji 8×4 o masie maksymalnej 36 t z 480-konnymi silnikami
Cursor 11 (353 kW) i zautomatyzowanymi
skrzyniami biegów HI-TRONIX (czyli ZF
TraXon) o 12 i 16 przełożeniach: wywrotka tylnozsypowa Meiller AD360X48Z HR
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klasyfikowana w terenowej kategorii OFF
(kabina AS) oraz wywrotka trójstronna
Meiller AS360X57Z, klasyfikowana w szosowo-drogowej kategorii ON+.
Gamę T-WAY reprezentowały 2 modele AD410T51 – były to wywrotki tylnozsypowe Gervasi, obie napędzane przez
silniki Cursor 13 o mocy 510 KM (375 kW),
napęd na koła w jednym z pojazdów przenosiła zautomatyzowana skrzynia HI-TRONIX (TraXon) o 12 przełożeniach, w drugim – manualna skrzynia ZF Ecosplit
o 16 biegach; masę maksymalną pojazdów
producent określa na 41 t. Przygotowano
również statyczną prezentację niezabudowanego podwozia T-WAY AD410T51
oraz ciągnika X-WAY AS440X53T z dołączanym napędem osi przedniej HI-TRACTION klasyfikowanego w kategorii ON+.
Pojazdy te posłużyły jako eksponaty podczas warsztatów produktowych, na których omówiono najważniejsze szczegóły
konstrukcyjne oraz ofertę usług cyfrowych Iveco.
Oczywiście w zależności od modelu,
konfiguracji czy też po prostu wielkości
samochodu przygotowano różne trasy,
dostosowując ich poziom trudności do

realnych możliwości i kierując się typowymi zakresami wykorzystania poszczególnych pojazdów.

Oferta usług cyfrowych
Ważnym produktem w obszarze usług
posprzedażnych Iveco są różne pakiety,
których zadaniem jest maksymalizowanie efektywności wykorzystania pojazdów przez użytkowników, zwiększenie
ich poziomu satysfakcji i lojalności wobec marki Iveco. Ponadto stała łączność
z pojazdami znajdującymi się w ruchu
pozwala producentowi na zbieranie danych eksploatacyjnych i po ich analizie
dalsze doskonalenie produktów i usług.
W przypadku pojazdów budowlanych
i komunalnych szczególnie sprawdzają
się usługi cyfrowe realizowane w ramach
pakietu Uptime i związane z redukcją przestojów, utrzymaniem pojazdu w sprawności i obsługą proaktywną.
Użytkownicy samochodów S-WAY,
X-WAY lub T-WAY mogą na swoich
smartfonach zainstalować aplikację Easy
Way, która daje im wgląd w podstawowe
informacje związane np. ze stylem jazdy

kierowcy, stanem technicznym pojazdu,
ustawieniami oświetlenia, ogrzewania i klimatyzacji w kabinie. Easy Way pozwala
również połączyć się z centrum wsparcia
technicznego Iveco, a po wprowadzeniu
odpowiedniego kodu nadesłanego z centrum technicznego na bezprzewodową
aktualizację oprogramowania.
Każdy podłączony pojazd jest monitorowany przez centrum techniczne (Control Room). Aktywne usługi łączności
umożliwiają proaktywny serwis na podstawie powiadomień wynikających z monitorowania stanu głównych podzespołów
pojazdu. Specjaliści Iveco zawiadamiają
użytkownika o konieczności interwencji
serwisowej, co może przełożyć się na
ograniczenie ilości nieplanowanych przestojów pojazdu.
Bezpośrednim wsparciem kierowcy
na trasie może być z kolei DRIVER PAL,
czyli możliwość wykorzystania aplikacji
Alexa – zarówno poprzez ofertę standardową, jak i przygotowane z myślą
o Iveco umiejętności (tzw. alexa skills)
MYIVECO SKILL.

Zdjęcia: © Iveco

reklama
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U mnie MAN
jest na pierwszym miejscu
Jak wyglądają realia prowadzenia dużej firmy transportowej liczącej
ponad 200 zestawów? Co decyduje o wyborze środków transportu?
Łukasz Bajszczak, prezes zarządu spółki PROCEM, opowiada o różnych
zawiłościach prowadzenia działalności transportowej.

półka PROCEM świadczy usługi
w transporcie drogowym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Specjalnością firmy jest transport dla branży
budowlanej, w szczególności przewóz materiałów sypkich w silosach podnoszonych, a także przewozy ładunków całopojazdowych w naczepach standardowych
oraz naczepach typu mega. Główna siedziba firmy PROCEM mieści się w miejscowości Stara Niedziałka koło Mińska
Mazowieckiego. Flotę firmy PROCEM
zasiliło w tym roku 70 ciągników MAN
TGX 18.470 najnowszej generacji.

Jak w skrócie można przedstawić profil działalności firmy PROCEM?
Łukasz Bajszczak: Prowadzimy transport uniwersalny, jest to 110 zestawów
z naczepami mega i naczepami uniwersalnymi. Są to przede wszystkim naczepy
marki Wielton, jest też kilka kurtyn Kässbohrer. Jeździ u nas również ok. 100 zestawów z silosami podnoszonymi. Silosy
to głównie pojazdy Spitzer oraz Kässbohrer. Zamawiamy naczepy w Wieltonie, bo to polski producent, oferuje nam
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korzystną cenę, a poza tym, naczepy te są
przyprowadzane bezpośrednio do nas do
firmy, nie musimy po nie jeździć. Z kolei silosy Kässbohrer odbieramy w niemieckiej fabryce w Goch. Nasza firma ma
swoją drugą bazę w Goch, w niewielkiej
odległości od ich fabryki, więc jest to
bardzo wygodne. Jeśli chodzi o ciągniki,
to praktycznie 100% naszej floty to
ciągniki MAN.
Jeździmy dużo na Zachodzie, współpracujemy właściwie tylko z niemieckimi
producentami. Ponieważ prowadzimy
transport specjalistyczny silosami, o ładunki nie jest trudno, mamy też wielu
stałych klientów. Głównie jeździmy po
drogach Niemiec, Beneluksu, Czech, po
Polsce nasze silosy wykonują może 5%
tras. Silosami wozimy głównie – jak ja to
nazywam – „materiały brudne”, czyli cementy, popioły, wapna, a więc typowe materiały budowlane, czasem różne mączki.
Mówiąc o silosach podnoszonych, przeważnie myśli się o tych długich, o objętości ponad 60 m3, my mamy kipp-silosy
40-metrowe, a one zdecydowanie bardziej
nadają się do ładunków, jakie wozimy.
Ostatnio odebraliście partię ciągników
MAN TGX nowej generacji. Jak duże
było to zamówienie?
Odbieramy jeszcze ostatnie sztuki zamówione w tym roku z zamówienia liczącego łącznie 70 pojazdów. Złożyliśmy
już kolejne zamówienie na 100 ciągników,
będzie ono realizowane w przyszłym
roku. Mam nadzieję, że się uda wszystko
odebrać zgodnie z harmonogramem, bo
teraz są duże opóźnienia. Wiem, że dotyczy to wszystkich marek.
Ciągniki, które odbieramy teraz, mają
silniki o mocy 470 KM, te zamówione na
przyszły rok będą już mieć silniki mocniejsze, 510-konne. Moim zdaniem w doborze silników chodzi głównie o spalanie
– ten, który spala mniej, jest lepszy.

Odbieramy jeszcze ostatnie
sztuki zamówione w tym roku
z zamówienia liczącego łącznie
70 pojazdów. Złożyliśmy już
kolejne zamówienie na 100
ciągników, będzie ono realizowane w przyszłym roku.
Wszystkie będą w jednakowej specyfikacji?
Część ciągników TGX zamówiliśmy w wersji pod naczepy mega – te mają niskie
siodło – i naczepy standardowe, pozostałe
będą jeździć z silosami. Te pod silosy
mają wolne miejsce z prawej strony pod
sprężarkę z przystawką mocy. Mają też
wyższe siodło – 1200 mm, typowo pod
silosy. Wszystkie mają jednakowe kabiny.
Choć było to możliwe, nie zamówiliśmy
kamer, ale wersje ze zwykłymi lusterkami. Nie powiem, że kamery są lepsze
lub gorsze od lusterek, podchodzę do
tego bardzo praktycznie – urwane lusterko kosztuje znacznie taniej niż urwana
kamera. Chyba nie jesteśmy jeszcze na
kamery gotowi.

Zakup nowych ciągników MAN to wymiana floty?
70% to wymiana, ale też rozbudowujemy
flotę, więc potrzebne były nowe. Założyliśmy, że w przyszłym roku będziemy
mieć ok. 240–250 zestawów. W tym
roku dokupiliśmy 35 standardowych naczep kurtynowych Wielton, w przyszłym
roku chcemy zamówić kolejne.
Stary MAN TGX a TGX najnowszej generacji: widać różnicę?
Odczuliśmy niższe zużycie paliwa, nowe
TGX spalają u nas średnio 3–4% mniej,
ale dużo zależy też od pogody i od tego,
kto i jak jeździ. Ciągniki jeżdżą równie
dużo i niezawodnie jak poprzednie. Roczne
przebiegi u nas to 150–160 tys. km, więc
oszczędności z tytułu mniejszego spalania są zauważalne. Niestety nie mogę powiedzieć, co mówią nasi kierowcy o nowych ciężarówkach – oni jeżdżą, są w trasie,
trudno jest z nimi tak po prostu porozmawiać. Moim zdaniem czasy kiedy kierowca bardzo był zainteresowany czy nawet podekscytowany ciężarówką, którą
przyszło mu jeździć, już minęły. Kierowcy teraz chcą zrobić robotę, zarobić
jak najwięcej pieniędzy, a to, na jakim
ciągniku, jest już nieistotne.
Nowe ciągniki MAN są na tyle dopracowane i zrobione „pod kierowcę”, że właś-
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ciwie nie ma na co narzekać. W kabinie
jest wszystko co potrzebne – oczywiście
gdyby tego nie było, wtedy byłby problem i narzekania. A że w ciągnikach
MAN wszystko jest, to kierowcy traktują
to jako normalność.
Czy nowe samochody kupiliście razem
z kontraktami obsługowo-naprawczymi?
Tak, mają 3-letnie kontrakty. Było to bardzo ważne, bo serwisujemy ciężarówki
przede wszystkim za granicą. Właściwie
w Polsce w ogólnie nie obsługujemy ani
nie naprawiamy samochodów. Za granicą
korzystamy z sieci serwisowej MAN. Niestety, obecnie czasy obsługi się wydłużyły – trochę naszych ciągników stoi ze
względu na brak części.
Jesteśmy pod stałą opieką pracowników
MAN Truck & Bus Polska – nawet jeśli
pojawia się drobna usterka, z którą niemiecki serwis radzi sobie, powiedzmy,
opieszale, to dzięki wsparciu z Polski
sprawy szybko nabierają tempa. Wspomagają też nas w zakresie obiegu odpowiednich dokumentów. To dla mnie
jest bardzo ważne i to doceniam.
Serwisy są różne – lepsze czy gorsze – niezależnie od marki czy kraju, w którym
się znajdują i to jest normalne. W tym
wszystkim chodzi o to, że jeśli pojawia się
problem, to jest ktoś, kto mi go pomaga
rozwiązać i wiem, że mu na tym zależy.
Ludzie w MAN chcą pomagać, wiedzą, że
my mamy mnóstwo innych problemów po
drodze i nie możemy sobie pozwolić na to,
aby nad każdym zestawem się odrębnie

Pomijając aspekt cenowy,
zadecydowała rewelacyjna
obsługa klienta. Mamy tu
już spore doświadczenie.
Od serwisu, poprzez negocjacje
i zakup nowych pojazdów,
po formalności związane
z oddaniem samochodu
po 3-letnim okresie eksploatacji
– ze wszystkiego jestem
bardzo zadowolony.

pochylać i zastanawiać, co się będzie działo.
Kierowcy rzadko reagują z własnej inicjatywy, wiedzą też, że mamy pełne assistance, więc takie skuteczne wsparcie ze
strony MAN jest bardzo przydatne.
Czy Wasi kierowcy zostali przeszkoleni
w zakresie obsługi nowych samochodów? Jest tam przecież sporo nowych
funkcji i systemów.
Jeśli MAN wychodzi z inicjatywą dotyczącą szkoleń kierowców, to wolimy wysłać na nie naszego trenera, który potem
będzie sukcesywnie doszkalał naszych
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kierowców. Nie jesteśmy w stanie oddelegować kierowców na szkolenie – mamy
ich w sumie ok. 300, a poza tym są niemal stale poza Polską. Mamy w firmie
wdrożony system telematyczny Transics,
który też sporo podpowiada – znamy styl
jazdy każdego kierowcy i możemy mu zasugerować, co ma robić, aby jeździć lepiej.
Nasz trener jest w kontakcie telefonicznym z kierowcami, doradza im. Ale jak
wiadomo – jest to praca bez końca.
Rozliczamy kierowców nie w oparciu tylko
o ilość spalonego paliwa, ale również
o wydajność i zachowanie zasad jazdy
ekonomicznej wyznaczone przez telematykę. Jest ustalony limit punktów i jeśli
kierowca uzyska ocenę powyżej tego limitu,
uważamy, że jest OK i wtedy pojawiają się
dodatkowe czynniki motywujące.
Nie można brać pod uwagę tylko spalania, bo są różne ładunki, trasy o różnej
długości czy trudności, no i zmienne, nieprzewidywalne warunki na drodze. Mamy
sporą grupę kierowców, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności i sami z siebie podpytują trenera, co i jak mają robić,
by jeździć bardziej ekonomicznie. Chyba
sporo potrafią, bo gdy w ubiegłym roku
firma MAN zrobiła konkurs dla kierowców
z różnych firm na swoich samochodach
demonstracyjnych, mój kierowca wygrał.
Ci moi najlepsi kierowcy są w stanie przywieźć wynik o 1,5–2 l lepszy niż średnia
dla całej floty, która i tak jest niezła.
Czy to, że modernizując flotę, ponownie kupicie ciągniki MAN, było sprawą
oczywistą?
Pomijając aspekt cenowy, zadecydowała
rewelacyjna obsługa klienta. Mamy tu już
spore doświadczenie. Od serwisu, poprzez
negocjacje i zakup nowych pojazdów, po
formalności związane z oddaniem samochodu po 3-letnim okresie eksploatacji – ze wszystkiego jestem bardzo zadowolony. Ważne jest to, jak MAN Truck
& Bus Polska podchodzi do współpracy
ze swoimi klientami. Mają ludzi, którzy
patrzą długofalowo, nie chodzi im tylko
o to, by sprzedać ciągniki. Przez cały czas
istnienia naszej firmy – a jest to 11 lat
– próbowałem po drodze chyba wszystkich marek. Pod względem obsługi, podejścia do klienta u mnie MAN jest teraz
na pierwszym miejscu.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Procem
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Segment wieży
turbiny EnVentus
Turbine V162 w drodze
na farmę wiatrową
Riskebo: w akcji
adapter Goldhofer
RA 2-110

Rozwiązania Goldhofer do transportu
największych komponentów
turbin wiatrowych

Turbiny wiatrowe stają się coraz większe. Aby szybko
i bezpiecznie dostarczać coraz cięższe i dłuższe ich
komponenty do czasem odległych miejsc montażu,
niemiecka firma P. Schwandner Logistik + Transport
wyposażyła swoją flotę w nowe rozwiązania
oferowane przez firmę Goldhofer.
by sprostać zwiększonym wymogom
dotyczącym wysokości, masy i bezpieczeństwa podczas transportu najcięższych i obszerniejszych elementów wieży, firma
wykorzystuje udoskonalone adaptery rurowe Goldhofer RA 2-110. Dzięki takiemu połączeniu firma
Schwandner spełnia surowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla transportu elementów
wieży, stawiane przez największego na świecie
producenta turbin – duński Vestas Wind Energy.
Adaptery rurowe typu RA 2-110 mogą służyć do
transportu sekcji wież o maksymalnej wadze 110 t
i średnicy do 6,8 m. Dodatkową ładowność uzyskuje się dzięki zastosowaniu wózka dolly z 4
osiami wahadłowymi jako przedniego podwozia.
Jako tylne podwozie zastosowano wzmocnione
moduły typu THP/SL-S (285).
Zamiast zwykłych dwóch modułów z możliwością
swobodnego obracania się (łabędzia szyja z podwoziem oraz podwozie tylne) nowy system transportowy ma tylko jedno urządzenie z obrotnicą
umieszczone między przednim wózkiem a adapterem rurowym RA 2-110. Tylny adapter rurowy
jest połączony bezpośrednio z modułem jezdnym
THP/SL-S. W porównaniu z całkowicie swobodnie

obracającym się rozwiązaniem ta koncepcja transportu zapewnia całemu pojazdowi znacznie większą
stabilność boczną, a tym samym większe bezpieczeństwo, nawet przy dużych kątach nachylenia.
Firma Schwandner poszerzyła również swoją flotę
o 3 zestawy z adapterami BLADES, które zapewniają niezawodny transport łopat wirnika o długości
ponad 80 m. Hydraulicznie sterowane tylne rolki
są wyposażone w nowy interfejs, hydrauliczny
Vestas, do mocowania końcówki łopaty. Koncepcja zestawu oparta na wleczonym module wyposażonym w system skrętu wymuszonego zapewnia większą manewrowość na trudnych trasach,
a także przy wyższych prędkościach jazdy, co znacznie ułatwia planowanie. Aby poradzić sobie z większą
masą łopat, Schwandner stosuje połączenie 2-osiowego wózka z przodu i 4-osiowego wózka z zawieszeniem pneumatycznym z obrotnicą i interfejsem hydraulicznym, który znajduje się między
obrotnicą a mocowaniem Vestas. Interfejs został
specjalnie opracowany przez firmę Goldhofer dla pojazdu BLADES i certyfikowany przez Vestas.
Ponieważ łopata wirnika staje się elementem
nośnym, prześwit jest znacznie większy niż w naczepach teleskopowych. Dzięki takiej konstrukcji

można po prostu przejeżdżać nad wieloma przeszkodami, łatwiej pokonywać ronda lub ciasne zakręty. Boczne ugięcie łopaty jest monitorowane
i pokazywane na wyświetlaczu zainstalowanym
w ciągniku. Przy jeździe bez ładunku wózek wleczony jest bezpośrednio sprzęgany z wózkiem
przednim sprzęgniętym z ciągnikiem. Rozwiązanie z dwoma wózkami dolly nadaje się również do
transportu długich materiałów, takich jak prefabrykaty betonowe.
Nowe rozwiązania Goldhofer do transportu części
do elektrowni wiatrowych sprawdziły się już w projekcie, który Schwandner realizuje dla Vestas Wind
Energy. Na zlecenie szwedzkiej firmy Stena Renewalbe budowana jest w Szwecji lądowa farma
wiatrowa Riskebo o łącznej mocy 39 MW, na
której powstanie 7 turbin EnVentus V162 o mocy
5,6 MW każda. Łopaty wirników mają po ok. 80 m.
Farma wiatrowa ma zostać oddana do użytku jeszcze w tym roku. Zadanie dla firmy Schwandner
polegało na przewiezieniu segmentów wież i łopat
z portu w Gävle do oddalonej o ok. 100 km Hedemory. Po wszystkich przygotowaniach, takich
jak przebudowa rond, wyrównywanie wysokich
krawężników oraz usuwanie znaków drogowych
i sygnalizacji świetlnej, długie i obszerne elementy
systemów EnVentus dotarły na miejsce w ciągu
kilku dni. Zarówno elementy wieży, jak i bardzo
długie łopaty wirnika były pewnie transportowane
dzięki dużej zwrotności pojazdów Goldhofer.
Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Goldhofer
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Langendorf Polska
rusza pełną parą

Dariusz Piernikarski

Na początku listopada br. oficjalnie zakończono rozbudowę zakładu
produkcyjnego spółki Langendorf Polska. Tak ważne wydarzenie
było okazją do spotkania z zarządem spółki Langendorf
i prezentacji oferty produktowej.

ubiegłym roku spółka Langendorf przejęła pełną opiekę nad rozwojem naczep niskopodwoziowych, które są oferowane
w całej Grupie Wielton pod niemiecką
marką. Przestrzeń produkcyjna dostępna
w macierzystym zakładzie Langendorf
w Waltrop jest ograniczona, a jednocześnie stale wzrasta popyt na naczepy
niskopodwoziowe oraz naczepy wywrotki. W związku z tym nowoczesny zakład
w Wieluniu stał się dodatkowym miejscem produkcji naczep specjalistycznych
oraz komponentów do pozostałych pojazdów. Dzięki temu niemiecka spółka
znacznie zwiększy swoją zdolność produkcyjną. W nowej lokalizacji pojazdy
i komponenty są produkowane seryjnie,
co pozytywnie przełoży się na skrócenie
terminów dostaw.

Grupa Langendorf
Langendorf GmbH z siedzibą w Waltrop powstało w 1889 r., a naczepy produkowane są tam od ponad 70 lat. Po
ostatnim kryzysie finansowym spółka
znalazła się w kłopotach na tyle poważnych, że pod koniec 2012 r. ogłoszono
jej upadłość. W październiku 2013 r.

W fabryce Langendorf Polska
w Wieluniu wytwarzane są
niskopodwoziowe naczepy z serii
smart-line o ładowności do 47 t,
komponenty do innych pojazdów
(np. inloaderów) produkowanych
przez Grupę Langendorf
oraz specjalistyczne podwozia
do naczep przeznaczonych
na rynek brytyjski

przedsiębiorstwo zostało wykupione przez
dra Klausa Stautmanna. Od tego czasu
firma stopniowo zwiększała produkcję
i przychody, a od maja 2017 r. jest częścią Grupy Wielton. W strukturach produkcyjno-handlowych Grupy Langendorf działa spółka Langendorf Service,
odpowiadająca za wszystkie prace konserwacyjne i naprawcze oraz spółka Lan-
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gendorf Trading skupiona na obrocie
pojazdami używanymi i wynajmie. Od
lipca 2021 r. kolejną częścią Grupy Langendorf jest spółka Langendorf Polska.
Obecnie Langendorf należy do europejskiej czołówki producentów pojazdów użytkowych. Asortyment produktów
obejmuje inloadery do transportu prefabrykatów z betonu, cegieł lub drewna
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oraz inloadery do przewozu szkła. W tej
grupie produktowej firma jest liderem
rynku europejskiego. Do portfolio produktów należą również naczepy wywrotki
z nadwoziem stalowym lub aluminiowym,
wywrotki montowane na podwoziach
samochodów ciężarowych oraz naczepy
i przyczepy niskopodwoziowe. W Waltrop
projektuje się i produkuje również szeroką gamę nadwozi specjalnych zgodnie
z wymaganiami klienta – są to np. inloadery dwupokładowe Flexliner.
W 2021 r. ok. 350 pracowników Grupy
Langendorf wyprodukowało ponad 1500
pojazdów, osiągnięto obrót 78 mln euro.
Fabryka w Waltrop dysponuje halami
produkcyjnymi o łącznej powierzchni
ok. 3000 m2.

Langendorf Polska
– solidny początek
W firmie Langendorf naczepy niskopodwoziowe były projektowane i produkowane od dawna. W 2010 r. wstrzymano w Waltrop produkcję pojazdów
tego typu. Było to spowodowane trudną

Spółka Langendorf Polska
w przygotowanie produkcji
(zakup instalacji i maszyn)
zainwestowała ponad
3 mln euro, co pozwala
na seryjne zagwarantowanie powtarzalności i jakości
produkowanych pojazdów

sytuacją rynkową oraz ograniczeniami
w zakresie istniejących mocy wytwórczych i dostępnej przestrzeni niezbędnej
do składowania poszczególnych elementów w różnych fazach procesu produkcji i później gotowych naczep.

reklama

W 2014 r. wznowiono produkcję naczep niskopodwoziowych, jednak ograniczenia nadal istniały, co powodowało,
że produkcja realizowana była na bardzo
niewielką skalę. Wejście do Grupy Wielton w 2017 r. i uruchomienie produkcji
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Produkcja
naczep w zakładzie
Langendorf Polska
w Wieluniu ma
charakter seryjny,
wykorzystywane
są nowoczesne
rozwiązania technologiczne, takie
jak np. roboty
spawalnicze

pojazdów marki Langendorf w Wieluniu przyniosło bardzo wymierne korzyści
– wystarczy powiedzieć, że produkcja
w okresie 2017–2021 wzrosła o 36%,
a obroty wzrosły o 18 mln euro.
W nowym zakładzie w Wieluniu wytwarzane są niskopodwoziowe naczepy
z serii smart-line o ładowności do 47 t,
komponenty do innych pojazdów (np.
inloaderów) produkowanych przez Grupę
Langendorf oraz specjalistyczne podwozia do naczep przeznaczonych na rynek
brytyjski. Produkcja naczep niskopodwoziowych do większych obciążeń pozostanie w zakładzie macierzystym Langendorfa w niemieckim Waltrop. Korzyścią

wynikającą z pełnego uruchomienia produkcji przez Langendorf Polska jest bezpośrednie sąsiedztwo z zakładami produkcyjnymi należącymi do Wieltonu.
Wielton dysponuje bowiem jednym z najnowocześniejszych w Europie stanowiskiem do całopojazdowego badania naczep, w którym niskopodwoziowe naczepy
smart-line mogą zostać poddane kompleksowej kontroli technicznej. Ponadto
Wielton ma nowoczesną lakiernię, w której naczepy Langendorf będą zabezpieczane antykorozyjne.
Uruchomienie produkcji naczep przez
Langendorf Polska w zakładzie w Wieluniu jest również korzystne dla firmy
Wielton. Co prawda polski producent
miał w swojej ofercie kilka typów naczep

Dr Klaus P. Strautmann,
dyrektor zarządzający
Grupy Langendorf
i spółki Langendorf Polska

Nowy zakład w Polsce wzmacnia nasze moce produkcyjne i daje
nam możliwość poszerzenia portfela naczep niskopodwoziowych zarówno o kompletną gamę pojazdów standardowych, jak również o zaawansowane pojazdy wieloosiowe. Dzięki nowej lokalizacji zwiększamy nasze zdolności
produkcyjne i umożliwiamy w przyszłości wytwarzanie jeszcze większej liczby komponentów we własnym zakresie. Uruchomienie Langendorf Polska oznacza dla Grupy Langendorf
i oczywiście dla naszych klientów bardzo korzystną sytuację,
gwarantując krótsze terminy dostaw zamówionych pojazdów.
Zasadnicze procesy inżynieryjne pozostają w Waltrop, ale cieszymy się, że udało nam się pozyskać do zespołu w Polsce również bardzo kompetentnych i dobrze wyszkolonych pracowników, stanowiących uzupełnienie naszej kadry w Waltrop. Są
to w większości ludzie młodzi, tworzą już zgrany zespół
o dużych umiejętnościach. Chciałbym, aby czuli się dumni
z tego, że są częścią Grupy Langendorf.

niskopodwoziowych, ale stanowiły one
raczej konieczny dodatek do portfolio
produktowego, w którym główną rolę
odgrywają pojazdy produkowane wielkoseryjnie. Przekazanie całej produkcji
niskopodwoziówek Langendorfowi uwolniło niejako Wielton od kłopotu. Podobnie
postąpiono w przypadku specjalistycznych podwozi naczep z ramą schodkową
przeznaczonych dla innego członka Grupy
Wielton, czyli firmy Lawrence Dawid, która
na tych ramach wykonuje zabudowy furgonowe lub kurtynowe. W Langendorf
Polska powstają również ramy do naczep zamawianych przez firmę Amazon.
Jak widać, partnerstwo to przyniosło korzyści obu stronom.
Produkcja spółki Langendorf Polska
rozpoczęła się jeszcze w październiku
2020 r. Nowy zakład zajmuje powierzchnię 10 000 m2, pracuje w nim 68 osób,
od rozpoczęcia produkcji uzyskany obrót
wyniósł 12 mln euro. Aktualnie w Wieluniu, poza produkcją komponentów dla
zakładu w Waltrop, realizowana jest produkcja 8–10 naczep niskopodwoziowych
miesięcznie, która zostanie znacznie zwiększona w nadchodzącym roku. W przyszłym
roku zakłada się zwiększenie obrotu spółki
i wyprodukowanie 700–800 naczep.

Dla nas wydarzenia następowały po sobie bardzo szybko. Staraliśmy się wykorzystać je jak najlepiej. Zbudowanie zakładu
produkcyjnego, jak ten, w ciągu półtora roku, zatrudnienie
w nim wykwalifikowanych ludzi i wyprodukowanie 400 naczep świadczy o tym, że to się udało. Teraz moce produkcyjne
w Wieluniu zostały w pełni skupione na wytwarzaniu ciężkich
naczep niskopodwoziowych, wykorzystujemy tu nasze sprawdzone know-how oraz mamy możliwość odciążenia pracowników głównego zakładu Langendorfa.
Wsparcie Grupy Wielton podczas budowy naszego zakładu
w Wieluniu podążało w kilku kierunkach. Przede wszystkim
chodziło o perspektywiczne możliwości przejęcia produkcji naczep niskopodwoziowych, które niekoniecznie wpisywały się
w cykle produkcyjne firmy Wielton. Langendorf produkował
pojazdy tego typu od dawna, mieliśmy więc odpowiednie doświadczenia, aby podjąć się tego zadania. Brakowało nam
jednak w Waltrop miejsca, więc pomysł zbudowania naszego
zakładu produkcyjnego w Wieluniu był bardzo korzystny. Fabryka powstała w hali, która pierwotnie przeznaczona była dla
działu logistycznego firmy Wielton. Musieliśmy zatem poszukać dostawców całego wyposażenia niezbędnego do produkcji. Inwestycję pokryliśmy z własnych środków i w tym zakresie
również otrzymaliśmy wsparcie ze strony Grupy Wielton.
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Warto zauważyć, że rozliczenia pomiędzy spółką Langendorf Polska a Wieltonem, wynikające z kooperacji w zakresie np. korzystania z nowoczesnej lakierni
i linii KTL, jak dysponuje Wielton, odbywają się na normalnych zasadach handlowych i księgowych. Mimo że obie firmy
należą do tej samej Grupy Wielton, to działają niezależnie, wykorzystując oczywiście efekt skali płynący chociażby ze wspólnej polityki zakupowej dotyczącej np. stali,
osi, układów hamulcowych czy opon.

dukcji (zakup instalacji i maszyn) zainwestowała ponad 3 mln euro, co pozwala
na seryjne zagwarantowanie powtarzalności i jakości produkowanych pojazdów.
Naczepy SATÜ 30 mają długość załadunkową do wyboru między 8550 mm
a 9300 mm, ładowność do 38 300 kg.
Są one przystosowane do łączenia z 2i 3-osiowymi ciągnikami siodłowymi. Stosowane są osie SAF o nośności 10 t. W wyposażeniu znajdziemy m.in. pierwszą oś
podnoszoną i ostatnią oś samoskrętną,

Naczepy SATÜ 30
z rodziny smart-line
mają długość załadunkową do wyboru
między 8550 mm
a 9300 mm,
ładowność
do 38 300 kg

4-osiowe naczepy SATÜV 40 mają teleskopowo rozsuwany pokład ładunkowy do maksymalnej długości 13 550 mm, ich ładowność to 44 500 kg; na centralnej belce można
zamontować pomocniczy slider ułatwiający przewożenie ładunków nietypowych

Naczepy smart-line
Podstawę gamy naczep smart-line stanowią 3-osiowe naczepy niskopodwoziowe
SATÜ 30 oraz SATÜV 30, a także 4-osiowe
naczepy niskopodwoziowe SATÜ 40 oraz
SATÜV 40. Z założenia są to mocno zunifikowane, seryjnie produkowane i wstępnie skonfigurowane pojazdy z raczej niewielkimi możliwościami adaptacji do
bardziej szczegółowych wymagań użytkownika. Zaletą naczep smart-line jest
przystępna cena oraz krótki czas dostawy.
We wszystkich pojazdach niskopodwoziowych z rodziny smart-line szczególną uwagę zwraca się na zapewnienie
wysokiej jakości. Stosowane są wyłącznie
komponenty od czołowych producentów
oraz zaawansowane rozwiązania techniczne. Aby uzyskać jak najniższą masę własną,
kluczowe elementy nośne konstrukcji wykonywane są ze stali STRENX 700. Spółka
Langendorf Polska w przygotowanie pro-

otwierane i zdejmowane burty na balkonie przednim, najazdy tylne w wersji mechanicznej lub hydraulicznej oraz pełne
oświetlenie LED. Naczepy SATÜ 30 mogą
być również wyposażone we wnęki na
koła przewożonych maszyn, pozwalające
na posadowienie maszyn o rozstawach osi
od 2750 mm do 3700 mm. Dzięki zagłębieniom na koła możliwy jest przewóz maszyn budowlanych o ciężarze 26–27 t.
Naczepy SATÜV 30 mają teleskopowo
rozsuwany pokład ładunkowy do maksymalnej długości 13 550 mm, ich ładowność to 35 500 kg. Dodatkowo naczepy
można wyposażyć w przesuwną, blokowaną mechanicznie belkę poprzeczną (tzw.
slider), będącą dodatkowym punktem podparcia dla nietypowych ładunków. Jej
położenie można zmieniać co 0,5 m.
Zwiększenie tonażu i możliwości przewozowych zapewniają podobne w konstrukcji 4-osiowe naczepy SATÜ 40 oraz
SATÜV 40. Modele SATÜ 40 mają ładow-

ność do 36 700 kg. Również i w tych pojazdach stosowane są osie SAF o nośności
10 t, z których ostatnie dwie są samoskrętne, a pierwsza podnoszona. Naczepy SATÜV 40 mają teleskopowo rozsuwany pokład ładunkowy do maksymalnej długości
13 550 mm, ich ładowność to 44 500 kg.
Również w tych pojazdach można zamontować pomocniczy slider ułatwiający
przewożenie ładunków nietypowych.
Ciekawym produktem należącym do
rodziny smart-line jest także 3-osiowa
przyczepa niskopodwoziowa TÜ 30 wyposażona w dyszel i obrotnicę. Jej pokład
ładunkowy ma długość 6500 mm, ładowność wynosi 23 500 kg (30 t dmc.). W ofercie są wersje typowo szosowe z zawieszeniem pneumatycznym lub przyczepy
do zastosowań typowo rolniczych o większym prześwicie i z zawieszeniem mechanicznym. W przygotowaniu znajduje
się 4-osiowa przyczepa TÜ 40, której
produkcja zacznie się pod koniec I kwartału 2022 r.
Stosowane w pojazdach z rodziny
smart-line najazdy jednoczęściowe mają
hydrauliczny lub mechaniczny mechanizm otwierania (sprężyna z systemem
bezwładnościowym) z możliwością poprzecznej regulacji położenia, ich długość
wynosi 3000 mm (uzyskiwany kąt natarcia to 12°–14°), a szerokości mogą wynosić 700, 900 lub 1100 mm. Hydrauliczne
najazdy łamane mają długość 2950 mm
+ 1700 mm, co pozwala na uzyskanie kąta
natarcia wynoszącego zaledwie 7°–9°, co
umożliwia załadunek nisko zawieszonych maszyn. Szerokości najazdów mogą
wynosić 700, 900 lub 1100 mm. Najazdy
mogą być pokryte drewnem twardym,
płytą guma–metal lub kratownicą stalową.
W przypadku przewożenia lżejszych maszyn można zamówić najazdy aluminiowe
o długości 2425 mm (kąt natarcia wynosi
14°–16°) i szerokości 400 mm. Opcjonalnie dostępne są mocowane na stałe
aluminiowe najazdy łamane. Każda naczepa niskopodwoziowa smart-line, zgodnie ze standardami obowiązującymi w firmie Langendorf jest wyposażona w panel
Smart Board, czyli elektronikę sterującą
układem pneumatycznym pojazdu.
Za sprzedaż naczep z rodziny smart-line odpowiadać będą handlowcy Grupy
Langendorf i gdy to będzie korzystne, otrzymają wsparcie sieci handlowej Wieltonu,
zwłaszcza w krajach Europy Wschodniej.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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PROjekt Dystrybucja
i pojazdy szyte na miarę

Katarzyna Biskupska

Trwają testy pojazdów
dystrybucyjnych Renault
Trucks u przewoźników,
którzy wzięli udział
w PROjekcie Dystrybucja.
Pomysłodawcą akcji jest
Nijhof-Wassink, dealer
Renault Trucks.

ROjekt Dystrybucja to projekt, który
był realizowany w 9 kluczowych
miastach w rejonie sprzedaży Nijhof-Wassink i polegał na objazdowej prezentacji gamy dystrybucyjnej francuskiego
producenta. Akcja zrealizowana została
w Inowrocławiu, Bydgoszczy, Grudziądzu,
Toruniu, Poznaniu, Lesznie, Gnieźnie, Nowym Tomyślu i Pile, a z zaproszenia na te
spotkania skorzystało ponad 200 klientów.

Celem przedsięwzięcia było przybliżenie pojazdów do dystrybucji głównie
przez testy w codziennej eksploatacji. Każdy
z obecnych na roadshow klientów mógł
przez tydzień. testować prezentowane pojazdy we własnych centrach dystrybucji.
Warto podkreślić, że konfiguracje pojazdów biorących udział w PROjekcie Dystrybucja nie są przypadkowe, a zostały
dosłownie uszyte na miarę, wyspecyfikowane według wcześniejszych sugestii
użytkowników.

Ciężarówki Renault gamy D to pojazdy przygotowane do realizacji typowych
zadań dystrybucyjnych – szeroki wybór tonażu, rozpoczynając od 3,5 t
poprzez 18 t (konfiguracja 4×2) do 26 t (bo D Wide może być też 6×2),
a jeśli podepnie się przyczepę, to nawet 40 t
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Dystrybucja dla Dino

Maciej Mansfeld,
dyrektor sprzedaży Nijhof-Wassink

Pojazdy gamy D to optymalne narzędzie do pracy, zapewniające połączenie
takich własności użytkowych, jak manewrowość, mobilność, trwałość oraz dostosowanie do realizowanego zadania
transportowego przez mnogość konfiguracji. A ponieważ ciężarówki operują
przede wszystkim w warunkach miejskich,
są też bezpieczne i ekologiczne.
Jednym z klientów, który po testach
zamówił podwozie dystrybucyjne francuskiego producenta, była firma Jar Trans
z Poznania. Jak podkreśla właściciel Ja-

Po testach pojazdów dystrybucyjnych
klienci byli pozytywnie zaskoczeni
różnorodnością gamy naszych pojazdów oraz różnorodnością ich konfiguracji, a także tym, że mamy w ofercie pojazd
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, czyli
model Master. Docenili komfortową i wyciszoną kabinę.
Wart uwagi jest fakt, że pod realizację tego PROjektu
zostały zabezpieczone miejsca produkcyjne na podwozia dystrybucyjne – odbiór już na wiosnę 2022.

Jarosław Pieprzycki,
właściciel firmy Jar Trans

Zdecydowaliśmy się na pojazdy gamy
dystrybucyjnej Renault Trucks również
z innego powodu. Jest nim dobra współpraca z serwisami Nijhof-Wassink, gdzie
serwisujemy wszystkie pojazdy Renault
Trucks. A doceniamy tak istotny aspekt, jak czas
napraw i dostępność części zamiennych. Nijhof-Wassink
nam gwarantuje wysoką jakość obsługi.

wypoczynku dobowego. Jesteśmy zadowoleni, gdyż auta cenowo nie odbiegają
od pojazdów konkurencji, a przez swoje
wyposażenie są stosunkowo tańsze” – opisuje nowe pojazdy właściciel Jar Trans.

Dystrybucja lokalna
Ciężarówki dołączyły do floty firmy
Jar Trans liczącej ok. 190 pojazdów, w tym
83 modele dystrybucyjne. Pojazdy gamy D
zaopatrują m.in. sieć sklepów Dino. Jeżdżą
w tzw. cyklu mieszanym – częściowo są

Zabudowy wyposażono w windę
załadunkową Palfinger C 1500 S
oraz agregat Thermo King T-600 50
z rejestratorem i drukarką

rosław Pieprzycki, jednym z głównych powodów, dla których zdecydował się na zakup modeli gamy dystrybucyjnej Renault
Trucks, były dobre doświadczenia z ciągnikami floty dalekobieżnej tego producenta.
Właściciel odebrał partię 10 pojazdów
dystrybucyjnych o 16 t dmc. Zakupione
modele to Renault Trucks D16 MED 4×2
250 KM z zabudową chłodnią Plandex
z drzwiami bocznymi, mieszczącą 16 europalet. Zabudowy wyposażono w windę
załadunkową Palfinger C 1500 S oraz
agregat Thermo King T-600 50 z rejestratorem i drukarką. Pojazdy wyposażone są
m.in. w rozwiązanie Optifleet, wspomagające zarządzanie flotą oraz monitorowanie pojazdów i kierowców.

„Specyfikacja pojazdów dystrybucyjnych przygotowywana była pod naszego
kontrahenta, tj. sieć sklepów Dino. Samochody są również wyposażone w kabiny sypialne, aby kierowca mógł pojechać w dłuższą trasę lub gdy konieczny
jest przerzut międzymagazynowy na dalszą odległość, to kierowca ma możliwość

to trasy miejskie, jednak większa część
dostaw dla sieci sklepów Dino to trasy pozamiejskie, punkty położone na obrzeżach miast lub nowych osiedli. Samochody
obsługują dziennie od 15 do 20 punktów
handlowych. Firma Jar Trans obsługuje
centra dystrybucyjne Dino rozlokowane
po całym kraju.
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Renault D Wide 18 4×2 (18 t dmc) 2 – osiowy model
z zabudową kurtynową Plandex z przesuwnymi bocznymi
kurtynami i tylną burtą załadunkową. Ładowność pojazdu
po zabudowie to ok 9 t. Model z kabiną sypialną, w opcji
jest otwierany dach

Renault D 12 (12 t dmc.) z zabudową kurtynową Plandex do dystrybucji lekkich gabarytów.
Pojazd przygotowany na bazie doświadczeń
przewoźnika, który wozi opakowania kartonowe
– ładunek jest lekki, ale przestrzenny. W opcji
jest podpięcie przyczepy przestrzennej

Renault D 16 4×2 (16 t dmc.) z zabudową izotermą
do transportu produktów spożywczych. Zabudowa przystosowana do montażu agregatu chłodniczego i transportu ładunku w warunkach kontrolowanych

W taborze przewoźnika jeżdżą również samochody do transportu długodystansowego, połowa to ciągniki Renault
Trucks, w tym nowe modele T Evolution.
Są one również wykorzystywane w lokalnej dystrybucji w zestawach ze specjalistycznymi chłodniami z windą załadunkową. Podwozia są krótsze i wyposażone
w tylną oś skrętną dla lepszego manewrowania pod obiektami Dino, położonymi
w trudnodostępnych miejscach. Zabudowy mieszczą 27 europalet.

Serwis to podstawa
Samochody użytkowe służą do zarabiania pieniędzy, więc każdy zbędny przestój spowodowany niesprawnością, oprócz
kosztów związanych z jej neutralizacją,
pociąga za sobą także koszty wyłączenia

Renault Master
(3,5 t dmc.)
z zabudową
izotermiczną

środka transportu z eksploatacji. To znowu
rodzi konieczność zastąpienia go innym
pojazdem i brak możliwości wykonania
usługi przewozowej, gdyż pojazdy dystrybucyjne mają swoje ustalone trasy. Dlatego dla właściciela firmy transportowej tak ważne jest, by mieć sprawdzone
stacje obsługowe.
„Zdecydowaliśmy się na pojazdy gamy
dystrybucyjnej Renault Trucks również
z innego powodu. Jest nim dobra współpraca z serwisami Nijhof-Wassink, gdzie
serwisujemy wszystkie pojazdy Renault
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Trucks. A doceniamy tak istotny aspekt,
jak czas napraw i dostępność części zamiennych” – podkreśla Jarosław Pieprzycki
i dodaje: „Mamy kontrakty serwisowe, ale
kontrakty to nie wszystko. Ważne, aby do
takiej usługi podejść z pełną starannością,
aby auto objęte kontraktem wyjeżdżało
na czas z serwisu. Jak wiadomo, zbędne
przestoje są niewskazane, bo samochód
wtedy nie zarabia. Nijhof-Wassink nam
gwarantuje wysoką jakość obsługi”.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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Jedyny taki zestaw w Europie

Katarzyna Biskupska

Podwozie Volvo FH LNG z silnikiem zasilanym gazem ziemnym wraz zabudową
chłodniczą Schmitz Cargobull i przyczepą centralnoosiową również chłodnią, podpodłogowe agregaty chłodnicze, winda załadunkowa oraz panele fotowoltaiczne na dachu
– to specyfikacja pojazdu na specjalne zamówienie producenta kwiatów z Holandii.

a początku grudnia br. ten ekologiczny zestaw chłodniczy do transportu kwiatów zasilił flotę firmy
Schavemaker Poland z Kątów Wrocławskich. Tym samym zestaw z Volvo FH 6×2
460 LNG stał się kolejnym pojazdem ciężarowym dostarczonym do przewoźnika
w tym roku i jest częścią zamówienia na
62 pojazdy Volvo Trucks, jakie Grupa
Schavemaker złożyła na lata 2021/2022.
„Do tej pory z sukcesami dostarczamy
ciągniki siodłowe zasilane LNG. Ten kontrakt jest dla nas niezwykle ważny. Podwozie w tak specjalistycznej konfiguracji było nie lada wyzwaniem, ale głęboko
wierzę, że przełoży się na decyzje zakupowe innych przewoźników” – mówi
Andrzej Józwik, key account manager
Volvo Trucks Polska.
Samochody Volvo zasilane skroplonym gazem ziemnym pracują w firmie
już od czerwca 2019 r. Kierownictwo
Schavemaker do kolejnych zakupów tych
podwozi przekonały troska o środowisko,
zasięg, komfort jazdy oraz ekonomiczny
aspekt używania pojazdu zasilanego LNG.
„Pierwsze Volvo LNG użytkujemy od
2,5 roku i przejechaliśmy nim ponad
300 tys. km. Jesteśmy bardzo zadowoleni z kosztów kontraktu serwisowego,
długich interwałów międzyprzeglądowych
i małej ilości nieplanowanych przestojów.

Do tego korzyści ze zwolnienia z opłat
drogowych w Niemczech są bardzo duże,
szczególnie przy takich przebiegach, jakie wykonuje ten pojazd” – komentuje
Michał Kubalok, branch manager w firmie Schavemaker Poland.

Jedyny taki zestaw w Europie
Dostarczony pojazd jest pod wieloma
względami wyjątkowy nie tylko przez
specyfikację, ale też dlatego, że jest to
pierwsze Volvo nowej generacji w firmie
Schavemaker oraz pierwszy zestaw tandem do transportu kwiatów. „Do tej pory
dla naszego holenderskiego klienta woziliśmy kwiaty standardowym zestawem
ciągnik plus naczepa. Jednak po pomyślnych rozmowach i zakontraktowaniu
współpracy na parę lat postanowiliśmy
zakupić pojazd z zabudową kwiatową
według konkretnych wytycznych klienta,

Zestaw jest wyjątkowy pod wieloma
względami – dla efektownego wyglądu został
wyposażony w polerowane felgi aluminiowe
Alcoa Dura Bright

w specyfikacji pozwalającej przewieźć
więcej wózków z kwiatami” – opowiada
Michał Kubalok.
Zestaw będzie woził sadzonki kwiatów na trasie między polskim i holenderskim oddziałem firmy Floricultura.
Zapotrzebowanie jest tak duże, że pojazd
w podwójnej obsadzie będzie w ruchu
niemal non-stop, robiąc nawet 6 tys. km
tygodniowo.

Gazowe Volvo FH
Volvo FH 6×2 460 LNG napędzane jest
przez 13-litrowy silnik G13C Euro VI D
o maksymalnej mocy 460 KM (339 kW)
i maksymalnym momencie obrotowym
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Grupa Schavemaker związana jest z marką Volvo Trucks od samego
początku. Pierwszą ciężarówką, jaką kupił 54 lata temu założyciel firmy
Henk Schavemaker, było Volvo 385 Viking. Od tamtego momentu
Volvo zawsze było obecne we flocie spółki

Zainstalowana winda załadunkowa Bär Cargolift typ BC 1500 R42
z platformą aluminiową o udźwigu 1500 kg ma system automatycznego poziomowania. Zastosowano sterowanie podwójne: nożne
na platformie oraz manualne ze skrzynki sterującej wyposażonej
w 2 dżojstiki, umieszczonej w tylnej części pojazdu

2300 Nm, zasilany skroplonym gazem
ziemnym LNG. Zbiornik gazu zmieści
205 kg (495 l) LNG i pozwala na uzyskanie zasięgu do 1000 km. „Silnik jest
bardzo dynamiczny, a kierowcy bardzo
sobie chwalą to, że jest cichy, cichszy od
diesla, co jest zauważalne podczas jazdy”
– zauważa Michał Kubalok.
Silnik współpracuje ze zautomatyzowaną skrzynią biegów I-Shift AT2612F
o 12 przełożeniach, wykorzystującą system zmiany biegów I-See, w zależności
od topografii terenu. Tempomat jest wyposażony w takie funkcje jak eco-roll oraz
I-Cruise. Jest również system ostrzegania przed kolizjami z przodu, z aktywnym
tempomatem i elektronicznym hamulcem
oraz układ monitorowania pasa ruchu.
Wysoki komfort pracy i odpoczynku
kierowcy gwarantuje wysoka kabina sypialna Globetrotter XL z dwoma leżankami. Wyposażona została w pakiet Driving Plus/Plus, w którego skład wchodzą
m.in. przednia osłona przeciwsłoneczna
sterowana elektrycznie, podłokietniki foteli kierowcy i pasażera, klimatyzacja automatyczna z czujnikami nasłonecznienia,
mgły i jakości powietrza. Oprócz stan-

Michał Kubalok

,
branch manager w firmie
Schavemaker Poland

Nasi klienci coraz częściej
zwracają uwagę na ślad
węglowy w całym łańcuchu
dostaw i pytają o pojazdy
zasilane LNG.
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dardowych schowków pod leżanką dolną
zainstalowano chłodziarkę o pojemności
33 l. Komfort na postoju zapewnia klimatyzacja postojowa oraz ogrzewanie
kabiny i silnika.
Nie zapomniano również o usługach
usprawniających zarządzanie flotą i kontrolę stanu technicznego pojazdu. Opisywane Volvo FH 6×2 460 LNG wyposażono w aktywne pakiety Dynafleet Paliwo
i Środowisko, Dynafleet Czas Pracy Kierowcy oraz Dynafleet Lokalizacja – wszystkie z 5-letnią subskrypcją.

Chłodnia od Schmitz Cargobull
Na podwoziu gazowego Volvo FH 6×2
firma EWT Truck & Trailer zamontowała zabudowę chłodniczą Schmitz Cargobull Box-Cool o pojemności 51,3 m3.
Zabudowa na podwoziu Volvo LNG to
pionierskie wykonanie dla Schmitz Cargobull, ponieważ jest to pierwsza chłodnia zamontowana na podwoziu zasilanym gazem ziemnym. Montaż zabudowy
oraz konsoli dolnego sprzęgu został wykonany przez EWT Truck & Trailer w Stry-
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Spółka Schavemaker działa na polskim rynku od 17 lat. Flota firmy składa się
85 pojazdów marek skandynawskich producentów – wszystkie spełniają normę
Euro VI, niektóre z nich są zasilane LNG. Transport drogowy to skrawek działalności firmy, gdyż przewoźnik inwestuje w rozwój logistyki magazynowej i transportu intermodalnego. Jest właścicielem i operatorem Terminala Kontenerowego
w Kątach Wrocławskich, który jest elementem korytarza Bałtyk–Adriatyk biegnącego
przez 6 państw Unii Europejskiej: Polskę, Republikę Czeską, Słowację, Austrię,
Włochy i Słowenię. Korytarz ten łączy porty bałtyckie w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu z portami adriatyckimi w Trieście, Wenecji, Rawennie i Koprze.
Schavemaker ma w swojej flocie również 250 kontenerów 45HC PW, które załadowane towarami klientów, wysyłane są dwa razy w tygodniu pociągiem z Kątów
Wrocławskich do portu w holenderskim Moerdijk. Stamtąd kontenery są rozwożone po Holandii i Belgii lub płyną dalej statkiem do Anglii i Irlandii.
Zdjęcie: © Schavemaker

kowie, natomiast przyczepę przejazdową
ZKO DLZ wyprodukowano w zakładach
Schmitz Cargobull w Toddin.
„Zabudowa do transportu kwiatów
musi mieć większą w stosunku do standardowej chłodni szerokość wewnętrzną
oraz nieco cieńsze ściany, aby weszło
więcej wózków z kwiatami. W naszej nowej zmieści się 48 wózków” – dodaje Michał Kubalok.
W zabudowie po połączeniu z przyczepą centraloosiową Schmitz Cargobull
Z.KO jest możliwość załadunku na wskroś
dzięki wyposażeniu w trap przejazdowy.
To bardzo ważny element umożliwiający
załadunek bez każdorazowego rozpinania zestawu.
Na tylnym zwisie podwozia zainstalowano windę załadunkową Bär Cargolift typ BC 1500 R42 z platformą aluminiową o udźwigu 1500 kg. Winda została
zamontowana na prośbę producenta kwiatów – chciał mieć pojazd uniwersalny
i być przygotowanym też na sytuację, gdy
zajdzie potrzeba załadunku i rozładunku
wózków kwiatowych z ziemi.
Podpięta przyczepa centraloosiowa
Schmitz Cargobull Z.KO 18L Cool wyposażona jest w dwie 9-tonowe osie Rotos. Zabudowa furgonowa z paneli Ferroplast ma pojemność 46 m3.
Zarówno zabudowa, jak i przyczepa
mają swój własny agregat chłodniczy. To
umieszczony pod podłogą agregat Thermo
King UT 800 z parownikiem ES 800 zamocowanym wewnątrz ładowni pod sufitem. Agregat oprócz funkcji chłodzenia
ma również funkcję grzania przestrzeni
zabudowy – optymalna temperatura przy
transporcie kwiatów to ok 20°C. Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny sterownik wewnątrzkabinowy Truck Smart

Reefer 2, który umożliwia włączenie i wyłączenie agregatu, monitoring temperatury w zabudowie, jej zmianę i odczyt
nastaw. Agregat wyposażono również
w rejestrator temperatury Euroscan RX3.
Dodatkowo na dachu zabudowy i przyczepy zamontowano panele fotowoltaiczne,
które pomagają w podtrzymaniu pracy
akumulatorów znajdujących się w agregatach i dzięki którym przedłużona zostanie żywotność tych akumulatorów.

Firma inwestuje w fotowoltaikę już od
jakiegoś czasu, montując panele również w innych pojazdach. Prowadzone są
też rozmowy z Volvo Trucks w sprawie
pojazdu elektrycznego – to na krótkie
dystanse, dla dystrybucji do klientów
oddalonych o 100–150 km. Wszystko
po to, by zredukować ślad węglowy, by
transport był zielony i ekologiczny.

Zdjęcia: © K. Biskupska

reklama

SAMOCHODY SPECJALNE | LISTOPAD–GRUDZIEŃ 2021 | 33

| BIZNES |

Tradycyjnie w grudniu Scania Polska
podsumowuje wyniki swojej działalności. Mocna
pierwsza połowa roku, opóźnienia w dostawach
wynikające z powszechnego braku komponentów
i przełomowa nowość produktowa, czyli Scania
Super – tak w skrócie można podsumować rok
2021 w Scanii Polska SA.

Scania w czołówce sprzedaży
W ubiegłym roku rynek pieczołowicie odrabiał straty wynikające z zaburzeń
produkcyjnych powstałych z powodu
pandemii. Olbrzymie zainteresowanie zakupami nowych samochodów nie słabło
w ciągu całego roku, niestety po dobrym
starcie, w drugiej połowie 2021 r. producenci w znaczący sposób zaczęli odczuwać braki w dostawach komponentów – szczególnie półprzewodników. To
spowodowało ograniczenia produkcyjne
i w konsekwencji wydłużenie terminów
dostaw. Na koniec listopada zarejestrowano w sumie 4087 nowych pojazdów
Scania – było to o 36% więcej niż w analogicznym okresie roku 2020. Scania była
liderem w segmencie ciężkich podwozi
pod zabudowę (> 18 t dmc.), dostarczając do końca listopada 2021 r. 915 pojazdów. Utrzymywało się również zainteresowanie zrównoważonymi rozwiązaniami
transportowymi Scanii, a zwłaszcza samochodami do transportu międzynarodowego z silnikami zasilanymi LNG oraz
samochodami dystrybucyjnymi i komunalnymi zasilanymi CNG – ogółem klienci
odebrali ponad 500 pojazdów z zasilaniem gazowym.

© D. Piernikarski

Scania Polska
podsumowuje rok

cania Polska A.D. 2021 to organizacja, którą tworzy 11 dealerów
(w tym 9 własnych). W mijającym
roku sieć Scania w Polsce powiększyła się
o nowy, 41. obiekt serwisowy w Rzeszowie.
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W części serwisowej biznesu Scania
w Polsce odnotowano wzrost sprzedaży
umów serwisowych dla wszystkich pojazdów, a zwłaszcza dla podwozi i używanych samochodów ciężarowych. Warte
odnotowania jest to, że 85% nowych samochodów Scanii sprzedawanych jest z aktywnymi kontraktami obsługowo-naprawczymi realizowanymi w ramach usługi
Scania Pro Care. Scania Finance zapewnia klientom różnorodne, elastyczne rozwiązania finansowe, np. leasing, pożyczki
czy oferty sezonowe, obniżenie rat czy
restrukturyzacja wcześniej zawartych
umów – obecnie z usług Scania Finance
korzysta 48% klientów.
Intensywnie działa program Scania
Ecolution, czyli program monitoringu pojazdów i szkoleń kierowców w zakresie
jazdy ekonomicznej. Obecnie programem
jest objętych 1541 pojazdów, instruktorzy Scanii przeprowadzają ok. 900 sesji
miesięcznie, ze szkoleń w 2021 r. skorzystało 420 kierowców, którzy dzięki temu
mogli obniżyć zużycie paliwa w swoich
samochodach średnio o 10%, co rocznie
oznacza 3276 t CO2 mniej w przeliczeniu na pojazd.

Wojciech Rowiński,
dyrektor generalny Scanii Polska SA

Może dlatego, że jesteśmy szwedzką
firmą, lepiej rozumiemy, że działania
w celu ograniczania naszego śladu węglowego są bardzo ważne. Zużycie paliwa
niższe o 8% w samochodach Scania Super
ma swoją bazę w dążeniu do zmniejszenia śladu
węglowego, mniejsze spalanie jest w pewnym sensie pozytywnym efektem ubocznym. To jest bardzo ważne, ponieważ do 2050 r., w którym chcemy odnotować 20-procentowe zmniejszenie śladu węglowego naszych produktów
na rynku, te samochody zrobią więcej niż wszystkie elektryczne samochody, które do tego czasu wyprodukujemy.
Zapewne wyprodukujemy ich kilkadziesiąt tysięcy.
Chcemy też, aby w świadomości naszych klientów zafunkcjonowało nasze przesłanie mówiące, że my nie chcemy
sprzedawać im tylko samochodów. Chcemy sprzedawać
usługę w postaci rozwiązań transportowych opartych na
naprawdę dobrej bazie, jaką są nasze pojazdy.

Wydarzenia roku

Tomasz Cwalina,
dyrektor sprzedaży samochodów
ciężarowych w Scanii Polska SA

Gdy opracowywaliśmy plany biznesowe kilkanaście lat temu i tworzyliśmy wizje przyszłości, szacowaliśmy pojemność naszego
rynku w zakresie sprzedaży samochodów nowych na około 30 tys. pojazdów. Wówczas większość obserwatorów rynku podchodziła do tego sceptycznie. Dziś widzimy, że to się wydarzyło – sprzedaż w bieżącym
roku przekroczy z pewnością 30 tys. samochodów. Wszyscy producenci dostarczyli to, co mieli – tyle można było wyprodukować. Było duże zapotrzebowanie na samochody, były i są cały
czas też duże ograniczenia produkcyjne. Nasz udział w rynku
jest tego konsekwencją – sprzedaliśmy tyle pojazdów, ile mogliśmy dostarczyć.
Mogę tylko pogratulować przewoźnikom polskim, gdyż są liderami transportu europejskiego – to jest powód do dumy. Polacy jeśli mają warunki i możliwości, to potrafią walczyć i być
liderem. Wzrost potęgi polskich przewoźników nastąpił nie tylko
w transporcie międzynarodowym, ale także krajowym.
Wprowadzenie przez Scanię nowego modelu w tak trudnym czasie jest pewnego rodzaju wyzwaniem. Nie chcemy z tym czekać – priorytetem jest redukcja emisji CO2 i związanego z nią
zużycia paliwa.

Najważniejszym wydarzeniem 2021 r.
było bez wątpienia wprowadzenie modelu Scania Super z całkowicie nowym
układem napędowym – silniki tych pojazdów charakteryzują się zużyciem paliwa i emisją CO2 niższymi o 8% w porównaniu z poprzednimi modelami. Scania
po raz 5. z rzędu została nagrodzona
prestiżową nagrodą Green Truck Award.
Mijający rok był również rokiem jubileuszu 130-lecia istnienia marki Scania.
Odnotujmy również, że po rocznej przerwie spowodowanej pandemią odbyła się
tak lubiana przez miłośników ciężarówek
Pomorska Miss Scania. W nadchodzącym
roku działalność firmy w Polsce koncentrować się będzie na wprowadzaniu modeli Scania Super do sprzedaży, nowością
będzie również wprowadzenie na rynek
gamy elektrycznych samochodów Scania:
w pełni elektrycznego pojazdu ciężarowego oraz hybrydy plug-in. Pojazdy są
przystosowane przede wszystkim do pracy
w mieście, m.in. w transporcie dystrybucyjnym. Planowany jest również rozwój sprzedaży w segmencie podwozi
specjalistycznych.

Opracowanie DP
Zdjęcia © Scania Polska
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SIRIT Poland, optymalizując
procesy sprzedaży, stosuje
metodologię kanban w oprogramowaniu IT, oferowanym
partnerom firmy

Komponenty SIRIT
dla układów pneumatycznych firmy
Metaltech – digitalizacja dostaw w praktyce
Oprogramowanie oferowane klientom przez firmę SIRIT Poland
pozwala na stałe monitorowanie stanów magazynowych.
Jest ono oparte na metodologii kanban.

uża konkurencja na rynkach, stale ewoluujące potrzeby klientów i rosnące ceny
surowców wymagają szukania oszczędności i optymalizacji procesu sprzedaży. Jednym
z nowoczesnych rozwiązań, które wspierają biznes w tym zakresie, jest metodologia kanban wykorzystana w oprogramowaniu IT, które oferuje
swoim partnerom SIRIT Poland – jedyny oficjalny
dystrybutor złączek do pneumatycznych układów
hamulcowych marki SIRIT w regionie CEE.

Jak działa oprogramowanie kanban?
Produkty SIRIT są używane w układach hamulcowych samochodów ciężarowych, naczep, pojazdów rolniczych i autobusów oraz w kolejnictwie.
Komponenty te są synonimem wysokiej jakości,
jednak na przewagę konkurencyjną wpływa sposób ich dostawy oraz doradztwo techniczne w zakresie montażu.
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„Nasza filozofia jest ściśle związana z koncepcją
lean (tzw. szczupła produkcja, eliminacja wszelkich przejawów marnotrawstwa) oraz just-in-time
(realizacja dostaw wyłącznie wówczas, gdy istnieje zapotrzebowanie na materiały produkcyjne).
Nasze oprogramowanie stale monitoruje stany magazynowe klientów i, gdy zbliża się minimalny
poziom zapasów, realizujemy dostawę” – tłumaczy Fabrizio Cottura, CEO SIRIT Poland.
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Wykorzystywanie przez SIRIT
Poland systemu kanban, m.in.
w ramach współpracy z firmą
Metaltech, pozwala na praktyczne wdrażanie filozofii lean
minimalizującej poziom
marnotrawstwa, co generuje
oszczędności czasu i kosztów
na poziomie nawet
kilkudziesięciu procent

Dane odnośnie do wielkości zapasów pozyskiwane są dzięki kodom kreskowym umieszczonym
na pudełkach ze złączkami. Kody te są skanowane
zarówno przy przyjęciu produktów do magazynu,
jak i wysyłce złączek do klientów. Rejestrowane
jest każde pobranie surowców, co odnotowywane
jest w systemie i przekazywane do SIRIT Poland.
Dodatkowo, co miesiąc, analizowana jest wielkość
sprzedaży z poprzedniego okresu i na tej podstawie opracowywane są wymagania dotyczące
pożądanego poziomu zapasów.

To się opłaca
Dzięki temu, że SIRIT Poland w każdym miesiącu
analizuje poziom sprzedaży złączek pneumatycznych, możliwe jest wyznaczanie minimalnego
poziomu zapasów i wielkości partii ponownego zamówienia. Prowadzi to do wielu korzyści organizacyjnych dla klientów, w tym stabilności zaopatrzenia, eliminacji nadwyżek materiałowych oraz
wysokiej częstotliwości monitoringu w oparciu
o trend sprzedażowy. Ważne są także efekty ekonomiczne związane z oszczędnościami w kosztach
zaopatrzenia (na poziomie 3–8%) oraz w wymiarze pracy kierownika ds. zakupów (6 roboczogodzin miesięcznie).

Nasza filozofia jest ściśle
związana z koncepcją lean
(tzw. szczupła produkcja,
eliminacja wszelkich przejawów
marnotrawstwa) oraz
just-in-time (realizacja dostaw
wyłącznie wówczas, gdy
istnieje zapotrzebowanie
na materiały produkcyjne).
Nasze oprogramowanie stale
monitoruje stany magazynowe
klientów i, gdy zbliża się
minimalny poziom zapasów,
realizujemy dostawę.

SIRIT Poland zapewnia swoim klientom darmowy
dostęp do pojemników z kodami kreskowymi, co
pozwala na oszczędności czasowe w wymiarze
24 godzin (na początku wdrażania systemu), które
są związane z brakiem wymogu znakowania pudełek. Klienci korzystają też z oprogramowania SIRIT,
którego utrzymanie jest po stronie firmy. Także
i w tym przypadku pojawiają się oszczędności kosztowe oraz czasowe, stworzenie bowiem własnego
programu kanban jest znaczącą inwestycją.
Wymierne korzyści dotyczą również samej procedury monitorowania poziomu zapasów. Dzięki rejestrowaniu pobrania materiałów, w biurze zakupów
można osiągnąć oszczędność czasu na poziomie
4 roboczogodzin miesięcznie. Redukcja czasu jest
związana także z codziennym sprawdzaniem przez
SIRIT Poland poziomu zapasów w magazynach
klientów i realizowaniem natychmiastowych dostaw (4 godziny miesięcznie) oraz aktualizowaniem
stanów magazynowych po zakończeniu wysyłki
towarów (również 4 godziny miesięcznie).
Chociaż system wykorzystywany przez SIRIT Poland mógłby wywoływać obawy związane z wprowadzeniem zmiany i komputeryzacją magazynu,
to jednak statystyki pokazują jasno, że przekłada
się on na konkretne oszczędności, które, w przypadku średniej wielkości firmy, wynoszą około
8% od wartości dostawy w skali roku.

Kanban w zarządzaniu
magazynem Metaltech
Metaltech Mirosławiec jest producentem maszyn i pojazdów wykorzystywanych w rolnictwie
i budownictwie. Firma zatrudnia ponad 300 pracowników. Swoje produkty sprzedaje na wielu rynkach świata, a ich maszyny można spotkać nawet
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Firma Metaltech Mirosławiec jest producentem maszyn
i pojazdów wykorzystywanych w rolnictwie i budownictwie
i od kilkunastu lat jest odbiorcą produktów dystrybuowanych
przez SIRIT Poland: szerokiej gamy złączek, przewodów
spiralnych, a także tablic wyróżniających

Produkty SIRIT są używane w układach hamulcowych samochodów
ciężarowych, naczep, pojazdów rolniczych i autobusów oraz w kolejnictwie,
będąc synonimem wysokiej jakości
na Grenlandii czy w Kongo. Metaltech od kilkunastu lat jest odbiorcą produktów dystrybuowanych przez SIRIT Poland: szerokiej gamy złączek,
przewodów spiralnych, a także tablic wyróżniających. Produkty są dostarczane na zasadzie „znikającego pudełka”.
W związku z tym, że produkcja i sprzedaż pojazdów marki Metaltech ma charakter sezonowy, czyli
nie ma stałej wielkości sprzedaży komponentów,
taki sposób dostaw podzespołów jest dla firmy
wygodny. W rezultacie dział zakupów Metaltech nie
musi sprawdzać stanów magazynowych, składać
zamówień, ani ponaglać dostaw, co daje oszczędność czasu rzędu 4 godzin tygodniowo. Kierownik magazynu nie musi każdorazowo rejestrować
rozładunku, ponieważ odbywa się to za pomocą
laserowego czytnika SIRIT, który komunikuje potrzebę klienta w czasie rzeczywistym (oszczędność 1 godzina dziennie). Nie tylko nie mamy do

czynienia z nadwyżkami magazynowymi, ale i cała
odpowiedzialność za ciągłość dostaw leży po
stronie SIRIT.
„Ze względu na to, że jesteśmy producentem
maszyn, musimy mocno dbać o wysoką jakość naszych komponentów. Między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na wybór marki SIRIT. Dodatkowym atutem tej firmy jest profesjonalizm związany
z błyskawiczną dostawą materiałów. W pełni dopracowany system informatyczny umożliwia skrócenie procesu zamówień do minimum, co zapewnia oszczędność kosztów związaną z nadwyżkami
w magazynie, ale także niweluje stres związany
z opóźnieniami lub brakami w dostawach. Zdecydowanie możemy polecić SIRIT Poland przedsiębiorstwom, które cenią czas swoich pracowników
oraz szukają sposobu na eliminację kosztów związanych z magazynowaniem” – mówi Michał Kędzierski, szef działu zaopatrzenia w firmie Metaltech.
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Wykorzystywanie przez SIRIT Poland systemu
kanban, w ramach współpracy z Metaltech, pozwala na praktyczne wdrażanie filozofii lean. Implikuje to oszczędność czasu i kosztów na poziomie nawet kilkudziesięciu procent. Jest to osiągane
dzięki realizacji dostaw wyłącznie po powstaniu
zapotrzebowania na surowce i redukcji zapasów,
a także eliminacji marnotrawstwa podczas procesów magazynowych.
Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © SIRIT Poland

Po więcej informacji
zapraszamy na
www.siritpoland.pl
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GP Truck Trading – najlepszy
dealer marki FARID w Europie
Grzegorz Kądziela
i Agnieszka Kądziela są
właścicielami spółki
GP Truck Trading,
będącej m.in. polskim
przedstawicielem marki
FARID. Rozmawiamy z nimi
o specyfice prowadzenia tak
trudnego biznesu, jakim
jest zaopatrzenie
firm komunalnych
w nowoczesne pojazdy.

ziałająca od 1999 r. rodzinna spółka GP Truck Trading jest obecnie
jedną z największych w kraju firm
specjalizujących się w budowie, sprzedaży i wynajmie, a także serwisowaniu
śmieciarek oraz innych pojazdów, takich
jak hakowce, bramowce, piaskarki, zamiatarki, wywrotki oraz urządzenia dźwigowe. W ich ofercie znajdziemy również
zbiorniki do ciśnieniowego czyszczenia
kanalizacji i zabudowy asenizacyjne.
W lutym 2017 r. firma podpisała umowę
z włoskim producentem zabudów śmieciarek FARID Industrie i na terenie Polski
spółka GP Truck Trading jest wyłącznym

Grzegorz Kądziela,

© GP Truck Trading

współwłaściciel firmy
GP Truck Trading
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dystrybutorem i serwisantem specjalistycznych urządzeń tej marki. Firmowy
warsztat Top Service Truck Center prowadzi serwis samochodów ciężarowych
i komunalnych oraz sprzedaż części zamiennych. Od maja 2020 r. GP Truck
Trading sprzedaje na terenie Polski na
zasadach wyłączności elektryczne pojazdy
na podwoziu Isuzu, zelektryfikowane przez
włoską firmę Pretto. Siedziba firmy mieści się w podwarszawskim Sokołowie,
pracuje tam ok. 50 osób.

Zakres prowadzonej działalności firmy
jest bardzo szeroki. Co jest jej najważniejszym nurtem?
Naszą pierwszą działalnością był serwis
samochodów ciężarowych, dopiero z czasem założyliśmy drugą firmę: produkcyjno-handlową. Decyzję taką podjęliśmy w odpowiedzi na potrzeby naszych
klientów, którzy przyjeżdżali do serwisu.
Zaczęliśmy więc kupować i sprzedawać:
początkowo pojazdy używane, a z czasem
powstało zapotrzebowanie klientów na
samochody nowe.
Co jest najważniejszym w naszej działalności? Trudno stwierdzić… Obecnie jest
to produkcja i sprzedaż śmieciarek marki
FARID. Działalność ta wymagała i wymaga nadal od nas poświęcenia wiele
czasu na naukę i maksymalnie efektywne wdrożenie produkcji tych pojazdów;
wprowadzenia i udoskonalenia kontroli
wewnętrznej produkcji oraz systemu serwisowania, napraw zabudów i podwozi
oraz mnóstwa energii i pracy włożonej
w reklamę. Poczynając od spotkań z klientami, przygotowania dla nich „szytej na
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Od kiedy ustawowo pojawił się obowiązek mycia pojemników, coraz częściej sprzedajemy śmieciarki wyposażone
w system myjący. Urządzenie myjące
możemy zamontować zarówno na pojazdach nowych, jak i już używanych
przez klienta.

© GP Truck Trading

W ofercie firmy są również zabudowy
hakowe i bramowe. Czy zamawiają je
również firmy zajmujące się transportem
komunalnym?
Tak, są to firmy komunalne zajmujące
się transportem odpadów, ale mają one
przeważnie szeroką ofertę usług. Każda
firma komunalna posiadająca śmieciarki
ma również we flocie hakowce i bramowce. Współpracujemy z różnymi producentami tych systemów. Największą

Spółka GP Truck Trading jest obecnie jedną
z największych w kraju firm specjalizujących się
w budowie, sprzedaży i wynajmie, a także serwisowaniu śmieciarek oraz innych pojazdów, jest
też wyłącznym dystrybutorem śmieciarek
FARID Industrie i na terenie Polski

miarę” oferty w oparciu o ich potrzeby
i możliwości finansowe, a kończąc na
terminowej realizacji dostawy oraz profesjonalnej opiece posprzedażowej.
Prowadzimy również wynajem samochodów, są to głównie śmieciarki różnych
marek. Większość klientów poszukuje
samochodów tańszych, prostszych w konstrukcji i łatwiejszych w obsłudze. W Polsce w temacie wynajmu pojazdów wciąż
głównym kryterium wyboru jest cena,
zainteresowani najmem klienci nie mają
jeszcze wygórowanych wymagań co do
marki czy wieku sprzętu.
Jakie typy śmieciarek FARID sprzedają
się obecnie najlepiej?
FARID posiada w swojej ofercie pełną
gamę zabudów: są to zarówno małe o pojemności 5–7 m3 zabudowy, montowane
na samochodach dostawczych o dmc 3,5 t
do 5 ton, jak i standardowe zabudowy
8–25 m3 dedykowane do montażu na
podwoziach od 12 t do 26 t dmc. Najliczniejszą grupę sprzedawanych pojazdów
stanowią śmieciarki montowane na podwoziach 3-osiowych. Dostępne są również
zabudowy, które montuje się na mało po-
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Firmowy warsztat Top Service Truck Center prowadzi serwis samochodów ciężarowych i komunalnych – codziennie serwis tętni życiem

pularnych w Polsce samochodach 4-osiowych i jeszcze mniej popularne śmieciarki
do transportu odpadów na większe odległości, montowane na naczepach – takie pojazdy mają kubaturę ok. 65 m3.
Najlepszym zainteresowaniem cieszy się
produkt standardowy Farid model T1 plus,
który stanowi 80% naszej sprzedaży. Jest
to śmieciarka jednokomorowa, choć coraz
większym zainteresowaniem cieszą się
śmieciarki dwu lub trzykomorowe. Pojazdy takie sprzedawane są w Faridzie
pod marką Hillend Engineering. Coraz
bardziej popularne są również śmieciarki
z żurawiem montowanym za kabiną.
Wrzutnik wyposażony jest w specjalny
lej zasypowy, do którego można opróżniać podnoszone żurawiem pojemniki
podziemne lub naziemne typu dzwon.
Dawniej taki system zbiórki realizowano
za pomocą zwykłej wywrotki z żurawiem
– bez zgniotu, bez możliwości skompresowania, więc mało wydajnie.

popularnością cieszą się systemy przeznaczone na małe auta 2-osiowe, przewożące głównie kontenery typu KP7.
Jakich pojazdów firma GP Truck Trading
sprzedaje najwięcej?
W naszej produkcji dominują zdecydowanie śmieciarki – stanowią ponad 80%
zamówień. Są to zarówno nowe zabudowy
montowane na nowych podwoziach, jak
i pojazdy używane, które kupujemy w dość
dużych ilościach na terenie Europy. Są
one później u nas przygotowywane do
sprzedaży lub do wynajmu w zależności
od potrzeb i wyboru klienta. Rocznie przygotowujemy łącznie ok. 150 pojazdów,
połowę z nich stanowią pojazdy nowe.
W jaki sposób GP Truck Trading zapewnia obsługę serwisową swoim klientom?
Oprócz serwisu stacjonarnego zlokalizowanego koło Warszawy, posiadamy
3 samochody serwisowe, które operują
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na terenie całego kraju. Obsługująca je
ekipa serwisowa składa się z mechanika
i elektryka.
Jednym z naszym partnerów serwisowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Rumia, odpowiadające jako autoryzowany serwis za obsługę pojazdów
FARID w północnej Polsce. Jest to jednocześnie nasz klient, dysponujący większą
liczbą samochodów z zabudowami tej
marki. Dostrzegliśmy potencjał tej firmy
z uwagi na fakt, iż posiada ona dużą
liczbę dobrze przeszkolonych mechaników.
Współpracujemy też z kilkoma innymi serwisami partnerskimi na terenie Polski.
Zawierając umowy przetargowe czy realizując dostawy bezpośrednie, zawsze
elementem kontraktu jest zapewnienie
obsługi serwisowej, z konkretnymi ustaleniami dotyczącymi przyjęcia zlecenia
czy czasu realizacji obsługi lub naprawy.
Nie mamy jakichkolwiek problemów czasowych z realizacją tych zleceń, a więc
niedogodności dla klientów związane
z wyłączeniem pojazdu z eksploatacji
są minimalne.
Aby działać jeszcze sprawniej, wykorzystujemy to, że jesteśmy zrzeszeni w sieci
Q-Service Truck, należącej do grupy Inter
Cars. Skupia ona 80 największych serwisów samochodów ciężarowych w Polsce oraz 109 w Europie. Sieć ta jest dla
nas dużym wsparciem, serwisy koncentrują się głównie na obsłudze i naprawach

podwozi, ale niektóre z nich zostały przez
nas również przeszkolone w obsłudze
i naprawach śmieciarek FARID. Jeśli zaś
chodzi o obsługę podwozi, to oczywiście – zależnie od marki – zajmują się
tym serwisy autoryzowane.
Co jest elementem kluczowym z punktu
widzenia obsługi zabudowy takiej jak
śmieciarka?
Zdecydowanie elektronika – jest to element zabudowy, niezależnie od jej marki,
który może sprawiać najwięcej kłopotów. Układy hydrauliczne są na tyle proste i opanowane konstrukcyjnie, że ich
awarie zdarzają się niezbyt często, a jeśli
nawet, to sporadycznie doprowadzają
do unieruchomienia pojazdu. W przypadku komponentów elektronicznych
tak nie jest.
Czy z tego można wywnioskować, że
zabudowy FARID mają wysoki stopień
zaawansowania systemów elektrycznych?
FARID jest zelektronizowany w pełnym
tego słowa znaczeniu, tak jak produkty
wszystkich innych marek. Wymusiły to
w pewnym stopniu wprowadzone już kilkanaście lat temu dyrektywy unijne związane z bezpieczeństwem obsługi i ochroną
pracowników. Systemy zostały również
unowocześnione przez samych producentów – pojawiały się nowe rozwiązania pozwalające na wyprzedzenie konkurencji.

Czasem można odnieść wrażenie, że istnieje wiele funkcjonalności obsługiwanych przez elektronikę, które są zbędne
– samochody stały się przewymiarowane.
Nie dotyczy to wyłącznie śmieciarek, ale
chyba wszystkich samochodów czy nawet wszystkich urządzeń. Unowocześniamy świat, trochę utrudniając sobie
przy tym życie.
Śmieciarka jest prostym urządzeniem
i niezależnie od tego jak jest skonstruowana, to efekt wykonanej pracy jest ten
sam. Cykl pracy opróżniania pojemników odbywa się na podobnych zasadach
u wszystkich producentów, ta sama jest
zasada zgniotu, choć mogą być stosowane różne systemy kompresji – ale to
można uznać za szczegóły. Oczywiście
można by zbudować większą śmieciarkę
o większej sile kompaktowania odpadów,
ale ograniczają to przepisy ruchu drogowego związane z naciskami na osie. Ograniczenia kubatury wynikają z prostego
faktu, że śmieciarki, operując w miastach,
muszą sprawnie się po nich poruszać.
Czy zabudowa FARID wymaga od producentów pojazdów specjalistycznego
dostosowania konstrukcji ich podwozi
pod te zabudowy?
Z początku stanowiło to dla nas wyzwanie, by dobrze przemyśleć i zaplanować
montaż zabudowy pod każdy typ podwozia. Teraz nabraliśmy doświadczenia
i dobrze znamy już specyfikę wszystkich
siedmiu marek, a zamówienie kolejnego podwozia u producenta jest w pewnym sensie skopiowaniem wcześniejszych dostaw.

Na firmowym
placu ciasno
i ruchliwie: kolejne śmieciarki
FARID przygotowywane są
do odbioru
przez klientów
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Dzięki skutecznym działaniom GP Truck Trading śmieciarki FARID są
w Polsce bardzo dobrze znane; duże kontrakty, jak np. przekazanie
jesienią tego roku pięciu śmieciarek na podwoziach Renault D Wide
dla bydgoskiej firmy ProNatura, nie są rzadkością
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Jak często klienci chcą modyfikować zamawiane pojazdy?
Klienci dzisiaj są bardzo wymagający,
mają swoje wizje i przyzwyczajenia. Natomiast nie ma większej potrzeby modyfikacji zamawianych pojazdów, gdyż
nasze śmieciarki są na tyle dopracowane
i oferujemy tak wiele typów zabudów, że
przy zamówieniu ograniczamy się jedynie do zmian kosmetycznych. Są to między innymi: wybór koloru, centralnego
smarowania, systemu kamer czy doposażenie w przydatne akcesoria, np. lampy
robocze na dachu lub zbiorniki na wodę.
W zależności od potrzeb klienta, jesteśmy w stanie wyposażyć pojazd również
w układ ciśnieniowego mycia pojemników, dynamiczny i statyczny system wagowy, czujniki RFiD oraz urządzenia monitorujące pracę pojazdu.
Klient może mieć też wymagania dotyczące np. systemu mocowania worków
na segregację odpadów czy sposobu mocowania narzędzi. Zdarza się, że zamawiana jest śmieciarka z dodatkowym
systemem wrzutu, w którym za pomocą
systemu bramowego możliwa jest obsługa kontenerów KP7. Oczywiście musi to
być wcześniej określone w specyfikacji.
Co w tym biznesie jest najtrudniejsze?
Największą naszą bolączką jest dostęp do
fachowców. Rozwój firmy powoduje, że
potrzebni są nowi pracownicy, aby obsadzić nimi nowe stanowiska. W procesie montażu, serwisowania i naprawy

© Renault Trucks Polska

Od kiedy pojawił się
obowiązek mycia
pojemników GP Truck
Trading sprzedaje coraz
więcej śmieciarek
wyposażonych
w system myjący

Elektryczna śmieciarka
FARID na zelektryfikowanym podwoziu
ISUZU: cicha, zwrotna,
ekonomiczna, przyjazna
dla środowiska
© GP Truck Trading

Bez względu na kubaturę zabudowy śmieciarki, wszystkie systemy i urządzenia,
które powinny się znaleźć na podwoziu,
są identyczne. Oczywiście musimy bazować na rozstawach oferowanych przez
producenta podwozia, ale niezależnie od
marki, najbardziej popularne rozstawy
osi mieszczą się w zakresie 3,5–4 m. Jedynie śmieciarka z HDS wymaga większego rozstawu osi, bo konieczne jest
miejsce na montaż żurawia. Takie rozwiązanie wymaga odpowiednich obliczeń
statecznych i obciążeniowych, gdyż każde
urządzenie dźwigowe jest kontrolowane
przez Urząd Dozoru Technicznego.
Nowoczesne pojazdy z normą emisja spalin Euro VI w większości przypadków są
wyposażone w układ wydechowy z dolnym odprowadzeniem spalin. Konstrukcja taka nie koliduje z pracą żurawia.
Rzadkością są już klienci, którzy preferują pojazdy z górnym wydechem.

śmieciarek zatrudniamy zarówno typowych mechaników, jak i różnych specjalistów m.in.: ślusarzy, elektryków, elektroników, spawaczy, tokarzy, lakierników
oraz wszechstronnych monterów.
Bardzo często publikujemy ogłoszenia
poszukując takich ludzi, a najtrudniej
jest znaleźć pracowników o dużych kwalifikacjach. Współpracujemy również z różnymi agencjami pracy, lecz nie przynosi
to większych rezultatów. Na rynku łatwiej
o nisko wykwalifikowaną kadrę, lecz bardzo rzadko zdarza się, by były to osoby,
których my szukamy do pracy w serwisie i produkcji. Uczestniczymy nawet
w programie Młode Kadry, organizowanym przez Inter Cars, w którym dzięki
współpracy ze szkołami samochodowymi próbujemy inwestować w szkolenia
młodych ludzi, proponując im praktyki
i licząc, że po zakończeniu edukacji będę
chcieli u nas pracować. Niestety, młodzież nie jest zainteresowana dość ciężką,
chociaż dobrze płatną pracą.
Jesteście przedstawicielem marki FARID, ale macie też duże doświadczenie
techniczne i rynkowe. Czy był kiedyś
pomysł na to, by zaprojektować i wyprodukować własną śmieciarkę?
Pomysłów jest bardzo dużo, ale o produkcji własnych śmieciarek nie myślimy

– współpraca z firmą FARID układa się
nam bardzo dobrze. Otwartych drzwi nie
warto wyważać czy rezygnować ze sprawdzonych marek. Myślę, że dość mocno
wypromowaliśmy markę FARID w Polsce
i dzięki temu możemy cieszyć się z efektów wykonanej pracy. Obecnie jesteśmy
najlepszym dealerem marki FARID w Europie, nie licząc rodzimego rynku włoskiego, z najlepszymi wynikami sprzedaży. Zabudowy FARID cieszą się w Polsce
dużą popularnością i jesteśmy dumni, że
możemy być częścią tej grupy.
Mamy ambitne plany rozwojowe. W najbliższym czasie chcielibyśmy powiększyć i unowocześnić naszą bazę produkcyjną. Jesteśmy w trakcie załatwiania
formalnych zgód związanych z dokupieniem i wybudowaniem kolejnego obiektu
produkcyjnego o powierzchni 3500 m2,
w którym planujemy wykonywanie adaptacji podwozi, przygotowywanie ram pośrednich i montaż zabudów. Nasi dostawcy,
klienci oraz firmy, z którymi współpracujemy dobrze wiedzą, że zaczyna brakować nam miejsca na placu wokół firmy.
Planujemy również wybudowanie zdecydowanie większego parkingu, dzięki
czemu będziemy w stanie ugościć wszystkich Państwa.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
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POLECO 2021
W dniach 13–15 października w poznańskich halach
MTP odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony
Środowiska POLECO,
na których branżowi
wystawcy prezentowali
nowe produkty i usługi,
także z zakresu
transportowej techniki
komunalnej.

Justyna Krasik

egoroczne targi POLECO były miejscem dyskusji i wymiany poglądów
na tematy najbardziej nurtujące
sektor ochrony klimatu i środowiska,
a także zapoznania się z najnowszymi
technologiami, produktami, usługami
i rozwiązaniami z zakresu techniki komunalnej, odpadów i recyklingu, ochrony
powietrza, gospodarki wodno-ściekowej
i odnawialnych źródeł energii. Było to
miejsce spotkań przedstawicieli instytucji legislacyjnych, samorządów, reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji
bezpośrednio związanych z branżą ochrony
klimatu i środowiska, gospodarką komunalną i zrównoważonym rozwojem.

Wystawcy zaprezentowali rozwiązania dla samorządów oraz przedsiębiorstw
m.in. wykorzystywane w zakładach przetwarzania odpadów i sortowniach, myjki
do pojemników na odpady, ekologiczne
śmieciarki przystosowane do odbioru
i transportu różnych frakcji odpadów,
a także maszyny do pielęgnacji zieleni
w miastach oraz obsługi terenów użyteczności publicznej.

Złote medale
Złoty Medal MTP to wyróżnienie
przyznawane produktom, usługom i rozwiązaniom, które charakteryzują się najwyższą jakością zastosowanych materiałów, innowacyjnością rozwiązań czy też
zostały wytworzone w oparciu o najnowszej klasy technologie dostępne na rynku.
Koncentrując się na transporcie komunalnym, wspomnijmy, że jeden z siedmiu medali przyznano zamiatarce z napędem elektrycznym i wodorowym ogniwem
paliwowym Faun Viajet Bluepower na
podwoziu Mercedes-Benz Econic. Taki
pojazd to większy komfort życia mieszkańców oraz mniejsza emisja zanieczysz-

© K. Biskupska

Firma PTM zaprezentowała ścianę
kompresującą na naczepie STAS
MF92S. Dzięki tej ścianie, po skompresowaniu ładunku, można przetransportować ok. 30% towaru więcej,
co daje nawet do 7 t więcej. To rozwiązanie można zastosować na naczepach MF przy transporcie ładunków o niskiej gęstości, np. folii, paliw
RDF czy surowców sypkich

44 | LISTOPAD–GRUDZIEŃ 2021 | Transport – Technika – Biznes

© J. Krasik

| BIZNES |

© J. Krasik

Zamiatarka z napędem elektrycznym i wodorowym ogniwem paliwowym Faun Viajet
Bluepower na podwoziu Mercedes-Benz – taki pojazd to większy komfort życia
mieszkańców oraz mniejsza emisja zanieczyszczeń, poza wysoką wydajnością
technologia ta zapewnia wiele dodatkowych walorów użytkowych
Firma Ekocel pokazała elektryczną śmieciarkę
MEDIUM X4 z wrzutnikiem 2301 na podwoziu
elektrycznym Volvo FE. Jest to śmieciarka
z tylnym załadunkiem przystosowana
do wywozu i zbierania odpadów gospodarstw
domowych z obszarów miejskich, wiejskich
oraz przemysłowych

czeń. Poza wysoką wydajnością technologia ta zapewnia wiele dodatkowych
walorów użytkowych. Ekonomiczność połączona z maksymalną troską o środowisko sprawiają, że marka Faun wyróżnia
się na tle konkurencji. Innym przykładem
może być system recyrkulacji powietrza

reklama

montowany standardowo we wszystkich
modelach śmieciarek Faun, który gwarantuje najniższe możliwe wartości emisji
pyłów i cząstek stałych. Firma Ekocel
otrzymała medal za elektryczną śmieciarkę MEDIUM X4 z wrzutnikiem 2301
na podwoziu elektrycznym Volvo FE.
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Electra 2.0 Neo to kompaktowa zamiatarka elektryczna
zaprezentowana przez firmę
Eco-clean Janusz Malanowicz. Pojazd o kompaktowych rozmiarach jest
idealnym rozwiązaniem
do sprzątania centrów
miast, obszarów dla pieszych, ścieżek rowerowych
i wszelkich małych lub średnich obszarów, zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz
© K. Biskupska

Konferencja EkoSfera
Integralną częścią targów POLECO
była konferencja EkoSfera, podczas której dyskutowano o postępujących zmianach klimatu oraz wynikającej z nich
konieczności transformacji energetycznej w Polsce. W ramach konferencji odbyły się cztery sesje tematyczne dotyczące wyzwań związanych z transformacją,
adaptacją miast do zmian klimatu, gospodarowaniem zasobami wodnymi oraz
ekoprojektowaniem. EkoSfera to coroczna
inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która odbyła się już po raz piąty
w ramach Międzynarodowych Targów
Ochrony Środowiska POLECO. W tym
roku spotkanie zrealizowane było w formule hybrydowej.

© K. Biskupska
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Na stoisku GP Truck prezentowano pojazd na co dzień jeżdżący
w MPO Łódź: podwozie Renault Trucks D Wide 320 CNG, 26 t dmc.
w konfiguracji osi 6×2 z zabudową śmieciarką Farid T1 Plus
o pojemności 18 m3 ze standardowym wrzutnikiem belkowym
obsługującym pojemniki o pojemności od 80 l do 1100 l;
zamontowany za kabiną żuraw Fassi F155 jest wykorzystywany
do obsługi pojemników typu „dzwon”

© K. Biskupska

© J. Krasik

Firma Uni Truck – dealer marek Iveco, Fiat i Piaggio pokazała pierwszą w Europie pługopiaskarkę Hilltip z wywrotką na podwoziu Piaggio Porter NP6 zasilanym CNG. Dwa zbiorniki CNG o pojemności 55 l każdy + 45-litrowy zbiornik
benzyny dają zasięg operacyjny sięgający nawet 900 km. Porter NP6 oferowany jest z zabudowami fabrycznymi, skrzyniową i wywrotką, ale istnieje
również możliwość zamówienia podwozia pod zabudowę

Firma Integra pokazała m.in. zamiatarkę drogową
z funkcją odkurzania MACROCLEAN M60 Plus, mechaniczno-podciśnieniową, z zasobnikiem o poj. 6 m3

Na stoisku GP Truck pokazano również elektryczną śmieciarkę z zabudową firmy
Farid na podwoziu Isuzu (7,5 t dmc.) zelektryfikowaną przez Gruppo Pretto. Ten cichy
i zwrotny samochód ma ładowność 1,5 t i może przejechać ok. 180 km na jednym
ładowaniu – jest to jedna z pierwszych śmieciarek tego typu w Polsce
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Transexpo i Hol-Expo:
z wizytą na kieleckich targach
Justyna Krasik

W dniach 27–29 października po 3 latach przerwy spowodowanej
pandemią goście ponownie odwiedzili hale Targów Kielce, by wziąć udział
w jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego
Transexpo oraz Targach Polska Pomoc Drogowa Hol-Expo.

czasie jubileuszowej 15. edycji Targów Transexpo zwiedzający mogli zobaczyć stoiska 112 wystawców z Polski, Austrii,
Białorusi, Grecji, Francji, Niemiec, Szwecji
oraz Wielkiej Brytanii. Na niemal 6 tys. m2
powierzchni ekspozycyjnej można było
obejrzeć zarówno pojazdy lokalnego transportu zbiorowego, autobusy turystyczne,
pojazdy specjalistyczne, jak i elementy
wyposażenia autobusów. Zainteresowani
mogli też zasięgnąć informacji w zakresie wsparcia działalności transportu publicznego. Na Transexpo 2021 można było
zobaczyć 6 specjalnie przygotowanych
premier pojazdów.

Autobusy
Solaris zaprezentował 3 bezemisyjne
pojazdy: bateryjne Urbino 9 LE electric
i Urbino 15 LE electric, a także zasilane
wodorem Urbino 12 hydrogen. Wodorowy Solaris otrzymał Medal Targów
Kielce jako najlepszy produkt w kategorii
autobusy. Bateryjne Urbino 9 LE zostało
przez jury Targów Kielce wyróżnione. Nagrodzone medalem Urbino 12 hydrogen
to najbardziej zaawansowany technologicznie pojazd w bezemisyjnym portfolio
producenta. Gwarantuje zasięg 350 km

Firma Automet zaprezentowała
miejski autobus elektryczny
Automet MiniCity Electric wyposażony w silnik elektryczny
o mocy 80–200 kW zasilany
przez baterie litowo-jonowe
o pojemności 78–140 kWh
(zależnie od konfiguracji),
dające zasięg 160–300 km.
Pojazd może pomieścić
22 osoby (10–16 miejsc
siedzących i do 12 miejsc
stojących. Nadwozie pojazdu
to konstrukcja szkieletowa
budowana w oparciu
o ramę podwozia

w każdych warunkach pogodowych i drogowych. Jedynym produktem reakcji chemicznej zachodzącej w ogniwie wodorowym jest woda. Warto również podkreślić,
że tankowanie do pełna trwa tylko kilkanaście minut, co zapewnia elastyczność operatorom transportu. Autobus
elektryczny Urbino 9 LE electric to niskowejściowy, 9-metrowy autobus bateryjny
w klasie midi. To nowa pozycja w ofercie Solarisa – e-bus miał swoją premierę
zaledwie miesiąc wcześniej – 30 września.
W kieleckich halach targowych zaprezentowano również elektryczny pojazd ARP e-vehicles, całkowicie polski
projekt małego autobusu elektrycznego

z innowacyjnym montażem baterii pod
podwoziem, podobnie jak w samochodach
TESLI. Na stoisku MAN Truck & Bus
Polska prezentowały się pojazdy elektryczne dla komunikacji miejskiej oraz
międzymiastowej. Nowoczesne stoisko
producenta zostało docenione nagrodą
Top Design za kompleksową prezentację firmy i nowatorski sposób aranżacji.
Volvo Bus na swoim stoisku zaprezentowało autobus turystyczny Volvo 9900 oraz
miejski elektryczny autobus Volvo 7900
electric. Nowości pokazali także producenci zabudów specjalistycznych, krzeseł
autobusowych czy platform technologicznych działających w komunikacji miejskiej.
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Jedną z nowości zaprezentowanych na targach był autobus elektryczny firmy Solaris
Ubrino 9 LE electric. W pojeździe zamontowano chłodzony cieczą silnik elektryczny o maksymalnej mocy chwilowej 220 kW, z napędem przenoszonym na tylną oś. Łączna maksymalna
pojemność baterii Solaris High Energy wynosi ponad 350 KWh z opcjonalną możliwością
zamontowania pantografu do ładowania. Ten niskowejściowy 9-metrowy autobus
w pierwszej klasie pomieści 60 osób (27 miejsc siedzących), a w drugiej 73 osoby
(31 miejsc siedzących). Drzwi w autobusie rozmieszczone są w układzie 1–2

Autobus MAN Lion’s City 12E w wersji
12-metrowej ma ogółem 43 miejsca,
z czego 36 to siedzące. Przeznaczony jest
do obsługi pasażerów w ruchu miejskim.
Napęd elektryczny gwarantuje zasięg
do 270 km przez cały okres działania baterii

Solaris Urbino 12 hydrogen
został uhonorowany medalem
Targów Kielce jako najlepszy
produkt w kategorii autobusy.
Wyposażony jest w ogniwo paliwowe, które pełni funkcję miniaturowej pokładowej elektrowni.
Dzięki zastosowaniu tej technologii autobus ma możliwość
pokonania na pojedynczym tankowaniu wodoru aż 350 km.
Wodór magazynowany jest
w postaci gazowej pod ciśnieniem 350 bar w umieszczonych
na dachu zbiornikach o łącznej
pojemności 1560 l. Autobus
ma 31 miejsc siedzących

Autosan Sancity 12LFH to 12-metrowy, niskopodłogowy autobus z napędem elektrycznym.
Pojazd został wyposażony w silnik elektryczny wraz z modułem zasilania z ogniwem paliwowym. Magazyn energii stanowią baterie litowo-tytanowe oraz zbiorniki wodoru. Autobus
przeznaczony jest do obsługi pasażerów w ruchu miejskim i podmiejskim – może pomieścić
98–105 osób (zależnie od konfiguracji: 26–40 miejsc siedzących i 58–79 miejsc stojących).
Podwozie to rama kratownicowa przestrzenna, integralnie związana ze szkieletem
nadwozia, wykonana ze stali nierdzewnej

10-metrowy autobus elektryczny ARP e-Vehicles Pilea
z baterią typu NMC, zamontowaną pod podłogą, o pojemności 120–300 kWh lub baterią
LTO o pojemności 63 kWh
ma zasięg 400 km.
Pojazd ma obniżoną
podłogę na całej długości
(bez stopni poprzecznych).
Autobus zabiera do 85 osób
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Dla pomocy drogowej
Targom Transexpo towarzyszyły Targi
Polska Pomoc Drogowa, które odbyły się
w Kielcach po raz trzeci. Jest to jedyna
wystawa pojazdów tej branży w Europie
Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie zostało zorganizowane przy wsparciu merytorycznym Stowarzyszenia Polska Pomoc Drogowa. Goście mogli odwiedzić
stoiska takich firm jak Digicross, Masam,
Magot, Mototechnik, ProLux, Tevor, Trans
Dźwig Zawadzcy. Wśród produktów za-
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Firma Masam zaprezentowała m.in. zabudowę Algema Blitzlader 2
na podwoziu Mercedes-Benz Sprinter 419 z podwójną kabiną
mieszczącą do 6 osób. Autotransporter z hydraulicznie łamanym podwoziem zapewnia szybkość działania, dobry kąt najazdu oraz zajmuje
bardzo mało miejsca na załadunek i rozładunek. Przy wymiarach platformy 5500×2100 mm pojazd ma ładowność aż 3300 kg, a jego dopuszczalna masa całkowita wynosi 6300 kg. Lekka konstrukcja zabudowy zapewnia optymalny stosunek ładowności do masy własnej,
a także prowadzi do niskiego zużycia paliwa

prezentowanych przez wystawców znalazły się pojazdy pomocy drogowej i ich
osprzęt, m.in. specjalistyczne oświetlenie,
wyciągarki hydrauliczne i elektryczne,
komponenty hydrauliki siłowej, systemy
mocowań i zabezpieczeń ładunków, a także
sterowania radiowego.
Dużym zainteresowaniem podczas
trwania targów cieszyły się także szkolenia merytoryczne dla firm pomocy drogowych „Elementy składowe i kosztorysowanie zdarzeń drogowych z udziałem
pojazdów ciężarowych”, prowadzone przez
Stowarzyszenie Polska Pomoc Drogowa,
dotyczące m.in. przepisów regulujących
usługi pomocy drogowej.

Uchylna platforma zsuwana tylną krawędzią do podłoża za pomocą siłowników
hydraulicznych na 3-osiowym podwoziu
MAN TGX 26.430 wyprodukowana przez
firmę Tevor ma konstrukcję panelową
wykonaną z poprzecznie ułożonych specjalistycznych profili stalowych wysokiej
wytrzymałości skonstruowanych tak, aby
zapobiegać przedostaniu się płynów eksploatacyjnych z holowanych pojazdów
do gruntu. Zabudowę wyposażono
w żuraw Fassi F395 o maksymalnym
udźwigu 11,5 t. Pojazd należy
do AUTOMOBILE – Pomoc
Drogowa Bielsko

Zdjęcia: © J. Krasik
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Pojazdy pomocy drogowej:
diabeł tkwi w szczegółach

Dariusz Piernikarski

ałe i duże autotransportery
znajdują zastosowanie w transporcie usługowym lub – po
odpowiednim doposażeniu – służą jako
pojazdy pomocy drogowej. W wersjach
najcięższych wykorzystywane są również
do podnoszenia i relokacji samochodów
ciężarowych wraz z ładunkiem oraz transportu autobusów. Ciężarowe pojazdy pomocy drogowej nazywane są także pojazdami ratownictwa drogowego.
Mimo wielu trudności branża pomocy
drogowej w Polsce stale się rozwija, na
rynku usługodawców panuje duża konkurencja. Oprócz standardowego holowania
w razie awarii na drodze można obecnie
liczyć również na pomoc w uruchomieniu
pojazdu, wymianę uszkodzonej opony,
dowóz paliwa czy mniejsze naprawy.

Pojazd pomocy drogowej
Formalnie pojazdem pomocy drogowej jest pojazd specjalny, oznaczony kodem 504. Są to pojazdy samochodowe lub
przyczepy przeznaczone do wykonywania specjalnych funkcji, co oznacza konieczność dostosowania nadwozia do
wykonywanych zadań oraz dysponowanie specjalnym wyposażeniem.

© Najazdy Samochodowe Przemysław Budźko

Przyjrzymy się wybranym aspektom związanym z przygotowaniem
i wyposażeniem samochodu pomocy drogowej – okazuje się, że nie
jest to wcale takie proste zadanie.

Firma Najazdy Samochodowe Przemysław Budźko – podobnie jak inni producenci autolawet
w swoich zabudowach wykorzystuje blachę aluminiową typu Lohr do pokrycia platformy i najazdów

Przygotowanie samochodu pomocy
drogowej wiąże się przede wszystkim
z koniecznością spełnienia wszystkich
wymagań określonych przez obowiązujące przepisy. Szczegółowe wymagania
techniczne dla pojazdów pomocy drogowej określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015 r., poz.
305 z późn. zm.). Pojazd bazowy (podwozie), na którym zostanie wykonana zabudowa specjalistyczna, musi mieć świadectwo homologacji wystawione zgodnie
z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym
z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
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O ile jeszcze 20 lat temu firmy w większości bazowały na używanym sprzęcie
sprowadzanym z Europy Zachodniej lub
na mało profesjonalnych adaptacjach pojazdów wykonywanych wręcz metodą chałupniczą, o tyle obecnie konkurencja na
szeroko pojętym rynku usług związanych
z pomocą drogową i holowaniem powoduje,
że w naszym kraju większość firm inwestuje w profesjonalny sprzęt do pomocy
drogowej – autolawety lub holowniki.
Na polskim rynku pojazdów pomocy
drogowej oferowane są produkty wszystkich znanych światowych marek – dotyczy to zarówno pojazdów, ich zabudów,
jak i wykorzystywanego wyposażenia.
Niestety jest również duża podaż wyposażenia (wyciągarki, oświetlenie ostrze-
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gawcze) pochodzącego z niepewnych
źródeł, które w większości nie spełnia europejskich norm bezpieczeństwa. Osprzęt
ten jest tani w zakupie, ale bywa kosztowny w dłuższej eksploatacji ze względu
na awaryjność i ogólnie słabą jakość.
Firmy realizujące usługi związane z pomocą drogową mogą również zaopatrzyć
się na rynku wtórnym w pojazd do tego
celu przystosowany, jednak może on nie
spełniać do końca oczekiwań przyszłego
użytkownika – dlatego większość woli
kupić pojazd bazowy i dostosować do
swoich wymagań.

Wybieramy samochód
Producenci pojazdów skupiają się
głównie na wyprodukowaniu podwozia
przygotowanego pod montaż zabudowy.
Po opuszczeniu fabryki trafia ono do firmy

© Najazdy Samochodowe Przemysław Budźko

Małe i średnie platformy – takie jak np.
produkowane w firmie Najazdy Samochodowe Przemysław Budźko – to uniwersalność, nowoczesny design, najlepsza
wydajność i niezawodność

zajmującej się wykonaniem zabudowy
i tam zostaje doposażone. W finalnym
efekcie przynosi to korzyści finansowe
zarówno producentom, jak i firmom zabudowującym. Warto postawić na sprawdzonego wykonawcę zabudowy ze względu na specyficzne warunki eksploatacji
i istotne kwestie związane z bezpieczeństwem – zapewniając pomoc na drodze, bierze się przecież odpowiedzialność
za bezpieczeństwo innych podczas wykonywania usługi.

reklama

Poszukując podwozia pod zabudowę
pomocy drogowej lub lekkiej autolawety,
warto postawić na sprawdzone rozwiązania. Powinien to być samochód dostawczy o odpowiednio dużej ładowności z napędem na tylną oś wyposażoną w podwójne
koła – bliźniaki. W tym wypadku oferta
podwozi jest bardzo bogata. Do przewożenia większych pojazdów wybiera się
oczywiście podwozie samochodu ciężarowego. W przypadku ciężkich holowników
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typowym nośnikiem zabudowy będą 3lub 4-osiowe podwozia samochodów ciężarowych z napędem kilku osi.
Ogólną zasadą jest bazowanie na
sprawdzonych, rozpowszechnionych rozwiązaniach, cenionych przez użytkowników za wytrzymałość i niezawodność.
Standaryzacja konstrukcji produktu, jakim jest samochód pomocy drogowej,
możliwa jest w ograniczonym zakresie
– wynika to z odrębności konstrukcyjnych poszczególnych modeli podwozi:
są różne ramy, różne rozstawy osi, punktów mocowania ramy pośredniej itp.

Dobieramy osprzęt

szafki czy skrzynki do przechowywania
np. pasów transportowych, narzędzi i akcesoriów. Skrzynki są mocowane do ramy
pojazdu, wykonane są ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, we wnętrzu powinny mieć odpowiednie możliwości mocowania przewożonych w nich
przedmiotów. Przydają się również pojemniki na odpady.
Oprócz pasów, lin czy zbloczy na pokład autolawety warto zabrać również
wózki transportowe – przydają się do
przemieszczania pojazdów na niewielkich dystansach, np. po dostarczeniu do
warsztatu. Nie może zabraknąć różnego
rodzaju wyposażenia elektrycznego, jak
choćby przewody i prostowniki rozruchowe, adaptery i reduktory oraz gniazda i wtyki.

Pompy hydrauliczne połączone z napędzającymi je przystawkami odbioru
mocy, siłowniki hydrauliczne oraz rozdzielacze są istotnymi elementami każdego pojazdu pomocy drogowej wyposażonego w ruchomą platformę. Bez nich
platforma drogowa nie wykonywałaby
zmiany położenia względem uszkodzonego pojazdu. Wyposażenie samochodu
pomocy drogowej w ruchomą platformę
umożliwiającą podejmowanie pojazdu
bezpośrednio z drogi ułatwia załadunek.
Najazdy (trapy) powinny ułatwiać załadunek przewożonych samochodów o różnej wielkości. Najazdy wykonywane są
zazwyczaj z antypoślizgowych profili aluminiowych o dużej wytrzymałości. Mogą
być wysuwane na rolkach spod zabudowy – podczas jazdy w stanie złożonym

Zabudowy samochodowe typu autolaweta firmy Jegger
z lekką, funkcjonalną wieżą poliestrową; rama i barierka
ochronna z aluminium, platforma wykonana z paneli
aluminiowych z frezowanymi otworami do mocowania
pasów, trapy załadowcze z antypoślizgowych paneli
aluminiowych o dużej nośności

© Najazdy Samochodowe Przemysław Budźko

Samochód pomocy drogowej, aby móc
skutecznie i bezpiecznie realizować swoje
zadania, musi być wyposażony w odpowiedni – typowy dla takich pojazdów
– osprzęt. Wśród niezbędnych elementów wyposażenia możemy wymienić np.
najazdy, wyciągarki (elektryczne lub
hydrauliczne) z różnorakim osprzętem,
oświetlenie robocze i ostrzegawcze, elementy do mocowania.
Bezpieczne przewożenie uszkodzonego pojazdu na platformie autolawety
wymaga jego odpowiedniego zabezpieczenia. W tym celu stosowane są różnego
typu pasy transportowe i akcesoria pozwalające na ich zamocowanie. Niezbędnikiem pokładowym są różnej wielkości

© OMArS

Ciężkie holowniki ratownictwa drogowego
wyposażone w obrotowy żuraw, tzw. rotator,
to flagowy produkt firmy OMArS – na zdjęciu
model 120T; mniejsze platformy znajdziemy
w ofercie firmy MASAM

© Jegger

Najazdy wykonywane w firmie Najazdy Samochodowe Przemysław Budźko są
ze wzmacnianej blachy aluminiowej; jeśli mają służyć do załadunku samochodów osobowych i dostawczych, powinny mieć nośność nie mniejszą niż 2 t i odpowiednią długość,
tak aby kąt podjazdu był jak najmniejszy
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są blokowane. Możliwość oparcia trapów
na całej szerokości autolawety – regulacji ich położenia poprzecznego – pozwala
na wjazd samochodami o różnych rozstawach kół. Najazdy muszą być na tyle
długie, aby kąt utworzony pomiędzy drogą
a platformą ładunkową był jak najmniejszy. Ogranicza to ryzyko uszkodzenia
dolnych elementów podwozia ładowanego pojazdu.
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Oświetlenie
Oświetlenie pojazdów jest istotnym
elementem zapewniającym bezpieczeństwo. W przypadku pomocy drogowej
pojazd bezwzględnie musi być wyposażony w belkę świetlną na dachu. Wykorzystywane są również pojedyncze lampy
ostrzegawcze – dostępne są różne wersje
lamp w zależności od typu emitowanego
światła: obrotowe (rotory) lub stroboskopowe. Zgodnie z przepisami ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy o barwie
żółtej musi być widoczny ze wszystkich
stron lawety z odległości co najmniej
150 m. Niezbędny jest również zestaw
świateł tylnych, które w momencie przysłonięcia świateł pojazdu holującego powinny zostać zamocowane na pojeździe
ciągniętym przez lawetę.

© HEWEA

Wyciągarka to ważny element wyposażenia, bez którego większość
akcji ratowniczych zakończyłaby się
niepowodzeniem – takie urządzenia
ma w swojej ofercie np. firma
HEWEA. Wyciągarki hydrauliczne
przenoszą większe obciążenia
– w ciężkich samochodach pomocy
drogowej ich maksymalny uciąg
sięga 20 t

© Tevor

Zarówno w mniejszych
samochodach pomocy
drogowej, jak i w ciężkich holownikach
ratowniczych przewożone narzędzia
i wyposażenie powinny być przejrzyście
i bezpiecznie rozmieszczone w odpowiednich
szafkach i skrzynkach

© PROMET

Jeśli w trakcie holowania pojawią się
elementy wystające poza obrys podwozia,
powinny zostać oznakowane na przemian
pasami w barwach białych i czerwonych
– muszą być także wyposażone w światła
o barwie białej, widoczne z przodu pojazdu oraz barwie czerwonej – widoczne
z tyłu lawety. Światła te powinny współgrać z pozostałymi światłami znajdującymi się w pojeździe oraz być ustawione
w taki sposób, aby nie oślepiać innych
uczestników drogi.
Na miejscu działania potrzebne mogą
być również maszty świetlne, przenośne
i stałe lampy robocze. Przydadzą się również różnego rodzaju wsporniki i uchwyty
lamp, włączniki, przetwornice, żarówki,
taśmy odblaskowe i inne. Najnowsze rozwiązania wykorzystują technologię LED.

Wyciągarki
Stosowane w samochodach pomocy
drogowej wyciągarki hydrauliczne lub
elektryczne muszą spełniać wymagania
określone przez normę PN-EN 14492-1+A1:2009: Dźwignice – Mechanicznie
napędzane wciągarki i wciągniki – Część 1:
Mechanicznie napędzane wciągarki. Norma
ta określa wymagania dotyczące wciągarek do podnoszenia i opuszczania ładunków na hakach lub innych urządzeniach
ładunkowych lub poruszania (wciągania
i opuszczania) ładunków na pochylniach.
We wciągarkach stosuje się zarówno liny,
łańcuchy, jak i pasy. Użyty w normie termin wciągarki w zastosowaniach branżowych odnosi się częściej do urządzeń
przemysłowych pozwalających na przemieszczanie ładunków w pionie, natomiast
w zastosowaniach motoryzacyjnych powszechnie używa się określenia wyciągarka.
W mniejszych zabudowach montowane są przeważnie wyciągarki elektryczne.
Wyciągarki hydrauliczne instalowane są
w większych zabudowach, w których
dzięki pokładowej instalacji hydraulicznej napędzane są także inne podzespoły,
takie jak platforma hydrauliczna, wysięgnik hydrauliczny, stopy podporowe.
Oba typy wyciągarek – w zależności od
siły uciągu – powinny mieć starannie dobrany osprzęt. Jest to wiele komponentów,
od lin stalowych, syntetycznych i zawiesi
oraz smarów do lin, poprzez prowadnice
rolkowe, układacze liny, dociskacze, zblocza, pokrowce, przekaźniki, płyty montażowe, rolki, sterowanie radiowe, po
przekaźniki i śruby montażowe.
Wyciągarka jest w samochodach pomocy drogowej narzędziem absolutnie
niezbędnym. Powinna zostać zamontowana na szynie, tak aby możliwe było jej
przemieszczanie na boki. Wynika to z prostego faktu: samochody mają zaczepy do
haka holowniczego umieszczane z różnych stron – przesuwając wciągarkę w odpowiednie położenie, możliwe jest wciąganie samochodu na wprost. Tak jest
znacznie bezpieczniej i wygodniej. Na
rynku dostępnych jest wiele modeli wciągarek. Odpowiednie dobranie wciągarki
ma istotny wpływ na bezpieczeństwo
osób biorących udział w akcji oraz na
właściwy jej przebieg.

Możliwość regulacji rozstawu najazdów
pozwala na załadunek samochodów
o różnym rozstawie kół
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Produkty premium
przynoszą korzyści
premium
Pete Joy, prezes zarządu Phillips-Europe,
opowiada o tym, jak zarządzana przez niego
firma zamierza rozwijać się w najbliższych
latach na rynku europejskim.

merykańska firma Phillips Industries to jeden z wiodących
producentów zaawansowanych
systemów złączy elektrycznych i pneumatycznych wykorzystywanych w branży
motoryzacyjnej, w szczególności w transporcie ciężarowym, samochodach osobowych oraz pojazdach rolniczych na
całym świecie. Firma od ponad 90 lat jest
liderem w swojej branży na terenie obu
Ameryk, a od kilku lat rozszerza swoją
technologię i wiedzę na Europę. Obecnie produkty Phillips to standardowe wyposażenie w niemalże 100% ciężarówek
klasy 8 oraz w ponad 50% naczep wyprodukowanych w Ameryce Północnej
i Południowej. Phillips Industries ma swoje
jednostki i zakłady produkcyjne w USA,
Kanadzie, Meksyku, Chinach oraz w Polsce. Przełomowy w historii firmy był rok
2018, gdy amerykański producent, kupując firmę Fortech Poland – zajmującą
się sprzedażą produktów do samochodów osobowych i ciężarowych – otworzył pierwszy europejski oddział z siedzibą w Polsce.

Pete Joy

,
prezes zarządu
Phillips-Europe

Phillips-Europe jest strategiczną jednostką biznesową firmy Phillips Industries i centrum rozwoju w zakresie 24-woltowych komponentów przeznaczonych
do pojazdów użytkowych na rynek europejski i światowy. Phillips-Europe produkuje, sprzedaje i dystrybuuje złącza
pneumatyczne oraz elektryczne, które
w całości powstają w ulokowanym w województwie łódzkim (Dobroń – Chechło
Pierwsze k. Pabianic) zakładzie produkcyjnym Phillips Poland. W polskim oddziale znajduje się centrum inżynieryjne oraz
centrum badawczo-rozwojowe, co oznacza, że opatentowane produkty powstają
od A do Z w Polsce.
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W strukturze sprzedaży Phillips-Europe dominuje eksport – jest to ok. 60%,
głównie na wyposażenie aftermarketowe. Produkty są obecne na 30 rynkach,
głównie w Europie, ale również w Australii, Izraelu i RPA. Firma dostarcza
również komponenty na pierwszy montaż (OEM), największym klientem jest
Daimler. Pozostała część produkcji Phillips Poland, czyli ok. 40%, trafia do klientów z Polski, wśród nich również do producentów naczep oraz do dużych sieci
dystrybuujących części zamienne.

„Samochody Specjalne”: Jakie są główne cele strategiczne Phillips Industries
w Europie?
Pete Joy: Nasze cele w Europie są bardzo ambitne. Mógłbym nawet zaryzykować twierdzenie, że są trochę szersze
i bardziej ambitne niż naszej firmy matki
w Stanach Zjednoczonych. Chcemy nie
tylko zwiększyć nasz udział na rynku
komponentów przeznaczonych na pierwszy montaż i na rynku części zamiennych
przeznaczonych do pojazdów użytkowych, ale także pojawić się na innych
rynkach, takich jak np. maszyny rolnicze. Tam wykorzystywane są produkty
niemal identyczne jak te w branży ciężarowej. Chcemy uczestniczyć w rozwoju
inteligentnych naczep, będąc partnerem
Phillips Connect North America.
Zwiększamy możliwości naszej fabryki
w Polsce, poszerzamy również gamę
produkowanych tam komponentów. Rozważamy również uruchomienie różnorodnych działań wspierających prace
badawczo-rozwojowe. W perspektywie
długoterminowej nie można wykluczyć,
że zdecydujemy się na jeszcze większe
rozszerzenie europejskiej bazy produkcyjnej, w miarę jak będzie się rozwijać
nasza sprzedaż w tym regionie. Phillips
jest podmiotem korporacyjnym i jest gotowy do inwestowania w Europie. Jeśli
pojawią się okazje do inwestowania czy
rozszerzenia naszej obecności, na pewno
z nich skorzystamy.
Aby odnieść sukces, musimy również
tworzyć naszą infrastrukturę – zwiększać
moce produkcyjne, odświeżać gamę tych
produktów, które w dalszym ciągu cieszą
się dużym popytem. Poszukujemy nowych obszarów zastosowań i segmentów
rynkowych, tak aby nie ograniczać się
wyłącznie do pojazdów użytkowych. To
sporo myślenia strategicznego.
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Mamy dość agresywnie nakreślone cele
rozwoju, ale nasz polski zespół podchodzi do tego bardzo poważnie i rzeczowo
pracuje na swój sukces. To bardzo interesujący czas w historii firmy Phillips. Dla
mnie każdy dzień to wspaniała przygoda, gdy z Kansas City łączę się z Polską i obserwuję poczynania działającego
tam zespołu.
Phillips Poland ma pełnić dla Phillips
Industries kluczową rolę w Europie?
Tak, to jest absolutnie pewne. Do ustalenia jest jedynie zakres zaangażowania.
Kupiliśmy fabrykę w lipcu 2018 r., wprowadziliśmy zmiany w kierownictwie,
kończymy proces zmian profilu produkcji. W Polsce mamy wciąż dużo pracy,
a w tym samym czasie Phillips w Ame-

w Polsce. Amerykańska i europejska grupa
ściśle ze sobą współpracuje, ponieważ
myślimy o rozwiązaniach o charakterze
uniwersalnym, globalnym. Zmiany zachodzą w szerszym wymiarze, pytaniem
jest to, jak firma Phillips będzie w nich
uczestniczyć, działając tak, aby nasi klienci
odnieśli przy tym jak największe korzyści.
Czy w przyszłości Phillips-Europe może
wyznaczać kierunki rozwoju dla całej
branży? Wasze produkty już teraz pozytywnie odbiegają jakością od swoich
odpowiedników oferowanych przez innych producentów.
Na rynku amerykańskim zachodzą obecnie interesujące przemiany, które z pewnością wpłyną również na nasze działania
w Europie. Phillips dokonał ostatnio zna-

działania te wpisują się w nasz program
Phillips Connect. Chcemy ten program zaimplementować również w Europie, współpracując zarówno z producentami pojazdów, jak i firmami transportowymi.
Oczywiście chcąc być konkurencyjni, musimy na to patrzeć także z ekonomicznego punktu widzenia. Jedną z naszych
pierwszych inicjatyw, jakie podjęliśmy,
było uważne przyjrzenie się produktom
stosowanym na rynku europejskim. Te
wszystkie złącza czy przewody, niezależnie od rodzaju, były wszystkie czarne,
a rozróżnienie ich producenta było prawie niemożliwe. Uznaliśmy, że można to
zrobić lepiej i zaczęliśmy stosować kodowanie poszczególnych przewodów,
a w zasadzie gniazd i wtyczek, za pomocą
koloru. Każdy rodzaj złącza i odpowiadające mu gniazdo mają swój unikatowy
kolor, 15-pinowy jest zielony, przewód
EBS – ciemnoniebieski, a standardowy
7-pinowy – żółty. Gdy będzie trzeba,
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Złącza spiralne EBS QS6+ oraz QS6 to zaawansowane przewody elektryczne
zaprojektowane w oparciu o innowacyjne rozwiązania funkcjonalne, łączące
w sobie ergonomiczną użyteczność z nowoczesnym wyglądem przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa

ryce Północnej przechodzi również daleko
idące przemiany, realizowane są również
spore inwestycje związane z wprowadzaniem zaawansowanych technologii.
I właśnie w tym kontekście analizujemy,
w jaki sposób Phillips Poland może w tym
uczestniczyć – z pewnością po przemianach znajdzie się na wiodącej pozycji,
prowadząc całą naszą firmę na wyższy,
bardziej zaawansowany poziom.
Wykorzystywane rozwiązania zmieniają
się, w tym kontekście kluczowe wydaje
się to, w jaki sposób będziemy pozycjonować naszą firmę w Polsce, aby zyskać
na nich jak najwięcej. Rozmawiamy o naszych badaniach i dyskutujemy nad rolą,
jaką w nich może pełnić nasz zakład

czących inwestycji w rozwój technologiczny związany z inteligentnymi naczepami. Chodzi o zbieranie informacji za
pośrednictwem czujników oraz innych
urządzeń, takich jak np. kamery, dotyczących stanu naczepy i jej komponentów
oraz transmisję tych informacji za pośrednictwem systemów telematycznych.
Zamierzamy wyjść poza standardowy zakres możliwości, jakie mają te systemy,
jak np. lokalizacja położenia naczepy.
Chcemy dać odpowiedź na temat jej aktualnego stanu technicznego. Jest to kolejny krok związany z zapewnieniem
wsparcia operatorom pojazdów i serwisom
i umożliwienie im uzyskanie najwyższej
produktywności. W Ameryce Północnej

wprowadzimy kolejne kolory. Stale pracujemy też nad podnoszeniem jakości produkcji, zwiększamy wodoodporność, doskonalimy poszczególne elementy składowe.
Samochody ciężarowe, naczepy czy rozwiązania telematyczne obecne na rynku
europejskim wydają się bardziej dojrzałe
pod względem technologicznym niż ich
odpowiedniki amerykańskie. Działa tu
również wielu uznanych dostawców. Chcecie zaburzyć istniejący stan rzeczy?
To bardzo interesująca uwaga… Produkty, które napędzają nasz biznes, możemy ogólnie opisać jako dość ustaloną
grupę. Oczekujemy jednak, że rynek
tych komponentów będzie się zmieniał
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w podobny sposób jak ewoluują obecnie
samochody ciężarowe i naczepy.
Biorąc pod uwagę podstawowe produkty
telematyczne, zgadzam się ze stwierdzeniem, że w Europie jest to dojrzała
grupa. Systemy telematyczne są w stanie wysyłać dane do operatora na temat
najważniejszych komponentów pojazdu,
definiując nie tylko status pojazdu, ale
również jego ładunku. Zwiększanie produktywności jest, przynajmniej w Ameryce Północnej, procesem, który obecnie
silnie się rozwija. W Europie wielu producentów naczep rozwija również swoje
własne systemy telematyczne, to jest ta
różnica – w Ameryce musimy jeszcze
silnie doinwestować ten obszar i tu obserwujemy najszybszy rozwój. W tym
obszarze biznesowym współpracujemy
z niektórymi firmami europejskimi o zasięgu globalnym, dzięki temu będziemy
również w stanie wprowadzić nasze rozwiązania na rynek europejski.
Typowe dla klientów europejskich jest
dość wyraźne przywiązanie do określonych marek. W jaki sposób Phillips zamierza stać się znaną marką części zamiennych o doskonałej reputacji, marką
pierwszego wyboru dla klientów?
Uruchamiając produkcję Phillips Poland,
mieliśmy nadzieję, że będzie to coś w rodzaju lustrzanego odbicia działalności,
jaką prowadzimy w Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony oznacza to, że
chcemy stać się ważnym dostawcą dla
producentów samochodów ciężarowych,
ale także zamierzamy działać aktywnie
na rynku części zamiennych. Tak działamy i inwestujemy w Stanach.
Europa to dojrzały rynek, dojrzała jest
również baza dostawców. Firma, którą
kupiliśmy, dostarczała innym wiele komponentów, niekoniecznie jako produkty
swojej marki, działała niemal wyłącznie
na rynku części zamiennych. Zamierzamy nie tylko utrzymać dotychczas istniejące relacje, ale również rozszerzyć
obszary naszej działalności, wprowadzając na rynek nasze produkty pod własną
marką. Chcemy, aby produkty z linii QS6
czy QS6+ stały się rozpoznawalne i wiązane z marką Phillips.
Z kolei komponenty dostarczane wówczas dla Daimlera, a przeznaczone na rynek europejski, pochodziły z produkcji
w Chinach, dostarczane były do centralnego magazynu w Belgii i stamtąd
przewożone do niemieckiej fabryki Mer-

cedes-Benz w Wörth. Zamknęliśmy magazyn w Belgii, po uruchomieniu produkcji w Polsce dostarczamy komponenty
prosto z fabryki.
Mówimy o Waszej linii produktowej
QS6+, czy tak?
Tak. Produkty z linii QS6+ są dla nas
pewnego rodzaju punktem wyjścia, aby
wkrótce zaoferować jeszcze lepsze rozwiązania, równolegle do zmian o charakterze kosmetycznym, które będą czynić produkty z linii QS6+ jeszcze lepszymi.
Jak wspomniałem, to był nasz pierwszy
krok, jaki uczyniliśmy, wchodząc na rynek europejski, chcieliśmy się wyróżnić
na tle istniejących już na rynku rozwiązań, wprowadzając produkty inne zarówno pod względem wizualnym, jak
i pod względem jakościowym, technologicznym. I to całkiem nieźle się sprawdziło. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem klientów, pojawił się też
spory popyt, dyskutowaliśmy również
na temat tych rozwiązań z producentami samochodów ciężarowych.

Uruchamiając produkcję Phillips
Poland, mieliśmy nadzieję,
że będzie to coś w rodzaju
lustrzanego odbicia działalności,
jaką prowadzimy w Stanach
Zjednoczonych. Z jednej strony
oznacza to, że chcemy stać się
ważnym dostawcą dla producentów samochodów ciężarowych, ale także zamierzamy
działać aktywnie na rynku
części zamiennych.

Czyli musicie sobie zapracować na własne
imię, dać się poznać?
Tak, jak najbardziej. Zaczęliśmy to robić
w niefortunnym czasie, kiedy po wybuchu pandemii niemożliwe stały się kontakty bezpośrednie. Chodzi przecież nie
tylko o markę, ale również o sam produkt. Konieczne są spotkania z poten-
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cjalnymi klientami i bezpośrednie zademonstrowanie tego, czym dysponujemy
i co chcemy zaproponować oraz wskazanie różnic. Wierzymy, że wkładając
wartość dodaną do naszych produktów,
spowodujemy przesunięcie tego obszaru
rynku w stronę produktów premium,
które mogą przynieść klientom również
korzyści natury premium, chociażby przez
to, że będą bardziej trwałe i będą lepiej
spełniać swoje zadania.
Pracujemy nad tym, aby rozpropagować
wiedzę na temat naszej firmy, oferowanych produktów, ale również chcemy
przekazać wiedzę na temat naszej strategii działania i celów długoterminowych.
Czy są jakieś zagrożenia?
Technologia może być dla nas przyjacielem, ale również zagrożeniem. Wydaje
mi się, że nasi konkurenci w przyszłości
to będą firmy, o których dzisiaj nic nie
wiemy. Musimy być przygotowani na
to, że zachodzące zmiany technologiczne
w naszej branży oraz dynamiczne tempo,
w jakim zachodzą, mogą stać się zagrożeniem dla podmiotów o ugruntowanej od lat pozycji, ale niechętnych, by
poddać się przemianom. Dynamika procesu zmian może wykreować zupełnie
nowych graczy.
Nie wykluczam, że start-upy rzucą wyzwanie gigantom rynkowym, ale równocześnie mogą stać się szansą dla dużych
firm na szybszy rozwój nie poprzez rozwój
własnych rozwiązań, ale rozszerzenie
możliwości dzięki akwizycjom. Start-up
można kupić, zawiązać joint-venture, jest
też cała rzesza młodych, inteligentnych
ludzi, którzy mają świetne pomysły, jakich ludzie wywodzący się ze starszych
generacji już nie obejmują. Myślenie
o start-upach, wyzwaniach, jakie stawiają, czy też o ich przejmowaniu lub tworzeniu spółek jest bardzo ciekawe, ale ważniejsze chyba jest to, że to dzięki nim
będziemy mieli szanse na dalszy rozwój.
Myślę, że na razie powinniśmy bardziej
skupić się na szansach, a nie na istniejących zagrożeniach. To przed czym obecnie
stoimy, zwłaszcza w kontekście biznesowym, wiąże się zdecydowanie z wykorzystaniem pojawiających się szans
na dalszy wzrost naszej firmy. Nasz polski zespół jest na pewno gotowy, aby
zmierzyć się z tymi wyzwaniami.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
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Piaggio Porter NP6:
mały, ale wszechstronny

Dariusz Piernikarski

Piaggio Porter NP6 – zapewne niewielu z nas może powiedzieć nieco
więcej o tym małym, ale wszechstronnym samochodzie użytkowym.
Chcemy go zaprezentować nieco szerzej.

iaggio Porter NP6 to samochód tworzony z myślą o realizacji typowo
miejskich zadań transportowych
i poruszaniu się wokół przysłowiowego
komina. Konstrukcja pojazdu – niezależnie od wersji – jest taka sama. Różnice
wynikają np. ze sposobu prowadzenia
ramy, który uzależniony jest od tego,
czy na tylnej osi są koła pojedyncze, czy
bliźniacze. Inne rozwiązania techniczne
są takie same.
Wyłącznym importerem samochodów
dostawczych Piaggio Commercial na terenie Polski jest spółka Uni-Truck dysponująca jedną z największych i najbardziej
doświadczoną autoryzowaną siecią sprzedaży i obsługi samochodów Piaggio Commercial, Fiat Professional i Iveco.

Charakterystyka techniczna modelu
Najważniejszą cechą charakterystyczną
jest zastosowanie dwupaliwowego czterocylindrowego silnika o zapłonie iskrowym o pojemności skokowej 1,5 dm3
(licencja Mitsubishi), który jest zasilany
benzyną i – zależnie od wyboru klienta
– gazem LPG lub CNG. W wersji zasilanej LPG silnik rozwija moc maksymalną
102 KM/75 kW, maksymalny moment

obrotowy wynosi 132 Nm. W wersji zasilanej sprężonym gazem ziemnym jest
to odpowiednio 92 KM/68 kW i 118 Nm.
Przy zasilaniu wyłącznie benzyną osiągi
wzrastają do 106 KM/78 kW i 136 Nm.
Silnik spełnia oczywiście wymagania
normy toksyczności spalin Euro 6 D,
w układzie wydechowym znajduje się
katalizator potrójnego działania. Wersja
z dwoma zbiornikami CNG zabiera łącznie 110 l gazu, przy zasilaniu LPG zbior-

Bohater testu: Piaggio Porter NP6 z silnikiem zasilanym benzyną i CNG o mocy 105 KM,
rozstaw osi 3250 mm, zabudowany jako wywrotka tylnozsypowa ze skrzynią o wymiarach
3080×1800 mm; 2,8 t dmc., ładowność ok. 1200 kg
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Zainteresowanie
stale rośnie
Grzegorz Łojek – regionalny przedstawiciel
handlowy Piaggio Commercial – wyjaśnia, w jaki sposób
wprowadza się samochody Piaggio na polski rynek.

Jak wygląda obecnie wprowadzanie samochodów Piaggio na rynek polski?
Grzegorz Łojek: Rozpoczęcie akcji marketingowej promującej produkty firmy
Piaggio Commercial to początek bieżącego roku, pierwsze pojazdy pojawiły się
na polskim rynku na początku II kwartału
br. Promocją samochodów Piaggio na naszym rynku zajmują się obecnie 4 osoby,
działając pod skrzydłami sieci Uni-Truck,
prowadzącej sprzedaż i serwis samochodów marki Iveco i Fiat Professional.
Próbujemy sprostać temu wyzwaniu.
Sukcesy w sprzedaży są, coraz więcej samochodów Piaggio Porter NP6 zaczyna
jeździć po polskich drogach, jak dotąd
przekazano już 20 pojazdów (plus kilka
w zabudowie czeka na finalizację).
Dla kogo jest to samochód?
Główną grupą użytkowników są firmy
działające w branży komunalnej, zakłady
kamieniarskie, firmy ogrodnicze, przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją
materiałów opałowych, takich jak pellet
czy węgiel. Interesują się nim również
przedsiębiorcy działający w innych branżach. Największą popularnością wśród
polskich klientów cieszą się wywrotki,
ponieważ jest to uniwersalny samochód
spełniający w największym zakresie potrzeby użytkowników. Na razie klienci
kupowali wersję z zasilaniem LPG, zainteresowanie CNG na razie jest niewielkie,
głównym argumentem przeciw jest ograniczony dostęp do stacji zasilania gazem.

Grzegorz Łojek

,
regionalny przedstawiciel
handlowy Piaggio Commercial

Możliwości wykorzystania tego
małego, ale bardzo ładownego
samochodu są bardzo szerokie,
głównym naszym celem jest
uświadomienie klientom jego
możliwości i zalet.

Oferujemy ten samochód wszystkim, którzy będą nim zainteresowani. Staramy się
szukać nowych możliwości i uświadamiać
klientom, że Porter NP6 to nowa jakość
na rynku. Często również sami klienci
otwierają nam oczy na nowe branże.
Demonstrujemy samochód, proponujemy
jazdy testowe – jeśli klient sam pozna ten
samochód, to szybko się przekona, że
jego zakup faktycznie ma sens.
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W jakiej grupie produktowej lokuje się
Piaggio Porter NP6, czyje udziały rynkowe chcecie uszczuplić?
Przede wszystkim nie chcemy z nikim walczyć, bo nie na tym polega handlowanie
i nasz biznes. Porter nie ma bezpośredniej konkurencji. Jest to na tyle nieszablonowy samochód, że trudno go porównać z pojazdami innych marek. Docelową
grupę odbiorców tworzyć mają głównie
małe firmy, choć spływające zapytania
wskazują na duże zainteresowanie różnych odbiorców, zwłaszcza przedsiębiorców, dla których transport zdecydowanie
nie stanowi działalności podstawowej.
Wprowadzenie nowego produktu na rynek wiąże się oczywiście z pewnym ryzykiem i stawia wyzwania. Trzeba poświęcić dużo czasu, pracując z klientami,
docierać do nich bezpośrednio, prezentując produkt – samochody demonstracyjne, które mamy, przekonywać ich,
zdobywać zaufanie. Za bardzo nie liczę
na to, że po pierwszym spotkaniu klient
zamówi to auto, choć przypadki takie już
mi się zdarzały: klienci zamówili samochód,
widząc go i jego specyfikację tylko w katalogu. To wszystko wymaga czasu.
Im większą pracę włożymy w rozpoznawalność tego samochodu, tym będzie
łatwiej o nim rozmawiać i przekonywać
do niego nowych klientów. Obecna sytuacja wynikająca z pandemii, chociażby
to, że są odwoływane różne targi branżowe, zadania nam nie ułatwia.
Jak wyglądają możliwości konfiguracji
zamawianego samochodu?
Możliwości wykorzystania tego małego,
ale bardzo ładownego samochodu są
bardzo szerokie, głównym naszym celem
– handlowców zajmujących się sprzedażą Portera NP6 na polskim rynku – jest
uświadomienie klientom jego możliwości i zalet związanych z ekonomiką eksploatacji.
Rozmawiając z klientem na temat konfiguracji kupowanego samochodu, staramy się wyczuć jego potrzeby. Nie jest
sztuką po prostu mu ten samochód, brzydko mówiąc, wcisnąć, chodzi o to, by klient
był naprawdę z niego zadowolony. Analizujemy wspólnie dostępne wyposażenie dodatkowe (przede wszystkim hak,
gdzie możemy wozić do 1000 kg na przyczepie), ustalamy, jakie elementy są mu
potrzebne, np. podwyższane burty, przy-
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krycie skrzyni plandeką czy inaczej zamocowane lusterka. Praktycznie możemy do tych samochodów dodać
wszystko, na co zezwalają przepisy i co jest technicznie wykonalne – oczywiście jeśli dla obu stron będzie
to ekonomicznie uzasadnione, biorąc pod uwagę konkurencyjną cenę pojazdu.
Co z dostępnością samochodów? Branża ma z tym
obecnie spore problemy…
Piaggio Commercial nie odczuwa zbytnio braków w dostawach komponentów, produkcja trwa nieprzerwanie.
Piaggio Porter powstaje w kooperacji z chińską firmą
Foton – kabiny są produkowane w Chinach, we Włoszech odbywa się ich kompletacja. Samochód ma
również dość uproszczoną architekturę elektroniczną,
w związku z czym mniej odczuwalne są – tak obecnie
powszechne – braki półprzewodników.

nik na gaz ma 55 l. Zasięg samochodu może sięgać aż 900 km
(CNG), w realnych warunkach eksploatacji, przy jeździe z ładunkiem zasięgi rzędu 700–800 km nie powinny być niczym
wyjątkowym. Cała instalacja gazowa objęta jest gwarancją fabryczną. Producent zaplanował przeglądy okresowe standardowo co 15 tys. km lub co roku – tak relatywnie krótkie interwały wynikają z konieczności obsługi instalacji gazowej.
Z silnikiem współpracuje manualna skrzynia biegów o 5
przełożeniach (rozpiętość 3,83–0,799), przekładnia główna
ma przełożenie 4,889 lub 5,286. Przy większym przełożeniu
samochód jest w stanie pokonywać wzniesienia o nachyleniu
wynoszącym nawet 27% (rozstaw osi 2650 mm).
Oferowane są wersje z pojedynczymi (rozstaw osi 2650,
3070 mm) lub bliźniaczymi kołami tylnymi (rozstaw osi 3000,
3250 mm), co znacznie rozszerza możliwości wyboru odpowiedniego Portera NP6. Samochód można wyposażyć w jedną
z szerokiej gamy zabudów. Producent – Piaggio Commercial,

reklama

Im większą pracę włożymy
w rozpoznawalność tego samochodu,
tym będzie łatwiej o nim rozmawiać i przekonywać do niego nowych klientów.
Obecna sytuacja wynikająca z pandemii,
chociażby to, że są odwoływane różne
targi branżowe, zadania nam nie ułatwia.
Mamy samochody dostępne od ręki – znajdują się
w niektórych serwisach Uni-Truck. Inne stoją na placu
we Włoszech i musimy je tylko stamtąd przetransportować. Dostawy dla polskich klientów realizowane
są zgodnie z harmonogramem – gdy rozmawiamy, na
dostawę czeka jeszcze 20 pojazdów. Często dłużej
trwa załatwianie niezbędnych formalności przez klienta,
np. leasingu, niż dostawa samochodu od producenta.
W przypadku zamówień specjalnych czas dostawy nie
przekracza zazwyczaj 3 miesięcy.
Jeśli nadal będzie duża dostępność samochodów oraz
przede wszystkim zainteresowanie klientów, to plan
sprzedaży, jaki narzuciliśmy sobie na przyszły rok,
zrealizujemy w ciągu pół roku. Zainteresowanie tymi
samochodami przekroczyło nasze początkowe oczekiwania i stale rośnie. Osobiście jestem optymistą, szukam rozwiązań, a nie problemów i wierzę, że to się uda.
Wierzę w ten samochód, lubię go, nie boję się rozmawiać z klientami o jego minusach – takie nastawienie
ułatwia mi pracę.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © G. Łojek
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oprócz podwozia pod zabudowę oferuje
2 wersje nadwoziowe: ze stałą skrzynią
ładunkową oraz wywrotkę tylnozsypową.
Wywrotka i skrzynia to praktycznie samochody bliźniacze, o identycznych wymiarach skrzyni ładunkowej. Klienci mogą
wybierać spośród 4 różnych długości i 2
szerokości (2200, 2530 i 2800 mm przy pojedynczych kołach + szerokość 1680 mm
oraz 2530, 2800 i 3080 mm przy bliźniakach + szerokość 1800 mm).

Rozmiary
skrzyni ładunkowej pozwalają
na przewożenie
do 4 europalet

Porter NP6 oferowany jest z zabudowami fabrycznymi: skrzyniową i wywrotką, ale istnieje również
możliwość zamówienia podwozia, które można np.
wyposażyć w zabudowę skrzyniowo-plandekową

© G. Łojek

zadań, zwłaszcza że nośność samego podwozia pod zabudowę wynosi 1600 kg.
Z łatwością można go adaptować do
zimowego utrzymania dróg, montując
na skrzyni posypywarkę, a z przodu płytę
czołową, do której zostanie zamocowany
pług. Ta niewielka pługosolarka z łatwością wykona swoją pracę np. na wąskich
osiedlowych uliczkach czy chodnikach.
W przygotowaniu jest również Piaggio
Porter NP6 w wersji komunalnej z zabudową śmieciarką o pojemności 3,5 m3,
co poszerzy możliwości wykorzystania pojazdu. Samochód taki doskonale się sprawdzi w ścisłych centrach miast, na małych
osiedlach czy terenach podmiejskich.
W przygotowaniu jest kolejna wersja
fabryczna ze zintegrowanym nadwoziem
furgonowym. W tej wersji w ładowni
o pojemności użytkowej 5,6 m3 (długość
2700 mm, szerokość 1540 mm, wysokość
1390 mm) zmieści się już 5 europalet.
Polscy klienci już złożyli pierwsze zamówienia na te samochody, mimo że nie mieli
jeszcze okazji ich fizycznie zobaczyć.

Deska rozdzielcza maksymalnie uproszczona,
obsługa poszczególnych funkcji jest intuicyjnie
prosta – widać, że samochód został stworzony
do pracy, a nie do zabawy

Z danych katalogowych wynika, że
przy masie własnej (masa własna oczywiście zależy od wersji i ilości oraz objętości zbiorników) 1360 kg maksymalna
ładowność Portera NP6 wyposażonego
w otwartą skrzynię ładunkową i zasilanego benzyną i LPG to 1440 kg (2,8 t dmc.,
koła bliźniacze, rozstaw osi 3000 mm).
Z kolei wybierając wersję o masie własnej 1510 kg z silnikiem zasilanym benzyną i CNG, można skonfigurować pojazd o ładowności 1290 kg (2,8 t dmc.,
koła bliźniacze, rozstaw osi 3250 mm).
Silnik o mocy 105 KM napędzający koła
osi tylnej wystarczy do tego, aby klient
mógł skutecznie przewozić swoje ładunki, oczywiście przy założeniu, że pojazd nie
będzie przeładowywany. W przypadku gdy
zdecydujemy się na wywrotkę tylnozsypową, należy się liczyć ze zmniejszeniem
ładowności samochodu o 95 kg.
Dysponując tak wysokimi wartościami wskaźnika ładowności, czyli stosunku
masy własnej do ładowności (do 51%),
Piaggio Porter NP6 jawi się nam jako

samochód stworzony z myślą o maksymalizacji wydajności zarówno pod względem masy przewożonego ładunku, jak
i kosztów eksploatacji wynikających z niskiej ceny zakupu połączonej z obniżonymi kosztami paliwa.

Wielozadaniowość z definicji
Na skrzyni ładunkowej zmieszczą się
4 europalety. Chociaż w wersji fabrycznej dostępne są tylko 2 rodzaje zabudowy
– skrzynia i wywrotka – to Porter NP6
może zostać przystosowany do różnych
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Pozytywne zaskoczenie
Do niewątpliwych atutów Portera
należą montowane fabrycznie dwupaliwowe silniki. Klienci docenią to, że zasilanie gazem jest znacznie tańsze niż
benzyną czy olejem napędowym. Dla innych plusem jest to, że auto mieści się
w wąskie bramy i wjazdy (szerokość
1,95 m z lusterkami, po ich złożeniu jest
to 1,68 m), w które inne, większe samochody dostawcze nie byłyby już w stanie wjechać. Piaggio Porter NP6 bez problemów wjedzie również do większości
garaży podziemnych.
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Dwa zbiorniki CNG o pojemności 55 l każdy
+ 45-litrowy zbiornik benzyny to zasięg
operacyjny sięgający nawet 900 km

Elektrohydrauliczny układ wywrotu jest
obsługiwany przyciskiem na desce rozdzielczej, skrzynia unosi się i opuszcza szybko;
niewielkie ilości materiałów sypkich
(maksymalnie 1195 kg) dzięki niedużym
gabarytom samochodu dowieziemy
w nawet trudno dostępne miejsca

Kabina, chociaż mała, jest
zadziwiająco komfortowa
i do jakości zastosowanych
materiałów czy montażu nie
można mieć zastrzeżeń;
chociaż kierownica bez
regulacji położenia,
to pozycja za kierownicą
jest poprawna

Chociaż pewne wątpliwości mogą
wzbudzać niewielkie osiągi, to w większości przypadków okazują się w zupełności wystarczające. Dużą zaletą samochodu jest też jego zwrotność.
Wspominaliśmy już o relatywnie dużej ładowności tego pojazdu. Dysponując
wywrotką lub zwykłą skrzynią ładunkową,
można przewozić bardzo wiele różnych
ładunków, uniwersalność Portera NP6
podnosi również to, że możliwe jest zamówienie zabudowy innego rodzaju.
Kluczowym argumentem przemawiającym za wyborem tej niewielkiej
ciężarówki jest jej dostępność i niska
cena. Piaggio Porter NP6 wyposażony
w 55-litrowy zbiornik LPG i 45-litrowy
zbiornik benzyny z fabryczną skrzynią
o wymiarach 3080×1800 mm kosztuje
nieco poniżej 94 tys. zł netto.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Pożarnicze Targi
Florian
Marek Pisarek

Na terenach wystawowych w Dreźnie w dniach
7–9 października 2021 r. odbyły się jubileuszowe,
organizowane już po raz 20., Targi Pożarnicze Florian.
Tegoroczne motto przewodnie targów to „Ochrona
przed pożarami, katastrofami i klęskami żywiołowymi”.

THT Polička
Jednym z ciekawszych pojazdów był
ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
czeskiej firmy THT Polička, zabudowany
na 18-tonowym podwoziu Tatra Force T
815-7M6R21.42Z 4×4.1, z silnikiem Cummins Euro VI o mocy 396 KM (291 kW).
Kabina przedłużona dwudrzwiowa o obsadzie 1+3. Maksymalna prędkość samochodu to 100 km/h, jednym z ważniejszych
parametrów technicznych samochodu jest

jego głębokość brodzenia, która wynosi
aż 1200 mm bez przygotowania i 1500 mm
z przygotowaniem. Samochód ponadto
charakteryzuje się niedużą wysokością
(maksymalnie 2995 mm), nisko położony
jest również środek ciężkości. Zastosowanie napędu 4×4 i wspomniane parametry techniczne sprawiają, że samochód
bardzo dobrze sobie radzi w trudnych
warunkach terenowych podczas prowadzonych działań ratowniczych, zwłaszcza w terenie zalesionym.

Samochód
ratowniczo-gaśniczy czeskiej firmy
THT Polička,
zabudowany
na 18-tonowym
podwoziu Tatra
Force T
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W targach wzięło udział ponad 220 wystawców z 11 krajów, w tym z Polski.
Wystawę tę obejrzało ponad 13 000
osób, wśród których byli strażacy ochotnicy, zawodowi oraz miłośnicy sprzętu
pożarniczego. Targi Florian stają się
drugą najważniejszą imprezą branżową
po Targach Interschutz organizowanych
w Hanowerze.
W czasie targów odbyły się specjalistyczne wykłady, w których tematem wiodącym była elektromobilność, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania
służb ratowniczych w przypadku pożarów
pojazdów elektrycznych oraz transportu
uszkodzonych pojazdów elektrycznych
przez firmy pomocy drogowej. Urozmaiceniem targów były pokazy dynamiczne,
na których można było zobaczyć strażaków
Drezdeńskiej Straży Pożarnej prowadzących akcje ratowniczo-gaśnicze.
Na wystawie można było obejrzeć pożarnicze samochody specjalne, w tym drabiny hydrauliczne, podnośnik, samochody operacyjne i nośniki kontenerowe,
samochody ratowniczo-gaśnicze lekkie,
średnie i ciężkie. Firmy prezentowały nowości nie tylko w segmencie samochodów pożarniczych, ale również w zakresie
sprzętu ratowniczego i pomocniczego,
który jest w wyposażeniu samochodów
ratowniczo-gaśniczych oraz samochodów
specjalnych ratownictwa technicznego
lub chemicznego.
Swoje pojazdy pokazały wszystkie znane
służbom ratowniczym firmy pożarnicze,
w tym Rosenbauer, Ziegler, Schlingmann,
Magirus, Lentne czy czeski producent THT
Polička. Polski akcent na targach stanowiły
samochody ratowniczo-gaśnicze przygotowane przez firmę Wawrzaszek ISS.
Producenci pojazdów pożarniczych oraz
sprzętu pożarniczego w swoich konstrukcjach w coraz szerszym zakresie zwracają uwagę na bezpieczeństwo, ergonomię oraz aspekt ekologiczny. Wystawcy
zaprezentowali wiele nowości w zakresie pojazdów pożarniczych, sprzętu pożarniczego i pomocniczego, nie zabrakło
też nowatorskich rozwiązań technicznych
wykorzystanych przy ich produkcji.
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Po prawej
i lewej stronie
zabudowy
rozmieszczono
po 3 skrytki
sprzętowe
z regulowanymi półkami

Zabudowa pożarnicza została wykonana ze skręcanych profili aluminiowych
osłoniętych gładką blachą aluminiową.
Po prawej i lewej stronie zabudowy rozmieszczono po 3 skrytki sprzętowe z regulowanymi półkami, zamykane żaluzjami z lekkich profili aluminiowych. Skrytka
z tyłu zabudowy jest zamykana podnoszoną do góry klapą z aluminium, chroniącą
operatora autopompy przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.
Wejście na dach w formie podestu roboczego ułatwia drabinka.
Środki gaśnicze są przewożone w dwóch
kompozytowych zbiornikach: woda w zbiorniku o pojemności 4800 dm3, środek
pianotwórczy w zbiorniku o pojemności
180 dm3. W tylnej części zabudowy znajduje się dwuzakresowa autopompa THT
PKA o wydajności 2000 dm3/min przy
ciśnieniu 10 bar oraz 250 dm3/min przy
ciśnieniu 40 bar. Autopompa ma 4 nasady
tłoczne oraz nasadę ssawną umieszczoną
z tyłu. Z przodu kabiny zamocowano działko zderzakowe wodno-pianowe o wydajności 1000 dm3/min przy ciśnieniu 10 bar
sterowane elektrycznie z kabiny.

Magirus
Wzrost liczby dużych pożarów lasów
w różnych krajach europejskich skłonił
służby ratownicze do zamawiania wysoce
specjalistycznych samochodów pożarniczych. Jeden z takich specjalistycznych
samochodów został zaprezentowany przez
Magirusa. Zabudowę wykonano na podwoziu Iveco Eurocargo FF150-32W o 15 t
dmc. Pojazd napędza silnik Euro VI o mocy
320 KM (235 kW). Całkowita masa pojazdu gotowego do akcji wynosi 14 000 kg.
Prezentowany pojazd stanowi połącze-

niego. Po prawej i lewej stronie umieszczono po 2 skrytki sprzętowe oraz jedną
z tyłu, są one zamykane żaluzjami z lekkich profili aluminiowych.
Zbiornik na wodę ma pojemność
3000 dm3, zbiornik do instalacji systemu
samoobrony ma pojemność 300 dm3, a na
środek pianotwórczy 200 dm3. Do podawania środków gaśniczych służy autopompa Magirusa o wydajności 2000 dm3/min
przy ciśnieniu 10 bar. Podwozie jest zabezpieczone wodną instalacją tryskaczową.

Specjalistyczny
samochód pożarniczy zaprezentowany
przez Magirusa.
Zabudowę wykonano na podwoziu
Iveco Eurocargo

nie zwrotności i dobrych właściwości
terenowych (prześwit 400 mm) przy jednocześnie nisko położonym środku ciężkości. Są to cechy ważne w walce z pożarami lasów.
Kabina dwudrzwiowa o obsadzie trzech
ratowników ma dodatkowe orurowanie
zabezpieczające przydatne przy przejeździe przez zadrzewione tereny. Zabudowę pożarniczą wykonano w systemie
AluFire 3, tzn. szkielet jest ze skręcanych
profili aluminiowych. Poszycie zewnętrzne jest wykonane z gładkich i profilowanych blach aluminiowych klejonych do

Rosenbauer
Rosenbauer na targach po raz pierwszy pokazał ciężki lotniskowy samochód
ratowniczo-gaśniczy wykonany w technologii modułowej MT (Modular Technology). Zabudowę wykonano na podwoziu Mercedes-Benz Zetros 3348 o 29 t
dmc. Pojazd napędza silnik Euro III o mocy 480 KM (350 kW), zastosowano automatyczną skrzynię biegów Allison 4500.
Kabina dwudrzwiowa zabiera czterech
ratowników w układzie 1+3. Zabudowa
pożarnicza składa się z 3 modułów: sprzę-
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Rosenbauer na targach po raz pierwszy pokazał ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy wykonany w technologii
modułowej MT (Modular Technology). Zabudowę wykonano na podwoziu Mercedes-Benz Zetros

towego, zbiorników na środki gaśnicze
oraz przedziału autopompy z osprzętem.
Szkielet zabudowy jest wykonany z wytłaczanych profili aluminiowych i osłonięty
wycinaną laserowo gładką i profilowaną
blachą aluminiową. Skrytki sprzętowe po
2 z prawej i lewej strony są zamykane
żaluzjami wykonanymi z lekkich profili
aluminiowych, tylna skrytka przedziału
autopompy jest zamykana podnoszoną do
góry klapą z gładkiej blachy aluminiowej.
Zbiorniki na środki gaśnicze są wykonane z polipropylenu, zbiornik na wodę
ma 6150 dm3, a na środek pianotwórczy 750 dm3. Ponadto w wyposażeniu
znajduje się proszkowy agregat gaśniczy
Minimaxa o pojemności 250 kg. W tylnym module jest zabudowana niskociśnieniowa autopompa typu N35 o wydajności 3500 dm3/min przy ciśnieniu 10 bar.
System dozowania środka pianotwórczego to automatyczny system typ FIXMIX 2.0 A, pozwalający na uzyskiwanie
stężeń 1%, 3% i 6%. Do podawania środków gaśniczych służą działka wodno-pianowe dachowe RM 35C o wydajności
3000 dm3/min przy ciśnieniu 10 bar i zasięgu rzutu do 75 m oraz zderzakowe
RM15C o wydajności 1500 dm3/min również przy ciśnieniu 10 bar i zasięgu rzutu
do 70 m z deflektorami umożliwiającymi zmianę kształtu wypływającego środka gaśniczego.
W tylnej skrytce na zwijadle z napędem elektrycznym znajduje się linia szybkiego natarcia z wężem o długości 60 m
zakończona prądownicą RB101 o wydajności od 130 do 400 dm3/min przy ciśnieniu 6 bar. Podawanie proszku na miejsce
akcji zapewnia linia szybkiego natarcia
nawinięta na zwijadle, zakończona prą-

downicą proszkową. System ochrony własnej podwozia składa się z 6 tryskaczy
o wydajności 75 dm3/min każdy przy
ciśnieniu 10 bar. Ze względu na rodzaj
zastosowanej skrzyni biegów możliwa jest
jazda w trybie Pump&Roll – pompuj
i jedź, co umożliwia jednoczesną jazdę
i pracę układu wodno-pianowego wraz
z podawaniem środków gaśniczych.
Oświetlenie pola pracy zapewnia m.in.
wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy FIRECO Fire CAN LED z najaśnicami 8 × 42 W. Z przodu zainstalowano
wyciągarkę linową o napędzie elektrycznym WARN 9, o maksymalnej sile uciągu
41 kN, z liną o długości 30 m.

Bronto Skylift – Lentner
Znany europejski producent podnośników hydraulicznych Bronto Skylift z Finlandii razem z niemieckim producentem
samochodów pożarniczych Lentner przedstawili nowy podnośnik hydrauliczny
z boczną drabiną typu F32TLK o maksymalnej wysokości roboczej 32 m. Masa
całkowita pojazdu gotowego do akcji nie

Nowy podnośnik
hydrauliczny
z drabiną boczną
przygotowany
przez Bronto
Skylift
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przekracza 16 t – jest to więc pojazd zaliczany do kategorii średniej. F32TLK nie
ma typowej bocznej drabiny ewakuacyjnej, ale kompletny zestaw drabin, które
dzięki teleskopowemu masztowi przegubowemu są niezwykle stabilne.
Pojazd ten spełnia dwie funkcje: jest
podnośnikiem i zarazem drabiną, przez
co wzrastają jego możliwości taktyczno-techniczne i ratownicze. Kosz ma nośność 500 kg i można go obracać na boki
o 50° i 55°. Oznacza to, że do okien i balkonów można podchodzić w dużej mierze niezależnie od miejsca ustawienia
drabiny teleskopowej. Z przodu kosza
znajduje się rozkładana platforma ratunkowa, która m.in. umożliwia bezpieczny
dostęp dla wózków inwalidzkich. Bronto
Skylift dostarcza maszty teleskopowe,
a Lentner produkuje zabudowę pożarniczą ze skrytkami sprzętowymi.
Zabudowę wykonano na 16-tonowym
podwoziu samochodu ciężarowego Mercedes-Benz Atego 1630 z silnikiem Euro VI
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wych podnoszonych i opuszczanych w dół
za pomocą siłowników jest zaczepiona
wysuwana drabina.
Samochód ma 7 skrytek sprzętowych
po 3 z prawej i lewej strony oraz jedną
z tyłu. Skrytki sprzętowe są zamykane
żaluzjami z lekkich profili aluminiowych.
Wyjmowanie sprzętu ze skrytek ułatwiają opuszczane podesty w wykonaniu antypoślizgowym. Do przewożenia środków
gaśniczych służą 2 kompozytowe zbiorniki
na wodę o pojemności 2000 dm3 i środek pianotwórczy o pojemności 200 dm3.
Do podawania środków gaśniczych służy
zabudowana w tylnej części autopompa

Zabudowę
wykonano
na 16-tonowym podwoziu
Mercedes-Benz
Atego

o mocy 299 KM (220 kW). Kabina dwudrzwiowa o obsadzie 1+3. Zabudowa
pożarnicza klasyczna z profili i blachy aluminiowej. Po prawej i lewej stronie po
2 skrytki sprzętowe zamykane żaluzjami
z lekkich profili aluminiowych. Po prawej
i lewej stronie są zamykane schody ułatwiające wejście na podest roboczy.
Stabilizację podnośnika zapewniają
wysuwane i poziomowane automatycznie
podpory. Podnośnik składa się z teleskopowego ramienia głównego o długości
od 9 do 22 m po wysunięciu poziomym
oraz ramienia z koszem ratowniczym
o długości 6,20 m, za pomocą którego
kosz można opuścić na wysokość roboczą
5,5 m poniżej poziomu terenu. Ponieważ
maszt teleskopowy można podnieść do
84°, ma on rozszerzony zakres zastosowań w wąskich uliczkach. Obrotnica w żadnej pozycji nie wystaje na boki poza obrys
pojazdu – jest to ważne na ciasno zaparkowanych ulicach. W koszu znajduje
się działko wodno-pianowe o wydajności
2500 dm3/min przy ciśnieniu 10 bar i maksymalnym zasięgu do 68 m. Ponadto ramię można wykorzystać do podnoszenia
ciężarów o masie do 2200 kg.

Wawrzaszek ISS
Firma Wawrzaszek ISS pokazała m.in.
średni samochód ratowniczo-gaśniczy wykonany w nowej technologii WIISTEC.
Zabudowa jest na 16-tonowym podwoziu
Mercedes-Benz Atego 1530 AF 4×4 z silnikiem Euro VI o mocy 299 KM (220 kW).
Samochód jest wyposażony w kabinę
fabryczną dla kierowcy i dowódcy oraz
w zintegrowaną z zabudową dwudrzwiową kabinę dla pozostałej załogi. Ergonomiczne i bezpieczne wsiadanie i wysia-

Firma Wawrzaszek ISS
pokazała m.in.
średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
wykonany w nowej
technologii WIISTEC.
Zabudowa jest
na 16-tonowym podwoziu Mercedes-Benz
Atego

danie z kabiny załogi zapewniają stopnie
wysuwające się automatycznie, gdy strażacy otwierają drzwi.
Zabudowa pożarnicza WISSTEC charakteryzuje się większą stabilnością, zmiennością półek sprzętowych oraz większą
przestronnością. Szkielet jest wykonany
z profili aluminiowych osłonięty gładką
blachą aluminiową. Dach zabudowy w formie podestu roboczego, wejście na niego
ułatwia zamocowana z tyłu drabina. Na
dachu na szerokich profilach aluminio-

Ruberg E30 o wydajności 2000 dm3/min
przy ciśnieniu 10 bar. Oświetlenie pola
pracy wokół samochodu zapewnia zamontowany teleskopowy wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy Teklite
Raptor 2000 LED. W wyposażeniu znajduje się zestaw hydraulicznego sprzętu
ratowniczego oraz sprzęt i armatura wodno-pianowa.

Zdjęcia: © M. Pisarek
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Od 1 listopada 2021 r. nowy prezes Renault Trucks Polska. Jest menedżerem z 26-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w firmach z branży pojazdów użytkowych. Karierę rozpoczął w 1995 r. od pracy
w spółce MAN w Wielkiej Brytanii. W latach 2000–2007 był odpowiedzialny
za globalny dział zakupów w Volvo Construction Equipment i Volvo Powertrain. W latach 2008–2009 jako dyrektor ds. strategii dystrybucji i handlu detalicznego w Pekinie w Chinach odpowiedzialny był za spółki Renault Trucks,
UD Trucks i Volvo Trucks na Azję i Oceanię. Kolejne 2 lata na stanowisku
dyrektora zarządzającego odpowiadał za rynek bułgarski i serbski dla Renault
Trucks. W latach 2011–2019 kierował organizacjami rynkowymi w Tajlandii,
Singapurze i Indonezji odpowiedzialnymi za marki Renault Trucks, UD Trucks
i Volvo Trucks. W roku 2019 został mianowany na stanowisko president
director – head of JV w UD Astra Motor Indonesia (spółka Joint Venture
pomiędzy Volvo Group i Astra International utworzona w 2019 r. dla zarządzania całym biznesem UD Trucks w Indonezji).

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

Oficyna Wydawnicza MAZUR sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1
55-095 Mirków

Richard Slovák

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

Z dniem 1 listopada 2021 r. objął stanowisko dyrektora zarządzającego
w fabryce MAN w Niepołomicach oraz prezesa zarządu spółki MAN
Trucks sp. z o.o. Nowy dyrektor pochodzi ze Słowacji i jest doktorem socjologii, absolwentem słowackiego Uniwersytetu Danubius. Swoją karierę zawodową związaną z motoryzacją rozpoczął w 1997 r. na linii produkcyjnej
w zakładzie VW w Bratysławie. Konsekwentnie pokonywał kolejne szczeble
kariery, zajmując różne stanowiska w koncernie. Dr Richard Slovák
ma bogate doświadczenie w zarządzaniu produkcją, jakością i logistyką.
Pracował dla różnych marek koncernu VW na kilku kontynentach. Był m.in.
szefem zakładu Seata w Barcelonie oraz zakładu VW w Puebla w Meksyku.
Pracował również w zakładzie FAW-Volkswagen w Chinach, gdzie produkowane są modele Jetta i Bora.

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