
Tej jesieni minie pierwsze 5-lecie obowiązku umieszczania etykiet na oponach sprzedawanych
w Unii Europejskiej. Wprowadził go Parlament Europejski i Rada regulacją 1222/2009, dając produ-
centom czas na przygotowanie i wdrożenie procedur pomiaru. W założeniach, etykiety na oponach
miały odegrać taką samą rolę, jak wprowadzone  wcześniej na sprzęcie domowym: ułatwić wybór
przy obecności kryterium oszczędności energii. Wyrażono je za pomocą oporów toczenia, które
względnie łatwo sprawdzić na stanowisku bębnowym. Do tego doszła skuteczność hamowania na
mokrej nawierzchni, już nieco trudniejsza do zmierzenia, wymagając porównania z oponą referen-
cyjną, a także hałas zewnętrzny, też nie bez problemów pomiarowych. I to koniec, co od razu
wzbudziło obiekcje producentów, zwłaszcza opon ciężarowych, w których liczy się jeszcze kilka
równie ważnych parametrów, na czele z trwałością i właściwościami zimowymi.

Nawet jeśli te zastrzeżenia były zasadne, to praktyka i badania rynkowe wykazują wciąż bar-
dzo mierne zainteresowanie ocenami na etykietach. Na pewno nie stały się one źródłem informacji o opo-
nach decydujących o wyborze. Jedynie floty, kupujące ogumienie w drodze przetargu, stosują dane etykietowe jako pierwszy
etap selekcji ofert. Znacznie większa uwaga jest przywiązywana do ceny, a w przypadku opon osobowych także do wyglądu –
zupełnie jak w AGD!

Ustawodawca miał bardzo daleko idące nadzieje. Unijny Komisarz ds. Energii, którym był wówczas Andris Piebalgs, szaco-
wał, że powszechne wczytywanie się w oceny na etykietach, a zwłaszcza wybieranie tych A-energooszczędnych, przyniesie
obniżenie zużycia paliwa w całej UE o 2,4, a nawet 6,6 mln ton ropy naftowej rocznie. To tak, jakby przestało w niej jeździć ok.
1,3 mln samochodów osobowych, albo jakiś nieduży kraj jak Węgry całkowicie przeszedł na paliwa alternatywne. Datą osiąg-
nięcia takiego stanu szczęśliwości miał być wprawdzie 2020 r., więc może wszystko przed nami?

Była to też poprzeczka dla firm oponowych, które nie mogły wprowadzić na teren Europy nic z ocenami gorszymi niż G za
opory i właściwości trakcyjne, czy głośniejszego niż 76/78 dB (A). Tyle tylko, że nikt tego nie sprawdza! Oceny są przyznawa-
ne na zasadzie samocertyfikacji, co oznacza nieunikniony rozrzut parametrów nawet w przypadku producentów europejskich,
związanych ścisłymi normami. Opony azjatyckie są wielką niewiadomą. Nie można uznawać ich ocen za całkowicie wyssane
z palca, tym bardziej, że Chiny, Japonia i Korea wprowadziły u siebie podobne systemy, obowiązkowo lub dobrowolnie. Nie
ma jednak nad tym żadnej kontroli, co obniża zaufanie użytkowników do wartości etykiet.

Pod wpływem przepisów lub tylko rynkowej rywalizacji, wielu producentów doszło do A-A na etykietach i wcale przy tym nie
zwiększyło hałasu. Co dalej? Zmienić etykiety, czy z nich zrezygnować? Jak się zdaje, w pierwszej kolejności należałoby
wypracować system ocen dla opon zimowych, które wg obecnych kryteriów automatycznie wypadają źle. Co z oponami
bieżnikowanymi? Unia ma nowe dylematy do rozwiązania.

Etykiety unijne:
5 lat na pró¿no?
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Charles Martin Hall był człowiekiem łebskim
i nie zmarnował wakacji na próżno. Swój pomysł
sprzedał przemysłowcom i został udziałowcem
spółki, która wkrótce przybrała nazwę Aluminium
Company of America, w skrócie Alcoa. Zmarł jed-
nak raczej młodo i nie mógł być świadkiem
triumfu stopów aluminiowych w transporcie,
m.in. ich zastosowania do produkcji kół samo-
chodowych. Trafiły one do ciężarówek, w pierw-
szej kolejności w USA, tam stanowią ok. 70%
rynku. W Europie mają trochę do odrobienia, ale
już zbliżają się do 30%.

Co skłania przewoźników do kupowania kół
aluminiowych, choć są kilkakrotnie droższe od
stalowych? Najbardziej oczywistą przewagą jest
mniejsza masa i z reguły to jest powód nr 1, jeśli
pojazd musi przewieźć jak najwięcej ładunku.
Koło aluminiowe jest prawie 2 razy lżejsze niż
stalowe, orientacyjnie o kilkanaście kg mniej na
każde 22,5-calowe. W ciągniku zbliżamy się do
100 kg i podobnie jest w autobusie – to jakby
jeden pasażer wożony „za darmo”. W zestawie
z naczepą, na szerszych oponach, przekracza
się 200 kg oszczędności na masie. Jak to opłaci
się finansowo, można sprawdzić na kalkulatorze
dostępnym na stronie marki Alcoa, ale on nie
ujmuje wszystkich składników zysków.

Koła aluminiowe są mocniejsze niż stalowe, co
wydaje się sprzeczne z logiką, zważywszy na
mniejszą wytrzymałość samego materiału. Ale
koła aluminiowe stosowane w transporcie są
kute na gorąco. W wyniku odkształcenia i póź-
niejszej obróbki termicznej stop aluminium uzys-
kuje równomierną, drobnoziarnistą strukturę
układającą się do kształtu koła, zadanego przez
matrycę. Co więcej, można ją tak zaprojektować,
by więcej materiału wpłynęło tam, gdzie obcią-
żenia koła będą największe. Pod tym względem
kucie na gorąco dorównuje odlewaniu, a właści-
wości mechaniczne są zdecydowanie wyższe.
Odlew nie sprosta wymaganiom stawianym
przez transport ciężarowy. W przypadku tłocze-

Ko³a aluminiowe Alcoa
zyskuj¹ na popularnoœci

Ponad 130 lat temu, w lipcu 1886 r.
amerykañski student chemii przepuœci³
w domowym laboratorium pr¹d przez
odpowiednio przygotowany tlenek
glinu. Na dnie tygla osadzi³o siê czyste
aluminium: w ten sposób opanowano
masow¹ produkcjê lekkiego metalu,
znanego ju¿ w staro¿ytnoœci.

nia koła z blachy stalowej takiej możliwości nie
ma. Miękka stal nie przewyższa znacząco para-
metrami kutego aluminium, konstrukcję osłabiają
połączenia tarczy z obręczą. Koło aluminiowe
stanowi jedną zmyślnie ukształtowaną całość,
która w testach potrafi wytrzymać 5 razy więk-
sze obciążenie, niż stalowe.

Dlatego lekkie koła znalazły sobie drogę do
ciężkich zastosowań w leśnictwie czy górnictwie.
W trudnych warunkach koła aluminiowe z reguły
wytrzymują dłużej, niż stalowe, pod warunkiem
odpowiedniej obsługi. Wśród przewoźników
krążą obiegowe opinie o zagrożeniach związa-
nych z używaniem kół aluminiowych, ale więk-
szość wiąże się z przypadkami błędów lub za-
niedbań obsługowych, które w tym przypadku
mogą być szczególnie szkodliwe i kosztowne.

Przy wszystkich zaletach, aluminium jest mięk-
sze niż stal i tym samym bardziej podatne na
ścieranie. Newralgicznym miejscem jest punkt
styku stopki opony z kołnierzem. Pod wpływem
ruchu stopki dochodzi do wycierania aluminium,

Floty zamawiają koła
aluminiowe przede
wszystkim ze wzglę-
dów estetycznych i w
celu minimal izacj i
masy pojazdów. Koła
Alcoa Dura-Br ight
mają specjalne wy-
kończenie, integralną
powłokę, która utrzy-
muje wygląd bez po-
trzeby polerowania.
Wszystko, co jest wy-
magane, to mycie
wodą z mydłem. Po-
lerowane koła alumi-
niowe przyczyniają
się do poprawy wize-
runku firmy, a nawet
mogą pomóc przy-
ciągnąć i zatrzymać
kierowców.

Koło aluminiowe to jednorodny kawałek metalu o opty-
malnej strukturze, dzięki kuciu na gorąco. Precyzyjnie
obrobione, ułatwia wyrównoważenie koła kompletnego,
zmniejszając drgania przenoszone na zawieszenie i kie-
rowcę w dwojaki sposób: przez mniejszą masę nieresoro-
waną i mniejsze „bicie”.
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2 koła aluminiowe
22,5x9,00 na przed-
niej osi:

-31 kg

6 kół aluminiowych
22,5x11,75 naczepy

-126 kg4 koła aluminiowe
22,5x9,00 na tylnych
osiach

-62 kg

4 koła aluminiowe 22,5x
11,75 na wózku dolly

-84 kg

£¹czna oszczêdnoœæ ok. 300 kg!

zwłaszcza przy obecności kurzu, który się mię-
dzy nie dostanie (to może być także proszek do
wyrównoważania – zaleca się stosowanie wy-
łącznie granulatu). Ten proces nasila się, jeśli
nadwozie jest wysokie i powoduje poprzeczne
przemieszczenia opony względem koła, a także
przy częstym ruszaniu i zatrzymywaniu. To tłu-
maczy, dlaczego na niektórych rynkach koła alu-
miniowe są bardziej popularne, niż na innych.
W Ameryce Północnej drogi są długie i proste,
w Skandynawii może nieco krótsze, ale jedzie się
głównie wzdłuż półwyspu i w takiej eksploatacji
oszczędności są największe, a zużycie kół naj-
mniejsze.

W innych warunkach, najlepiej zastosować koła
specjalnie do nich przewidziane Dura-Flange,
z powłoką ochronną na kołnierzu. Po dodatko-

Kontrola stanu koł-
nierza wymaga nie-
stety demontażu opo-
ny i trzeba wykorzy-
stać każdą taką oka-
zję, mając w warszta-
cie i w mobilnym ser-
wisie zapas specjal-
nych sprawdzianów
udostępnianych przez
Alcoa.

Po każdym demonta-
żu opony z koła trze-
ba dokładnie oczyścić
go z nalotów i wże-
rów. Nie wolno stoso-
wać szczotek stalo-
wych, dużo bezpiecz-
niejsze są tworzywo-
we szczotki ścierne.
Oczyszczoną po-
wierzchnię wew-
nętrzną otworu cen-
tralnego oraz po-
wierzchnie centrujące
na piaście należy
pokryć smarem Hub-
Grease.

Sprawdzian układa się na powierzchni obrę-
czy. Koło nie nadaje się do eksploatacji i musi
zostać wycofane.

Pozostaje prześwit między sprawdzianem
a wewnątrzoponową powierzchnią obręczy
koła.

Można go również zmierzyć w ten sposób.

Stan koła dopuszczalny

Stan koła dopuszczalny

Stan koła niedopuszczalny

sprawdzian

koło

sprawdzian

koło

sprawdzian

koło

Rozwiązanie zagadki ze strony 43.
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wym procesie chemicznym, na całym obwodzie
staje się on bardziej odporny na wycieranie
przez stopkę. Nie zwalnia to jednak o dbałości
o czystość przy każdym montażu, przed którym
trzeba umyć dokładnie współpracujące po-
wierzchnie opony i koła. Dobrze przy tej okazji
sprawdzić, czy w aluminium nie tworzy się ostra
krawędź, która spowoduje przyspieszone zuży-
cie stopki. Można ją spiłować na gładko, ale wte-
dy z kolei trzeba zmierzyć, czy kształt kołnierza
zapewnia dobre osadzenie opony. Alcoa ma do
tego prosty przyrząd, który przykłada się do we-
wnątrzoponowej części obręczy. Nadmiernie zu-
żyte koło można niestety tylko złomować. Jeśli
nastąpiło to po 2-3 latach, to albo zastosowano
koła bez Dura-Flange tam, gdzie dodatkowa
ochrona była konieczna, albo warunki eksploata-
cji są zbyt ciężkie na aluminium. Ale raczej to
pierwsze. Dobrze dobrane i obsługiwane koło
aluminiowe potrafi wytrzymać nawet 20 lat.

Wszelkie wymagania obsługowe przy kołach
aluminiowych można sprowadzić do czystości,
identycznie zresztą jak w przypadku kół stalo-
wych. Aluminium jest odporne na korozję atmo-
sferyczną, pokrywając się szczelną powłoką tlen-
ku, ale ta naturalna ochrona jest czuła na kwaś-
ne lub zasadowe zanieczyszczenia osadzające
się na kole. Trzeba je po prostu często myć, sto-
sując łagodne środki i miękkie szczotki. Dużym
zagrożeniem jest korozja na styku ze stalowymi
elementami. Aluminium ma potencjał elektroche-
miczny -1,66 V, żelazo -0,44 V, tworzy się niezła
bateryjka, ale do jej niekorzystnego działania jest
potrzebny elektrolit, czyli woda z zanieczyszcze-
niami. Dlatego podstawowym zaleceniem przy
montażu kół aluminiowych na pojeździe jest czy-
stość stykających się powierzchni i takie ich
przygotowanie, by jak najlepiej do siebie przyle-
gały, nie zostawiając dostępu dla wody. Nie za-
leca się stosowania smarów rozdzielających.
Alcoa ma smar HubGrease dostępny w ramach
akcesoriów, nie zawierający żadnych składni-
ków, które mogłyby wejść w reakcję z aluminium,
na powierzchnie centrujące piasty. Wykluczone
są smary na bazie miedzi, nie zalecane smary
molibdenowe. Podobnie nie należy smarować
niczym stykających się powierzchni kół „bliźnia-
ków”; można włożyć między nie teflonową prze-
kładkę Discmate dostępną u dystrybutorów
Alcoa.

Cienka warstwa HubGrease powinna zapobiec
przywieraniu koła do piasty, które jest zmorą
mechaników, ale ma źródło w zaniedbaniach
obsługowych. Jeśli we flocie koła są rotowane,
jest okazja do sprawdzenia stanu i oczyszcze-
nia powierzchni styku koła i piasty oraz otworów
montażowych i miejsc styku nakrętki wokół nich.
Jeśli nie, to flota nie dba o ogumienie i koła alu-
miniowe jej nie pomogą, a nie zdejmowane aż
do wymiany opony mogą się zapiec, jeśli 3 czy
4 lata wcześniej zakładał je dyletant. Do czysz-
czenia należy używać szczotek na tworzywo-

To niestety częste ob-
razki, koła aluminio-
we bywają zaniedba-
ne. U góry: dopusz-
czono do korozj i
w otworze montażo-
wym i wokół niego,
zapewne na skutek
zastosowania zuży-
tych szpilek z wytarty-
mi powłokami och-
ronnymi.

Widok koła skorodo-
wanego galwanicznie
w styku z piastą, przy
swobodnym dostępie
wilgoci. To musiało
długo trwać, bez re-
akcji serwisu.

Wżery na wewnętrz-
nej  powierzchni
otworu centrującego,
które mogły zapo-
czątkować pękniecia,
zostały zeszlifowane
do bezpiecznej posta-
ci. Teraz można je
pokryć smarem; ma-
lowanie czy inne
środki przeciwkoro-
zyjne są zabronione.

Było...

... jest, po usunięciu
śladów korozji za
pomocą szczotki ob-
rotowej.
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Oryginalne nakrętki
Alcoa mają optymal-
nie dobrany kształt,
tak by ograniczyć do
minimum tarcie inte-
gralnej  podkładki
o koło. Jeśli nakrętka
ma już kilka lat, zale-
ca się wpuścić parę
kropli oleju silniko-
wego między nią,
a podkładkę. Duża
wysokość nakrętki za-
pewnia dobre oparcie
dla klucza, by nakład-
ka nie ześliznęła się
przy dokręcaniu,
uszkadzając koło.
Wkładka nakrętki jest
dodatkowym nośni-
kiem market ingo-
wym!

wym podłożu, które nie uszkodzą nadmiernie
powierzchni aluminium i są bezpieczne dla użyt-
kownika.

Kolejny punkt styku aluminium-żelazo to wspo-
mniane otwory montażowe i szpilki oraz nakrętki
i powierzchnia, do której przylegają na kole.
Nowe i dobrej jakości szpilki są ocynkowane,
warstwa ochronna zmniejsza wrażliwość tych
miejsc na korozję. Bardziej pomoże dobre „do-
ciągnięcie” nakrętek, niż jakieś dodatkowe sma-
ry, których się nie zaleca. Zły moment dokręce-
nia, lub brak kontroli poluzowania, prowadzą do
rozszczelnienia i korozji, a to do uszkodzeń ko-
rozyjnych wewnątrz otworu montażowego lub
zapieczenia nakrętki na kole, czasami do tego
stopnia, że trzeba je odcinać. Ale tak nie stanie
się w jeden sezon.

Następne miejsce do kontroli to gniazdo za-
woru, gdzie też może dojść do utlenienia alumi-
nium, jeśli zawór jest w kole „od zawsze”. Zale-
cenia są takie same jak w przypadku kół stalo-
wych, tj. najpóźniej przy wymianie opony trzeba
wymienić także cały zespół zaworowy i obejrzeć
jego otwór. Także w tym przypadku spotyka się
„oszczędności”, co prowadzi do korozji, począt-
kującej pękniecie koła w tym miejscu. Alcoa za-
leca smarowanie otworu zaworu i samego zawo-
ru smarem litowym VALVEgrease, który nie jest
zamienny z HubGrease, trzeba mieć w warszta-
cie oba wiaderka. Najlepiej stosować oryginalne
zawory Alcoa.

Ta wiedza jest powszechnie dostępna w mate-
riałach, jakie producent udostępnia m.in. na swo-
ich stronach. Niestety, nie do wszystkich ona do-
ciera. W jednych warsztatach „wiedzą lepiej”,
inne nie mają czasu na czytanie, w jeszcze in-
nych pojazdy z kołami aluminiowymi pojawiają
się na tyle rzadko, że zasady obsługi są zapomi-
nane i nie trzyma się zalecanych specjalnych
materiałów obsługowych. W rezultacie między
kierowcami i właścicielami flot krążą krwawe
historie o daremnym zdejmowaniu koła z pias-
ty za pomocą najtęższego ściągacza lub jej wy-
cinaniu po kawałku. To się zdarza, ale ma źród-
ło wyłącznie w zaniedbaniach obsługowych,
a nie wynika z wad koła. Co do zużycia kołnie-
rza, najlepiej skonsultować wprowadzenie kół
aluminiowych z przedstawicielem producenta
i dobrać odpowiednie rozwiązanie na trudne
warunki. (WK)

Kolejny przypadek z życia wzięty to korozja spowodowana przez kon-
takt stalowego zaworu z aluminiowym gniazdem. To częsta przyczyna
pęknięć zaczynających się od otworu. Zawory trzeba regularnie
wymieniać w każdym kole, ale w aluminiowym w szczególności,
izolując stykające się powierzchnie specjalnym smarem nie zawiera-
jącym wody. Na wymianę należy stosowac oryginalne zawory Alcoa
pokryte niklem.

Kute koła aluminiowe nie mogą być naprawiane przez
spawanie. Nie należy także prostować ich metodami
mechanicznymi na zimno, a tym bardziej podgrzewać przed
prostowaniem. Ciepło i odkształcenia mechaniczne powo-
dują lokalną zmianę struktury materiału, osłabiając go tak
dalece, że pękniącia są kwestią krótkiego czasu.

tu smarować
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Na początku tego roku pol-
ski oddział koncernu Conti-
nental podsumował 20-lecie
działalności. W ciągu tych
dwóch dekad firma 5-krotnie
zwiększyła zatrudnienie, po-
troiła liczbę marek w ofercie,
osiągnęła rekordowy obrót
ponad miliarda złotych rocz-
nie i stała się jedną z najbar-
dziej rozpoznawalnych marek
opon w Polsce.

Produkty koncernu Conti-
nental są u nas znane od
1911 r., gdy w Warszawie uru-
chomiono ich sprzedaż. Póź-
niej powstały punkty zaopa-
trzenia w ogumienie i wyposa-
żenie warsztatowe w Katowi-
cach, Lwowie i Poznaniu.
W nowych czasach, do końca
lat 90. sprzedaż opierała się
na imporcie opon przez indy-
widualnych dystrybutorów.
Pierwsze oficjalne przedstawi-
cielstwo koncernu Continental
AG utworzono w 1996 r., po-
wołując spółkę Continental
Opony Polska. Początkowo
warszawskie biuro zatrudniało
około 20 osób. Obecnie Con-
tinental Opony Polska ma po-
nad 100 pracowników. Firma

zaczynała od współpracy z 10
klientami, generując kilka mi-
lionów zł rocznego obrotu.
W grudniu ub. roku spółka
świętowała przekroczenie po-
ziomu 1 mld zł.

Kluczem do sukcesu Con-
tinental Opony Polska jest
wielobrandowość. Firma star-
towała z 5 markami: Conti-
nenta l ,  Barum, Uni roya l ,
Semperit i Gislaved, by po 20
latach oferować aż 15 marek,
w tym m.in. Viking, General
T i re  czy  Matador.  Poza
Polską, zarządza również ryn-
kami Litwy, Łotwy, Estonii,
Obwodu Kaliningradzkiego,
Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.
„Sukcesy osiągnięte przez
Continental Opony Polska to
w głównej mierze efekt kon-
sekwencji i  partnerskiego
t raktowania  wszystk ich
uczestników rynku: klientów,
partnerów biznesowych i pra-
cowników. Jestem dumny
z naszych osiągnięć, bo zbu-
dować i utrzymać tak silną
markę, na tak wymagającym
i zmieniającym się rynku, to
duże wyzwanie. Historia tej
firmy to poniekąd moja zawo-

dowa h is tor ia ,  dz ięku ję
wszystkich, którzy byli jej
częścią” – powiedział dr Piotr
Zielak, który przez ostatnie 19
lat pracował w Continental
Opony Polska, a od 2002 r.
zarządzał firmą.

Continental Opony Polska
dostarcza najwyższej jakości
opony do pojazdów osobo-
wych, ciężarowych, autobu-
sów, wózków widłowych, po-
jazdów specjal istycznych
i motocykli. Jest także partne-
rem dla dealerów, flot i profe-
sjonalnych serwisów oponiar-
skich. Z myślą o potrzebach
i wymaganiach flot ciężaro-
wych Continental Opony Pol-
ska w 2010 r. uruchomił pro-
gram Conti 360° Fleet Servi-
ces. W jego ramach firma
świadczy kompleksowe usłu-
gi doradztwa zakupowego,
serwisu i kontroli stanu ogu-
mienia, zapewniając serwis
awaryjny w 25 krajach Europy.
W ciągu 5 lat do programu
dołączyło ponad 200 flot i licz-
ba ta stale rośnie. W 2011 r.
otwarto pierwszy w Polsce
profesjonalny serwis samo-
chodów i opon BestDrive, na-

Continental Opony Polska 20 lat doświadczeń
leżący do koncernu Continen-
tal. Obecnie BestDrive dyspo-
nuje 40 serwisami firmowymi
i 100 serwisami partnerskimi,
które świadczą kompleksowe
usługi dla flot pojazdów oso-
bowych i ciężarowych w całej
Polsce.

Od wielu lat Continental an-
gażuje się w piłkę nożną,
sponsorując drużyny narodo-
we i kluby, najlepsze ligi pił-
karskie, a także Mistrzostwa
Świata FIFA czy Mistrzostw
Europy UEFA. Continental
Opony Polska podeszła do
tego sportu z nieco innej stro-
ny: od 6 lat wspiera drużyny
piłkarskie wychowanków do-
mów dziecka i jest głównym
sponsorem Piłkarskich Mis-
trzostw Polski organizowa-
nych dla takich dzieci. Od
2013 r. rozszerzyła zasięg
działań i jest głównym spon-
sorem Mistrzostw Świata
Dzieci  z  Domów Dziecka
w Piłce Nożnej. Do tej pory
odbyło się 7 turniejów krajo-
wych i 4 Mistrzostwa Świata,
w których łącznie udział wzię-
ło 2958 dzieci z 30 krajów
świata.

Z okazji 20-lecia doszło także do zmian personalnych w Continental Opony Polska.
Piotr Zielak, który od lata ub. roku pełnił równolegle funkcję Dyrektora Generalne-
go regionu Continental Adria pnevmatike, teraz zajmuje się tylko tym ciepłym ryn-
kiem. Jego stanowisko w Polsce objął Dariusz Wójcik. To nie było zaskoczenie, przy-
gotowywał się do tego od kilku miesięcy jako zastępca, a na rynku oponiarskim zna
się jak mało kto. Pracuje w Continental Opony Polska już 18. rok, zaczynał jako
przedstawiciel handlowy, ale szybko został Dyrektorem Marketingu. Od 2010 r. był
odpowiedzialny za budowę i rozwój sieci serwisowej BestDrive. Wraz z zespołem
realizował różne projekty związane m.in. z rozwojem sieci franczyzowych i europej-
skim rynkiem e-commerce.
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Z początkiem roku nowym szefem sprzedaży opon ciężarowych w Con-
tinental Opony Polska został Stanisław Rosół, związany z koncernem
Continental od 14 lat. Karierę rozpoczął w 2003 r., przez pierwsze 5
lat pracował w Continental Opony Polska, a następnie w centrali Con-
tinental w Hanowerze w dziale controllingu oraz przez 3 lata jako dy-
rektor ds. operacyjnych w tureckiej placówce. W 2014 r. powrócił do
Continental Opony Polska, gdzie do końca 2016 r. pełnił funkcję kie-
rownika ds. rozwoju sprzedaży i był odpowiedzialny za sprzedaż opon
osobowych i ciężarowych na rynku bułgarskim. Na stanowisku szefa
sprzedaży zastąpił Grzegorza Jeziaka, któremu powierzono inne zada-
nia w dziale opon do pojazdów użytkowych.
Na nowym stanowisku Stanisław Rosół będzie odpowiedzialny za kre-
owanie polityki sprzedażowej firmy, zarządzanie sprzedażą opon do
pojazdów użytkowych w naszym kraju oraz koordynowanie polityki ce-
nowej na rynkach w Polsce, Ukrainie, Białorusi, Kaliningradzie i kra-
jach bałtyckich. „Mam okazję od wielu lat obserwować rynek oponiar-
ski w Polsce i na świecie. Zmiany w tej branży dokonują się nieustan-
nie, dlatego moim celem jest rozwijać sprzedaż opon do samochodów
ciężarowych oferowanych przez Continental tak, by wzmocnić naszą
pozycję w branży oraz sprostać rosnącym wymaganiom flot transpor-
towych” – komentuje swoje nowe zadanie.
Stanisław Rosół jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierun-
ku Metody ilościowe i Systemy informacyjne. Ukończył także program
dla managerów Ashridge Business School w Wielkiej Brytanii.

Wraz ze stabilizacją europejskiego rynku sa-
mochodowego uspokoił się również oponowy,
co ułatwia planowanie. Analizujący go producen-
ci nie spuszczają z oka naszego kraju, który jest
na 6. miejscu w Europie pod względem popytu
na ogumienie. Składa się na to ok. 10,9 mln
opon do samochodów osobowych (na ok. 200
mln sprzedawanych rocznie na całym kontynen-
cie) i 1,2 mln opon ciężarówkowych (europejski
rynek wymiany to ok. 17 mln szt., nowych marek
miejscowych, importowanych + bieżnikowane).
Polski rynek jest dojrzały i nie odbiega znaczą-
co od tendencji europejskich, ale ma kilka lokal-
nych ciekawostek, związanych z podeszłym wie-
kiem sprowadzanych do nas samochodów,
a także niezamożnością społeczeństwa. Udział
opon „budżetowych” jest dużo wyższy niż śred-
ni w Europie: 45%, a tak naprawdę dużo więcej.
Taka liczba wynika z raportów producentów eu-
ropejskich, a w tym segmencie dominuje import
chiński. Obserwuje się także wyjątkowo duży
udział budżetowych marek segmentu UHP. To
wynik sprowadzania starych roczników marek
luksusowych, na resztkach poprzednich opon,
wymagających natychmiastowej wymiany, ale
z półki cenowej dostępnej dla szczęśliwego po-
siadacza 15-letniej „bety”.

ContinentalContinentalContinentalContinentalContinental radê tak¹ daje… radê tak¹ daje… radê tak¹ daje… radê tak¹ daje… radê tak¹ daje…
Coroczna konferencja podsumowuj¹ca rynek oponiarski w ujêciu szefów Continental Opony Polska
wypad³a niestety w dniu œmierci Wojciecha M³ynarskiego. Ale nie tylko dlatego z ich wypowiedzi
przebija³a wspólna myœl: róbmy swoje!

Podobnie jest w przypadku opon samochodów
dostawczych: wg oficjalnych danych tylko 20%
pochodzi z segmentu premium, a w Europie
średnio ponad połowa. Pozostali polscy użyt-
kownicy zadowalają się oponami quality lub bu-
dżetowymi, przy czy te drugie nie są do końca
policzalne, jeśli pochodzą z Azji.

Mamy zdrową proporcję opon letnich i zimo-
wych, po równo, natomiast wielosezonowe nie
przyjmują się, mimo łagodnych zim. Wyjaśnie-
nie tego zjawiska przyniosła inwentaryzacja zro-
biona na zlecenie Continental Opony Polska na
parkingach hipermarketów. Wczesną jesienią
ponad 81% samochodów miało opony letnie, ale
prawie 16% zimowe, czyli użytkownicy jeżdżą na
nich przez cały rok.

Podobnie mało precyzyjne są statystyki doty-
czące polskiego rynku opon do pojazdów użyt-
kowych. Dane spływają tylko z ETRMA, czyli
obejmują sprzedaż ogumienia z fabryk europej-
skich, i wskazują na nieznaczną tendencję ma-
lejącą. Jak to się ma do rosnącej sprzedaży no-
wych pojazdów użytkowych, od kilku lat z rzędu
z dwucyfrowymi przyrostami? Wszak opony
fabrycznie zamontowane w samochodach kupio-
nych na początku tej fali już powinny być wymie-
nione? Są, ale ponownie ze znacznym udziałem

Konferencja była tak-
że okazją do zapre-
zentowania nowej
opony letniej Conti-
nental PremiumCon-
tact 6, dostępnej w 46
rozmiarach, na koła
od 16 do 21 cali. To
kolejny model z ro-
dziny ważnej dla po-
zycji firmy, cenionej
przez posiadaczy sa-
mochodów klasy
średniej i luksuso-
wych.
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Import opon ciężarowych z Chin do Polski na podstawie
danych Eurostat, rok 2009=100. To jest wyjaśnienie zja-
wiska: od kilku lat do całej Europy wlewa się po kilka
mln tanich opon rocznie, głównie z Chin.

Rynek opon ciężarowych w Polsce na podstawie danych
ETRMA, rok 2009=100. Co się dzieje, coraz więcej pojaz-
dów, a coraz mniej opon na wymianę? Nie wszystkie są
wykonywane w Polsce, jeśli pojazd jest objęty kontraktem
flotowym takim jak Conti 360o, ale przede wszystkim nie
wszystkie są ujęte w statystykach.

ogumienia z krajów azjatyckich. Choć trudno je
policzyć, szacuje się, że już ok. 40% opon sprze-
dawanych w Polsce pod najróżniejszymi marka-
mi pochodzi z Chin. To zjawisko nie do końca
korzystne, po stronie plusów jest tylko satysfak-
cja użytkownika, który kupuje fabrycznie nową
oponę znacznie taniej, niż od europejskiego pro-
ducenta. Tyle, że to nie jest uczciwa konkuren-
cja. Podliczenie kosztów samych tylko surowców
użytych do wykonania wielu opon chińskich ma-
rek wskazuje, że są sprzedawane po zaniżonych
cenach, co jest możliwe dzięki dopłatom rządo-
wym ratującym nadmiernie rozkręcony przemysł
oponiarski. Większość importerów tych opon nie
bierze na siebie praktycznie żadnych zobowią-
zań, nawet gwarancyjnych. Co ciekawe, montu-
jące je warsztaty również odżegnują się od gwa-
rancji na usługę, a mimo to klienci idą na takie
układy!

Drugi problem zawiązany z dzikim importem
to uchylanie się od obowiązku zagospodarowa-
nia odpadów. Przy tak dużym napływie opon, od
paru lat nasilają się problemy z utylizacją zuży-
tych opon, gdyż wszelkie limity ilościowe prze-

widziane przez miejscowe przedstawicielstwa
producentów zostały przekroczone. Nakłada się
na to sprowadzanie do Polski oponowego zło-
mu z krajów sąsiadujących, w których nie obo-
wiązują tak rygorystyczne przepisy recyklingo-
we. Zwrócił na to uwagę w czasie konferencji
Dariusz Wójcik, informując, że Polski Związek
Producentów Opon zwracał się już w tej sprawie
do władz, a przydałby się także nacisk społecz-
ny, by granice nieco uszczelnić. Potrzebne są
jednak szczegółowe wytyczne co do realizacji,
ponieważ jednocześnie są sprowadzane do Pol-
ski karkasy do bieżnikowania oraz opony uży-
wane. Pod tą przykrywką można przywieźć prak-
tycznie wszystko, a nadmierne rygory mogą
jeszcze utrudnić życie bieżnikowni, które i tak nie
jest łatwe.

Powód jest ten sam: nowe opony chińskie po-
trafią być tańsze nawet niż bieżnikowane na zim-
no. Skutek tego jest widoczny w spadającym
udziale sprzedaży opon bieżnikowanych, co nie
dotyczy tylko rynku polskiego. W istocie, najbar-
dziej dotknięte zostały Niemcy i Włochy, kraje
z dłuższą tradycją działania lokalnych bieżnikow-
ni i z licznymi miejscowymi producentami mate-
riałów do regeneracji opon. W pierwszej „5” ryn-
ków krajowych (Niemcy, Wlk. Brytania, Francja,
Włochy, Hiszpania) udało się osiągnąć w 2010 r.
37-% udział opon bieżnikowanych w całości
sprzedaży, po czym nastąpił krach i spadek do
30% w 2015 r. Reszta Europy i Turcja są na po-
ziomie ok. 22%. Sytuacja dojrzała do krytycz-
nych opracowań ETRMA na ten temat, podkreś-
lających ekonomiczne i ekologiczne znaczenie
bieżnikowania także jako przemysłu, który za-
trudnia ok. 19 tys. osób tylko w tej 5. krajów,
a ok. 30 tys. w całej Europie. Tracenie tych
miejsc pracy i dochodów na rzecz chińskich pro-
ducentów mija się, zdaniem autorów, ze zdro-
wym rozsądkiem. Wskazują oni także na nierów-
nowagę ceł importowych na opony w Europie
i Chinach oraz skuteczność, z jaką zadziałały np.
USA przysalając wysokie kary po udowodnieniu

Nie ty lko futbol:
współpraca z zespo-
łem Kamaz-Master
zakończyła się spek-
takularnymi sukcesa-
mi w Rajdzie Dakar.
To się jeszcze lepiej
przekłada na sukces
w transporcie, jako
przykład połączenia
dobrego produktu
i obsługi.
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Rynek opon bieżnikowanych w Polsce na podstawie danych ETRMA,
rok 2009=100. Podobnie jak w całej Europie już się odbudowywał po
zapaści, gdy przyszło zagrożenie z innej strony: chińscy producenci skie-
rowali tu swoją uwagę i produkty, na które nie mają zbytu u siebie,
więc sprzedają „po taniości”. Grozi to zapaścią europejskiego prze-
mysłu bieżnikowania, alarmuje ETRMA, ale pod wpływem zagrożenia
zwarł się on szeregi i podciągnął jakość.

dumpingu. Europa nie potrafiła wypracować ta-
kiego mechanizmu lub, jak sugeruje Dariusz
Wójcik, nie chce, licząc na większe korzyści ze
swobodnego handlu z Chinami. Przypomina też,
że wielu producentów europejskich ma swoje
fabryki opon w Chinach i równowaga eksportu
z importem jest bardziej złożona, niż wydaje się
z zewnątrz.

Stanisław Rosół również ze spokojem podcho-
dzi do zjawiska tanich opon na rynku, wskazu-
jąc, że blisko 40% wolumenu tworzy ogumienie
marek premium i jest to wskaźnik stały od lat.
Ten wysoki poziom jest utrzymywany właśnie
przez wspomnianą dużą sprzedaż nowych cię-
żarówek, obsługujących międzynarodowe trasy,
na których trzeba zbudować przewagę konku-
rencyjną, czego składnikiem są nowoczesne,
energooszczędne opony. „Mamy do czynienia
z dwoma biegunami. Są firmy, które mają jasną,
długofalową politykę oponową, stosują tylko pro-
dukty premium i często wiążą się z jednym pro-
ducentem. Są też takie, w których wybiera się
oponę kosztującą mniej w momencie zakupu.
Opony chińskie zabrały klientów na opony środ-
ka, budżetowe i bieżnikowane marek europej-
skich” – ocenia nowy dyrektor sprzedaży opon
ciężarowych w Continental Opony Polska. Czyli
oddano bez walki bieżnikowanie, jeden z argu-
mentów budujących przewagę rynkową marki?
„Opony Continental 3. generacji przygotowano
z zamysłem bieżnikowania na gorąco, podobnie
jak nowe opony innych marek koncernu” – przy-
pomina dyr. Rosół i zwraca uwagę na możliwość
takiej organizacji procesu, przy której do klienta
wraca jego własny karkas (jeśli oczywiście przej-
dzie pozytywnie weryfikację stanu) z nowym
bieżnikiem. To najlepszy sposób na poprawę
zaufania do „nalewek”, wciąż niezbyt wysokie-
go, co wynika z nie zawsze najwyższej jakości

produktów lokalnych bieżnikowni stosujących
metodę zimną.

Marcin Cywiński, kierujący marketingiem opon
ciężarowych w Continental Opony Polska, przy-
pomina o mocnej stronie oferty, jaką jest wielo-
brandowość w ramach jednej sieci, opartej
o godne zaufania serwisy. Pomiędzy Continen-
talem a Matadorem jest jeszcze spory wybór
marek; każda z nich wprowadziła w ostatnich kil-
ku latach nowe typy ogumienia o wysokich pa-
rametrach m.in. co do przebiegu oraz budowie
umożliwiającej bieżnikowanie. Tym samym po
paruset tysiącach tanio przejechanych kilome-
trów karkas staje się dodatkową wartością dla
użytkownika, podczas gdy większość opon chiń-
skich ma gorsze właściwości i zdecydowanie
krótsze przebiegi, a niewiele bieżnikowni podej-
muje się ich bieżnikowania, na które musiałyby
udzielić gwarancji.

Napływ taniego ogumienia azjatyckiego spo-
wodował także zmniejszenie marży ze sprzeda-
ży wszystkich opon. Jak żyć? Robić swoje, a w
miarę możliwości jeszcze więcej! Marcin Cywiń-
ski przytacza tu mobilne serwisy jako przykład
usługi, która 10 lat temu praktycznie nie istniała,
a przynajmniej nie oferowano wtedy aż tak kom-
pleksowej usługi bezpośrednio u klienta. Obec-
nie siedziby wielu warsztatów oponiarskich ogra-
niczają się do biura i magazynu, natomiast wy-
posażenie obsługowe jeździ w samochodach,
dzięki którym można wykonać szybką wymianę
przy drodze w razie awarii, a także planowane
inspekcje we flotach, z oceną stanu opon, bie-
żącą konserwacją, naprawami. Dotyczy to także
flot osobowych, obsługiwanych door-to-door.
Zimą taki pojazd staje się dodatkowym stanowis-
kiem do sezonowej wymiany opon.

Kto wcześniej nie zajmował się oponami bu-
dowlanymi czy rolniczymi, teraz bierze się za ta-
kie rozmiary, co wymaga nowego sprzętu i szko-
leń. Ten wysiłek jest podejmowany, więc kondy-
cja sieci nie jest zła, a na szczeblu hurtowni na-
wet poprawiła się w porównaniu z sytuacją
sprzed kilku lat, gdy magazyny były zapchane
oponami, a jedyną nadzieją na ich opróżnienie
wydawała się bezwzględna walka cenowa. To
skończyło się nielicznymi plajtami, pozostali zna-
leźli lepsze sposoby. Jak twierdzi Stanisław
Rosół, spotykane często w internecie świetne
oferty cenowe jakiejś hurtowni dotyczą wybra-
nych, popularnych wymiarów i mają na celu
przyciągnięcie uwagi potencjalnego klienta-
warsztatu. Przy kompleksowym zakupie obie
strony będą zadowolone.

Continental również stara się o wartość do-
daną do swoich opon: to własny układ pomiaru
ciśnienia CPC. Sprzedaż elementów, montaż,
obsługa to kolejna możliwość zarobku dla ser-
wisu, który znajdzie klienta świadomego korzy-
ści ze stałego monitorowania ciśnienia i to w ca-
łym zestawie, co CPC potrafi jako jedyny system
na rynku.
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Wysokie krawężniki, różne
nawierzchnie, częste zatrzy-
mywanie się na światłach czy
korki są dużym wyzwaniem
dla ogumienia na miejskich
ulicach. Dlatego autobusy
w transporcie publicznym wy-
magają pewnych i bezpiecz-
nych rozwiązań. By zapewnić
ochronę przed otarciami i sta-
bilność w zakrętach, Conti-
nental opracował specjalną
gamę opon Conti Urban do

Nowa opona Continental do autobusów miejskich

Conti Urban HA3 245/70
R19,5 to opona, która łączy
doskonałe prowadzenie
i przyczepność oraz komfort
i bezpieczeństwo pasażerów
z długim okresem eksploata-
cji w autobusach miejskich.

autobusów miejskich, która
została uzupełniona o nowy
rozmiar 245/70 R19,5 zapro-
jektowany z myślą o autobu-
sach średnich rozmiarów.

Opona Conti Urban HA3
245/70 R19,5 ma wzmocnione
ściany boczne i usztywniony
kontur, dzięki czemu jest od-
porna na otarcia o krawężniki.
Mieszanka gumowa wykorzy-
stana w bieżniku zwiększa
przebiegi nawet o 20% w po-

równaniu ze zwykłą oponą
regionalną, a głębokie lamel-
k i  zapewnia ją optymalną
przyczepność nawet na bar-
dzo mokrej nawierzchni przez
cały okres eksploatacji. Po-
nadto karkas można poddać
ponownemu bieżnikowaniu,
a symbol M+S na większości
wymiarów oznacza, że na-
dają się one do całorocznego
użytku w wielu regionach
Europy.

Opona Conti Urban HA3 jest dostêpna w nastêpuj¹cych rozmiarach

Rozmiar Indeks noœn. i prêdk. Zu¿. paliwa Przycz. na mokrej naw. Ha³as toczenia
245/70 R19,5 136/134 M C C 70 dB (A)
265/70 R19,5 140/138 M C C 70 dB (A)
315/60 R22,5 152/148 J (154/150 E) C B 71 dB (A)
275/70 R22,5 150/145 J (152/148 E) C B 70 dB (A)
275/70 R22,5 152/148 J (152/148 E) D B 70 dB (A)
305/70 R22,5 152/148 K (154/150 E) C B 70 dB (A)

Cont inental  rozszerzył
gamę opon do transportu re-
gionalnego i długodystanso-
wego o ContiRe Hybrid HD3
w rozmiarach 295/80 R22,5,
315/70 R22,5 i 315/80 R22,5.
ContiRe Hybrid to opony bież-
nikowane na gorąco, zacho-
wujące właściwości nowego
ogumienia. To atrakcyjna ofer-
ta dla firm transportowych,
ponieważ oznacza korzyści
ekonomiczne i ekologiczne.
Około 75% surowców nie-
zbędnych do produkcji opon
znajduje się w karkasie. Po-
nowne wykorzystanie po
pierwszym okresie eksploata-
cji pozwala zaoszczędzić za-
soby i pieniądze, gdyż opony
bieżnikowane na gorąco są
o ok. 25% tańsze od nowych.

Bieżnikowana opona Conti Hybrid
Konstrukcja klocków bieżni-

ka ContiRe Hybrid HD3 obej-
muje liczne zintegrowane la-
mele 3D. Sięgają one do 2/3
głębokości bieżnika i dzięki
stabilniejszym klockom gwa-
rantują znacznie wolniejsze
zużycie, jednocześnie zapew-
niając znakomitą przyczep-
ność podczas hamowania na
mokrej nawierzchni. ContiRe
Hybrid HD3 ma oznaczenia
M+S oraz 3PMSF. Rodzinę
opon Conti Hybrid cechuje
wyjątkowo mocna konstruk-
cja, która wpływa na długi
okres ich eksploatacji i umoż-
liwia bieżnikowanie. Przepro-
wadzone na gorąco, pozwala
wykorzystać te możliwości.

Proces bieżnikowania,
w którym wykorzystuje się wy-

łącznie karkasy Continental,
jest analogiczny do produkcji
nowej opony. Świeży kauczuk
jest nakładany na całej szero-
kości karkasu, a następnie ca-
łość jest umieszczana w for-
mie wulkanizacyjnej z wzorem
bieżnika. Opony są bieżniko-
wane na gorąco od stopki do
stopki, są przy tym odnawia-
ne ścianki, dzięki czemu ich
jakość jest porównywalna
z nową oponą. Każda opona
w ramach usługi ContiRe
przechodzi testy wytrzymałoś-
ci i bezpieczeństwa, a także
jest objęta gwarancją Conti-
nental.

Fabryczne bieżnikowanie
opon Continental odbywa się
w otwartym pod koniec 2013
roku zakładzie ContiLifeCycle

w Hanowerze. To pierwsza na
świecie fabryka, w której połą-
czono linię bieżnikowania
opon autobusów i samocho-
dów ciężarowych z instalacją
do recyklingu gumy na skalę
przemysłową.

Systemy Ruptela współpracują z ContiPressureCheck
Ruptela, litewski dostawca systemów zarządzania dla flot transportowych, zintegrowała je z układem kontroli ciśnienia i tem-

peratury ogumienia ContiPressureCheck. Dane zebrane przez CPC i przekazane do systemu Ruptela będą dostępne w czasie
rzeczywistym na komputerze dyspozytora oraz dla kierowcy, na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej. W razie nieprawidłowości,
zarówno menedżerowie, jak i kierowcy będą mogli szybko reagować, co pozwoli uniknąć napraw. „Integracja systemu Conti-
PressureCheck z niezależną firmą telematyczną jak Ruptela jest dla nas wyraźnym sygnałem, że produkt jest pozytywnie oce-
niany na rynku. Zawarcie umowy potwierdza, że to odpowiednie rozwiązanie dla firm transportowych, które chcą kontrolować
jakość i stan ogumienia w swoich flotach” – powiedział Marcin Cywiński, marketing manager w dziale opon użytkowych Conti-
nental Opony Polska.
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Zakładają własną firmę przewozową z jednym
ciągnikiem, później dobierają kierowców spo-
śród rodziny, stopniowo dokupują następny po-
jazd, i jeszcze jeden, i kolejny, starając się za-
rządzać nimi na miarę swojego doświadczenia
i umiejętności. Przy 10 zestawach zaczyna być
trudno m.in. ze względu na ogumienie: to już
ponad setka opon w ruchu po całej Europie.
Trzeba sprawdzać ich stan, pilnować przebiegu,
obsługiwać. Kto ma to zrobić? Osobny wykwali-
fikowany pracownik oznacza teraz wydatek po-
kaźnych kilku tysięcy zł miesięcznie. Minimum
sprzętu choćby do pomiaru i uzupełniania ciśnie-
nia to kolejna taka sumka ubywająca z kieszeni.
Własny mobilny serwis do 10 zestawów? Nie ma
mowy.

Oczywiście w każdym rejonie kraju jest mnós-
two warsztatów oponiarskich, z których można

skorzystać, ale są wśród nich również te należą-
ce do sieci producenckich, jak Premio TruckFor-
ce. Zadaniem programu „Na trasie korzyści” jest
przypomnienie o nich przewoźnikom z ich okoli-
cy i namówienie do nawiązania stałych relacji,
począwszy od fachowego doradztwa i podsta-
wowej obsługi. Docelowo, można by zdjąć z nich
całą troskę o stan opon i przejąć zarządzanie
nad ogumieniem w takim zakresie, w jakim po-
trzebuje tego mała flota. Można dyskutować, czy
powinno być to robione centralnie, na podsta-
wie bazy danych, która nigdy nie będzie aktual-
na wobec tempa zmian w polskim transporcie.

Organizatorzy są pełni optymizmu. „Rynek
transportowy zmienia się niezwykle dynamicznie
i w rezultacie dostawcy usług, tacy jak Premio
TruckForce, muszą na bieżąco dostosowywać
ofertę do wymagań klientów. Do floty ciężaro-
wych liczących do 20 pojazdów skierowaliśmy
swój najnowszy program „Na trasie korzyści”.
Jak nazwa wskazuje, naszym założeniem od
początku było stworzenie sytuacji win-win dla
wszystkich zaangażowanych stron, zwłaszcza,
że uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
W rezultacie małe floty ciężarowe zyskują wspar-
cie, którego do tej pory nie oferował nikt inny na
rynku. Konkretny zakres współpracy jest każdo-
razowo ustalany indywidualnie, w oparciu o in-
formacje przekazane przez danego operatora
floty. Przez przystąpienia do programu klienci
wyrażają chęć podjęcia kontaktu z serwisami

W Premio TruckForce czekaj¹ same korzyœci
Tej wiosny startuje program us³ug sieci Premio TruckForce „Na trasie korzyœci” skierowany do ma³ych
firm transportowych. Stanowi¹ one wiêkszoœæ w Polsce, podobnie jak w ka¿dym innym kraju europejskim,
i jest to zjawisko sta³e w miarê odchodzenia bardziej ambitnych kierowców „na swoje”.

Od czasu naszej po-
przedniej wizyty bu-
dynek PUH Centrum
został odnowiony, po-
wstało biuro obsługi
klienta, przybyło wy-
posażenia.  Przygoto-
wano pomieszczenia,
w których kierowcy
czekający na napra-
wę mogą się odświe-
żyć. Arkadiusz Gra-
dowski był namawia-
ny na nowy obiekt
bezpośrednio przy
S7, ale marże w bran-
ży oponiarskiej nie
zachęcają do dużych
inwestycji.

Budynek Centrum pochodzi z lat 70. ub. wie-
ku i poprzednio służył jako baza transporto-
wa, nie jest idealny jako serwis opon. Ale to
ludzie je naprawiają, a nie hale.
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Premio TruckForce i otrzymania dedykowanej
oferty. W rezultacie będą mogli zarządzać swo-
im ogumieniem w sposób bardziej efektywny
kosztowo i wydajny. Dodatkowo serwisy mogą
skorzystać z szerokiej oferty opon nowych i bież-
nikowanych wiodącego producenta, jakim jest
Goodyear. My natomiast możemy cieszyć się, że
nasze serwisy poszerzą swoją bazę klientów. To
właśnie takie szybkie dostosowanie oferty naszej
sieci do zmieniających się warunków rynkowych
sprawia, że zajmujemy pozycję lidera w Polsce
w segmencie obsługi flot. Jestem przekonany, że
program „Na trasie korzyści” sprawi, że nasza
przewaga nad konkurencją jeszcze wzrośnie” –
mówi Piotr Nowakowski, Dyrektor ds. sprzedaży
detalicznej w Europie Centralnej.

W pierwszym etapie projektu sieć chce pozys-
kać małe floty, które dotąd nie współpracowały
z Premio TruckForce. Zarejestrowane floty zo-
staną objęte opieką przez odpowiadające im ser-
wisy, które nawiążą z nimi relacje biznesowe
i zbudują ofertę usług i sprzedaży opon. Dodat-
kowo otrzymają dostęp do platformy interneto-
wej, na której będą zamieszczone informacje
o wydarzeniach i promocjach kierowanych do tej
grupy użytkowników. Kolejną korzyścią wynika-
jącą z uczestnictwa w programie jest aplikacja
E-Track, która ułatwia kontakt między serwisem
mobilnym, a osobą decydującą o ogumieniu we
flocie. Jeżeli serwis w trakcie kontroli opon za-
uważy problem, zawiadamia ją o tym przez apli-

Można natomiast
podjąć małe,  np.
w sprzęt do naprawy
opon na gorąco.
W tym fachu jest to
jedna z bardziej
uciążliwych robót, ale
nasze drogi dają wie-
le okazji do takich
uszkodzeń. Naprawy
przeprowadza s ię
w technologi i  Tap
Rap.

Tu chyba przybloko-
wały hamulce, zanie-
dbania w samocho-
dzie zemściły się na
oponie. Karkas wy-
gląda na zdrowy
i można podjąć się
odtworzenia bieżni-
ka. To rzeźbienie
w g...umie, ale czego
nie robi się dla klien-
ta? W PUH Centrum
rzadko odmawiają
pomocy.

Po pracochłonnym szlifowaniu
i łataniu...

...opona jak nowa!

kację, przysyłając wiadomość o koniecznej na-
prawie. Usługa jest tą samą drogą autoryzowa-
na, dzięki czemu skraca się czas od inspekcji
taboru do reakcji na usterkę. Dodatkowo, pierw-
szych 500 zarejestrowanych flot ciężarowych
otrzyma atrakcyjny pakiet startowy.

Jeśli jednak dzięki takiemu nawałowi korzyści
klienci rzeczywiście zaczną zgłaszać się setka-
mi, obciążenie serwisów wzrośnie, może ponad
ich miarę? Dobrym miejscem na sprawdzenie
nadziei i obaw związanych z nowym programem
jest serwis PUH Centrum w Radomiu, prowadzo-
ny przez Arkadiusza Gradowskiego. To nie
pierwsza nasza wizyta u niego, kilka lat temu od-
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wiedziliśmy go jako jeden z najlepszych polskich
warsztatów oponiarskich sieci Goodyear, szcze-
gólnie sprawny w obsłudze flot ciężarówkowych.
Tym razem okazja była podwójna, bo w ub. roku
radomskie Centrum zdobyło Fleet Recognition
Award jako najlepszy serwis flotowy Goodyear
w Europie. To niemałe osiągnięcie dla firmy, któ-

ra wcale nie ma najlepszej lokalizacji z punktu
widzenia flot ciężarowych: w mieście, a dość
daleko od przebiegających przez nie tras trans-
portowych.

Arkadiusz Gradowski nie miał jednak zamiaru
czekać, aż klienci przyjadą do niego, tylko ru-
szył do nich za pomocą samochodów serwiso-
wych przystosowanych do obsługi wszystkich
rozmiarów opon, łącznie z budowlanymi i rolni-
czymi. To wymagało podziału zadań na dwa po-
jazdy. Teraz są już trzy, co oczywiście też nie jest
wygórowaną liczbą jak na obowiązki serwisu
TruckForce. Ale to kwestia planowania zajęcia
dla nich z wyprzedzeniem i sprawnego zarządza-
nia: są wyposażone w nadajniki GPS, w każdej

Nowy mobilny serwis Centrum powstał, gdy na
placu z używanymi samochodami wypatrzono
idealnego kandydata: kontener z półwindą za-
ładunkową i wygodnym dostępem z boku przez
drzwi żaluzjowe. Zainstalowano w nim stacjo-
narną montażownicę, wszystkie czynności wy-
konuje się pod dachem, co jest cenną zaletą.

Ciekawy przypadek przywieziony przez mobil-
ny serwis: w markowej oponie powietrze do-
stało się tam, gdzie nie powinno. To wygląda
na uszkodzenie w wyniku jazdy bez ciśnienia.

Kierowca klienta flotowego PUH Centrum zjechał do serwisu, gdy zauważył, że uchodzi powietrze z tylnych kół. Przebił je
kamień zaklinowany między bliźniakami, wymiana była konieczna. W trakcie oględzin pozostałych kół okazało się, że
jedno na przedniej osi ma przecięcie i lada moment dojdzie do awarii. Właściciel stanął zatem przed niewesołą perspek-
tywą kupienia 4 nowych opon naraz, ale celem radomskiej firmy jest pomóc mu, a nie złoić na jak największe pieniądze.
Szybko znaleziono oponę pasującą do tej po drugiej stronie na osi kierowanej, choć wcale nie była z koncernu Good-
year, a z opon napędowych może jedną uda się uratować przez naprawę na gorąco i zostanie ujęta w rozliczeniu, lub
zaczeka na przyjazd kolejnego pojazdu z tej floty. A ona nie będzie już chciała próbować gdzie indziej.
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chwili wiadomo, gdzie są i jak szybko mogą pod-
jechać na miejsce awarii. Do tego, pracują przez
7 dni w tygodniu nie tylko ze względu na obo-
wiązki assistance ServiceLine 24h. Wiadomo, że
do większości małych i średnich firm transporto-
wych flota wraca na weekend. Jest 45 godzin na
przegląd ogumienia, serwis musi zapomnieć
o wolnym dniu, a właściciel też z reguły jest przy
tym, by autoryzować naprawę osobiście, nim
zdecyduje się na skorzystanie z E-Track. Ale ta
aplikacja zdobyła wysoką ocenę mechaników,
bo wyniki inspekcji są udokumentowane. Jest to
pomoc dla nich: po powrocie do biura mogą
szybko sporządzić ofertę na naprawę lub wymia-
nę. Profesjonalny raport robi też dobre wrażenie
na kliencie, który dostaje jasną informację: w po-
jeździe X na osi Y opona Z lada moment zakoń-
czy swój żywot. To do niczego nie zobowiązuje,
naprawy może dokonać gdzie chce lub kupić
nową oponę w dowolnym źródle, ale serwis Pre-
mio zapewnia wszystko w jednym miejscu,
z gwarancją i z dodatkową zachętą, jaką są wy-
sokiej jakości opony Dębica w budżetowej ce-
nie, dostępne tylko w sieci.

Pracownicy Centrum wskazują przy tym, że
nawet najbardziej doświadczony kierowca
może mieć trudności z oceną stanu wszystkich
opon w zestawie i właściwie nie powinien sam
sprawdzać ciśnienia, jeśli nie ma manometru
podłączonego do sprężarki. W przeciwnym ra-
zie w trakcie pomiaru następuje znaczący uby-
tek powietrza.

Obsługa opon przez serwis Premio nie musi
ograniczyć się do floty transportowej. Jeśli w fir-
mie są służbowe samochody osobowe, wózki
widłowe, cokolwiek na oponach, można objąć je
kompleksową opieką łącznie z wymianą u klien-
ta. Tego już nie zapewni jeden własny mechanik
ani pierwszy lepszy serwis, i na tym polega prze-
waga Centrum. Radomski serwis jest ograniczo-
ny nie tylko przez lokalizację, jego obiekty pa-

Więcej informacji:
www.natrasiekorzysci.pl

Na korzyści z programu składają się 3 wartości:

1 .1 .1 .1 .1 . samochody serwi-
sowe. Dzięki  nim
można być blisko po-
jazdów klienta w każ-
dym miejscu w kraju,
oszczędzając mu stre-
su, a jego kierowcom
czasu na dojazdy do
warszatu stacjonar-
nego.

miętają słusznie miniony okres, warunki są dale-
kie od idealnych: żadnych przelotowych stano-
wisk czy kanałów, które ułatwiłyby diagnostykę
podwozia. Ponieważ nie można sobie pozwolić
na radykalną przebudowę, następują stałe drob-
ne ulepszenia, jest dokupowany nowy sprzęt
umożliwiający świadczenie nowych usług. Ob-
sługa klimatyzacji była jednym z pierwszych kro-
ków, popularnych w tej branży. Kolejnym jest
podjęcie napraw opon na gorąco za pomocą ter-
moprasy Fonmar. Opłacalność tego, zwłaszcza
wobec oporów producentów opon ciężarowych,
niedawno dyskutowaliśmy na łamach. W Rado-
miu nie ma dyskusji: długi rząd opon czeka na
naprawę, a przeszkoleni przez Lewor pracowni-
cy nie żałują sił ani łat, dobieranych ściśle wg
tabel, by odbudować ich strukturę i przywrócić
wytrzymałość. To jest wynik podejścia dobrych
serwisów, jak ten, do problemów klienta, który
nagle jest narażony na wydatek ok. 2 tys. zł.
W tym nieszczęściu trzeba mu pomóc, a nie go
oskubać bez litości. Jeśli może wydać tylko 300
zł na naprawę opony, należy wyjść mu naprze-
ciw. Będzie znał drogę do Centrum, gdy przyje-
dzie po nową.

Ten mechanizm sprawdza się doskonale, Cen-
trum sprzedaje kilka tysięcy samych tylko opon
ciężarówkowych rocznie. Obowiązki, jakie mógł-
by narzucić program „Na trasie korzyści”, są
uważane bardziej za okazję, niż wyzwanie.
Pierwsze próby podjęte u zaprzyjaźnionych firm
wskazują, że jest możliwe opracowanie zasad
szybkiej inspekcji, tak by pogodzić jej komplek-
sowość ze stratą tylko części niedzieli. Jak
przyjmą program klienci, będzie wiadomo za kil-
ka miesięcy.

Pomysł „Na trasie korzyści” jest pierwszą
próbą zdjęcia problemów oponowych z głów
właścicieli małych flot. Powstał u nas i będzie pi-
lotowany w Polsce. Jeśli tu się powiedzie, zosta-
nie wdrożony w innych krajach. (WK)

2 .2 .2 .2 .2 . Ludz i eLudz i eLudz i eLudz i eLudz i e. Serwisy
oponiarskie dyspo-
nują fachowcami, ja-
kich nie zastąpi doraź-
nie przyuczony kie-
rowca. W PUH Cen-
trum częs-to spotka
się opony, które po
„naprawie” przez
użytkownika można
już tylko wyrzucić. Do
opon nowej konstruk-
cj i  trzeba bardzo
ostrożnie podchodzić
z łyżką. Kto o tym nie
wie, niszczy stopkę.

3 .3 .3 .3 .3 . O p o n yO p o n yO p o n yO p o n yO p o n y. Serwisy
Premio utrzymuja sta-
ły zapas opon marek
koncernu: Goodyear,
Dunlop (której naj-
nowsza generacja
doskonale się sprze-
daje), Sava i Dębica.
Te ostatnie, dostępne
tylko w sieci Good-
year, są uważane za
doskonałą alternaty-
wę dla opon chiń-
skich, bijąc je jako-
ścią.
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eCasing to opracowany
przez Goodyear internetowy
system zarządzania karkasa-
mi opon pojazdów użytko-
wych, wykorzystywany w Eu-
ropie nie tylko przez Good-
year i partnerów odpowie-
dzialnych za bieżnikowanie
oraz sprzedawców, lecz także
przez floty pojazdów ciężaro-
wych i autobusów. System
został ulepszony dzięki wpro-
wadzeniu mobilnej aplikacji
eCasing Mobile. Umożliwi
ona użytkownikom wygod-
nie jszy i  szybszy dostęp
z urządzeń mobilnych, co
zwiększy wydajność bieżni-
kowania. Nowa, mobilna wer-
sja jest dostępna bezpłatnie
i kompatybilna z urządzeniami
z systemami iOS i Android.

Aplikacja jest kolejnym roz-
winięciem platformy myway

Goodyear wprowadza mobilną aplikację eCasing
opracowanej przez Goodyear
dla e-biznesu i partnerów
B2B. Oferuje lepszą przejrzy-
stość i możliwości śledzenia,
a także bardziej aktualne in-
formacje zarówno na kompu-
terach jak i w urządzeniach
mobilnych. „Wprowadzając
nową,  mobi lną ap l ikac ję
zwiększyliśmy wszechstron-
ność zastosowań systemu
zarządzania bieżnikowaniem
eCasing. Typowe przykłady
transakcji w systemie eCa-
sing to bieżnikowanie i zwrot
karkasów należących do flot
lub ich wymiana na opony
bieżnikowane. Wprowadze-
nie mobilnej wersji eCasing
jest prawdopodobnie pierw-
szym tego typu projektem
w branży, które zwiększy
atrakcyjność naszej oferty
bieżnikowania.” – powiedział

Grégory Boucharlat, dyrektor
ds. bieżnikowania Goodyear
Dunlop w regionie EMEA.

Mobilna wersja eCasing
zwiększa sprawność i wygodę
obsługi transakcji, szczegól-
nie dla użytkowników pozo-
stających poza biurem lub
znajdujących się w pojeździe.
Jest dostępna bezpłatnie, lecz
wymaga akredytacji użytkow-
nika przez Goodyeara, nie-
mniej wszyscy aktualni użyt-
kownicy eCasing automatycz-
nie otrzymają natychmiastowy
dostęp. Aplikacja będzie stop-
niowo udostępniana w Euro-
pe. Mobilne rozwiązanie ob-
sługuje wszystkie warianty
systemu bieżnikowania
Goodyear, w tym obsługę kar-
kasów pozostających własno-
ścią klienta oraz program wy-
miany karkasów.

Nowa, mobilna wersja eCa-
sing jest kolejnym ulepszeń
rozwiązań b iznesowych
Goodyear dla transportu cię-
żarowego w ramach systemu
zarządzania flotą Goodyear
FleetOnlineSolutions (FOS).
Nowa mobilna aplikacja eCa-
sing jest zintegrowana z FOS
Next Generation.

W ub. roku sprawnie dzia-
łała pomoc drogowa Good-
year ServiceLine24h, zapew-
niająca całodobowe i cało-
roczne usługi w całej Euro-
pie. Wzywano ją do 58 tys.
przypadków w 31 krajach.
Średni czas przestoju wyniósł
zaledwie 123 minuty, choć do
awarii dochodziło w oddalo-
nych obszarach, a liczba cię-
żarówek obs ług iwanych
przez Goodyear wzrosła.
Większość awarii obsłużyło
ponad 2 tys. serwisów sieci
TruckForce w całej Europie.

W porównaniu do 2015 r.,
z usługi ServiceLine24h sko-
rzystało znacznie więcej kie-
rowców, co odzwierciedla

Goodyear ServiceLine24h skraca czas przestojów
wzrost liczby pojazdów cięża-
rowych obsługiwanych we
FleetOnlineSolutions, inter-
netowym programie obsługi
flot Goodyear. Obecnie Fleet-
OnlineSolutions zarządza po-
nad 350 tys. pojazdów w ca-
łej Europie. Świadczące usłu-
gi w wielu językach centrum
obsługi Goodyear ServiceLi-
ne24h i mobilna aplikacja
wskazująca położenie pojaz-
dów za pośrednictwem GPS
zapewniają szybkie dotarcie
pomocy drogowej z najbliż-
szego współpracującego
warsztatu. ServiceLine24h,
TruckForce i FleetOnlineSolu-
tions to elementy FleetFirst,
ogólnoeuropejskiego progra-

mu obsługi flot. FleetFirst
obejmuje również rozwiąza-
nia Goodyear z zakresu zwie-
lokrotn ian ia  żywotnośc i

opon, łącząc usługi nacinania
i bieżnikowania, które wydłu-
żają okresy eksploatacyjne
opon flot.

Dębica Presto UHP2 nowa opona letnia klasy UHP
Dębica wprowadza oponę letnią Presto UHP2. Oferuje ona długie przebiegi i bardzo dobre osiągi za konkuren-

cyjną cenę. Konstrukcja bieżnika Presto UHP2 wyróżnia się dużą liczbą ostrych krawędzi, które przecinają war-
stwę wody na drodze, czego rezultatem jest bardzo dobre prowadzenie i hamowanie na mokrych nawierzch-
niach. Ponadto zaokrąglone części barkowe bieżnika zaprojektowano tak, aby skutecznie rozpraszały wodę, co
zmniejsza ryzyko aquaplaningu. Konstrukcja Uniform Contact Pressure rozkłada ciśnienie powietrza w strefie
kontaktu z nawierzchnią, czego wynikiem jest równomierne zużycie bieżnika. Asymetryczny wzór bieżnika ze
sztywniejszym żebrem zewnętrznym zapewnia doskonałe właściwości hamowania na suchej nawierzchni.

Presto UHP2 uzyskały najwyższą kategorię w zakresie hamowania na mokrej nawierzchni (A) oraz hałasu ze-
wnętrznego (jedna fala). W zależności od rozmiaru, mają ocenę od B do E w zakresie efektywności paliwowej.
Nowa Dębica Presto UHP2 będzie dostępna w 21 rozmiarach 17- i 18-calowych.



6464646464

OPONY 2017

Dodatkową plagą dla małego narodu byli silni
sąsiedzi. Najpierw przez kilkaset lat była to pro-
wincja szwedzka, później co gorsza rosyjska.
Akurat w tym roku przypada 100-lecie niepod-
ległości Finlandii, o którą trzeba było walczyć.

Zamieszkujący ją ludzie nauczyli się wykorzy-
stywać te przeciwności jako atuty. Ponieważ
drzewa są liczne, a rosną powoli, drewno ma
gęste słoje i doskonałe właściwości, wychodzi
najlepsza w Europie sklejka. Z językiem pora-
dzono sobie za pomocą powszechnego na-
uczania angielskiego, szwedzkie korzenie wy-
korzystano m.in. do przejęcia Muminków jako
dobra narodowego, a warunki klimatyczne i fiń-
skie noże skutecznie zniechęciły ZSRR do przy-
wracania imperium jego dawnych włości. Już
5 lat przed Wojną Zimową w Finlandii powstała
pierwsza ciężarówkowa opona zimowa. To też
wpływ klimatu. Poza południową częścią kraju
drogi są ośnieżone i oblodzone przez większą
część roku, sezonowo biegną po zamarzniętych
jeziorach, potrzeba jeżdżenia po nich była
matką wynalazku, a jego twórcą firma znana
obecnie jako Nokian. W momencie powstania
w ostatnich latach XIX w. była to Fińska Fabry-
ka Gumy, ale od 1904 r. działa w mieście Nokia,
więc szybko pojawiła się marka Nokian. Od
1988 r. jest to niezależna firma oponowa, do-
brze osadzona zwłaszcza na tych rynkach świa-
towych, na których jest poszukiwane ogumie-
nie o wybitnych właściwościach zimowych.
W ten sposób wykorzystano warunki, dzięki któ-
rym takie ogumienie można testować przez
większą część roku na podwórku.

Ponieważ nie samymi oponami zimowymi fir-
ma żyje, ośrodki badawcze dla innych gatunków
zakłada w ciepłych krajach i dzięki temu ma
pełną ofertę, plasując się wśród marek premium.
Szczególną pozycję w tej gamie opon mają mo-
dele Hakkapeliitta. Nazwa niełatwa do prawidło-
wego napisania, a w wielu językach także wymó-
wienia, wydaje się z tego powodu nietrafiona, to
jakby próbować wyjść na rynki zagraniczne
z polską oponą Szwoleżer! Recz w tym, że odwo-
łuje się ona do kolejnej fińskiej tradycji, konnicy
wchodzącej w skład armii szwedzkiej w XVII w.
Uzbrojeni w długie rapiery i lekko opancerzeni
jeźdźcy dzielnie rzucali się na wroga z okrzykiem
hakkaa päälle, co można przetłumaczyć jako
nasze „do kulbaki!” Stąd szwedzka nazwa ich
formacji, użyta już w latach 30. ub. wieku do
opon zimowych i bardzo dobrze przyjęta na ryn-

Opony Nokian Trucks
Finlandia nie nale¿y do krajów znajduj¹cych siê pod szczególn¹ opiek¹ Opatrznoœci. Klimat jest
surowy, gleba bagnista, zaroœniêta lasem, niespecjalnie urodzajna i nie kryje pod sob¹ wiêkszych
bogactw, a jêzyk niezrozumia³y.

Toni Silfverberg, szef
marketingu i sprzeda-
ży, oraz Manu Salmi,
dyrektor zarządzający
Nokian Heavy Tyres
prężą się dumnie przy
nowej oponie Hakka-
peliitta Truck F2 fiń-
skiej firmy…

… wyprodukowanej wszakże w Stargardzie!
Niech to będzie nasz rewanż za Potop.

Nokian ma centralę
zajmującą się ryn-
kiem europejskim
w Pradze, a każdym
kraju oddział. Polski,
po latach reprezento-
wania marki przez
dystrybutorów, działa
od ub. roku. Ireneusz
Kotas ma w nim za-
danie poprawić
sprzedaż opon dla
transportu, a także
przemysłowych i rol-
niczych. Dystrybucją
zajmuje s ię Inter
Cars.
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trzeba twardym byæ!
kach skandynawskich, które są jednym z naj-
większych odbiorców opon Nokian.

Dotyczy to także ogumienia ciężarówkowego
i przemysłowego ujętego w dziale Nokian
Heavy Tires. Obecnie jego obroty stanowią nie-
wiele ponad 10% całości, ale to ma się zmienić
właśnie za sprawą ofensywy, jaka rozpocznie się
w tym roku, zapowiedzianej na konferencji pra-
sowej w Białym Piekle. Spokojnie, to tylko ośro-
dek testowy Nokian w Ivalo! W jej szpicy jest
model najważniejszy z punktu widzenia obec-
nych klientów firmy, opona na oś kierowaną dla
transportu dalekiego i regionalnego Hakkapeliit-
ta Truck F2, następca Truck F, jednej z najbar-
dziej popularnych opon tego rodzaju w Skandy-
nawii i okolicach. Wprowadzono ją na rynek
w 2009 r. i od tej pory sprzedano w liczbie „do-
brze ponad 100 tys. szt.”, jak zgrabnie wywinął
się marketing Nokian od podawania dokładnych
danych, ale widać było, że są z tej opony dumni.
Nowy model jest poprawiony pod każdym wzglę-
dem, na czele ze skróceniem drogi hamowania
na śniegu i lodzie. Zastosowano nową mieszan-
kę gumową i rzeźbę bieżnika, z lamelkami Spiral
Sipe System tak ukształtowanymi, by zachowały
skuteczność działania także przy częściowym
zużyciu. Jak to rozumieć? W rzeźbie znajdują się
opatentowane przez Nokian Tyres wskaźniki
Driving Safety Indicator (DSI), liczby widoczne
na powierzchni opony i wskazujące, jaka jest głę-
bokość głównych rowków. Do wartości 8 mm
pozostaje także widoczny symbol płatka śniegu,
Winter Safety Indicator (WSI). Jeśli został starty,
opona traci pełne właściwości zimowe. Można
ją nadal używać poza sezonem, a następnie sko-
rzystać z możliwości pogłębiania bieżnika i bież-
nikowania, ale rzecz jasna na przednią oś już po
tym nie pójdzie.

Rowki obwodowe są bardzo szerokie I mają
zygzakowy kształt, by szybko oczyszczać się
z luźnego śniegu i zapewnić jak najlepszą przy-
czepność do niego. Na dnie rowków znajdują się
wyrzutniki kamieni o specjalnie dobranym kształ-
cie, chroniące przed uszkodzeniami, które mog-
łyby sięgnąć karkasu. Zwraca uwagę także
kształt barku, tworzącego zęby wgryzające się
w kopny śnieg. Opony Hakkapeliitta Truck F2
mogą być kolcowane, każda jest do tego przy-
stosowana przez uformowanie gniazd w bieżni-
ku i tylko od zamawiającego (czy też przepisów
w jego kraju), zależy, czy chce mieć kolce.

Truck F2 wyróżnia się także nowoczesnym,
wpadającym w oko projektem ściany bocznej.

Dzięki umiejętnej konstrukcji agresywny bież-
nik pogodzono z dużą trwałością i równomier-
nym zużyciem, F2 ma także stosunkowo niskie
opory toczenia i jest cicha, jak na zimówkę.

Opona zimowa Hak-
kapeliitta Truck F2 ma
wyszukany układ trój-
wymiarowych lame-
lek w blokach bieżni-
ka, zachowując dużą
przyczepność nawet
przy częściowym zu-
życiu.

Otwarta struktura
bieżnika z szerokimi
rowkami sprzyja
samooczyszczaniu,
a przy tym tworzy
więcej krawędzi po-
prawiających przy-
czepność do na-
wierzchni.

Kształt barku jest
szczególnie ważny
w oponie zimowej,
przeznaczonej do jaz-
dy w głębokim śniegu.
Dzięki lamelom na
krawędzi łatwo wyci-
na sobie nową kole-
inę, a jednocześnie
kierowca dobrze wy-
czuwa reakcję samo-
chodu na ruch kierow-
nicy, orientując się
w stanie nawierzchni.

Zbliżenie na bieżnik
z widocznymi wskaź-
nikami l iczbowymi
DSI stopniowo ściera-
jącymi się, dając in-
formację o głębokości
rowków, i WSI - pła-
tek śniegu dzieli wła-
ściwości Hakkapeliit-
ta Truck F2 na zimo-
we i inne! Dobrze wi-
doczne są odrzutniki
kamieni na dnie row-
ków.

Nokian Hakkapeliitta Truck F2 obejmuje rozmia-
ry 295/80 R22,5, 315/80 R22,5, 315/70 R22,5
i ceniony w Skandynawii „supersingiel” 385/65
R22,5. W przyszłym roku dołączy do nich 385/
55 R22,5, pozostałe będą dostępne na najbliż-
szy sezon zimowy, już można składać zamówie-
nia. Jeśli weźmiemy dla przykładu popularny
wymiar 315/80, to ma on oceny D, B, 2 falki i 73
dB (A), bardzo dobre jak na uniwersalną daleko-
dystansowo-regionalną zimówkę o najwyższych
parametrach. Jej rywalkami są takie opony jak
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Na pierwszym planie Hakka Truck Steer, na
drugim Hakkapelitta Truck F2. Widoczna jest
różnica „agresywności” bieżnika między oponą
zimową, a wielosezonową. Mimo to, Truck F2
jest przy tym samym rozmiarze cichsza i ma
lepsze właściwości na mokrej nawierzchni,
a taką samą ocenę za opory ruchu.

E-truck Steer, Drive
i Trailer: te klarowne
nazwy noszą opony
z nowej rodziny two-
rzącej środek oferty
Nokian Tyres.

Priorytety co do opon zimowych konsultowano z użytkownikami, w tym
kierowcami fińskich zestawów leśnych, które mogą być ładowane do
DMCZ 76 ton! W 3-członowym zestawie na oblodzonym rondzie bocz-
ne trzymanie opony ma zasadnicze znaczenie. Tu ciężarówka ma na
przedniej osi opony Hakkapeliitta Truck F, ale napis Hankook na kabi-
nie nie jest przypadkiem, tej marki są opony napędowe. Koreańczycy
bardzo zabiegają o rynek skandynawski i niedawno sami otworzyli cen-
trum zimowych badań opon w Ivalo. Na pozostałych osiach jest pełen
miks, na każdej inna marka!

Michelin XFN 2+, Continental HSW Scandinavia
czy Goodyear UG WTS. W testach porównaw-
czych Truck F2 okazała się dużo lepsza od opo-
ny Michelin pod względem drogi hamowania
i zdolności do przenoszenia sił bocznych.

Do kompletu z Truck F2 Nokian ma opony linii
Hakkapeliitta Truck E i D na oś napędzaną, na
naczepę w naprawdę zimowych warunkach za-
leca się zakładać Truck F, która nadal jest pro-
dukowana. Pod koniec roku rodzina wzbogaci
się o oponę autobusową Hakkapeliitta CityBus

Nokian Hakkapeliitta
Truck F2 w swoim na-
turalnym otoczeniu.
Można podejrzeć, jak
bieżnik współpracuje
z luźnym śniegiem.
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na obie osie, w obu popularnych w tym segmen-
cie wymiarach.

Nokian ma w ofercie także dalekodystansowe
opony ciężarówkowe Hakka Truck, określane
jako wielosezonowe o bardzo dobrych właściwo-
ściach zimowych, potwierdzonych przez symbol
3PMSF. Nadają się one równie dobrze na łagod-
niejsze warunki w Skandynawii, jak i kraje Euro-
py Centralnej i Wschodniej, toteż stanowią pod-
stawę propozycji na polski rynek w segmencie
premium. Linią budżetową są opony NTR na tra-
sy średniej długości i regionalne. Pomiędzy nimi
powstała luka, w którą właśnie w tym sezonie
zostaną wprowadzone wielosezonowe opony
Nokian E-truck dla transportu dalekiego i regio-
nalnego. To ożywienie w ciężkim segmencie
skłoniło Nokiana do utworzenia polskiego od-
działu, a w nim powołania osoby zajmującej się
zarówno oponami do pojazdów użytkowych, jak
i przemysłowymi. Firma produkuje doskonałe
opony do maszyn leśnych, jest też jednym z czo-
łowych dostawców do OEM portowych urządzeń
przeładunkowych. Tą pozycję można wykorzy-
stać na rynku wtórnym.

Ten rok ma minąć także znakiem większej po-
pularności materiałów do bieżnikowania fińskiej
firmy, oferowanych pod markami Noktop i E-Tre-
ad, ale te raczej nie dotrą do Polski. Warto jed-
nak wrócić do już wspomnianego bieżnikowania
opon Hakkapeliitta, ponieważ mają one, podob-
nie jak reszta ciężarówkowej oferty, ciekawe po-
chodzenia. Nokian Tyres nie ma własnego zakła-
du produkującego ogumienie do pojazdów użyt-
kowych, lecz zleca to partnerom. W przypadku
opon premium, są to wyłącznie firmy europejskie
i z niemałą dumą znaleźliśmy na nowej Truck F2
napis Made in Poland. Nowa Nokian powstaje
w Stargardzie, na pierwszorzędnym karkasie
Bridgestone. Finowie mają tam własne formy
i dostarczają własną mieszankę bieżnika, ale na
produkt końcowy składa się także polska dobra
robota. (WK)

Premierę nowej opony ciężarówkowej połączono z debiutem dwóch opon
do samochodów osobowych: Nokian Hakkapeliitta 9 i jej wersji do SUV-
ów. Obie są wyłącznie kolcowane, co dało okazję do przestudiowania
historii rozwoju kolców opon zimowych, wcale nie tak prostych, jakby
się wydawało patrząc z zewnątrz. W nowej generacji jeszcze je ulepszo-
no, wprowadzając dwa kształty: inne są kolce w barku, inne w central-
nej części bieżnika, tak by lepiej pracować przy przyspieszaniu i hamo-
waniu oraz na zakrętach, zwiększając odporność na siły boczne zarów-
no na nawierzchniach ośnieżonych i oblodzonych, jak i na suchych. Ob-
niżono przy tym opory ruchu i hałas. Hakkapeliitta 9 jest dostępna w 52
rozmiarach na koła od 14 do 20 cali, większość z nich z kodem XL, już
na najbliższą zimę.

Bridgestone też ma nową zimówkę

NORDIC-DRIVE 001 stopniowo zastą-
pi W970 na rynkach o trudnych wa-
runkach zimowych. Obecnie dostępne
rozmiary to 315/70 R22,5, 295/80 R22,5
i 275/70 R22,5.

Bridgestone opracowała nową napędową opo-
nę zimową premium NORDIC-DRIVE 001 na naj-
trudniejsze warunki drogowe i klimatyczne. Połą-
czono w niej ulepszony układ bloków bieżnika,
zapobiegający poślizgowi, z mieszanką gumową
Multicell, by uzyskać doskonałą przyczepność,
właściwości trakcyjne i hamowania na śniegu
i lodzie oraz duże przebiegi. Nowy bieżnik ma 3
raz więcej krawędzi współpracujących z na-
wierzchnią niż w typowych rozwiązaniach, toteż
na mokrej lub oblodzonej drodze nowa opona
znacznie przewyższa swojego poprzednika,
W970. Testy flotowe przeprowadzone w Norwegii
wykazały, że NORDIC-DRIVE 001 zapewnia za-
równo dużo lepsze przenoszenie sił napędowych,
jak i skrócenie drogi hamowania. Ma przy tym

o ok. 15% mniejsze opory toczenia, zużywa się
wolniej i bardziej równomiernie, jest bardziej
odporna na kleszczenie kamieni. Jest bar-
dziej podatna na bieżnikowanie.

Na poprawę właściwości zimowych
wpływa także mieszanka Multicell, któ-
ra jest porowata. Woda powstająca na
skutek topnienia lodu lub śniegu w sty-
ku z oponą w poślizgu wnika w pory,
poprawiając przyczepność gumy.  



Floty transportowe wybie-
rają opony zapewniające
większe przebiegi, lepszą po-
datność na bieżnikowanie
i niższe koszty eksploatacji na
kilometr. Wychodząc naprze-
ciw ich oczekiwaniom, w sezo-
nie wiosennym 2017 Yokoha-
ma wprowadza na polski ry-
nek nową oponę do pojazdów
ciężarowych Yokohama Blu-
Earth 110L. To pierwszy mo-
del dla tego segmentu produ-
kowany z zastosowaniem in-
nowacyjnej technologii Blu-
Earth, od kilku lat stosowanej
z powodzeniem w oponach
do pojazdów osobowych.

Opona ciężarowa  BluEarth
110L jest przeznaczona na oś
kierowaną pojazdów porusza-
jących się po autostradach.
Dzięki nowoczesnym rozwią-
zaniom zwiększa bezpieczeń-
stwo i precyzję prowadzenia,
zapewniając długotrwałą eks-
ploatację na dalekich trasach.
Gwarantuje doskonałą przy-
czepność, skracając drogę
hamowania i zwiększając ste-
rowalność pojazdu, także na
mokrej nawierzchni. Dzięki
innowacyjnej konstrukcji bież-
nika opona BluEarth 110L
jest trwała i zużywa się równo-
miernie, uzyskując długie
przebiegi.

W BluEarth 110L zastoso-
wano nowoczesne opasanie
SPIRALOOP, dedykowane
ogumieniu na autostrady. Per-
fekcyjnie równe, bezzłącze-
niowe opasanie nawinięte ob-
wodowo jako pierwsza war-
stwa zwiększa wytrzymałość
barku opony i zapobiega nie-
równomiernemu zużyciu.
Bieżnik pokryto opatentowa-
nym układem rowków CPES
(Contact Pressure Equaliser
Sipe), dzięki którym uzyskał
optymalną powierzchnię styku
z nawierzchnią. Większa po-
wierzchnia styku i równomier-
ny rozkład naprężeń przekła-
dają się na dłuższą żywotność
ogumienia. Opona jest mniej
podatna na uszkodzenia me-
chaniczne dzięki falowanym

Opona BluEarth 110L jest
dostępna w rozmiarach 355/
50 R22,5 156L (parametry
na etykiecie unijnej: C, C, 2
falki, 73 dB) i 315/60 R22,5
154/148L (C, B, 2, 72 dB).

Opony ciężarowe Yokohama na sezon 2017
nacięciom w rowkach wzdłuż-
nych. Dodatkowe mikro-na-
cięcia SC-SIPE (Stress-Wear
Control Sipe) zapobiegają nie-
równomiernemu zużyciu brze-
gów żeber bieżnika.

Odpowiedzią Yokohama na
wymagania firm transporto-
wych co do zwiększania efek-
tywności kosztowej jest ogu-
mienie wykorzystujące tech-
nologię Zenvironment, opra-
cowaną na potrzeby opon cię-
żarowych. W jej ramach stosu-
je się m.in. innowacyjną meto-
dę mieszania składników
gumy przy niższej temperatu-
rze, nie wpływającej negatyw-
nie na właściwości łańcuchów
polimerowych. W konstrukcji
bieżnika i karkasu uwzględ-
niono zmianę kształtu prze-
kroju opony w trakcie jej eks-
ploatacji. Ulepszono także
warstwę wewnętrzną uszczel-
niają oponę, zmniejszając
przenikanie tlenu do stalo-
wych drutów karkasu. Techno-
logia Zenvironment jest uży-
wana przez Yokohama m.in.
do produkcji nowej 107ZL na
oś kierowaną samochodów
ciężarowych i  autokarów
w transporcie dalekobieżnym.
Specjalnie opracowana mie-
szanka karkasu zwiększa jego
żywotność, umożliwiając wie-
lokrotne bieżnikowanie. Sze-
ściożebrowa konstrukcja bież-
nika sprawia, że opona ma
doskonałe parametry na osi
kierowanej. Wyróżnia ją także
zwiększona liczba rowków
wzdłużnych, gwarantujących
doskonałe odprowadzenie
wody i równomierne zużycie.
Opona jest dostępna w roz-
miarach 315/70 R22,5 (C, B,
2 falki, 71 dB), 295/80 R22,5
(C, B, 2, 71 dB) i 315/80 R22,5
(C, B, 2, 71 dB).

Są także opony regionalne
produkowane w tej technolo-
gii, np. 104ZR na oś kiero-
waną ciężarówek i autokarów,
która zapewnia dłuższy prze-
bieg i niższe zużycie paliwa
przy większej odporności na
uszkodzenia, jakie mogłyby

spowodować kamienie klesz-
czące się w rowkach bieżnika.

Opona Yokohama RY357
została zaprojektowana do
naczep i przyczep używanych
na autostradach i w transpor-
cie regionalnym. Zapewnia
długi przebieg i odporność
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przyczepność na mokrej na-
wierzchni. Specjalna kon-
strukcja karkasu sprawia, że
opona jest dobrze przygoto-
wana do bieżnikowania. Do-
stępne rozmiary to 385/55
R22,5 (C, B, 1, 69) i 385/65
R22,5 (C, B, 1, 69).

Inna opona na oś kierowaną
w transporcie dalekim to
107ZL w technologii Zenvi-
ronment. Dostępna w peł-
nych profilach, ma podobnie
wysokie oceny za opory
i przyczepność.

Opona Yokohama RY357
na osie wleczone, dostępna
w obu najbardziej popular-
nych rozmiarach 22,5-calo-
wych.

Opona regionalna 104ZR
na oś kierowaną dostępna
w bardzo szerokim wyborze
rozmiarów na koła 19,5”
i 22,5”.


