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10 Przyszłość nadeszła. Nasz
raport z IAA Transportation

Na targach IAA Transportation 2022 w Hano-
werze producenci ciężarówek zaprezentowali
kilka ważnych innowacji. Oto nasz subiektywny
rzut oka na to, co widzieliśmy na targach – pre-
zentujemy tylko najważniejsze premiery i inno -
wacje w segmencie samochodów ciężarowych.

20 Rynek i elektryfikacja 
transportu: okrągły stół 
z Karin Ra°dström

Podczas wrześniowych targów IAA odbyła się
sesja okrągłego stołu, podczas której Karin
Ra°dström, CEO Mercedes-Benz Trucks, odpo -
wiadała na pytania związane z bieżącą sy-
tuacją na rynku oraz wizją elektryfikacji trans-
portu ciężarowego w wykonaniu zarządzanej
przez nią firmy.

32 Zelektryfikowana „Renia”

We wrześniu skorzystałem z propozycji Renault
Trucks Polska i odbyłem krótki test dystrybu-
cyjnym Renault Trucks D E-Tech 4×2. Przedsta -
wiam wrażenia z tej ciekawej przejażdżki.

42 Kanony i megatrendy

Tegoroczne targi IAA Transportation były dla
producentów naczep, przyczep i stosowanych
w nich komponentów okazją do zaprezento-
wania rozwiązań, które zapewniają redukcję
emisji CO2 z zestawów przegubowych przez
połączenie cyfryzacji, automatyzacji, zrówno-
ważonego rozwoju i elektryfikacji.

38 Naczepowe Top 20 
– ranking roku 2022

Zespół magazynu Global Trailer we wrześniu
2022 r. opublikował po raz kolejny globalny ran-
king producentów naczep. Prezentujemy świa-
tową czołówkę – Top 20.



N ajważniejszym pytaniem, jakie moglibyśmy 
postawić, rozważając kwestie elektryfikacji 
napędu, byłoby pytanie o to, jak ekologiczne są
pojazdy elektryczne? Tak, emisja z rury wyde-
chowej jest zerowa, więc sam pojazd (niemal)
nie emituje dwutlenku węgla i substancji 
toksycznych – to jest niesamowite. Ale to nie
całe równanie. Powinniśmy brać pod uwagę
cały bilans brutto, który obejmuje również
źródło energii elektrycznej zasilającej pojazd.
Skąd więc pochodzi prąd? Źródło energii elek-
trycznej ma duży wpływ na ostateczną emisję
CO2. A to, w jakim kraju i z czego jest ona 
produkowana, ma znaczący wpływ na wynik
bilansu. Inaczej przecież wygląda tzw. miks
energetyczny Polski, a inaczej np. Norwegii. 

Kiedy właściciele firm transportowych
analizują potencjalne opcje wyboru rodzaju 
napędu przyszłych swoich pojazdów, z pew-
nością muszą wziąć pod uwagę ogólne koszty
cyklu życia. Pojazdy elektryczne mają wyższą
cenę, a floty nie zawsze mogą liczyć na zachęty
rządowe. Całkowite koszty pojazdów muszą
być skorelowane ze zwrotem z inwestycji, aby
miało to sens biznesowy. W przypadku elektry-
ków na razie tak nie jest. 

Oprócz kosztów jednym z głównych proble-
 mów związanych z powszechnym wykorzysta-
niem elektrycznych ciężarówek może być zasięg.
Zgoda, wiele flot działa w ramach dziennego
zasięgu dostępnego w większości nowoczes-
nych elektrycznych ciężarówek, ale w dominu -
jącym na rynku transporcie dalekobieżnym tak
nie jest. Cały dzień w trasie to więcej energii
zużytej do napędu urządzeń pomocniczych niż
przewidywano, zlecenie awaryjne w drodze
powrotnej do bazy itp. może pochłonąć więcej
energii niż „normalny” dzień. Dodajmy jeszcze

Elektryczne naginanie
rzeczywistości

do tego uzasadnione obawy dotyczące utraty
zasięgu ze względu na ciężar oraz związane
z niskimi temperaturami otoczenia. 

Infrastruktura ładowania elektrycznego
potrzebna od zaraz? Wszyscy wiemy, że nowo-
czesna infrastruktura tankowania pojazdów,
jaką znamy, nie powstała z dnia na dzień.
Pierwsze stacje benzynowe w USA zaczęły się
pojawiać w latach 1905–1907, w Polsce był to
rok 1924. Nie bądźmy więc zbyt niecierpliwi 
– publiczne stacje ładowania elektrycznych
ciężarówek powstają, jest ich coraz więcej.
Wkrótce zapewne pojawią się stacje ładowania
o mocy sięgającej 1 MW. Niestety nawet przy -
słowiowa anielska cierpliwość nie wystarczy,
gdy z braku prądu w akumulatorach i stacji
ładowania, na której można by je doładować,
kontynuowanie jazdy będzie niemożliwe, 

Z jednej strony pojawiają się oświadczenia
różnych instytucji rządowych i producentów
mówiące o datach zaprzestania produkcji lub
użytkowania pojazdów z silnikami spalinowymi.
Z drugiej strony słyszymy o konieczności
oszczędzania zasobów energetycznych (w tym
prądu) ze względu na problemy z zaopatrzeniem
w surowce niezbędne do produkcji energii.
Może więc w tym pędzie ku elektryfikacji za
wcześnie chcemy zapomnieć o „wysłużonych”
silnikach spalinowych? Silnik Diesla jest
„passe” – takie wrażenie odniosłem po wizycie
na targach IAA Transportation w Hanowerze
i na baumie w Monachium. Przecież silniki
o spalaniu wewnętrznym są nadal doskona-
lone, spalają coraz mniej paliwa, można je
również zasilać paliwami odnawialnymi, 
takimi jak np. biogaz. 

Myślę, że w przypadku przejścia trans-
portu ciężkiego na pojazdy elektryczne, tak jak
we wszystkim, powinna zostać zachowana 
racjonalna równowaga. 

Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
redaktor naczelny

Jeśli nawet pobieżnie śledzimy to, co dzieje się w branży 

transportowej, słowo „elektryczny” słyszeliśmy więcej razy, 

niż można zliczyć. I chociaż elektryfikacja napędu samochodów

ciężarowych jest realną alternatywą dla paliw kopalnych, to czy

naprawdę jest przyszłością flot ciężarowych? I czy jest to 

rzeczywiście tak korzystna alternatywa, jak nam się wydaje?
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P ojazd na okładce to ciągnik siodłowy Mercedes-Benz eActros LongHaul z akumulatorowym
na pędem elektrycznym. eActros LongHaul został wyposażony w baterie LFP (litowo-żela-
zowo-fo sforanowe) charakteryzujące się dłuższą żywotnością niż powszechnie stosowane

akumulatory NMC. Trzy zestawy akumulatorów zapewniają zainstalowaną całkowitą pojemność
ponad 600 kWh, a dwa silniki elektryczne, jako część nowej e-osi, generują moc ciągłą 400 kW
(544 KM) i moc szczytową ponad 600 kW (816 KM). Ciągnik w 40-tonowym zestawie ma mieć
zasięg około 500 km na jednym ładowaniu akumulatora, dla których przewidziano możliwość łado-
wania z wysoką mocą – tzw. ładowanie megawatowe. Korzystając ze stacji ładowania o mocy
ok. 1 MW akumulatory seryjnego eActrosa LongHaul będzie można naładować z poziomu 20%
do 80% w czasie krótszym niż 30 min. eActros LongHaul został zaprojektowany tak, aby pojazd
i jego komponenty spełniały te same wymagania dotyczące trwałości, co porównywalny kon-
wencjonalny, ciężki, długodystansowy Actros. Oznacza to 1,2 mln km na drogach w ciągu dzie-
sięciu lat. eActros LongHaul w 2023 r. ma trafić do eksploatacji w firmach Amazon Transportation
Services i Rhenus Transport.

ZMARŁ DR BERNARD
KRONE, DŁUGOLETNI
WŁAŚCICIEL GRUPY
KRONE 

Z głębokim smutkiem informujemy, że 14 paź-
 dziernika br. w wieku 82 lat po krótkiej
i ciężkiej chorobie zmarł dr Bernard Krone,

wieloletni właściciel Grupy Krone i przewodniczący
rady programowej Bernard Krone Holding. Od-
szedł człowiek, który zbudował potęgę marki
Krone i był niepodważalnym autorytetem w bran -
ży transportowej. 

Nam dziennikarzom pozostaną w pamięci zawsze
interesujące spotkania i ciekawe rozmowy, w któ-
rych dr Bernard Krone dzielił się swoją olbrzymią

GNIOTPOL TRAILERS 
ZMIENIA SIĘ W GT TRAILERS 

N owa marka, nowe logo, rosnący eksport, wzrost przychodów
i udziałów w polskim rynku o niemal 20% to najważniejsze wy-
darzenia ostatniego okresu polskiego producenta przyczep, naczep

i pojazdów specjalnych. Gniotpol Trailers staje się GT Trailers.

„To ewolucja, nie rewolucja. Zmieniamy markę, by być jeszcze bardziej roz-
poznawalni na świecie” – wyjaśnia Agata Duliniec, prezes rodzinnej firmy
z województwa opolskiego.

W pierwszej połowie 2022 r. udział GT Trailers w polskim rynku nowych przy-
czep ciężarowych powyżej 3,5 t wyniósł ponad 20%. To wzrost o 17% r/r.
Eksport stanowi już 22% przychodów rodzinnej firmy, założonej w 1989 r.
przez Krystynę i Kazimierza Gniotów. Agata Duliniec, córka właścicieli, za-
rządza spółką od 2018 r. „GT Trailers jako marka już od kilku lat jest używana
przez naszych klientów, partnerów oraz wewnątrz firmy. Zmiana stanowi
więc dopełnienie naszego wizerunku. Wiąże się także z wejściem firmy na
kolejne zagraniczne rynki. Krótsza nazwa ułatwia zapis i zapamiętanie nazwy,
pozostając jednocześnie w zgodzie z wieloletnią tradycją Gniotpol Trailers”
– kontynuuje i dodaje, że odświeżenie wizerunku marki następuje w najlepszym
możliwym momencie: „Nasi kontrahenci oczekują od nas elastyczności,
przystosowania do szybko zmieniającej się rzeczywistości, skracania łańcu -
chów dostaw i nowych produktów, mających realny wpływ na oszczędność
paliwa. Tak rozumiemy pojęcie zrównoważonego rozwoju. Mijający rok
możemy określić jako bardzo udany. Jesteśmy przygotowani do zmieniającej
się koniunktury”. (KB)

wiedzą i doświadczeniem, ale również wplatał
wiele anegdot, dzięki czemu przeprowadzane wy-
wiady miały swój swoisty urok.

W jednym z wywiadów dr Bernard Krone powie-
dział: „Zawsze było moją dewizą, aby nigdy nie
pozostawić klienta bez pomocy. (…) Jedyną re-
ceptą na sukces jest skupienie się na kliencie, gdy
działa się zawsze pod hasłem: To, co pomaga
nam się wzmocnić, to współpraca z naszym klien-
tem. Nasza siła polega na zbliżeniu się do niego,
zaspokojeniu jego potrzeb poprzez zaoferowanie
mu pełnej obsługi. Nie możemy stracić tej podsta-
wowej zasady. Popełnimy błąd, jeśli będziemy mieć
więcej do czynienia z samym sobą, zamiast z je-
dynym władcą, którego mamy, jakim jest klient”.
Te piękne i mądre słowa pokazują, jak dużo cha-
ryzmy i empatii miał dr Bernard Krone. (DP)

Zdjęcie: © Krone
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100 TYSIĘCY NACZEP 
SCHMITZ CARGOBULL

N a wrześniowych targach IAA Transportation 2022 w Hanowerze
Andreas Schmitz, prezes zarządu Schmitz Cargobull AG, wyróżnił
Grupę EWT za sprzedaż stutysięcznej naczepy niemieckiego pro-

ducenta. Podziękował też całemu zespołowi Grupy EWT za zaangażowanie
w rozwój marki Schmitz Cargobull. Nagrodę odebrali właściciele Natacha
i Dirk Hoffmannowie.

POLAK WICEMISTRZEM
MIĘDZYNARODOWEGO
KONKURSU HIAB

P odczas wrześniowych targów IAA Trans-
portation 2022 w Hanowerze rozegrany
został międzynarodowy finał 4. edycji za-

wodów operatorów Hiab World Crane Champion -
ship 2022. W finale rywalizowało 9 operatorów
wyłonionych podczas krajowych eliminacji, pra-
cujących na co dzień na różnych modelach żurawi
Hiab. Polskę reprezentował Łukasz Paruzel, operator
z 15-letnim doświadczeniem.

Konkurs polegał na precyzyjnym operowaniu żura-
wiem przy maksymalnej prędkości. Tor zawodów
składał się z zadań, a ocenie podlegała szybkość
(czas wykonania zadań) i precyzja przejazdu. Wszyscy
do dyspozycji mieli ten sam model żurawia Hiab
232 X-HiPro. 

Po emocjonującej rywalizacji nasz reprezentant
Łukasz Paruzel zajął 2. miejsce i jest to najlepszy
wynik polskiego reprezentanta od lat w tym kon-
kursie. Zawody ponownie wygrał Szwed Andreas
Öhman, trzeci był Duńczyk Johnny Jensen. (KB)

Zdjęcia: © Hiab

Na podium stanęli: (od prawej) 
Łukasz Paruzel (2. miejsce), Andreas Öhman

(1. miejsce), Johnny Jensen (3. miejsce)

(od lewej) Artur Jasłowski 
– global product manager w Hiab
oraz Łukasz Paruzel

Przypomnijmy, że Grupa EWT istnieje ponad 25 lat i jest generalnym przed-
stawicielem Schmitz Cargobull AG na Polskę, Czechy i Słowację. Spółka EWT
Truck & Trailer Polska zajmuje się dystrybucją nie tylko rozwiązań transporto -
wych Schmitz Cargobull, ale i pojazdów użytkowych Mercedes-Benz za sprawą
spółki EWT Automotive Polska. Grupa EWT w Polsce to też dwa innowacyjne
centra kompetencyjne Truck & Trailer Center w Ołtarzewie i Strykowie oraz
oddziały w Gliwicach, Siedlcach, Komornikach k. Poznania i Nowej Wsi
Wrocławskiej k. Wrocławia, a także salon Truck & Trailer Store (TTS) używa-
nych pojazdów użytkowych w Strykowie. (KB)
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Przyszłość nadeszła. 
Nasz raport z IAA Transportation

AA Transportation odbyły się w Ha-
nowerze w okresie od 20 do 25 wrześ-
nia. Największa na świecie platforma

wystawiennicza dla transportu i logistyki
powróciła po 4-letniej przerwie spowo-
dowanej pandemią z nową innowacyjną
koncepcją. Targi, znane wcześniej jako
IAA Commercial Vehicles, na których
skupiano się na lekkich i ciężkich po-
jazdach użytkowych, w ramach nowej
koncepcji obejmują teraz całe spektrum
transportu i logistyki.

Transport towarów jest jednym z fi-
larów współczesnego społeczeństwa,
w którym wiele milionów ludzi każdego
dnia polega na niezawodnych i termino -
wych usługach. Jednak podczas gdy branża
od wielu lat znajduje się pod presją, aby
być bardziej „zieloną”, pandemia COVID
i rosnące koszty operacyjne spowodowane
wzrostem cen paliw i innych nośników
energii sprawiły, że konieczne staje się
stawienie czoła nowym wyzwaniom na
niespotykaną wcześniej skalę. Targi IAA
Transportation były okazją zarówno dla
producentów końcowych OEM , jak i ich
dostawców do zaprezentowania najnow -
szych produktów i rozwiązań mających
na celu przezwyciężenie wielu proble-
mów, z jakimi obecnie boryka się bran -
ża logistyczna.

Diesel to wstyd? 
W tym roku – jeśli jeszcze mieliśmy

co do tego wątpliwości – całkowicie jasne
stało się to, że proces elektryfikacji środ-
ków transportu drogowego dynamicznie
się rozwija. To bardzo ważny moment
w rozwoju branży transportowej. Przez

lata widzieliśmy wiele alternatyw, z któ-
rych oczywistym liderem był gaz ziemny
stosowany jako paliwo alternatywne w sil -
nikach spalinowych. Inne rozwiązania
pojawiały się jedynie na chwilę, by za-
raz zniknąć, odrzucone przez branżę jako
niepraktyczne, niewykonalne na skalę
masową lub po prostu nieopłacalne. 

Dariusz Piernikarski

| TECHNIKA |
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Na targach IAA Transportation 2022 w Hanowerze producenci ciężarówek

zaprezentowali kilka ważnych innowacji. Oto nasz subiektywny rzut oka na to, 

co widzieliśmy na targach – prezentujemy tylko najważniejsze premiery

i innowacje w segmencie samochodów ciężarowych.

Iveco zaprezentowało wreszcie zelektryfikowaną wersję modelu Daily. Jeśli chodzi o wygląd 
zewnętrzny czy kabinę, eDaily niewiele różni się od swoich odpowiedników z silnikami spalino-
wymi. Bez zmian w nośności, bez kreatywności w doborze możliwych wersji wyposażenia. eDaily
ukrywa za to całkowicie zmieniony układ napędowy. Silnik elektryczny zapewnia moc maksymalną
140 kW (190 KM) i maksymalny moment obrotowy 400 Nm. Tryb One Pedal Drive przekształca
energię kinetyczną hamulców w energię elektryczną, jednocześnie zmniejszając zużycie klocków
hamulcowych. Baterie mają konfigurację modułową (klient może wybrać liczbę pakietów do zain-
stalowania maksymalnie do 3), co pozwala na uzyskanie maksymalnego zasięgu do 400 km. 
FPT Industrial i Microvast zadbały o rozwój akumulatorów. Podczas targów IAA Iveco uroczyście
podpisało list intencyjny z Petit Forestier na dostawę 2000 pojazdów eDaily
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Nie dziwi zatem, że dominującym mo-
 tywem targów IAA była elektryfikacja
transportu we wszystkich jej wariantach
i odmianach. Wystarczy jeden dobitny
przykład: niezwykle odważną decyzją ze
strony Volvo Trucks było nieumieszczanie
na swojej ekspozycji pojazdów wyposa -
żonych w konwencjonalne silniki Diesla,
włączając w to także wersje zasilane pa-
liwem gazowym. W podobnym duchu po -
stąpili również inni producenci – jeśli na
ich stoiskach były prezentowane pojazdy
z silnikami wysokoprężnymi, to najczęś-
ciej umieszczano je gdzieś z boku, na
mniej eksponowanych miejscach. Re-
gułą było, by odwiedzający stoiska przede
wszystkim zwracali uwagę na oferowane
samochody z napędem elektrycznym. 

Można było nawet odnieść wrażenie,
że producenci ciężarówek teraz raczej
wstydzą się swoich silników wysokopręż -
nych. Oczywiście Diesel jeszcze nie umarł,
wręcz ma się dobrze i to sprzedaż samo -
chodów z tym właśnie typem silnika po-
zwala producentom na pozyskiwanie środ-
 ków niezbędnych do prowadzenia prac
badawczo-rozwojowych nad nowymi aku-
mulatorami czy ogniwami paliwowymi.
Diesel wciąż płaci za wszystko, ale w tym
momencie chyba nie o to chodzi – waż -
ny jest „zielony”, neutralny klimatycz-
nie wizerunek.

Ironicznie nieco mógłbym napisać, że
jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to cho-
dzi o pieniądze. Na tym etapie rozwoju,
na którym obecnie znajduje się branża

Iveco zaprezentowało również działający prototyp eDAILY 72C14E FCEV
wyposażony w system wodorowych ogniw paliwowych Hyundai i silnik
elektryczny o mocy 140 kW (188 KM) i momencie obrotowym 400 Nm. 
12 kg wodoru przechowywane jest w butlach pod ciśnieniem 700 bar, 
jest również pakiet akumulatorów produkcji FPT Industrial o pojemności 
37 kWh (użytkowa pojemność 35 kWh). Prototyp został przetestowany
w Europie, potwierdzając maksymalny zasięg 350 km, wykorzystanie
wyłącznie akumulatorów pozwala na przejechanie do 50 km. Maksymalna
ładowność to 3 t, rozstaw osi 4350 mm. Iveco eDAILY FCEV będzie idealny
do dostaw wymagających dużego zasięgu przy dużej ładowności

Stoisko Iveco na targach IAA Transportation
było współdzielone ze sprawdzonym już 
partnerem, czyli Nikola Corporation. Producent
ciężarówek z akumulatorowym napędem elek-
trycznym (BEV) i pojazdów z ogniwami paliwo-
wymi (FCEV) zaprezentował kilka modeli swo-
jego flagowego produktu, jakim jest Nikola Tre.
Był ciągnik w wersji 4×2 przeznaczonej 
na rynek europejski w pełnej wersji elektrycz-
nej. Oparty na platformie Iveco S-Way, ciągnik
Nikola Tre BEV wyposażony jest w pakiet 
akumulatorów o pojemności 753 kWh, a silnik
elektryczny generuje moc maksymalną 475 kW
(645 KM). Zasięg operacyjny pojazdu to 
500 km. Dysponując stacją ładowania o mocy
240 kW, akumulatory trakcyjne można nałado-
wać od 10% do 80% w 120 minut.
Wersja „beta” ciągnika elektrycznego 
z ogniwami paliwowymi (FCEV), czyli Nikola
Tre FCEV 6×2, wejdzie do seryjnej produkcji 
na rynek Ameryki Północnej pod koniec 2023 r.
Rozpoczęcie produkcji w Europie, w fabryce
w Ulm w Niemczech, przewidywane jest 
na pierwszą połowę 2024 r. 
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Imponujące prezentacje miały miejsce na stoisku DAF Trucks.
W centralnym punkcie ekspozycji znalazły się oczywiście długo
oczekiwane i zapowiadane modele z rodziny XD, która uzupełnia
gamę Nowej Generacji (XF, XG i XG+) i jest gotowa na paliwa 
alternatywne. Modele XD na razie dostępne są z silnikami spalino-
wymi. Obniżona pozycja kabiny, przedłużona przednia szyba, stan-
dardowe światła LED i system obserwacji martwego pola Corner
View czy ulepszona aerodynamika to niektóre z głównych cech 
pojazdu wyposażonego w zoptymalizowany silnik Paccar MX-11. 
DAF pokazał również swoje nowości w gamie elektrycznej,
z pełnymi elektrycznymi wersjami XD i XF, dla których początek
produkcji seryjnej jest zapowiadany na 2023 r. Wreszcie modele
XD i XF firmy DAF zostały również wprowadzone na rynek z doda-
niem litery „C” – jako pojazdy przeznaczone do pozadrogowych za-
stosowań okołobudowlanych. Był też prototypowy ciągnik DAF XF
wyposażony w wodorowe ogniwo paliwowe 

Za najważniejszy eksponat na ekspozycji Mercedes-Benz należy uznać elek-
tryczny ciągnik siodłowy eActros LongHaul przeznaczony do transportu budow-
lanego. Jest to rozwinięcie koncepcji wprowadzonego w zeszłym roku dystry-
bucyjnego modelu eActros, oferowanego jako 2- lub 3-osiowe podwozie pod
zabudowę. Kluczową różnicą jest technologia zastosowanych akumulatorów.
eActros LongHaul został wyposażony w baterie LFP (litowo-żelazowo-fosfora-
nowe) charakteryzujące się dłuższą żywotnością niż powszechnie stosowane

akumulatory NMC. Trzy zestawy akumulatorów zapewniają zainstalowaną
całkowitą pojemność ponad 600 kWh, a dwa silniki elektryczne, jako część 

nowej e-osi, generują moc ciągłą 400 kW (544 KM) i moc szczytową ponad
600 kW (816 KM). eActros LongHaul ma mieć zasięg około 500 km na jednym

ładowaniu akumulatora oraz umożliwiać ładowanie z wysoką mocą – tzw. 
ładowanie megawatowe. Korzystając ze stacji ładowania o mocy ok. 1 MW,

akumulatory seryjnego eActrosa LongHaul będzie można naładować z poziomu
20% do 80% w czasie krótszym niż 30 min

Od ubiegłego roku trwają intensywne testy pierwszych prototypo-
wych samochodów ciężarowych Mercedes-Benz GenH2 Truck 

napędzanych ogniwami paliwowymi – zarówno na własnym torze
testowym firmy, jak i na drogach publicznych. Warto zauważyć, że

wodór niezbędny do pracy ogniwa paliwowego przewożony jest
w postaci skroplonej w zbiornikach kriogenicznych. Daimler Truck

preferuje w dłuższej perspektywie zastosowanie wodoru ciekłego.
Jako nośnik energii ma on w tym stanie skupienia znacznie większą

gęstość energetyczną w stosunku do objętości niż w stanie gazo-
wym w postaci sprężonej. Pozwala to na przewożenie większej

ilości wodoru, a tym samym znacznie zwiększa zasięg kilometrowy
oraz zapewnia pojazdowi osiągi porównywalne z konwencjonalną

ciężarówką napędzaną olejem napędowym. Celem konstrukcyjnym
jest uzyskanie zasięgów nawet powyżej 1000 km bez konieczności

dodatkowego tankowania
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Scania kontynuowała wyznaczoną już w ostatnich latach ścieżkę elektryfikacji i na targach 
zadebiutowała z nowym elektrycznym ciągnikiem do zastosowań regionalnych z kabinami R 
lub S oraz silnikami elektrycznymi o mocy 412 kW (560 KM) i 449 kW (610 KM). Zasięg zbliżający
się do 350 km i imponująca pojemność akumulatora (625 kWh) oraz możliwość jego „ultraszyb-
kiego” ładowania to niektóre cechy nowej serii, która uzupełnia oferowane już na rynku elek-
tryczne modele Scanii przeznaczone głównie do transportu miejskiego i komunalnego

Na stoisku MAN Truck & Bus 
najważniejszym eksponatem 
był prototypowy ciągnik MAN
eTruck z napędem elektrycznym.
MAN eTruck nadaje się do cięż -
kiego transportu dalekobieżnego
z dziennym zasięgiem 
600–800 km, jego silnik 
elektryczny rozwija moc 
300–350 kW (408–476 KM)
i współpracuje ze skrzynią 
biegów o 4 przełożeniach. 
Na targach IAA firma MAN roz-
poczęła również przyjmowanie
zamówień na średnio- i długo-
dystansową ciężarówkę elek-
tryczną, która ma mieć zasięg
600–800 km i będzie wypo-
sażona w akumulatory produko-
wane przez MAN w nowej 
fabryce w Norymberdze. 
Ma również nastąpić reorganiza-
cja linii produkcyjnych w Mona-
chium, aby tam możliwe było
produkowanie znacznej liczby
pojazdów elektrycznych, 
podczas gdy ich odpowiedniki
z silnikami spalinowymi powsta-
wać będą w rozbudowywanej
właśnie fabryce MAN 
w Niepołomicach 

Volvo Trucks od jakiegoś czasu dysponuje już dużym
portfolio seryjnie produkowanych elektrycznych samo-
chodów ciężarowych. Na IAA pojawiły się również
przedseryjne wersje z wodorowym ogniwem paliwo-
wym – pierwsze testy tych pojazdów u klientów zapla-
nowano już na rok 2025. Ważną premierą szwedzkiego
producenta ciężarówek była własna zelektryfikowana
oś napędowa przeznaczona do ciężarówek BEV i FCEV.
Dysponowanie własną e-osią ma zapewnić większą
swobodę projektowania i, co ważniejsze, więcej
miejsca na podwoziu na przechowywanie zestawów
akumulatorów, co w konsekwencji pozwoli 
na zwiększenie zasięgu pojazdów

Firma Ford Trucks zaprezentowała swój pierwszy prototyp elektrycznej ciężarówki: 
jest to pojazd o futurystycznym designie, pokazany w Hanowerze jako 3-osiowe podwozie
z zabudową do zbiórki odpadów (śmieciarka), z akumulatorami o pojemności 392 kWh.
Akumulatory dostarcza firma Akasol, a pierwsze ciężarówki mają być produkowane
w Turcji od 2024 r. Ford Trucks ogłosił również plany, aby do końca tej dekady udział 
samochodów elektrycznych sprzedawanych na rynku europejskim sięgnął 50%

pojazdów użytkowych, niestety stale pod
uwagę musimy brać właśnie pieniądze.
To ich dostępność pozwala na posuwanie
się naprzód na tych wciąż nie do końca
wytyczonych zelektryfikowanych ścież -
kach rozwoju. Dotyczy to zarówno pro-
ducentów, jak i ich klientów – przyszłych,
masowych użytkowników pojazdów z na-
pędami elektrycznymi. Biorąc pod uwagę
obecną koniunkturę w gospodarce eu-
ropejskiej – bo na tym rynku działamy
– nie jest łatwo. Zestawienia dochodów
globalnych producentów samochodów
ciężarowych i kluczowych dostawców
komponentów za ostatni kwartał poka-
zują, że koszty badań i rozwoju sięgają,
a nawet przekraczają 5% sprzedaży. To
duża liczba.
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przygodę, a nieuporządkowane przejś-
cie, bez wspólnie ustalonych zasad (cho-
ciażby w zakresie infrastruktury łado-
wania) może nawet okazać się dla branży
paraliżujące i kosztowne. Jest to znaczne
ryzyko, które prawdopodobnie wzrośnie,
a na pewno nie zmaleje, przynajmniej
w perspektywie krótko- i średniotermi-
nowej, mimo że środki transportu – cię -
żarowe samochody z napędem elektrycz -
nym – czekają, by je zacząć kupować.

Zdjęcia: © D. Piernikarski

reklama

Quantron jest kolejnym stosunkowo nowym graczem na rynku pojazdów ciężkich,
ale firma z siedzibą w Gersthofen w Niemczech wprowadziła już na rynek kilka 
modeli ciężarówek i autobusów. Na targach IAA firma Quantron zaprezentowała 
2 modele nowych, bezemisyjnych ciężarówek segmentu ciężkiego, pojazdami bazo-
wymi są modele MAN TGS i TGX w konfiguracjach 4×2 i 6×2. Pierwszym z nich był
akumulatorowy Quantron QHM BEV 50-392, drugi to model Quantron QHM FCEV
(na zdjęciu) wyposażony w ogniwo paliwowe. Pojazd został opracowany 
we współpracy z firmą Ballard Power, która dostarczyła stos wodorowych ogniw
paliwowych do nowej ciężarówki. Ciągnik Quantron QHM FCEV ma mieć zasięg 
600–700 km, a także zelektryfikowaną oś Allison eGen Power 130 D. Zbiornik zinte-
growany z podwoziem może pomieścić do 54 kg wodoru. Podwozie pod zabudowę
w tej samej konfiguracji dostępne jest również w mniejszej, 27-tonowej wersji.
Firma Quantron zapowiedziała, że w przyszłym roku samochód ten będzie dostępny
na większości rynków. W przygotowaniu jest również wersja o jeszcze większej
ładowności, przeznaczona na rynki skandynawskie

Co dalej? 
Teraz pytanie nie brzmi: co się sta-

nie? To jasne: olej napędowy jako paliwo
wykorzystywane w silnikach samocho-
dów ciężarowych z czasem stanie się
coraz mniej istotny. W obecnej epoce, de-
finiowanej jako dekarbonizacja i walka
z efektem cieplarnianym, o efektach mie-
 rzalnych ustaleniami nakreślonymi w po-
rozumieniu paryskim potrzebne jest inne
podejście. Na pewno muszą się w nim

znaleźć – i w zasadzie już są – pojazdy
z bateryjnym napędem elektrycznym,
z ogniwem paliwowym czy z połącze-
niem obu. Może jest nawet miejsce na
coś zupełnie nowego? 

Tak. Trzeba będzie za to zapłacić.
Badania i rozwój przy 5% przychodu to
duży koszt, którego nie da się utrzymać
w dłuższej perspektywie. Dlatego wy-
zwanie dla wszystkich zaangażowanych
w przejście na transport bezemisyjny jest
oczywiste. Nie ma tu zbyt wiele miejsca na



Interna tional
Truck 

of the Year

Międzynarodowa ciężarówka,
van i autobus roku 2023 
– nagrody rozdane

dobycie nagrody Międzynarodowej
Ciężarówki, Vana czy Autobusu
Roku to dla producenta niezwykły

prestiż, międzynarodowe potwierdze-
nie jakości marki, no i oczywiście potężna
dźwignia marketingowa do wykorzysta-
nia w promocji produktów. Prezentujemy
w skrócie poszczególnych zwycięzców. 

DAF XD – Międzynarodowa
Ciężarówka Roku 2023

Seria XD firmy DAF została wybrana
Międzynarodową Ciężarówką Roku 2023
przez jury składające się z 24 europejskich
dziennikarzy. Tę prestiżową nagrodę ode-
 brał Harald Seidel, prezes firmy DAF
Trucks, podczas uroczystego wieczoru
prasowego na wrześniowych targach
IAA Transportation w Hanowerze.

Dzięki zwycięskiej liczbie 134 gło -
sów dystrybucyjna seria XD DAF Trucks
zwyciężyła z takimi konkurentami, jak
dalekobieżna Scania Super z układem
napędowym nowej generacji oraz Mer-
cedes-Benz Actros z silnikiem OM 471
trzeciej generacji.

Zgodnie z zasadami konkursu Mię-
dzynarodowej Ciężarówki Roku (Interna -
tional Truck of the Year – ITOTY) coroczną
nagrodę otrzymuje samochód ciężarowy
wprowadzony na rynek w ciągu ostatnich
12 miesięcy, który wnosi największy wkład
w efektywność transportu drogowego.
Wynik ten opiera się na kilku kryteriach,
takich jak innowacje technologiczne, kom-
fort, bezpieczeństwo, właściwości jezd -
ne, oszczędność paliwa, „ślad” środo-
wiskowy oraz całkowity koszt własności
i użytkowania (TCO).

Bazując na tym samym DNA, które
mają ciężkie modele DAF XF, XG i XG+
nowej generacji, konstruktorzy DAF Trucks
w modelu XD również w pełni wyko-
rzystali nowe przepisy UE dotyczące mas
i wymiarów. Rezultatem jest gama sa-
mochodów ciężarowych, która radykal-
nie poprawia bezpośrednią widoczność
(kluczowy czynnik dla pojazdów dystry-
bucyjnych), przestrzeń wewnątrz kabi -
ny, aerodynamikę, efektywność paliwo -
wą, bezpieczeństwo czynne i bierne oraz
komfort kierowcy.

Członkowie jury ITOTY docenili po-
zycję za kierownicą i lepszą widoczność
we wszystkich kierunkach dzięki dużej,
zakrzywionej szybie przedniej, szybom
bocznym z niskimi liniami pasów oraz oknu
w drzwiach bocznych. Cechy te – wraz
z opcjonalnym cyfrowym systemem wi-
zyjnym, który zastępuje tradycyjne lu-
sterka wsteczne i lusterko narożne – po-
prawiają bezpieczeństwo niechronionych
użytkowników dróg na zatłoczonych dro-
gach miejskich. Doceniono również osiągi
nowego, wysoce wydajnego, układu na-
pędowego opartego na sześciocylindro-
wym silniku Paccar MX-11 w połączeniu
ze zautomatyzowaną skrzynią biegów
ZF TraXon z zaawansowanymi funkcja -
mi predykcyjnymi.

Podsumowując głosowanie jury, prze-
 wodniczący International Truck of the Year,
Gianenrico Griffini, powiedział: „Wpro-
wadzając nową serię XD, firma DAF do-
starczyła najnowocześniejszą rodzinę cię -
żarówek do dystrybucji, która wyznacza
nowy punkt odniesienia w branży mo-
toryzacyjnej. Co więcej, nowy DAF XD
jest również odpowiednią platformą dla
nadchodzącej generacji elektrycznych
pojazdów akumulatorowych”.
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W tym roku zdobywcami złotych medali, czyli tytułów

Międzynarodowej Ciężarówki, Vana oraz Autobusu

Roku 2023, zostali: DAF serii XD, Volkswagen 

ID. Buzz Cargo oraz MAN Lion’s City 12 E. 

Mercedes-Benz eActros LongHaul otrzymał 

nagrodę 2023 Truck Innovation Award.
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Volkswagen ID. Buzz Cargo 
– Międzynarodowy Van Roku 2023

Międzynarodowym Vanem Roku 2023
(International Van of the Year – IVOTY)
został lekki samochód dostawczy o całko-
wicie nowej koncepcji, czyli Volkswagen
ID. Buzz Cargo. W 31. edycji konkursu,
podobnie jak dotychczas, głównym kry-
terium nagrody International Van of the
Year jest wkład w wydajność, bezpie-
czeństwo, zrównoważony rozwój i stan-
dardy środowiskowe w sektorze lekkich
samochodów dostawczych. Aby się za-
kwalifikować, pojazd musi być nowy, pro-
dukowany seryjnie do końca roku, za
który otrzymał nagrodę, i prezentować
znaczącą innowację technologiczną.

24-osobowe dziennikarskie jury eks-
pertów przyznało wspólnie nowemu, cał -
kowicie elektrycznemu Volkswagenowi
ID. Buzz 110 punktów. Można powie-
dzieć, że w tegorocznej edycji konkursu

panowała ostra konkurencja, gdyż nowy
Fordem Pro E-Transit otrzymał zaledwie
10 punktów mniej. Na 3. miejscu znalazły
się wspólnie Renault Kangoo E-Tech Van,
Nissan Townstar Zero-Emission i Mer-
cedes-Benz eCitan. Znakiem czasów jest
to, że wszystkie miejsca na podium zo-
stały zajęte przez samochody dostawcze
z napędem elektrycznym.

Komplementując firmę Volkswagen
Samochody Użytkowe, Jarlath Sweeney,
przewodniczący jury IVOTY, powiedział:
„Nieczęsto pojawia się zupełnie nowy
koncept vana, który natychmiast zostaje
wprowadzony na rynek. Nowy Volkswa -
gen ID. Buzz jest tego przykładem i zo-
stał zasłużenie uhonorowany tą nagrodą,
najwyższym wyróżnieniem w branży
lekkich pojazdów użytkowych. Gratulu-
jemy zespołowi projektowemu Volkswa -
gen Samochody Użytkowe stworzenia
tego wyjątkowego pojazdu, który dosko -

nale sprawdza się w dbającym o czystość
środowisku miejskim”. W uzasadnieniu
werdyktu czytamy też, że ID. Buzz wy-
różnia się futurystyczną i zgrabną sty-
listyką, ale nawiązuje również do orygi-
nalnego Transportera T1 sprzed 70 lat,
z maską w kształcie litery V, widocznym
znaczkiem VW i krótkimi zwisami.

Odbierając trofeum IVOTY 2023,
dr Carsten Intra, dyrektor generalny Volks-
 wagen Samochody Użytkowe, stwierdził:
„Cieszę się, że nasz ID. Buzz Cargo zo-
stał Vanem Roku 2023. Pierwsze zamó-
wienia z naszych rynków pokazują nam,
że nowy ID. Buzz Cargo to odpowiedni
model dla klientów komercyjnych, który
pojawił się we właściwym czasie. Otrzy-
mujemy bardzo emocjonalne, pozytywne
informacje zwrotne, gdziekolwiek ID. Buzz
się pojawia. Ta nowa forma mobilności
jest dobrze oceniana. Jesteśmy niezwykle
dumni i postrzegamy tę nagrodę jako
potwierdzenie naszej pracy i motywację
do kontynuowania tego, co dotychczas:
oferowania odpowiedniego pojazdu użyt-
kowego dla każdego naszego klienta”.
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MAN Lion’s City E – Międzynaro-
dowy Autobus Roku 2023 

MAN Lion’s City E został wybrany Mię-
dzynarodowym Autobusem Roku 2023.
Po tym, jak Neoplan Cityliner otrzymał
nagrodę Międzynarodowy Autokar Roku
2022, tegoroczne wyróżnienie jest po-
twierdzeniem wydajnych, wygodnych i in-
nowacyjnych produktów MAN Truck &
Bus. Elektryczny autobus miejski MAN
Lion’s City E przekonał zarówno klientów,
jak i jury konkursu: lider w zakresie za-
sięgu, niezawodności, komfortu i zrów-
noważonego rozwoju. Od 2020 r. MAN
Lion’s City 12 E cieszy się dużą popular -
nością wśród przewoźników, kierowców
autobusów i pasażerów w całej Europie,
czego dowodem jest ponad 1000 zamó-
wień z wielu krajów. 

Rudi Kuchta, szef Bus Business Unit
w MAN Truck & Bus, odebrał nagrodę
z rąk przewodniczącego jury, Toma Ter-
jesena, podczas uroczystej ceremonii na
targach IAA Transportation 2022. „Nowy
MAN Lion’s City 12 E ma przełomowy
design, bardzo cichą przestrzeń wewnątrz
oraz gwarantuje komfort na wysokim po-
 ziomie. Kabina kierowcy jest jedną z naj-
lepszych na rynku i zapewnia wysoki
poziom bezpieczeństwa” – powiedział
Terjesen. „Jury konkursu miało pozytywne
odczucia od pierwszej jazdy próbnej aż
do decyzji, że MAN Lion’s City 12 E jest
Autobusem Roku 2023”. 

Nagroda przyznawana jest od ponad
30 lat i jest jedną z najważniejszych mię-
 dzynarodowych nagród w branży auto-
busowej. „Jesteśmy bardzo dumni, że nasz
MAN Lion’s City E wywarł takie wrażenie
na jury branżowym i zostaliśmy uhono-
rowani tym prestiżowym wyróżnieniem”
– powiedział Kuchta. „Nagroda w impo -
nujący sposób pokazuje wyjątkową pracę,
jaką cały zespół MAN włożył w projekt
autobusu. Jednocześnie jest to kolejny
niesamowity nowy rozdział w historii
sukcesu naszego MAN Lion’s City E”.

Mercedes-Benz eActros LongHaul
– 2023 Truck Innovation Award 

Mercedes-Benz eActros LongHaul,
czyli koncepcyjny prototyp ciągnika siodło -
wego przeznaczonego dla ciężkiego trans-
portu dalekobieżnego, zdobył nagrodę
2023 Truck Innovation Award. Presti -
żową nagrodę wręczono Karin Rådström,
CEO Mercedes-Benz Trucks podczas IAA
Transportation. 

Nagroda Truck Innovation Award,
która potwierdza ogromne zmiany tech-
nologiczne i transformację energetyczną
w sektorze motoryzacyjnym, została przy-
znana przez jury konkursu International
Truck of the Year (ITOTY). Pojazd nomi -
nowany do tej nagrody musi być pojazdem
zaawansowanej technologii, wyposażo -
nym w alternatywny układ napędowy lub
układ paliwowy. W przeciwnym razie
musi oferować konkretne, zaawansowa -
ne technologicznie rozwiązania dotyczą -
ce łączności (pół- lub w pełni autono-
miczne systemy jazdy), możliwości jazdy
w konwojach połączonych lub zaawan-
sowanych usług wsparcia, takich jak
zdalna diagnostyka.

Zwycięskim wynikiem 112 głosów
Mercedes-Benz eActros LongHaul, czyli
ciężarówka – ciągnik siodłowy – z elek-
trycznym napędem akumulatorowym,
pokonał konkurencję w postaci również
innowacyjnych pojazdów, takich jak ZF
eTrailer, w pełni elektrycznej gamy Volta

Trucks Zero oraz pojazdów napędzanych
ogniwami paliwowymi Faun Enginius
do misji komunalnych. 

Członkowie jury docenili zaawanso-
wane cechy eActrosa LongHaul, który wy-
 korzystuje technologię ogniw litowo-że -
lazowo-fosforanowych o długiej żywotności
(LFP) z szybkim ładowaniem. Zwrócono
uwagę na wysokie tempo prac badaw-
czo-rozwojowych realizowanych przez
Mercedes-Benz Trucks. Doceniono rów-
nież kompaktowe wymiary ciągnika, który
przy rozstawie osi wynoszącym 4 m mie-
ści 3 pakiety akumulatorów o łącznej po-
 jemności ponad 600 kWh oraz 2 silniki
elektryczne, będące częścią nowej e-osi,
generujące moc ciągłą 400 kW.

Pokazany po raz pierwszy w 2020 r.
Mercedes-Benz eActros LongHaul już
przechodzi intensywne testy, w tym roku
trafi na drogi publiczne, a prototypy bli-
skie produkcji trafią do klientów w celu
przetestowania w rzeczywistych zasto-
sowaniach w 2023 r.

Podsumowując głosowanie jury, prze-
wodniczący International Truck of the Year
Gianenrico Griffini skomentował: „Mer-
cedes-Benz eActros LongHaul otwiera
nowy rozdział w kierunku e-mobilności.
To dowód na to, że przejście na transport
długodystansowy neutralny pod względem
emisji CO2 jest osiągalnym celem dzięki
wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań
i ciągłych prac badawczo-rozwojowych”. 

Opracowanie Dariusz Piernikarski
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Rynek i elektryfikacja transportu:
okrągły stół z Karin Ra°dström

ercedes-Benz Trucks ma do za-
 proponowania pełną gamę po-
jazdów elektrycznych: eActros

przeznaczony do ciężkiej dystrybucji lo-
kalnej, eEconic przeznaczony do zadań
komunalnych, chętnie wybierany przez
klientów eCanter jako lekki samochód
ciężarowy. Na model eActros – ciągnik
siodłowy przeznaczony do transportu
regionalnego – czekało wielu klientów.
Karin Rådström uzupełnia: „Na tego-
rocznych targach IAA zaprezentowa-
liśmy ciągnik eActros Long Haul prze-
znaczony do transportu dalekobieżnego.
Jest to dla nas bardzo ważny produkt, bo
jak wiadomo, ciągniki siodłowe mają
największy udział w sprzedaży samo-
chodów ciężarowych Mercedes-Benz.
Transport dalekobieżny jest też najważ -
niejszym segmentem, gdy mówimy o de-
karbonizacji transportu. Samochody te
pokonują znacznie większe dystanse niż
pojazdy komunalne czy dystrybucyjne,
zatem i potencjał redukcji CO2 jest o wiele
wyższy. To krótkie podsumowanie naszej
drogi, jaką do tej pory pokonaliśmy w kie-
runku elektryfikacji”. 

Przyszłość elektryfikacji
Każdy wielki producent samocho-

dów ciężarowych pokazał na targach po-
jazdy wyposażone w napęd elektryczny.
Nic zatem dziwnego, że wiele uwagi
podczas spotkania poświęcono ocenie
możliwości rozwoju rynku w zakresie
elektryfikacji środków transportu. W tym
kontekście nie mogło zabraknąć pytania
o to, jaki docelowo udział w rynku mogą
mieć samochody z elektrycznym napę-
dem akumulatorowym, a jaki z ogniwami
paliwowymi w ocenie przedstawicieli
Mercedes-Benz Trucks. Zdaniem Karin
Rådström konieczny jest równoległy roz-
wój obu technologii. „Najważniejszą za-
letą zastosowania ogniw paliwowych jest
większy zasięg pojazdu. Wynika to oczy-
wiście z zasady działania ogniwa paliwo -
wego, w którym do produkcji energii
elektrycznej wykorzystywany jest wodór,
przewożony na pokładzie w butlach.
Z kolei w przypadku akumulatorów limi -
tem jest ich ciężar – zbyt duży ogranicza
ładowność pojazdu” – wyjaśniała sze-
fowa Mercedes-Benz Trucks. Podkreśliła

również, że w przypadku samochodu
wyposażonego w ogniwo paliwowe prze-
wożone akumulatory mają mniejszą po-
jemność, są więc zdecydowanie lżejsze niż
w samochodzie z akumulatorami trakcyj-
nymi, co pozwala na przewożenie ładunku
o większym ciężarze. Dla klientów, któ-
rzy muszą dysponować maksymalną ła -
downością pojazdów, ogniwo paliwowe
będzie zatem lepszym rozwiązaniem. 

„Trudno jest prognozować, jak w roku
2030 będą wyglądać udziały rynnowe
obu tych typów pojazdów. Jest to częste
i trudne pytanie, zadajemy je sobie rów-
nież sami. Bardzo wiele zależy od tego,
jak rozwinie się sektor energetyczny, jak
dużo „zielonej” energii elektrycznej bę-
dzie dostępne, jak dużo „zielonego” wo -
doru i oczywiście od tego, jaką cenę
trzeba będzie zapłacić przy dystrybuto-
rze wodoru czy stacji ładowania” – kon-
kluduje Karin Rådström. I dodaje: „To jak
będzie kształtować się sytuacja w tym
obszarze, wpłynie na udziały rynkowe po-
jazdów bateryjnych i z ogniwami pali-
wowymi. Ponieważ rozwijamy obie tech-
nologie, jesteśmy przygotowani na to, by
w odpowiednim czasie zareagować, zwięk-
szając produkcję jednego czy drugiego
rozwiązania, w zależności od tego, jak bę-
 dzie wyglądać popyt ze strony klientów”.

„Gdy rozmawiamy z naszymi klien-
tami o elektryfikacji ich flot, w pewnym
sensie pozostajemy przy założeniu, że
w przyszłości systemy transportowe i ogól -
niej – logistyczne – pozostaną niezmie-
nione. Rozmawiamy o tym, jak można
zelektryfikować transport w tej postaci,
jaką mamy obecnie. Być może konieczne
byłoby już teraz przyjęcie za pewnik, że
w przyszłości zmienią się uwarunkowana
zewnętrzne związane z prowadzeniem
działalności transportowej, takie jak np.

Dariusz Piernikarski
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Podczas wrześniowych targów IAA odbyła 

się sesja okrągłego stołu, podczas której 

Karin Ra°dström, CEO Mercedes-Benz Trucks,

odpowiadała na pytania związane z bieżącą

sytuacją na rynku oraz wizją elektryfikacji

transportu ciężarowego w wykonaniu zarządzanej

przez nią firmy. Przedstawiamy najważniejsze

wątki tego ciekawego spotkania.
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dopuszczalne masy całkowite pojazdów
czy ich długości. Może takie zmiany po-
zwoliłyby na zoptymalizowanie rozwią -
zań dotyczących elektryfikacji” – uzupeł -
nia szefowa Mercedes-Benz Trucks. 

Rozwój infrastruktury
W rozmowach o pojazdach elektrycz-

nych nie może nie pojawić się temat zwią -
zany z rozwojem infrastruktury ładowa-
nia elektrycznych ciężarówek i tankowania
wodoru wykorzystywanego w ogniwach
paliwowych. Zdaniem Karin Rådström
dostępność infrastruktury ładowania jest
obecnie zdecydowanie większym wyzwa -
niem niż dostępność pojazdów elektrycz -
nych. „Z zadowoleniem odnotowujemy
kolejne inicjatywy związane z rozwojem
sieci ładowania. Wspólnie z Volvo Trucks
i Tratonem zobowiązaliśmy się do zbu-
dowania 1700 punktów ładowania sa-
mochodów ciężarowych, ale oczywiście
nie jest to liczba wystarczająca do tego,
aby zdekarbonizować cały sektor trans-
portu ciężarowego w Europie. Konieczne
są inne działania, trwają dyskusje na
poziomie Komisji Europejskiej. Na razie
wydaje się, że nie jesteśmy jeszcze go-
towi na pełną transformację naszej branży
– jest to proces, który wymaga czasu,
warto też od dyskusji przejść bardziej
zdecydowanie do działania” – komentuje
Karin Rådström.

Z kolei mówiąc o rozwoju infrastruk-
tury, Karin Rådström zauważyła, że w róż -
nych regionach podejmowane są różnego
rodzaju inicjatywy zmierzające do roz-
budowy infrastruktury ładowania aku-
mulatorów czy tankowania wodoru. Jej
zdaniem nie jest to z punktu widzenia pro-
ducentów pojazdów sytuacja optymalna,
ponieważ wprowadza pewien czynnik nie-
pewności dotyczący tego, czy na danym

obszarze możliwe będzie maksymalne wy-
korzystanie możliwości pojazdów z jednym
czy drugim rodzajem napędu. 

Równie istotna będzie cena energii
elektrycznej, a ta może być różna w po-
szczególnych krajach. Dotyczy to nie tylko
branży transportowej, ale także innych
gałęzi przemysłu. „Podobnie będzie z wo -
dorem, bo jest on już wykorzystywany
jako surowiec pozwalający na dekarbo-
nizację różnego rodzaju produkcji. Tak
więc te obszary wspólne, które powstaną,
będą wymagały z naszej strony stworze -
nia odpowiednio do tego dostosowanych
rozwiązań” – reasumuje Karin Rådström.

Wśród producentów panuje zgodne
przekonanie, że samochody ciężarowe
z bateryjnym napędem elektrycznym to
rozwiązania, które znajdą typowo zasto -
sowanie w transporcie dystrybucyjnym
i komunalnym, natomiast ogniwa pali-
wowe będą wykorzystywane w trans-
porcie dalekobieżnym. Szefowa Merce-
des-Benz Trucks zapytana o równoległe
wykorzystanie tych rozwiązań w pewnych
obszarach zastosowań wyjaśnia: „Duży
wpływ na to mieć będzie lokalny poziom

rozwoju infrastruktury. Oczywiście to, na
jaki rodzaj napędu zdecydują się klienci,
zależeć będzie od rodzaju wynikających
z tego korzyści, chociażby pod względem
możliwego do uzyskania zasięgu czy
ładowności. Myślę, że to nakładanie się
będzie dość silne”. 

Premiera: eActros LongHaul
Na targach IAA Transportation swoją

premierę miał eActros LongHaul, czyli
ciągnik siodłowy o bateryjnym napędzie
elektrycznym przeznaczony do realiza-
cji zadań w transporcie dalekobieżnym.
Osiągnięcie gotowości do produkcji se-
ryjnej zaplanowano na rok 2024. Firmy
Amazon i Rhenus już od 2023 r. będą
testować eActrosa LongHaul w warun-
kach rzeczywistej eksploatacji. eActros
LongHaul ma uzyskiwać zasięg około
500 km na jednym ładowaniu akumula -
tora oraz umożliwiać ładowanie z wysoką
mocą – tzw. ładowanie megawatowe.

Chociaż deklarowany zasięg do 500 km
jest imponujący, to podczas spotkania po-
 jawiły się pytania o to, czy zdaniem Mer-
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Karin Ra°dström jest członkiem zarządu Daimler
Truck Holding AG od 1 grudnia 2021 r. W tej funkcji

odpowiada za regiony Europa i Ameryka Łacińska
oraz markę Mercedes-Benz Truck. Jest również

członkiem zarządu Daimler Truck AG
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cedes-Benz taki zasięg jest wystarczający,
zwłaszcza że inni producenci deklarują
zasięgi swoich elektrycznych ciągników
dalekobieżnych na poziomie do 800 km.
Karin Rådström wyjaśniła, że z punktu
widzenia Mercedes-Benz Trucks istotne
jest to, jak daleko można zajechać na po-
jedynczym ładowaniu. „Być może inni
producenci, kalkulując zasięg swoich elek-
trycznych ciągników, kierowali się od-
ległością możliwą do przejechania w ciągu
jednego dnia pracy, zasięgiem dziennym.
Są to zatem zupełnie różne podejścia. My
zakładamy możliwość doładowanie po-
jazdu na trasie i ponowne ładowanie po
rozładunku. Jest to więcej niż można za-
komunikować, mówiąc o zasięgu możli-
wym do uzyskania na pojedynczym łado-
waniu akumulatorów”. 

Nasza rozmówczyni wskazała również
na fakt, że akumulatory trakcyjne sto-
sowane w samochodach ciężarowych są
stale udoskonalane, tak więc można mieć
pewność, że odległość możliwa do po-
konania na jednym ładowaniu z upływem
lat będzie się stale zwiększać. Zauważyła
również, że im cięższy jest przewożony
ładunek, tym większa presja na zmniej-
szenie ciężaru akumulatorów, co z kolei
skraca możliwy do uzyskania zasięg. Jej
zdaniem pewną opcją jest wykorzystanie

wać. W przeciwieństwie do właścicieli
samochodów osobowych, którzy w dużej
mierze kierują się emocjami, właściciele
firm transportowych są zazwyczaj bar-
dzo racjonalni i wybierają rozwiązania,
które mogą przynieść im konkretne ko-
rzyści” – dodaje szefowa Mercedes-Benz
Trucks. I uzupełnia: „Naszym zadaniem
jest pokazanie im, że bateryjne samocho -
dy elektryczne mogą być konkurencyjne
w porównaniu z ciężarówkami z silnika -
mi Diesla, jakie użytkują obecnie. Przy-
znam, że nawet przy tym argumencie na-
potykamy u klientów sporo wątpliwości,
dlatego tak ważne jest, aby mieli oni oka -
zję do przetestowania naszych elektry-
ków i samodzielnego wyrobienia sobie
opinii na ich temat. Naszym elektrycznym
ciężarówkom można ufać w równym stop-
 niu jak tym z silnikami konwencjonalnymi.
Istnieje różnica w koszcie zakupu, ale
ważne jest przekonanie, że rozwiązania
technologiczne są niezawodne”.

Ciekawym wątkiem w rozmowie z Ka -
rin Rådström była ocena kierowców jeżdżą -
cych konwencjonalnymi ciężarówkami
Mercedes-Benz wobec nachodzącej nie-
uchronnie elektryfikacji ciężkiego trans-
portu. Zapytana o to, czy spotyka się
z obawami ze strony kierowców przed
przesiadką na pojazdy elektryczne, sze-
fowa Mercedes-Benz Trucks jednoznacz -
nie stwierdziła, że obawy tego typu wy-
stępują bardzo sporadycznie. „Szczerze
mówiąc, nie zetknęłam się jeszcze z tego

możliwości, jakie dają naczepy i insta-
lowane w nich elektryczne osie z gene-
ratorami prądu. „Pracujemy wspólnie
z naszymi parterami, aby dzięki naczepom
móc przekazywać dodatkową energię do
akumulatorów ciągnika. Na tak cieka-
wych rynkach jak np. Australia i jeżdżące
tam pociągi drogowe taka opcja wydaje
się interesująca”.

Klienci Mercedesa 
a elektryczne ciężarówki

Mercedes-Benz Trucks dysponuje peł -
nym portfolio pojazdów elektrycznych
o zasięgu 500 km. Jednak mamy do czy-
nienia ze wzrostem cen energii i inflacją,
są też znaki zapytania związane z trwa -
łością tych pojazdów i zwłaszcza ich aku-
mulatorów. Pojawia się zatem pytanie:
w jaki sposób przedstawiciele firmy Mer-
cedes-Benz Trucks namawiają klientów
do tego, aby przestawili swoje floty na
pojazdy elektryczne?

Zdaniem Karin Rådström będzie to
najważniejsze zadanie w ciągu kilku nad-
 chodzących lat. „Rozmawiamy o całko-
witym koszcie własności i użytkowania,
co pozwala klientom lepiej ocenić, na jaki
rodzaj rozwiązania powinni się zdecydo -
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eActros LongHaul, czyli
ciągnik siodłowy o bate-
ryjnym napędzie elek-
trycznym przeznaczony
do realizacji zadań
w transporcie daleko-
bieżnym, ma uzyskiwać
zasięg ok. 500 km 
na jednym ładowaniu
akumulatora
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typu postawą. Raczej mamy do czynienia
z czymś przeciwnym: kierowcy bardzo
pozytywnie odnoszą się do samochodów
elektrycznych i chętnie przesiadają się
z ciężarówek z silnikami Diesla na ich
elektryczne odpowiedniki. Duże uznanie
budzi cicha praca, to wrażenie jest o wiele
bardziej odczuwalne niż w przypadku
samochodów osobowych. Kierowcy do-
ceniają również dynamikę rozpędzania.
Docierają do nas głównie wrażenia po-
zytywne, ale jak wiadomo bardzo trudno
jest zadowolić wszystkich, więc pewnie
pojawią się i negatywne opinie”. 

Porównanie kosztów
W trakcie rozmowy dziennikarzy z Ka-

rin Rådström pojawiło się również pyta -
nie o porównanie kosztów eksploatacji
ciężarówki napędzanej konwencjonalnym
silnikiem Diesla z jej elektrycznym od-
powiednikiem. Szefowa Mercedes-Benz
Trucks wyjaśnia: „Oczywiście cena za-
kupu eActrosa jest wyższa, koszty jego
obsługi są dużo niższe. Odrębnie przy tym
powinno się traktować porównanie cen
oleju napędowego i energii elektrycznej.

Zauważmy, że żaden z modeli elektrycz-
nych dowolnej marki nie znajduje się w eks-
ploatacji dłużej niż 5–6 lat, a więc do po-
równania całkowitych kosztów potrzebne
jest w dalszym ciągu podejście modelowe,
wciąż częściowo teoretyczne. Kalkulując
koszt kontraktów obsługowo-naprawczych
dla samochodów elektrycznych, musimy
bardziej bazować na założeniach teore-
tycznych niż realnych danych. W przy-
padku ciężarówek z silnikami Diesla mamy
do dyspozycji dane eksploatacyjne zebrane
z kilkuset tysięcy jeżdżących pojazdów,

więc określenie kosztów jest bardziej pre-
cyzyjne i łatwiejsze. Wiemy dokładnie,
ile kosztuje ich eksploatacja”.

Zdaniem szefowej…
Zdaniem Karin Rådström na targach

IAA naprawdę cieszy to, że elektryfikacja
transportu dzieje się już naprawdę. Mer-
cedes-Benz zaprezentował swoją pierw -
szą elektryczną ciężarówkę w 2016 r.
i wówczas wiele osób było wciąż scep-
tycznie nastawionych do tego rozwiąza -
nia, argumentując, że napęd elektryczny
nie jest czymś, co znajdzie się na stałe
w samochodach ciężarowych. „Teraz wi-
dzimy, że opinie te były niesłuszne, a na
elektryfikację zdecydowała się cała branża”
– podsumowuje Karin Rådström. 

Proces ten postępuje w szybkim tem-
pie, a pojazdy są już gotowe do produkcji
seryjnej. Co ważne, klienci również zaczy -
nają myśleć o tym, w jaki sposób należy
dokonać przejścia na napędy elektryczne.
„Możliwość obserwacji tego, jak cała branża
się elektryfikuje, jest dla mnie czymś bar-
 dzo przyjemnym i motywującym” – zauwa -
ża szefowa Mercedes-Benz Trucks.

reklama

Naszym elektrycznym
ciężarówkom można ufać
w równym stopniu jak tym 

z silnikami konwencjonalnymi.
Istnieje różnica w koszcie 

zakupu, ale ważne jest przeko-
nanie, że rozwiązania technolo-

giczne są niezawodne.



Totalna Mobilność
Goodyear

tym, w jaki sposób najnowsze
osiągnięcia opracowane przez
Goodyear pomagają flotom osiąg -

nąć własne cele w zakresie zrównowa -
żonego rozwoju, zoptymalizować wy-
dajność i obniżyć koszty, rozmawiamy
z Piotrem Czyżykiem, dyrektorem za-
rządzającym Goodyear ds. rozwiązań
proaktywnych i floty w Europie.

Goodyear Total Mobility
Goodyear Total Mobility, co w wol-

nym tłumaczeniu można określić jako
Totalna Mobilność Goodyeara, oferuje
flotom w pełni zintegrowane, komple-
ksowe rozwiązania w celu zwiększenia
konkurencyjności i optymalizacji wy-
dajności w codziennych operacjach. Na-
rzędzia te obejmują aplikację Goodyear
FleetHub, która obsługuje dane dostar-
czane przez wysokowydajny system mo-
nitorowania ciśnienia w oponach (Good -
year TPMS), informacje przesyłane przez
system zautomatyzowanej kontroli ciś-
nienia i głębokości bieżnika Goodyear
CheckPoint oraz dane z systemu kontroli
Goodyear DrivePoint.

Rozwiązania te służą temu samemu
celowi: skróceniu przestojów i możliwości
wystąpienia błędu ludzkiego w celu zwięk-
szenia wydajności flot na coraz bardziej
wymagającym rynku. Połączenie tych roz-
 wiązań z najnowszej generacji oponami,
takimi jak wydajna i wszechstronna gama
Goodyear Fuelmax Endurance, może do-
datkowo pomóc klientom firmy w ob-
niżeniu kosztów paliwa i osiągnięciu do-
celowych poziomów emisji CO2.

Piotr Czyżyk, dyrektor zarządzający
Goodyear ds. rozwiązań proaktywnych
i floty w Europie wyjaśnia: „Ponieważ in-
teligentne przetwarzanie danych staje się
coraz ważniejszym elementem działal-
ności biznesowej, posiadanie jednego cen-
 trum i zintegrowanego przeglądu danych
jeszcze bardziej przyspieszy wydajność
floty i stworzy bezpośrednią wartość do-
daną dla menedżerów korzystających z tej
usługi”. Tym samym operatorzy flot i do-
stawcy usług dysponują danymi, któ-
rych potrzebują do podejmowania świa-
domych decyzji dotyczących zarządzania
oponami i ogólnymi potrzebami w za-
kresie obsługi parku pojazdów.

„W terenie przyczynia się to do wy -
dłużenia czasu pracy bez przestojów,
zoptymalizowanego proaktywnego pla-
nowania obsługi, wydłużenia okresu eks-
ploatacji opon i zwiększonych przebiegów.
W obecnych warunkach wyprzedzanie
konkurencji jest kluczowe dla firm trans-
portowych. Szybkie decyzje oparte na da-
 nych pozwalają na osiągnięcie większej
wydajności operacyjnej i zwiększenie
poziomu konkurencyjności” – uzupełnia
Piotr Czyżyk. 

Dariusz Piernikarski
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Goodyear to nie tylko producent opon premium.

Tegoroczne targi IAA Transportation były dla firmy

doskonałą okazją, aby zaprezentować operatorom

transportowym i logistycznym wydajne rozwiązania

mobilne w ramach Goodyear Total Mobility.

Piotr Czyżyk 
dyrektor zarządzający Goodyear 

ds. rozwiązań proaktywnych 
i floty w Europie

Opony najnowszej generacji z gamy Goodyear Fuelmax Endurance mogą dodatkowo pomóc
klientom w obniżeniu kosztów paliwa i osiągnięciu docelowych poziomów emisji CO2
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CheckPoint
System CheckPoint to rozbudowany

czytnik najazdowy firmy Goodyear, który
tworzy zamontowana na ziemi metalowa
płyta, wyposażona w zaawansowane ka-
mery, lasery i czujniki, odczytujące in-
formacje o oponie, podczas gdy pojazd
nad nią przejeżdża. Dzięki wykorzystaniu
zaawansowanych algorytmów interpre-
tujących otrzymane sygnały w ciągu kilku
sekund otrzymujemy dokładne informa-
cje na temat ciśnienia w oponach, po-
zostałej głębokości bieżnika, obciążenia
osi i całkowitej masy pojazdu – te dwie
ostatnie funkcje dostępne są tylko w wersji
stacjonarnej. System CheckPoint, ko-
rzystając z wbudowanych kamer, od-
czytuje również tablice rejestracyjne,
dopasowuje dane do pojazdu i dostarcza
kompleksowy raport z oznaczeniem czasu
jego przygotowania. 

i ogólniej – dbałość o stan ogumienia są
niezwykle istotne. Jeśli w wyniku pomia -
rów zostaną wykryte różnice w głębo-
kości – pojawią się odpowiednie ostrze -
żenia”. Nasz rozmówca jest przekonany,
że tego typu systemy w przyszłości staną
się bardzo popularne, choć na rynku ist-
nieje już wiele typowych rozwiązań TPMS,
w których do pomiaru ciśnienia w opo-
nach wykorzystuje się różnego rodzaju
czujniki ciśnienia. 

„Chcąc w jak największym zakresie
wesprzeć gospodarkę ogumieniem we
flotach naszych klientów, montujemy
CheckPoint w ich bazach transportowych.
Wkrótce systemy TPMS dostarczające
informacje o ciśnieniu i ewentualnie tem-
 peraturze opon staną się obowiązkowe,
ale tak naprawdę do prawidłowej gos-
podarki oponami potrzeba więcej infor-

macji – a te zapewnia nasz CheckPoint.
Jaka jest głębokość bieżnika, czy można
go pogłębić, a może należy poddać oponę
bieżnikowaniu – to w dzisiejszych cza-
sach są informacje istotne” – dodaje
Piotr Czyżyk. 

Nasz rozmówca wskazuje również na
fakt, że coraz więcej serwisów współpra-
cujących z Goodyear jest zainteresowa-
nych takim rozwiązaniem. „To otwiera
im całkiem nowe możliwości, np. w za-
kresie definiowana alertów dla obsługi-
wanych flot, ułatwia też kontrolę ogumie -
nia – wystarczy przejazd przez bramkę
z prędkością 10–15 km/h, co trwa za-
ledwie kilka sekund” – uzupełnia dyrek-
tor zarządzający Goodyear ds. rozwiązań
proaktywnych i floty w Europie. 

DrivePoint
Kolejnym rozwiązaniem proponowa -

nym przez firmę Goodyear jest Drive-
Point, czyli zainstalowany na parkingu
bazy transportowej system kontroli opon,
który umożliwia zautomatyzowany i dy-
namiczny pomiar ciśnienia. Rozwiązanie
to jest łatwe w instalacji dzięki wyko-
rzystaniu bateryjnego zasilania i bezprze -
wodowej transmisji danych. DrivePoint
umożliwia dynamiczne oraz szybkie kon-
trole dużej liczby pojazdów, co jest idealne
dla flot z pojazdami często powracają -
cymi do bazy. W połączeniu z przyjaznymi
dla użytkownika aplikacjami sieciowymi
i mobilnymi (na telefony komórkowe),
Goodyear DrivePoint pozwala na natych-
miastowe wyświetlanie informacji o stanie
opon, a tym samym – na aktywne mo-
nitorowanie floty (jej ogumienia) i utrzy-
manie jej w maksymalnej gotowości do
realizacji zadań transportowych.

Dużą zaletą systemu CheckPoint jest
to, że pozwala on flotom na zwiększe-
nie wydajności transportowej za sprawą
krótszego czasu oczekiwania na prze-
prowadzenie kontroli ogumienia i mniej-
szej liczby przestojów spowodowanych
nieprzewidzianymi zdarzeniami związa-
nymi z oponami. Dysponując informa-
cjami o stanie każdej opony w pojeździe,
można lepiej planować działania obsłu -
gowe i zakupy – to wszystko z wystar-
czającym wyprzedzeniem, aby zapobiec
ewentualnym problemom. 

Piotr Czyżyk zwraca uwagę na to,
że CheckPoint to unikatowa technologia
opracowana przez Goodyear, która po-
zwala na lepsze zarządzanie oponami, ich
rotowanie, ułatwia też dbałość o karkasy.
„Dla flot pomiary głębokości bieżnika

Goodyear CheckPoint poprzez system lase-
rów i kamer podczas przejeżdżania pojazdu
mierzy głębokość bieżnika na poszczególnych
oponach, także tych bliźniaczych. Kolejne
urządzenie dokonuje pomiaru nacisku opony
na podłoże, a także ciężaru pojazdu. Rezulta-
tem jest określenie ciśnienia w oponach 
– odbywa się to bez użycia czujników 
montowanych w oponach
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W systemie Goodyear 
DrivePoint zasilane bateryjnie
do 3 lat czujniki ciśnienia 
są montowane na zaworach,
są odporne na warunki ze-
wnętrzne (IP67) i transmitują
dane na zewnątrz do odbior-
ników systemu 
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System DrivePoint wyposażony jest
w dwa odbiorniki: również z zasilaniem
bateryjnym. Gdy pojazd przejeżdża z pręd-
kością do 10 km/h między odbiornikami
(tworzą one coś w rodzaju bramki prze-
jazdowej), następuje odczyt i analiza syg-
nałów z czujników. Dane z czujników,
czyli wartość ciśnienia w poszczególnych
oponach, a także poziom naładowania
baterii przesyłane są za pośrednictwem
sieci komórkowej do chmury Goodyear. 

„DrivePoint jest z założenia urządze-
niem łatwym w instalacji, mierzy ciśnie -
nie w oponie bez określania temperatury.
Cała zabawa polega na tym, że czujnik
wyposażony we własne baterie wysyła
sygnał o określonej częstotliwości, po-
trafi również zidentyfikować odległość od
odbierającej sygnały bramownicy, ponie -
waż w zależności od tego sygnały są wy-
syłane lub nie. Jest to w sumie wiele tech-
nologicznych aspektów, którymi trzeba
było się zająć” – tak w skrócie o istocie
systemu DrivePoint mówi Piotr Czyżyk.
I dodaje: „To rozwiązanie będzie również
wdrożone w przypadku pojazdów prze-
mysłowych – pierwsze testy mamy już
za sobą”. 

FleetHub
Od wielu lat platforma internetowa

i aplikacja mobilna Goodyear Fleet Ma-
nager wspiera efektywne codzienne ope-
racje flotowe. Operatorzy flot mają do-
stęp do wielu danych z czujników pojazdu,
opon, obciążenia i innych krytycznych
elementów. W praktyce te zbiory da-
nych często pozostają odizolowane lub
rozproszone, ponieważ są specyficzne
dla dostawcy lub systemu. Aby zacho-
wać konkurencyjność i jeszcze bardziej
zwiększyć wydajność, branża domaga
się bardziej zintegrowanych i połączo-
nych rozwiązań.

Goodyear aktualizuje obecnie swoją
dobrze znaną platformę i aplikację do za-
rządzania flotą FleetHub, wychodząc na-
przeciw zmieniającym się potrzebom
wyrażanym przez wiodące firmy trans-
portowe w całej Europie. Zaktualizowana
wersja łączy wszystkie dostępne dane
o stanie opon w jednym przyjaznym dla
użytkownika zestawieniu dostępnym on-
line i na urządzeniach mobilnych. W za-
awansowanym FleetHub klienci mogą
teraz łatwo uzyskać dostęp do danych

W skład systemu DrivePoint wchodzą
dwa podstawowe elementy. Są to czuj-
niki montowane na zaworach opon oraz
odbiorniki służące do gromadzenia i prze -
twarzania danych o oponach. Czujniki na
zaworach są łatwe w montażu – ich in-
stalacja nie wymaga zdejmowania opony
z obręczy, jedynie w przypadku po-
dwójnych kół konieczny jest demontaż
zewnętrznej opony w celu umieszczenia
na zaworze wysuniętego czujnika Drive -
Point. Dane na temat panującego w opo-
nie ciśnienia przesyłane są bezprzewo-
dowo (czujniki wyposażone są w baterie
litowe wystarczające nawet na 3 lata
eksploatacji), a całość jest odporna na
warunki atmosferyczne. Co ważne, czuj-
niki można wykorzystywać niezależnie
od marki i rozmiaru opony, a ich kon-
strukcja pozwala na pompowanie opony
bez zdejmowania czujnika.

„Goodyear stosuje własne czujniki
ciśnienia. Nasze czujniki nie podają wy -
łącznie ciśnienia w czasie rzeczywistym.
Ich umiejscowienie na feldze i sposób mon-
tażu są dla nas bardzo ważne – algorytmy
przetwarzające sygnał pozwalają nam
wysłać informację do firmy transporto-
wej. Będzie to np. komunikat o powolnym
spadku ciśnienia, a na podstawie tego, jak
szybko to następuje, jesteśmy w stanie
zidentyfikować to, czy jest to proces na-
turalny, czy mamy problem z kołem, a może
doszło do jego przebicia” – uzupeł nia szcze-
góły techniczne nasz rozmówca. 

z Goodyear TPMS, Goodyear CheckPoint
i Goodyear DrivePoint. To przyjazne dla
użytkownika rozwiązanie zapewnia kom-
pletną pulę danych, umożliwiającą podej-
mowanie najbardziej świadomych decyzji.

„Nasze rozwiązania zmierzają do tego,
by w sposób proaktywny zająć się kom-
pleksowo oponami u danego klienta i gdy
pojawi się taka konieczność, skierować
go do właściwego serwisu, gdzie przy
wykorzystaniu geolokacji fachowcy już
będą wiedzieli, co należy zrobić. Będzie
to działać w dużych flotach, które mają
rozwiązania typu TPMS, ale użytkują
również nasz CheckPoint. Poszczególne
rozwiązania szczegółowe, które mamy do
zaproponowania, wzajemnie się dopeł -
niają” – wyjaśnia Piotr Czyżyk.

Zdjęcia: © Goodyear

System DrivePoint ma dwa 
odbiorniki z zasilaniem bateryjnym

tworzące bramkę przejazdową. 
Odbiorniki są odporne na warunki 

zewnętrzne (IP66), za pośrednictwem
sieci komórkowej przekazują dane

otrzymane z czujników 
do chmury Goodyear

Platforma i aplikacja do zarządzania flotą
Goodyear FleetHub łączy wszystkie do-

stępne dane o stanie opon w jednym
przyjaznym dla użytkownika zestawieniu
dostępnym online i na urządzeniach mo-

bilnych. W zaawansowanym FleetHub
klienci mogą teraz łatwo uzyskać dostęp
do danych z Goodyear TPMS, Goodyear

CheckPoint i Goodyear DrivePoint
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Ciężki holownik pomocy drogowej
sterowany radiowo

en imponująco wyglądający pojazd
to jedyny taki holownik w Euro-
pie. Jedyny, ponieważ wykorzys-

tano w nim zdalne sterowanie radiowe
pozwalające zarówno na kierowanie po-
jazdem (w tym jazdę do prędkości max
5 km/h), jak i pełną obsługę osprzętu ho-
lowniczego (wyciągarki, żuraw). Ninja – bo
tak został nazwany ze względu na wspa-
niałe oklejenie całego pojazdu – to już
4. ciężki holownik we flocie firmy.

Odbiór holownika był doskonałą oka -
zją, aby porozmawiać z jego właścicielem
Józefem Skrzypą, prezesem zarządu spół -
ki Serwisy Józef Skrzypa, która prowadzi
autoryzowane dwumarkowe serwisy Volvo
Trucks i Renault Trucks – oddziały znajdu -
ją się w Słubicach, Sycewicach i Zielonej
Górze. Firma dysponuje dobrze wyposażo -
nym pogotowiem technicznym oraz cięż -
kimi holownikami ratownictwa drogowego.

Przygotowani na różne zadania 
Zapytaliśmy Józefa Skrzypę o to, czy

zakup i konfiguracja nowego holownika
ze sterowaniem radiowym wynikały z bie -
żącego zapotrzebowania w firmie na tak
specjalistyczne usługi, czy była to raczej
inwestycja w przyszłość. Właściciel wy-

jaśnia: „Holownik ten zakupiliśmy, ba-
zując na naszych dotychczasowych do -
świadczeniach. W naszej flocie mamy już
podobne pojazdy. Gdy zostajemy wezwani
do zdarzenia drogowego, to nigdy nie
wiemy do końca, co będziemy robić”. 

Wyjaśniając możliwości wykorzysta-
nia sterowania radiowego, Józef Skrzypa
uzupełnia: „Często podjęcie uszkodzonego
pojazdu wymaga wielokrotnego przesta -
wiania holownika. To, że nasz nowy naby -
tek jest wyposażony w sterowanie radiowe,
ułatwi te operacje i szybciej wykonamy
zadanie”. Dodajmy, że możliwości no-
wego holownika z zabudową OMArS na
podwoziu Volvo FH 16 750 8×4 są nie-
ograniczone i dysponowanie tym pojaz-
dem pozwoli podjąć praktycznie 100%
ciężarówek czy autobusów. Pojazd został
wyposażony w boczne wyciągarki i ma
wysuwany tylny bom, co daje wiele moż -
liwości działania. W praktyce podtrzy-
manie ratowanego pojazdu czy jego prze-
sunięcie do przodu nie powinno stanowić
żadnego problemu. 

Dariusz Piernikarski

11 października w siedzibie Volvo Trucks Poland w Młochowie

odbyło się uroczyste przekazanie ciężkiego holownika pomocy

drogowej na podwoziu Volvo FH16 750 8×4 z zabudową OMArS.

Będzie on pracować we flocie spółki Serwisy Józef Skrzypa.

Z4 NINJA – nowość we flocie firmy 
Serwisy Józef Skrzypa, czyli ciężki 

holownik pomocy drogowej na podwoziu
Volvo FH16 750 8×4 z zabudową OMArS

Józef Skrzypa 
prezes zarządu spółki 
Serwisy Józef Skrzypa



Ponieważ firma Józefa Skrzypy to rów-
 nież dwumarkowe serwisy Grupy Volvo,
byliśmy ciekawi, na ile oferta związana
z ratownictwem drogowym i holowaniem
jest uzupełnieniem tego, co ma do za-
oferowania serwis. Właściciel wskazał na
fakt, że klienci w ramach kontraktów
serwisowych mają zapewnione holowa-
nie i pomoc na drodze. W spółce Serwisy
Józef Skrzypa ok. 80% wykonywanych ho-
lownikami usług wiąże się właśnie z kon-
traktami. „W sumie moje serwisy w ramach
kontraktów obsługowych mają pod opie -
ką ok. 8000 pojazdów. Gdy coś się wydarzy
na trasie, klient przeważnie kontaktuje się
z naszym działem obsługi posprzedażnej
i wtedy nie zostawiamy klienta w potrze -
bie – niezależnie czy ma to w kontrakcie,
czy nie. Czasami trzeba go wyciągnąć np.
z rowu, innym razem jest to tylko holo-
wanie. Potem usuwaniem awarii czy też
naprawą powypadkową zajmują się ser-
wisy sieci. Nawet w przypadku prostych

torem holowników OMArS na rynku pol-
skim, ustaliliśmy szczegóły wyposażenia
zabudowy. Ja wiedziałem, co chcę, MASAM
powiedziało, co może jeszcze dołożyć”.

W sumie modyfikacji podwozia było
niewiele – Volvo FH16 750 8×4 zostało
wstępnie skonfigurowane do zabudowy
osprzętem stosowanym w ciężkich ho-
lownikach. Volvo Trucks Poland zapro-
ponowało pojazd w wersji wzmocnionej
– dotyczy to szczególnie ramy podwozia
i zawieszenia, przedni zwis pojazdu zo-
stał fabrycznie wydłużony. Za kabiną mu-
 siało się znaleźć miejsce na wysuwane
stopy podporowe, zbiornik paliwa został
przeniesiony na górę za kabinę i tym sa-
 mym stworzone zostało miejsce na szafki.
Zmienione zostało również położenie nie-
których zbiorników powietrza. Hydraulikę
pokładową obsługuje tylko jedna przystaw -
ka odbioru mocy – jest to wystarczające,
ponieważ w wielu zadaniach wykorzys-
tuje się zblocza i liny, a więc pojawiają się
przełożenia zwiększające siłę uciągu. 

Odebrane Volvo FH 16 ma najwięk -
szą kabinę sypialną w dodatku z najbar -
dziej ekskluzywnym wyposażeniem. Józef
Skrzypa, zapytany o to, czy rzeczywiście
to było konieczne, wyjaśnia: „Kierowca
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Volvo FH 16 8×4 

Ciężki holownik pomocy drogowej OMArS został
zabudowany na podwoziu Volvo FH16 8×4. Do-
puszczalna masa zestawu to 100 t. Samochód
napędzany jest przez 16-litrowy silnik D16K o mocy
maksymalnej 750 KM (552 kW) i maksymalnym
momencie obrotowym 3550 Nm. 
Skrzynia biegów I-Shift z nadbiegiem, most tylny
z przekładnią główną o przełożeniu 3,61 i zwol-
nicami w piastach kół. Skrzynia biegów wypo-
sażona jest w 2 biegi pełzające. Oprogramowa-
nie sterujące pracą skrzyni I-Shift oprócz trybu
podstawowego i ekonomicznego ma dodatkowe
funkcje zmiany biegów: transport ciężki – HD
oraz jazda terenowa – Off-Road. Na skrzyni biegów
zamontowany jest zwalniacz – retarder (Voith),
który współpracuje z klapowym hamulcem wyde -
chowym EPG. Na skrzyni biegów zamontowano
również przystawkę odbioru mocy o maksymalnym
momencie wyjściowym 600 Nm. 
Rozstaw osi podwozia Volvo FH16 6×4 to 5600 mm.
Podwozie ma ramę wzmacnianą na całej długości,
grubość profilu ramy – 8 mm. Rama w części
przedniej została wydłużona o 400 mm. Tylna oś

zespolona ma wzmocnione zawieszenie mecha-
niczne T-Ride o nośności 32 t, osie przednie mają
zawieszenie o nośności 20 t w postaci wzmoc-
nionych resorów parabolicznych. 
Samochód jest wyposażony w aktywny, elek-
tryczno-hydraulicznie wspomagany układ kierow -
niczy Volvo VDS (Volvo Dynamic Steering). Układ
VDS ułatwia manewrowanie kołem kierownicy
i jest w stanie wygenerować do 25 Nm pomoc-
niczej siły w układzie kierowniczym pojazdu. Układ
działa progresywnie, zwiększając siłę wspoma-
gania w sytuacjach, które tego wymagają. Za-
pewnia stały opór na kole kierownicy bez względu
na obciążenie osi kierowanej i stan opon. Dodat -
kowo VDS zwiększa stateczność kierunkową po-
jazdu, co polepsza komfort i bezpieczeństwo kie-
rowcy. Następuje również korekta odchyleń toru
jazdy spowodowanych podmuchami wiatru i spad-
kiem poprzecznym drogi, a także utrzymywanie
toru jazdy na wprost podczas hamowania na na-
wierzchniach o zróżnicowanych współczynnikach
przyczepności. Dzięki działaniu VDS koło kierow-
nicy samoczynnie powraca do pozycji neutralnej,
także podczas cofania, co znacznie ułatwia ma-
newrowanie z małą prędkością.

W pojeździe jest układ monitorowania z systemem
wspomagającym utrzymanie pasa ruchu (działania
korygujące realizuje VDS) i system ostrzegania
przed kolizjami z przodu z hamulcem elektronicz -
nym. Jest również kamera martwego pola zainsta -
lowana w dolnej części obudowy prawego lusterka
zewnętrznego – obraz z kamery przekazywany jest
na wyświetlacz w centralnej części deski rozdziel -
czej. Zdalne sterowanie pojazdem odbywa się przez
moduł BBM. Aluminiowy zbiornik paliwa o pojem-
ności 530 l został przeniesiony za kabinę, zbiornik
AdBlue ma pojemność 64 l. W części przedniej
umieszczony został również balast o ciężarze 6 t.
Wysoka kabina sypialna Globetrotter otrzymała
bogaty pakiet wyposażenia Driving Plus obejmu -
jący m.in.: szyberdach sterowany elektrycznie,
boczne osłony przeciwsłoneczne po obu stronach
pojazdu, klimatyzację automatyczną z czujnikami
nasłonecznienia, mgły i jakości powietrza. Kabinę
z pojedynczą leżanką wyposażono w pakiet sy-
pialny 1 Bed Plus. W skład pakietu wchodzi m.in.:
schowek o pojemności 245 l nad leżanką z tyłu
kabiny, 33-litrowa lodówka pod dolną leżanką.
Leżanka ma wymiary 815×2000 mm z rozszerze -
niem w centralnej części i manualnie regulowa-
nym podgłówkiem. Tapicerka skórzana ze wstaw-
kami materiałowymi, całość w bardzo przyjemnej
brązowo-pomarańczowej kolorystyce.

awarii, takich jak uszkodzenie sprzęgła,
łatwiej jest przyholować pojazd do serwisu
i tam go naprawić, niż próbować robić to
na drodze lub w najbliższym serwisie o nie-
znanej reputacji” – dodaje Józef Skrzypa. 

Precyzja konfiguracji
Bazując na dotychczasowych doświad -

czeniach, firma Serwisy Józef Skrzypa
podjęła ścisłą współpracę z Volvo Trucks
Poland i wspólnie określono wymagania
odnośnie do konfiguracji podwozia. „Od
lat używamy już podobnego pojazdu, więc
wiedzieliśmy, co może być potrzebne, co
się sprawdza. O zdalnym sterowaniu ra-
diowym słyszałem, wiedziałem, jak to
działa, ale tak naprawdę nie pomyślałem,
że mógłbym mieć samochód w nie wy-
posażony. Koledzy mnie przekonali, że
to się nam przyda” – wyjaśnia właściciel.
„Jeśli chodzi o zabudowę, to współpra-
cując z firmą MASAM, będącą dystrybu -
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wozi trochę swoich rzeczy, ale w modelu
FH16 tak bogate wyposażenie kabiny i wy-
kończenie wnętrza są standardem. Nie
musieliśmy więc jakoś specjalnie o to za-
biegać. Poza tym jeździmy trochę po Eu-
ropie, obsługując klientów Volvo Trucks,
którzy w ramach podpisanych kontraktów
serwisowych mają włączoną usługę holo -
wania. Tak więc zdarza się, że kierowca
nocuje na trasie. Jeśli może zrobić to w kom -
fortowych warunkach, to bardzo dobrze”.

nia związanych z jazdą i pracą osprzętu.
Wszystko, co dotychczas było sterowane
radiowo, ale za pomocą oddzielnych urzą -
dzeń, zostało scalone w jednym urządze-
niu. Co ważne, na ekranie umieszczonym
na pulpicie operatora w przejrzysty spo-
sób wyświetlane są informacje zwrotne
z pojazdu i poszczególnych urządzeń za-
budowy na temat ich stanu pracy. Cały
system bazuje na danych przekazywanych
za pośrednictwem pokładowej sieci CAN.
Architektura systemu jest na tyle uniwer-
salna, że sterowanie radiowe, po odpo-
wiednim przystosowaniu, może być wy-
korzystane do sterowania pracą również
innych urządzeń, niekoniecznie samo-
chodów ciężarowych i ich osprzętu. 

„Zasięg połączenia sięga ponad 100 m,
ale ze względu na specyfikę pracy ho-
lownika, m.in. to, że liny wyciągarek mają
długość 30 m, przyjmujemy, że bezpiecz -
na odległość działania wynosi 30–50 m”
– tłumaczy szczegóły techniczne Dariusz
Olszewski. I dodaje: „Wiele zadań można
wykonać dzięki układom elektronicznym,
które np. odpowiadają za zwiększenie
prędkości obrotowej silnika, gdy rośnie
zapotrzebowanie na wydajność pompy
oleju hydraulicznego. Sama pompa hyd-
rauliczna została dobrana tak, by mieć od-
powiednio duży wydatek (jest to 60 l/min),
stąd wymagania wobec przystawki od-
bioru mocy w pojeździe nie musiały być
tak wygórowane”.

Bogato wyposażona
kabina sypialna 
Globetrotter zapew-
nia kierowcy maksy-
malny komfort pracy
i odpoczynku

„Zdalne sterowanie Tele Radio po-
zwala na precyzyjne manewrowanie ho-
lownikiem, gdy trzeba blisko podjechać
i coś podczepić. Poza tym czasami kie-
rowca podpina ratowany samochód za
belkę przednią, wtedy leży pod samocho -
dem. Mając zdalne sterowanie, nie musi
wychodzić, aby przestawić holownik – to
bardzo ułatwia mu pracę. Zdalne stero-
wanie pracą wyciągarek zdecydowanie
podnosi poziom bezpieczeństwa. Zdarza
się, że pęknie hak czy lina – stosowane
w ciężkich holownikach systemy nie mają
ograniczników ze względów praktycznych.
Oczywiście w codziennej praktyce pamię -
tamy o zasadach bezpieczeństwa i pod-
czas obsługi operator znajduje się zawsze
w odległości większej niż długość liny
– jest poza jej zasięgiem. Bez zdalnego
sterowania nie wyobrażam sobie bezpiecz -
nej akcji” – uzupełnia Józef Skrzypa. 

Analizując kwestie związane z bez-
pieczeństwem, Dariusz Olszewski wy-
jaśnia, że sterowanie radiowe Tele Radio
spełnia wszystkie wymogi bezpieczeń-
stwa wymagane nie tylko w urządzeniach
dźwignicowych, ale również w urządze-
niach przeznaczonych do podnoszenia
ludzi. Ponadto określone wymagania mu-
 siały być spełnione również w zakresie
sterowania pojazdem. „Aby pojazd w ogóle
ruszył, muszą być zamknięte drzwi, w ka -
binie i na zewnątrz pojazdu znajdują się
przyciski bezpieczeństwa umożliwiające
natychmiastowe zatrzymanie samochodu.
Gdy połączenie między pilotem – nadaj -
nikiem – a pojazdem zostanie utracone,
pojazd zatrzymuje się natychmiast” – tłu -
maczy nam szef Tele Radio Polska. 

Specjalne zabezpieczenia po stronie
pojazdu to np. 2 awaryjne wyłączniki
na zewnątrz kabiny, które operatorowi

Zdalne sterowanie radiowe
Obszernych wyjaśnień na temat tego,

jakie możliwości w holowniku ma zdalne
sterowanie radiowe, udzielił nam Dariusz
Olszewski, dyrektor zarządzający Tele
Radio Polska – firmy, która podjęła się
realizacji tego trudnego i innowacyjnego
zadania. Tele Radio jest częścią szwedz-
kiej firmy, ale sterowanie radiowe zamon -
towane w tym holowniku zostało opro-
gramowane i zamontowane w Polsce. Cała
koncepcja sterowania radiowego pojaz-
dem i jego osprzętem powstawała w ciągu
ostatnich 4 lat. Dzięki współpracy Tele
Radio i Volvo Trucks szczegółowo uzgod-
niono wszystkie detale dotyczące tego,
w jaki sposób sterowanie radiowe powinno
współpracować z podwoziem. 

Jest to pierwszy w Europie pojazd,
w którym zostało zintegrowane radio -
we sterowanie podwoziem i nadwoziem.
„Rozwiązaniem przygotowanym przez
Tele Radio Polska zainteresowało się już
Volvo w Szwecji, przekazaliśmy im od-
powiednią dokumentację, być może tam
pracują już nad kolejnym pojazdem tak
wyposażonym” – z zadowoleniem zauważa
Dariusz Olszewski. 

W tym rozwiązaniu udało się zinte-
grować sterowanie radiowe samochodem
i sterowanie osprzętem zabudowy. Na
pulpicie sterującym operatora znajduje
się przełącznik wyboru funkcji sterowa-
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dają możliwość natychmiastowego wyłą -
czenia zdalnego sterowania i zatrzymania
samochodu, aby wejść do kabiny i przejąć
kontrolę. Jest też ograniczenie maksy-
malnej prędkości, jaką samochód stero-
wany zdalnie może rozwinąć – ze względu
na preferencje użytkownika i charakter
pracy holownika jest to 5 km/h. 

Mówiąc o bezpieczeństwie sterowania,
warto wspomnieć o aktywnym układzie
kierowniczym Volvo VDS, który wpływa
na poprawę bezpieczeństwa prowadzenia
Volvo FH16. Podczas dojazdów do miejsca
zdarzenia czy holowania uszkodzonego
pojazdu może to mieć duże znaczenie. 

Zabudowa OMArS
Podwozie Volvo FH16 750 8×4 otrzy-

mało zabudowę OMArS klasy 120 – to
w definicji producenta jest w pewnym
sensie górna półka. Nad całością prac
związanych z jej wykonaniem czuwała
firma MASAM. Najważniejsze elementy
wyposażenia to hydrauliczne 2 wycią -
garki boczne, wyciągarka przednia oraz
tylna, rozkładany teleskopowo żuraw oraz
wysięgnik (widelec holowniczy). Naj-
mniejszy udźwig żurawia na pełnym wy-
suwie wynosi 10 t, maksymalnie jest to

40 t. Oczywiście do jego uruchomienia
konieczne jest rozłożenie stóp podporo-
wych – pojazd przed rozpoczęciem pracy
musi mieć stabilną pozycję na podłożu. 

W schowkach w zabudowie przewo -
żone jest najczęściej używane wyposaże -
nie. „Ponieważ nigdy nie wiadomo, jakie
narzędzia czy osprzęt będą potrzebne,
dysponujemy również dodatkowym po-
jazdem pełniącym rolę mobilnego ma-
gazynu wyposażenia. Gdy okazuje się to
konieczne, dojeżdża on na miejsce akcji.
Niezbędne, ale rzadko używane wyposa -
żenie to np. poduszki pneumatyczne do

stawiania cystern, poduszki wysokiego
ciśnienia o większym udźwigu, narzę -
dzia hydrauliczne, dodatkowe maszty
z oświetleniem, agregat prądotwórczy,
szlifierki warsztatowe itp.” – uzupełnia
Józef Skrzypa. 

Jako sprzęgi do holowania wykorzy-
stywane są zaczepy na tylnych nogach
podporowych lub zakładana jest z tyłu
specjalna poprzeczka. W wyposażeniu
holownika są również specjalne konsole
przykręcane do piast kół – pozwalają na
działanie w kierunku bocznym lub do góry
bez ryzyka uszkodzenie elementów nad-
wozia czy kabiny ratowanego pojazdu. 

Sterowanie radiowe Tele Radio EXTER 

Aktywny układ kierowniczy Volvo VDS z interfejsem zewnętrznego kiero-
wania EXSTER, przygotowanym przez firmę Tele Radio Polska, umożliwia
sterowanie podwoziem samochodu ciężarowego za pomocą nadajnika
zdalnego sterowania. Funkcja sterowania pojazdem z zewnątrz została
opracowana z myślą o sytuacjach, w których praca poza kabiną łączy się
z wykonywaniem powtarzalnych, krótkich ruchów pojazdem lub jedno-
stajnym powolnym ruchem pojazdu do przodu. Rozwiązanie to pozwala kie-
rowcy zarządzać innymi zadaniami i eliminuje potrzebę korzystania z pomocy
drugiej osoby. Wykorzystany w holowniku system sterowania Tele Radio
umożliwia sterowanie kierownicą, hamulcami, zmianą biegów i przyspie-
szeniem, pozwala na włączenie i wyłączenie silnika i oświetlenia oraz awa-
ryjne zatrzymanie pojazdu. Ze względów bezpieczeństwa sterowanie jest
dostępne wyłącznie przy niskich prędkościach (do 5 km/h). 

Wykorzystany w holowniku system sterowania Tele Radio 
umożliwia sterowanie kierownicą, hamulcami, zmianą biegów
i przyspieszeniem, pozwala na włączenie i wyłączenie silnika 
i oświetlenia oraz awaryjne zatrzymanie pojazdu; to pierwszy tego
typu pojazd w Europie, w którym operator, korzystając z panelu
kontrolnego Tele Radio, za pomocą jednego nadajnika radiowego
może sterować podwoziem ciężarówki oraz funkcjami nadwozia

Istotną nowością tego rozwiązania jest to, że operator, korzystając z pa-
nelu kontrolnego Tele Radio, za pomocą jednego nadajnika radiowego może
sterować podwoziem ciężarówki oraz funkcjami nadwozia – w tym przy-
padku urządzeń takich jak wyciągarki i żuraw teleskopowy, znajdujących
się w zabudowie OMArS. 
Na pojedynczym zestawie baterii urządzenie może pracować ok. 150 robo -
czogodzin, nadajnik sterowania radiowego wyposażony jest w 2 baterie.
Zastosowana została technologia hot-swap, pozwalająca na wymianę ba-
terii bez wyłączania urządzenia. Ładowarka została zabudowana w środku
kabiny, więc teoretycznie możliwa byłaby praca przez 24 h na dobę. W urzą -
dzeniu jest funkcja pozwalająca na zwiększenie prędkości obrotowej silnika
pojazdu, co pozwala poprzez przystawkę odbioru mocy na podniesienie
wydatku pompy hydraulicznej. Inna funkcja automatycznie zwiększa pręd-
kość obrotową silnika podczas pracy określonych urządzeń – wysięgnika
czy wyciągarki.

Holownik ma 2 hydrauliczne wyciągarki
boczne, wyciągarkę przednią oraz tylną



SAMOCHODY SPECJALNE | PAŹDZIERNIK 2022 | 31

| TECHNIKA |

Na liście wyposażenia holownika
znajduje się również innowacyjny sys-
tem podnoszenia i holowania pojazdów
ciężarowych holenderskiej firmy VDZ
Hefsystemen, pozwalający na holowanie
z wykorzystaniem fabrycznych punków
połączenia, co zapewnia prawidłowe
połączenie oraz zgodność z zaleceniami
producenta ciężarówki. 

Sukces = doświadczenie + sprzęt
Zapytaliśmy o to, na ile końcowy suk-

ces operacji w ratownictwie drogowym
zależy od możliwości holownika, a na ile
od umiejętności kierowcy – operatora.
Józef Skrzypa wyjaśnia: „Kierowcy cięż -
kich holowników muszą być ludźmi my-
ślącymi, powinni znać się na zasadach

obsługiwany, może uczynić również wiele
szkód. Operator musi mieć wyobraźnię
techniczną, musi być przeszkolony, musi
mieć doświadczenie”. 

W firmie naszego rozmówcy nowi
kierowcy szkolą się co najmniej pół roku.
Początkowo jeżdżą w zespole z bardziej
doświadczonymi kolegami, potem sa-
modzielnie realizują prostsze zlecenia,
takie jak holowanie. Jednak aby wyje-
chać na akcję związaną np. z postawie-
niem przewróconego zestawu, potrzebne
jest już dużo większe doświadczenie.
„Czasami do trudniejszego zlecenia musi
pojechać 2–3 operatorów, nawet ze zwy -
kłej przyczyny – na miejscu potrzeba
większej siły fizycznej, by pociągnąć liny
czy łańcuchy. Wówczas ten najbardziej
doświadczony dowodzi akcją. Czasami
trzeba 2 godziny myśleć, a pracować 30
minut. Czasami całą akcję trzeba rozry-
sować na kartce, tak jak to robią trenerzy
na meczach” – komentuje Józef Skrzypa. 

Zdaniem właściciela nowego holow-
nika sukces operacji to jest sprzęt, ludzie
– operatorzy oraz pomysł na to, jak na-
leży to zrobić. „Powiedziałbym, że 50%
to pomysł, 30% to sprzęt i 20% ludzie.
Ale to człowiek musi mieć pomysł i nie-
jako wracamy do punktu wyjścia. Sprzęt
może być najlepszy, ale jeśli człowiek nie
będzie miał pomysłu, to go nie wykorzysta”
– mówi Józef Skrzypa i dodaje: „Zawsze

W schowkach 
znajdujących się 

w zabudowie prze-
wożone jest najbardziej
potrzebne, najczęściej

używane wyposażenie,
m.in. innowacyjny 

system podnoszenia
i holowania pojazdów

ciężarowych 
holenderskiej firmy 
VDZ Hefsystemen

„Praktycznie wszystko, począwszy od
użytych materiałów, poprzez wyciągarki,
liny czy udźwig siłowników, jest skonfi-
gurowane z dużym przewymiarowaniem.
To powoduje, że w trakcie pracy opera-
torzy czują się komfortowo, wiedząc, że
potrzebnej mocy nie zabraknie. Korzys-
tając z samochodu z taką zabudową, pracę
można wykonać szybciej i wygodniej.
Jeśli jest konieczne zwiększenie np. siły
uciągu wyciągarek, to zawsze można
wykorzystać dodatkowy osprzęt, taki jak
np. zblocza, które pozwalają również na
zmianę kąta uciągu” – tak o szczegółach
technicznych mówi Rafał Małaszek, pre-
zes zarządu spółki MASAM Pojazdy Spe-
cjalne Premium. 

fizyki czy matematyki. Dzięki temu wiedzą,
gdzie przyczepić linę, jak postawić prze-
wrócony pojazd. W ich pracy nigdy nie
ma rutyny – potrzebne jest olbrzymie
doświadczenie. Piękny i wspaniale wy-
posażony sprzęt nie wystarczy – musi być
doświadczony operator, który zna swoją
robotę”. I dodaje: „Można powiedzieć, że
sprzęt, którego używamy, może zrobić
dobrą robotę, ale jeśli jest nieumiejętnie

trzeba się zastanowić, jak to zrobić. Przez
12 lat naszej działalności nie mieliśmy
jeszcze takiego przypadku, który byśmy
zostawili. Czasami było blisko, chcieliśmy
złożyć broń, ale po zastanowieniu udawało
się w końcu znaleźć rozwiązanie. Zawsze
też staramy się tak działać, by nie po-
większać już zaistniałych uszkodzeń”.

Zdjęcia: © D. Piernikarski

Najmniejszy udźwig żurawia na pełnym
wysuwie wynosi 10 t, maksymalnie jest
to 40 t, do jego uruchomienia konieczne

jest rozłożenie stóp podporowych



Zelektryfikowana „Renia”

rezentowane Renault Trucks D
E-Tech 4×2 o 16 t dmc. (dopusz-
czenie dla pojazdów z napędem al-

ternatywnym 16,9 t dmc.) to samochód
przeznaczony do realizacji typowych
miejskich zadań dystrybucyjnych. Na
podwoziu znajduje się lekka zabudowa
furgonowa, jest też tylny podest zała -
dowczy Dhollandia. Rozstaw osi wynosi
4400 mm, na podwoziu o zwisie tylnym
wynoszącym 2479 mm można zainsta-
lować zabudowę o długości do 6500 mm.
W takiej konfiguracji długość samochodu
wynosi 8365 mm. Masa własna podwozia
bez zabudowy to 7256 kg, tak więc jego
nośność to 8744 kg. Samochód na obu
osiach ma zawieszenie pneumatyczne. 

Źródłem napędu jest pojedynczy sil-
nik synchroniczny prądu przemiennego
z magnesami trwałymi o wysokiej gęs-
tości mocy, generujący moc ciągłą 130 kW

(maksymalna 185 kW) i maksymalny mo-
ment obrotowy 425 Nm. Silnik zasilają
600-woltowe, chłodzone cieczą akumula -
tory litowo-jonowe o pojemności 265 kWh
– są to 4 pakiety po 66 kWh rozmiesz-
czone po obu stronach ramy podwozia.
Do ładowania akumulatorów wykorzy-
stywane jest gniazdo typ 2 (AC) lub CCS
Combo 2 (DC), co pozwala na ładowa-
nie pojazdu w trybie 2, 3 lub 4 (moc od

22 kW do 150 kW). Silnik przekazuje
napęd do 2-stopniowej skrzyni biegów.
Skrzynia jest połączona z pojedynczą
przekładnią główną wyposażoną w blo-
kadę mechanizmu różnicowego. Przeło -
żenie tylnego mostu to 4,50. Silnik elek-
tryczny wykorzystywany jest również
jako zwalniacz i rekuperator energii. De-
klarowany przez producenta zasięg ope-
racyjny sięga 400 km. 

Dariusz Piernikarski
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We wrześniu skorzystałem z propozycji

Renault Trucks Polska i odbyłem krótki

test dystrybucyjnym Renault Trucks D

E-Tech 4×2. Przedstawiam wrażenia

z tej ciekawej przejażdżki.

600-woltowe, chło -
dzone cieczą akumu-
latory litowo-jonowe
o łącznej pojemności
265 kWh tworzą 4
pakiety po 66 kWh,
które zostały 
rozmieszczone 
po obu stronach
ramy podwozia
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Wrażenia z jazdy
Z zewnątrz niewiele wskazuje, że

16-tonowe Renault Trucks D E-Tech 4×2
jest ciężarówką elektryczną. Nie można
się jednak pomylić, ponieważ zadbano
o to, aby na ścianach bocznych zabudowy,
masce kabiny czy na bocznych osłonach
akumulatorów znalazły się odpowiednie
napisy. Wiemy zatem, że jest to Renault
Trucks E-Tech 100% electric, nie mogło
też zabraknąć hashtagów #SwitchTo -
Electric. Nieco bardziej wprawne oko do-
strzeże również gniazdo ładowania po
lewej stronie za kabiną.

nicze „elektryczne” dźwięki, nie słychać
nawet pracy kompresora powietrza (oczy-
wiście elektrycznego), który uzupełnia za-
pas sprężonego powietrza w zbiornikach. 

Włączam D (jazda), wciskam pedał
przyspieszenia i ruszam z miejsca – znowu
prawie bezgłośnie. 425 Nm momentu
obrotowego od zera obrotów na minutę
oznacza, że mamy doskonałą kontrolę
nad samochodem przy niskich prędkoś-
ciach, a początkowe przyspieszenie jest
mocne, jeśli nawet nie zaskakujące. Pod-
czas jazdy z wyższymi prędkościami szum
wiatru opływającego lusterka i hałas opon
stają się bardziej zauważalne niż w kon-

wencjonalnej ciężarówce, w której aku-
stycznym motywem przewodnim jest
oczywiście praca silnika spalinowego pod
kabiną, ale w żadnym wypadku nie można
powiedzieć, że poziom hałasu jest uciąż -
liwy – można łatwo prowadzić rozmowę
czy słuchać ulubionej muzyki.

Skrzynia biegów o dwóch przełoże -
niach radzi sobie doskonale – chociaż
przyznam, że zmiana biegu na wyższy jest
lekko odczuwalna, za to przy zwalnianiu
lub podczas toczenia się z odzyskiem
energii redukcja biegu odbywa się bez
wyczuwalnej przerwy w sile hamowania. 

W elektrycznym Renault D E-Tech
optymalna technika jazdy powinna być
nieco inna niż zwykle: jeśli całkowicie
zdejmiemy nogę z pedału gazu, cięża -
rówka włączy hamowanie regeneracyjne
i jeśli na drodze nie ma spadku – będzie
zwalniać. Lekka noga na pedale zatrzy-
muje regenerację, podczas gdy możemy
korzystać z dźwigni przy kolumnie kie-
rownicy i decydować o intensywności
hamowania w podobny sposób, jakbyśmy
mieli do dyspozycji wielostopniowy ha-
mulec silnikowy i retarder. 

Jazda testowa miała charakter typo -
wo miejski – pokonałem dystans 65 km
ze średnią prędkością 44 km/h. Z danych
ściągniętych przez system OptiFleet wy-
nika, że łączne zużycie energii elek-
trycznej wyniosło 43,7 kWh, przy czym
silnik elektryczny potrzebował 47,1 kWh,
24-woltowa instalacja elektryczna po-
jazdu zużyła 6,8 kWh, a dzięki rekupe-
racji udało się odzyskać 10,2 kWh, a więc
23,3% energii zużytej. W sumie średnie
zużycie energii elektrycznej podczas testu
wyniosło 67,3 kWh/100 km. Przy pojem-

Wsiadam do kabiny. Nie ma dźwigni
zmiany biegów, są tylko zamontowane
na desce rozdzielczej przełączniki D/R/N
oraz konwencjonalny hamulec postojowy.
Na bardzo uproszczonym wyświetlaczu
tablicy wskaźników centralny wskaźnik
zastępuje obrotomierz i pokazuje zużycie
mocy lub ilość mocy odzyskiwanej przez
hamowanie rekuperacyjne. Wyświetlany
jest również poziom naładowania baterii
i przewidywany zasięg. 

Bardzo przydatny w manewrowaniu
okazuje się system 4 kamer rozmiesz-
czonych wokół pojazdu – na dodatkowym
wyświetlaczu wewnątrz kabiny widzimy
pełny, 360-stopniowy obraz tego, co znaj-
 duje się w najbliższym otoczeniu. 

Samochód przed zgłoszeniem goto-
wości do jazdy przechodzi krótką proce-
durę samokontroli, odbywa się to niemal
bezgłośnie – do wnętrza dochodzą tajem-

Renault Trucks D E-Tech 4×2 miało rozstaw
osi 4400 mm, na podwoziu o zwisie tylnym
wynoszącym 2479 mm można zainstalować
zabudowę o długości do 6500 mm

Kokpit maksymalnie prosty i ergonomiczny,
choć pod względem stylistycznym zdecy-

dowanie przestarzały 

Do października
2022 r. Renault

Trucks wyprodu-
kowało już 1000

elektrycznych 
pojazdów ciężaro-
wych o masie 16,
19 i 26 t, które są
używane w całej

Europie
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ności akumulatorów trakcyjnych wyno -
szącej 265 kWh łatwo obliczymy, że przy
takim zużyciu energii dostępny zasięg to
393,8 km, a więc niemal dokładnie tyle,
ile deklaruje Renault Trucks. 

Nasuwa się prosty wniosek: nawet
mało wprawny w jeździe elektrykiem kie-
rowca dzięki rekuperacji jest w stanie od-
zyskać całkiem sporo energii elektrycznej,
co pozwala na realizowanie w mieście ty-
powych zadań dystrybucyjnych bez spe-
cjalnych obaw o dostępny zasięg. 

Renault Trucks stawia 
na elektromobilność

Ciekawe wydaje się wyjaśnienie rozu -
mowania firmy dotyczącego tak znaczą -
cego postawienia na elektryczną dekarbo -
nizację transportu. Zdaniem przedstawicieli
Renault Trucks wykorzystanie wodoru
w ogniwach paliwowych nie jest jeszcze
w pełni zdefiniowane, podczas gdy bio-
paliwa są dobre, ale ich ilość dostępna na
rynku jest ograniczona. W kontekście wy-
korzystania biometanu jako paliwa od-
nawialnego pewnym mankamentem jest
również istniejące ryzyko wycieków gazu
do atmosfery. Zdaniem Renault Trucks
obowiązujące limity emisji tlenków azotu
w najbliższej przyszłości zdyskwalifikują
również biopaliwa jako źródło energii
w miejskich środkach transportu – auto -
busach i samochodach ciężarowych. W tej
roli elektryczna ciężarówka akumulato-

rowa jest o rząd wielkości lepsza niż al-
ternatywy. Ponadto samochody ciężarowe
z akumulatorowym napędem elektrycz-
nym są od 3 do 5 razy bardziej energoosz -
czędne niż jakakolwiek inna opcja, z ogólną
wydajnością na poziomie ok. 62% (dla
16-tonowego pojazdu dystrybucyjnego)
w porównaniu z około 23% dla ogniwa
paliwowego i 13% dla oleju napędowego. 

W miarę gdy samochodów elektrycz -
nych będzie przybywać, pojawią się rów-
nież korzyści skali, a baterie będą coraz
tańsze. Konkluzja jest taka, że elektrycz -

ny napęd akumulatorowy to bardzo wy-
dajny sposób na wykorzystanie cennej
energii. Tak w dużym skrócie można streś-
cić przesłanie firmy Renault Trucks zwią -
zane z elektryfikacją transportu. O szcze-
gółach mogliśmy się dowiedzieć więcej
jeszcze w marcu br. podczas dni elek-
tromobilności Renault Trucks (Renault
Trucks Electromobility Days). Spotkanie
pod takim hasłem odbyło się w zakładzie
Renault Trucks w Blainville-sur-Orne,
gdzie produkowane są elektryczne cięża -
rówki francuskiego producenta.

Schemat ilustrujący kompleksowe
podejście Renault Trucks w zakresie
wsparcia klientów w przechodzeniu
na elektromobilność w drogowym
transporcie ciężarowym 
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Bardzo przydatny 
w manewrowaniu okazuje
się system 4 kamer roz-
mieszczonych wokół po-
jazdu – na dodatkowym
wyświetlaczu wewnątrz 
kabiny widzimy pełny, 
360-stopniowy obraz 
tego, co znajduje się 
w najbliższym otoczeniu

Do ładowania akumu-
latorów trakcyjnych

Renault D E-Tech 
wykorzystywane jest

gniazdo typ 2 (AC) lub
CCS Combo 2 (DC), co
pozwala na ładowanie
pojazdu w trybie 2, 3
lub 4, moc ładowania
od 22 kW do 150 kW
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Oczywiście przewoźnicy potrzebują
praktycznej pomocy i wsparcia w przej -
ściu na pojazdy elektryczne, więc wraz
z wprowadzeniem elektrycznych samo-
chodów z gamy E-Tech do produkcji se-
ryjnej i sprzedaży producent koncentruje
się na zapewnieniu pełnego wsparcia
(wsparcie 360°) dla swoich klientów.
Program ten można podzielić na 4 fazy
(patrz schemat).

Gama E-Tech
Gama elektrycznych miejskich cięża -

rówek dystrybucyjnych Renault Trucks
E-Tech obejmuje obecnie samochody z ro -
dziny D – są to wersje 4×2 o dopuszczal -
nej masie całkowitej do 16 (17) t oraz
z rodziny D Wide – wersje 4×2 lub 6×2
o 18 (19) t lub 26 (27) t dmc., o rozsta-
wach osi od 3,9 m do 6,8 m. Oferta obej-
muje również pojazdy z kabinami nisko -
wejściowymi do zastosowań komunalnych.
Wszystkie dostępne są z opcją zasilania
agregatu chłodniczego (jeśli występuje)
bezpośrednio z akumulatorów trakcyjnych.

W pierwszym kwartale 2023 r. pro-
ducent zamierza wprowadzić ciężkie mo-
 dele E-Tech z rodziny T (transport da-
lekobieżny) i C (transport budowlany)
do 44 t dmc. Samochody te będą budo -
wane nie w Normandii (jak wersje z na-
pędem konwencjonalnym), ale w fabryce
Renault Trucks w Bourg-en-Bresse. Do-
stępne będą ciągniki 4×2 i 6×2 oraz pod -
wozia 4×2, 6×2 i 8×4 tridem z 2 lub 3 sil-
nikami elektrycznymi o mocy do 490 kW
(666 KM). Akumulatory o pojemności od

180 do 540 kWh powinny dawać zasięg
300 km lub do 500 km przy jednogo-
dzinnym ładowaniu pośrednim. Łado-
wanie akumulatorów ma być realizowane
przez złącze AC (pełne naładowanie
w ciągu 9,5 h przy mocy do 43 kW), bę-
dzie oczywiście możliwe również szyb-
sze ładowanie (do 2,5 h) prądem stałym
DC z mocą do 250 kW.

Zdjęcia: © D. Piernikarski

reklama

Renault Trucks produkuje samochody ciężarowe i dostawcze z napędem elektrycz-
nym od 2010 r. Były one znane na rynku pod marką Z.E. Firma przyspiesza ruch w kie-
runku oferowania pełnej gamy elektrycznych ciężarówek i samochodów dostawczych
pod nowym szyldem: E-Tech. Renault Trucks planuje, aby do 2030 r. 50% sprzedaży
stanowiły pojazdy elektryczne, a do 2040 r. 100% sprzedaży pojazdy neutralne pod
względem emisji dwutlenku węgla – będą to głównie samochody elektryczne, częś-
ciowo zostaną wykorzystane wodorowe ogniwa paliwowe lub biopaliwa. Do tej pory
liczby były niewielkie, ale szybko rosną: w 2021 r. firma dostarczyła 249 ciężarówek
elektrycznych, do października 2022 r. wyprodukowano już 1000 elektrycznych po-
jazdów ciężarowych o masie 16 t, 19 t i 26 t, które są używane w całej Europie. Obec-
nie połowa pojazdów ciężarowych z napędem elektrycznym sprzedawanych w Euro-
pie jest produkowana w zakładzie Renault Trucks w Blainville-sur-Orne. Przewiduje
się, że w 2022 r. produkcja osiągnie poziom 2500 szt. rocznie. 



uże przebiegi i obciążenia w samochodach
dostawczych sprzyjają zużyciu elementów
zawieszenia. Elementy te, a w szczegól-

ności górne mocowania amortyzatorów, stano-
wią ważną część układu zawieszenia kół, ponie-
waż przenoszą cały ciężar pojazdu. Ponadto muszą
zapewniać maksymalne bezpieczeństwo jazdy
i optymalny komfort, a także łatwe i precyzyjne
kierowanie autem. 
Firma Schaeffler, jako specjalista w dziedzinie za-
wieszenia, jak również dzięki dużej wiedzy w za-
kresie produkcji łożysk amortyzatorów, jest od
wielu lat partnerem przemysłu motoryzacyjnego
i pod marką FAG dostarcza do niezależnych warsz-
tatów górne mocowania amortyzatorów, zwane
również łożyskami amortyzatorów.
Trzeba pamiętać, że łożyska amortyzatorów i górne
mocowania amortyzatorów odpowiadają za sze-
roki zakres funkcji, takich jak: 
• absorpcja sił promieniowych i osiowych,
• obniżanie tarcia i eliminacja naprężeń podczas

skręcania sprężyny amortyzatora,

• prowadzenie sprężyny amortyzatora i utwo-
rzenie wzmocnionej powierzchni nośnej dla
amortyzatora,

• izolacja hałasu drogowego.
Krawężniki, wyboje i duże przeciążenia to nieod -
łączne środowisko pracy aut dostawczych, gdzie
amortyzator wraz z jego poszczególnymi elemen -
tami, takimi jak gniazdo sprężyny lub górne mo-
cowanie, są narażone na duże obciążenia, a także
na zużycie.
Ponieważ w przypadku awarii pojazd nie zacho-
wuje się już tak jak zwykle, niezbędna jest na-
tychmiastowa naprawa. W ofercie firmy FAG znaj-
 dziemy szeroki asortyment zestawów naprawczych,
które umożliwiają profesjonalną i szybką naprawę
elementów górnego mocowania amortyzatora. Jedną
z nowości są górne mocowania amortyzatora dla
Volkswagena T5 i T6.

| PROMOCJA |

Kontynuujemy prezentację

rozwiązań firmy Schaeffler

dotyczących napraw samo -

chodów dostawczych. Tym
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Zestaw 815 0078 30

815 0086 30
(użyte parami jako

wzmocniona wersja
dla modelu T5)

Naprawa samochodów
dostawczych – rozwiązania
Schaeffler

W pojazdach Volkswagen T5 długotrwałe obcią -
żenia zawieszenia często prowadzą do przedwczes-
nego uszkodzenia górnych mocowań amortyzatora.
Górne mocowanie amortyzatora w kolejnym mo-
delu T6 zostało zatem gruntownie przeprojekto-
wane. Schaeffler oferuje teraz bardziej wytrzymałą
wersję górnego mocowania amortyzatora w ze-
stawie naprawczym (dla T5 i T6) lub jako pojedyncze
łożysko (dla T6). Zestaw składa się z pojedynczego
łożyska o większej nośności, kutej (zamiast odle-
wanej) płyty i górnego mocowania. Zestaw jest
kompatybilny z poprzednim modelem, więc można
zastosować go również w modelu T5. 
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Wszystkie elementy układu kierowniczego i części
podwozia marki FAG przechodzą szczególnie inten-
sywny proces testowania, zanim trafią na rynek.
Ponieważ wszystkie zestawy naprawcze są do-
starczane wraz z niezbędnymi akcesoriami, gwa-
rantowana jest szybka naprawa. Oznacza to, że
samochód dostawczy nie tylko szybko wraca na
drogę, ale także następuje niezwłoczna poprawa
komfortu i bezpieczeństwa jazdy. 
Bogatą ofertę zawieszenia oraz górnych mocowań
amortyzatorów można znaleźć na stronach portalu
www.repxpert.pl, jak również w aplikacji mobilnej.
W kolejnych odsłonach będziemy przybliżać kon-
kretne rozwiązania naprawcze do samochodów do-
stawczych. Przedstawione zostaną produkty znaj-
dujące się w ofercie dla tego segmentu pojazdów
oraz korzyści płynące z ich zastosowania.

Zdjęcia: © Schaeffler





olejny rok trwania pandemii Co-
vid-19, zakłócenia łańcucha dostaw
i ogólna niepewność rynku wymu -

siły niemal na wszystkich wiodących
producentach reorganizację procesów
produkcyjnych i logistycznych w tych wy-
magających i zmiennych warunkach ryn-
kowych. Z taką sytuacją branża musiała
się mierzyć jeszcze w ubiegłym roku. 

W lutym br., po inwazji Rosji na Ukra -
inę, europejscy producenci w zdecydo-
wanej większości wycofali się z rynku
rosyjskiego – zarówno w obszarze zakon-
traktowanych tam dostaw materiałów
i komponentów, jak i produkcji pojazdów
gotowych i ich sprzedaży na tamtejszym
rynku. Pojawił się również dodatkowy
czynnik, jakim jest niepewność w zakre-
sie dostaw i cen energii oraz rosnąca
i trudna do kontrolowania inflacja. 

Brak komponentów i krytycznych ma-
teriałów, zaburzenia w ich dostawach,
wzrost cen materiałów i nośników energii
bezpośrednio wpłynął na wydajność pro-
dukcji niemal u wszystkich producentów.
A jednak producenci naczep i przyczep
na całym świecie poszukiwali sposobów,
by zaspokajać potrzeby swoich klientów
i dostarczać im zamawiane pojazdy w jak
najkrótszym czasie.

Naczepowa czołówka
China International Marine Contai-

ners (CIMC) Vehicles Group nadal kró-
luje niepodzielnie z całkowitą szacowaną
produkcją niemal 2,5-krotnie przekracza -
jącą wynik następnego rywala – amery-
kańskiej firmy Hyundai Translead. Zasadą
działania CIMC jest oparcie produkcji na
perspektywach sprzedaży – innymi słowy
liczba sprzedaży jest bardzo zbliżona do
wielkości produkcji. Jednak w tym roku
chiński moloch był w stanie dostarczyć
dane o wielkości sprzedaży tylko ze spra-
wozdań finansowych ze względu na ogra-
 niczenia dotyczące ujawniania informacji
o firmie. Producent ujawnił, że wielkość
sprzedaży w pierwszej połowie 2021 r.
wyniosła 126 583 szt., sprzedaż w 2021 r.
wyniosła 199 984 szt., a w I kwartale
2022 r. – 33 205 szt. „Ponieważ CIMC
Vehicles jest spółką giełdową, wielkość
sprzedaży w drugim kwartale 2022 r. na
razie nie została ujawniona i nie możemy
podawać przewidywanego poziomu sprze-
 daży. Niemniej jednak widzimy, że rynek

| BIZNES |

38 | PAŹDZIERNIK 2022 | Transport – Technika – Biznes

Zespół magazynu 

Global Trailer we wrześniu

2022 r. opublikował po raz

kolejny globalny ranking

producentów naczep.

Prezentujemy światową

czołówkę – Top 20.

Schmitz Cargobull to oczywiście największy europejski producent naczep, zajmujący w rankingu globalnym 3. pozycję z produkcją 61 032 pojazdów.
Schmitz Cargobull jest jedynym producentem mogącym konkurować pod względem liczby miejsc produkcji z CIMC Vehicles. Firma ma 5 fabryk na te-
renie Niemiec, a także fabryki w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, na Litwie oraz w Rosji i Turcji. Pod koniec 2021 r. Schmitz Cargobull zaprezentował lekką
naczepę furgonową S.BO PACE do transportu ładunków suchych i przesyłek typu KEP. Ten modułowy pojazd jest w 100% SMART, czyli jest standar-
dowo wyposażony w telematykę TrailerConnect. W budowie nadwozia wykorzystywane są innowacyjne panele STRUKTOPLAST o strukturze plastra
miodu (grubość 25 mm), dzięki czemu każda naczepa jest o ok. 600 kg lżejsza niż porównywalne pojazdy z nadwoziami z paneli FERROPLAST
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Naczepowe Top 20
– ranking roku 2022
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staje się lepszy w porównaniu z pierw-
szym kwartałem 2022 r. W ramach stra-
tegicznego rozwoju CIMC Vehicles uwolni
większe korzyści i potencjał wzrostu wy-
dajności, stworzy przestrzeń dla wzrostu
zysków i strategicznej mobilności, za-
pewni klientom lepszą jakość usług, aby
osiągać nowe wyżyny w ramach strategii
„Operacji Międzykontynentalnej” i aktyw -
nie zapewniać doskonałe wyniki bizne-
sowe” – czytamy w oświadczeniu wy-
danym przez CIMC Vehicles.

Patrząc na tegoroczny ranking, można
zauważyć, że amerykańskim producentom
naczep skutecznie udało się odrabiać
straty związane z pandemią Covid-19
i realizować dostawy mimo trudności
rynkowych. Szacowany w ubiegłorocznym
raporcie poziom produkcji firmy Hyun-
dai Translead okazał się zdecydowanie
zaniżony, przewidywano bowiem pro-
dukcję na poziomie 34 700 szt., w rze-
czywistości dostawy „poszybowały” do
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1 � 1

2 Hyundai Translead USA 79 262 34 700 / 51 5731 78%/42% 6 � 2

3 Schmitz Cargobull Niemcy 61 032 49 137 22% 2 � 3

4 Krone Niemcy 53 841 45 000 18% 4 � 4

5 Wabash National USA 46 674 36 400 25% 5 � 5

6 Utility Trailer Manufacturing USA 42 379* 33 800 25% 7 � 6

7 Great Dane USA 38 200* 48 651 24% 3 � 7

8 Facchini Brazylia 33 150 – – NOEM

9 Randon Brazylia 32 198 31 534 2% 8 � 9

10 Wielton Group Polska 26 111 20 200 26% 9 � 10

11 Tirsan Group Turcja 16 950 15 340 10% 10 � 11

12 Kögel Trailer Niemcy 15 457 12 797 19% 11 � 12

13 Stoughton Trailers USA 15 000* 11 000 31% 13 � 13

14 Librelato Brazylia 11 734 11 800 0,6% 12 � 14

15 Schwarzmüller Group Austria 10 629 9 600 10% 14 � 15

16 Lecitrailer Hiszpania 8 619 8 080 6% 15 � 16

17 Manac Kanada 7 450 7 800 –4,5% 16 � 17

18 EnTrans International USA 6 939* 6 050 14% 18 � 18

19 Tonar Rosja 6 846 5 436 23% 19 � 19

20 Gorica ZEA 6 900 6 200 11% 17 � 20

Ranking producentów naczep wg Global Trailer [1, 2]; podane dane dotyczą okresu
1.07.2021–30.06.2022); (kolorem szarym oznaczono producentów europejskich)

NOEM – nowy producent, poprzednio nie uwzględniany w rankingu
* dane orientacyjne, pozyskane z innych źródeł niż producenci 
1 dane skorygowane przez producenta w stosunku do raportu z 2021 r. 

Produkcja na poziomie 53 841 (wzrost o 18% r/r) pojazdów pozwoliła firmie Krone na zajęcie 4. miejsca w globalnym rankingu producentów
naczep. Producent zwiększa sukcesywnie swoje moce produkcyjne, a zrównoważony rozwój, cyfryzacja, automatyzacja, elektryfikacja to
główne trendy rozwojowe, na które stawia producent. Zelektryfikowane naczepy Krone eTrailer zostały opracowane we współpracy z firmą
Trailer Dynamics. Sercem innowacyjnej technologii jest oś wyposażona w silnik/generator elektryczny, która wspomaga napęd ciągnika
siodłowego, a także odzyskuje energię hamowania poprzez rekuperację
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51 573 szt. 74-procentowy wzrost pro-
dukcji r/r okazał się najwyższy spośród
firm, które znalazły się w tegorocznym
rankingu, a Hyundai Translead awansował
o 4 miejsca na 2. pozycję. W ubiegłym
roku Hyundai Translead rozszerzył swoją
ofertę naczep furgonowych i chłodniczych
oraz wprowadził lekki panel kompozy-
towy z rdzeniem polimerowym w celu
obniżenia całkowitego kosztu posiadania
dla operatorów flot. Z kolei w tym roku
producent wprowadził serię narzędzi do
analizy danych. System ten pozwala na
lepsze zarządzanie operacjami flotowymi
i obejmuje finanse, wykorzystanie floty,
oryginalne części zamienne i inne roz-
wiązania serwisowe.

W poprzedniej edycji rankingu Schmitz
Cargobull zajął 2. miejsce, w tym roku
musiał zadowolić się 3. pozycją ze wzglę -
du na ponadprzeciętne wyniki amery-
kańskiego konkurenta. W analizowanym
okresie niemiecki producent dokładał
wszelkich starań, aby zminimalizować trud-
ności związane z zaopatrzeniem i wzros-
tem cen. Jak widać, niemiecka potęga
przetrwała, gdyż wzrost produkcji wy-
niósł aż 22% głównie dzięki sukcesowi
innowacyjnej gamy produktów i usług.
Producent nie kryje jednak spadku przy-
chodów na poziomie 15 mln euro. Po-
kazuje to, że wzrost produkcji i większa
sprzedaż w niewystarczającym stopniu

zrekompensowała znacznie większe koszty
produkcji i zaopatrzenia. Schmitz Car-
gobull nie rezygnuje z wprowadzenia
technologii transportu drogowego, która
zapewnia zrównoważone, ekologiczne
rozwiązania dla flot w całej Europie i poza
nią. Na targach IAA Transportation można
było zobaczyć m.in. lżejszą wywrotkę sta-
lową S.KI czy też produkowaną w Wiel-
kiej Brytanii w pełni modułową naczepę
S.KO Pace Smart. 

Krone obroniło 4. pozycję, produkcja
w analizowanym okresie wyniosła 53 841
pojazdów, było to o 18% więcej. W roku
finansowym 2020–2021 firma odnoto-
wała przychody ze sprzedaży w wyso-
kości 2,2 mld euro, co według Bernarda
Krone było niezwykłym wyczynem w kon-
tekście pandemii i związanej z nią nie-
pewności. Zakład w tureckim Tire, który
produkuje pojazdy Krone od 2012 r. – i po-
dobno ma roczną produkcję na poziomie
10 000 szt. – przeszedł całkowicie na
własność Krone i od początku tego roku
ma nowy zarząd. 

W tegorocznym raporcie pojawił się
nowy uczestnik – brazylijska firma Facchini,
która błyskawicznie zabłysnęła na liście
rankingowej z roczną produkcją 33 150
pojazdów, co pozwoliło na zajęcie od razu
8. miejsca w rankingu. Co ciekawe, dzie-
sięć lat temu ten producent wyproduko -
wał 25 300 pojazdów. Autorzy raportu

– zespół Global Trailer – pozostają w kon-
takcie z przedstawicielami firmy Facchini,
aby dowiedzieć się więcej o jej historii
i solidnych wynikach. Zapewne więcej
poznamy w kolejnym raporcie. 

Opierając się na swojej strategii mię-
dzynarodowej wielomarkowości, Grupa
Wielton osiągnęła bardzo dobry wynik
dający jej 10. miejsce przy 26-procen-
towym wzroście produkcji rok do roku,
uzyskanym mimo pandemii Covid-19, kło -
potów z łańcuchami dostaw i wstrzyma -
nia sprzedaży na rynku rosyjskim. W Gru-
pie Wielton znajdują się obecnie firmy
Wielton SA, Fruehauf, Lawrence-David,
Langendorf i Viberti oraz przejęta pod
koniec 2021 r. hiszpańska firma Guillén
Desarrollos Industriales (GDI). Celem
przejęcia spółki Guillén było rozszerze-
nie działalności Grupy Wielton o kolejny
ważny rynek – Hiszpanię. Grupa pla-
nuje dalszy wzrost mocy produkcyjnych
i podnoszenie efektywności operacyjnej.
Również rozbudowa i modernizacja eu-
ropejskich fabryk (Polska, Francja i Wielka
Brytania) są wysoko na liście prioryte-
tów – od listopada 2021 r. spółka Lan-
gendorf Polska produkuje naczepy nisko -
podwoziowe w zakładzie w Wieluniu.
Wydaje się, że koncentracja grupy na
wzroście powinna sprawić, że te pozy-
tywne trendy będą nadal odzwiercied-
lane w rocznych danych o produkcji.

Grupa Wielton w rankingu globalnym zajmuje 10. miejsce – w analizowanym okresie wyprodukowano łącznie 26 111 pojazdów – to wzrost
o 26% r/r. Obecnie w skład Grupy Wielton, oprócz Wielton SA, wchodzi 6 podmiotów: Fruehauf (Francja), spółka Italiana Rimorchi z markami
Viberti oraz Cardi (Włochy), Langendorf (Niemcy), Lawrence Dawid (Wielka Brytania) oraz przejęta pod koniec 2021 r. hiszpańska firma Guillén
Desarrollos Industriales. Grupa Wielton dostarcza swoje produkty do 35 krajów w Europie, Azji i Afryce. W 2020 r. spółka Langendorf przejęła
pełną opiekę nad rozwojem naczep niskopodwoziowych, które są oferowane w całej Grupie Wielton pod niemiecką marką, a od listopada
2021 r. spółka Langendorf Polska produkuje te naczepy w zakładzie produkcyjnym w Wieluniu
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Jak przygotowano raport?

Chociaż w prezentowanym rankingu producentów naczep bazowano na całkowitej
produkcji jako kluczowym kryterium oceny, to na światowym rynku z sukcesem działa
wielu producentów, którzy oferują wysoce wyspecjalizowane pojazdy, a ich pro-
dukcja może być sprzeczna z prostotą produkcji wielkoseryjnej z maksymalną wy-
dajnością. Dlatego zestawienie nie porównuje przychodów ani rentowności firm,
ale powinno służyć jako obraz obecnej sceny producentów naczep wyłącznie z punktu
widzenia skali produkcji.
Chociaż tegoroczna edycja rankingu magazynu Global Trailer, tak jak i poprzednie,
została opracowana z najwyższym zaangażowaniem w dokładność i profesjonalizm,
nadal ranking ten ma charakter jedynie poglądowy. Autorzy raportu skontaktowali
się z ponad 100 producentami OEM na całym świecie. Jeśli nie można było uzyskać
oficjalnych danych dotyczących wielkości produkcji bezpośrednio od producenta, po-
szukiwano danych w źródłach branżowych (oficjalnie publikowane dane statystycz -
ne). Jeśli dane szacunkowe nie były dostępne, marka nie była brana pod uwagę.
Prezentowany raport dotyczy sprzedaży w ramach czasowych od 1.07.2021 r. do
30.06.2022 r., chyba że wskazano inaczej.
Niektóre dane dotyczące produkcji mogą być jednak niemiarodajne. Przygotowując
raport, oczekiwano jedynie wartości liczbowych określających wielkość produkcji
naczep, jednak niektórzy producenci dostarczyli informacje, które obejmowały rów-
nież produkcję innego asortymentu, takiego jak nadwozia (zabudowy) samochodów
ciężarowych i/lub kontenery intermodalne. Ponieważ autorzy rankingu nie byli w sta-
nie zweryfikować otrzymanych danych, zaufali informacjom od producentów. Inni
producenci OEM zdecydowali się nie ujawniać wielkości produkcji z różnych powodów,
w tym ze względu na poufność czy zgodność z przepisami giełdowymi lub po prostu
nie odpowiedzieli przed upływem terminu.

Kässbohrer, Talson Trailer i Tırsan
Treyler, czyli producenci należący do
Grupy Tirsan, odnotowali 10-procento -
wy wzrost produkcji. Kässbohrer swój
sukces rynkowy zawdzięcza w dużej
mierze powołaniu nowych menedżerów
krajowych, rozszerzeniu portfolio pro-
duktów (m.in. nowe pojazdy do gamy bu-
dowlanej, przeznaczone dla krajów skan-
dynawskich oraz wywrotki do zastosowań
rolniczych) i sieci obsługi posprzeda -
żowej, a także rozpoczęciu współpracy
leasingowej K-Finance. Swoje 40-lecie
w bieżącym roku obchodzi Talson – na-
czepy tej marki mają samonośną kon-
strukcję z aluminium i z powodzeniem są
wykorzystywane do przewożenia ładun-
ków w kontenerach lotniczych.

Opracowanie Dariusz Piernikarski

Bibliografia
1. Top 20 Trailer OEM ranking, „Global

Trailer”, issue 60, September 2021. 
2. Top 20 Trailer OEM ranking, „Global

Trailer”, issue 66, September 2022. 
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Kanony i megatrendy
prócz pokazanych na targach IAA
Transportation innowacji, które
mogą bezpośrednio poprawić trwa -

łość i rentowność flot, bardzo zauważalne
były rozwiązania wpisujące się w mega -
trendy, takie jak zrównoważony rozwój,
cyfryzacja, automatyzacja i elektryfikacja. 

Przedstawienie nawet tylko najistot-
niejszych nowości związanych z nacze-
pami i przyczepami, jakie zostały za-
prezentowane na targach, z oczywistych
względów wykracza poza nasze możli-
wości. Wiele innowacji zaprezentowa-
liśmy również, opisując na naszych ła -
mach uczestników i laureatów konkursu
Trailer Innovation 2023. Przedstawimy
zatem subiektywną selekcję pojazdów
wpisujących się w aktualne tendencje

rynkowe, stanowiące oś rozważań w tym
artykule. W szczegóły zagłębiać się bę-
dziemy w kolejnych wydaniach „Samo-
chodów Specjalnych” przy okazji prezen -
tacji poszczególnych grup produktowych. 

Wydajność transportowa i niskie
koszty – wciąż aktualne 

Doskonała jakość produktu za uczciwą
cenę, wysoka innowacyjność, sprawdzona
jakość obsługi i jak najbliższy kontakt
z klientem to znane i nadal obowiązujące
wymagania, których spełnienie jest obo-
wiązkowym kluczem do sukcesu. „Mamy
najlepsze i najbardziej zrównoważone
rozwiązania dla branży transportowej.

Dariusz Piernikarski
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Tegoroczne targi 

IAA Transportation były

dla producentów naczep,

przyczep i stosowanych

w nich komponentów

okazją do zaprezentowania

rozwiązań, które zapew -

niają redukcję emisji CO2

z zestawów przegubowych

przez połączenie cyfryzacji,

automatyzacji, zrówno -

ważonego rozwoju

i elektryfikacji.

Naczepa furgonowa Wielton Air Cargo Master to nowa grupa produktowa w ofercie producenta. Jest to specjalistyczny pojazd przeznaczony 
do transportu kontenerów lotniczych cechujący się sztywną, solidną i wytrzymałą zabudową zapewniającą bezawaryjny transport oraz ochronę
przed warunkami atmosferycznymi i dostępem osób trzecich. Bezpieczeństwo ładunku gwarantuje system rolek pneumatycznych i blokad umoż -
liwiających bezproblemowe załadowanie oraz zabezpieczenie kontenerów. Tylne drzwi zostały zabezpieczone zamkiem elektronicznym Maple
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Jesteśmy również rzetelnym, godnym
zaufania i stałym partnerem dla naszych
klientów, nie tylko jeśli chodzi o jakość
naszych naczep, ale także w zakresie fi-
nansowania, napraw, dostaw części, wy-
najmu i telematyki. Wszystkie te atuty
sprowadzamy na targi” – tak oto mogłaby
brzmieć wzorcowa wypowiedź przedsta -
wiciela dowolnego producenta naczep. 

Oczywiście można i należy podziwiać
innowacyjne rozwiązania, które pozwolą
producentom naczep wkroczyć w nadcho -

dzącą erę elektromobilności transportu
drogowego. Jednakże branża transpor-
towa funkcjonuje tu i teraz. Niestabilne
rynki i trudne do oszacowania ryzyko
związane z prowadzeniem biznesu zmu-
szają firmy transportowe do maksyma-
lizacji wydajności i znajdowania roz-
wiązań odpowiadających ich potrzebom.
Na tym tle coraz większego znaczenia na-
biera optymalizacja korzyści i kosztów
obliczanych w całym cyklu życia naczepy. 

Producenci naczep, rozwijając swoje
produkty, nie rezygnują z konwencjo-
nalnych technologii. Nadal priorytetem
jest zmniejszenie masy własnej kon-
strukcji i optymalizacja możliwej do wy-
korzystania przestrzeni ładunkowej. Stałą
troską jest spełnienie wymagań klientów
dotyczących znacznie większej ładow-
ności, a jednocześnie trwałości, nawet
przy intensywnym użytkowaniu. 

Więcej przestrzeni 
ładunkowej

Jeśli mówimy o dążeniu do powięk-
szania dostępnej przestrzeni ładunkowej,
to rozwiązaniem pierwszego wyboru
może być powszechne dopuszczenie na
drogi dłuższych zestawów. Ich wyko-
rzystanie doskonale wpisuje się także
w trend związany z ograniczaniem zu -
życia paliwa i emisji CO2. W przypadku
gdy ładowność pociągu drogowego od-
grywa raczej podrzędną rolę, bardzo długa
kombinacja ciągnika i dwóch standardo -
wych naczep połączonych jedna za drugą
jest prawdziwym zabójcą CO2. 

Ponieważ jednak dłuższe zestawy,
jak np. Schmitz Cargobull Eco-Duo, mogą
obecnie jeździć w Niemczech tylko w ze-
stawach o 40 t dmc., kombinacja ta by -

Naczepa Fliegl SDS 390 
X-tra Long z ruchomą

podłogą o długości we-
wnętrznej 14,9 m oferuje

imponującą pojemność
transportową 101 m3.

W porównaniu z konwen-
cjonalnymi ruchomymi

podłogami o pojemności 
90 m3 oznacza to wzrost

o 12%. Większa pojemność
ładowni to mniej podróży

i szybsza amortyzacja. Trzy-
osiowa naczepa z ruchomą

podłogą Fliegl SDS 390 
to nie tylko więcej 

przestrzeni na ładunek, 
ale także ładowność do 27 t

Naczepa furgonowa Krone Dry Liner STG
w wersji 2-osiowej ma tylną oś skrętną 
oraz system kamer ułatwiający manewrowanie
zestawem. Po połączeniu z 2-osiowym wóz-
kiem dolly wyposażonym w sprzęg siodłowy
pojazd ten może stanowić część długiego 
zestawu typu 3, składającego się z 3-osiowego
samochodu ciężarowego i naczepy połączonej
z nim za pośrednictwem wózka dolly
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Z tego powodu producenci pracują rów-
nolegle nad innymi projektami zwięk-
szającymi wydajność i pozwalającymi
na redukcję emisji CO2. 

W trosce o ślad węglowy
Autonomicznie działająca naczepa

z własnym napędem i fotowoltaiką na
dachu? Kiedy kilka lat temu, na prima
aprilis, dział marketingu jednego z czo -

łowych producentów naczep opublikował
zdjęcie tej „innowacji”, zapewne wywo -
łało ono szeroki uśmiech u niejednego
fachowca od transportu. Pomysł był po
prostu zbyt wizjonerski. Dziś takie po-
mysły już nikogo nie dziwią. Pojazdy ho-
lowane – naczepy i przyczepy – zaczęły
również odgrywać ważną rolę, jeśli cho-
dzi o wprowadzenie branży transporto-
wej na właściwe tory, aby osiągnąć am-
bitne cele redukcji CO2. 

reklama

łaby rozwiązaniem preferowanym w trans -
porcie lekkich ładunków objętościowych.
Pewnym kompromisem lub rozwiązaniem
pośrednim mogą być dopuszczone na
drogi europejskie naczepy przedłużone do
15 m, które pozwalają zabrać o 3 palety
więcej niż konwencjonalna naczepa.

Bardzo długi zestaw z dwiema nacze -
pami pozostaje nadal produktem niszo-
wym i upłynie zapewne jeszcze trochę
czasu do jego ewentualnej homologacji.

Naczepy o długości 14,98 m 
od 19 września 2019 r. mogą 
poruszać się po wybranych dro-
gach Niemiec. Naczepa kurtynowa 
Kässbohrer K.SCX L o długości
14,98 m wyposażona jest w sys-
tem regulacji rozstawu osi (roz-
staw osi to 8516 mm, odległość
między 2. a 3. osią to 1810 mm)
zapewniający dzięki dynamicznym
zmianom ciśnienia w miechach
pneumatycznych zawieszenia 
równomierny i bezpieczny rozkład
obciążenia prowadzący do bez-
piecznego pokonywania zakrętów
o promieniu zewnętrznym 12,5 m
i wewnętrznym 5,3 m 
(standard UE) 
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Ogólnie rzecz biorąc, naczepy i przy-
czepy aktywnie nie zużywają paliw ko-
palnych i nie emitują CO2 podczas ope-
racji transportowej. Mimo to większość
ich producentów podejmuje działania
zmierzające do tego, aby wspomóc aktyw -
nych konsumentów paliw – czyli ciągniki
siodłowe ciągnące naczepy i samocho -
dy ciężarowe połączone z przyczepami
– w zmniejszeniu śladu węglowego. 

Na tegorocznych targach IAA rozwią -
zania takie jak np. osie z generatorami
prądu czy zestawy paneli fotowoltaicz-
nych montowanych na nadwoziach miało

do zaproponowania wiele firm – wśród
nich znajdowały się zarówno niewielkie
start-upy budujące swój przyszły kapitał
biznesowy właśnie na innowacjach i nie-
typowych rozwiązaniach, jak i ci naj-
więksi producenci. Podstawowe pytanie
brzmi: czy zastosowane rozwiązania przy-
 niosą oczekiwane efekty?

Prąd z osi 
Rosnącym zainteresowaniem produ -

centów naczep cieszy się możliwość wy-
posażenia ich pojazdów w osie elektrycz -

ne, pełniące funkcję generatora prądu
lub silnika napędowego. Korzystniejszą
opcją wydaje się oś elektryczna w nacze -
pie, która wytwarza energię elektryczną
wyłącznie za pośrednictwem generatora
i rekuperacji. Wytworzoną w ten sposób
energię można wykorzystać np. do zasi -
lania agregatu chłodniczego lub napędu
pompy hydraulicznej w ruchomej podłodze. 

Mniejszy pobór energii przez te od-
biorniki odciąża również ciągnik i zmniej-
sza emisję CO2. Osie z generatorami prądu
zainstalowane w naczepach mogą poma -
gać zwiększyć zasięg połączonego z nimi

Przykładem możliwości wykorzystania paneli fotowoltaicznych montowanych na nadwoziach pojazdów użytkowych są rozwiązania firmy 
Sono Motors. Producent paneli polimerowych Sono Motors wspólnie z partnerami – firmą Kögel, producentem naczepy chłodniczej Kögel e-Cool 
oraz Carrier, dostawcą elektrycznego agregatu chłodniczego Vector HE19 – przygotował na targi IAA ciekawy pojazd demonstracyjny, w którym 
energia elektryczna wytwarzana przez polimerowe panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu naczepy gromadzona jest w akumulatorach 
zasilających silnik elektryczny agregatu. Na dachu znajduje się łącznie 26 modułów o łącznej powierzchni 26 m2 i mocy szczytowej 4,68 kW 
– przy średnim nasłonecznieniu typowym dla Monachium dziennie pozwala to na wygenerowanie energii o pojemności 11,8 kWh

Zaprezentowana na targach IAA naczepa 
Kraker E-Force Hybrid jest pierwszą na rynku

zelektryfikowaną naczepą z ruchomą podłogą,
pozwalającą na oszczędność 10–20% paliwa.

Energia uwalniana podczas hamowania jest
odzyskiwana i przekształcana w energię elek-

tryczną. Zgromadzona w akumulatorach na-
czepy może być wykorzystywana do napędza-
nia 2. osi pojazdu wspomagającej tym samym
ciągnik siodłowy podczas rozpędzania lub na-

pędzania pompy hydraulicznej układu ruchomej
podłogi. Silnik elektryczny można również

odłączyć od osi, gdy nie jest używany, 
co znacznie zmniejsza opór toczenia. E-Force 

Hybrid nie tylko pozwala kierowcy na łatwy
rozładunek w hali fabrycznej lub magazynie, 

ale także robi to bez emisji, wykorzystując
elektryczny napęd instalacji hydraulicznej
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ciągnika siodłowego z akumulatorowym
napędem elektrycznym na długich dys-
tansach, ułatwiając tym samym przekro -
czenie bariery zasięgu ponad 500 km.

W przyszłości zespoły osi w nacze-
pach mogą być wyposażane w aktywną
oś elektryczną, która w razie potrzeby
wspiera i odciąża ciągnik siodłowy. Po-

tencjał redukcji jest ogromny: dzięki elek-
trycznej osi napędowej w naczepie moż -
liwe byłoby zmniejszenie emisji CO2

o około 20% w porównaniu z konwencjo -
nalnym pociągiem drogowym. Nad roz-
wiązaniami tego typu pracują nie tylko
producenci naczep, tacy jak np. Krone,
ale również dostawcy komponentów, np.

firma Wabco, która również opracowuje
podobny system. Nawiasem mówiąc,
obaj producenci stawiają na przyszłość,
ponieważ montaż takich osi napędowych
nie jest jeszcze dozwolony. Obecnie
w naczepie można montować jedynie oś
z generatorem prądu, która przechwy-
tuje energię hamowania i przekazuje ją
do akumulatorów.

Wersje z aktywnym napędem budzą
jednak pewne wątpliwości. Jeśli naczepa
jest wyposażona w oś napędzaną, to sta-
bilność zestawu musi być zagwaranto-

reklama

SR2-e to wielotemperaturowa naczepa
chłodnia firmy Lamberet, której zapotrzebo-
wanie na energię zapewnia zestaw akumu-
latorów doładowywanych podczas jazdy 
poprzez rekuperację energii zapewnianą
przez oś z generatorem prądu lub dzięki
możliwości wykonania statycznego ładowa-
nia jak w przypadku pojazdu hybrydowego
typu plug-in. Oś SAF TRAKr z generatorem
jest zintegrowana z podwoziem naczepy.
Wykorzystanie tej naczepy jest zoptymalizo-
wane przez system głosowego sterowania
funkcjami nadwozia Lamberet LIVe
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wana w każdych warunkach, a to jest
technicznie skomplikowane. Ponadto oś
napędzana w naczepie oznacza, że aby
można było naprawdę odciążyć ciągnik
i zmniejszyć jego zużycie paliwa, mu-
siałaby być dostępna wystarczająca ilość
energii. Potrzebne do tego akumulatory
ważyłyby 300–350 kg, a zatem zbytnio
ograniczałyby ładowność.

Poprawa własności 
aerodynamicznych

Szansą na redukcję emisji CO2 jest
również optymalizacja aerodynamiczna
naczep/nadwozi. Tu jednak pojawiają
się pewne wątpliwości: udoskonalenia
aerodynamiczne wprowadzane obecnie
w konstrukcji naczep pozwalają na obni -
żenie emisji CO2 przez zestaw o ponad
10%. Przykładem mogą być naczepy

Schmitz Cargobull Generacji „Eko”, które
pojawiły się na rynku na początku ze-
szłego roku. 

Niestety bardziej zaawansowane i zna -
ne już rozwiązania, takie jak np. rozkła -
dane spoilery montowane na portalu tyl-
nym, nie zawsze sprawdzają się w ciężkiej
codziennej pracy przewozowej. Najczęś-
ciej elementy poprawiające własności aero-
dynamiczne naczepy muszą być umiesz-
czone w obszarach, które w codziennej
eksploatacji są bardzo narażone na uszko-

Krone eCool Liner z agregatem chłodniczym Celsineo to kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju: w innowacyjnej naczepie 
chłodniczej w pełni elektryczny system chłodzenia Celsineo zapewnia utrzymanie żądanej temperatury wrażliwego ładunku bez emisji spalin
przy precyzyjnej współpracy układu chłodzenia z napędem elektrycznym. System wysokiego napięcia 800 V w Krone eCool Liner nie tylko za-
sila agregat Celsineo, którego średnie zapotrzebowanie na moc w zakresie zamrażania wynosi 15 kW, ale także elektryczny układ napędowy
naczepy eTrailer. Naczepa Krone eCool Liner może być również wyposażona w elektryczny agregat Carrier Vector HE 19. W tym przypadku
druga oś naczepy wyposażona jest w układ odzysku energii elektrycznej

Podstawą rozwiązania oferowa-
nego w naczepach kurtynowych

Schmitz Cargobull Eco Fix, Eco Flex
i Eco Varios jest zoptymalizowane

aerodynamicznie nadwozie
o zmiennej wysokości, które 

w porównaniu z klasyczną naczepą
kurtynową S.CS ma zapewnić

oszczędność paliwa nawet do 5%.
Idea stojąca za tym jest prosta:

podnoszony tył nadaje przyczepie
Eco-Trailer aerodynamiczny kształt,

a tym samym zmniejsza opór 
powietrza. Oprócz tego w razie 

potrzeby – tj. gdy objętość 
nadwozia jest w pełni wykorzys-

tana – dach można po prostu 
podnieść do normalnej wysokości.

Zdaniem specjalistów z Schmitz
Cargobull 50–60% transportów 

nadaje się do wykorzystania 
naczep o zmiennej wysokości
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 dzenia. Ponadto efekt oszczędzania paliwa
przez dodatkowe części zależy od tras i od -
ległości, na których pojazdy są używane.
Spoilery czy owiewki aerodynamiczne
w naczepach najlepiej sprawdzają się
na możliwie najdłuższych trasach. 

Wprowadzanie udoskonaleń aerody-
namicznych w naczepach czy przycze-
pach wymaga również zapewnienia, aby
zestawy członowe nadal spełniały wy-
mogi dyrektywy UE 96/53/WE dotyczącej
dopuszczalnych wymiarów. Niestety więk-
szość skutecznych i praktycznych rozwią -
zań nie pozwala na to, aby zmieścić się
z zestawem w standardowych wymia-
rach. Skuteczna poprawa własności aero-
dynamicznych naczep jest więc związana
z modyfikacjami dopuszczalnych wyso-
kości i szerokości, aby można było do-
pasować owiewki boczne lub tylne dy-
fuzory używane na dachu. 

Naczepa roku 2030
Jak więc może wyglądać europejska

naczepa roku 2030? Tutaj również wcho-
dzi w grę lekka konstrukcja, ale dodat-
kowo owiewki i spoilery boczne na całej
długości pojazdu pozwolą zminimalizo-
wać opór powietrza zestawu. Ponadto
pojazd będzie odzyskiwać energię hamo-

wania za pośrednictwem osi z generato-
rem, energia elektryczna będzie bufo-
rowana w akumulatorze i udostępniana
w razie potrzeby napędowi ciężarówki
(elektrycznej) lub innym odbiornikom,
takim jak np. agregat chłodniczy.

Zdjęcia: © D. Piernikarski 
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To jeszcze nieco dalsza przyszłość: system hakowy
Hiab Multilift został wykonany przy wykorzystaniu 

wysokowytrzymałej stali SSAB, której produkcja 
odbyła się w sposób neutralny dla klimatu z zerową

emisją CO2, podczas gdy wytworzenie 1 t stali SSAB
w klasyczny sposób to emisja CO2 na poziomie 1,6 t



„Samochodach Specjalnych”
nr 7–8/2022 opisaliśmy naj-
ważniejsze nowości dotyczą -

ce naczep chłodniczych, które produ-
cent – Schmitz Cargobull – przygotował
na targi IAA 2022. Czas na skrótowe
zaprezentowanie nowości z grupy naczep
kurtynowych, furgonowych, przyczep
oraz rozwiązań cyfrowych. 

Naczepy kurtynowe 
S.CS EcoGeneration

Od czasu wprowadzenia rodziny na-
czep Schmitz Cargobull EcoGeneration
na początku 2021 r. zainteresowanie po-
 jazdami oraz zapotrzebowanie na aero-
dynamiczne naczepy kurtynowe stale
rosło. W związku z wysokimi cenami pa-
liw firmy transportowe i logistyczne co-
raz częściej wybierają pojazdy i rozwią -
zania technologiczne, które pomagają
obniżyć koszty paliwa i emisję CO2. Wraz
z aerodynamicznymi naczepami EcoGe-
neration Schmitz Cargobull oferuje in-
nowacyjną i zrównoważoną koncepcję
pojazdu, która jest przyjazna dla środo-
wiska, a jednocześnie pozwala na obni -
żenie TCO.

Naczepa kurtynowa S.CS EcoFLEX
z podnoszonym tyłem zmniejsza opór
powietrza, a tym samym zużycie paliwa
i emisję CO2. W praktyce oszczędności
w zużyciu paliwa mieszczą się w prze-
dziale 5–10%. Podnoszony tył pozwala na
wykorzystanie pełnej pojemności prze-
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Schmitz Cargobull
modernizuje swoje
pojazdy Część II

Kontynuujemy omawianie nowości przygotowanych

przez firmę Schmitz Cargobull na wrześniowe targi IAA

w Hanowerze. Prezentujemy najciekawsze rozwiązania

dotyczące naczep kurtynowych, furgonowych, przyczep

oraz rozwiązań cyfrowych.

W części tylnej 
naczep EcoFLEX 
zainstalowano 
EcoPack, czyli lekki
i pojemny aerody-
namiczny schowek,
który stabilizując
przepływ powietrza
wokół pojazdu, 
redukuje zużycie
paliwa nawet o 3%

Naczepy EcoGeneration
mogą być wyposażone
w plandekę Power Curtain
bez kłonic i listew stelażu,
a zintegrowane w plan-
dece pętle do mocowania
pasów transportowych
ułatwiają zabezpieczenie
ładunku. Wytrzymałość
nadwozia z plandeką 
Power Curtain jest certyfi-
kowana zgodnie z normą
EN 12642 Code XL©
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strzeni ładunkowej. Ta koncepcja ma
ogromny potencjał oszczędności, zwłasz-
cza w przypadku transportu ciężkich
ładunków, w dodatku bez znacznego
ograniczania funkcjonalności naczepy
i wygody obsługi. 

Przy założeniu, że tylko 50% wszyst-
kich przejazdów będzie odbywało się
w trybie „aerodynamicznym”, a 50%
w trybie „objętościowym”, tj. bez obni -
żenia tyłu pojazdu, emisja CO2 zmaleje
o 2,3 t rocznie. Zgodnie z konserwatywną
kalkulacją naczepa kurtynowa EcoFLEX
może zaoszczędzić około 1000 euro rocz-
nie przez cały okres eksploatacji naczepy
(ok. 1 mln km). „To dla klientów wystar-
czający powód, zwłaszcza w odniesieniu
do całkowitego kosztu posiadania (TCO),
by zdecydować się na naczepy z rodziny
EcoGeneration” – tak podsumował za-
lety tych pojazdów Boris Billich, dyrektor
sprzedaży w Schmitz Cargobull AG. 

W zależności od zadania transporto-
wego nadwozia naczep EcoGeneration
mogą być wyposażone w plandekę stan-
dardową lub plandekę Power Curtain
bez kłonic i listew stelażu. Wytrzymałość
nadwozia z plandeką Power Curtain jest
certyfikowana zgodnie z normą DIN EN
12642 Code XL. Konstrukcja jest rów-
nież opcjonalnie dostępna z certyfikatem
do przewozu napojów i DL 9.5. Zinte-
growane w plandece pętle do mocowa-
nia pasów transportowych ułatwiają za-
bezpieczenie ładunku.

Na naczepach EcoFLEX zainstalowano
EcoPack, czyli aerodynamiczny schowek,
który stabilizując przepływ powietrza
wokół pojazdu, nie tylko przyczynia się
do dalszej redukcji zużycia paliwa (w tes-
tach było to do 3%), ale także daje więcej
miejsca do przechowywania. EcoPack ma
niską masę oraz uproszczoną i szybką ob -
sługę. Nowością wprowadzoną w nacze -
pach EcoGeneration jest również oświet-
lenie wnętrza – wzdłuż górnej krawędzi
zastosowano taśmy LED, co poprawiło
warunki pracy przy słabym oświetleniu
zewnętrznym, korzystnie wpływając na
bezpieczeństwo za- i rozładunku.

Wszystkie naczepy EcoGeneration są
w 100% Smart, czyli standardowo wy-
posażone w telematykę TrailerConnect.
Zintegrowany system telematyczny Trai-
lerConnect CTU zapewnia użytkownikom
wysoki poziom przejrzystości danych do-
tyczących ich floty/pojazdu oraz pozwala
na lepsze wykorzystanie pojazdów i ogra-
niczenie pustych przebiegów. Interesu -

jące jest to, że regulacja wysokości na-
czepy może być również monitorowana
za pomocą telematyki, tj. czujniki wy-
krywają, czy dach jest podniesiony, czy
w pozycji aerodynamicznej. Daje to do-
datkowe informacje pozwalające na opty-
malne wykorzystanie pojazdów.

Przypomnijmy, że należące do ro-
dziny EcoGeneration naczepy EcoFIX są
odpowiednie do transportu ładunków
płaskich i/lub ciężkich, takich jak rolki
stalowe i papierowe. Naczepa EcoFLEX
ma elastycznie regulowany tył – przy
pełnym podniesieniu ma wysokość 4 m
z przodu i z tyłu. Tutaj wysokość kurtyny
dostosowuje się do nadwozia, z możli-
wością elastycznego podniesienia części
tylnej, jeśli wymagana jest pełna obję-
tość załadunku. Konstrukcja ta szcze-
gólnie sprawdzi się w transporcie ładun-
ków drobnicowych i napojów. Z kolei
naczepa EcoVARIOS jest odpowiednia do
transportu objętościowego i motoryza-
cyjnego. Wysokość zarówno w tylnej,

jak i przedniej części można elastycznie
regulować. W tym wariancie wysokość
wnętrza wynosi 3 m przy całkowitej wy-
sokości pojazdu 4 m.

Naczepa furgonowa S.BO PACE 
Pod koniec 2021 r. Schmitz Cargobull

zaprezentował lekką naczepę furgonową
S.BO PACE do transportu ładunków su-
chych i przesyłek typu KEP, przeznaczo -
ną na rynek brytyjski. Obecnie naczepa
S.BO PACE jest produkowana w zakła -
dzie produkcyjnym Schmitz Cargobull
w Saragossie w Hiszpanii i jest dystry-
buowana na terenie całej Europy. Ten
modułowy pojazd jest w 100% SMART,
czyli jest standardowo wyposażony w te-
lematykę TrailerConnect. W budowie nad-
 wozia wykorzystywane są innowacyjne
panele STRUKTOPLAST o strukturze
plastra miodu (grubość 25 mm), dzięki
czemu każda naczepa jest o ok. 600 kg
lżejsza niż porównywalne pojazdy z nad-

Wraz z lekką naczepą S.BO PACE Schmitz Cargobull wprowadza nowe oznaczenie S.BO dla pojaz-
dów z zabudową furgonową przeznaczonych do transportu ładunków nie wymagających kontroli tem-
peratury (Dry Freight), oznaczenie S.KO wykorzystywane jest nadal w przypadku izoterm i chłodni

W budowie nadwozia 
naczepy S.BO PACE wyko-

rzystywane są innowacyjne
panele STRUKTOPLAST

o strukturze plastra miodu
– naczepa S.BO PACE jest

o ok. 600 kg lżejsza niż 
porównywalne pojazdy
z nadwoziami z paneli 

FERROPLAST
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Tylna i boczne ściany zawieszone są
wahadłowo. Wysoko umieszczone za-
wiasy na klapie ściany tylnej ułatwiają
wysypywanie ładunku. Aby maksymal-
nie ułatwić obsługę podczas składania
odpornych na zużycie ścian bocznych,
można je wyposażyć w sprężynowy me-
chanizm podnoszący, który ułatwia rów-
nież załadunek boczny.

Usługi cyfrowe
Rozpoznawanie problemów i niepra -

widłowości w agregacie chłodniczym S.CU
i szybkie ich rozwiązywanie jest głów -
nym zadaniem usługi proaktywnego mo-
nitoringu wprowadzonego przez firmę
Schmitz Cargobull w ramach usług cyf-
rowych. Dzięki nowym funkcjom proak-
tywnego monitoringu detekcja usterek
w agregacie następuje znacznie wcześ-
niej. Klient otrzymuje konkretne zale-
cenia dotyczące działania w przypadku
zbliżającej się awarii, a kierowca może
podjąć odpowiednie kroki w celu zmini -
malizowania przestojów. 

Nowo utworzony pulpit nawigacyjny
FleetHealth w obrębie portalu Trailer-
Connect zawiera wszystkie istotne in-
formacje na temat agregatu chłodni-
czego. Stan eksploatowanych we flocie
agregatów chłodniczych jest wizualnie
wyświetlany za pomocą systemu syg-
nalizacji świetlnej. Stale wyświetlane są
również oczekujące zalecenia w zakre-
sie obsługi, co daje użytkownikom pełne
bezpieczeństwo planowania, zapewnia -
jąc lepszą i bardziej przejrzystą kontrolę
nad flotą.

Cargobull Euroservice oferuje dodat-
kowe wsparcie w ramach pełnej umowy
serwisowej. Szybkie umówienie terminu
wizyty w warsztacie zapewnia jeszcze
szybszą pomoc, a pojazd jest w minimal-
nym czasie gotowy do ponownego użycia.

Cyfrowe giełdy transportowe i spe-
dytorzy online oferują firmom transpor -
towym wiele korzyści dzięki platformom
Real Time Visibility (RTV). Inteligentne
zarządzanie danymi jest zatem niezbędne
do efektywnej współpracy. Na rynek wkra-
 cza nowy poziom przejrzystości, który za-

pewnia wgląd w czasie rzeczywistym
w położenie i status ładunku oraz umożli-
wia ocenę firm transportowych za po-
średnictwem portali cyfrowych. Dane
telematyczne z ciągnika i naczepy obej-
mują całą trasę. Platformy RTV wyko-
rzystują te dane do wizualizacji podróży
ładunku od początku do końca. 

Zmodernizowana wywrotka Z.KI na przy-
czepie centralnoosiowej ma stalowe ściany
boczne o wysokości 900 mm, pojemność
ładunkowa to ok. 10 m3, pojazd waży 
o 50 kg mniej niż jego poprzednik

woziami z paneli FERROPLAST (1 m2 pa-
 nelu STRUKTOPLAST waży ok. 7,5 kg,
FERROPLAST – 13 kg).

S.BO PACE ma certyfikat zgodności
z normą EN 12642 Code XL, oferowana
jest z szeroką gamą opcji. Są to m.in.
szyny zabezpieczające ładunek, półprze-
zroczysty dach, tylny podest załadowczy
i różne warianty drzwi: roletowe lub kla-
syczne dwuskrzydłowe z paneli alumi-
niowych. Standardowa nośność podłogi
wynosi 5,5 t i można ją opcjonalnie
zwiększyć do 7,1 t lub 8 t. 

Wraz z nową naczepą Schmitz Car-
gobull wprowadza również nowe ozna-
czenie S.BO dla pojazdów z zabudową
furgonową przeznaczonych do trans-
portu ładunków nie wymagających kon-
troli temperatury (Dry Freight). Ozna-
czenie S.KO wykorzystywane jest nadal
w przypadku izoterm i chłodni. Oprócz
naczepy S.BO PACE Schmitz Cargobull
oferuje również inne pojazdy z tego seg-
mentu, takie jak sprawdzony S.BO EX-
PRESS z panelami FERROPLAST czy
nadwozie skrzyniowe S.BO Steel.

Przyczepa wywrotka Z.KI
Firma Schmitz Cargobull ponownie

wprowadziła na rynek przyczepę central -
noosiową z wywrotką trójstronną – jest
to najmniejszy model w ofercie pojazdów
budowlanych. Zmodernizowana wywrot -
ka Z.KI ma stalowe ściany boczne o wy-
sokości 900 mm, pojemność ładunkowa
to ok. 10 m3. Dzięki nowej konstrukcji po-
 jazd waży o 50 kg mniej niż jego po-
przednik. W przyczepie Z.KI można prze-
wozić towary sypkie, ładunki pojedyncze
lub spaletyzowane. Opcjonalne punkty
mocowania zintegrowane z podłogą za-
pewniają dodatkowe bezpieczeństwo.
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Wyzwaniem jest bezpieczeństwo prze-
kazywanych danych, ponieważ często
firmy transportowe łączą w sieć nie tylko
własne floty, ale także floty podwykonaw -
ców. Umożliwia to niemal niekontrolo-
wany dostęp do dużej liczby danych,
a tym samym także do innych nowych
modeli biznesowych, takich jak m.in.
cyfrowe dopasowywanie ładunków. Nie-
którzy spedytorzy obawiają się, że może
to osłabić ich pozycję przez niekontro-

lowany transfer czy też wyciek danych
i zmniejszy przejrzystość łańcucha dostaw.
Potrzebne są zatem nowe rozwiązania,
które udostępniają tylko dane logistyczne
związane z trasą, bez ujawniania całej
sieci podwykonawców.

Rozwiązaniem problemu może być
Schmitz Cargobull Data Management
Center (DMC), czyli centrum zarządzania
danymi, będące częścią portalu Trailer-
Connect, dzięki któremu przewoźnik za-

chowuje kontrolę nad swoimi danymi. In-
 formacje poszczególnych członków jego
sieci logistycznej są scentralizowane w jego
imieniu i grupowane bez uwidaczniania
poszczególnych partnerów osobom trze-
cim. TrailerConnect może przekazywać
dane dotyczące trasy i zlecenia trans-
portowego (LTL – ładunki częściowe)
oddzielnie do poszczególnych punktów
końcowych. Spedytor decyduje, które in-
formacje są udostępniane, chroniąc w ten
sposób zasoby firmy. Operatorzy flot ko-
rzystający z DMC mogą być pewni, że ich
naczepy są kompatybilne z dowolną plat-
formą spedycyjną, a ich dane mogą być
kontrolowane i bezpiecznie przekazywane
w przyszłości.

Opracowanie Dariusz Piernikarski 
Zdjęcia: © Schmitz Cargobull

Rozwiązaniem problemu udostępniania właściwych danych
może być Schmitz Cargobull Data Management Center
(DMC), czyli centrum zarządzania danymi, będące częścią
portalu TrailerConnect. Informacje poszczególnych członków
sieci logistycznej są scentralizowane i grupowane bez 
uwidaczniania poszczególnych partnerów osobom trzecim

reklama



inimalne i konieczne do speł -
nienia wymagania wobec ukła -
dów pneumatycznych stoso-

wanych w pojazdach użytkowych to
maksymalna szczelność, minimalna prze-
 strzeń montażowa i zoptymalizowana
obsługa. Znanym na rynku producentem
komponentów stosowanych w układach
pneumatycznych naczep, przyczep i auto -
busów jest firma MB Pneumatyka. 

Szybkozłączki z autodetekcją 
nieszczelności

Na czym polega innowacyjność nowej
rodziny szybkozłączek pneumatycznych
stosowanych w pneumatycznych ukła -
dach hamulcowych i zawieszeniach na-
czep i przyczep z kontrolą nieszczelności,
opracowanych przez zespół firmy MB Pneu-
matyka? Nową rodzinę tworzą złącza o uni-
katowej konstrukcji, składające się z trwale
połączonych ze sobą mosiężnego półkor-
pusu oraz półkorpusu z tworzywa sztucz-
nego. Innowacyjność produktu polega na
niespotykanym dotychczas rozwiązaniu
dźwiękowej i wizualnej autodetekcji, która
informuje użytkownika o nieszczelności
za pomocą szumu wydobywającego się
powietrza oraz czerwonego elementu,
który w razie wystąpienia nieszczelności
wysuwa się ze złącza. 

Ten wizualny i akustyczny system
detekcji pozwala na łatwe wykrycie nie-
szczelności w systemie podczas montażu
instalacji. Z kolei w przypadku awarii
na trasie pozwala użytkownikowi po-
jazdu szybko zlokalizować uszkodzone
złącze i wymienić je na nowe, co skraca
czas potrzebny na usunięcie awarii po-
jazdu. Duża czujność nowych złączy za-
pewnia kontrolę nawet najmniejszych
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W tegorocznej edycji konkursu Trailer Innovation 2023

firma MB Pneumatyka zajęła drugie miejsce w kategorii

komponenty (Components). Wyróżniono objęte

międzynarodową ochroną patentową innowacyjne

rozwiązanie: szybkozłączki pneumatyczne z wizualną

i dźwiękową autodetekcją nieszczelności.

Szybkozłączki pneu-
matyczne z wizualną 

i dźwiękową autodetekcją nie-
szczelności firmy MB Pneumatyka

w tegorocznej edycji konkursu 
Trailer Innovation 2023 zostały
wyróżnione drugim miejscem

w kategorii komponenty
(Components)
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MB Pneumatyka w konkursie
Trailer Innovation 2023
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wycieków. Jest to szczególnie pomocne
w przypadku nieszczelności spowodo-
wanych błędnym montażem przewodu,
jego złą jakością, uszkodzeniem mecha-
nicznym jego powierzchni czy niepo-
prawnym przycięciem jego końcówki. 

Dużym plusem rozwiązania jest rów-
nież zintegrowany system, który obniża
siłę potrzebną do właściwego zamonto-
wania przewodu. Sygnalizacja dźwięko -
wa informuje o prawidłowym montażu,
zmniejszając siłę potrzebną do wciśnięcia
przewodu w gniazdo kształtki i tym samym
zwiększa komfort pracy osób odpowiedzial -
nych za montaż systemu pneumatycznego. 

Rozwiązanie zaproponowane przez
firmę MBP jest dostępne w dwóch wa-
riantach. W pierwszym do demontażu
potrzebny jest specjalny klucz, w drugim
demontaż odbywa się za pomocą ogól-
nodostępnych narzędzi. Konieczność uży -
cia specjalnego klucza minimalizuje ry-
zyko demontażu połączenia przez osoby
nieupoważnione, np. na parkingu nie-
strzeżonym. Wersja demontowana bez
użycia specjalnych narzędzi to rozwią -
zania przeznaczone dla mechaników ce-
niących sobie uniwersalność i szybkość
montażu oraz możliwość szybkiego de-
montażu w przypadku pomyłek.

Zastosowany system detekcji ogra-
nicza również negatywny wpływ na śro-
dowisko. Zastosowanie szybkozłączek
pneumatycznych z kontrolą nieszczel-
ności firmy MB Pneumatyka eliminuje
konieczność użycia specjalnych środków

chemicznych, tzw. detektorów do spraw-
dzania połączeń. Standardowym rozwią -
zaniem stosowanym obecnie do wykry-
wania nieszczelności są specjalne spraye
chemiczne, które w tym przypadku nie
są potrzebne.

Użycie szybkozłączek pneumatycz-
nych z kontrolą nieszczelności jest bardzo
proste. Należy określić, jakiego rodzaju
złączka jest wymagana (średnica prze-
wodu, średnica gwintu) oraz rodzaj złącz -
ki (prosta, kolankowa, trójdrożna itp.).
Po zakupie odpowiednich szybkozłączek
w MB Pneumatyka należy wcisnąć prze-
wód w gniazdo złączki, aż słyszalne bę-
dzie charakterystyczne kliknięcie ozna-
czające prawidłowe osadzenie przewodu.
Po napełnieniu układu pneumatycznego
powietrzem wystarczy nasłuchiwać od -
głosów ulatniającego się powietrza. Jeśli
przeciek jest słyszalny, należy zbliżyć się
do źródła przecieku – w miejscu nieszczel -
nego połączenia, na złączce, wystaje czer-
wony pierścień. W zależności od wybranej
wersji należy odłączyć przewód specjal-

nym narzędziem lub bez niego, ponownie
docisnąć przewód lub wymienić złącz -
kę na nową. Potem można cieszyć się
jazdą przy prawidłowo działającym ukła -
dzie pneumatycznym. 

Szybkozłączki pneumatyczne z kon-
trolą nieszczelności to nowa rodzina
złączy stworzona przez MBP, która całko-
wicie zastępuje rozwiązania dotychcza-
sowo stosowane na rynku światowym.

Złącza z uszczelnieniem 
dwustronnym 

Drugą premierą MB Pneumatyka, za-
prezentowaną w czasie targów IAA Trans-
portation w Hanowerze i również zgło -
szoną do udziału w konkursie Trailer
Innovation 2023, były złącza służące do
łączenia instalacji pneumatycznych przy-
czep. Zostały one wyposażone w dwu-

stronne uszczelnienie główne, które można
odwrócić o 180° w sytuacji zużycia lub
utraty uszczelnienia głównego. Rozwią -
zanie umożliwia uzyskanie dwukrotnie
dłuższej trwałości połączenia. Złącza
mają również system wstępnej filtracji,
który zwiększa żywotność filtra głów nego
i wydłuża czas eksploatacji złącza. Złącza
zostały wyposażone w kanał obejściowy
(by-pass), co w przypadku zablokowania
filtra pozwala na ich dalszą pracę. Użyt-
kownicy nowego rozwiązania zwiększają
bezpieczeństwo swoich pojazdów oraz
zyskują możliwość szybszej reakcji na za-
istniałe ewentualne usterki na trasie.

Opracowanie Dariusz Piernikarski 
Zdjęcia: © MB Pneumatyka

Użycie szybkozłączek 
pneumatycznych z kontrolą
nieszczelności, produkowa-
nych przez MB Pneumatyka,
pozwala na akustyczną 
i wizualną detekcję nie-
szczelności. Na zdjęciu 
z lewej – złączka bez 
nieszczelności, poniżej 
– wysunięcie czerwonego
elementu sygnalizuje 
nieszczelność

Złącza produkowane 
przez MB Pneumatyka

służące do łączenia instala-
cji pneumatycznych przy-
czep zostały wyposażone

w dwustronne uszczelnie-
nie główne, które można

odwrócić o 180° w sytuacji
zużycia lub utraty uszczel-

nienia głównego



utomatyczny system sprzęgania KKS
to tylko jedno z innowacyjnych rozwią -
zań zgodnych z nowoczesnym przesła -

niem firmy: #jostassist, #jostgreen i #jostdigi-
tal. Na targach IAA warto było zwrócić uwagę na
takie produkty, jak system wspomagania sprzę-
gania naczep King Pin Finder, zmodernizowany ze-
staw wspomagający sprzęganie przyczep Draw-
bar Finder, a także zoptymalizowaną masowo oś
DCA Weightmaster Pus.
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Pokazy działania automatycznego 

systemu sprzęgania KKS oraz innowacyjnych

nowych produktów i sprawdzonych rozwiązań 

– tak firma JOST zaprezentowała się na targach

IAA Transportation w Hanowerze.

Innowacje JOST
na targach IAA

Automatyczny system
sprzęgania KKS, który 
został wprowadzony przez
JOST na początku 2021 r.,
umożliwia kierowcom
sprzęganie i rozprzęganie
naczep za pomocą pilota
bez wychodzenia z kabiny

King Pin Finder, czyli kamera
zintegrowana ze sprzęgiem

siodłowym, wspierająca 
proces sprzęgania

Lekki sprzęg 
siodłowy JOST JSK 34 ma nowo opraco-
wane łożysko hybrydowe zwiększające
komfort jazdy i trwałość, a jednocześnie
zmniejszające dynamiczne obciążenie
ramy pojazdu

JSK 34: ultralekki sprzęg siodłowy 
JOST zaprezentował również ultralekki sprzęg
siodłowy JSK 34, który jest dostępny z czujnika -
mi lub bez nich. Odlewana konstrukcja sprzęgu
JSK 34 nadaje się do dwucalowych sworzni kró-
lewskich i może zmniejszyć masę systemu nawet
o 40 kg. JOST wyposażył sprzęg JSK 34 w nowo
opracowane łożysko hybrydowe, aby zwiększyć
komfort jazdy i trwałość, jednocześnie zmniej-
szając dynamiczne obciążenie ramy pojazdu. Ten
typ łożyska łączy w sobie wytrzymałość i właści-
wości amortyzujące typowe dla łożyska gumowego
z przyjaznymi dla ramy właściwościami łożyska
z tworzywa sztucznego. Jost proponuje również
wykorzystanie w sprzęgu JSK 34 sprawdzonych
czujników, stosowanych również w sprzęgach
JSK 37 i JSK 42 (sprzęg siodłowy KKS). 

Automatyczny system 
sprzęgania KKS 
Automatyczny system sprzęgania KKS, który zo-
stał wprowadzony na rynek na początku 2021 r.,
umożliwia kierowcom sprzęganie i rozprzęganie
naczep za pomocą pilota bez wychodzenia z ka-
biny – automatycznie, bezpiecznie i szybko. Wy-
chodzenie z kabiny, podnoszenie nóg podporowych
podwozia i manualne podłączanie powoli od-
chodzą w przeszłość. System automatycznego
sprzęgania KKS może przynieść znaczną poprawę
wydajności, wygody i bezpieczeństwa, oferując
w ten sposób użytkownikom znaczną wartość
dodaną. To również przyszłość logistyki i kluczo -
wy element ciężarówek autonomicznych. Oprócz
możliwości oglądania eksponatu na stoisku, na tar-
gach odbywały się codzienne prezentacje procesu
automatycznego sprzęgania.

JOST King Pin Finder: 
nowy system wspomagania
Kolejną nowością JOST, zaprezentowaną na te-
gorocznych targach IAA, był King Pin Finder, czyli
kamera zintegrowana ze sprzęgiem siodłowym,
która wspiera proces sprzęgania, wysyłając obrazy
na wyświetlacz w kabinie kierowcy. Kamera jest
bezpiecznie zintegrowana ze sprzęgiem siodłowym
i zapewnia pomoc podczas sprzęgania, zwięk-
szając w ten sposób zarówno bezpieczeństwo, jak
i wygodę. Ten najnowszy system pozwala kierowcy
ustawić idealną wysokość sprzęgu i perfekcyjnie
manewrować ciągnikiem. Intuicyjna obsługa sys-
temu wspiera kierowcę podczas zmiany naczepy,
zapobiegając w ten sposób wypadkom i uszkodze -
niom sprzęgu siodłowego i sworznia królewskiego,
a także ciągnika i naczepy.
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JSK 34 z czujnikami to odpowiedź firmy JOST na
stale rosnące zapotrzebowanie na zoptymalizo-
wane pod względem masy sprzęgi siodłowe, wy-
korzystywane szczególnie do łączenia z cysternami,
silosami i naczepami przewożącymi towary niebez-
pieczne. System centralnego smarowania Lube -
Tronic 5Point zapewnia niezawodne smarowa-
nie sprzęgu i szczęki blokującej stałą ilością smaru
– jest to proces przyjazny dla środowiska dzięki
biodegradowalnemu, wysokowydajnemu smarowi
i ekonomicznemu automatycznemu dozowaniu.

Modul E-Drive: elektryczne 
nogi podporowe 
Nogi podporowe JOST Modul od lat sprawdzają
się w codziennym użytkowaniu. Ich elastyczna, mo-
dułowa konstrukcja ułatwia dostosowanie do
wszystkich ważnych wymagań klientów, od stan-
dardowych wdrożeń po specjalistyczne zastoso-
wania. JOST wprowadza kilka nowości w rodzinie

dul E-Drive eliminuje uciążliwe ręczne kręcenie
korbą i ułatwia sprzęganie i rozprzęganie naczepy.
Łatwy w obsłudze za naciśnięciem przycisku Mo-
dul E-Drive jest idealny do naczep, które muszą
być często łączone z różnymi ciągnikami. Napęd
wyłącza się automatycznie w przypadku kontaktu
z podłożem lub gdy nogi zostaną już całkowicie
podniesione. Różnice wysokości między naczepą
a ciągnikiem można skompensować za pomocą
pneumatycznego zawieszenia pojazdu lub ma-
nualnego ustawienia korbą na niskim biegu. Elek-
tryczne nogi podporowe działają bez problemu
przy temperaturach zewnętrznych do –20°C. Nogi
Modul E-Drive są dostępne w różnych wysokoś-
ciach montażowych, napęd wewnętrzny nie wy-
maga konserwacji. 

nież dostępne w osiach należących do rodzin DCA
Airmaster, DCA Steermaster, DCA Pavemaster,
DCA Megamaster oraz DCA Railmaster.

JOST ZGA: oś ze skrętem wymuszo-
nym w wersji 10-tonowej 
Ciasne zakręty, wąskie uliczki miasta i naczepa
o długości 16,5 m, którą trzeba bezpiecznie kiero-
wać – to wyzwania, które wymagają wykorzysta-
nia osi z mechanizmem skrętu. Po udanym wpro-
wadzeniu na rynek modelu ZGA w wersji 9-tonowej
do portfolio firmy JOST od 2023 r. zostanie dodana
oś o nośności 10 t. Oś ZGA 10T może być stoso-

nóg podporowych MODUL: OPTIMA (podwozie
o zoptymalizowanej masie do transportu daleko-
bieżnego), MODUL B w wersji E-Drive (nogi pod-
porowe z dodatkowym wzmocnieniem i elektrycz-
nym napędem) do uniwersalnego zastosowania
oraz Modul CS (do wywrotek, silosów i cystern,
które wymagają stabilizacji i podparcia podwozia
podczas rozładunku). Z kolei Modul CA to szcze-
gólnie lekkie aluminiowe nogi podporowe z nową
stopą typu S – są one lżejsze o 41 kg w porówna -
niu z Modul B. Jest również najnowszy i najlżejszy
członek rodziny – aluminiowe nogi opuszczane
o łącznej masie zaledwie 37 kg na zestaw.
Elektrycznie uruchamiane nogi podporowe JOST
Modul E-Drive można wykorzystać zarówno in-
dywidualnie, jak i w ramach systemu KKS. Mo-

DCA Weightmaster Plus: nowa oś 
o zoptymalizowanej masie
Na targach IAA zadebiutowała oś JOST DCA
Weightmaster Plus. Zoptymalizowana konstruk-
cja całego agregatu osiowego zmniejsza masę ze-
społu osi w naczepie o 51 kg. W połączeniu z opcjo-
nalnym podparciem miechów pneumatycznych
Weight Optimiser 27 o lekkiej aluminiowej kon-
strukcji części tylnej możliwe jest zmniejszenie
masy zespołu osi o dodatkowe 27 kg. 
Najważniejszym elementem DCA Weightmaster
Plus jest piasta koła o zoptymalizowanej masie,
odporności na zużycie i właściwościach ruchowych.
W osi zastosowano hamulce DCA X7 – najlżejsze
w swoim segmencie. Podczas opracowywania kon-
strukcji tego hamulca celem było osiągnięcie ideal-
nej współpracy między tarczą hamulcową a okładziną,
a tym samym zmniejszenie emisji przy jednoczesnej
maksymalizacji ładowności i osiągów. 
Seria osi DCA Plus to korzyści we wszystkich za-
stosowaniach w naczepach i przyczepach, dlatego
producent nie ogranicza się wyłącznie do serii
Weightmaster Plus. Nowe rozwiązania będą rów-

wana we wszystkich konwencjonalnych układach
kierowniczych – czy to mechanicznych, hydrau-
licznych, czy elektronicznych – i podobnie jak
wersja 9-tonowa cechuje się wyjątkową wydaj-
nością, a zwłaszcza najmniejszym promieniem
zataczania. Ma to pozytywny wpływ na siłę wy-
maganą do wymuszenia skrętu, która w rezultacie
jest nawet o 70% mniejsza niż w porównywalnych
osiach. Dodatkowe akumulatory w pojeździe stają
się zbędne i istnieje większa elastyczność podczas
projektowania układów kierowniczych. Niewiel-
kie zapotrzebowanie na przestrzeń do montażu osi
ZGA umożliwia zastosowanie wnęk na koła o mniej-
szych rozmiarach, a tym samym pozwala na całko-
wicie nowe projekty pojazdów.
Oś JOST ZGA ze skrętem wymuszonym jest ideal-
nie dopasowana do układów kierowniczych marki
TRIDEC: mechanicznego TF, hydraulicznego HF
i HF-E oraz elektronicznego układu kierownicze -
go EF-S.

Zdjęcia: © JOST

Elektrycznie opuszczane i podnoszone
nogi podporowe JOST Modul E-Drive

DCA Weightmaster Plus
dzięki zoptymalizowanej

konstrukcji całego 
agregatu osiowego 

pozwala na zmniejszenie
masy zespołu osi 

w naczepie o 51 kg

10-tonowa oś 
ZGA ze skrętem
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Złączki do pneumatycznych układów
hamulcowych – komponenty krytyczne

rzypomnijmy, że SIRIT to marka
złączek do pneumatycznych ukła -
dów hamulcowych włoskiej firmy

Tosi F.lli s.r.l. Spółka SIRIT Poland jest
dystrybutorem marki SIRIT w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej. Naszy -
mi rozmówcami byli: Fabrizio Cottura
– CEO SIRIT Poland oraz Alessandro
Messaggi – sales and marketing mana-
ger TOSI F.lli – SIRIT.

„Samochody Specjalne”: Spotykamy się
przy okazji rozpoczęcia współpracy SIRIT
z firmą Knorr Bremse w zakresie dostaw
szybkozłączy RTC, które będą montowane
w blokach zaworów EBS w pneuma-
tycznych układach hamulcowych. 
Alessandro Messaggi:Firma Knorr Bremse,
czyli jeden z wiodących producentów
pneumatycznych układów hamulcowych
stosowanych w pojazdach użytkowych,

będzie wykorzystywać w swoich pro-
duktach – blokach rozdzielaczy z zawo-
rami EBS – szybkozłączki RTC (Release
Tube Concept) produkowane i dostar-
czane przez SIRIT. Komponenty te są pro-
jektowane w ścisłej współpracy z Knorr
Bremse. Ponieważ spółka SIRIT Poland
w ogólnym ujęciu zajmuje się przede
wszystkim sprzedażą komponentów, to
nawiązanie współpracy z firmą Knorr
Bremse ma również dla SIRIT Poland
olbrzymie znaczenie. 

Czyli dla firmy SIRIT najważniejszym z ryn-
kowego i prestiżowego punktu widzenia
odbiorcą jest obecnie Knorr Bremse?
Alessandro Messaggi: Na razie nie jest
to nasz najważniejszy klient z grupy pro-
ducentów OEM pod względem obrotu.
Większość złączek trafia na pierwszy mon-
taż do producentów naczep i przyczep.
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Podczas targów IAA

Transportation 2022 włoska

firma Tosi F.lli – właściciel

marki SIRIT – poin -

formowała o rozpoczęciu

współpracy z Knorr-Bremse

w zakresie dostaw szybko -

złączy RTC. To ważne

wydarzenie stało się 

okazją do bardzo ciekawej

rozmowy na temat roli, 

jaką złączki pełnią w po -

jazdach użytkowych.

Należąca do włoskiej firmy Tosi F.lli s.r.l. spółka SIRIT produkuje pod własną marką złączki do pneumatycznych układów
hamulcowych. Spółka SIRIT Poland jest dystrybutorem marki SIRIT w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
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Nawiązanie ścisłej współpracy z tak zna -
czącym klientem, jakim jest firma Knorr
Bremse, stanie się dla SIRIT w pewnym
sensie przepustką otwierającą drogę do
największych światowych producentów
pojazdów użytkowych. 
My już zaopatrujemy dużych producen-
tów naczep, takich jak Grupa Wielton,
Grupa Benalu czy Lecitrailer. Nasze złącz -
ki trafiają również do producentów sa-
mochodów ciężarowych takich jak Iveco,
Tatra czy Terberg. Oczywiście projekty
realizowane wspólnie z firmą Knorr, takie
jak wspomniany blok zaworów EBS czy
zawory wykorzystywane w zawieszeniach
pneumatycznych, wytworzą pewien efekt
bezwładności, polegający co najmniej na
zwiększeniu naszej rozpoznawalności jako
dostawcy komponentów. Z tym nowym
produktem znajdziemy się na liście do-
stawców dla dużych producentów. Dla
nas jest to ważne – świadczy o jakości
naszych wyrobów.

SIRIT będzie musiało zapewnić regu-
larne dostawy dla Knorr Bremse. Jak więc
wyglądają kwestie związane z utrzy-
maniem prawidłowo działających łań-
cuchów dostaw? 
Alessandro Messaggi: Jeśli mówimy
o samym procesie produkcji, to raczej nie
napotykamy problemów. Mamy wśród do-
stawców zaopatrujących nas w maszyny
na tyle dobrą reputację, że w zaopat-
rzeniu nie odczuwamy większych braków

czy opóźnień. Naszym bazowym surow-
cem wykorzystywanym do produkcji złą -
czek jest mosiądz – jest on dostępny na
rynku, musieliśmy jedynie dostosować
się do nowych, dłuższych terminów do-
staw. Nasze planowanie produkcji od-
bywa się więc z większym wyprzedze-
niem. Musieliśmy też zwrócić się do
naszych klientów – odbiorców złączek
i poprosić ich o planowanie swoich za-
mówień z większym wyprzedzeniem oraz
o bardziej precyzyjne prognozowanie
przyszłych zamówień. 
Do produkcji niektórych złączek wyko-
rzystujemy pręty mosiężne, które bez-
pośrednio podlegają obróbce ubytkowej

przez skrawanie, do innych stosujemy
części kute, które potem wykańczamy na
frezarkach. Wykonanie odlewów zleca -
my na zewnątrz, odlewy wykonywane są
ściśle według zalecanej przez nas tech-
nologii, mamy więc pełną kontrolę nad ich
jakością. Niewielka część komponentów
jest odkuwana ze sztabek mosiężnych – my
dostarczamy sztabki, a odkuwaniem zaj-
mują się nasi podwykonawcy. Cała obrób -
ka skrawaniem odbywa się w SIRIT. 
Jeśli chodzi o kwestie cenowe, musimy
je ustalać z klientami, bazując na zmien-
nych wskaźnikach. Dawniej podstawą kal-
kulacji była niemal wyłącznie cena mo-
siądzu, obecnie znaczenie ma również cena
energii i inne, typowe dla tego materiału,
czynniki związane np. z praco- i energo -
chłonnością wykonania określonych rodza -
jów prętów czy sztabek mosiężnych. 
Staramy się przy tym być jak najbardziej
otwarci, rozmawiamy z klientami, chce -
my pokazać im i wytłumaczyć, jak zmie-
niają się koszty i dlaczego konieczna jest
indeksacja cen. Nasze ceny nie są stałe,
ich ostateczna wysokość zależy od wskaź-
 ników, a te są zmienne. Tym samym nie
można wykluczyć zarówno wzrostu, jak
i spadku naszych cen – to wszystko zależy
od realnie ponoszonych kosztów. 

Oferujecie bardzo specyficzne produk -
ty. Gdzie w nich miejsce na innowacje?
Złączka pneumatyczna wydaje się bardzo
prostym komponentem.
Alessandro Messaggi: Innowacyjność
nie zawsze jest zawarta w cechach użyt-
kowych produktu, ponieważ od lat speł -
nia on te same funkcje. Jest to też pro-

Firma SIRIT będzie dostawcą szybkozłączy RTC
montowanych w blokach zaworów EBS produ-
kowanych przez Knorr-Bremse

Nawiązanie ścisłej 
współpracy z tak zna czącym

klientem, jakim jest firma 
Knorr Bremse, stanie się 

dla SIRIT w pewnym sensie
przepustką otwierającą 
drogę do największych 

światowych producentów 
pojazdów użytkowych.
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dukt o wysokim stopniu standaryzacji
– gdybyśmy odeszli od standardów, za-
pewne nikt z naszych odbiorców nie
byłby naszymi nowymi złączkami zain-
teresowany. Wprowadzamy innowacje
w procesie produkcji oraz w sposobie
testowania naszych złączek. Testy w ostat-
nich latach przeszły olbrzymie przeob-
rażenie. Kontrola dotyczy wszystkich
etapów produkcji, począwszy od spraw-
dzenia odebranego surowca, a na funk-
cjonalności gotowych złączek skończyw-
szy. Dodam też, że sprawdzeniu podlega
100% naszej produkcji.
Inwestujemy wraz z naszymi parterami,
którzy odpowiadają za rozwój parku ma-
szynowego. Chcemy, by produkcja była
jeszcze bardziej wydajna, energooszczęd -
na, a przy tym, by na każdym jej etapie
zachowane zostały nasze ostre reżimy tech-
nologiczne. Zwracamy uwagę na lepszą
kontrolę tolerancji wykonawczych, chro-
powatość powierzchni, detekcję nieszczel -
ności czy ostateczną jakość montażu. 
Inwestujemy w innowacyjną produkcję,
bo chcemy również zoptymalizować i pod -
nieść poziom bezpieczeństwa, a także
zbliżyć nasze metody badawcze w jak
największym zakresie do warunków pa-
nujących podczas rzeczywistej eksploa-
tacji, a jednocześnie uczynić te meto -
dy bardziej wiarygodnymi i szybszymi
w realizacji. 
Modernizujemy również nasze produkty.
Śledzimy sytuację na rynku, identyfikuje -
my obszary, w których możliwe jest wpro-
 wadzenie nowych produktów, obserwu-
jemy też ewolucję produktów klientów,
którzy wykorzystują nasze złącza. 

To tylko modernizacja istniejących pro-
duktów czy przygotowujecie również
nowe rozwiązania?
Alessandro Messaggi: Obecnie wzno-
wiliśmy realizację dwóch ważnych pro-
jektów, które musiały być wstrzymane
w czasie pandemii. Jeden z nich dotyczy
rynku północnoamerykańskiego. Stoso-
wane tam rozwiązania różnią się od tych
spotykanych w Europie, bo oprócz tak
oczywistych różnic, jak rozmiary gwin-
tów czy średnice przewodów, do de-
montażu stosowane są inne metody i na-
rzędzia. Ogólnie mówiąc, pracujemy nad
tym, aby uprościć tę operację, integrując
w pewnym sensie służące do tego narzę -
dzie w konstrukcji złącza. Podobne roz-
wiązania są już dostępne na rynku w za-
stosowaniach ogólnoprzemysłowych, ale

w SIRIT pracujemy nad tym, aby dosto-
sować je do szczególnych wymagań obo-
wiązujących w pneumatycznych układach
hamulcowych. Odbiorcom amerykańskim
chcemy zaoferować docelowo coś bardziej
niezawodnego i bezpieczniejszego. 
Drugie rozwiązanie, nad którym pracu-
jemy, to akcesorium będące częścią pneu-
matycznego układu hamulcowego, które
zidentyfikowaliśmy jako nadające się do
ulepszenia. Zainwestowaliśmy w ten
projekt i planujemy go wprowadzić w III
kwartale 2023 r.

doborze materiałów i właściwej konstrukcji
można je uważać za pewne i trwałe. 
Dla nas jako producenta złączek pneuma -
tycznych wykonywanych przede wszyst-
kim na bazie mosiądzu przejście na two-
rzywa sztuczne to decyzja strategiczna
i wiąże się z dużymi inwestycjami w park
maszynowy – wtryskarki do tworzyw są
bardzo drogie. Nie możemy wykluczyć,
że to kiedyś nastąpi, ale wiąże się to
z wieloma niewiadomymi, takimi jak np.
sytuacja finansowa firmy czy wystar-
czająco wysoki popyt na tego typu złącza
ze strony naszych klientów. 
Na rynku szybkozłączek pneumatycz-
nych działa skutecznie kilku mocnych
graczy, jest też kilku dużych producen-
tów dalekowschodnich – głównie chiń-
skich, aktywnych szczególnie na rynku
północnoamerykańskim. Wejście w ten
segment nie jest łatwym zadaniem. Ko-
nieczna jest duża wiedza na ten temat,
doświadczenie produkcyjne, spore inwe-
stycje, a konstrukcje takie nie powstają
przecież w ciągu roku – aby dysponować
dojrzałym produktem, potrzeba zdecy-
dowanie więcej czasu.

Czy to znaczy, że klienci SIRIT, tacy jak
producenci naczep czy układów hamul-
cowych, są raczej konserwatywni i wolą
wykorzystywać złączki wykonywane
z mosiądzu?
Alessandro Messaggi: Czynniki decydu -
jące o postępie w tym segmencie rynku
są różne. Oczywiście w dużych grupach
produktowych istotna będzie masa kom-
ponentu, szybkość montażu, podatność
obsługowa. To są cechy przewidywalne,
ale mają też znaczenie krytyczne. Wśród
innych warto wspomnieć o tych bardziej
subiektywnych. Na przykład niektórzy po
prostu nie lubią plastiku – tak można by

reklama

Złącza klasyczne z gwintem czy szybko -
złącza? Jakie rozwiązanie dominuje? 
Alessandro Messaggi: Złącza z połącze-
niem gwintowym nadal są używane. Są
takie obszary wykorzystania złączek,
w których połączenie być musi, np. ko-
mory hamulcowe, zbiorniki czy zawory.
Inaczej nie dałoby się ich tam zamoco-
wać. Tam szybkozłącza zaciskowe w za-
sadzie nie mają racji bytu. Te ostatnie są
za to stosowane do łączenia pozostałych
komponentów tworzących pneumatyczny
układ hamulcowy. Możliwość szybkiego
łączenia przewodów przyspiesza montaż
pojazdu, podobnie jest z pracami obsłu -
gowymi czy naprawami. W szybkozłączach
pojawia się dodatkowy element kon-
strukcyjny wykonany najczęściej z two -
rzywa sztucznego. Rozwiązania te są już
na tyle dopracowane, że przy poprawnym

Wprowadzamy innowacje
w procesie produkcji 

oraz w sposobie testowania 
naszych złączek. Testy 

w ostatnich latach przeszły
olbrzymie przeobrażenie. 

Kontrola dotyczy wszystkich
etapów produkcji, począwszy
od sprawdzenia odebranego

surowca, a na funkcjonalności
gotowych złączek skończywszy.

Dodam też, że sprawdzeniu
podlega 100% naszej produkcji.
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scharakteryzować odbiorców z regionu
Europy Środkowo-Wschodniej. Wolą me-
tal, uważając, że komponenty z two-
rzywa sztucznego nie są wystarczająco
wytrzymałe i są narażone na uszkodze-
nia w większym stopniu niż złączki mo-
siężne. Weźmy też pod uwagę to, że
obecnie wyroby z tworzyw są niejako na
cenzurowanym ze względów ekologicz-
nych. Mamy więc różne kryteria oceny
jakościowej i z tego względu złączki mo-
siężne nadal są produktem poszukiwanym
i mocno trzymają się na rynku. Obiek-
tywizując problem wyboru, zawsze po-
winniśmy poszukiwać równowagi. 

Z naszej rozmowy wynika, że złączki
pneumatyczne są niezwykle istotnym
komponentem każdego pojazdu użyt-
kowego, choć dla przeciętnego użyt-
kownika pozostają niezauważone. 
Alessandro Messaggi: Myśląc o samo-
chodzie ciężarowym, mamy najczęściej
przed oczami jego osiągi, takie jak moc
silnika, zużycie paliwa czy ładowność,
a przecież jest on też sumą niewielkich
elementów, od których zależy bezpie-
czeństwo. Złączki są małe i pozornie wy-
dają się nieistotne. A przecież aby je wy-
 produkować, trzeba skoncentrować się
na wielu niezwykle istotnych aspektach,
takich jak chociażby bezpieczeństwo czy
trwałość. Złączki to takie ukryte obiek -
ty, które są kluczowe dla prawidłowego
funkcjonowania pojazdu. Podobnie jest
z elementami odpowiadającym za zasi-
lanie silnika w paliwo. Jeśli zablokowaniu
ulegnie filtr paliwa, po prostu nie poje-
dziemy. Gdy uszkodzona zostanie złączka
w hamulcowej instalacji pneumatycznej

– będziemy jechać dalej, a zatrzymanie
pojazdu nie będzie takie proste i kierowca
znajdzie się w kłopotach. To są krytyczne
komponenty. Dlatego, z punktu widze-
nia producenta takiego jak SIRIT, tak
ważne jest uzyskanie odpowiednich cer-
tyfikatów potwierdzających jakość wy-
robów oraz odpowiednio przygotowane
i realizowane procedury testowe w za-
kresie kontroli jakości. W naszym przy-
padku procedury te są zawsze bardziej
restrykcyjne niż obowiązujące normy
branżowe czy standardy wymagane przez
odbiorców naszych produktów, nawet
tych będących liderami rynku jak Knorr,
Wabco czy Haldex. 

Produkujecie różny asortyment złączek,
część z nich trafia na pierwszy mon-
 taż, inne na rynek części zamiennych.
Jak układa się struktura sprzedaży tych
komponentów?
Fabrizio Cottura: Dla nas głównymi od-
biorcami są producenci końcowi. Dla
SIRIT Poland jest to ponad 80% sprze-
daży. Oczywiście nasza sieć dystrybu-
cyjna dostarcza te same produkty z prze-
znaczeniem na pierwszy montaż i na rynek
części zamiennych. Duża ich liczba jest
również dystrybuowana jako części za-
mienne przez producentów układów ha-
mulcowych przez ich własne kanały dys-
trybucji – tak np. robi firma Haldex. Części
te są zawsze znakowane marką SIRIT. 

W jakim kierunku będzie się rozwijać
SIRIT Poland?
Fabrizio Cottura: Kierunek jest zawsze
jeden: chcemy się rozwijać. Pod względem
asortymentu oferowanych produktów
pracujemy nad ich konsolidacją. Reali-
zowane przez TOSI/ SIRIT projekty, takie
jak ten z firmą Knorr Bremse, pozwolą
nam na dalszą ekspansję i zwiększenie
udziałów rynkowych w naszych regionach.
To, że nasze złączki znajdą się w stoso-
wanych w europejskich pojazdach użyt-
kowych układach EBS, jest dla nas dużym
skokiem jakościowym. W perspektywie
średniookresowej będziemy rozszerzać
również portfolio naszych produktów – to
pomoże nam się umocnić.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski 
Zdjęcia: © SIRIT Poland

Dla firmy SIRIT niezwykle
ważne jest uzyskanie 
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Marek Skowroński 

Susanne Klingler-Werner 

jest nowym dyrektorem UPS ds. rozwiązań łańcucha dostaw. Będzie odpo-
wiedzialna za 22 rynki w Europie, w tym również za Polskę, gdyż dzięki stra-
tegicznej lokalizacji i wielu perspektywom rozwoju nasz kraj jest kluczowym
państwem dla UPS. Do zespołu UPS dołączyła w 2005 r. Regularnie awanso-
wała w strukturach firmy, zajmując wysokie i odpowiedzialne stanowiska
m.in. w obszarach międzynarodowej spedycji (Global Freight Forwarding
GFF) oraz zarządzania produktami frachtu lotniczego, cenami i przychodami.
Aktywnie przyczyniła się do trwałego wzrostu firmy UPS w całym regionie.
Jest członkiem zarządu Air Cargo Community Frankfurt, gdzie od 2020 r. 
aktywnie wspiera UPS i lotnisko we Frankfurcie.

objął stanowisko dyrektora zarządzającego DHL Freight Polska i będzie 
odpowiedzialny za rozwój organizacji na rynku polskim, zwiększanie udziału
w rynku oraz poszerzanie portfolio klientów korzystających z usług świadczo-
nych przez firmę. Z branżą logistyczną związany od ponad 20 lat. W ostat-
nich latach zajmował stanowisko VP Land Transport w DB Schenker, gdzie
odpowiadał za biznes lądowy w 6 krajach. Jego wyróżniki to szeroka wiedza
biznesowa, znajomość dynamicznie zmieniającego się rynku oraz specjalis-
tyczne doświadczenie zdobyte u jednego z czołowych operatorów w zakre-
sie zarządzania łańcuchem dostaw i rozwiązań logistycznych w obszarze
transportu drogowego. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach oraz Akademii Psychologii Przywództwa.

Adres redakcji
„Samochody Specjalne”

Byków, ul. Przemysłowa 1
55-095 Mirków

redakcja@samochody−specjalne.com.pl
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Arkadiusz Gawron, Piotr Muskała, 
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Katarzyna Biskupska
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Dział Prenumeraty
Daria Kleszcz
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Skład i łamanie
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Fotoedycja, design
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Korekta
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Prezes zarządu
dr inż. Maciej K. Mazur

Dyrektor artystyczny 
Beata Tomczak

Redakcja liczy na rzetelność publikowanych ogło szeń, reklam i arty  kułów pro-
mocyjnych, nie odpo wia da jednak za ich treść. Zastrzega się prawo dosto-
so wa nia materiałów do potrzeb wydaw nic twa i zmian w tekstach: przeróbek
stylis tycz nych i technicznych. Zwracamy wyłącz nie mate riały opatrzone
wyraźnym zamówieniem.
Zabroniona jest bezumowna sprzedaż miesięcz nika po cenie niższej od ceny
detalicznej ustalonej przez wydawcę. Sprzedaż numerów aktualnych i archi-
walnych 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. Ewen-
tualne 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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