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Drodzy Czytelnicy,
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Jak głosi pieśń branżowa: „nie zna
życia, kto nie służył w marynarce”. Mie-
liśmy okazję potwierdzić jej słuszność
przy okazji warsztatów zorganizowanych
przez Krone, dotyczących naczep pod-
kontenerowych. Opisujemy je dokładnie
w tym numerze, nie szczędząc słów uzna-
nia dla tła, czyli portu Rotterdam. Zasłu-
guje on na jeszcze kilka zdań we wstęp-
niaku ze względu na zadłużenie. Nie jego!
To przedsięwzięcie o 660 mln euro rocz-
nego obrotu i marży, o jakiej transport
drogowy może pomarzyć. Skala wydat-
ków na rozbudowę i wyposażenie też jest
niewyobrażalna, jeśli patrzeć z perspek-
tywy Gdańska, Gdyni czy zespołu Szcze-
cin-Świnoujście. Sumując wysiłek przeła-
dunkowy wszystkich naszych portów,
uzyskamy 1/6 wydajności Rotterdamu
i pewnie mniejszy ułamek zysków. Ale to
tylko dla statystyki, nasi walczą dzielnie
i wyśmienicie przyczyniają się do krajo-
wej wymiany towarowej.

Ciekawostką z holenderskiego portu
jest ograniczenie roli ciężarówek w trans-
porcie. Tylko 10% z nich opuszcza kraj
z rozładowanymi towarami, a 40% w ogó-
le nie wyjeżdża poza teren Rotterdamu!
W kraju z większymi masami pojazdów
w przepisach i ojczyźnie bardzo przemyśl-
nych naczep, przewoźnicy kontenerowi
wykorzystują w pełni znaczenie słowa:
kombinowany. Gros towarów biorą na
siebie kolej, barki i statki „short sea”, cze-
go i naszym życzymy. Port natomiast ob-
rósł w stocznie i suche doki, w których
powstają m.in. fantastyczne konstrukcje
do obsługi naftowych instalacji off-
shore’owych na Morzu Północnym. To
one budzą największą naszą tęsknotę za
morzem, z inżynierskiego punktu widze-
nia oraz jako niewyczerpane źródło zys-
ków, dzięki którym Holendrom żyje się
nieco lepiej niż u nas.

Ale miało być o zadłużeniu: chodzi
o nasz transport drogowy. Jak donosi ra-
port Krajowego Rejestru Długów, zadłu-
żenie firm zajmujących się transportem
drogowym w ciągu niecałego roku wzros-
ło o ponad 150 mln zł, do 664 mln zł.
Zwiększyła się także liczba dłużników, do
prawie 21 tys. Rekordowy dług jednej fir-
my odnotowany w KRD wynosi 44 mln
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zł – rok temu było to 8 mln zł. Ponadto
w KRD jest notowane kilkanaście firm
z długiem ponad 1 mln zł. Firmy trans-
portowe zadłużają się przede wszystkim
w instytucjach finansowych: bankach i le-
asingach (ok. 30% łącznej kwoty zadłu-
żenia branży), firmach windykacyjnych
(23%) i handlowych (12%). Kłopoty są
pogłębiane przez problemy finansowe
kontrahentów, którzy nie płacą na czas
lub w ogóle: wg danych KRD łączna war-
tość należności wobec polskiego transpor-
tu przekracza 160 mln zł. Składają się na
nią długi firm handlowych, innych trans-
portowych, budownictwa i przemysłu.
KRD wskazuje, że przewoźnicy są raczej
rzetelnymi płatnikami: dług wobec insty-
tucji finansowych narasta w niewielkim
stopniu, a wobec firm handlowych nawet
się zmniejsza. Ale w innych miejscach jest
gorzej. Sytuacja jest porównywana do ty-
kającej bomby zegarowej: gdy zaczną się
upadłości, nie skończy się na kilku fir-
mach.

Będzie to bardzo na rękę przewoźni-
kom z tych krajów, które ostatnio nasili-
ły akcje jawnie wymierzane w polski
transport, bezkarnie wprowadzając do-
datkowe bariery prawne i finansowe. Po-
wstają transgraniczne sojusze, które pod
pretekstem poprawy bezpieczeństwa dro-
gowego i ochrony praw pracowniczych
chcą zwalczać polską konkurencję. Nie
mamy nic przeciw spędzaniu przez kie-
rowców długiej przerwy w hotelu, obser-
wując stan parkingów dla TIR-ów po dro-
dze do Rotterdamu: warunki na większo-
ści są uwłaczające. To może je poprawić,
zamiast wysyłać kierowców do domu?
A cóż to za prawa, które ustala między
sobą 9 kolesiów, nie pytając o zgodę in-
nych, ani wielkiej Unii, w której władzach
podobno mamy jakiegoś przewodniczące-
go i paru komisarzy? O tym, że nowe pla-
ny mają wszelkie szanse powodzenia,
świadczą dotychczasowe doświadczenia.
Aż strach pomyśleć, co zrobi E. Macron
z fotela prezydenta, skoro jako minister
wysmażył nam taki pasztet, a dalsze
sankcje wpisał sobie w program wybor-
czy.

„Polski rynek transportu drogowego
cechują: nadwyżka podaży nad popytem,

konkurencja o klienta głównie za pomocą
niskich stawek frachtów, rozdrobnienie,
duże zadłużenie, a także stosunkowo nis-
ka marża netto wynosząca od 2 do 3%.
To wszystko sprawia, iż rynek przewozo-
wy jest bardzo wrażliwy na zmienne
i mało przewidywalne czynniki zewnętrz-
ne, takie jak ceny oleju napędowego, kur-
sy walut czy też koszty związane z dani-
nami, obciążeniami administracyjnymi
i w ostatnim okresie regulacjami socjal-
nymi” – ocenił Maciej Wroński, prezes
Związku Pracodawców Transport i Logis-
tyka Polska, partnera raportu KRD. Ale
co ma do tego port Rotterdam?

Z okazji wizyty zajrzeliśmy w portfele
największych armatorów parających się
oceanicznym transportem kontenero-
wym i tu dopiero jest bryndza! Najwspa-
nialsze nazwy jadą na stratach liczonych
w setki milionów dolarów. W lutym kore-
ański sąd przyklepał upadłość Hajnin
Shipping, po którym zostało trochę kon-
tenerów na placach w Rotterdamie i 4,5
mld dolarów zadłużenia. „Obcy człowiek,
a posłuchać przyjemnie” – przytoczmy
z kolei ruski dowcip. Nasz rekordzista ze
swoimi 44 mln zł może się schować! Ry-
nek transportu morskiego cechują nad-
wyżka podaży nad popytem, bo nabudo-
wano za dużo wielkich kontenerowców
po 600 mln USD/sztuka, konkurencja, za-
dłużenie, wrażliwość na podwyżki cen
paliwa, dokładnie tak samo, jak nasz dro-
gowy. Z tym, że tam trwają teraz procesy
konsolidacyjne zmierzające do zmniejsze-
nia kosztów, by nie wybijać się wzajem-
nie, a wypracować choćby minimalny
zysk. Tym kursem powinien pójść także
polski transport.
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To dobry czas na taką wizytę, bo 2 lata
temu doszło do połączenia SSAB z jej
największym skandynawskim konkuren-
tem, firmą Rautaruukki, również często
pokazującą się u nas ze stalami kon-
strukcyjnymi Raex i Optim. Te dwie naz-
wy handlowe ustąpiły lepiej utrwalonym
szwedzkim, ale programy produkcji
partnerów pogodzono tak sprawnie, by
nie utracić udziałów rynkowych obu
marek. Ten sukces podkreśli CEO SSAB
Martin Lundqvist, referując pozycję i pla-
ny koncernu na światowym rynku stalo-
wym po 2016 r., w którym fuzja została
zakończona.

Powiększony SSAB jest na ciekawej
pozycji. Nazywana często „skandynaw-
skim gigantem stalowym” firma ledwie
mieści się w pierwszej 50. światowych
producentów, mierząc jej pozycję liczbą
8,8 mln ton stali, jakie mogą opuścić
rocznie szwedzkie zakłady w Oxe-
lösund, Borlange i Lulea, fińskie w Ra-
ahe i Hameenlinna oraz amerykańskie
w Mobile i Monpellier (to też efekt prze-
jęcia). Nie ma jednak zamiaru konkuro-
wać na tony, i nawet te zdolności pro-
dukcyjne są wykorzystywane na tyle
elastycznie, na ile jest to możliwe w pro-
cesie metalurgicznym z natury raczej
ciągłym. SSAB postawiła na specjaliza-
cję w zaawansowanych stalach o wyso-
kiej wytrzymałości AHSS i stalach ulep-
szanych cieplnie QT. W tych niszach ma
pozycję bardzo znaczącą na świecie:
jest obecna w 50 krajach.

Prez. Lindqvist podkreślił, że stal jest
materiałem z przyszłością, a jej świato-
wa produkcja szybko rośnie: od 140 kg
w 2010 r. do 220 kg w 2015 r. na głowę
mieszkańca, co napędza głównie bu-
downictwo infrastrukturalne, w związku
ze skupianiem się ludzkości w dużych
miastach. Ale obecnie połowa światowej
produkcji stali pochodzi z Chin, które
rozbuchały swój potencjał  ponad
wszelką miarę i próbują upchnąć nad-
wyżki na innych rynkach. Doszło do
tego, że USA i Europa osłaniają cłami
swoje stalownie. Nie oznacza to, że
życie stało się prostsze. SSAB jest
w trakcie transformacji, ub. rok był

Stal ma przysz³oœæ!
Szwedzki koncern stalowy SSAB wielokrotnie goœci³ na naszych ³amach, a przy okazji opisu jego
sztandarowych produktów HARDOX i STRENX wspominaliœmy o technologii, jaka za nimi stoi.
Zamiast pisaæ, lepiej obejrzeæ, do czego okazj¹ by³ fina³ konkursu Swedish Steel Prize 2017.

pierwszym, w jakim można było po-
chwalić się solidnym zyskiem. To efekt
udanego połączenia z Ruukki, które
przyniosło większe oszczędności niż się
spodziewano i dużo szybciej. Nie obe-
szło się jednak bez znacznych cięć za-
trudnienia, akcjonariusze kolejny rok
nie dostaną dywidendy, a to nie jest
ostatni kłopot.

SSAB szczyci się najniższą w branży
emisją CO2 z procesu produkcji i naj-
mniejszym możliwym zużyciem energii,
ale, jak pamiętamy ze szkoły, w proce-
sie wielkopiecowym nieuchronnie po-
wstaje dwutlenek węgla, a stalowe kęsy
wymagają podgrzania przez walcowa-
niem, do czego potrzeba gazu co nie-
miara. Walce w stalowni Oxelösund są
obracane silnikami o mocy 22,5 MW,
roczne zapotrzebowanie na energię ca-
łego koncernu wynosi prawie 9 TWh.

Jest to miara wysiłku, a zarazem sól
w oku „zielonym”, którzy chętnie pozby-
liby się przemysłu hutniczego z Europy.

W SSAB mają na to kilka innych po-
mysłów, na teraz i bardziej przyszłościo-
wych. Za najbardziej skuteczny sposób
na zmniejszenie emisji CO2 uważa się
rozpowszechnienie stali jakościowych,
dzięki którym mogą powstawać kon-
strukcje lżejsze, trwalsze i mniej praco-
chłonne w wykonaniu. Jest to szczegól-
nie korzystne w przypadku pojazdów,
w których mniejsza masa przekłada się
na obniżenie zużycia paliwa. Stąd pro-
gram SSAB EcoUpgraded, promocja
klientów, którzy wprowadzili stale wyso-
kowytrzymałościowe w miejsce zwyk-
łych konstrukcyjnych, uzyskując zna-
czące oszczędności na masie. Biorąc
pod uwagę mniejsze zużycie stali i dłuż-
szy okres eksploatacji, niweluje to wyż-

Tu jesteśmy, pokazuje Martin Lind-
qvist, prezes i CEO koncernu SSAB.
Wydajność 8,8 mln t stali rocznie sta-
wia firmę na 48-50 miejscu w rankin-
gu światowym. Zupełnie inaczej wy-
gląda jej pozycja np. w produkcji stali
ulepszanych cieplnie, tu jest jednym
z głównych graczy.
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mych, bez nieoczekiwanych domie-
szek. Jest to granulat o zawartości żela-
za 67%, najwyższej osiągalnej, dzięki
czemu produkcja jest czysta także co
do ilości odpadów, jakie trzeba wywo-
zić z huty.

Zasadniczą zaletą stali SSAB jest jed-
nak czystość metalurgiczna. W ich skła-
dzie niepożądane dodatki do żelaza jak
fosfor i siarka są ściśle limitowane (po
to dowozi się węgiel z dalekich stron),
a stopowych jest dokładnie tyle, ile trze-
ba, czyli niedużo. Najbardziej popular-
ny STRENX 700 zawiera 2% Ni, 1,6%
Mn, 0,8% Cr, 0,7% Mn, 0,6% Si. HAR-
DOX 450 to stal manganowo-chromowa
z 0,25% dodatkami niklu i molibdenu
oraz mikrododatkiem boru. Obie stale
są niskowęglowe (odpowiednio 0,2
i 0,23%) i niskostopowe, dzięki czemu
doskonale się spawają, natomiast ich
właściwości mechaniczne wynikają
z obróbki mechanicznej, a w przypadku
HARDOX-u także cieplnej. Arkusz bla-
chy nagrzany do ok. 900o jest schładza-
ny natryskiem wody, w ciągu kilkunastu
sekund stygnąc do temperatury otocze-
nia. Oczywiście przy hartowaniu paczy
się od naprężeń wewnętrznych, toteż
jest kierowany na walce prostujące i to
jest ten fragment huty w Oxelösund, któ-
rego nie wolno fotografować.

Proces jest tak kontrolowany przez
maszyny i pracowników z wieloletnim
doświadczeniem, że w rezultacie do
klientów jest dostarczana blacha o mi-
nimalnych tolerancjach grubości. W za-
kresie typowym dla produkcji np. skrzyń
wywrotek jest to poniżej 0,2 mm. Płas-
kość arkusza przekracza wymagania
norm europejskich. Dobierając para-
metry gięcia czy spawania, ma się pew-
ność, że na całej długości skrzyni wy-
wrotki czy ramy naczepy materiał jest
jednorodny, trzyma wymiary, a skład
w każdej dostawie będzie taki sam i nie
sprawi niemiłych niespodzianek.

Mając bardzo dobre stale, SSAB two-
rzy teraz wokół nich mocne marki obu-
dowane dodatkowymi usługami. Pod-
stawą jest tu HARDOX, stal powszech-
nie rozpoznawana, wręcz synonim stali
o bardzo wysokiej odporności na ście-
ranie, podatnej na obróbkę i niekłopot-

SSAB wspólnie z koncernem wydobywczym Lkab i energetycznym
Vattenfall pracuje nad projektem wytwarzania żelaza z redukcją rudy
za pomocą wodoru. Przebiega to w podwójnej reakcji: Fe2O3+H2 =
2 FeO+H2O i FeO+H2 = Fe+H2O. Produktem ubocznym jest woda.
Do procesu trzeba dużo energii i wodoru, ktory można pozyskać
z elektrolizy wody, czyli włożyć jeszcze więcej energii. Ale Szwecja
ma jej dużo i to ze źródeł odnawialnych.

Po przyłączeniu fińskiego producenta Rautaruukki nastąpiło porządkowanie pro-
gramu stali, tak by stworzyć mocne marki SSAB adresowane do różnych od-
biorców.
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szy koszt materiału i cenę zakupu, do
czego nie trzeba już przekonywać np.
w przypadku wywrotek, ale wciąż warto
w zabudowach komunalnych.

Na przyszłość, trzeba będzie zmienić
procesy wielkopiecowe, co jest ten-
dencją ogólnoświatową. Do 2050 r. pro-
dukcja stali ma wzrosnąć z obecnych
ok. 1500 Mt do 2800 Mt rocznie, ale po-
łowa ma pochodzić ze złomu, czyli bę-
dzie powstawać w piecach elektrycz-
nych. Na resztę SSAB ma sposób, któ-
ry teraz poddaje próbom przemysło-
wym na małą skalę: redukcję rudy żela-
za wodorem. Proces jest czysty, jeśli

chodzi o CO2, produktem ubocznym
jest woda. Wymaga jednak opanowania
produkcji i magazynowania wielkich
ilości wodoru.

Póki co, SSAB stara się jak najbardziej
racjonalnie wykorzystać istniejący po-
tencjał, produkując najlepszą stal w tych
niszach, na jakich się koncentruje. Klu-
czem do tego jest powtarzalność skła-
du, zapewniona przez staranną selekcję
dostawców. Węgiel koksujący jest do-
starczany głównie z Australii i USA, koks
wytwarza się na miejscu, ruda żelaza
jest dowożona ze szwedzkich kopalni
i to co najwyżej dwóch, zawsze tych sa-

piec elektryczny
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Na pokazie w hucie Oxelösund pre-
zentowano dodatkowe usługi, jakie
może zaproponować koncern, np. do-
starczając walcowany ze stali STRENX
700 górny profil obramowujący skrzy-
nię wywrotki lub kontenera. To więcej
spawania, ale mniej gięcia przy pro-
dukcji, mniejsze koszty i pracochłon-
ność.

Unikalne właściwości stali SSAB dobrze pokazuje
przypadek wykonania kompletnego koła pasowe-
go z jednego krążka blachy gatunku Form 200
(Rm=280÷380 MPa) metodą wyoblania. Takie od-
kształcenia może znieść tylko bardzo jednorodny
materiał.

Tej jesieni do sprzedaży trafi HARDOX 500 Tuf, stal łącząca najlepsze zalety gatunków 450 i 500. Można ją obrabiać
i spawać podobnie jak pierwszą, a twardość ma jak druga, w zakresie 475÷505 HBW, przy większej udarności
w niskich temperaturach: 45 J/-40o, zamiast 37 J. Wykazano to na próbce zamrożonej do -30o, spuszczając na nią
ciężar zakończony szpicem, tak jak ostry odłam skalny. HARDOX 500 Tuf zachowuje sprężystość i odbija cios całą
powierzchnią arkusza, podpartego na krawędziach tak, jak fragment podłogi wywrotki, a jednocześnie daje w sobie
zrobić tylko płytkie wgłębienie. HARDOX 450 nie jest pod tym względem wiele gorszy i może zostać na burtach, na
podłodze w eksploatacji szybciej się wytrze. Próbka ze zwykłej stali konstrukcyjnej wypada znacznie gorzej.
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liwej w spawaniu, pod warunkiem za-
chowania minimum reżimu technolo-
gicznego. Umiejętnie wykorzystując jej
właściwości mechaniczne można two-
rzyć konstrukcje trwałe i lekkie, nie wy-
magające dodatkowych elementów
usztywniających. Rozwój tej stali wciąż
trwa, na spotkaniu w Oxelösund prezen-
towano nowy gatunek HARDOX 500 Tuf
o zwiększonej udarności niskotempera-
turowej, przeznaczony na wywrotki lub
części maszyn budowlanych pracują-
cych w bardzo zimnych klimatach.

Wokół stali HARDOX zbudowano tak-
że markę zajmującą się usługami Wear-
parts, współpracującą przy obsłudze
urządzeń z elementami wykonanymi ze
stali trudnościeralnych stosowanych

w górnictwie, usługach komunalnych,
pozyskiwaniu kruszyw, produkcji ce-
mentu itp. Chodzi o dobór właściwego
materiału do przeznaczenia, monitoro-
wanie zużycia i dostarczanie części eks-
ploatacyjnych. Pozostałe gatunki stali
również mają być otoczone bardzo
szczegółowym doradztwem, tak by
użytkownicy umieli wykorzystać w peł-
ni ich unikalne właściwości.

Elementem tego procesu jest konkurs
Swedish Steel Prize, na najlepszą kon-
strukcję wykonaną ze stali wysokowy-
trzymałych (niekoniecznie produkcji
SSAB!), zapoczątkowany w 1999 r. Ce-
lem było wyróżnienie innowacyjnych
rozwiązań, w których uzyskano zasad-
nicze zmniejszenie masy, zwiększenie

trwałości i uproszczenie produkcji
w porównaniu z tradycyjnymi stalami.
Z biegiem lat nagroda stała się jedną
z najbardziej prestiżowych w branży,
obejmując zasięgiem praktycznie cały
świat. O jej randze świadczy coraz więk-
sza liczba zgłoszeń: w tym roku było ich
102. SSAB pełni tu rolę organizatora,
natomiast jury jest powoływane ze śro-
dowisk przemysłowych i akademickich.
Analizując zgłoszenia, sędziowie wybie-
rają 4 finalistów.

Finaliści Swedish Steel Prize
W tym roku w gronie firm nominowa-

nych do nagrody znalazła się firma Fer-
mel z RPA, za opracowanie lekkich po-
jazdów użytkowych Maverick przezna-
czonych dla górnictwa. Z reguły do prac
pod ziemią są stosowane seryjne lekkie
samochody terenowe, wzmacniane ze-
wnętrznym orurowaniem i doraźnie
przystosowane do warunków w kopal-
niach. Fermel jest producentem różnych
specjalistycznych pojazdów do pracy
w chodnikach kopalnianych, podlegają-
cych pod specyficzne i stale zaostrza-
ne przepisy bezpieczeństwa. W ciągu
najbliższych lat staną się one tak suro-
we, że trudno będzie im sprostać przez

Zimnowalcowane, wysokowytrzymałe (do Rm=670 MPa) stale SSAB Laser Plus wyróż-
niają się bardzo dużą płaskością arkuszy, a cięte laserowo zostawiają gładkie krawę-
dzie, nie wymagające gratowania. Do tego, gatunki MC można zagiąć na zerowy pro-
mień bez pękania, na zimno i niezależnie od kierunku walcowania!

Stal nie jest zostawiana samej sobie, SSAB pracuje nad wspierającymi ją technologiami, z których najciekawsza wydaje
się HFMI (High Frequency Impact Treatment), zwiększanie odporności zmęczeniowej połączeń spawanych. Polega to na
mechanicznej obróbce spoiny w krytycznych punktach, wprowadzającej naprężenia ściskające przeciwne do tych, jakie
powstały w czasie spawania. Można to wykonać za pomocą pistoletu pneumatycznego z końcówką w postaci kulki
o średnicy ok. 3 mm, uderzającej w spoinę z częstotliwością 180-300 Hz. Odkształcenie plastyczne w postaci rowka
o głębokości kilku dziesiętnych mm redukuje naprężenia spawalnicze i eliminuje karb powodowany przez wtrącenia.
W pokazanej tu próbce trwałość zmęczeniowa zwiększyła się blisko 10-krotnie (z ok. 65 tys. do prawie 600 tys. cykli).
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modyfikacje. Fermel zaprojektowała od
podstaw pojazd, który może stać się
bazą do licznych wersji specjalistycz-
nych. Maverick to pikap z kilkoma typa-
mi kabin, przy czym nawet krótka jest
3-osobowa. Poza tym są dostępne wy-
dłużona KingCab i załogowa 4-drzwio-
wa, ale można na jego bazie zbudować
nawet minibus dla 12 osób. Podwozie
wyposażone w podpory można wypo-
sażyć w podnośniki nożycowe; więk-
szość tych wersji już jeździ w kopal-
niach RPA i Zambii, a Fermel szykuje się
także na rynki Ameryki Płd.

Maverick jest wykonany niemal w ca-
łości ze stali wysokowytrzymałych
SSAB. Na podwozie użyto STRENX-u
700 i to wcale nie jest banalna rama dra-
binowa, lecz przestrzenna konstrukcja,
i to wyłącznie skręcana. Wykorzystano

podatność tej stali na gięcie, by uzyskać
założony kształt podłużnic, przykręca-
jąc do nich usztywniające wykrzyżowa-
nie pośrodku i skrajne poprzeczki.
W ten sposób uniknięto osłabienia ma-
teriału przez spawy, zwiększając wytrzy-
małość zmęczeniową, a przy tym ułat-
wiono tworzenie modułowych wersji.

Nadwozie jest z kolei z całości wyko-
nane z HARDOX-u 450. Dzięki właściwo-
ściom tej stali, która może pochłonąć
dużo energii odkształcając się w zakre-
sie sprężystym, kabina bez dodatko-
wych wzmocnień spełnia wymagania
FOPS/ROPS chroniąc załogę w razie
wywrócenia i przed skałami odrywają-
cymi się ze stropu. Do tego, pojazd jest
bardziej odporny na otarcia i łagodniej-
sze zderzenia, do których ma wiele oka-
zji pod ziemią. Połączenie stali o wyso-

kiej wytrzymałości i stali trudnościeral-
nej zapewnia większe bezpieczeństwo
i odporność na zużycie, jak również
ładowność do 2,5 t. „Oczekiwane para-
metry tego produktu nie byłyby łatwe do
osiągnięcia, gdybyśmy nie mieli do wy-
boru zaawansowanej stali o wysokiej
wytrzymałości, ponieważ tradycyjne
materiały naruszyłyby cechy pojazdu
w takim stopniu, że nasza oferta byłaby

Fermel opracowała w 2014 r. unikalną
gamę pojazdów wielofunkcyjnych słu-
żących do bezpiecznego transportu
w kopalniach. Blisko 90% stali użytych
do wykonania Mavericków to wysokiej
wytrzymałości i wysokiej odporności na
ścieranie stale SSAB.

Firma JMG Cranes opracowała unikalny kompaktowy dźwig samojezdny z na-
pędem elektrycznym, o szerokim zakresie zastosowań. Zwarta konstrukcja
i doskonała zwrotność (tylne koła są skręcane o 180o) pozwalają na wykorzy-
stywanie go zarówno we wnętrzach, jak i na otwartej przestrzeni.

MC 580 cechuje ogromny udźwig
względem masy, co uzyskano dzięki
zoptymalizowanej konstrukcji wysięg-
nika z wykorzystaniem stali o bardzo
wysokiej wytrzymałości. Dodatkowo,
ułatwiono transport drogowy, dzięki
odejmowanym podporom i przeciw-
wagom.

podwozie rozsunięte
hydraulicznie
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bardzo ograniczona i przypuszczalnie
bardzo trudna do sprzedaży” – potwier-
dziła Maxine Penn, dyrektor sprzedaży
i marketingu w Fermel.

Włoska firma JMG Cranes została no-
minowana do nagrody Swedish Steel
Prize 2017 za opracowanie MC 580, no-
wego dźwigu samojezdnego o dużej
ładowności i łatwego w transporcie.
„Rynek potrzebował nowego dźwigu
o tych samych wymiarach, ale większej
nośności i niskiej masie własnej. Miał
być zdolny do podnoszenia dużych

Kiruna Wagon opracowała innowacyjny system wagonów-wywrotek do transportu i sprawnego rozładunku kopalin. Do
wykonania wagonów użyto zaawansowanych stali konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości STRENX 700, na stacjonar-
ny terminal Helix stal i  trudnościeralnych HARDOX. Dzięki niemal dwukrotnie szybszemu rozładunkowi
Helix jest lepszy od wszystkich konwencjonalnych rozwiązań i radzi sobie z wieloma kruszywami lepkimi. Terminal jest
bardzo opłacalny, zarówno jeśli chodzi o inwestycję, jak i eksploatację.

ładunków, ale także lekki, by można go
przemieszczać z miejsca na miejsce na
ciężarówce" – wyjaśnił Emilio Berti,
Chief Design Director JMG Cranes. MC
580 to jedyny elektryczny dźwig samo-
jezdny na świecie, które może podnieść
58 ton. Gotowy do pracy waży 42 t, ale
podczas transportu zaledwie 24 t. Moż-
na go bowiem do przewozu rozmonto-
wać, łącznie z przeciwwwagą, opcyjny-
mi podporami, a nawet bateriami.

W projekcie dźwigu wykorzystano stal
o wysokiej wytrzymałości STRENX 700

na 4-sekcyjny wysięgnik. Poszczególne
sekcje mają przekrój 6-kątny, płaski od
góry, a z 4 przegięciami u dołu, by le-
piej rozkładały się naprężenia pod ob-
ciążeniem. STRENX-u użyto także na
tylną ramę dźwigu i wsporniki podpór,
gdzie zazwyczaj stosowano stal miękką.
Dźwig cechuje optymalny projekt, z cie-
kawym rozwiązaniem podwozia wydłu-
żanego hydraulicznie w tylnej części,
by uzyskać lepszy moment przeciw-
wagi.

Szwedzka firma Kiruna Wagon zosta-
ła nominowana do nagrody Swedish
Steel Prize 2017 za opracowanie inno-
wacyjnego systemu wagonów-wywro-
tek do transportu rudy Helix Dumper,
o dużej trwałości i dużo większej wydaj-
ności niż inne rozwiązania. Powszech-
nie stosowane wagony są rozładowywa-
ne albo przez klapy w podłodze, albo
przez wywrócenie skrzyni hydraulicz-
nym mechanizmem terminala. Wymaga
to zwolnienia lub zatrzymania składu,
a następnie ruszenia, co powoduje stra-
tę czasu i energii. Rozładunek pod wa-
gon wymaga odpowiedniego przygoto-
wania torów i bunkrów, powoduje też
szybkie zużycie ruchomych elementów
i utratę szczelności.

Na projekt Kiruna Wagon składa się
Dumper, wagon o lekkiej konstrukcji wy-
konany ze stali STRENX 700, ze skrzy-
nią wywracaną na skutek interakcji rolki
na jej krawędzi z łukami Helix ze stali
HARDOX 400 w strefie rozładunku. Ja-
dący z niewielką prędkością wagon
opiera się rolką o pierwszy łuk, który
wymusza wywrócenie skrzyni i rozładu-
nek, po czym na drugim łuku skrzynia
wraca na swoje miejsce. Ponieważ

Nowa tylna osłona zabezpieczająca przed zderzeniem Wabash National wy-
kracza poza północnoamerykańskie standardy. Zoptymalizowana konstrukcja
wykorzystująca wysokiej wytrzymałości stal konstrukcyjną została zweryfiko-
wana przez badania, jeśli chodzi o ochronę osób przebywających w samocho-
dzie ulegającym kolizji. Opatentowany system zapewnia doskonałe pochłania-
nie energii, minimalne uszkodzenia ciężkiego pojazdu, jak również oszczęd-
ności w produkcji i montażu.
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wszystko odbywa się w ruchu, wydaj-
ność systemu wynosi 25 tys. t/h, jest 2
razy większa od innych. Kompletny sys-
tem Helix Dumper kosztuje 1/7 tego, co
instalacja dla obracanego wagonu,
przynosi także znaczne oszczędności,
bo jest napędzany bezwładnością zała-
dowanych wagonów. Dodatkowo ogra-
nicza się hałas i pylenie.

Tylna bariera przeciwnajazdowa Wa-
bash RIG-16 to element bezpieczeń-
stwa poniżej tylnego zderzaka ciężaró-
wek, zatrzymujący lżejsze i mniejsze
pojazdy, które uderzają od tyłu. Dzięki
temu może zapracować ich strefa ener-
gochłonna i są uruchamiane poduszki
powietrzne. Wszystko było dobrze, póki
przepisy wymagały takiej ochrony przy
uderzeniu w ciężarówkę całym przodem
samochodu osobowego, a nawet jego
połową. Gorzej, gdy to kryterium za-
ostrzono do 30% offsetu. „Trzy lata temu
odkryliśmy dużą wartość nowego roz-
wiązania zderzaków, które zapobiegało
uszkodzeniom kabiny pasażera. Nie
mogliśmy jednak zwiększać masy, pod-
wyższać kosztów czy sprawiać, że na-
czepa będzie w jakikolwiek sposób nie-
praktyczna" - mówi Andrzej Wylezinski,
Manager of Structural Engineering
w Wabash National.

W nowym projekcie wykorzystano
właściwości stali o wysokiej wytrzyma-
łości STRENX 110 (licząc w kp/cal2 – to
mniej więcej odpowiednik naszego
STRENX 700) do kształtowania złożo-
nych elementów z jednego kawałka bla-
chy. Belka przeciwnajazdowa jest pod-
wieszona na 4 wspornikach, wykona-
nych z blachy 3 mm (wewnętrzne) i 2
mm (zewnętrzne). Użycie szwedzkiej
stali umożliwiło ograniczenie liczby
komponentów o połowę i zmniejszenie
długości złączy spawanych. Cieńsza
stal pozwala na mniejszą długość złą-
cza i mniejsze spoiny, podczas gdy wy-
soka granica plastyczności dała kon-
strukcję o znakomitej absorpcji energii
w razie zderzenia. Efektem jest najlżej-
szy i najbardziej skuteczny system zde-
rzaków ciężarówek na rynku amerykań-
skim.

And the winner is…
…Kiruna Wagon! Wśród wiwatów, sta-

tuetkę odebrali dyrektor zarządzający
Frederik Kangas i dyrektor techniczny
Bengt Bolsoy, obaj młode chłopaki, bo
sama firma ma niecałe 15 lat. „Kiruna
Wagon z powodzeniem rozwinęła dobry
pomysł i zastosowała stale o wysokiej
wytrzymałości, by zamienić go w całko-

wicie nowe rozwiązanie o wysokiej ja-
kości" – skomentowała Eva Petursson,
przewodnicząca jury Swedish Steel Pri-
ze, szefowa działu badań i rozwoju
w SSAB. Helix Dumper jest rozwiąza-
niem sprawdzonym w praktyce, Kiruna
Wagon realizuje kontrakt na 150 wago-
nów dowożących rudę żelaza z kopalni
Pitkajärvi w płn. Szwecji do portu w Nar-
viku. Przy produkcji jest wykorzystywa-
ne spawanie laserowe i hybrydowe.

Poza statuetką, zwycięzcy otrzymują
czek na 100 tys. koron szwedzkich, ale

Naszym faworytem był pomysłowy,
a zarazem prosty w rozwiązaniach
konstrukcyjnych włoski dźwig. Jury
wybrało Kiruna Wagon, być może ze
względu na spory wpływ nowego roz-
wiązania na obniżenie zużycia ener-
gii przy transporcie rudy. Jest ono rów-
nie genialnie proste: widoczna u góry
burty wagonu rolka wywraca skrzynię,
wykorzystując tylko jego bezwładność.
W rezultacie Bengt Bolsoy trzyma dyp-
lom, Frederik Kangas kwiaty i statuję,
Martin Lindqvist klaszcze, a Eva Peturs-
son się cieszy, bo konkurs SSP 2017
był pełnym sukcesem.

z sugestią, by użyć je na wybrany cel
dobroczynny. Nagroda jest zatem głów-
nie prestiżowa, ale bardzo liczy się
w branży, jako rekomendacja. Dodatko-
wo, spotkania w hutach SSAB są okazją
do zapoznania się z najnowszymi tech-
nologiami stalowymi i nawiązania no-
wych kontaktów w gronie kilkuset spec-
jalistów stalowych z całego świata. Nie
do przecenienia jest towarzysząca kon-
kursowi otoczka, w tym roku w postaci
bardzo cennych wykładów czołowych
managerów światowego biznesu. (WK)





Link, firma ze 100-% polskim kapitałem, ma
w swojej flocie ponad 400 samochodów ciężarowych.

Próbowali, próbowali, aż kupili!
W marcu LINK powiększył

flotę o 50 nowych Stralisów.
Był to rezultat znakomitego
wyniku testu ciągnika IVECO
Stralis, który wykazał o 11%
niższe zużycie paliwa w po-
równaniu z poprzednim mo-
delem.

Współpraca LINK i IVECO
Poland rozpoczęła się w 2007
roku, gdy do f irmy traf i ły
pierwsze testowe Stralisy.
Szybko zyska ły  uznanie
i podjęto decyzję o ich zaku-
pie. Od tego czasu pojazdy
IVECO są stale obecne w fir-
mie LINK. Od maja ub. roku
przedpremierowy model No-
wego Stralisa był testowany
przez 3 miesiące głównie na
trasach: Łódź – Holandia –
Łódź i Łódź – Wielka Brytania
– Łódź. Łącznie pokonał ok.
30 tys. km ze średnim obcią-
żeniem zestawu wynoszącym
11,7 t. Średnie zużycie paliwa
wyniosło 23,52 l/100 km. Dla
porównania, 50 Stral isów
MY2013 Euro VI we flocie
LINK w analogicznym czasie
i  zbl iżonym obciążeniem
osiągnęło średnie zużycie
paliwa 27,3 l/100 km. Nowy
model okazał się o 11% lep-
szy niż poprzednik.

Dobre wyniki testu wpłynę-
ły na zamówienie kolejnych 50
ciągników IVECO. Wszystkie
pojazdy zostały przygotowane
do wydania przez autoryzowa-
nego dealera Uni-Truck od-
dział w Warszawie. Pojazdy są
objęte pakietem serwisowym
3XL, obejmującym przeglądy
okresowe, naprawy wszyst-
kich układów pojazdu i wymia-
nę elementów zużywających
się. W ramach TCO2 LIVE IVE-
CO zaoferowało także komp-
letny pakiet usług konsultin-
gowych w zakresie zużycia
paliwa. Dodatkowo kierowcy
LINK zostal i  przeszkoleni

przez Trenerów Akademii Jaz-
dy IVECO w celu zapoznania
się z nowymi funkcjami pojaz-
du i zasadami ekonomicznej
jazdy.

Ciągniki siodłowe IVECO
Stralis AS440S46T/FP-LT dla
LINK zostały wyposażone
w 11-litrowe 6-cylindrowe sil-
niki o mocy 460 KM (338 kW)
i maksymalnym momencie
obrotowym 2150 Nm w zakre-
sie 925÷1500 obr./min. Uni-
kalna technologia HI-SCR po-
zwala osiągnąć normę czys-
tości spalin Euro VI wyłącznie
za pomocą układu selektyw-
nej redukcji katalitycznej,

ograniczając do minimum
koszty obsługi technicznej.
W samochodach zamontowa-
no nowe zautomatyzowane
skrzynie HiTronix, z możliwoś-
cią wyboru zmiany biegów
w trybie sekwencyjnym lub
w pełni zautomatyzowanym
oraz funkcją uwolnienia po-
jazdu w grząskim terenie. Na
uwagę zasługuje komfortowe
wyposażenie wnętrza kabiny,
gdzie oprócz klimatyzacji,
przyciemnianych szyb, pneu-
matycznego fotela kierowcy
i pasażera, lodówki, 2 leża-
nek znajduje się także duży
rozkładany stolik.

Stralisem NP od czubka do czubka
IVECO Stralis NP pokonał

trasę o długości blisko 1350
km między skrajnymi punkta-
mi Wysp Brytyjskich: z wioski
John O’Groats w Szkocji do
przylądka Land’s End w Korn-
walii, na jednym zbiorniku
pełnym LNG. Niemal na całej
t rasie był  podłączony do
w pełni obciążonej naczepy,
którą trzeba było odpiąć tyl-
ko na ostatnim truckstopie
przed metą ze względu na lo-
kalne ograniczenia dla cięż-
kiego transportu. W ten spo-
sób angielski oddział IVECO
chciał wykazać, że LNG jest
pełnoprawną alternatywą dla
pojazdów z napędem dies-
lowskich, oferując podobny

zasięg przy znacznie mniej-
szej emisji szkodliwych skład-
ników spalin, cichszej pracy
i kosztach paliwa o ok. 1/3
mniejszych niż w przypadku
ON. Podróż trwała ponad 2
dni, trasa obejmowała drogi
o różnej jakości, w tym liczne

IVECO oferuje na rynku bry-
tyjskim pełną gamę pojaz-
dów metanowych: Stralisa
NP, Eurocargo Natural Po-
wer i Daily Natural Power.
Sukcesy handlowe nie są
może wielkie, ale też sieć
ogólnodostępnych punktów
dystrybucji gazu w obu po-
staciach jest jeszcze gorsza,
niż w Polsce.
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spadki i wzniesienia. Nie spra-
wiły one żadnych trudności
gazowemu ciągnikowi, co
może przekonać lokalnych
operatorów, że nie jest to już
produkt niszowy, tylko pojazd

dobrze przystosowany do bry-
tyjskich warunków drogo-
wych, o sprawdzonej techno-
logii napędu, z uproszczonym
układem oczyszczania spalin
bez SCR, filtra sadzowego

i wszystkich związanych z nimi
kłopotów. Do tego, można li-
czyć na niższe koszty TCO.

Kierowcy także nie odczują
większej różnicy, bo w Strali-
sach NP są dostępne te same

kabiny, co w wersjach kla-
sycznych, a silnik 8,7-litrowy
Cursor 9 Natural Gas rozwija
moc 400 KM i moment 1700
Nm, na podobnym poziomie,
co diesle.

Gazowe Stralisy pojawiły
się także na branżowej wy-
stawie holenderskiej Reini-
gingsDemoDagen 2017 na
przełomie maja i czerwca.
Zaprezentowano pojazdy
stosowane już przez znane
lokalne firmy komunalne.
Był tam m.in. 3-osiowy Stra-
lis CNG z silnikiem Cursor
8 o mocy 330 KM i momen-
cie 1300 Nm, wyposażony
w zabudowę do zbiórki
i transportu odpadów ko-
munalnych VDL Translift.
Boczny mechanizm wrzuto-
wy i zagęszczający odpady
znajdują się w nim za ka-
biną, co sprzyja korzystne-
mu rozkładowi nacisków na
osie. Odpady są wtłaczane
do kontenera, który po na-
pełnieniu jest odstawiany
przez urządzenie hakowe

na podwoziu i zastępowany
pustym.  Napełn iony jes t
przewożony do miejsca utyli-
zacji innym środkiem trans-
portu: zestawem hakowca
z przyczepą, koleją lub barka-
mi. Pojazd na RDD, należący
do firmy Baetsen z Veldho-

Stralis dla Omrinu był pierwszym w Holandii gazowym IVECO zasilanym LNG.

ven, ma butle CNG o łącznej
objętości 1140 litrów.

Pokazano także IVECO
Stralis LNG jako śmieciarkę
używaną przez firmę Omrin
z Leeuwarden. Ona także
miała zabudowę VDL Translift
z wymiennymi pojemnikami

Liqvis i Meyer Logistics otwierają stację LNG w Berlinie

Pod koniec kwietnia w Ber-
linie otwarto pierwszą ogólnie
dostępną stację tankowania
LNG.  Znajdu je  s ię  ona
w Grünheide we wschodnim
Berlinie, w pobliżu wewnętrz-
nego Ringu (A10), na terenie
firmy Meyer Logistics. To wy-
darzenie jest konsekwencją
porozumień zawartych ofi-
cjalnie podczas ostatniej IAA.
Firma Meyer przejęła kluczy-
ki do pierwszego Stralisa NP
z 20, jakie kupiła w celu wy-
konywania nimi dostaw żyw-
ności na terenie Berlina. Jed-
nocześnie IVECO podpisała
porozumienie z dostawcą
gazu skroplonego firmą Uni-
per, dotyczące budowy sieci
stacji umożliwiających tanko-
wanie gazowych ciężarówek.
Zajmuje się tym spółka Liq-
vis, odpowiedzialna za dys-
trybucję LNG jako paliwa sil-
nikowego.

Pierwsza powstała latem
ub. roku w Ulm, ale jest stacją
wewnętrzną, używaną tylko
do pojazdów testowych IVE-
CO. Stacja pod Berlinem jest
dostępna także dla klientów
zewnętrznych, a została zlo-
kalizowana zgodnie z założe-
niami „Błękitnego korytarza”
Unii  Europejskiej,  wzdłuż
głównych szlaków komunika-
cy jnych.  Porozumien ie
wstępnie rozpisano na 600 t
gazu rocznie, licząc się z tym,
że początkowo głównym od-
biorcą będzie 20-tka Strali-
sów Meyera. Teraz partnerzy
mają na celowniku metropo-
lię Zagłębia Ruhry, gdzie już
w 2020 r. oczekuje się ok. 200
pojazdów zasilanych LNG,
dla których Liqvis chce posta-
wić 2 stacje. Może także za-
pewnić mobilne instalacje
tankowania, podjeżdżające
do klientów.

Stralisy NP we flocie Meyer
mają rozruszać ten niskoemi-
syjny transport w Niemczech,
stąd rządowe poparcie zaku-
pu kwotą 365 tys. euro. Ze
strony użytkownika, w tes-
tach nie stwierdzono żadnych

przeciwskazań. Potwierdził
się zasięg 1500 km, tankowa-
nie z nowoczesnej instalacji
Liqvis jest bezpieczne i łatwe,
Stralisy NP-LNG jeżdżą w opi-
nii kierowców nie gorzej niż
diesle, a ciszej.

Eckhardt Rummler, CEO Uniper, zapowiedział uruchomie-
nie sieci stacji LNG w Niemczech i krajach sąsiadujących.
Pierwsza stacja LNG we Francji (w pobliżu Marsylii) rów-
nież działa pod marką Liqvis.

na odpady, tylko z łańcu-
chowym układem załadun-
kowym. Ze względu na
większy zasięg przy zasila-
niu skroplonym gazem, ten
pojazd sam może być ciąg-
nąć przyczepę z załadowa-
nym kontenerem.   
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Epo-Trans Logistic z nowymi Actrosami

Pierwsza partia z 50 Actro-
sów zamówionych w tym
roku przez Epo-Trans Logistic
S.A. została odebrana na po-
czątku kwietnia. Symboliczny
klucz przekazał  Dyrektor
Sprzedaży Mercedes-Benz
Sosnowiec Tomasz Bultro-
wicz, na ręce Piotra Ozimka,
wieloletniego prezesa i zało-
życiela Epo-Trans Logistic.

Epo-Trans Logistic jest dłu-
goletnim klientem Mercedes-
Benz, po odbiorze wszystkich
zamówionych samochodów
będzie mogła pochwalić się
220 Actrosami we flocie, co
będzie stanowić więcej niż
75% wszystkich pojazdów
użytkowanych przez firmę.
Dodatkową okazją do święto-
wania jest obchodzony w tym
roku jubileusz 30-lecia istnie-
nia.

Na tę okoliczność Merce-
des-Benz Sosnowiec zorgani-
zował specjalne atrakcje dla
swojego klienta: szkolenie na
torze w Ośrodku Doskonale-
nia Technik Jazdy w Jaworz-

nie, pierwszym takim ośrodku
w województwie ś ląskim.
„Jesteśmy bardzo zadowole-
ni, że kolejne samochody cię-
żarowe Mercedes-Benz zasi-
l i ły f lotę naszego kl ienta.
Chcieliśmy pokazać jak waż-
ne jest bezpieczeństwo i dos-
konalen ie  technik  jazdy,
szczególnie dla kierowców
zawodowych. Poznanie moż-
l iwośc i  nowego Act rosa
i wszystkich jego systemów

bezpieczeństwa umożliwi peł-
niejsze korzystanie z samo-
chodu. Chcieliśmy podzięko-
wać za zaufanie, jakim zosta-
liśmy obdarzeni przez Epo-
Trans Logistic S.A. i życzyć
kolejnych 30 lat sukcesów
z Mercedes-Benz” – mówił
Tomasz Bultrowicz, Dyrektor
Sprzedaży Samochodów Cię-
żarowych MB Sosnowiec.

Epo-Trans Logistic zamówi-
ła ciągniki siodłowe Actros

1845LSnRL (Low-L iner )
z komfortową kabiną kierow-
cy GigaSpace, silnikami naj-
nowszej generacji, zautoma-
tyzowanymi skrzyniami bie-
gów PowerShift 3 i systemem
Predictive Powertrain Control
(PPC). Ponadto samochody
wyposażono w Active Brake
Assist, Asystenta utrzymania
pojazdu na zadanym pasie
i Asystenta wspomagania
koncentracji.

Gdy w 2000 r. debiutował
FleetBoard, dostępność da-
nych i infrastruktura cyfrowa
były w powijakach. Standar-
dem w komunikacji z pojaz-
dem był SMS, lokalizacja
miała dokładność kilku met-
rów, z wykorzystaniem 24 sa-
telitów GPS. Dziś FleetBo-
ard rejestruje dane pojazdu
opisujące jego stan, trasę
i położenie na mapie, po czym
przesyła je siecią komórkową
do przedsiębiorstwa. Ofero-
wane są kompleksowe, modu-
łowe usługi zarządzania zlece-
niami, kierowcami i  f lotą,
klienci mogą je skonfigurować
stosownie do potrzeb.

W przeddzień monachij-
skich targów logistyki i mobil-
ności „transport logistic”,
FleetBoard przedstawił nowe
rozwiązana cyfrowe. „Obecnie
na świecie z łączności siecio-

wej oferowanej przez FleetBo-
ard korzysta już około 220 tys.
samochodów, należących do
ponad 7 tys. klientów. Dyspo-
nując teraz zupełnie nowymi
możliwościami technicznymi,
coraz bliżej podchodzimy do
naszej wizji transportu ideal-
nie płynnego: obejmujemy
sieciową łącznością wszystkie
procesy transportowe oraz
wszystkich uczestników trans-
portu. Sprawia to, że działal-
ność naszych klientów z bran-
ży logistycznej staje się wydaj-
niejsza; usprawniamy przepły-
wy transportowe, zmniejsza-
my natężenie transportu oraz,
patrząc sumarycznie, przy-
spieszamy realizację proce-
sów w transporcie” – wyjaśniał
Stefan Buchner, szef Merce-
des-Benz Trucks.

Eksperci FleetBoard anali-
zują wyzwania, z jakimi ma

FleetBoard przedstawia przyszłościową strategię

FleetBoard Vehicle Lens odczytuje tablicę rejestracyjną,
a istotne informacje o pojeździe są wyświetlane szybko
i przejrzyście z użyciem rozszerzonej rzeczywistości.
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do czynienia branża, i na tej
podstawie opracowują roz-
wiązania cyfrowe, dzięki któ-
rym praca logistyków staje
się łatwiejsza. Aby pomysły
jeszcze szybciej przeradzały
się w innowacje, FleetBoard
otworzył w Berlinie ośrodek
FleetBoard Innovation Hub.
Personel ośrodka wywodzi
się głównie ze środowisk roz-
woju  produktów i  us ług,
z bardzo wielu krajów. Wszy-
scy zespołowo opracowują
pomysły i systemy cyfrowych
produktów i usług. Zagadnie-
niem, któremu pracownicy In-
novat ion Hub poświęcają
obecnie najwięcej uwagi, jest
tworzenie produktów opar-
tych na rozszerzonej rzeczy-
wistości. Skupiają się zwłasz-
cza na tym, jak udostępniać
dane pojazdu na smartfo-
nach i tabletach.

FleetBoard w kooperacji
z HERE opracował nową apli-
kację, która w sposób przy-
jazny dla użytkownika prze-
twarza i wizualizuje różne
dane floty ciężarowej, takie
jak czasy parkowania, zała-
dunku i rozładunku. Wraz
z HERE, specjaliści FleetBo-
ard przeanalizowali obciąże-
nie flot na terenie Europy,
w efekcie czego mogli poka-
zać przedsiębiorstwom, na
których odcinkach tras ich
samochody są eksploatowa-
ne z niepełnym obciążeniem,
a tym samym nieekonomicz-
nie. Dążąc do większego ich
obciążenia, FleetBoard chce

oferować metawyszukiwarkę
internetową nxtload, która
w pierwszej fazie będzie wy-
świetlała na jednym ekranie
wszystkie oferty i funkcje wy-
szukiwania z  wie lu  g ie łd
transportowych. Pozwoli to
operatorom f lo t  szybko
i łatwo rezerwować zlecenia
na przewóz ładunków, a przez
to zwiększyć wykorzystanie
pojazdów. nxtload jest pierw-
szym produktem, w którym
FleetBoard wykorzysta platfor-
mę chmurową Azure Microsof-
tu. Ma ona w przyszłości sta-
nowić inf rastrukturę dla
wszystkich usług i rozwiązań.

Oprócz kompleksowych,
modułowo zbudowanych
usług zarządzania zlecenia-
mi, kierowcami i flotą, Fleet-
Board już dziś oferuje klien-
tom znaczny stopień „siecio-
wania kontaktów”, przy uży-
ciu aplikacji na urządzenia
końcowe z systemami Andro-
id i iOS. Podczas IAA 2016
FleetBoard zaprezentowała
otwartą platformę FleetBoard
Store dla aplikacji. Jest to
sklep internetowy (www.ap-
pyourtruck.com), gdzie part-
nerzy branżowi, np. produ-
cenci zabudów, ale także pro-
jektanci aplikacji od lipca
będą udostępniali aplikacje
mobilne, ułatwiające pracę
kierowcom, dyspozytorom
i menedżerom flot.

W ramach monachijskiej
imprezy targowej FleetBoard
zapowiedziała wiele nowych
rozwiązań, które w przyszło-

ści uproszczą stawianie czo-
ła wyzwaniom logistycznym.
Za pomocą wspomnianej
meta wyszukiwarki FleetBo-
ard nxtload (z dwiema euro-
pejskimi giełdami transporto-
wymi, w fazie pilotażowej)
można znajdować i rezerwo-
wać zlecenia transportowe
z pominięciem licznych po-
średników. FleetBoard Fuel-
Hub  (w wybranych regio-
nach, w fazie pilotażowej) to
cyfrowa giełda ułatwiająca
kontakt między firmami po-
siadającymi własne zbiorniki
paliwowe a dostawcami oleju
mineralnego i pośrednikami
handlowymi. Wprowadza to
transparentność i przyspie-
sza proces realizacji zamó-
wień zarówno po stronie spe-
dytorów, jak i dostawców pa-
liwa.

SMARGO (wspólnie z part-
nerem logistycznym BLG Lo-
gistics Group, w fazie pilota-
żowej) w oparciu o technolo-
g ię  chmury udostępnia
szczegóły zlecenia w czasie
rzeczywistym. Nadawca to-
waru, kierowca ciężarówki
i adresat będą mieli w przy-
szłości cyfrowy wgląd we
wszystkie informacje zawarte
w zleceniu i mogli elektro-
n iczn ie  dokumentować
wszystkie fazy procesu i kon-
taktować się z partnerami
uczestniczącymi w realizacji
aktualnego zlecenia.

Jeden samochód bywa
często używany przez kilku
kierowców. Przepisy zobo-

wiązują ich do kontroli pojaz-
du przez wyruszeniem w tra-
sę:  sprawdzenia świate ł ,
opon itp. Dodatkowo ich za-
daniem bywają oględziny
pod kątem zewnętrznych
uszkodzeń. Współpracując
z berlińskim start-upem Eve-
rybag, FleetBoard opraco-
wała aplikację FleetBoard
Vehicle Lens (w fazie rozwo-
ju). Odczytuje ona, rozpozna-
jąc obraz live, tablicę rejes-
tracyjną, a istotne informacje
są wyświetlane z użyciem
rozszerzonej rzeczywistości.
Kolejny partner pomógł przy
stworzeniu cyfrowego syste-
mu Vehicle Scanner, który
kontroluje stan pojazdu przy
użyciu kamer i czujników,
rozpoznając np. zadrapania
i otarcia nadwozia. Spraw-
dzane jest ciśnienie powie-
trza w oponach i głębokość
bieżnika, ale również stan np.
opończy czy skrzyni wywrot-
ki. W tym celu samochód
musi tylko przejechać w tem-
pie pieszego przez bramkę.
Vehicle Scanner oszczędza
czasochłonnej kontroli pojaz-
du, dokumentuje w czasie
rzeczywistym jego stan, wy-
krywa zapotrzebowanie na
naprawę i sprawia, że szyb-
ciej wraca on na drogę.

Cyberokulary HoloLens
umożliwią oglądanie projekcji
3D: przyszli menedżerowie
flot będą mogli obserwować
swoje pojazdy live w krajobra-
zie generowanym przez Fleet-
Board HoloDeck.
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Groupe Pigeon to niezależna rodzinna grupa zajmująca
się planowaniem przestrzennym, założona w 1929 r. Ma
13 oddziałów w regionie Grand-Ouest we Francji, zatrud-
nia ponad 2 tys. pracowników w 6 sektorach: kamienioło-
my, roboty publiczne, cement, prefabrykaty, wapno i han-
del materiałami budowlanymi.

Najlepsi mechanicy Renault są w Niemczech
W połowie maja 24 najlep-

sze międzynarodowe zespoły
obsługi posprzedażnej Re-
nault Trucks rywalizowały w fi-
nale konkursu RTEC w Lyonie.
Finaliści zmierzyli się z 45-mi-
nutowym testem, podczas
którego musiel i  wykonać
kompleksowe prace obsługo-
wo-naprawcze w warunkach
rzeczywistych. Te praktyczne
zadania zostały zaprojektowa-
ne tak, by sprawdzić umiejęt-
ności w takich dziedzinach
jak: monitorowanie hydrau-
licznego systemu sterowania,
diagnoza awarii silnika, anali-
za olejowa, oznakowanie po-
jazdów używanych. Mechani-
cy musieli zmierzyć się także
z problemami klientów, np.

wyjątkowo wysokim zużyciem
paliwa. Osiągnięcia finalistów
były oceniane przez eksper-
tów Renault Trucks z całego
świata.

Ostatecznie, zespół dystry-
butora z Hanoweru został na-
grodzony jako Najlepszy zes-
pół obsługi posprzedażnej
Renault Trucks. Zespół zaj-
mujący się dystrybucją i na-
prawą z Bazylei w Szwajcarii
zajął 2. miejsce, zespół z Wi-
gan w północnej Anglii, który
brał udział w finale w 2015 r.,
trzecie. Zespół z Turcji otrzy-
mał nagrodę specjalną jako
najbardziej zgrany zespół.
Współpraca i praca zespoło-
wa były ważnymi elementami,
jako że zdolność do efektyw-

Na finale międzynarodowym RTEC 2017 Polskę reprezento-
wała ekipa Eurocomplex Trucks Kraków w składzie: Piotr Szew-
czyk (Team Leader), Dariusz Trzupek, Jerzy Kupiec, Tomasz
Pauliczek. W ostatecznej rozgrywce polski zespół zajął 11.
miejsce, na 1421 startujących drużyn, po co te smutne miny?

nego współdziałania i wyko-
rzystanie mocnych stron każ-
dego członka zespołu były

niezbędne do sprostania za-
daniom w wyznaczonym cza-
sie.

800 000 ciężarówek Renault z Bourg-en-Bresse

Na poczatku kwietnia za-
kłady Renault Trucks w Bo-
urg-en-Bresse opuściła 800-
tysięczna ciężarowka wypro-
dukowana tu od 1964 r. Jubi-
leuszowy pojazd to C430 8x4,
podwozie pod betoniarkę,
a kupiła go firma Pigeon. Już
po zabudowie trafił do floty li-
czącej 500 pojazdów, z prze-
wagą marki Renault. „Wiem,
że możemy polegać na ich
jakości, niezawodności i so-
lidności rok po roku. Jesteś-
my bardzo zadowoleni z wy-
dajności paliwowej i technicz-
nych innowacji nowej oferty
Renault Trucks, jak również
komfortu i łatwości prowa-

dzenia pojazdów. Te cięża-
rówki to najlepsze środowi-
sko pracy dla naszych kie-
rowców" - powiedział Thierry
Pigeon, Prezes Grupy Pige-
on. Podczas ceremonii Bruno
Blin podziękował także Ker-
trucks, dealerowi Renault
Trucks w Bretanii, który współ-
pracuje z Grupą Pigeon.

W Bourg-en-Bresse 1,4 tys.
pracowników produkuje
dziennie 120 ciężarówek dale-
kobieżnych, budowlanych
i budowlanych ciężkich (typu
T, C i K). Renault Trucks ma
jeszcze 3 zakłady produkcyj-
ne we Francji: w Lyonie, Limo-
gnes i Blainville-sur-Orne.

Scania nowej generacji we flocie Wichot

Firma Wichot z Siechnic została założona w 1991 r.,
świadczy usługi transportowe pojazdami o różnej obję-
tości na rynku krajowym i międzynarodowym.

Trzy ciągniki Scania S580 nowej generacji zasilą flotę Wichot
w wyniku udanych testów zestawów Scania w ramach progra-
mu „Zawsze na czele”. Andrzej Wichot, założyciel i właściciel
firmy, zdecydował się na zakup pojazdów S580B6X2LB, wypo-
sażonych w silnik V8 i najwyższą kabinę z płaską podłogą. To
pierwsze pojazdy Scania nowej generacji we flocie Wichot.

Samochody będą wykorzystywane w transporcie międzyna-
rodowym na trasie Polska–Hiszpania. Wydanie odbyło się
w pierwszych dniach czerwca we wrocławskim oddziale
Scania.



TTM Prezentuje

1717171717

Volvo Trucks, wspólnie ze
szwedzkim przeds iębior-
stwem komunalnym Renova,
bada, na ile zautomatyzowa-
ne pojazdy mogą zwiększyć
bezpieczeństwo i wydajność
podczas odbioru i wywozu
odpadów oraz zapewnić kie-
rowcom lepsze warunki pra-
cy. Testowane systemy auto-
matyki są podobne do tych
zamontowanych w autono-
micznym samochodzie cięża-
rowym, użytkowanym od je-
sieni 2016 r. w kopalni Kristi-
neberg.

„Prowadzenie dużego sa-
mochodu c iężarowego
w dzielnicy mieszkalnej, peł-
nej wąskich ulic i niechronio-
nych użytkowników dróg, sta-
wia,  wysokie  wymagania
w zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa, nawet jeżeli
prędkość jazdy nie przekra-
cza typowego dla człowieka
tempa spacerowego. Śmie-
ciarka, którą obecnie testuje-
my, nieustannie monitoruje
swoje otoczenie, a w przy-
padku nagłego pojawienia
się przeszkody na drodze na-
tychmiast się zatrzymuje.
Jednocześnie, automatyczny
system u ła twia  k ierowcy
uważne obserwowanie
wszystkiego, co dzieje się
wokół pojazdu” – mówi Carl
Johan Almqvist, dyrektor ds.
bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego i produktów w Volvo
Trucks. Gdy zautomatyzowa-
na śmieciarka pierwszy raz
wjeżdża na dany obszar, jest
kierowana ręcznie, a układy
pokładowe za pomocą czujni-
ków GPS i innych rejestrują
pozycję i nanoszą ją na mapę.
Dzięki temu następnym razem
pojazd dokładnie wie, jaką
drogę wybrać i przy których
pojemnikach się zatrzymać.

Na pierwszym przystanku,
po aktywowaniu automatyki,
kierowca wysiada z kabiny,
przechodzi na tył, mocuje po-
jemnik z odpadami, a nastę-
pie opróżnia go w zwykły
sposób. Po ukończeniu tej

Autonomiczne Volvo FM z zabudową do wywozu odpadów ma układy GPS i LIDAR,
wykorzystywane do wyznaczania pozycji, rejestrowania tras przejazdu oraz obrazowa-
nia otoczenia pojazdu.

Po naciśnięciu przycisku śmieciarka sama cofa do następ-
nego pojemnika na ulicy. Przed cofającym pojazdem,
w tym samym kierunku, idzie kierowca, obserwując oto-
czenie. Pozostaje w pobliżu zasypu, nie musi wchodzić
i wychodzić z kabiny w każdym punkcie odbioru śmieci,
dzięki temu jest mniej narażony na urazy.

Czujniki nieustannie monito-
rują otoczenie samochodu,
zapewniając podczas cofania
takie samo bezpieczeństwo,
jak podczas jazdy do przodu.

Volvo Trucks i Renova testują autonomiczną śmieciarkę

operacji, na polecenie kie-
rowcy pojazd automatycznie
podjeżdża tyłem do kolejne-
go pojemnika. W tym czasie
kierowca idzie przed cofają-
cym pojazdem, obserwując
otoczenie. Dzięki temu, że
samochód ciężarowy jedzie
do tyłu, kierowca może pozo-
stawać w pobliżu mechaniz-
mu zasypowego, zamiast na
przemian przechodzić na tył,
a następnie przed kabinę po-
jazdu, gdy ten jest w ruchu.
Ponieważ nie musi raz za ra-
zem wchodzić i wychodzić
z kabiny w kolejnych punk-
tach odbioru śmieci, jest mniej
narażony na urazy stawów.

Cofanie jest ryzykownym
manewrem, ponieważ kierow-
cy, nawet w pojeździe z ka-

merą, może być trudno do-
strzec osoby lub przeszkody
znajdujące się z tyłu. Na nie-
których obszarach cofanie
samochodem ciężarowym
bywa zabronione ze wzglę-
dów bezpieczeństwa, w in-
nych jest wymóg korzystania
z pomocy drugiej osoby, któ-
ra musi stać za pojazdem,
obserwować drogę i dawać
znaki kierowcy. W testowa-
nym rozwiązaniu te problemy
wyeliminowano. Dzięki czuj-
nikom monitorującym otocze-
nie śmieciarki jazda w każ-
dym kierunku jest równie
bezpieczna. Gdy okaże się,
że ulicę blokuje np. zaparko-
wany pojazd, samochód cię-
żarowy potrafi automatycznie
ominąć przeszkodę, jeśl i

obok niej jest wystarczająco
dużo wolnej przestrzeni. Po-
nadto, ponieważ automatyka
optymalnie steruje zmianę
biegów, ruchy kierownicy
i prędkość, maleje także zu-
życie paliwa i emisja spalin.

Choć potrzebne technolo-
gie już istnieją, konieczne są
dalsze testy i prace rozwojo-
we,  zanim autonomiczne
śmieciarki staną się rzeczywi-
stością. Obecnie realizowany
projekt  potrwa do końca
2017 r. Następnie zostanie
przeprowadzona analiza funk-
cjonalności i bezpieczeństwa,
a zwłaszcza tego, jak pojazd
jest odbierany przez kierow-
ców, innych użytkowników
dróg i okolicznych mieszkań-
ców. Prawdopodobnie pojaz-
dy o różnym stopniu automa-
tyzacji wcześniej pojawią się
w innych zastosowaniach,
w których transport odbywa
się na zamkniętych obsza-
rach, jak kopalnie czy termina-
le towarowe.
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G rupa Bosch osiągnęła w ubiegłym,
jubileuszowym dla niej roku rekordo-

we przychody w Polsce: 5,04 mld zło-
tych, co oznacza wzrost o 7,8% w porów-
naniu do roku poprzedniego. „Rok 2016
był dla Grupy Bosch w Polsce wyjątko-
wy: rozpoczęliśmy budowę 3 fabryk,
wartość sprzedaży po raz pierwszy prze-
kroczyła 5 mld zł. Zatrudnienie wzrosło
o prawie 12%. Działamy w Polsce od 25
lat i jesteśmy dumni, że współtworzymy
z sukcesem polską gospodarkę wolno-
rynkową. Miarą tego sukcesu jest 8 lokal-
nych fabryk, wysokie zatrudnienie i moc-
na pozycja rynkowa” – powiedziała
Krystyna Boczkowska, prezes spółki
Robert Bosch podczas konferencji pra-
sowej w Warszawie.

Grupa Bosch zatrudnia w Polsce 5140
osób, o 12% więcej niż w 2015 r. Od lat
jest zaliczana do najbardziej cenionych
pracodawców w kraju, co potwierdzają
tytuły i wysokie miejsca w niezależnych
rankingach (TOP Employer, Pracodawca
dla Inżyniera, Najlepszy pracodawca ryn-
ku motoryzacyjnego itp.), przyznawane
przedsiębiorstwom o najwyższych stan-
dardach w zakresie kultury organizacyj-
nej, warunków pracy i możliwości rozwo-
ju zawodowego. Polska jest strategicz-
nym krajem dla Grupy Bosch, koncern
stale zwiększa zaangażowanie przez dal-
sze inwestycje i poszukiwanie nowych
obszarów wzrostu. W 2016 r. przeznaczył
ok. 350 mln zł na rozbudowę i dalszy roz-
wój zakładów produkcyjnych. W ub. roku
Bosch przejął spółkę BTS zajmującą się
konfekcjonowaniem i dystrybucją mate-
riałów ściernych w Polsce i w krajach
bałtyckich. W wyniku tej transakcji po-
wstała spółka siaAbrasives Polska, która

Bosch: udane 25 lat w Polsce
buduje kolejną fabrykę, by przenieść do
niej produkcję ze Szwajcarii. Wzmocni to
potencjał Bosch w Polsce. Spółka BSH
Sprzęt Gospodarstwa Domowego uru-
chomi 2 nowe fabryki we Wrocławiu,
w których będzie produkowany sprzęt
kuchenny do zabudowy i lodówki.

Bosch jest cenionym pracodawcą rów-
nież w obszarze IT, w ub. roku o 1/3
zwiększył liczbę pracowników w centrum
kompetencyjnym IT w Warszawie, które
obecnie zatrudnia ok. 160 osób i świad-
czy usługi dla spółek Bosch na całym
świecie. Rozwój centrum jest związany
ze strategią opracowania produktów,
usług i rozwiązań w ramach Internetu
rzeczy. W tym roku jest planowany dal-
szy rozwój, zwiększenie kompetencji
i zadań centrum oraz zwiększenie zatrud-
nienia do ponad 250 osób.

Dział Części Samochodowych, należą-
cy do dywizji Mobility Solutions, zanoto-
wał rekordowy, dwucyfrowy wzrost, po
raz kolejny powiększając udziały rynko-
we. Ważnym elementem strategii w Pol-
sce jest rozwój sieci warsztatów samo-
chodowych działających m. in. pod mar-
kami Bosch Car Service i AutoCrew.
Obecnie zrzesza ona prawie 400 warsz-
tatów autoryzowanych i ok. 900 niezależ-
nych, jest największą w Polsce siecią
związaną z producentem części zamien-
nych. Ponadto dynamicznie rozwija się
produkcja układów hamulcowych w fab-
ryce Bosch w Mirkowie k. Wrocławia.
W ub. roku sprzedaż wzrosła o ok. 50%,
a zatrudnienie o 30%, do ok. 800 osób.
We wrześniu ub. roku rozpoczęto tam
produkcję najnowszej generacji zespołu
mocy układu hamowania iBooster. Wy-
twarza on ciśnienie wymagane do sku-

tecznego hamowania wykorzystując
pompę elektryczną i choć to nie zamyka
drogi do stosowania w samochodach
z silnikami spalinowymi, w praktyce ca-
łość trafia do samochodów elektrycz-
nych i hybrydowych na całym świecie
(m.in. Tesli). Dla zakładu w Mirkowie jest
to mechatroniczne wyzwanie: każdy
podzespół musi być zaprogramowany
na końcu linii do samochodu, w jakim
zostanie zamontowany. Dzięki temu roz-
wija się też kadra inżynierska. W ciągu
kilku lat z 5-osobowego zespołu wspar-
cia produkcji zwiększyła się ona do blis-
ko 100-osobowego zespołu B+R, który
chce stać się centrum kompetencyjnym
w swojej dziedzinie w ramach Bosch
Chassis Systems Control.

W tym roku rozpocznie się produkcja
iBoosterów 2. generacji, plany zakładają
skromne 62 tys. szt., ale na 2018 r. jest
zapisane już ponad 400 tys. szt., a w
2019 r. ponad milion, plus prawie 900 tys.
Gen 1. To będzie poziom porównywalny
z produkcją klasycznych serw hamulco-
wych. Ponieważ iBooster stanowi pod-
stawę pojazdów autonomicznych, liczy
się na znaczny wzrost popytu.

Nie przerywając produkcji, zakład
w Mirkowie stawia nowe linie i uruchamia
nowe wyroby, a dzięki temu znajduje no-
wych klientów. Na liście referencji znalazł
się np. Audi A8. W tym roku ruszy linia
do anodowania podzespołów, trwają też
prace nad wdrożeniem zasad Przemysłu
4.0.

W tym samym kierunku idzie firma
Bosch Rexroth, należąca do działu Indu-
strial Technology. Tu było najtrudniej
o sukcesy finansowe tak w kraju, jak i w
skali globalnej, ponieważ w branżach

Na dobre wyniki globalne Grupy wpłynęła lepsza niż ocze-
kiwano kondycja światowego przemysłu motoryzacyjnego.
Dział Mobility Solutions zwiększył obroty dużo więcej niż
średnia, głównie dzięki dostawom układów wtryskowych.

Elektryfikacja napędów to tylko jeden z wielu przyszłościo-
wych tematów dla Boscha. Dużo wcześniej należy się spo-
dziewać efektów connectivity: w 2020 r. 250 mln samo-
chodów będzie połączonych z internetem.
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głównych odbiorców (górnictwo, hutnic-
two, produkcja maszyn roboczych) pa-
nuje w najlepszym razie zastój. Ale
w Polsce uzyskano 9% wzrost sprzeda-
ży, podczas gdy na świecie przychody
nieznacznie zmalały. Przemysł 4.0 po-
zwoli zoptymalizować wykorzystanie za-
sobów, zwiększyć wydajność i dochodo-
wość produkcji, a także zindywidualizo-
wać ofertę, czyli jest dobrym rozwiąza-
niem także na kryzys. Na dobre czy złe
czasy, Bosch Rexroth pracuje nad roz-
wiązaniami Connected Hydraulics, czyli
komponentami hydraulicznymi od razu
wyposażanymi w chipa, z którym można
się porozumieć. Nowością jest także sys-
tem zdalnej diagnostyki układów elektro-
hydraulicznych ODIN.

Znaczny wzrost na całym świecie od-
notował sektor Consumer Goods, do któ-
rego należą BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego i dział Elektronarzędzi. BSH
ma w Polsce 3 fabryki w Łodzi (pralek,
zmywarek i suszarek do ubrań) i fabrykę
małego AGD w podrzeszowskiej Rogoź-
nicy. W tym roku w Łodzi zostanie wypro-
dukowane 40-milionowe urządzenie.
Wkrótce zostaną uruchomione wspom-
niane 2 fabryki we Wrocławiu, obecnie
trwa tam proces rekrutacji. Docelowo za-
trudnią ponad tysiąc osób. Pod koniec
maja rozpoczęto budowę Centrum Logi-
stycznego sprzętu domowego w Łodzi,
powierzchniowo jeden z największych
takich obiektów w Polsce. Kolejnym
przedsięwzięciem jest utworzenie Cen-
trum Badań i Rozwoju pralek i suszarek.
Inwestycja o wartości ok. 45 mln zł po-
wstanie w ramach Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Najważniejszym
elementem Centrum będzie laborato-

rium, jedno z najlepszych w BSH na
świecie. Nad nowymi produktami i inno-
wacjami będzie pracować 150 polskich
inżynierów.

W 2016 r. został uruchomiony pierw-
szy sklep internetowy Bosch DIY sprze-
dający elektronarzędzia bezpośrednio
użytkownikom końcowym. Wsparcie
partnerów handlowych w internecie
przyczyniło się do ponad 40-% wzrostu
sprzedaży internetowej elektronarzędzi
w Polsce.

Dział Systemów Zabezpieczeń, należą-
cy do sektora Energy and Building Tech-
nology, konkurował na rynku nowoczes-
nymi i kompleksowymi rozwiązaniami
zintegrowanej ochrony budynków, do
których należy m.in. wykorzystanie inte-
ligentnej analizy obrazu dostępnej dotąd
w systemach telewizji dozorowej do
szybkiego wykrywania pożarów. Dział
Termotechniki w 2016 r. wprowadził na
rynek innowacyjną linię kotłów gazowych
z elementami szkła tytanowego i  możli-
wością zdalnego sterowania. Poszerzył
również portfolio produktów o urządze-
nia klimatyzacyjne.

Grupa Bosch wspiera działania mają-
ce na celu promowanie nowoczesnej
edukacji technicznej w Polsce, m.in. pro-
wadząc programy edukacyjne dla szkół.
Trwa 7. edycja Akademii Wynalazców im.
Roberta Boscha, której celem jest popu-
laryzacja kierunków technicznych jako
dalszej ścieżki kształcenia. W programie
dotychczas wzięło udział ponad 9 tys.
uczniów z Warszawy i Wrocławia. Nowo-
czesną edukację techniczną wspiera
Centrum Szkoleniowe Techniki Motory-
zacyjnej Bosch, które uzyskało akredy-
tację Kuratorium Oświaty i wpis do reje-

Fabryka w Mirkowie
jest jedynym w Gru-
pie producentem
e l e k t r y c z n y c h
wzmacniaczy układu
hamulcowego iBo-
oster, przeznaczo-
nych głównie do sa-
mochodów z napę-
dem hybrydowym
lub elektrycznym.

stru placówek kształcenia ustawicznego
MEN, co pozwala na prowadzenie szko-
leń dla uczniów szkół średnich.

W świetle umiarkowanych prognoz
światowej koniunktury gospodarczej
i niepewnej sytuacji geopolitycznej,
Bosch w br. planuje wzrost obrotów
w przedziale 3÷5%. Dochody powinny
wzrosnąć mimo planowanych wysokich
inwestycji, zabezpieczających przy-
szłość przedsiębiorstwa. „Nasze dzisiej-
sze sukcesy pomogą nam kształtować
świat przyszłości” – powiedział dr Volk-
mar Denner, prezes zarządu Robert
Bosch GmBH. Kluczowymi elementami
tej transformacji są zmiany w obszarach
mobilności i Internetu rzeczy. Do 2020 r.
wszystkie nowe produkty Bosch będą
miały możliwość łączenia się za pośred-
nictwem internetu. Niezbędne w tym celu
jest wykorzystanie sztucznej inteligencji:
w ciągu najbliższych 5 lat Bosch zainwe-
stuje 300 mln euro we własne centrum
badań nad AI.
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W połowie maja oficjalnie
ruszyło Europejskie Centrum
Logistyki i Rozwoju, jedyny
taki magazyn branży motory-
zacyjnej w Europie. Cały te-
ren inwestycyjny Centrum
zajmuje 15 ha; łączna po-
wierzchnia magazynowa to
40 tys. m2, na co składają się
obecnie 3 hale. Główna, zbu-
dowana od podstaw ma 30
tys. m2, znajduje się w niej
14 tys. m2 4-poziomowej za-
budowy regałowej .  Dwie
mniejsze hale, o powierzch-
ni po 5 tys. m2 każda, po-
wstały w zaadaptowanych,
wcześniej istniejących bu-
dynkach.

W głównej hali znajduje się
system przenośników o dłu-
gości 11 km. W obiektach ILS
jest wykorzystywany specjal-
nie zaprojektowany system
sortowania towarów. Składa
się on ze stacji przyjęcia do-
staw i zwrotów, taśmociągów,
sortera towarów (crossbelt
sorter,  dzielący towar na
klientów) i sortera opakowań
wysyłkowych (shoe sorter,
dzielący opakowania wysył-
kowe na kierunki).

Crossbelt sorter ma po-
przeczno-taśmową konstruk-
cję. Towary są układane na
szerokich taśmach, które po-
ruszają się w pętli. W przewi-
dzianym miejscu taśma kieru-
je je w prawo lub w lewo do
odpowiedniej  destynacj i .
Operacja przekazania do wła-
ściwego zrzutu odbywa się
przez mechaniczne obraca-
nie taśmy. Praktycznie do
zera zmniejszono ryzyko po-
myłek, crossbelt sorter daje
bowiem 99,9% pewności pra-
widłowego sortowania pro-
duktów. W ciągu godziny
może posortować nawet 30
tys. szt. towaru, jednocześnie
nawet dla 720 klientów.

Z kolei shoe sorter zapew-
nia wysoką wydajność i do-
kładność sortowania wielu
rodzajów produktów (w przy-
padku ILS są to wyłącznie
paczki bądź pojemniki wysył-

Europejskie Centrum Logistyki i Rozwoju ILS otwarte

kowe). To poziomy system,
którego przenośnik jest wy-
konany z tłoczonych profili
aluminiowych. Konstrukcja
przenośnika stanowi zam-
kniętą powierzchnię, więc
żaden obiekt nie może spaść
lub utknąć. Elementy ślizgo-
we przesuwają się wzdłuż
profili nośnych, zmieniając
kierunek transportowanych
produktów w stronę pochylni
prowadzącej do punktu od-
bioru. Liczba zastosowanych
elementów ślizgowych zależy
od długości sortowanych to-
warów. System umożliwia se-
gregowanie na jedną lub na
obie strony linii, może obsłu-
żyć nawet 2,5 tys. paczek
w ciągu godziny i podzielić je
na 50 różnych destynacji (np.
na 50 różnych tras filialnych).

Przy zastosowaniu sorte-
rów ILS będzie w stanie prze-
sortować nawet do 500 tys.
sztuk towaru oraz wydać 60
tys. paczek w ciągu 24 go-
dzin. „Centrum logistyczne to
nasza przyszłość. Po co je
zbudowaliśmy? Można po-
wiedzieć, że dla siebie, dla
redukcji kosztów, by zopty-
malizować nasze prace. To
oczywiście prawda, ale dzię-
ki niemu zyskują też nasi
klienci, bo na pewno znacz-
nie wpłynie ono na jakość
obsługi. Inter Cars zawsze
starał się być liderem, wyzna-
czał nowe standardy i trendy.
Magazyn w Zakroczymiu jest
jedynym tego typu w naszej
branży w Europie. Cała ma-
szyneria – sorter – bardzo
usprawnia proces i redukuje
liczbę pomyłek. Stoi za nim
olbrzymia praca programi-
stów, naszych ludzi, którzy
projektowali, jak to wszystko
ma działać. Centrum obsłu-
guje kilkanaście krajów Euro-
py. Jest to w tej chwili nasz
największy magazyn, z naj-
większą ilością asortymentu,
ale oprócz niego mamy jesz-
cze kilka magazynów regio-
nalnych w Polsce. Nie ukry-
wam, że nasze myśli po raz

kolejny wybiegają w przy-
szłość. Już zastanawiamy
się, gdzie zbudować kolejny
taki obiekt jak ten, tylko jesz-
cze lepszy, jeszcze większy”
– zapowiada Maciej Olekso-
wicz, Prezes Zarządu Inter
Cars.

Możliwość wy-
słania niemal
10 mln paczek
rocznie i spa-
kowania do
nich prawie
130 mln sztuk
towarów (przy
założeniu pracy urządzeń przez 24 h każdego dnia roku)
stwarza niespotykany potencjał dla dystrybutorów części
i akcesoriów samochodowych. Inter Cars dostarcza obec-
nie produkty do 25 tys. warsztatów samochodowych.

Centrum Logistyczne w Zakroczymiu powstało z inicjatywy
Grupy Inter Cars, największego dystrybutora części samo-
chodowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Firma
z małego warsztatu i sklepu samochodowego wyrosła na
światowego lidera branży motoryzacyjnej. Obecnie zajmuje
1. pozycję w Polsce, 5. w Europie i 10. w skali całego świa-
ta. Zatrudnia 13 tys. pracowników, jest obecna na 16 ryn-
kach geograficznych, ma 462 filie, z czego 236 poza kra-
jem. Wartość giełdowa spółki sięga 4,32 mld zł.

W uroczystym otwarciu Eu-
ropejskiego Centrum Logisty-
ki i Rozwoju ILS wzięło udział
ok. 2,5 tys. klientów Inter
Cars z rynku warszawskiego.
Goście nie ukrywali, że obiekt
imponuje rozmachem, wiel-
kością i technologiami.



IVECO Daily
van lekko zabudowany
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Daily ma unikalną pozycję na rynku samochodów dostawczych, jako jedyny produkowany przez markę czysto cięża-

rówkową. To wpływa na sposób, w jaki jest konstruowany, a także na rozumienie przez IVECO potrzeb klientów, którzy

żyją z transportu, lekkiego czy ciężkiego. To jest walka, więc Daily nie może zejść z drogi, nim nie skończy roboty!

Legendarna trwałość tego modelu przyniosła mu wiele sukcesów w ciągu blisko 40 lat istnienia, w tym tytuł Samochodu

Dostawczego Roku 2000. Wydawałoby się, że trudno o poprawę, ale Nowy Daily, debiutujący w połowie 2014 r., od razu

zdobył producentowi kolejną statuetkę Van of the Year, a co ważniejsze sprzedaż wystrzeliła w górę. Już po pierwszym

roku na rynku europejskim odnotowano wzrost rejestracji o ok. 20% i skokowe zwiekszenie udziału w klasie lekkich

pojazdów użytkowych. Daily jeszcze nigdy nie był tak mocny.
Przykładem doskonałego przyjęcia najnowszej generacji są wyniki w Polsce. W 2016 r. sprzedano u nas prawie 6 tys.

Daily, o ponad 50% więcej, niż rok wcześniej. Na konkurencyjnym rynku, na którym nie ma słabych samochodów, nikt

nie może pochwalić się choćby podobną dynamiką! Na początku 2017 r., gdy rywale notowali sprzedaż w najlepszym

razie na tym samym poziomie, Daily był na plusie o prawie 30%, stał się bardzo częstym widokiem na naszych drogach

i ulicach. Jak to się stało?
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Można zacząć wyjaśnienia od tego, że nowe-
go Daily po prostu lepiej widać. Wreszcie docze-
kał się ładnej i charakterystycznej sylwetki, którą
łatwo odróżnić po przednim pasie z szerokim
uśmiechem wlotu powietrza do silnika, łączącym
wysoko ulokowane reflektory. Tak usytuowane
światła przetrwają kolizję i jeśli tylko nie zostanie
uszkodzona chłodnica, samochód może odje-
chać o własnych siłach, nie czekając na lawetę.
Przód jest chroniony przez masywny zderzak,
zachowano też tradycyjne dla Daily szerokie
listwy osłaniające boki i tył nadwozia przed otar-
ciem.

Pod nadwoziem kryje się kolejna cecha typo-
wa dla tego modelu: rama podłużnicowa. Dzięki
niej Daily jest sztywniejszy i bardziej trwały niż
konstrukcje samonośne, a dodatkowo furgony
i podwozia pod zabudowę nie muszą mieć ta-
kich samych rozstawów osi, można je dobierać
optymalnie dla obu typów. Samochód na ramie
ma większą masę własną, ale z drugiej strony
z masą całkowitą można pójść dużo wyżej, aż
do 7 t, a także uzyskać pojemności furgonu nie-
osiągalne dla innych. Celem tego opracowania
jest wskazanie, do którego momentu można wy-
korzystywać ładowność 3,5-tonowego Daily,
a kiedy trzeba podjąć decyzję o wyborze mode-
lu 5-, 6,5- lub 7-tonowego. Jego kierowca będzie
kosztował drożej, a samochód jechał wolniej, ale
za to przewiozą dużo więcej ładunku bez ryzyka
mandatu. Konstrukcja Daily zniesie przeciążenie,
natomiast służby kontrolne mają coraz mniej po-
błażania dla nadwagi.

Samochód dostawczy nie musi być ładny, ale zupełnie nie przeszka-
dza, jak jest. Nowy Daily ma świeży design, wyróżniający się na dro-
gach, a przy tym w 100% funkcjonalny. Zwraca uwagę wyjątkowo sku-
teczna ochrona przed skutkami parkingowych stłuczek. Boczne drzwi
odsuwane mają dużą szerokość, umożliwiającą bezpieczny załadunek
palet w poprzek (poza długością L1). W lekkiej wersji S podłoga jest na
podobnej wysokości, jak w innych samochodach tylnonapędowych.

Kabina jest krótka,
ale siedzi się wysoko
i wygodnie. Kierowca
może schować zapa-
sy i dokumenty w za-
mykanych schowkach
na górnej powierzch-
ni tablicy rozdzielczej
i dużych kieszeniach
drzwi. Podgrzewane,
elektrycznie regulo-
wane lusterka ze-
wnętrzne z szeroko-
kątnym zwierciadłem
w dolnej części ułat-
wiają manewrowanie
dużym samochodem.
Wraz z nimi w pakie-
cie wyposażenia do-
staje się światła prze-
ciwmgielne doświet-
lające zakręty.

Wszyscy liczą teraz TCO, Total Costs of Owner-
ship, całkowite koszty, jakie pochłania eksploata-
cja. Ich głównym składnikiem jest paliwo, a jego
zużycie w nowym Daily obniżono w porównaniu
z poprzednikiem, zmniejszając opór aerodyna-
miczny i ulepszając silniki. Większe jest ciśnie-
nie wtrysku paliwa, mniejsze opory tarcia. Duże
znaczenie ma tryb Eco, na jaki można przełączyć
jednostki 2,3-litrowe w czasie jazdy z jednostajną
prędkością. Pracują wtedy z mniejszym momen-
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tem obrotowym, prędkość maksymalna jest limi-
towana do 125 km/h, co w praktyce w niczym
nie przeszkadza, a uzyskuje się wymierne
oszczędności na dłuższych trasach. Jeśli trzeba
często przyspieszyć np. w mieście i zredukowa-
ne osiągi przeszkadzają, wyłącza się układ. Za-
awansowane technologie w silnikach umożli-
wiają obniżenie zużycia paliwa nawet o 8% w po-
równaniu z poprzednimi modelami.

Na TCO wpływają także koszty obsługi, które
zmniejszono wydłużając do 50 tys. km przebieg
między planowanymi obsługami i poprawiając
jakość tych podzespołów, co do których były za-
strzeżenia w poprzednich generacjach. Daily
bywają przeładowane zawsze i wszędzie, więc
w statystykach dominują awarie zawieszenia,
zupełnie zmienionego w nowym modelu. Zacho-
wano przy tym podział konstrukcji: w lekkich
modelach 3,5-tonowych 35S przednie koła są
prowadzone przez podwójne wahacze po-
przeczne, współpracujące z resorem poprzecz-
nym. W Daily od 5 t w górę i na życzenie w 3,5-
tonowych 35C elementami sprężystymi zawie-

Tradycyjnie dla Daily, są 2 zasadnicze typy sil-
ników: F1A o pojemności skokowej 2,3 l oraz
3-litrowe F1C. Ze względu na szeroki zakres DMC
modelu, podlegają one pod różne przepisy emi-
syjne: w vanach 3,5-tonowych poziom zanie-
czyszczenia spalin określa norma Euro 6, nato-
miast w cięższych Euro VI. Pozornie mała różni-
ca oznacza zupełnie inne procedury pomiarowe,
limity i sposoby na ich spełnienie. Silniki 2,3 l
Euro 6 mają 2-obwodowy układ recyrkulacji spa-
lin, obniżający emisję tlenków azotu. Część spa-
lin jest chłodzona, nim zostanie zawrócona do
komory spalania, część jest kierowana tam bez-
pośrednio, przyspieszając osiąganie wysokiej
temperatury koniecznej m.in. do prawidłowego
działania filtra cząstek stałych. Silniki Euro VI
wymagają zewnętrznego układu oczyszczania
spalin z NOx w katalizatorze SCR, do czego jest
potrzebny dodatek AdBlue. Jego zbiornik ma
osobny wlew, pod taką samą pokrywą, jak wlew
paliwa, ale po prawej stronie samochodu! Idąc
tam, kierowca ma chwilę na zastanowienie, co
i gdzie wlewa. W miarę zaostrzania przepisów
emisyjnych SCR będzie stosowany także w silni-
kach 2,3 Euro 6, począwszy od samochodów
z homologacją „osobową” M.

Układ wykorzystujący tylko EGR jest lżejszy
i nieco prostszy w obsłudze, silniki z SCR pra-
cują bardziej efektywnie, zużywając mniej paliwa.
Może je pogodzić wersja gazowa 3,0 CNG, zasi-
lana sprężonym gazem ziemnym, z małym zbior-
nikiem benzyny umożliwiającym dojechanie
do najbliższej stacji tankowania. Nie jest ich

Silniki F1A (2287 cm3)

85 kW (116 KM) – 320 Nm, turbodo³adowanie WG, Euro 6

100 kW (136 KM) – 350 Nm, turbodo³adowanie VGT, Euro 6

114 kW (156 kW) – 380 Nm, turbodo³adowanie VGT, Euro 6

Silniki F1C (2998 cm3)

110 kW (150 KM) – 350 Nm, turbodo³adowanie WG, Euro 6 lub Euro VI

132 kW (180 KM) – 430 Nm, turbodo³adowanie VGT, Euro 6 lub Euro VI

150 kW (205 KM) – 470 Nm, do³adowanie podwójn¹ turbosprê¿ark¹, Euro 6

100 kW (136 KM) – 350 Nm, silnik CNG, turbodo³adowanie WG, Euro VI

Silniki nowego Daily w Polsce wiele, ale gazowe Daily mają wiernych
klientów zwłaszcza w firmach, które stosują gaz
ziemny w produkcji i mogą postawić własną
sprężarkę. Korzyściami są mniejsze koszty eks-
ploatacji i dużo niższe emisje wszystkich szkod-
liwych składników spalin przy prostszym układzie
katalizatorów, bez filtra cząstek. Silnik pracuje
także ciszej. Do wad należą ograniczenie zasię-
gu i utrudnienie wielu zabudów przez butle ze
sprężonym gazem znajdujące się pod podłogą.

Na wybór klientów wpływa renoma silnika
3-litrowego, który ma duży zapas mocy i momen-
tu na trudne warunki eksploatacji, a przy tym od-
znacza się małymi wymaganiami obsługowymi,
m.in. ze względu na łańcuchowy napęd rozrzą-
du. Ale silniki 2,3 l to też sprawdzona konstruk-
cja, chociaż do nowego Daily zostały bardzo
istotnie zmodernizowane. Wprowadzono więcej
elementów aluminiowych w miejsce żeliwnych
oraz tryb pracy Eco, włączany przez kierowcę,
umożliwiający obniżenie zużycia paliwa kosz-
tem niewielkiego spadku osiągów. Samochody
z tym silnikiem są o nawet 60 kg lżejsze, niż
z 3-litrowym.

szenia są wzdłużne drążki skrętne. Z tyłu ulep-
szono geometrię resorów, by poprawić prowa-
dzenie, i to w pełni się powiodło. Daily może
teraz iść z najlepszymi w zawody, jeśli chodzi
o komfort zawieszenia i precyzję układu kierow-
niczego, a do tego wyróżnia się fenomenalną
zwrotnością. Model o rozstawie osi 3520 mm to
idealny „city van”, łatwy do zaparkowania w każ-
dym miejscu. Dłuższe warianty potrzebują nieco
więcej miejsca do manewrów, ale Daily zrobi kil-
ka kółek wokół samochodów z przednim napę-
dem, zanim te zaczną zawracać.

Do tego, zadbano o kierowcę. W Daily siedzi
nieco inaczej niż w innych vanach, bardziej jak
w ciężarówce, ale kabina jest wygodna, prak-
tycznie urządzona i zapewnia doskonałą widocz-
ność we wszystkich kierunkach. Wspomagają go
ESP dostosowujący działanie do rzeczywistego
obciążenia, układ wykrywający niezamierzone
zjechanie z pasa, tempomat, klimatyzacja (na
życzenie automatyczna). Ta generacja to najlep-
sze Daily w historii, gwarancja wydajności w każ-
dej profesji.

Średnice zawracania
Daily.

 3520 mm

4100 mm

3000 mm
11,2 m

12,7 m

14,5 m
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Ośmiobiegowa automatyczna skrzynia Hi-Matic. Kierowca ma wystarczająco dużo zadań,
zwłaszcza, jeśli jest np. kurierem i musi pilnować trasy oraz napływu kolejnych zleceń. Zwolnienie
z obowiązku wyszukiwania właściwego przełożenia i momentu jego zmiany ułatwi koncentrację na
prowadzeniu. Najlepszym rozwiązaniem okazała się tradycyjna skrzynia ze sprzęgłem hydrokine-
tycznym. Wnosi ona jeszcze jedną zaletę: nie ma sprzęgła ciernego, narażonego na szybkie zuży-
cie w warunkach ruchu miejskiego i przy silnikach o dużym momencie obrotowym. Skrzynia
Hi-Matic umożliwia obniżenie kosztów obsługi o kolejne 10%, co szybko zwraca jej cenę.

Daily jako pierwszy samochód dostawczy został wyposażony w skrzynię o 8 biegach. Konkurenci
pojawią się dopiero w tym roku, a IVECO już ma na koncie nagrody za swoje rozwiązanie, uznane za
korzystną innowację przez kurierów, a także miłośników karawaningu. Dzięki 8 biegom łatwo do-
brać przełożenie optymalne do warunków jazdy, a zmianie nie towarzyszą szarpnięcia, moment prze-
łączania jest często niewyczuwalny dla kierowcy. Łatwiejsze było także dopasowanie zakresu prze-
łożeń do charakterystyki silników: 6. bieg jest bezpośredni, dwa najwyższe to już nadbiegi do
oszczędnej i cichej jazdy autostradowej.

Co ma w sobie Daily, czego nie maj¹ inne samochody dostawcze?

IVECO  Business Up to unikalne rozwiązanie softwarowe, które bardzo ułatwia prowadzenie
i pomaga w zarządzaniu pojazdem. Jako interfejs wykorzystuje smartfon lub tablet kierowcy, łączą-
ce się z układami pokładowymi za pośrednictwem Bluetooth. Samochód musi być w tym celu wypo-
sażony w radioodtwarzacz DAB i uchwyt do mocowania sprzętu. Dostępne są aplikacje z otwartej
listy, wciąż pojawiają się nowe propozycje. Korzyści zaczynają się od telefonu, który po uruchomie-
niu aplikacji Business Up wyświetla na ekranie dużą, kolorową klawiaturę, z wyraźnymi symbolami.
Obsługa jest łatwiejsza i mniej odrywa uwagę od drogi. Działając jako zestaw głośno mówiący układ
wykorzystuje głośniki samochodu.

Podobnie dobrze spisuje się nawigacja licencjonowana przez Sygic, z obrazem 3D o dużej roz-
dzielczości, łatwym wprowadzaniem celu i aktualną mapą. Ciekawe możliwości daje także dostęp
do licznych danych z układów samochodu, które można wykorzystać do zarządzania jego stanem
i do szkolenia kierowców, by dobrze poznali potencjał Daily. Jest też funkcja podsumowania ich
umiejętności za pomocą klarownych grafik i ocen.

Możliwości ciągnięcia przyczepyMożliwości ciągnięcia przyczepyMożliwości ciągnięcia przyczepyMożliwości ciągnięcia przyczepyMożliwości ciągnięcia przyczepy przez Daily są ponadprzeciętne, z czego korzystają chętnie właściciele lawet.
Dopuszczalna masa przyczepy hamowanej wynosi nawet 3500 kg niezależnie od modelu, ale tu trzeba uwzględnić
wymagania przepisów, zgodnie z którymi samochód musi być co najmniej 1,33 razy cięższy, niż przyczepa. To daje
2600 kg dla Daily 3,5-tonowych; pozostałe mogą ciągnąć przyczepy 3500 kg. Największa dopuszczalna masa
zespołu pojazdów to 10,5 t; 180-konny silnik 3-litrowy ma co robić!

Na całkowity koszt eksploatacji pojazdu ma duży wpływ spadek wartości z upływem czasu. IVECO Capital wprowadziło
na rynek kompleksową ofertę finansowania z gwarancją odkupu producenta, o nazwie Daily ALL inclusive. W jej ramach,
klient płacąc jedną miesięczną ratę otrzymuje IVECO Daily, który jest zarejestrowany, ubezpieczony (pełen pakiet AC/OC
NW), ma opiekę serwisową podczas trwania umowy i gwarancję pojazdu zastępczego porównywalnej klasy w razie szkody
komunikacyjnej. Po zakończeniu okresu umowy leasingu klient może skorzystać z opcji wykupu pojazdu lub go oddać.

Okres trwania umowy wynosi od 24 do 48 miesięcy. Proces zawierania umowy w IVECO Capital to mini-
mum formalności: podpisanie umowy i wydanie pojazdu mogą odbyć się w ten sam dzień. Wybierając
IVECO Daily ALL inclusive, klient otrzymuje oszczędność, niezawodność i bezpieczeństwo w pakiecie.

IVECO Capital to partnerski program IVECO Poland i EFL S.A. Jego głównym celem jest profesjonalna
i szybka obsługa klienta, umożliwiająca mu najbardziej korzystny zakup pojazdu. IVECO Capital ma dorad-
ców handlowych u wszystkich dealerów IVECO w Polsce.
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13,4 m3

10,8 m3 12 m3

9 m37,1 m3

18 m3

16 m3

~6
80

 m
m

L2H1 L2H2 L3H2 L3H3 L4H2 L4H3 L5H2 L5H3
min.* 1150 1115 1090 1075 1000 925 970 875
maks.** 1200 1150 1140 1120 1045 1010 1000 910

IVECO Daily 35S

3130 mm, 4x
3540 mm, 4x

4680 mm, 7x

2610 mm, 3x

3520 mm 4100 mm

13,4 m3

10,8 m3

9 m3 12 m3

18 m3

16 m3

19,6 m3

17,5 m3

~7
60

 m
m

3130 mm, 4x
3540 mm, 4x

4680 mm, 5x
5125 mm, 6x

Noœnoœæ osi, p/t

Daily 35S 1900/2240 kg

Noœnoœæ osi, p/t

Daily 35C 2100/2600 kg
(opcyjnie 1900/2600 kg + ~50 kg ³adownoœci)

Daily 50C 2100/3700 kg

Daily 65C 2300/5000 kg

Daily 70C 2500/5350 kg

IVECO Daily 35C, 50C, 65C, 70C

3000 mm 3520 mm 4100 mm

L1H1 L2H1 L2H2 L3H2 L3H3 L4H2 L4H3
min.* 1330 1285 1230 1190 1170 1120 1080
maks.** 1360 1320 1350 1315 1305 1250 1245

Daily 35S orientacyjna ³adownoœæ (bez kierowcy), kg

*Daily35S18 **Daily 35S12

Daily 35C orientacyjna ³adownoœæ (bez kierowcy), kg

*Daily35C18 **Daily 35C12

Daily 50C orientacyjna ³adownoœæ (bez kierowcy), kg

L2H1 L2H2 L3H2 L3H3 L4H2 L4H3 L5H2 L5H3
2770 2765 2750 2710 2640 2540 2600 2490

Daily 70C orientacyjna ³adownoœæ (bez kierowcy), kg

L4H2 L4H3 L5H2 L5H3
4180 4140 4015 3975

Daily 65C orientacyjna ³adownoœæ (bez kierowcy), kg

L4H2 L4H3 L5H2 L5H3
3680 3640 3515 3475

L1H1 L2H1

L3H2
L2H2

L3H3 L4H3

L4H2

L2H1 L3H2

L2H2

L3H3 L4H3

L4H2

L5H3

L5H2

(pojedyncze ogumienie tylnego mostu)

(bliźniacze ogumienie tylnego mostu)



66666

VANekspert

M ogłoby się wydawać na zdrowy rozsądek,
że zabezpieczenie podłogi i ścian ładowni

vana jest podstawowym obowiązkiem producen-
ta, sprzedawcy lub klienta. W praktyce dochodzi
do przesuwania odpowiedzialności. Producent
chętnie zamontuje sklejkową podłogę i osłony
boków, jeśli zamówi je dealer. Nic nie stoi na
przeszkodzie, jeśli ten ma pewność, że klient
chce je mieć, a transakcja dotyczy większej par-
tii pojazdów z terminem dostawy na tyle dalekim,
że można wpisać się w cykl fabryki. Jednak zwy-
czajowo samochód jest potrzebny na wczoraj,
bierze się go ze stoku, a tam są vany z gołą
blachą w ładowni.

To moment, w którym dobry sprzedawca po-
winien powiadomić przyszłego użytkownika
o wszelkich zagrożeniach związanych z pracą
w golasie. Uszkodzenie przez przesuwający się
ładunek, a tym samym utrata wartości, to jedno.
Szkód może doznać także towar obijający się
o ściany i wreszcie kierowca-dostawca ma
wszelkie szanse pośliznąć się na mokrej blasze
podłogi. „OK, rzucę tu kawałek płyty OSB” – od-
powiada uświadomiony klient i odjeżdża, zaraz
zapominając o swojej obietnicy.

Idealny mechanizm powinien wyglądać tak, że
tuż przed wydaniem samochodu serwis dealera
montuje podłogę i osłony boków, lub sprzedaw-
ca dopilnowuje, by klient skierował pierwsze kro-
ki do sprawdzonej lokalnej firmy nadwoziowej,
która je instaluje. Do tego stanu zbliżamy się po-
woli dzięki powszechnej dostępności zestawów
osłon i prostocie montażu, który zajmuje nie wię-
cej niż 2 godziny. Wcześniej trzeba tylko podjąć
decyzję, jakie materiały mają być użyte. Od tego
zależy koszt, masa i skuteczność zabezpieczeń.

Na podłogi najczęściej stosuje się sklejkę
brzozową lub bukową, pokrytą warstwą fenolową
z odciśniętym wzorem przeciwpoślizgowym.
Chroni ona także drewno przed przenikaniem
wilgoci, choć sklejka podłogowa powinna być
odporna na wodę. Najczęściej spotykane grubo-
ści to 9 mm (w brygadówkach), 10 mm (typowa)
i 12 mm (przy dużych obciążeniach lub moco-
waniu np. regałów warsztatowych do nakrętek
kłowych w podłodze). Sklejkowa podłoga stano-
wi pokaźne obciążenie samochodu. Można przy-
jąć, że 1 m2 mocnej sklejki o grubości 10 mm
waży 7,5 kg. W przypadku Daily L3H2 o po-
wierzchni podłogi ok. 6,5 m2 daje to blisko 50
kg, zaokrąglając w górę ze względu na klej
i miski pod śruby mocujące, ale przy największej

Po pierwsze: zabezpieczyæ ³adowniê

Wykładzina śc iany
z warstwowej płyty
polipropylenowej jest
lekka, nie paczy się,
nie zostają na niej
zabrudzenia. Montaż
za pomocą samowier-
cących ni tów jest
błyskawiczny. Warto
wcześniej  wpuścić
nieco fluidolu w pro-
file, w których będą
nawiercane otwory:
uwięzną w nim opiłki.

Norma ISO 27956 zaleca, by odległość między kolejnymi punktami mo-
cowania ładunku nie przekraczała 70 cm i producenci samochodów
wychodzą jej naprzeciw, przygotowując miejsca w podłodze. Kolejne
można dodać pod warunkiem przeprowadzenia badań wytrzymałości.

Szyny airline tworzą uniwersalne punkty mocowania. Te w suficie moż-
na wykorzystać do podwieszenia drabiny lub, we współpracy z po-
dobną szyną w podłodze, do rozpinania drążka rozporowego. Ale
szyny też muszą być pewnie zamontowane do usztywnień nadwozia.
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długości to będzie ok. 70 kg. Montaż sprowadza
się od odkręcenia fabrycznych okuć mocowania
ładunku, położeniu podłogi i ponownym przykrę-
ceniu śrub, ale przez miski, dociskające sklejkę
do blachy. Po co klej? Sklejka, materiał natural-
ny, paczy się zależnie od temperatury i wilgot-
ności, może podnieść się wzdłuż krawędzi i wte-
dy hałasuje w czasie jazdy. Klej tłumi stukanie.

Wobec prostoty montażu może wykonać go
sam użytkownik i będzie tylko musiał rozstrzyg-
nąć drobne kwestie. Ze względów transporto-
wych dostanie podłogę podzieloną na co naj-
mniej 2 części. Do połączenia może użyć profilu
H, ale wtedy powierzchnia nie będzie całkiem
gładka. Jeśli chodziło o wygodne przesuwanie
palet wzdłuż podłogi, to krawędź profilu stanie
jej w poprzek. Można łączyć na styk, krawędzie
powinny być zabezpieczone przed wilgocią.
Dobre firmy dodają zamki mimośrodowe wbudo-
wane w oba płaty sklejki, dociskające je do sie-
bie. To działa, o ile nie przewozi się ładunków
wyjątkowo cieknących. Ale wtedy trzeba rozwa-
żyć uszczelnienie sklejki także wzdłuż obwodu.

Jeśli to nie wystarczy, pozostaje pokrycie
drewnianej podłogi 2 mm blachą aluminiową lub
wylewką poliuretanową. Tak zabezpieczona
podłoga będzie ważyła już ok. 70 kg w obu przy-
padkach. Wylewka zapewnia najlepszą szczel-
ność, odporność na ścieranie i chemikalia.

Pojawiają się oferty podłóg z panelu polipro-
pylenowego o budowie warstwowej, z lekkim
komórkowym rdzeniem. Zaletą jest niemal 2 razy
mniejsza masa niż sklejki i duża odporność che-
miczna, materiał jest jednak droższy, a jego udar-
ność w niskiej temperaturze budzi wątpliwości.
Polipropylen walczy skutecznie ze sklejką na
poszyciach boków i drzwi. Często takie szcząt-
kowe okładziny są montowane fabrycznie, ale
stosuje się do tego cienkie i jednolite panele,
takie minimum dla czystego sumienia. Można je
wyrzucić bez żalu, jeśli samochód ma stać się
chłodnią czy minibusem, natomiast zabezpie-
czenie jest słabe. Zupełnie inaczej działają pa-
nele polipropylenowe z wypełniaczem komórko-
wym, podobne jak te na podłogę, tylko o grubo-
ści ok. 4 mm. Są mocne, stanowią niezłą izola-
cję od hałasu i pomagają utrzymać ciepło w fur-
gonie, a przy tym są bardzo lekkie. Sklejka 4 mm
użyta do wyłożenia ścian Daily L3H2 waży ok.
45 kg, panele polipropylenowe o 20 kg mniej.
Zwolennicy sklejki twierdzą, że dzięki jej prze-
puszczalności za obiciem nie gromadzi się wil-
goć. Cena jest podobna. Kompletne wyłożenie
Daily tej wielkości nie powinno kosztować wię-
cej niż 2,5 tys. zł, to dobrze wydane pieniądze.

Zabezpieczenie wnętrza samochodu przed
uderzeniami ładunku wiąże się z zapobieganiem:
przez mocowanie. W podłodze są do dyspozycji
fabryczne okucia w liczbie i o wytrzymałości na-
rzuconych przez normę ISO 27956, czyli np. 5
par w omawianym Daily. To niemało, ale są one
tylko przy podłodze, nie wszystko da się zamo-

Daily furgon L3H2:
 pod³oga z wodoodpornej

sklejki 10 mm ~50 kg
sklejkowe obicia

œcian i drzwi ~45 kg

Warto dodaæ:
os³ony nadkoli sklejkowe lub
tworzywowe
nak³adkê ze sklejki 15 mm na
przedni¹ œcianê choæby do
wysokoœci 70 cm

razem: lekko licz¹c 100 kg!

Ten Daily po drodze
do klienta przejechał
przez firmę specjali-
zującą się w montażu
osłon ładowni. Na
ściany użyła natural-
nej sklejki; można też
wybrać taką z jasno-
szarym fenolowym fil-
mem chroniącym
przed zabrudzeniem
i lepiej odbijającym
światło. Brakuje osłon
nadkoli: one uszka-
dzają się jako pierw-
sze. Sklejkowe by-
wają wykorzystywane
jako dodatkowe
schowki, pod otwie-
raną górną pokrywą,
tworzywowe nie ważą
prawie nic. Płat sklej-
ki na ściance kabiny
też nie zaszkodzi, ona
przyjmuje najwięcej
ciosów.

cować. Dużą pomocą są szyny airline, listwy
z otworami co cal. Można do nich zapinać pasy,
drążki rozporowe, różne uchwyty, haki i okucia.
Zamocowane w podłodze, na ścianach, suficie
umożliwiają bezpieczne przewożenie ładunków
o dowolnym kształcie (np. wysokich, podatnych
na przewracanie) i tworzenie kształtowego ogra-
niczenia przed ich przesuwaniem. Są przy tym
lekkie i łatwe w obsłudze, zachęcając do moco-
wania, a to też ważne. Przekonanie, że ciężki
ładunek nie przesunie się tylko z tego powo-
du, że jest ciężki, jest powszechne w narodzie,
a niestety całkowicie błędne.
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Furgony na kurierskich trasach

W tradycyjnym rozumieniu samochodu kurier-
skiego, kierowca-doręczyciel wysiada przez
swoje drzwi, ratując się w razie wyjątkowo
nasilonego ruchu przejściem w poprzek kabi-
ny. Jeśli w ładowni jest system regałów, wcho-
dzi po przesyłkę przez tylne drzwi i nimi wy-
chodzi do odbiorcy. I tak ze 100 razy dzien-
nie, kilometry lecą...

Pojazdy kurierskie są teraz na fali, koniunk-
turę napędza szybki wzrost sprzedaży inter-

netowej. Rośnie liczba przesyłek krążących po
całym świecie, a na końcu ich drogi jest kurier
i jego van, którzy mają pokonać ostatni odcinek,
natychmiast! Presja na krótki czas dostawy,
punktualność doręczenia i stan paczki jest wiel-
ka, a że są to samochody używane głównie
w miastach, ocenia się je też pod kątem szkodli-
wości dla środowiska.

Ta rewolucja w Polsce przebiega nieco wolniej
ze względu na powszechny w branży układ,
w myśl którego kurier jest właścicielem samo-
chodu i działa jako podwykonawca firmy kurier-
skiej. Ta nie zapłaci mu więcej za dodatkowe
przygotowanie pojazdu, poza przemalowaniem
lub oznakowaniem, a rozwiązania np. proekolo-
giczne może tylko zalecać. Dlatego niechętnie
inwestuje się w cokolwiek, poza drewnianą
podłogą, bo po niej mniej ślizgają się paczki
spiętrzone w sortowni. Próba ułożenia ich zgod-
nie z zasadą „first in – last out”, podstawą  orga-
nizacji w tej robocie, kończy się przy pierwszym
hamowaniu, a dużo przesyłek ulega uszkodze-
niu. Wyszukanie właściwej w tej stercie trwa dłu-
go, w czym nie pomagają mizerne seryjne lamp-
ki w suficie.

Ten obraz zmienia się m.in. dzięki dobrym do-
świadczeniom z używanymi samochodami ku-
rierskimi, wyposażonymi w profesjonalne zabu-
dowy regałowe. Dzięki nim przesyłki można roz-
łożyć na kilku poziomach, by szybko odnajdy-
wać właściwą. Wychodzi się z nią po obniżonym,
szerokim stopniu, jaki stanowi wyposażenie nie-
mal obowiązkowe przynajmniej w furgonach tyl-
nonapędowych. Dzieląc wysokość do pokona-
nia na 2 uzyskuje się wygodniejszy dostęp, niż
w przednionapędowcach „na raz”. W ślad za tym
ruszyła także fala krajowych naśladowców, ale
sukces nie był łatwy ani szybki.

Regały kurierskie tylko pozornie są proste.
W czasie jazdy podlegają bardzo dużym naprę-
żeniom; producenci obiecują ładowność 80 kg/
mb czy 100 kg/m2 półki, z czego wynika obcią-
żenie kilkuset kg, podwieszone w punktach mo-

Regały to już krok na-
przód w porównaniu
ze stertą paczek na
podłodze.  Bardzo
wskazanym wyposa-
żeniem jest podłoga
przeciwpoślizgowa,
o czym wie każdy ku-
rier, który wszedł na
blaszaną w ośnieżo-
nych butach. W tym
przypadku jest to So-
boflex firmy Sortimo,
twórcy systemu rega-
łowego z półkami
k o m p o z y t o w y m i ,
z udziałem włókien
węglowych. Nie uży-
wane półki są składa-
ne płasko na ściany.
Konstrukcja nośna
ułatwia mocowanie
paczek pasami lub
siatkami.
Przez boczne drzwi
można wyciągnąć
większe paczki, za-
mocowane pasami do
podłogi,  oraz sięgnąć
po pakiety i listy prze-
wozowe.
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cowania regałów na każdej ścianie samochodu.
Uwzględnijmy obciążenia dynamiczne w pozio-
mie od hamowania i przyspieszania oraz w pio-
nie od podskoków na nierównościach, a będzie
wiadomo, dlaczego dużo regałów pęka, powodu-
jąc także niszczenie konstrukcji samochodu. Klu-
czem jest wprowadzenie tych sił w podłogę;
w całej Europie jest dosłownie kilka firm uważa-
nych za producentów naprawdę dobrych zabu-
dów kurierskich. Większość jest w Niemczech:
Spier, Saxas, Sommer. Wykorzystują one często
IVECO Daily, model bardzo pupularny wśród eu-
ropejskich poczt i kurierów dzięki mocnej budo-
wie, znoszącej pełne obciążenie czy przeciąże-
nie. Samochód jest zwrotny, dobrze wytrzymuje
tryb pracy „stop and go”. Nowy model już zdążył
zdobyć tytuł KEP Fahrzeug des Jahres (2015 r.,
w kategorii dużych pojazdów dostawczych im-
portowanych) przyznawany przez niemieckie
stowarzyszenie branży kurierskiej BdKEP, z do-
datkową nagrodą za innowacyjne rozwiązanie:
automatyczną skrzynię biegów Hi-Matic. Kwitną-
cy rynek zachęca do konkurowania z nimi, pol-
skie zabudowy kurierskie oferują m.in. Carpol
i Lamar.

Pomysł przecierający sobie drogę na naszym rynku to samochody kurierskie z przejściem z kabiny
do ładowni przez drzwi przesuwne w przegrodzie. Po wyszukaniu przesyłki kierowca wysiada
przez boczne drzwi i nimi wraca. Zmniejsza to jego wysiłek, zwiększa bezpieczeństwo.

Wielu potencjalnych nabywców obawia się, że regały zajmują dużo
miejsca we wnętrzu, utrudniając załadunek większych opakowań, np.
palet. Jest to zupełnie nieuzasadnione, układ można zmieniać dowol-
nie, rozkładając wybrane półki z każdego segmentu. Jeśli są tylko drob-
ne przesyłki, każda znajdzie swoje miejsce.

Nowa przegroda
kabiny wymaga ba-
dań homologacyj-
nych zgodnie z ISO
27956! Jeśli w ka-
binie jest instalo-
wane uproszczone
krzesełko pasażer-
skie, jego mocowa-
nie i pasy bezpie-
czeństwa także wy-
magają kontroli wg
Reg. 14 i 17 EKG
ONZ.

Daily furgon L3H2:
 rega³y kurierskie
3x2 pó³ki ~200 kg
przegroda z drzwiami
przesuwnymi ~40 kg

Warto dodaæ:
pod³oga sklejkowa ~45 kg
oœwietlenie ³adowni LED
(lub ¿arówki LED-owe w miejce
zwyk³ych)

razem: lekko licz¹c 300 kg!

Przegroda z prze-
suwnymi drzwiami
może utrudnić odli-
czenie VAT.
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Ju¿ taki ze mnie zimny van...

Skąd wiemy, że to fur-
gon izotermiczny?
Otóż nie wiemy, do-
póki nie otworzymy
drzwi, co jest cenną
zaletą: samochód nie
przyciąga uwagi osób
postronnych.

P ieczywo, wędliny, produkty mleczne, świeże
warzywa i owoce, ryby: to wszystko wymaga

przewozu w odpowiednich warunkach, w myśl
rozporządzenia (WE) 852/2004. W rozdziale IV
załącznika II do rozporządzenia, powszechnie
znanego jako „HACCP”, określono, że środki
transportu używane do przewozu produktów
spożywczych muszą być utrzymywane w czystoś-
ci i w dobrym stanie technicznym, by chronić
żywność przed zanieczyszczeniem i muszą być
tak zaprojektowane i skonstruowane, by możli-
we było ich właściwe czyszczenie i/lub dezyn-
fekcja. O temperaturze wspomniano w ostatnim
punkcie: „w miarę potrzeby, środki transportu
wykorzystywane do przewożenia środków spo-
żywczych muszą być przystosowane do utrzy-
mania ich właściwej temperatury i, tam gdzie to
konieczne, zaprojektowane tak, aby umożliwić
kontrolowanie tych temperatur”. Te dość ogólne
sformułowania zostawiają duże pole do interpre-
tacji, tym bardziej, że już na wstępie wyłącza się
spod rozporządzenia „bezpośrednie dostawy,
dokonywane przez producenta, małych ilości
surowców do konsumenta końcowego lub lokal-
nego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopa-
trującego konsumenta końcowego”.

Tym samym wielu użytkowników samochodów
przewożących żywność mogłoby uważać się za
zwolnionych ze spełniania jakichkolwiek wyma-
gań, gdyby nie ręka rynku, eliminującego produk-
ty drugiej świeżości i ich dostawców. Kto chce tu
działać, musi mieć pojazd z ładownią zapewnia-
jąca stabilną temperaturę, np. furgon z izolacją
cieplną nakładaną na wewnętrzne ściany ładow-
ni. W porównaniu z zabudową na ramie ma on
wiele zalet, jedna z najważniejszych to mniejsza
masa: nie trzeba budować od podstaw sztywne-
go „boksa”, mając do dyspozycji mocne, ocyn-
kowane blachy nadwozia. Mniejszy jest także
opór powietrza, co wpływa na obniżenie zużycia
paliwa na dłuższych trasach. Izoterma w furgonie
spali tyle samo, co on, czyli poniżej 10 l/100 km
w przypadku Daily. Z kontenerem na ramie i na-
wet kompletem owiewek trudno utrzymać się
w 14 l/100 km, i to jadąc wolniej. Furgonem łatwiej
manewrować bez ryzyka uszkodzenia zabudowy
lub otoczenia, dzięki niżej położonej podłodze
mniej wysiłku wymaga sięgnięcie po skrzynkę
z towarem przez drzwi tylne czy boczne.

Wobec takich korzyści, w Polsce działają dzie-
siątki firm wykonujących izolacje cieplne furgo-
nów. Z kilku sposobów, najbardziej popularne
staje się montowanie wkładów, czyli prefabryko-
wanych paneli wstawianych do ładowni tak, że
przykrywają podłogę, ściany, sufit i drzwi. Mon-
taż jest względnie prosty, a przede wszystkim
szybki, po 2 dniach można oddać samochód
klientowi. Tu uwidacznia się jeszcze jedna zaleta

izolowanych furgonów: minimum zabiegów przy
rejestracji. Nie wymagają one homologacji, a co
najwyżej korekty wpisów w dowodzie, ponieważ
masa izolacji przekracza 5% masy własnej sa-
mochodu. O tym często się zapomina, mniej lub
bardziej świadomie.

Niestety, wielka ilość ofert izolacji furgonów nie
przekłada się wprost na jakość. Jest tylko kilku
producentów, którzy mają dobre materiały i po-
trafią je odpowiednio zmontować. Nad innymi
ciąży presja cenowa, jaką wywiera nasz rynek.
Izolacja wnętrza furgonu L3H2 może kosztować

Schemat zestawu
paneli izolacyjnych
Districool firmy Euro-
pean Van Company,
uważanych za jedne
z najlepszych na ryn-
ku. Każdy panel to
sandwicz z warstw la-
minatu poliestrowo-
szklanego podpartego
sklejką i przełożonego
pianką poliuretanową
lub, w tańszych wyko-
naniach,  styropianem.
W zestawie otrzymuje
się obramowania pa-
neli, progi itp.

Izolacja termiczna
klasy IR zmniejsza

objêtoœæ ³adunkow¹
Daily furgona:

L1H1 7,1 5 m3

L2H1 9 6,5 m3

L2H2 10,8 7,9 m3

L3H2 12 8,8 m3

L3H3 13,4 9,8 m3

L4H2 16 11,8 m3

L4H3 18 13,2 m3

L5H2 17,5 13 m3

L5H3 19,6 14,5 m3

ECO 30 mm PS
FNA 66 mm PU
FRC 80 mm PU

ECO 30 mm PS
FNA 66 mm PU
FRC 90 mm PU

ECO 30 mm PS
FNA 78 mm PU
FRC 93 mm PU

ECO bez izol.
FNA 60 mm PU
FRC 60 mm PU
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Daily furgon L4H2:
 izolacja cieplna
³adowni klasy IN ~250 kg
wylewka poliuretanowa wprost
na pod³ogê laminatow¹ ~20 kg

albo
pod³oga aluminiowa
z coko³em ~40 kg

razem: lekko licz¹c 300 kg!

od 10 do 15 tys. zł i takie też będą różnice
w poziomie wykonania.

Jeśli chodzi o pojazdy do transportu żywno-
ści, podstawowymi kryteriami oceny są: szczel-
nosć, szczelność, szczelność, właściwości
izolacyjne, trwałość i funkcjonalność zabudo-
wy. Co do 3 ostatnich, klient może przejść wraz
ze sprzedawcą „procedurę przetargową” i wy-
brać takie rozwiązanie, na jakie go stać, przy
spełnieniu wymagań. Mamy do czynienia z doj-
rzałym rynkiem, większość użytkowników ma już
własne doświadczenia i zamawia dokładnie to,
czego potrzebuje. Natomiast o szczelności nie
ma co dyskutować. Jeśli poszycie izolacji jej nie
zapewnia, dojdzie do przecieków wody (np. po
myciu) przez szczeliny pomiędzy podłogą
a ścianami. Jeżeli były wożone ryby lub mięso,
samochód jest spalony jako izoterma, a nawet
po zdemontowaniu izolacji fetor zostaje z nim,
obniżając wartość przy odsprzedaży.

Niestety, w izolacji furgonu jest mnóstwo
miejsc, w których może dojść do przecieków.
Z tym radzą sobie tylko doświadczeni producen-
ci, albo ci stosujący zestawy montażowe, w któ-
rych zadbano o uszczelnienie. To kwestia przy-
gotowania skutecznych „zamków” między styka-
jącymi się powierzchniami, a także jakości kle-
jów. W jednych rozwiązaniach panele izolacji
tworzą skorupę opierającą się tylko o podłogę
samochodu, w innych przyłapuje się je dodatko-
wo kilkoma nitami w krytycznych punktach.
W obu przypadkach producenci są dalece prze-
konani o swej słuszności. Z tym wiąże się spe-
cyficzna cecha wkładów: skoro są wkładane,
powinno się je także łatwo wyjmować. Powodem
może być naprawa tylko jednego panelu, uszko-
dzonego np. przy załadunku. Podkreślana bywa
możliwość wyjęcia całości, np. w celu przełoże-
nia do nowego samochodu po okresie leasingu
albo na czas większej naprawy blacharskiej, ale
w tym przypadku też na ogół wycina się tylko
jedną ścianę wkładu i tą samą powtórnie wkleja.

Krytyczne dla szczel-
ności i trwałości izo-
lacji cieplnej furgonu
jest połączenie ścian
z podłogą. Musi być
tam mechaniczny za-
mek wspomagający
klej, a ten nie może
rozsychać się po kil-
ku miesiącach, co
niestety często ma
miejsce. Są firmy, któ-
re wyciągają lamina-
tową miskę podłogi
powyżej nadkoli, ale
muszą mieć do tego
głęboką formę.

Laminat poliestrowo-szklany z warstwą żelkotu dopuszczonego do kon-
taktu z żywnością jest najczęściej stosowany na poszycia. To tworzywo
o dużej wytrzymałości i odporności termicznej, łatwo w nim uformo-
wać wzmocnienia, wzór przeciwpoślizgowy na podłodze i szczelne
miski na uchwyty do pasów (nielubiane w tym fachu ze względu na
osadzanie zanieczyszczeń). Wadą jest niejednolitość materiału: żelkot
może popękać lub odprysnąć, odsłaniając laminat. Przy produkcji po-
wstaje mnóstwo szklanego pyłu i śmierdzi styrenem.

Alternatywa, oferowana przez kilka firm w Europie, to poszycia boczne
z ABS, z pianką izolacyjną nakładaną natryskowo. Tworzywo jest for-
mowane na prasach próżniowych, formy też są drogie, ale prostsze
w produkcji. Uzyskuje się mocną, jednorodną skorupę o estetycznym
wyglądzie, łatwą do utrzymania w czystości. Przy kształtowaniu mogą
jednak powstawać przewężenia w miejscu, gdzie podgrzany płat two-
rzywa jest najbardziej rozciągany. ABS nie lubi też mrożenia, lepiej mu
w izotermach i chłodniach klasy A.

żelkot

złe połączenie – pęknięcia
przy krawędzi

mocne, szczelne połącze-
nie ścian i podłogi

klej
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Podstawowa kwestia do rozstrzygnięcia to wy-
bór właściwości izolacyjnych. Różnice opisują
międzynarodowe przepisy ATP, definiujące po-
jazd z izolacją normalną (oznaczoną kodem IN),
o współczynniku przenikania ciepła k nie więk-
szym niż 0,7 W/m2K. Pojazd z izolacją wzmoc-
nioną (IR) ma współczynnik k nie większy niż 0,4
W/m2K. Te właściwości sprawdza się w stanowis-
kowych badaniach całego pojazdu, mierząc wy-
mianę ciepła w odniesieniu do powierzchni
ładowni. Jest w tym uwzględnione przenikanie
ciepłego powietrza przez uszczelnienia drzwi,
o czym trzeba pamiętać.

Konwencja ATP wprowadza także podział na
pojazdy izotermiczne, do przewozu produktów
wymagających stabilnej temperatury dodatniej,
i chłodnie wyposażone w mechaniczne urządze-
nie chłodnicze do dystrybucji produktów w prze-
dziale temperaturowym od 0o do -20o. Tu jest
jeszcze dodatkowy podział na klasy, zależnie od
temperatury, jaką może trwale utrzymać urzą-
dzenie przy temperaturze zewnętrznej 30oC:

A od 0 do +12oC,
B od -10 do +2oC,
C od -20 do+12oC.

Te symbole widzimy w kodach znakujących
pojazdy zgodne z ATP: FNAX, FNBX lub FRCX.
Oznaczają one chłodnię (F), z izolacją zwykłą (N)
lub wzmocnioną (R), klasy A, B lub C i z agrega-
tem chłodniczym napędzanym od silnika pojaz-
du (X). Pojazd klasy C musi mieć izolację
wzmocnioną.

Przepisy ATP regulują także temperatury, w ja-
kich mogą być przewożone produkty spożyw-
cze. Nie brak opinii, że to informacje przestarza-
łe, nie uwzględniające postępu w technologii
żywności, ale problem jest inny. ATP jest umową

dotyczącą transportu międzynarodowego i nie-
wielu przewoźników ośmieli się wywieźć podle-
gające pod nią produkty za granicę, nie dyspo-
nując pojazdem spełniającym wymogi. W prze-
wozach krajowych bywa bardzo różnie, ponie-
waż badanie na zgodność z ATP to dodatkowy
koszt, niezbyt duży (niespełna 1000 zł, ale wy-
starcza na 6 lat), lecz kusi, by go uniknąć, jeśli
odbiorcy towaru nie stawiają tego wymagania.
To nie znaczy automatycznie, że pojazd bez
atestu ATP jest zły. Może mieć właściwości izo-
lacyjne nawet lepsze, niż wymagane przez prze-
pisy, lecz nie jest to zmierzone i potwierdzone.

Na rynku działa prostszy podział na „izotermy”
i „chłodnie”, co różnie przekłada się na wykona-
nie, np. zestawy Districool są dostępne w warian-
tach ECO, FNA i FRC. To oznacza, że prawidło-
wo zmontowane i wyposażone we właściwie do-
brany agregat chłodniczy te dwa ostatnie mogły-

Chłodnia Carpol ze ścianami ze śnieżnobiałe-
go, połyskującego ABS. Dbając o ten stan, za-
instalowano szyny otworowe do drążków, przy-
kręcane do profilu aluminiowego wklejonego
w przetłoczenie tworzywa. Za nim jest profil
usztywniający nadwozie, toteż szyna wypada
dość wysoko względem podłogi. Użytkownicy
radzą sobie, tworząc zapory z pustych skrzynek.

Chłodnia Gruau
z mniejszym połys-
kiem, spod żelkotu
przebija laminat. Ale
to tylko kwestia es-
tetyki. Zamontowa-
no dodatkową futry-
nę z uszczelkami
współpracującymi
z poszyciem izolo-
wanych drzwi: w ten
sposób poprawia
się szczelność.
Na podłodze jest
gładka wylewka,
ładunek będzie hulał
w ładowni. Zwraca
uwagę utrata obję-
tości na skutek za-
montowania we-
wnętrznych drzwi
bocznych.

Przepisy ATP określają maksymalne temperatury, w jakich mogą być
przewożone najczęściej spotykane produkty spożywcze:
I. surowe mleko +6oC
II. mięso czerwone i duża dziczyzna +7oC
III. Produkty mięsne (poza solonymi, wędzonymi, suszonymi lub steryli-
zowanymi), mleko pasteryzowane, masło, świeży nabiał (jogurt, kefir,
śmietana, świeży ser), gotowe do spożycia gotowane produkty spożyw-
cze (mięso, ryby, jarzyny), gotowe do spożycia przyrządzone surowe
warzywa i produkty warzywne, skoncentrowany sok owocowy i produk-
ty rybne niewymienione poniżej +6oC lub w temperaturze wskazanej na
metce i/lub w dokumentacji transportowej
IV. Dziczyzna (inna niż duża), drób, króliki +4oC
VI. Mięso mielone – w temp. +2oC w temperaturze wskazanej na metce
i/lub w dokumentacji transportowej
VII. Ryby nieprzetworzone, mięczaki i skorupaki – na topniejącym
lodzie lub w temp. topniejącego lodu
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przewozów. Podłoga może być laminatowa albo
z dodatkowym pokryciem wylewką poliureta-
nową gładką lub z dodatkiem krzemionki, zwięk-
szającej tarcie. Stosuje się maty przeciwślizgo-
we, które łatwo wyjąć i spłukać myjką. Spotyka
się wykończenie blachą aluminiową z wzorem
łezkowym, ale wtedy warto uzupełnić ją o cokół
dospawany na całym obwodzie. O mocowaniu
ładunku zapomina się, a w rezultacie skrzynki
z mrożonkami wybijają dziury w przedniej ścia-
nie. Tu sprawdzają się szyny otworowe i po-
przeczne drążki; do szyn można także mocować
półki.

Jeśli furgon ma przewozić towary wymagają-
ce różnych temperatur, ładownia musi być po-
dzielona na dwie (lub więcej) osobne komory
ścianą ruchomą, przesuwaną w prowadnicach,
lub stałą, zamontowaną zgodnie z ustaleniami
klienta. To brzmi prosto, ale przepisy ATP nie
mają złudzeń co do parametrów cieplnych ta-
kiej przegrody, narzucając do obliczeń wydajnoś-
ci agregatu wysokie wartości współczynnika k
i minimalną grubość 25 mm przegrody stałej,
40 mm ruchomej.

Gdy kierowca wielokrotnie w ciągu dnia otwie-
ra drzwi furgonu, następuje wymiana powietrza
ładowni z otoczeniem. Zmniejsza ją kurtyna
z pasów z miękkiego, przezroczystego PCV. Nie
utrudniają przejścia, a chronią przewożony towar
(mięsa, wędliny, owoce) przed zmianami tempe-
ratury, kurzem lub owadami.

Decydując się na izotermę, dobrze zamówić
dach i przednią ścianę przygotowane pod mon-
taż agregatu chłodniczego, ze wzmocnieniami
i kanałami na przewody. Późniejsza zmiana
będzie wiązała się z kłopotliwą przebudową,
wcześniejszy wybór powoduje z kolei osłabienie
parametrów na skutek wyżłobień w piance.

Osobną grupę takich ładunków stanowią lekar-
stwa, podlegające szczególnie ostrym przepi-
som ze ściśle zadaną temperaturą i wilgotnoś-
cią. Tu nie ma mowy o oszczędnościach.

by powalczyć o atest ATP, gdyby klient go po-
trzebował. Może się to wiązać z koniecznością
zamontowania dodatkowych drzwi w przypadku
klasy C. Jednym z głównych powodów trudno-
ści w utrzymaniu właściwej temperatury jest do-
pływ ciepłego powietrza przez standardowe
uszczelnienia oraz gorsza izolacja drzwi, zwłasz-
cza bocznych. Tam pianka ma tylko taką gru-
bość, jaką dopuszcza mechanizm odsuwania,
czyli kilka cm. Często zaleca się ich zaślepienie,
ale samochód staje się mniej praktyczny i trud-
no o wykonanie 2-temperaturowe.

Drugie drzwi są najlepsze pod względem właś-
ciwości izolacyjnych: kielecka firma DAC mon-
tuje je nawet w izotermach, które miałyby utrzy-
mać dłużej niewysoką temperaturę dodatnią. Po-
nieważ zastępują izolację drzwi, nie są dużo
droższe, ale zajmują cenną objętość ładowni. No
i przy każdym rozładunku kierowca musi otwo-
rzyć parę drzwi, tracąc czas.

DAC stosuje różne grubości pianki w izoter-
mach (50 mm) i chłodniach (70 mm). Tak samo
postępują inni, poza Lamarem: ta firma różnicu-
je właściwości izolacyjne tylko gęstością pianki,
wtryskiwanej do formy odwzorowującej we-
wnętrzną stronę ściany z jej użebrowaniem
usztywniającym, przykrytej poszyciem z lamina-
tu poliestrowo-szklanego. Wysokociśnieniowy
wtrysk zapewnia wytrzymałość panelu izolacyj-
nego i współczynnik przenikania ciepła k na po-
ziomie 0,32 W/m2K, potwierdzony certyfikatem.
Do tego, wkład jest dobrze dopasowany do ob-
rysu wewnętrznego furgonu, zmniejszając straty
objętości w porównaniu z konkurencyjnymi roz-
wiązaniami, o niemal płaskich powierzchniach.

O wyposażeniu wnętrza pojazdu izotermiczne-
go lub chłodniczego decyduje specyfika branży

Te same drzwi i ich
uszczelnienie wi-
dziane z boku.
W skrzynce wzdłuż
lewej ściany mieści
się niezależne od sil-
nika urządzenie
grzewcze, umożli-
wiające utrzymanie
zadanej temperatury
wyższej, niż tempe-
ratura otoczenia.
W ten sposób chroni
się produkty wrażli-
we na przemarzanie.
Agregat chłodniczy
wprawdzie też może
grzać, ale wychodzi
mu to słabo.

Kurtyna w bocznych
i tylnych drzwiach to
obowiązkowe wypo-
sażenie samochodów
używanych w dystry-
bucji, z licznymi miej-
scami rozładunku.

Podłoga z blachy aluminiowej z obspawanym
cokołem na 15 cm w górę to najlepsze zabez-
pieczenie przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi i uszczelnienie. Warto mieć korki spustu
wody po myciu: jeśli nie odpłynie szybko, może
szukać dla siebie miejsca w szczelinach.
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C hłodnictwo transportowe liczy sobie już
blisko 80 lat, toteż dobór i montaż agregatu

chłodniczego w samochodzie dostawczym nie
są szczególnie trudne. Przepisy ATP określają
wymagane temperatury, jest cała paleta urzą-
dzeń do wyboru, kilku powszechnie znanych
marek i paru mniej popularnych, ale wcale nie
gorszych. Każde z nich ma podany parametr wy-
dajności chłodniczej przy 30o na zewnątrz i 0o lub
-20o w ładowni oraz przybliżoną objętość lub dłu-
gość zabudowy, do jakich należy stosować kon-
kretny model. Na trudniejsze przypadki, np. dys-
trybucję z częstym otwieraniem drzwi, są wzory
do wyliczenia wymaganej wydajności. To dlacze-
go wciąż jest tak dużo rozczarowań? W obu eta-
pach jest wiele punktów krytycznych.

Błędy w momencie uzgadniania potrzeb mogą
doprowadzić do zamontowania urządzenia, któ-
re nie utrzyma temperatury. Podstawą jest okreś-
lenie zadania użytkownika. Ten sam wrażliwy
ładunek wieziony z Polski do Norwegii lub do
Włoch będzie wymagał zupełnie odmiennych
konfiguracji samochodu i agregatu. O jednym
trzeba bezwzględnie pamiętać: agregat chłod-
niczy nie służy do schładzania lub grzania
ładunku w czasie transportu, a jedynie stabili-
zuje jego temperaturę. Przed załadunkiem pro-
dukty muszą być doprowadzone do właściwej
temperatury, którą trzeba uzyskać także w ładow-
ni, co jest kolejnym zadaniem agregatu. Podczas
pracy samochodu agregat usuwa ciepło przeni-
kające przez ściany ładowni, dostające się do
niej po otwarciu drzwi, a także powstające
w wyniku procesów zachodzących w niektórych
produktach świeżych, albo ją dogrzewa. Jest to
prawda równie dobrze znana w branży, jak prze-
pisy ATP, i podobnie elastycznie przyjmowana.

Jak wspomniano, dobra izolacja i uszczelnie-
nie ładowni zmniejszają przenikanie ciepła, a tym
samym obciążenie agregatu. Zaleca się, by do
przewozów chłodniczych nie szczędzić na naj-
lepszych, atestowanych materiałach ani ich gru-
bości. Wtedy jednak najwięcej traci się na obję-
tości, więc szuka się kompromisu, np. uzysku-
jąc niskie temperatury przy izolacji klasy N, nad-
rabiając ją wydajnością agregatu. To jest możli-
we na krótkich trasach bez otwierania drzwi oraz
przy prawidłowym przygotowaniu towaru
i ładowni. W praktyce, samochód bywa ładowa-
ny w kilku punktach i nie każdy z nich ma chłod-
nię, albo przy rozładunku kierowca zagada się
ze sklepową, zostawiając otwarte drzwi. Przy ta-
kim dopływie ciepła nawet przewymiarowany
agregat ma niewielkie szanse przywrócić i utrzy-
mać zadaną temperaturę. Zdarza się też, że
klient próbuje z jego pomocą stworzyć zimny
łańcuch dostaw. Zupełnie prawdziwy jest przy-
padek spółdzielni rybackiej, która chciała zamó-

Agregat ch³odniczy: sztuka wyboru

Po czym poznamy, że to van chłodniczy? Po skraplaczu, który dodaje
ponad 30 cm wysokości do niemałego Daily. W tej pozycji jest narażo-
ny na uszkodzenia, ale w praktyce rzadko się to zdarza. Opór powie-
trza wzrasta jednak znacząco. Zastosowano agregat o mocy 3450 W

przy 0o, nieco przewy-
miarowany w stosun-
ku do objętości
ładowni, i parownik
z 2 wentylatorami.
Taki zestaw w dobrze
zaizolowanym nad-
woziu szybko uzyska
zadaną temperaturę
i ułatwi jej przywróce-
nie po otwarciu drzwi.

Spotyka się skrapla-
cze montowane nad
kabiną, w której trze-
ba wyciąć dach, za-
stępując go lamina-
tową kuwetą. Kierow-
cy nie lubią tego roz-
wiązania, narzekając
na hałas wentylato-
rów. Przeróbka sporo
kosztuje.

wić chłodniczego vana z wyjątkowo mocnym
agregatem. Okazało się, że planowała spełnić wy-
magania ATP, ładując na Mazurach ryby w wodzie,
które w Warszawie byłyby już rybami w lodzie,
dzięki pracy agregatu. To niestety się nie uda.

By wyjaśnić, dlaczego może nie powieść się
montaż, trzeba przypomnieć zasadę działania
agregatu. Nie odbiega ona znacząco od domo-
wej lodówki. Tak samo w zamkniętym obiegu krą-
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ży gazowy czynnik, który jest sprężany, a ponie-
waż przy tym się nagrzewa, trafia do skraplacza
zamontowanego z reguły na dachu. Schładza-
jąc się tam w strumieniu powietrza opływające-
go samochód lub podawanego przez wentyla-
tor, ulega skropleniu i przez cały czas pod ciśnie-
niem jest kierowany do zaworu rozprężnego.
Spadek ciśnienia powoduje przechodzenie
czynnika w stan gazowy w parowniku, wymien-
niku ciepła zamontowanym w ładowni. Przy tym
pobiera on ciepło z otoczenia, a konkretnie
z powietrza w ładowni, cyrkulowanego w niej
przez wentylator. Schłodzone powietrze opływa
ładunek, odbierając z niego ciepło i przekazując
go czynnikowi via parownik.

Musimy zatem mieć sprężarkę, w samocho-
dach klasy Daily napędzaną od silnika za po-
średnictwem dodatkowej przekładni pasowej
mocowanej do wspornika. Tu Daily ma wielki
plus, bo wspornik do silników F1 jest prosty,
a montaż sprężarki łatwy dzięki możliwości od-
kręcenia całego przedniego pasa. Można usta-
wić prawidłowo osiowość obu kół pasowych, co
jest podstawą długiej i bezawaryjnej pracy.

Kolejny element to skraplacz, który może wa-
żyć ponad 80 kg, jeśli ma wbudowaną sprężar-
kę z silnikiem elektrycznym zasilanym z sieci na
postoju, lub połowę tego bez tej funkcji, zwanej
„stand-by”. To ją wyrzućmy! Nic z tego, z jej po-
mocą można tanio schłodzić ładownię przed kur-
sem, podłączając agregat na noc do prądu. Poza

To też jest chłodnia,
z rozwiązaniem, któ-
re budzi wiele kontro-
wersji: skraplaczem
podpodłogowym. Pro-
ponuje je tylko jeden
producent, podkreśla-
jąc zmniejszenie opo-
ru powietrza samo-
chodu. Skraplacz jest
jednak narażony na
uszkodzenia przez ka-
mienie i sól, przewo-
dy od sprężarki i do
parownika sa długie,
obsługa trudna. Taki
skraplacz jest dostęp-
ny tylko w agregatach
o stosunkowo małej
wydajności chłodni-
czej, na styk z wyma-
ganiami Daily tej dłu-
gości.

tym za chłodnię ze „stand-by” weźmie się wię-
cej przy odsprzedaży. Dach samochodu musi
być odpowiednio wzmocniony, by nie zapadł się
pod takim obciążeniem, tworząc nieckę groma-
dzącą wodę. Przy dużych prędkościach jazdy
siła oporu skraplacza też może spowodować
odkształcenia. Parownik ma masę 10÷20 kg;
całkowita masa agregatu do vana o wydajności
chłodniczej ok. 2700 W przy 0o w ładowni to ok.
80 kg, agregatu wielotemperaturowego przekra-
cza 100 kg. Całość jest połączona przewodami
ciśnieniowymi i elektrycznymi zaczynającymi się
w gorącej komorze silnika, a później schowany-
mi w przedniej ścianie zabudowy.

Jaka jest zatem najważniejsza część agregatu
chłodniczego? To serwis. Czołówkę rynku
tworzą firmy, które zapewniają nie tylko montaż,
ale i niezawodną obsługę 365/24 na terenie całej
Europy. Każdy producent, sprzedawca i monta-
żysta może mieć wpadkę; ważne, by użytkownik
nie został bez pomocy, wioząc tonę łososia czy
co gorsza szczepionek. Strata towaru i twarzy wo-
bec zleceniodawcy to nie wszystko – utylizacja ta-
kiego ładunku może kosztować majątek.

Poza wydajnością agregatu, warto znać wyda-
tek wentylatora parownika i zasięg wyrzutu
zimnego powietrza. Po zdjęciu osłony widać
przewody doprowadzające czynnik ze sprężarki
do skraplacza; przez otwór w przegrodzie ka-
biny będą także odprowadzane skropliny po
rozmrażaniu.

Wydajność chłodni-
cza agregatu zależy
od prędkości obro-
towej silnika, napę-
dzającego sprężar-
kę.  Maksymalna
wartość jest okreś-
lana dla 1800 obr./
min.  Samochód
poruszający s ię
głównie w miejskich
korkach nie będzie
chłodzony z pełną
wydajnością!

Daily furgon L4H2:
 izolacja cieplna
klasy IR ~280 kg
agregat ch³odniczy ~100 kg

Warto dodaæ:
niezale¿ne ogrzewanie +
kana³y rozprowadzenia
powietrza ~20 kg
dodatkowe drzwi boczne
i tylne ~50 kg

razem: lekko licz¹c 450 kg!
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Czas (pracy) to pieni¹dz!

Samochody serwisowe to kolejna specjalność
rozwijająca się ostatnio szczególnie szybko,

choć pomysł jest znany od lat, początków moż-
na doszukiwać się w wojskowych polowych
warsztatach naprawczych. W czasach pokoju
pracowano nad tym, by wyposażenie dało się
przewozić także w samochodach dostawczych
i by mogło posłużyć do wielu różnych zadań,
przy każdym odpowiadając wymaganiom użyt-
kownika. Podstawowym jest skrócenie czasu
wykonywania pracy, by szybko i profesjonalnie
obsłużyć klienta w terenie i przejechać do na-
stępnego. Tak buduje się wizerunek, który ma
przełożenie na dochody. Jeśli naprawiana np.
maszyna budowlana nie pracuje tylko dlatego,
że mechanik nie może znaleźć potrzebnej częś-
ci w bałaganie (lub co gorsza w ogóle jej nie
zapakował jadąc do akcji), jej właściciel następ-
nym razem zwróci się do innej marki. To także
czysty zysk: jeśli tracono na to codziennie tyl-
ko 30 minut, przez rok zsumują się one do
100 h, co przemnożone przez stawkę godzi-
nową przy pracach wyjazdowych da niemałą
sumkę. Profesjonalne wyposażenie serwisowe
nie jest tanie, ale należy do tych, które najszyb-
ciej się zwracają.

Zabudowy warsztatowe są też w grupie tych,
których masę trzeba starannie wyliczyć, by nie
przekroczyć na końcu 3,5 t DMC lub świadomie
wybrać cięższy model. IVECO i Daily mają
w swej historii taki znamienny przypadek: ope-
rator techniczny brytyjskiej telefonii BT Fleet za-
mówił ponad setkę 7-tonowych furgonów do in-
stalacji i naprawy sieci w najdalszych zakątkach
Królestwa. Ograniczenia czasu pracy kierowców,
mniejsza prędkość, a nawet szersze wnęki kół
bliźniaczych utrudniające przejście we wnętrzu
nie były przeszkodami, skoro na pokład można

Agregat prądotwór-
czy zamontowany na
saniach i wysuwany
na zewnątrz, często
w towarzystwie sprę-
żarki, to popularne
rozwiązanie. Wtedy
oba urządzenia
muszą być wysokiej
klasy ochrony IP, by
pracować bezpiecz-
nie na deszczu i śnie-
gu. Które wpadają do
wnętrza przez otwar-
te drzwi...

Od takich niedogodności uwalniają agregaty napędzane od silnika lub
z przystawki odbioru mocy skrzyni biegów w samochodach tylnonapę-
dowych, jak Daily. To nie jest częste rozwiązanie na naszym oszczęd-
nym rynku, a ma wiele zalet: cichą pracę, małe wymagania obsługo-
we, stabilne parametry prądu, bardzo dużą moc.
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zabrać całe niezbędne wyposażenie, działać
w pełni autonomicznie i ciągnąć 3,5-tonową
przyczepę-kablówkę. Daily zastąpiły stosowane
wcześniej ciężarówki z warsztatami w kontene-
rach na ramie, zmniejszając koszty zakupu i eks-
ploatacji, a poprawiając wygodę techników, któ-
rzy mogą normalnie wejść do środka, zamiast
wspinać się po drabince.

BT Fleet była w o tyle dobrej sytuacji, że wie-
dziano dokładnie, co trzeba zmieścić i ile to
waży. W wielu przypadkach trzeba zdać się na
szacowanie, zaczynając od pozycji łatwych do
ustalenia. To może być np. własne zasilanie.
Większość samochodów serwisowych musi
mieć sprężarkę powietrza do narzędzi pneuma-
tycznych, a jeśli mowa o mobilnych warsztatach
assistance, także do pompowania kół. Ciężarów-
kowe serwisy oponowe są szczególnie wymaga-
jące pod względem maksymalnego ciśnienia
(13 barów) i pojemności zbiorników sprężone-
go powietrza, do 300 l. W innych specjalno-
ściach niewiele da się oszczędzić: gdy wśród na-
rzędzi są przecinarka pneumatyczna i duże klu-
cze udarowe, sprężarka pracuje non stop. Jeśli
nie będzie w stanie uzupełnić ciśnienia, wspom-
niany wizerunek dozna nieodwracalnych szkód.
Sprężarka do ciężkich zadań waży ok. 150 kg
i jest napędzana silnikiem o mocy ok. 4 kW. Do
jej zasilania jest konieczny agregat prądotwórczy
o mocy co najmniej 10 kW (optymalna wartość
to trzykrotność maksymalnego obciążenia),
a jego masa to kolejne 150 kg.

Oba te urządzenia bywają montowane na
wspólnej podstawie wysuwanej przez boczne
drzwi lub łatwo wyjmowanej za pomocą wózka
paletowego. W pierwszym przypadku chodzi
o usunięcie z wnętrza pojazdu, w którym pracu-
je załoga, źródeł hałasu, a także spalin z silnika

agregatu. Wielu mechaników chwali sobie jed-
nak ich ciepło, którego często są jednym źród-
łem (ogrzewanie niezależne jako pierwsze pada
ofiarą cięć oszczędnościowych). Spaliny silnika
agregatu można wyprowadzić pod podłogę tak,
by nie wracały do wnętrza, ale trzeba to umieć.
Wyjmowanie całości na zewnątrz zapewnia prąd
i sprężone powietrze przy dłuższych pracach wy-
konywanych w jednym miejscu, np. w bazie
sprzętowej. Samochód jest wtedy zwolniony do
funkcji transportowych. W bazach z reguły jest
prąd i zmyślny mechanik nie omieszka podłą-
czyć się do sieci gospodarza, co jest możliwe
tylko w przypadku sprężarek elektrycznych, te
z własnym silnikiem benzynowym są rzadko sto-
sowane.

W każdym razie już mamy na pokładzie co
najmniej 300 kg, a pokład trzeba właściwie przy-
gotować na przyjęcie takiego wyposażenia i tu
pojawiają się kolejne trudne decyzje, począwszy
od wyboru wysokości wnętrza samochodu.
W Daily to może być 1900 mm prawie wystar-
czające dla wysokiej osoby w kasku lub 2100
mm zupełnie wystarczające. Od wysokości za-
leży masa pojazdu bazowego i wykładzin ścian,
które są w tym fachu niemal obowiązkowe,
w celu osłonięcia ich przed uszkodzeniem, wy-
ciszenia wnętrza i zapewnienia minimum izolacji
cieplnej, a także odizolowania od prądu w razie
przebić z zasilania na nadwozie. W tych ostat-
nich nie sprawdzi się niestety wyłożenie blachą
aluminiową, popularne jako „nie do zdarcia”.
Przy wysokim nadwoziu rosną masy wykładzin
ścian wyliczane w 1. rozdziale, podobnie jak
masa podłogi, która jest wykonywana ze sklejki
12 mm. Przyjmijmy skromnie 150 kg razem z we-
wnętrzną instalacją powietrzną i elektryczną,
a do dyspozycji zostanie ok. 600 kg na regały
warsztatowe oraz wożone w nich narzędzia i de-
tale. Przyjmuje się, że ich masy są w proporcji
1:3 (to wariant optymistyczny), czyli na sam sys-
tem zabudowy zostaje 150 kg!

Jeśli pójdziemy do firmy zabudowującej z za-
mówieniem na 150 kg mebli warsztatowych, nie
będzie to dla niej wieść hiobowa, ponieważ pro-
fesjonalne wyposażenie mobilnych serwisów jest
bardzo lekkie i w ramach tego limitu można spo-
ro zdziałać. To pierwsza różnica w porównaniu
z regałami z marketów, które bywają używane
w amatorskich zabudowach. Dzięki użyciu stali
o wysokiej wytrzymałości, tworzyw sztucznych
z użyciem kompozytu węglowego włącznie
oraz aluminium pogodzono trwałość i wytrzyma-

Wyposażenie samochodów serwisowych włoskiej marki StoreVan ma
wielu zwolenników w Polsce. Moduły regałowe są wykonane ze stali
o powyższonej wytrzymałości i zabezpieczone przed korozją przez cyn-
kowanie galwaniczne oraz gruntowanie zanurzeniowe. To system za-
razem prosty i pomysłowy. Pokazany tutaj został „uszyty” dla klienta
obsługującego maszyny budowlane, który oczekiwał raczej pierwszej
z tych zalet. Zwraca uwagę skuteczne, diodowe oświetlenie wnętrza
i przygotowanie do mocowania ciężkich elementów tuż za progiem.
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łość (nawet w przypadkach awaryjnych) z lek-
kością.

Profesjonalna firma zabudowująca wyrzuci
wszystkie nasze obliczenia, by zacząć projekto-
wanie od nowa, ustalając, czy na pewno musi-
my wozić wszystko to, co planowaliśmy. Do tak
zweryfikowanych potrzeb jest dobierana wiel-
kość samochodu, a do wymiarów jego ładowni
układ modułów zapewniających optymalne wy-
korzystanie przestrzeni. Producenci o doświad-
czeniu liczonym dziesiątkami lat mają wypraco-
wane typowe rozwiązania np. „Daily do obsługi
wózków widłowych”, a każde inne można uszyć
na miarę, układając elementy z obszernych ka-
talogów niczym klocki Lego. Komputerowa wi-
zualizacja umożliwia weryfikację projektu przez
przyszłego użytkownika, po czym następuje
montaż.

Ta faza jest względnie prosta i zdarza się, że
użytkownik zamawia wyposażenie mobilnego
serwisu i sam je montuje. Niektóre systemy są
wręcz pomyślane pod kątem samodzielnego
montażu, który wiąże się jednak z pewnym ryzy-
kiem. Zabudowca ma u siebie wszystkie elemen-
ty, począwszy od podłogi, która jest elementem
systemu, i poszycia ścian. Wie też, w których
miejscach montuje się regały w poszczególnych
modelach samochodów, wykorzystując wyłącz-
nie fabryczne otwory technologiczne. Dobrze
zaprojektowana zabudowa warsztatowa nie
wymaga wiercenia w nadwoziu i może opuścić
go bez śladu, by posłużyć w kolejnym samo-
chodzie. W tym przypadku demontaż po okre-
sie leasingu jest bardzo często spotykany; mar-
kowa zabudowa jest w stanie przeżyć pojazd ba-
zowy, nie są rzadkością czasy eksploatacji się-
gające 20 lat.

Profesjonalny zabudowca poinformuje także
o nowościach w ofercie. Budowa systemów
wciąż się zmienia, zmierzając ku mniejszej ma-
sie i większej uniwersalności. Zaproponuje nie-
znane klientowi rozwiązania pewnych proble-
mów, np. zasilania w prąd, sprężone powietrze
czy olej pod ciśnieniem do narzędzi hydraulicz-
nych. Może do tego posłużyć prądnica napędza-
na od przystawki odbioru mocy na skrzyni bie-
gów (a Daily ma taką opcję), np. Mobilpower,
oferowana na naszym rynku. Urządzenie może
być zamontowane pod podłogą, oszczędzając
miejsce w ładowni. Zapewnia moc 16 kVA przy
masie własnej niespełna 100 kg. Oczywiście wy-
maga ono pracy silnika samochodu, ale ten emi-
tuje spaliny zgodnie z normą Euro 6 czy VI,
a więc oczyszczone ze szkodliwych składników,
czego nie można powiedzieć o spalinach z silni-
ka niezależnego agregatu. Takie podpodłogowe
instalacje bywają rozbudowane o napęd sprężar-
ki i pompy hydraulicznej, czyniąc mobilny warsz-
tat w pełni autonomicznym.

Na polskim rynku jest duży wybór systemów
wyposażenia serwisów mobilnych, producentów
włoskich, niemieckich i szwedzkich oraz jeden

W szwedzkim Modul
System wykorzystano
przestrzenną ramę
nośną z profili o kwa-
dratowym przekroju
i rowkiem w kształcie
T w każdym boku. Ele-
menty poziome są
przykręcane przez
otwory w profilu, z po-
działką 27 mm, o taki
skok można regulo-
wać np. rozstaw półek
i w każdym momencie
go zmienić. Całość
jest wykonana wyłącz-
nie ze stali o wysokiej
wytrzymałości i moco-
wana do pojazdu za
pomocą wsporników
tak ukształtowanych,
że pochłaniają ener-
gię w razie zderzenia.

Ca³a zabudowa lewego boku

Daily w wykonaniu Modul

System wa¿y 175 kg!

polski. Wybór zależy od oczekiwanej ceny, masy
zabudowy i stopnia wykorzystania wnętrza za
pomocą dostępnych modułów. Ładownia furgo-
nu zwęża się ku górze, wnikają w nią wnęki kół,
dopasowanie się do tych kształtów wymaga ob-
szernego programu elementów o różnej głębo-
kości, wysokości i długości. Powinien on objąć
blaty warsztatowe i wysuwane na zewnątrz imad-
ła, a także umożliwić przewożenie drobnych ele-
mentów w sposób umożliwiający szybką kontro-
lę stanu i znalezienie właściwego detalu. Są waż-
ne niuanse, jak mocowanie pojemników, butli
gazowych, dużych podzespołów przewożonych
na miejsce akcji. Pojawiają się nowości, m.in.
ułatwione ładowanie elektronarzędzi akumula-
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torowych w czasie jazdy. Każda marka ma au-
torskie pomysły, a dzięki nim wiernych klientów.

Firmy zabudowujące współpracują z produ-
centami specjalistycznych bagażników dacho-
wych do pojazdów warsztatowych. Są mocniej-
sze niż typowe, a przede wszystkim ułatwiają
zdjęcie przewożonej np. drabiny z wysokości
ponad 2,5 m. Łatwo ją także dobrze zamocować
do ruchomej części stelaża. Najbardziej znane
marki to Prime Design i Rhino. Obok drabin są
umieszczane pojemniki rurowe np. na rurki in-
stalacyjne. Jeśli długie przemioty muszą być
przewożone we wnętrzu, chronione przez zawil-
goceniem, podwiesza się je pod sufitem, wyko-
rzystując paski mocowane w szynach airline. 

Niemiecka Sortimo stosuje w systemie Globelyst (tu w wykonaniu HD
do ciężkich zadań) kombinację wszystkich tworzyw. Elementy wysoko-
obciążone, jak obudowy szuflad, są wykonane ze stali lakierowanej
proszkowo. Panele boczne są aluminiowe, długie półki kompozytowe.
Firma jest mistrzem przenośnych pojemników-walizek na sprzęt.

W każdym systemie
przewidziano łatwe
mocowanie elemen-
tów ciężkich, a o du-
żych wymiarach,
w dowolnym miejscu
ładowni.

Bagażnik na drabinę lub podobne dłużyce fir-
my Rhino. Ruchomą część zsuwa się ze stelaża
na dachu za samochód (jest drążek z hakiem
do pomocy), hamuje ten proces sprężyna ga-
zowa. Tu można bez wysiłku zdjąć ładunek lub
przed drogą powrotną starannie go zamoco-
wać i równie łatwo wyekspediować na dach.

Daily L4H2 brygadówka: zabudowa
warsztatowa

~200 kgpod³oga
~40 kgpanele œcienne ~15 kgbaga¿nik dachowy ~55 kgprzegroda kabinySnoeks

~105 kgrazem: lekko licz¹c 415 kg!

Inne marki zabudów serwisowych, jakie
można spotkać na polskim rynku, to (w ko-
lejności alfabetycznej): Aluca (całkowicie
aluminiowe), bott, Dringenberg, Edström,
SIM Metalowiec (jedyna polska), Würth
ORSY. Złych wśród nich nie ma, natomiast
koncepcje, ceny i masy różnią się dalece.
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Od furgonu do brygadówki i busa

W myśl przepisów,
badaniom podlega
mocowanie każdego
rodzaju podstawy fo-
teli do podłogi, zależ-
nie od ich l iczby
w rzędzie, w każdym
modelu (lub ich gru-
pie w razie bliźnia-
czych samochodów).
To generuje niemałe
koszty dla producen-
tów i skłania do two-
rzenia uniwersalnych
rozwiązań, np. płyt ze
s tandaryzowanymi
szynami otworowymi
odpowiednio przykle-
janych do podłogi
fabrycznej.

Szyny, w specjalnym
wzmocnionym wyko-
naniu, mogą posłużyć
do kotwiczenia wózka
lub zamiennie wózka
albo foteli. To jedno
z trudniejszych zadań
dla firmy nadwozio-
wej ze względu na
wymagania ISO okre-
ś lające minimalną
przestrzeń dla pasa-
żera na wózku. Za
nim musi pozostać do
co najmniej 40 cm
przestrzeni ,  przed
nim 65 cm, jeśli ma
osobne pasy 3-punk-
towe.

N owa polska gospodarka powstała z wielkim
udziałem brygadówek i „mikstów” osobowo-

ciężarowych z 2 lub więcej rzędami siedzeń, od-
dzielonych przegrodą od wciąż dużej ładowni.
Krajowy transport pasażerski opiera się na mini-
busach; kwitnie też turystyka, w tym robocza,
czyli wyjazdy do pracy za najbliższe granice.
Te zjawiska stworzyły duży popyt na pojazdy wie-
loosobowe w najrozmaitszych układach foteli.
Wraz z nimi pojawiły się podaż i konkurencja,
niestety nie zawsze uczciwa.

Na początku większości takich modyfikacji jest
furgon. Każdy producent ma fabryczny mikro-
lub minibus, wersję osobowo-towarową z częś-
ciowo przeszklonym nadwoziem lub furgony
z kompletem okien i ta oferta jest wykorzystywa-
na, częściej jednak punktem wyjścia jest „bla-
szak”, na jego podstawie powstaje brygadówka
lub bus. Przygotowanie do nowych zadań przez
wycięcie otworów pod okna i wstawienie (homo-
logowanych) szyb czy wytapicerowanie wnętrza
jest proste, natomiast zasadnicza czynność
montażu nowych foteli i ew. ścianki działowej
podlega światowym regulaminom. Konstrukcja
foteli i ich mocowania do samochodu, a także
wytrzymałość przegrody muszą przejść badania
wytrzymałościowe, by można było zarejestrować
nowy pojazd. Jest to procedura kosztowna
i uciążliwa zwłaszcza dla małych firm, więc omi-
jano ją przez lata, zatwierdzając zmianę przezna-
czenia furgonu przez stację diagnostyczną. To
znaczyło, że samochód musiał być zarejestrowa-
ny jako furgon, autobusem stawał się jako uży-
wany, ale to nikomu nie przeszkadzało, choć pro-
wadziło do nadużyć.

Fabryczny furgon nie jest przystosowany do
montażu dodatkowych foteli. Do tego celu musi
mieć wzmocnienia w podłodze tam, gdzie są
mocowane podstawy foteli i zamki pasów bez-
pieczeństwa oraz w nadwoziu w miejscach gór-
nego kotwiczenia pasów. Ich wytrzymałości nie
potrafi sprawdzić diagnosta. Fotele muszą mieć
homologację europejską, to oczywiste. Jeśli
mają wszywkę z oznakowaniem, na pewno są
w porządku. A skąd pochodzą? Są podejrzenia,
że na polski rynek trafiło z zagranicy dużo foteli
pochodzących z busów powypadkowych lub
starych, wycofanych z eksploatacji. Były przy-
padki montowania foteli z samochodów osobo-
wych. W wielu minivanach są wyjmowane fotele,
pomysłowo składane, czasem nawet obracane,
„idealne” do samochodów kempingowych po-
wstających w przysłowiowych garażach.

Układ pasował wszystkim, bo końcowy pro-
dukt wychodził tanio, ale z reguły niedobrze pod
względem bezpieczeństwa. Szczytem było uzys-
kiwanie rejestracji na liczbę pasażerów, której
zmodyfikowany samochód w żaden sposób nie
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Przegroda Snoeks jest wykonana z paneli ABS
tak formowanych, by zarazem optymalnie wy-
korzystać przestrzeń ładowni i wydłużonej ka-
biny. W jej wykuszu można przewozić dłużyce.

Pokazywany wcześ-
niej samochód warsz-
tatowy powstał na
bazie brygadówki
zwanej powszechnie
„holenderką”, ponie-
waż najbardziej po-
pularne w Europie
rozwiązanie prze-
strzennej przegrody
jest dziełem holen-
derskiej firmy Snoeks
Automotive.

mógł podjąć bez przekroczenia DMC. Kres tej
prowizorce położyły uregulowania unijne (Dyrek-
tywa 2007/46/WE), jakie weszły w życie w poło-
wie 2016 r.

W ich myśl dopuszczenie pojazdu po zmianie
przeznaczenia nadal może być dziełem diagno-
sty, ale producent musi przedstawić mu doku-
menty wydane przez uprawnioną jednostkę, po-
twierdzające spełnienie wymagań co do siedzeń,
zagłówków i ich mocowania do pojazdu, zgod-
nych z Regulaminami 14 i 17 EKG. Takie bada-
nia wymagają specjalistycznych stanowisk, wy-
konuje je kilka certyfikowanych ośrodków w Pol-
sce. Koszt nie jest rujnujący, jeśli można go roz-
łożyć na większą liczbę pojazdów, ale jednost-
kowych garażystów mocno to dotknęło. Samo
przygotowanie do badań pociąga za sobą sporo
zabiegów i kosztów. Trzeba mieć przeznaczony
do tego pojazd lub odpowiedni fragment jego
konstrukcji, niekoniecznie nowe, tu można wy-
korzystać nadwozia powypadkowe.

Badanie kotwiczeń pasów bezpieczeństwa sie-
dzeń zgodnie z Regulaminem nr 14 EKG ONZ
polega na sprawdzeniu poprawności położenia
i liczby punktów kotwiczeń pasów oraz ich wy-
trzymałości. Sprawdza się to w teście statycz-
nym, siłami wywieranymi za pomocą specjal-
nych urządzeń: 13,5 kN na górne kotwiczenie
oraz 13,5 kN + 20-krotność masy x g na dolne.
Poglądowo, są to kilkutonowe obciążenia. Ba-
danie kończy się wynikiem pozytywnym, jeżeli
kotwiczenia są położone zgodnie z wytycznymi
regulaminu, określona siła została utrzymana
przez co najmniej 0,2 s, a górne kotwiczenie nie
uległo przemieszczeniu większemu niż dopusz-
czalne.

Siedzenia samochodowe, ich mocowania i za-
główki muszą spełniać wymagania Regulaminu
nr 17 EKG ONZ. Badanie polega na:

sprawdzeniu wysokości i twardości zagłów-
ków, wykluczeniu niebezpiecznych krawędzi,

badaniu wytrzymałości oparcia i układu regu-
lacji,

badaniu zachowania zagłówka,
badaniu rozpraszania energii oparcia i za-

główka.
Wytrzymałość oparcia i układu regulacji jest

sprawdzana w teście polegającym na przyłoże-
niu wzdłużnej siły wytwarzającej moment 530
Nm względem punktu „R” (w uproszczeniu to
punkt obrotu tułowia pasażera, który wywierałby
taki nacisk na oparcie), działającej do tyłu w gór-
nej części szkieletu oparcia. Położenie punktu
„R” trzeba wyznaczyć, do czego służy specjalny
manekin. Wynik badania uznaje się za pozytyw-
ny, jeśli po jego zakończeniu konstrukcja siedze-
nia (kanapy) nie uległa uszkodzeniu. Trwałe
uszkodzenia, a nawet pęknięcia są dopuszczal-
ne pod warunkiem, że nie będą miały wpływu na
zwiększenie ryzyka odniesienia obrażeń przez
pasażerów w trakcie zderzenia. Mechanizmy
przesuwu muszą po badaniu zadziałać przynaj-
mniej raz i spowodować przesunięcie danego
elementu siedzenia.

 Siła 13,5 kN, to
jakby powiesić na
pasach samochód
średniej klasy!

 Jeżeli fotel do po-
jazdów kategorii
M1 i  N1 wraz
z podstawą ma
masę 20 kg, siły
przykładane do
górnego urządze-
nia trakcyjnego wy-
noszą 13,5 kN,
a do dolnego 17,4
kN (13,5 kN +
20-krotność masy x
9,81).
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Rynek jest dojrzały,
klienci coraz częściej
zamawiają pojazdy
pod konkretne zada-
nia. Daily kojarzy się
raczej z 22-osobowymi minibusami kursowymi, a ten będzie wygod-
nym, poręcznym mikrobusem w nadwoziu L2H2. Punktem wyjścia był
furgon, przygotowanie do montażu foteli, ich instalacja i wykończenie
wnętrza są dziełem firmy zabudowującej. Zwraca uwagę rozprowa-
dzenie zimnego powietrza z klimatyzacji i ciepłego z ogrzewania
w niedługim nadwoziu. Większą wydajność klimatyzacji zapewnia do-
datkowy wymiennik w komorze silnika, uniknięto montażu na dachu.

Zagłówek jest badany przez przyłożenie kuliste-
go modelu głowy, działającego siłą wytwarzającą
moment 373 Nm wokół punktu „R”. Następnie,
o ile siedzenie nie zostało zniszczone, jest przy-
kładana siła 890 N w kierunku tyłu górnej części
szkieletu oparcia. Wynik badania uznaje się za
pozytywny, jeśli konstrukcja siedzenia lub opar-
cia nie uległa uszkodzeniu, lub gdy uszkodzenia
nie mają wpływu na bezpieczeństwo pasażerów,
a czasza kulista nie uległa przemieszczeniu więk-
szemu niż dopuszczalne.Badanie rozpraszania
energii oparcia i zagłówka siedzenia polega na
uderzeniu w wyznaczonych punktach wahadłem
zakończonym czaszą kulistą z prędkością 24,1
km/h. Wynik badania uznaje się za pozytywny, je-
żeli przyspieszenie ujemne nie przekroczy 80 g,
w sposób ciągły, dłużej niż przez 3 ms. Po bada-
niu nie mogą powstać niebezpieczne krawędzie.

Podobnym badaniom podlegają punkty moco-
wania wózków inwalidzkich. Pojazd do przewo-

zu osoby na wózku musi zapewnić określoną
przestrzeń przed i za nią, a także minimalną wy-
sokość wnętrza, ale akurat z tym Daily nie ma
problemów. Trzeba umożliwić 4-punktowe mo-
cowanie wózka o przystosowanej do tego kon-
strukcji do podłogi oraz osobnych pasów bez-
pieczeństwa, najlepiej 3-punktowych (biodrowe
jeszcze wydłużają wolną strefę, jaką trzeba zo-
stawić przed wózkiem). Swobodne wejście opie-
kuna wprowadzającego wózek na pokład, do-
stęp do punktów mocowania, umożliwienie kon-
taktu z innymi pasażerami w czasie podróży, to
jest wyższa szkoła projektowania.

Przegrody ładowni również są badane na kon-
strukcji pojazdu, wg normy ISO 27956:2009.
Sprawdza się odległość między przegrodą a nad-
woziem (nie może być większa niż 40 mm) i wy-
miary oczek siatki, jeśli użyto jej w konstrukcji
przegrody. Wytrzymałość jest sprawdzana przez
wywieranie nacisku siłą równą 0,5 ciężaru ładun-
ku przyłożoną do dużego stempla na całą po-
wierzchnię przegrody i 0,3 ciężaru ładunku przy
badaniu małym stemplem mniejszych fragmen-
tów. W ten sposób jest imitowana siła nacisku
ładunku przemieszczającego się podczas wypad-
ku lub nagłego hamowania. Wynik badania jest
pozytywny, jeśli trwałe odkształcenia przegrody
nie przekraczają 300 mm i nie mają ostrych kra-
wędzi lub innych odkształceń, mogących dopro-
wadzić do zranienia osób wewnątrz pojazdu.

Dyrektywa 2007/46 dzieli pojazdy klasy Daily na ró¿ne kategorie:

M1 to samochód osobowy maj¹cy nie wiêcej ni¿ 8 miejsc siedz¹cych

dla pasa¿erów;

M2 to autobus posiadaj¹cy wiêcej ni¿ 8 miejsc siedz¹cych dla pasa¿erów

i DMC do 5 ton;

M3: jw. ale DMC przekracza 5 t;

N1 to samochód ciê¿arowy o DMC do 3,5 t;

N2 to samochód ciê¿arowy o DMC powy¿ej 3,5 t, do 12 t
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Jak to wszystko za³adowaæ?
Furgony mają podłogę o co najmniej 20 cm

niżej niż zabudowy na ramie, ale wciąż jest
to blisko 70 cm czy nawet 80 cm w cięższych
modelach Daily. Byłby to próg nie do pokona-
nia, gdyby nie urządzenia przeładunkowe opr-
cowana do vanów, uwzględniające specyfikę ich
działania.

Wysokość podłogi jest barierą m.in. dla osób
niepełnosprawnych poruszających się na wóz-
kach. Przepisy unijne zobowiązują państwa
członkowskie do ułatwienia im integracji w spo-
łeczeństwie, m.in. przez zapewnienie transpor-
tu. Gminy i ośrodki opieki społecznej muszą
mieć odpowiednio wyposażone pojazdy. Prze-
woźnicy autobusowi starają się mieć takie w swo-
ich flotach, by obsługiwać pasażerów z dysfunk-
cjami. Wybór sposobu na wprowadzenie wózka
z niepełnosprawnym na pokład jest pozostawio-
ny użytkownikom, przepisy nakazują jedynie sto-
sowanie rozwiązań atestowanych. W zaprosze-
niach do przetargów na ogół sugeruje się roz-
kładane najazdy lub rampę tylną, najprostsze,
najlżejsze (do 60 kg) i najtańsze. Jest jedna, ale
istotna wada: w samochodzie z wysoką podłogą
muszą mieć nawet 3 m długości, by zapewnić
kąt podjazdu umożliwiający bezpieczne wtocze-
nie wózka z pasażerem. Tyle miejsca z reguły
trudno znaleźć, wysiłek fizyczny przy obsłudze
jest spory i trwa to długo.

Operatorzy minibusów dla osób niepełno-
sprawnych starają się raczej o specjalne windy
hydrauliczne, jeśli tylko uda się zdobyć stosow-
ne dofinansowanie, Są to urządzenia przystoso-
wane do zamontowania we wnętrzu samochodu
(lub w kasecie pod podłogą), dzięki czemu są
zawsze czyste i suche. Można je instalować
w świetle drzwi tylnych, niektóre modele także
w bocznych. Mechanizm hydrauliczny realizuje
ruch ponoszenia/opuszczania w prostej linii, za
pomocą siłownika wbudowanego w kolumnę lub
ich pary, po obu stronach drzwi – w tym drugim
rozwiązaniu platforma obciążona wózkiem i jego
pasażerem oraz opiekunem jest stabilniej prowa-
dzona.

Furgony można bez problemów wyposażyć
w typowe windy załadunkowe zamykane za tyl-
nymi drzwiami lub, opcyjnie, zastępujące je swą
platformą. Są dedykowane konstrukcje do va-
nów, o ramionach podnoszących tak ukształto-
wanych, by ominąć zderzak i umożliwić montaż
z minimum zmian w pojeździe. Daily jest pod tym
względem wyjątkowo wdzięczny ze względu na
ramę podwozia, do której łatwo przykręcić płyty
montażowe windy. Agregaty hydrauliczne zasi-
lające takie urządzenia także wyróżniają się kom-
paktową budową, by zmieścić się pod tylnym
zwisem. Winda nie eliminuje możliwości ciągnię-

Prosta winda 1-ko-
lumnowa Dhollandia
DH-P1 o masie włas-
nej ok. 120 kg i noś-
ności 300 kg. Złożo-
na za tylnymi drzwia-
mi zajmuje niespełna
40 cm długości wnęt-
rza. Wersja z kratow-
nicową plat formą,
poręczą i awaryjną
pompą ręczną może
pomagać przy prze-
wozie pasażerów na
wózkach. W opcyjnym
wykonaniu platformę
obraca się na ścianę,
by nie ograniczała wi-
doczności do tyłu i nie
blokowała drzwi.

Windy Bär Cargolift
VanLift są tak skon-
struowane, że pod sa-
mochodem pozostaje
bezpieczny prześwit.
Złożona platforma
daje dostęp do pra-
wego skrzydła drzwi,
po ręcznym rozłożeniu
umożliwia bezpieczny
wjazd z paletą. Ten
model można stoso-
wać w Daily do 5 t
DMC.

cia przyczepy. Wybór modelu wymaga przeana-
lizowania przez sprzedawcę nośności pojazdu,
rozstawu osi i długości tylnego zwisu. Kolejną
ważną informacją jest rodzaj napędu, w tym
przypadku tylnego, i czy na moście są koła po-
jedyncze, czy bliźniaki. Udźwig windy 1000 kg
będzie możliwy tylko w furgonach z bliźniaczy-
mi kołami.
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Firma Dhollandia opracowała do nowej gene-
racji furgonów Daily specjalną windę DH-LSP.10,
którą można montować przy wszystkich długoś-
ciach zwisu tylnego. Udźwig wynosi 500 kg (przy
2 siłownikach podnoszenia i jednym siłowniku
przechyłu) lub 750/1000 kg (po 2 siłowniki pod-
noszące i przechyłu). Platformy są aluminiowe,
o długości 1300 lub 1550 mm. W tym modelu
wszystkie siłowniki są pod spodem pojazdu, jak
w klasycznej windzie, dzięki czemu całą po-
wierzchnię platformy (za wyjątkiem miejsca na
tablicę rejestracyjną i jej podświetlenia) można
wykorzystać jako miejsce na reklamy.

Platformy wind załadunkowych mogą być ca-
łościowe, połówkowe i połówkowe z możliwością
rozkładania. Zaletą tych ostatnich jest dostęp do
ładowni przez jedno skrzydło drzwi bez koniecz-
ności opuszczania platformy. W ofercie Bär Car-
golift model VanLift opracowany do zabudowy
w furgonach nosi dodatkową nazwę FreeAccess,
jeśli platforma jest rozkładana. Takie rozwiąza-

nie jest maksymalnie uniwersalne, bo rozłożona
platforma o szerokości 1330 mm mieści wózek
widłowy z paletą lub 4 roll-kontenery. Z tej dru-
giej możliwości korzysta się często w samocho-
dach pralni obsługujących klientów w centrach
miast (restauracje czy hotele), a także przy prze-
wozie kwiatów. Przystosowanie do zabudowy
izotermicznej wymaga tylko uzgodnienia. Mak-
symalna nośność wynosi 600 kg, przy masie
własnej poniżej 200 kg. Windy serii VanLift są
montowane z minimum ingerencji w samochód
bazowy, z wykorzystaniem istniejących otworów.
Po zakończeniu użytkowania pojazdu można
przenieść VanLift do następnego tego samego
typu. Winda jest sterowana pilotem, operator
może obserwować, czy ruch platformy jest bez-
pieczny.

Wszystkie windy hydrauliczne trzeba zgłosić
do UDT i obsługiwać zgodnie z wymaganiami
dozorowymi. Są prostsze rozwiązania, ułatwia-
jące załadunek ciężkich przedmiotów zwłaszcza
do vanów, którymi wykonuje się usługi lub na-
prawy. To mogą być żurawiki kolumnowe marki
Maxilift montowane w otworze tylnych drzwi, nie-
koniecznie na stale, są płyty montażowe do
szybkiej instalacji. Najprostsze modele są napę-
dzane ręczną pompą hydrauliczną, nie podle-
gają pod pełne wymagania, a ponoszą ponad
200 kg na odległości niemal 2,5 m od punktu
mocowania. Masa, łącznie z pojedynczą nogą
podporową, nie sięga 100 kg. Inny pomysł to
MAD Easylift, instalowany w ładowni na dwóch
ramach bramowych. Jeśli UDT uzna go za wciąg-
nik, przepisy są łagodniejsze. Urządzenie o ma-
sie własnej 110 kg może załadować na pokład
250 kg, jest zasilane z instalacji elektrycznej po-
jazdu. Korzystają z takich m.in. firmy sprzątają-
ce, przewożąc cięższe maszyny.

Rozwiązanie zała-
dunku np. ciężkiego
sprzętu do warsztato-
wych vanów: suwnica
MAD Easylift z elek-
trycznym wysuwem
belki  i  napędem
wciągarki. Obciąże-
nie przenoszą rurowe
ramy, mocowane
w narożnikach samo-
chodu tylko w celu
ustalenia położenia.

Winda Dhollandia LSP.10 o konstrukcji specjalnie przystosowanej do możliwości, jakie daje rama Daily. W innych mode-
lach LSP siłownik(i) przechyłu są widoczne z zewnątrz po zamknięciu platformy, w tym są schowane pod samochodem.
Masa własna to niespełna 200 kg! Na platformie są przyciski sterowania nożnego, to jedna z kilku możliwości.
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Konstrukcje środków transportu

Krone w (trans)porcie

Tym razem był to jednak port przez
duże R: Rotterdam! Największy w Euro-
pie, a przy tym świeżo po jubileuszu,
jakim było 50-lecie zawinięcia pierwsze-
go statku z kontenerami. Miało to miej-
sce 3.05.66; wpłynięciu do portu MS
Fairland kibicowała królowa Juliana, bo
Holendrzy od razu wyczuli, że zrobią na
tym pieniądze. Sam wynalazek kontene-
ra był o 10 lat starszy, w 1956 r. Amery-
kanin Malcolm McLean rozpoczął mor-
skie przewozy bawełny jego pierwowzo-
rem, mając na uwadze skrócenie czasu
przeładunku, a tym samym obniżenie
kosztów. Parę lat później ISO dokonała
pierwszej standaryzacji wymiarów,
wprowadzając jako podstawową jed-
nostkę kontener 20-stopowy.

Chyba żaden inny wynalazek nie miał
twórcy o nazwisku tak pasującym do
idei, a że nie ma narodu na świecie bar-
dziej lean od Holendrów, kontener szyb-
ko przyjął się jako opakowanie do
ładunków wwożonych do Europy i wy-

Kolejne warsztaty prasowe Krone odby³y siê w porcie, co nie jest jeszcze nowoœci¹, firma lubi pokazy-
waæ swoje pomys³y dotycz¹ce transportu intermodalnego. Spotykaliœmy siê ju¿ z jej nowoœciami
w Lubece, w kilku portach lotniczych, a tak¿e w terminalu prze³adunkowym naczep huckepack.

wożonych z niej za pośrednictwem tu-
tejszych kupców. Holandia jest 5. eks-
porterem na świecie, ale to nie był nag-
ły poryw: oni pracują na to od ok. 700
lat. W XVI w. mieszkańcy małej wówczas
mieściny nad rzeczką Rotte (na której
z nawyku postawili tamę, czyli dam) zo-
rientowali się, że mają niezłą lokalizację
na port: do morza blisko, a jednocześ-
nie ląd chroni przed burzami, transport
towarów do i z ułatwiają liczne odnogi
Mozy i Renu. Trzeba było jeszcze kilku-
set lat i przerzucenia masy ziemi, żeby
Rotterdam osiągnął swój status. Bu-
dową decydującą o jego pozycji była
Nieuve Waterweg, 20 km kanał wykopa-
ny w latach 1862-73,a więc głównie
ręcznie. W ten sposób port stał się do-
stępny dla największych statków oce-
anicznych, choć oczywiście musi być
stale pogłębiany w miarę wyścigu stocz-
niowców.

Jeszcze na początku naszego wieku
Rotterdam był największym, pod wzglę-

dem przeładowanego tonażu, portem
świata, po czym został zdetronizowany
przez porty dalekowschodnie. W ub.
roku przeszło przez niego 466,4 mln t
ładunków; druga na europejskiej liście
Antwerpia przeładowała 208,4 mln t,
3. Hamburg tylko 137,8 mln. Dla porów-
nania, w Gdańsku było 36 mln t, nie
mieści się w pierwszej „100”. Rotterdam
jest także pierwszy pod względem prze-
ładunku kontenerów: 12,24 mln TEU,
też przed Antwerpią (9,65 mln) i Ham-
burgiem (8,8 mln). DCT w Gdańsku
z rekordowymi 1,3 mln TEU w ub. roku
wskoczył do setki.

Kontenery są nazywane kolejnym
ogniwem rewolucj i  przemysłowej.
Wcześniej statki z wszelkimi dobrami
musiały czekać na redach tygodniami
i miesiącami, nim dokerzy znaleźli dla
nich czas. Teraz w ciągu kilku godzin
zdejmuje się potrzebne kontenery
z ładunkiem importowanym, załadowu-
je eksportowane i w drogę! Czas trans-

W pierwszej 20. światowych portów dominują azjatyckie, głównie chińskie, z Szanghajem na 1. miejscu. Rotterdam jest
około 5. pod względem tonażu i tuż za „10”. co do przeładunku kontenerów, ale za to rok w rok zdobywa tytuł najlep-
szego portu w oczach klientów. Frans van Keulen, PR manager portu, pokazuje miejsce, w którym to się zaczęło; wszyst-
ko na lewo od niego powstawało w ciągu ostatniego wieku. Pierwotny port został już zurbanizowany, nowy powstał na
terenach odebranych morzu. Dotyczy to zwłaszcza najbardziej wysuniętej w jego głąb Maasvlakte 2 usypanej od pod-
staw, właśnie z myślą o transporcie intermodalnym. Całość ma ok. 60 km długości, ale to nie jest tylko port, na tym
terenie mieszczą się setki przedsiębiorstw różnej wielkości. Pracuje tu ok. 11 tys. osób, w tym 5 tys. bezpośrednio przy
obsłudze portu, pod Harbour Masterem.

Maasvlakte 2
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portu z najdalszych kontynentów skró-
cił się znacząco, a koszty spadły. Zawar-
tość kontenera jest wydobywana dopie-
ro u odbiorcy, czyli musi on wyjechać
z portu, i tu wkracza Krone.

W przypadku portu rotterdamskiego
jest to wejście drugoplanowe, bo, jak
wspomniano, Holendrzy ustawili się
sprytnie względem przyrody i pomogli
jej, przekopując dodatkowe połączenia
kanałowe między spławnymi rzekami.
W rezultacie Rotterdam opuszcza dzien-
nie ok. 80 statków morskich, ale prawie
300 śródlądowych, 50% przychodzą-
cych ładunków jest wywożone barkami.
Port ma połączenia wodne z Niemcami,
Belgią, Francją, a także Szwajcarią
i Austrią (przez Dunaj), które tym sa-
mym mają niezły dostęp do morza. Bar-
ka z kontenerami w 4 dni dotrze do Ba-
zylei, zestaw z naczepą podkontene-
rową zrobi to szybciej, ale weźmie tylko
ułamek jej ładunku. Z portowego termi-
nala jest odprawianych także ponad 250
pociągów intermodalnych tygodniowo.

Krone, z siedzibą tuż przy holender-
skiej granicy, obserwuje bacznie rynek
przewozów kontenerowych i ma w Ho-
landii wiernych klientów, jak firma De

Rijke, jeden z partnerów prezentacji,
z 600 ciągnikami i 800 naczepami do
dyspozycji. Nie bez przyczyny jedno
z pierwszych centrów sprzedaży i ob-
sługi, jakie powstają teraz w różnych
krajach europejskich, zostało otwarte je-
sienią ub. roku właśnie w Rotterdamie.
Nie mogła nie zauważyć zmiany w mor-
skich przepisach dotyczących bezpie-
czeństwa SOLAS, jakie zostały wprowa-
dzone w lipcu 2016 r. Stanowią one, że
nadawca musi podać armatorowi ciężar
brutto kontenera najpóźniej dobę przed
przybyciem statku do portu załadunku.
To ma być Verified Gross Mass, zmie-
rzona w sposób wiarygodny – państwa
przyjmujące SOLAS ustalają szczegóły
tego pomiaru, przestrzegając dwóch
wytyczonych sposobów. Kontener bez
zadeklarowanej VGM nie zostanie zała-
dowany na statek! Przepis opracowano
pod kątem bezpieczeństwa na morzu
i w porcie, by w porządku ustawiania
kontenerów na pokładzie uwzględnić
także ich wpływ np. na stateczność czy
bezpieczeństwo przeładunku, ale do-
tknęło to także transportu zbiorowego,
bo wszystkie kontenery trzeba ważyć
i wychodzi na jaw prawda, którą wszy-

scy znają: są przeładowywane, i to
znacznie.

Oczywiście przepis swoje, a życie
swoje i armatorzy nakładają słone kary,
jeśli zważą dostarczony im kontener
i masa okaże się zupełnie inna, niż po-
dana jako VGM. Ale deklarację ktoś
musi podpisać, więc położono kres naj-
bardziej grubym przekrętom, przez któ-
re transport drogowy kontenerów ruszał
tylko nocą, gdy spały BAG i ITD. Można
przyjąć, że większość kontenerów bę-
dzie ważyła tylko tyle, ile przewidziała
ISO, czyli ok. 32 t – sporo, jak na trans-
port lądowy.

I tu właśnie wkracza Krone z nowym,
znacznie zmienionym programem pod-
wozi naczepowych, w których uwzględ-
niono m.in. konieczność legalnego
przewożenia w pełni załadowanych kon-
tenerów wszelkich wielkości i podtypów.
Drugi czynnik konstrukcyjny to pożąda-
ne, a w niektórych krajach wymagane
minimum obciążenia siodła przy prze-
wozie kontenera 20’ w tylnej pozycji. Do
tego dochodzą ograniczenia innego ro-
dzaju: kierowców jest mało, a doświad-
czonych bardzo mało i obsługę nacze-
py podkontenerowej trzeba maksymal-

Trochę tego jest? Ale MS Pirita o długości 133 m jest drobinką wśród kontenerowców, jakie mogą wpływać do portu
w Rotterdamie. Stale podgłębiane podejścia mieszczą największe tankowce, bo jest to zarazem największy ośrodek
przeładunku paliw, a także przeróbki ropy. Shell ma rafinerię na terenie portu, który jest wielkim zagłębiem przemysło-
wym. Infrastruktura umożliwia także rozładunek największych masowców z brazylijską rudą żelaza, która barkami po-
płynie do Ruhry. Rotterdam jest też stolicą... soków owocowych, tu przypływają tankowce z koncentratami, część takich
ładunków jest od razu rozcieńczana wodą, pakowana w kartony lub butelki i jedzie dalej. A Pirita popłynie do Hambur-
ga, Kolonii czy St. Petersburga jako feeder rozprowadzający po mniejszych portach kontenery pozostawione przezz
giganty, mieszczące ponad 20 tys. TEU naraz. Zwraca uwagę duży udział tank-kontenerów w ładunku.
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nie uprościć, jeśli mowa o modelu przy-
stosowanym do podejmowania różnych
długości. Krone oferowała eleganckie
rozsuwanie podwozia si łownikiem
pneumatycznym, ale przewoźnicy byli
zdecydowanie za mniej zawodną, nie
wymagającą sprężonego powietrza
i tańszą korbą.

Nowe naczepy Krone są lżejsze, dzię-
ki użyciu lepszych materiałów, ale praw-
dziwa nowość polega na zmianie nacis-
ków na siodło/osie dzięki nowatorskie-
mu rozwiązaniu tylnej części. Zwis ramy
został skrócony, a tym samym kontene-
r(y) są stawiane bardziej ku przodowi,
dociążając siodło. To wymagało opraco-
wania nowej, bardzo krótkiej osłony
przeciwnajazdowej, dzięki której tylny
zamek kontenerowy znajduje się 525
mm za tylną osią w naczepie prostej
pod kontenery 20’ SDC27 eL20 (Krone
pracuje nad nazwami poszczególnych
modeli łatwiejszymi do odróżnienia i za-
pamiętania). Zwyczajowo ten wymiar
wynosił 700÷900 mm, przesunięcie
kontenera do przodu umożliwia w pełni
legalne przewożenie jednostki 28-tono-
wej brutto na wszystkich drogach oraz
32-tonowej w transporcie kombinowa-
nym, tj. do 150 km od Rotterdamu.
SDC27 el20 najbardziej profituje na no-
wej konstrukcji, ponieważ w zamyśle
producenta ma być modelem wolume-
nowym, kupowanym na długie lata, do
najgorszej roboty polegającej na szyb-
kim przerzucaniu 20-tek między termi-
nalami przez cały rok, a więc także
w porach, kiedy bardzo przyda się po-
prawa trakcji przez większy nacisk na
siodło. Optymalny i legalny rozkład na-
cisków oraz większa ładowność, to
szansa na poprawę rentowności dzięki
lepszej wydajności i niższym manda-
tom!

Ten sam pomysł krótkiego zwisu i pła-
skiej osłony przeciwnajazdowej zasto-
sowano w drugiej nowości Krone: na-
czepie Box Liner SDC 27 eLTU70
umożliwiającej przewóz absolutnie
wszystkich kontenerów, na jakie może
natknąć się przewoźnik. Dotyczy to tak-
że masy: ta wielofunkcyjna naczepa
waży poniżej 5 t w podstawowej specy-
fikacji. Jest to zupełnie nowy projekt,
pojazd o modułowej budowie wykona-
ny z bardzo dużym udziałem stali o wy-
trzymałości na poziomie 700 MPa. Za-
chowano podstawową zasadę konstruk-
cyjną ramy z rurą centralną, zapobiega-
jącą kleszczeniu ruchomych elemen-
tów, teraz z obu stron. Ta naczepa może
mieć bowiem 4 rozstawy sworzeń kró-

lewski-osie: superkrótki (jeśli można tak
przetłumaczyć opisowe „pushed toge-
ther”), ekstrakrótki,  krótki i  długi.
Wszystko jest nowe, a pneumatyczny
napęd tylnej belki powędrował do opcji.

Naczepa SDC 27 eLTU70 ma krótki
zwis, w tym przypadku 565 mm, z tymi
samymi korzyściami w przypadku prze-
wozu kontenera 20’ w tylnym położeniu.
Skracając ją do pozycji „pushed toge-

Dzięki nowym paragrafom w SOLAS
zmierzono to, o czym wszyscy wiedzie-
li: kontener 32-tonowy to nie wypa-
dek przy pracy, tylko standard i trzeba
być gotowym do zmierzenia się z ta-
kim wyzwaniem. Jeśli ma to być prze-
wóz całkowicie zgodny z prawem
i bezpieczny, potrzebne są, zdaniem
inżynierów Krone, sprytne ulepszenia
nawet najprostszej naczepy pod 20-
tki. Ulrich Josefowitsch, odpowiedzial-
ny w firmie za tą specjalność, poka-
zuje opatentowane rozwiązanie tylnej
osłony przeciwnajazdowej...

...dzięki której kontener powędrował o co najmniej 20 cm do przodu, odciąża-
jąc osie, dociążając siodło. Służby mogą ważyć do woli i przecierać oczy, o 100
kg przeciążenia osi się nie przyczepią.

naczepa Krone zwykła naczepa
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Przednie zamki są tak skonstruowane, że można na nich zapiąć kontener 40-stopowy bez tunelu lub, złożywszy
„twistlocka” do góry, kontener 45-stopowy ze ściętymi lub prostymi narożnikami. Belka z zamkami może być wysu-
wana, to jedna z opcji naczepy TU70.

Najważniejsza dla sprawy regulacja rozsta-
wu sworzeń-osie odbywa się na zasadzie
zablokowania rurowej ramy przedniej częś-
ci naczepy w jej podwoziu. Kierowca usta-
wia zapadkę w pozycji odpowiadającej kon-
tenerowi, jaki ma załadować i rusza ciągni-
kiem do przodu lub cofa, przy zahamowa-
nych kołach naczepy, aż otwory odpowiada-
jace żądanej długości znajdą się naprzeciw
siebie.

Podobnie jest przy wysuwaniu tylnej części ramy. Na jej rurze znaj-
dują się oznaczenia, kolejno odsłaniane przy pokręcaniu korbą me-
chanizmu. Gdy kierowca zobaczy właściwy znacznik, przestaje krę-
cić i składa korbę, blokując tym ruchomy fragment. Krone jest wier-
na konstrukcji z centralną rurą, uważając, że tylko w takiej nie doj-
dzie do kleszczenia, gdy naczepa stoi nierówno. A w nowej kon-
strukcji poprawiono prowadzenie ruchomych elementów.
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SDC 27 eLTU70 o długości „pushed together” pomyka dziarsko i zwinnie z kontenerem 20-
stopowym, który może mieć 24 t, jeśli ciągnik jest 2-osiowy. Dociążenie mostu napędowego
dzieki krótkiemu zwisowi poprawia trakcję; można zauważyć większy o 100 mm rozstaw osi
1-2 (1410 mm). To dużo subtelniejsza konstrukcja, niż ta pod 20-tki.

ther” można załadować kontener 28-to-
nowy w transporcie kombinowanym bez
przekroczenia dopuszczalnych nacis-
ków na osie. Poza 150-km promieniem
transportu ładowność wynosi 24 t, sama
zmiana położenia tylnych zamków po-
woduje dociążenie siodła o ok. 500 kg
w porównaniu z tradycyjnym rozwiąza-
niem, a używając skracania rozstawu
osi można dołożyć ponad tonę.

Największą zaletą przeprojektowane-
go pojazdu jest jego wielofunkcyjność:
mieści kontenery od 20 do 45’ niezależ-
nie od długości tunelu i ukształtowania
narożników (przy pełnej specyfikacji,
z wysuwem przedniej belki). Opracowa-
no w tym celu uniwersalny blok przed-
nich zamków, na kontenery bez tunelu,
a także 45-stopowe ze ściętymi naroż-
nikami lub bez. Zaletą rozwiązania Kro-
ne jest brak elementów odejmowanych,
które można by zgubić w którymś por-
cie. Mechanizm zmiany rozstawu osi

jest prosty w obsłudze i „idiotoodporny”
– wystarczy ustawić dźwignię rygla wy-
suwu w pozycji opisanej piktogramami
i ruszyć do przodu/tyłu ciągnikiem,
a blokada zadziała samoczynnie w mo-
mencie pokrycia się otworów w rucho-
mej i stałej części ramy. Środkowe zam-
ki pod 2x20’ po prostu obraca się do po-
zycji roboczej.

Produkcja nowej naczepy zacznie się
tego lata, jej rozwój jeszcze trwa, przy-
będą nowe możliwości. Dopracowuje
się wyposażenie w generator do zasila-
nia kontenerów chłodniczych i przysto-
sowanie do tank-kontenerów, a także do
tzw. „ruskiego przeładunku”, czyli z ze-
stawem złamanym przed rampą tak, że
jest z niej dostęp do przedniego konte-
nera, ustawionego drzwiami do przodu.
Zostanie dodana funkcja sterowania
rozkładem obciążeń siodło/osie za po-
mocą regulacji ciśnienia w miechach
zawieszenia.

Nowa naczepa nie wyeliminowała
z produkcji wcześniejszych modeli uni-
wersalnych Krone, w tym Box-Linera
SDC 27 eLTU6, którego firma począt-
kowo skazywała na zapomnienie ze
względu na dużą masę (5900 kg). Cięż-
ka konstrukcja wynikała z jej przystoso-
wania do zmiany rozstawu osi pod ob-
ciążeniem kontenerem 20’ tak, by na
czas transportu był pośrodku, a do roz-
ładunku z tyłu. Okazało się, że są klien-
ci wierni temu rozwiązaniu, którzy wy-
musili utrzymanie go w produkcji. Ich
przywiązanie wynikało z kolei z zalece-
nia, by co najmniej 25% obciążenia na-
czepy przypadało na siodło. Ale nie dało
się wprowadzić krótkiego tyłu, podob-
nie jak w Box Linerze SDC 27 eLTU5.
Tu ulepszenia objęły tylko łatwiejsze wy-
suwanie przedniej belki pod kontenery
45’, które można przewozić ze wszech
miar zgodnie z przepisami, jeśli mają
długi tunel i ścięte narożniki. Na inne
przypadki trzeba mieć dyspensę albo li-
czyć na szczęście, choć rozkładany tyl-
ny zderzak widać z daleka i znowu tylko
noc może uratować przed okiem in-
spektora. Wysuw tyłu jest pneumatycz-
ny. To wszystko kosztuje masę, TU5
plus waży 5750 kg, toteż przewoźnicy
holenderscy wprowadzający nas w ar-
kana transportu kontenerów bardzo wy-
czekiwali na TU70, nową jakość, jaką
wniosła Krone przemyślnymi rozwiąza-
niami premierowej naczepy. Spedycja
De Rijke zamówiła od razu 100 sztuk.

Roczna produkcja podkontenerówek
w Krone wynosi ok. 2 tys. szt, może to
nieduża część z 41 tys. pojazdów, jakie
opuszczają Werlte, ale jak widać warto
powalczyć o lepsze wyniki w tej niszy.
Stawiając jak zwykle na perfekcję roz-

„Siedemdziesiątka” też ma
krótki zwis z płaską osłoną
przeciwnajazdową. Ze
względu na wysuw tylnej
belki poprawiono odporność
na uderzenia, dodając pro-
fil „delta” przejmujący ener-
gię uderzenia. Zwarta kon-
strukcja wymusza zastoso-
wanie rynkowych okrągłych
świateł tylnych zamiast fir-
mowych Krone, wyświetlają-
cych LED-ami koronę. Ale
Ferrari też mają okrągłe...
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wiązań konstrukcyjnych i wykonania,
producent nie zapomina o swoich obo-
wiązkach po sprzedaniu naczepy.
O centrach, które mają być krajowymi
ośrodkami sprzedaży, finansowania za-
kupu, obsługi technicznej i obrotu po-
jazdami używanymi, już wspominaliśmy.
Jesienią zacznie działać nowy magazyn
części zamiennych w Herzlake, a wśród
nich znajdą się części do własnych osi
Krone. Ten pomysł też okazał się trafny,
dotąd wyprodukowano ponad 30 tys.
osi z minimum problemów technicz-
nych. Produkujący je zakład w Dinklage
również jest rozbudowywany i moderni-
zowany, a uwieńczeniem inwestycji
będzie centrum walidacyjne, budowane
w Linden w pobliżu fabryki kosztem 15
mln euro. Krone planuje kolejny dobry
rok. Jego podsumowanie finansowe na-
stępuje z początkiem lipca zgodnie
z cyklami w rolnictwie, od którego się
zaczeło, ale teraz to pojazdy generują
ponad 2/3 obrotu. Warto dodać, że Pol-
ska jest 1. rynkiem eksportowym Krone,
z 5 tys. naczep sprzedanych w ub. roku
– przed Holandią! (WK)

SDC 27 eLTU6 był bohaterem jednego z wcześniejszych pokazów pojazdów Krone do transportu kombinowanego, ale
nie przekuło się to na jego pozycję w sprzedaży, mimo zalet pomysłu. Polega on za mocowaniu kontenera 20-stopowe-
go na „saniach”, ramie ruchomej względem podwozia. Odblokowując przesuw, za pomocą ciągnika przemieszcza się
się kontener wraz z przednią częścią ramy do przodu, rozkładając jego ciężar na siodło i osie. Przed przeładunkiem
wystarczy cofnąć i uzyskuje się bezpośredni dostęp z rampy. Konstrukcja zdolna do takich sztuczek pod 30-tonowym
obciążeniem wyszła dość ciężko.

SDC eLTU5 Plus przygotowana
do załadowania 45-stopowego
kontenera chłodniczego i to Hi-
Cube. System opisów ułatwia
kierowcy rozpoznanie wielkości
i rodzaju, HC zawsze ma tunel,
przynajmniej w Niemczech, i to
w 90% długi, więc zapięcie po-
winno być bezproblemowe.

SDC 27 eLTU6 ma 3 rozstawy sworzeń-osie: 5685, 7480
i 8115 mm, regulowane przez przesunięcie przedniej części
ramy względem centralnej, spinającej podwozie. Do tego
pneumatycznie wysuwa się tylną belkę, a ręcznie rozkłada
zderzak, jeśli kontener wystaje poza przepisową długość
i wymaga zezwolenia.
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Wielton przejmuje niemiecką Grupę Langendorf

W dniu 23 maja Wielton
przejął 80% udziałów Grupy
Langendorf, niemieckiego
producenta naczep, m.in.
specjalistycznych pojazdów
do przewozu szkła i prefabry-
katów. Wartość transakcji wy-
niosła 5,3 mln euro. W jej na-
s tępstwie Grupa Wie l ton
może zwiększyć przychody
o 200 mln zł rocznie. Akwizy-
cja Langendorf to pierwszy
krok w realizacji nowej strate-
gii wzrostu Grupy, ogłoszonej
przez Wielton na początku
kwietnia, polegającej na wy-
kupowaniu mniejszych pro-
ducentów europejskich o dob-
rych markach. Przejęcie Lan-
gendorf ułatwi także Wielto-
nowi wejście na rynek nie-
miecki.

„Przejęcie Langendorf jest
składową Strategii Wzrostu
2020, dokładnie przemyśla-
nego planu, który zaczynamy
realizować. Langendorf jest
marką z ponad 125-letnią tra-
dycją, o bardzo dobrej mię-
dzy narodowej renomie. Ma
unikalne know-how w zakre-
sie budowy specjalistycznych
wywrotek, w tym pojazdów
izolowanych oraz transporte-
rów do przewozu szkła i pre-
fabrykatów. Dzięki tej akwizy-
cj i  Grupa Wielton przede
wszystkim poszerzy portfel
produktowy. Zwiększy rów-
nież swój udział w bardzo
doj rza łym,  na jwiększym
w Europie rynku niemieckim.
Rocznie sprzedawanych jest
tu aż 54 tys. naczep i przy-
czep” – potwierdza Mariusz
Golec, prezes Zarządu Wiel-
ton S.A.

Grupa zyska partnera z wy-
jątkowym know-how techno-
logicznym. Jak podkreśla
prez. Golec, jest to jedna
z kluczowych wartości doda-
nych transakcji. Dzięki połą-
czeniu sił działu rozwojowo-
konstrukcyjnego Langendorf
z  w ie luńsk im CBR-em
wzrosną możliwości tworze-
nia i komercjalizacji innowa-
cyjnych pojazdów. Przejęcie

pozwoli także na zwiększenie
efektu skali zakupów w Gru-
pie i poprawę obsługi po-
sprzedażnej: Langendorf ma
45 wyspecjalizowanych punk-
tów serwisowych w Niem-
czech i w krajach europej-
skich.

„Wielton opiera swój wzrost
na silnych, lokalnych mar-
kach i ich rozwoju w ramach
Grupy. Działamy jako multi-
brand, a przejmowane spółki
są dla nas partnerami. Sta-
wiamy na ewolucję, nie robi-
my rewolucji. Langendorf na-
dal będzie sprzedawał swoje
produkty w Niemczech i na
dotychczasowych rynkach
pod własną marką oraz wyko-
rzysta kapitał utworzonej rok
temu Wielton GmbH” – zapo-
wiada Mariusz Golec.

Langendor f  z  s iedz ibą
w Waltrop jest rodzinną firmą,
z ponad 70-letnim doświad-
czeniem w produkcji naczep:
wywrotek, transporterów pre-
fabrykatów budowlanych, na-
czep niskopodwoziowych,
dwupoziomowych, transpor-
terów szkła w taflach, pojaz-
dów specjalnych. Jest lide-
rem w Niemczech w segmen-
cie pojazdów do przewozu
szkła, ma 57-% udział w ryn-
ku, a w 1. kwartale była na 4.
miejscu pod względem sprze-
daży wywrotek. W ub. roku
na drogi wyjechało łącznie
1000 pojazdów wyproduko-

wanych w Waltrop. Langen-
dorf sprzedaje ok. 53% pro-
dukcji na rynku niemieckim,
reszta trafia do Włoch, Polski,
Norwegii, Holandii, Szwajca-
rii, Austrii, Francji, a nawet
Japonii i Singapuru. Średnie
roczne przychody sięgają 48
mln euro.

Grupa Wiel ton przeję ła
80% udziałów Langendorf,
pozostałe 20% będzie przej-
mowane przez kolejne 4 lata,
począwszy od 2019 r., po 5%.
„Transakcja jest obustronnie
korzystna. Langendorf dzięki
niej będzie mógł zwiększyć
udział w rynku w poszczegól-
nych segmentach,  zyska
możliwość wejścia na nowe
rynki i zwiększenia udziału na
tych, na których jest obecnie
mniej rozpoznawalny. Wielton
będzie miał w nas partnera,
który doskonale zna lokalny
rynek i ma na nim ugrunto-
waną pozycję” - podkreśla dr
Klaus Strautmann, Dyrektor
Generalny Langendorf i właś-
ciciel firmy po jej wykupieniu
kilka lat temu z rąk komorni-
ka. Firma jest bowiem zacna,
ale nie ma szczęścia bizneso-
wego.

Grupa Wielton od 2 lat bu-
duje swoją pozycję na rynku
europejsk im w oparc iu
o przejmowanie silnych lokal-
nych marek. W maju 2015 r.
przejęła spółkę Fruehauf,
wiodącego producenta na-

czep i przyczep we Francji,
który ma obecnie 22-% udział
w rynku. W sierpniu tego sa-
mego roku do Grupy dołączy-
ła  włoska spółka V iber t i
Rimorchi (dawniej Italiana
Rimorchi). Należące do niej
marki Viberti i Cardi są od bli-
sko 100 lat postrzegane jako
symbol jakości i niezawodno-
ści we Włoszech. Partnerstwo
z Fruehauf i przejęcie czoło-
wych włoskich marek otwo-
rzyło Wieltonowi drogę do
zdobycia pozycji 3. najwięk-
szego europejskiego gracza
w branży. W procesie nego-
cjacji transakcji Grupę Wiel-
ton wspierały firmy JP Weber
Investment Advisory oraz
kancelaria DZP – Domański,
Zakrzewski, Palinka.

Jedną ze specjalności Langendorfa są naczepy z niezależnie zawieszonymi kołami, kom-
pletowane jako pojazdy do przewożenia tafli szklanych, ustawianych pionowo prefabry-
katów budowalnych lub jako 2-pokładowe naczepy dystrybucyjne. To mała, ale bardzo
wyspecjalizowana  nisza rynkowa, dzielona między kilka firm europejskich.

„Transakcja pomiędzy Wiel-
ton i Langendorf jeszcze
bardziej zwiększy siłę zaku-
pową i pozycję negocja-
cyjną Grupy” – zaznacza
Mariusz Golec.
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Fliegl ma ciekawy pomysł na biznes
naczepowy, produkując kilkanaście linii
zupełnie różnych pojazdów, a w ramach
każdej bogactwo typów, wersji, rozwią-
zań czasami bardzo wysublimowanych.
To ma zalety, m.in. uniezależnia od wah-
nięć koniunktury w różnych specjalnoś-
ciach transportu, ale wymaga żelaznej
organizacji. Można powiedzieć: jaki pro-
blem, Ordnung w Niemczech. Wcale nie
było łatwo, właściciel firmy Helmut Fliegl
nie kryje trudnych kart z jej historii.
Mowa bowiem o Niemczech Wschod-
nich. Triptis to małe miasteczko w po-
bliżu Gery, a pomysł na robienie tu inte-
resów zaraz po zjednoczeniu Niemiec
wyglądał na dobry tylko z dalekiej Ba-
warii.

Tam od 1976 r. działa przedsiębior-
stwo Fliegl Agrartechnik, obecnie jeden
z największych europejskich producen-
tów sprzętu rolniczego, a zwłaszcza
przyczep. Jego założyciel Josef Fliegl
postanowił nie dzielić go między licz-
nych potomków, lecz każdemu założyć
nowe gospodarstwo. Gdy Helmutowi
minęła 20-tka, zaczął rozglądać się za
czymś dla niego. Fundusz powierniczy
zarządzający majątkiem dawnej NRD
miał do sprzedania zakład remontujący
maszyny rolnicze w Triptis. Obaj odwie-
dzili to miejsce i przyjęli, że na pewno
wkrótce rozwinie się tu nowoczesne rol-
nictwo, powstanie popyt na nowoczes-
ny sprzęt, okazja na szybki profit.

Niestety, zderzyli się czołowo z fru-
stracją, w jaką popadli Niemcy ze
wschodnich landów zjednoczonego
kraju. Przez tyle lat im tłumaczono, że
tamci to wróg, a teraz mają nimi kiero-
wać i co gorsza wymagają wydajnej ro-
boty, co jest jawnym gnębieniem ludzi
pracy! Wiele firm założonych w Turyngii
na początku lat 90. padło lub wróciło na
Zachód, gdzie płace są wyższe, ale pra-
cownicy bardziej obliczalni. Helmut
Fliegl też liczył się z taką możliwością,
a było mu trudniej niż innym ze wzglę-
du na wiek – nie traktowano poważnie
21-latka. Trzeba było uciekać się do dra-
końskich sposobów.

Jeszcze groźniejsze było fiasko pla-
nów biznesowych: nikt nie chciał orać

Fliegl pojazdy wagi muszej
W pierwszych dniach maja Fliegl Trailer uroczyœcie obchodzi³a 25-lecie istnienia. Z tej okazji firma
postanowi³a zaprezentowaæ w fabryce w Triptis wszystko, co w niej powstaje. Zrobi³o siê ciasno!

ugorów po VEB-kombinatach rolnych.
A nuż wrócą komuniści i znów odbiorą?
Przez pierwsze 4 lata nic nie sprzeda-
no, podpierając się remontami sprzętu
z bawarskiej produkcji. Konieczna była
szybka zmiana specjalności i wybrano
transport drogowy, który wyglądał wte-
dy obiecująco. Tak więc historię Fliegl
Trailer odlicza się od 1991 r., ale można
tu podać także 1992 r. jako datę powsta-
nia pierwszej naczepy niskopodwozio-
wej, z którą młoda firma pojechała na
IAA Hanower. Konkurenci ją obśmiali,
ale szybko im przeszło, bo nowy produ-
cent zaczął być zauważany na transpor-
towych salonach. Udało się ułożyć sto-
sunki z załogą, tym bardziej, że szef
z małżonką zamieszkali  w okolicy
i wrośli w jej społeczność, która nadal
jest biedna w porównaniu z Westies.
Wielką pomocą służył dział rolny Fliegl,
dzieląc się technologią i wiedzą o orga-
nizacji produkcji w przemyśle metalo-
wym. Dzięki temu nie wyważano dawno
otwartych drzwi, jeśli chodzi o obróbkę
blachy, spawanie czy zabezpieczenie
przeciwkorozyjne, a zakupy materiałów
i podzespołów są robione dla całej gru-
py, obniżając koszty.

Kolejna przełomowa data to otwarcie
nowego zakładu w Triptis. Produkcja
Fliegla jest obecnie podzielona między
stary Werk 1, który produkuje pojazdy
specjalistyczne i dostarcza większe
podzespoły, w tym ramy, dla nowego,
położonego nieco dalej od miasta, ale
tuż przy autostradzie A9 Monachium-
Berlin. Mimo znaczenia, jakie ma uprze-
mysłowienie regionu, Helmut Fliegl do
dziś wspomina ze zgrozą biurokratycz-
ne przeszkody, jakie musiał pokonać
pod drodze do Werk 2. Ten główny
obiekt Fliegl Trailer działa od końca
2005 r. Składają się na niego 2 główne
części: lakiernia i linia montażu. Obli-
czono go na wydajność 5 tys. pojaz-
dów rocznie przy pracy 1-zmianowej
i tyle faktycznie powstało w najlepszym
roku 2008, po czym przyszedł kryzys
i Werk 2 trzeba było zamknąć! Firmę
uratował stary zakład, w którym nie
ustawała produkcja pojazdów na jed-
nostkowe zamówienia i to było doś-

wiadczenie na przyszłość: na takie za-
wsze są klienci. Poza tym budowę sfi-
nansowano z własnych środków, nie
zabiegając ani o pomoc rządową, ani
o kredyty: tak wyszło najtaniej i bez ob-
ciążeń odsetkami.

Kolejne lata to powolna odbudowa
pozycji i odrabianie strat finansowych.
Ubiegły rok zamknięto wynikiem 4500
pojazdów i obrotem 80 mln euro. Nie
podaje się zysku, ale Helmut Fliegl przy-
znał, że marża ze sprzedaży nie sięga
5% i jest to jednym z problemów: trze-
ba produkować dużo i tanio, by zarobić
na naczepach. Wiele detali wykonuje się
we własnym zakresie, jeśli można zro-
bić je taniej, niż poddostawca. Jest to
też organizacja oszczędnie gospodaru-
jąca ludźmi: cała załoga zakładów
w Triptis liczy ok. 230 osób, a dział kon-
strukcyjny raptem 8! Każda specjalność

„Najlepszym pomysłem, na jaki dotąd
wpadłem, było poślubić moją żonę
Margit” – mówi Helmut Fliegl. Jeśli
szczerze, to można mu pozazdrościć,
nie mniej niż zakładu.
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ma swojego konstruktora prowadzące-
go. Helmut Fliegl uważa, że taka samot-
ność sprzyja koncentracji na zadaniu,
bez rozmycia odpowiedzialności i roz-
praszania na inne tematy, jakie często
zdarza się w dużych biurach. Sam, jako
mechanik maszyn rolniczych z wykształ-
cenia, zna się na technice i produkcji,
ma cały proces rozwoju pod kontrolą.
Jego żona Margit kieruje pracami biu-
rowymi, dwójka starszych dzieci już po-
jawia się w zakładzie po szkole, by po-
znawać ten trudny fach od podszewki.

Stawiając nowy zakład od podstaw,
znaleziono miejsce na innowacyjne roz-
wiązania służące jakości i wydajności.
Postawiono tam roboty spawalnicze,
wprawdzie nie pierwsze w firmie, ramy
w Werk 1 też są spawane na zautomaty-
zowanych stanowiskach. Zamówiono
najbardziej energooszczędne laserowe
wycinarki, arkusze blachy są tak rozry-
sowane na rozkroje, by wykorzystać
każdy jej skrawek. Energię pozyskuje
się ze spalania biomasy i z ogniw foto-
woltaicznych na dachu hali. Przygoto-
wując ramy do śrutowania używa się
specjalnie przygotowanego materiału
ściernego, stalowych ziaren z ostrymi

Początek Zakładu 2 to wycinarki laserowe, małe prasy
i roboty spawające powtarzalne elementy.

Komorę lakierniczą opuszczają po gruntowaniu 2 ramy wy-
wrotkowe typu Curved. To jeden z patentów Fliegla: ramy
są zaokrąglone w przedniej części. Dzięki temu są lżejsze,
m.in. dlatego, że siły przy wywrocie są przenoszone na ramę
najkrótszą drogą. Dodatkowo, narożniki nie wystają na ze-
wnątrz, zmniejszając opór powietrza i ryzyko zaczepienia
o coś na placu budowy.

Osie podjeżdżają na wspólnym wózku, a po zamontowaniu ich geometria jest
sprawdzana przyrządem laserowym.

Produkcja i lakiernia są od-
dzielone od montażu, poma-
lowane ramy są przenoszo-
ne suwnicą pod sufitem.

Rama wędruje wzdłuż 250-metrowej li-
nii montażu poprzecznie do niej. W ten
sposób ułatwiono podawanie podzespo-
łów z powierzchni logistycznych, lepszy
jest dostęp ze wszystkich stron.
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krawędziami, lepiej wnikającymi w zaka-
marki ramy, niż kulki.

Gwoli wyjaśnienia: podstawowym za-
bezpieczeniem przeciwkorozyjnym po-
jazdów Fliegl jest cynkowanie ogniowe.
Nie można go jednak stosować do kon-
strukcji ze stali wysokowytrzymałych, te
trzeba malować. Ramy są cynkowane
u podwykonawców, a przez rozpoczę-
ciem montażu każda jest ustawiana na
stanowisku pomiarowym w celu spraw-
dzenia, czy nie wypaczyła się w gorącej
kąpieli. Jeśli przekracza tolerancje, jest
prostowana.

Montaż końcowy w Triptis też różni się
od innych: ramy są przenoszone po-
przecznie pomiędzy kolejnymi stanowi-
skami, a podzespoły dostarczane od
tyłu, z pojemnych powierzchni magazy-
nowych. Uznano, że taka organizacja
jest bardziej sprawna, bo większość
czynności przy osiach, hamulcach,
oświetleniu wykonuje się z tyłu nacze-
py. Takt wyliczono w ten sposób, że
wszystkie pojazdy są montowane w do-
wolnej sekwencji, co jest dużym wyzwa-
niem dla załogi i technologów, a tym
samym dla kierownictwa, bo o dobrych
pracowników nadal trudno. Fliegl za-
chęca okoliczną młodzież i zapewnia jej
szkolenie, ale nie ma wielu chętnych do
tego żmudnego i odpowiedzialnego za-
jęcia, pod okiem wymagającego szefa.
Na stanowiskach montażowych słychać
Polaków, część rysunków złożeniowych
ma opisy w innych słowiańskich języ-
kach. „To Niemiec, ale dobrze pracuje”-
chwalił swojego pomocnika jeden z pol-
skich monterów, którego zagadnęliśmy
na linii. O tempora!

Oczywiście wszystko to, co wykona
międzynarodowa załoga, trzeba spraw-
nie sprzedać i tu podporą firmy jest do-
brze rozwinięty eksport, przekraczają-
cy 60% produkcji. Marka Fliegl jest
obecna w całej Europie od Hiszpanii
po Rosję i od Skandynawii po Rumu-
nię, trafia także do Afryki Północnej.
W Polsce reprezentuje ją podwrocław-
ski Lux-Truck, firma zajmująca się tak-
że sprzedażą naczep używanych róż-
nych marek. W ub. roku mogła zanoto-
wać ponad 300 nowych rejestracji.
Dobry wynik, zważywszy na pewną
ostrożność w interesach ze strony pro-
ducenta, który 2-krotnie został okra-
dziony przez wcześniejsze polskie
przedstawicielstwa.

Fliegl stawia w swych pojazdach na 3
główne cechy niełatwe do pogodzenia:
małą masę, innowacyjność (często
ukierunkowaną na ekologię), a jedno-

Kurtynówki Fliegl mają podłogę ze
sklejki 30 mm podpartej od spodu do-
datkowymi profilami omegowymi.

Końcówka l ini i
montażu: zabudo-
wa, podmontowa-
na na sąsiednich
stanowiskach, jest
nakładana na pod-
wozie. Tu wszędzie
są markowe pod-
zespoły, uzupełnio-
ne o własne, po-
mysłowe rozwiąza-
nia.

Do takich należy m.in. górny profil dachowy o większej sztywności, niż spoty-
kane na rynku. Dzięki temu podniesiony do rozładunku dach nie zapada się
pośrodku, jest mniej narażony na zaczepienie masztem wózka. Do podnosze-
nia służy bardzo prosty mechanizm dźwigniowy, z przodu wysokość dachu jest
równie prosto dopasowywana do ciągnika.
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Naczepa 2-osiowa do transportu po niemieckich drogach: ten pomysł święci
teraz triumfy. Może to być droższe wykonanie za osiach 10-tonowych rozsta-
wionych o 1810 mm lub na standardowych z rozstawem 1310 mm. Wtedy jest
o kilka tys. euro taniej; DMCZ jest ograniczona do 36 t, jeśli jednak liczą się
miejsca paletowe lub pojemność pod opończą, nie jest to wadą. Tak może być
np. przy transporcie okien, więc Twina można uzupełnić o konsolę do przewo-
żenia wózka widłowego.

cześnie prostotę wykonania. Od począt-
ku starano się produkować lekko, a klu-
czem do tego jest sposób wykonywa-
nia otworów ulżeniowych w środnikach
ramy. Są one przetłaczane, dzięki cze-
mu można ująć najwięcej masy, nie tra-
cąc na sztywności skrętnej. Ta konstruk-
cja jest łączona z zastosowaniem stali
o wysokiej wytrzymałości w nowej linii
naczep Greenlight, jaką zapoczątkowa-
no w 2014 r. jako ukoronowanie starań
firmy o wyroby służące zrównoważone-
mu transportowi, tj. produkowane z mi-
nimum wpływu na środowisko, przewo-
żące jak najwięcej w jednym kursie, słu-
żące długo i niezawodnie.

Naczepy kurtynowe RoadRunner
i MegaRunner są o ok. 500 kg lżejsze
niż przeciętne na rynku, natomiast Gre-
enlight zbliżają się do poziomu kon-
strukcji superlekkich z oszczędnością
na masie przekraczającą tonę, a wg za-
pewnień producenta są od nich znacz-
nie mocniejsze. Do tego, kurtynówki
Fliegla wyróżniają się pomysłowym wy-
konaniem wielu ważnych detali, seryjnie
lub w opcji. Jednym z najciekawszych
rozwiązań są naczepy 2-osiowe Twin.
Pomysł nie jest nowy, zrodził się w la-
tach kryzysu, ale wraz z nim umarł, by
teraz odżyć za sprawą zmian w staw-
kach niemieckiego myta drogowego po
1.10.2015. Naczepa na 2 osiach o noś-
ności 10 t jest dużo lżejsza niż 3-osio-
wa: RoadRunner Twin waży 5400 kg,
a MegaRunner niecałe 5700 kg. Zestaw
może mieć DMCZ 38 t, ale na ładowno-
ści traci się tylko ok. tony, więc w prze-
wozach liczonych liczbą palet, a nie
ładownością, nie jest to dużą prze-
szkodą. Dodatkową korzyścią jest
mniejsze zużycie paliwa dzięki obniżo-

Inny pomysł to dokręcana kieszeń kło-
nicowa umożliwiająca wysunięcie jej
poza obramowanie podłogi, jeśli do-
raźnie jest potrzebna większa szero-
kość załadunku.

Unikalnym rozwiązaniem Fliegl jest naczepa MegaRunner 4.0 mieszcząca się w skrajni 4-
metrowej przy pełnych 3 m wysokości wewnętrznej. Takie było wymaganie na kilku ryn-
kach, m.in. w Szwajcarii. Obniżono łabędzią szyję do 3 cm, wobec której to pojęcie traci
sens, cały spód naczepy w przedniej części to masywna płyta z usztywnieniami, od środka
tworząca podłogę. Mimo podparcia rozwidloną ramą, lepiej rozłożyć dodatkową nogę,
jeśli naczepa miałaby być załadowywana odpięta od ciągnika.
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nym oporom ruchu, nawet o 2,4 l/100
km, co potwierdziła DEKRA. A główny
bonus to 1,8 eurocenta oszczędności
na każdym km, bo za zwykły zestaw pła-
ci się 13,5 ec/km, a za 4-osiowy 11,7 ec/
km. Popyt na pojazdy Fliegl Twin jest
duży i sięga także Polski.

I na koniec największa sensacja: zestaw Eurocombi z naczepą Twin i nietypo-
wym rozwiązaniem wózka dolly. Helmut Fliegl jest jednym z entuzjastów ze-
stawów 25,25-metrowych, a wózki dostarcza skandynawskim odbiorcom. Teraz
długie pojazdy zostały dopuszczone na niemieckie drogi, ale przy 40 t DMCZ,
wobec czego tym bardziej nie mają sensu 3 osie w naczepie. Nowością jest
rozwiązanie dyszla wózka, który tworzy dwa przeguby: przy zaczepie pojazdu
i przy samym dolly. Dzięki temu zestaw mieści się w narzuconych przez prze-
pisy okręgach bez konieczności sterowania kołami wózka.

Naczepa Ultralight stoi na wadze, któ-
ra zmierzyła 4950 kg, bez koła zapa-
sowego, z uproszczoną kurtyną, 19,5-
calowymi hamulcami, ale z przednią
ścianą osłoniętą zabezpieczeniem
przeciw uderzeniu ładunku Heavy
Blocker. Rama ze stali wysokowytrzy-
małej ma typowe dla Fliegli otwory
ulżeniowe z przetłoczeniami i jeszcze
specjalne przegięcie na środniku.

Najnowsza, jeszcze prototypowa na-
czepa kurtynowa MaxiRunner Ultralight
o masie własnej 4900 kg przechodzi
obecnie testy u przewoźnika specjalizu-
jącego się w przewozie szkła. „Na IAA
klient zachęcił nas do zejścia z masą
poniżej 5100 kg. Podjęliśmy to wyzwa-

nie, udało nam się wysłać na drogi
znacznie lżejszy pojazd MaxiRunner” –
komentuje Helmut Fliegl. Oszczędności
masowe zaczynają się od ramy ze stali
wysokowytrzymałej, usztywnionej do-
datkowym przetłoczeniem środnika. Za-
stosowano podłogę ze sklejki 27 mm,
zamiast standardowej 30 mm, małe tar-
cze hamulcowe, aluminiowe nogi pod-
porowe i koła. Ta ultralekka konstrukcja
ma certyfikat według EN 12642 XL,
a warto podkreślić, że Fliegl stosuje kil-
ka własnych rozwiązań dodatkowego
zabezpieczenia ładunku. Otwory kotwi-
czace w obramowaniu naczepy można
wykorzystać do przykręcania paletsto-
pów lub/i blokowania ramy przegradza-
jącej wnętrze.

Fliegl Trailer wprowadza teraz także
krótszą wersję modelu RoadRunner Coil
x-tra short, przeznaczoną do transportu
stali. Przewoźnicy transportujący wy-
łącznie lub głównie drut i blachę nie
liczą w metrach, lecz w tonach. Nie są
im potrzebne długie naczepy, tylko wy-
dajne i niezawodne. Długość całkowita
x-tra short wynosi ok. 10,4 m, dzięki cze-
mu jej masa to tylko ok. 4700 kg i moż-
na uzyskać maksymalną (techniczną)
ładowność ok. 33,5 t. Mulda na zwoje
lub kręgi ma typową w branży długość
ok. 6,3 m i jest zakrywana dzieloną, wy-
godną w obsłudze pokrywą.

Tyle o producji i kurtynówkach Fliegl.
Podkontenerowe i budowlane innowa-
cje z Triptis przedstawimy następnych
numerach. (WK)
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Goodyear i FleetOnlineSolutions
wspierają firmę Estron

Oferowane przez Goodyear
systemy wspierające zarzą-
dzanie oponami, a zwłaszcza
program FleetOnlineSolu-
tions (FOS), pomagają firmie
Estron, specjalizującej się
w transporcie komponentów
statków, utrzymać jakość
i terminowość dostaw. Opra-
cowane przez producenta
opon rozwiązanie pozwala
zminimalizować liczbę prze-
stojów i ograniczyć nakłady
administracyjne. Rotterdam-
ska firma logistyczna współ-
pracuje z Goodyear od po-
nad 15 lat, a od 2006 r. korzy-
sta z FOS.

Estron Transport BV wyko-
nuje całodobowe usługi prze-
wozowe między kra jami
Beneluksu, Wlk.  Brytanią
a Niemcami. Przedsiębior-
stwo specjalizuje się w trans-
porcie części statków w sys-
temie „dokładnie na czas”.
Firma ma nowoczesną flotę
pojazdów, w skład której
wchodzi 10 ciągników i 280
naczep kurtynowych. Wszyst-
kie wyposażono w zaprojek-
towane pod kątem długich
przebiegów, opony KMAX T
385/65 R22,5. Efektywne za-
rządzania ogumieniem jest
ważnym elementem działal-
ności przewoźnika, dlatego
Estron bazuje na najnowo-
cześniejszych technologiach
i wykorzystuje proces plano-
wania realizowany w czasie
rzeczywistym, wspierany
przez system śledzenia.

Duża część zadań związa-
nych z zarządzaniem opona-
mi w pojazdach Estron jest
prowadzona w jednym miej-
scu, pozostałe są wykonywa-
ne za pośrednictwem Servi-
ceLine24h, ogólnoeuropej-
skiej sieci pomocy na drodze.
ServiceLine24h korzysta ze
wsparcia TruckForce, mię-
dzynarodowej sieci warszta-
tów oponiarskich dla pojaz-
dów ciężarowych, która obej-
muje ponad 2 tys. dostawców

usług. Dzięki uczestnictwu
w programie FOS, wszystkie
strony zaangażowane w pra-
ce związane z ogumieniem
mają dostęp do informacji.
Gwarantuje to precyzyjne wy-
konanie usługi, zgodnie z wy-
maganiami  i  uzgodnioną
ceną. Menadżerowie Estron
mogą śledzić postępy na-
praw w czasie rzeczywistym,
co ułatwia monitorowanie
i planowanie harmonogra-
mów pracy pojazdów. „Współ-
praca z Goodyear i uczestnic-
two w programie FleetOnline-
Solutions to kluczowe ele-
menty zapewniające naszej
flocie optymalne zarządzanie
oponami. Jesteśmy zdecydo-
wanymi zwolennikami teorii,
że relacje budowane są przez
ludzi, dlatego tak ważny jest
dla nas kontakt z konsultan-
tem Goodyear FleetFirst ,
a technologia FleetOnlineSo-
lutions dodatkowo pomaga
zwiększyć efektywność na-
szych działań.” – powiedział
Chr is  Gerhardt  z  Est ron
Transport BV.

Firma Estron z zadowole-
niem przyjęła również wpro-
wadzoną niedawno przez
Goodyear aplikację eJob. Za
pośrednictwem tabletu, za-
pewnia ona serwisantom na-
tychmiastowy dostęp do bazy

danych na temat danego po-
jazdu. Można w niej znaleźć
informacje techniczne o opo-
nach, a także zdjęcia i szcze-
góły wykonywanych prac na-
prawczych, które są wprowa-
dzane do systemu FOS. Dzię-
ki temu zarządzanie ogumie-
niem jest jeszcze szybsze
i efektywniejsze. FOS  umoż-
liwia również ściślejsze prze-
strzeganie założeń firmy do-
tyczących opon, ponieważ
wszyscy usługodawcy mają
dostęp do danych: jakie ogu-
mienie należy montować
w pojazdach floty, jakie po-
winno być ciśnienie i jakim
momentem dokręcać śruby.
Gwarantuje to szybszy i do-
kładniejszy serwis opon oraz
ograniczenie nakładów admi-

„Oszczędność czasu, dokład-
ność i jakość, to trzy najważ-
niejsze zalety FOS. Kolejną
jest znaczne skrócenie prac
administracyjnych, zarówno
przez ograniczenie obrotu
dokumentami, jak i elimina-
cję zapytań serwisowych” –
twierdzą managerowie
Estron.

nistracyjnych, co przekłada
się na wyższą efektywność
i maksymalizację czasu pracy
pojazdów.
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Rainer Zietlow i Goodyear
wspólnie uzyskali najlepszy
w histor i i  czas przejazdu
z Dakaru do Moskwy. Nie-
miecki podróżnik za kierow-
nicą Volkswagena Amarok V6
TDI wyposażonego w opony
Goodyear Wrangler All-Terra-
in Adventure pokonał liczącą
8 tys. km trasę w 3 dni, 4 go-
dziny i 54 minut.

Jednym z kluczowych ele-
mentów sukcesu ekspedycji
były opony Goodyear Wran-
gler All-Terrain Adventure,
które kilka tygodni wcześniej
zadebiutowały na rynku. Za-
pewniły one doskonałą przy-
czepność na luźnych pia-
skach pustyni w regionie Sa-
hel, a także potwierdziły trwa-
łość i niezawodność na wy-
magających drogach Europy
Wschodnie j .  Imponujące
osiągi ogumienia pozwoliły
niemieckiemu podróżnikowi
również skrócić czas przejaz-
du po wysokiej klasy na-
wierzchniach i w konsekwen-
cji ukończyć wyzwanie w naj-
krótszym czasie w historii.

Według producenta, poma-
ga to zwiększyć odporność
na przebicia w czole bieżnika,
podczas gdy wytrzymałość

Goodyear i Rainer Zietlow
mają nowy rekord świata

Rozpoczęta 22 kwietnia w Dakarze podróż wiodła przez
10 krajów (w tym Polskę). Rainer Zietlow, jadąc w towarzy-
stwie rosyjskiego blogera Piotra Bakanowa i dziennikarza
Georga Gloube`a, dotarł do Moskwy 25 kwietnia o godzi-
nie 9:54 czasu lokalnego.

mechaniczną boków opony
zwiększa  Goodyear Durawall
Technology.  B ieżn ik  ma
otwarte bloki, sprzyjające sa-
mooczyszczaniu z  b łota,
a liczne ostre krawędzie po-
prawiają przyczepność do
nawierzchni. Jednocześnie
poprawiono rozkład naci-
sków, zwiększając trwałość
opon. Próby wykonane przez
DEKRA na zlecenie Goodyear
wykazały, że można liczyć na

przebiegi większe o 49% na
osi przedniej i o 25% na tyl-
nej, w porównaniu z innymi
tes towanymi  markowymi
oponami.

„Bardzo s ię c ieszymy
z ustanowienia kolejnego re-
kordu. To była niebywała pod-
róż, podczas której zmagali-
śmy się z bardzo różnymi wa-
runkami pogodowymi i drogo-
wymi. Chciałbym podzięko-
wać mojemu sponsorowi,

Fulda, niemiecki producent
opon z segmentu budżeto-
wego, wprowadza nową ge-
nerację opon letnich do lek-
kich pojazdów użytkowych
Conveo Tour 2. Dzięki ulep-
szonym właśc iwośc iom,
nowy model oferuje wyższą
efektywność paliwową i dłuż-
sze przebiegi. To doskonała
alternatywa dla firm floto-
wych oraz małych i średnich
przedsiębiorstw poszukują-
cych ogumienia o niższym
całkowitym koszcie użytko-
wania.

Fulda Conveo Tour 2
do samochodów dostawczych

Szacuje się, że w latach
2016-21 produkcja lekkich
pojazdów ciężarowych wy-
posażonych w opony letnie
wzrośnie o 12%. Z myślą
o ich użytkownikach opraco-
wano Conveo Tour 2. Unikal-
na rzeźba bieżnika EcoTread
z wąskimi, wielokierunkowy-
mi  nac ięc iami ,  pozwa la
zmniejszyć opory toczenia.
W rezultacie zminimalizowa-
nego odkształcania ogumie-
nia wydziela się mniej ciepła,
co zmniejsza straty energii
i  przekłada się na lepszą

efektywność paliwową. Z ko-
lei  zoptymalizowana kon-
strukcja i  kształ t  komory
gwarantują dłuższe przebie-
gi.  Trzy duże, obwodowe
rowki bieżnika opony Con-
veo Tour 2 zapewniają sku-
teczne odprowadzenie wody
na  mokre j  naw ie rzchn i ,
zwiększając odporność na
aquaplaning. Ponadto wzór
bieżnika z licznymi krawę-
dziami  tnącymi zwiększa
przyczepność.

Fulda Conveo Tour 2 jest
dostępna w 21 rozmiarach,

w tym 3 na koła 14-calowe i 5
na 15-calowe. Wśród 16-tek
jest rozmiar 235/65 R16C do
MB Sprinter.

Nowe Wranglery to opony
do SUV-ów, ale o większej
dzielności w terenie, niż
typowe. Uzyskano to m.in.
wprowadzając włókna Kev-
larowe w opasaniu.

marce Goodyear, za wsparcie
podczas tej podróży i dostar-
czenie niezawodnych opon
Wrangler All-Terrain Adventu-
re” -powiedział Rainer Zietlow
po przybyciu do Moskwy.

Wypraw ie  towarzyszy ł
jeszcze jeden cel: wsparcie
podopiecznych fundacji SOS
Wioski Dziecięce w Senega-
lu, które niemiecki podróżnik
odwiedził tuż przed próbą
ustanowienia rekordu. Ze-
brane  podczas  wyprawy
1500 euro pomoże zaspoko-
ić najważniejsze potrzeby
dzieci.
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Konstruktorzy Solaris w roli niepełnosprawnych

Inżynierowie z Działu Ba-
dań i Rozwoju Solaris wzięli
udział w szkoleniu przybliża-
jącym problemy niepełno-
sprawnych podczas korzysta-
nia z pojazdów komunikacji
miejskiej. Odbyło się ono
w siedzibie firmy i zostało po-
dzielone na dwa moduły.
Część teoretyczna obejmo-
wała prezentację multime-
dialną omawiającą trudności,
z którymi spotykają się oso-
by niepełnosprawne podczas
korzystania z transportu pub-
licznego. Część praktyczną
stanowiły warsztaty, w któ-
rych uczestniczyli pracownicy
Solaris i członkowie Stowa-
rzyszenia Jedna Chwila.

W ich trakcie konstruktorzy
mieli okazję poznać perspek-
tywę osób o różnym stopniu
niepełnosprawności (m.in.
poruszając się na wózkach
inwalidzkich), by lepiej zrozu-
mieć, jakie przeszkody mogą
pojawić się w środkach ko-
munikacji miejskiej. „Współ-
praca ze Stowarzyszeniem
Jedna chwila wpisuje się
w in ic ja tywy edukacy jne
o charakterze prozdrowot-
nym i w zakresie poprawy

„Takie inicjatywy są niezwykle cenne, ponieważ pomagają
uświadomić sobie, że udogodnienia dla osób niepełno-
sprawnych to nie wymysł, ale realna potrzeba. Solaris jako
pierwszy wprowadził na polski rynek autobusy niskopodło-
gowe, dlatego czujemy się zobligowani do nieustannego
unowocześniania naszych pojazdów pod tym kątem” – sko-
mentował szkolenie Krzysztof Jarzembowski, Kierownik
Zarządzania Projektami Solaris Bus & Coach.

bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym, które wspiera nasza
Fundacja. Co roku w Polsce
przybywa 1000 osób poru-
szających się na wózkach in-
walidzkich. Bardzo nam zale-
ży, aby uwrażliwiać społe-
czeństwo na ich potrzeby
i wymagania” – stwierdziła dr
Alicja Malewicz-Pełczyńska,
Członek Rady Fundacji Zielo-
ny Jamnik. „Jestem bardzo
wdzięczny za tę inicjatywę
i za możliwość uświadomie-
nia konstruktorów autobusów
o realnych przeszkodach, ja-
kie osoby poruszające się na
wózkach napotykają codzien-
nie w swojej podróży komu-
nikacją miejską. Samo wy-
obrażenie sobie przez osoby
w pełni sprawne, szczególnie
w praktyce, jak odmienna jest
perspektywa osób dotknię-
tych niepełnosprawnością
i jak różnią się rodzaje pora-
żeń mięśni, może być rzeczy-
wistą szansą na to, by ułatwić
ich integrację i codzienność”
– powiedział Krzysztof Stern,
Prezes Stowarzyszenia Jed-
na Chwila. Przed 7 laty uległ
on ciężkiemu wypadkowi ko-
munikacyjnemu i od tego

czasu porusza się na wózku.
Wypadek zmotywował go do
działań na rzecz integracji
osób niepełnosprawnych
z pełnosprawnymi i ich akty-
wizacji w środowisku miej-
skim. Spotkanie zorganizo-
wano w ramach współpracy
z Fundacją „Zielony Jamnik –
na ratunek bezbronnym”, za-

łożonej przez Solange Ol-
szewską. Fundacja ma na
celu wspieranie potrzebują-
cych pomocy i podmiotów
funkcjonujących w lokalnej
społeczności, jak szpitale,
domy pomocy społecznej,
p lacówki  wychowawczo-
oświatowe czy schroniska dla
zwierząt.

Jeszcze w tym roku na ulice Frontignan położonego na po-
łudniowym wybrzeżu Francji wyjadą dwa elektryczne Urbino
8,9 LE. Francja jest 8. europejskim krajem, w którym będzie
można spotkać najbardziej ekologiczne i zaawansowane tech-
nologicznie autobusy Solaris.

Bezemisyjne i ciche Urbino 8,9 LE zostaną dostarczone do
Frontignan w połowie grudnia. Miejski przewoźnik Thau Agglo
zdecydował się na zakup elektrobusów po pozytywnych do-
świadczeniach z testów 8,9-metrowych Solarisów, jakie odby-
ły się w tym mieście na początku roku. Oba autobusy są wy-
posażone w baterie High Energy o pojemności 160 kWh. Będą
one ładowane z ładowarki o mocy 80 kW, której dostarczenie
było częścią kontraktu. Źródłem napędu elektrycznych Urbino
będą silniki centralne o mocy 160 kW, zapewniające dyna-
miczną i komfortową jazdę.

Autobusy będą mieć wygodne i funkcjonalne rozwiązania dla
pasażerów i kierowców, jak klimatyzacja, ekologiczne oświetle-
nie LED i system monitoringu. Wraz ze zrealizowanym zamó-
wieniem liczba zakontraktowanych bateryjnych pojazdów Sola-
ris wzrosła do 116, co plasuje producenta w europejskiej czo-
łówce pod względem sprzedaży autobusów elektrycznych.  

Pierwsze elektryczne Solarisy we Francji

Przyjazny środowisku transport publiczny był w centrum zain-
teresowań Solaris od początku działalności. Firma inwesto-
wała w rozwój elektromobilności, wprowadzając coraz bar-
dziej ekologiczne technologie, począwszy od trolejbusów,
przez autobusy hybrydowe, tramwaje, na autobusach elek-
trycznych kończąc. Zwieńczeniem tych wysiłków jest tytuł „Bus
of the Year 2017”, który zdobył nowy Urbino 12 electric.
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W połowie kwietnia Solaris
Bus & Coach dostarczyła do
przewoźnika VAG Verkehrs-
Aktiengesellschaft w Norym-
berdze 8 nowych Urbino 18.
Przegubowce są wyposażone
w silniki DAF/PACCAR MX-11
(240 kW), za przeniesienie
napędu odpowiadają skrzy-
nie biegów Voith Diwa 6 z try-
bem pracy ECO, który przy-
czynia się do redukcji zuży-
cia paliwa. Dostawcą wszyst-
kich osi jest ZF. Po realizacji
kontraktu, którego wartość
wynosi 2,5 mln euro, flota
przewoźnika osiągnęła 178
pojazdów.

Nowoczesne Solarisy są
wyposażone w wiele rozwią-
zań zwiększających komfort
i bezpieczeństwo pasażerów,
m.in. klimatyzację i wewnętrz-
ne oświetlenie w technologii

Osiem przegubowych Solarisów w Norymberdze

Solaris jest obecny w Norym-
berdze od 2005 r. Po ulicach
tego bawarskiego miasta jeździ
już 20 autobusów z logo zielo-
nego jamnika.

LED. W jego skład wchodzi
czerwone oznaczenie wyjść,
ostrzegające pasażerów pod-
czas zamykania drzwi. Na
pokładzie zamontowano sys-
tem monitoringu Derovis,
składający się z 9 kamer z re-

jes t ra torem i  moni tora
umieszczonego nad fotelem
kierowcy. Za pomocą tych
urządzeń kierowcy mogą le-
piej obserwować wejścia,
z kolei kamery z tyłu są przy-
datne przy manewrowaniu.

Przegubowe Solarisy mają
długość 18 m. Każdy ma 37
miejsc siedzących i dodatko-
we 8 składanych. W zależnoś-
ci od ich wykorzystania, prze-
strzeń pasażerska mieści od
88 do 99 osób stojących.

Zarząd Transportu Miej-
skiego w Warszawie roz-
strzygnął przetarg na obsługę
komunikacji miejskiej stolicy
50 autobusami z napędem al-
ternatywnym. Oferta spółki
Mobilis wybrana została jako
najkorzystniejsza. Planowany
czas realizacji kontraktu to
prawie 8 lat. W związku ze
zwycięstwem w kolejnym
przetargu, stołeczny tabor
Mobilis powiększy się do 225
pojazdów.

Przedmiotem zamówienia
są usługi przewozu regular-
nego w i lośc i  rocznej  4
mln±10% wozokilometrów
przy wykorzystaniu 50 auto-
busów o długości ok. 12 m
i zapewnienie min. 4 pojaz-
dów rezerwowych. Kontrakt
będzie realizowany na terenie
m.st. Warszawy i gmin pod-
warszawskich, które współ-
tworzą układ komunikacyjny
aglomeracji. Mobilis, dzięki
doświadczeniu, wiedzy, zaso-
bom i zaangażowaniu załogi,
jest w stanie spełnić bardzo
wysokie oczekiwania jako-

Mobilis obsłuży komunikację w Warszawie
ściowe stawiane przez Za-
rząd Transportu Miejskiego.
Spółka zaoferowała atrakcyj-
ne warunki finansowe, propo-
nując obsługę kontraktu au-
tobusami hybrydowymi MAN
lub Volvo, a także stawkę
8,11 zł brutto za wzkm. Cena
stanowiła w tym przypadku
60% wartości oceny ofert.
Głównym kryter ium poza
ceną był rodzaj alternatywne-
go napędu. Ważnym elemen-
tem, zaoferowanym przez
spółkę, była większa od mini-
malnej wymaganej liczba po-
jazdów zastępczych, zapew-
niająca bezpieczeństwo i dys-
pozycyjność przy realizacji
kontraktu. „To dla nas ważny
kontrakt, który potwierdza
wyraźny zwrot transportu
publicznego w kierunku auto-
busów emitujących jak naj-
mniej zanieczyszczeń. Cie-
szymy się, że otrzymujemy
szansę na świadczenie usług
w kolejnych latach dla Zarzą-
du Transportu Miejskiego,
z którym współpracujemy już
od 14 lat. Jesteśmy w pełni

przygotowani do dopełnienia
wszelkich kwestii formalnych,
a następnie rozpoczęcia re-
alizacji kontraktu. Decyzję
o wyborze konkretnego mo-
delu autobusów podamy tak
szybko, jak to będzie możli-
we. Jestem pewien, że miesz-
kańcy Warszawy docenią za-
równo nową technologię na-
pędu hybrydowego, jak i wy-
soką jakość usług świad-
czoną z użyciem tych pojaz-
dów. Już w tej chwili ponad
50% naszego taboru, który
kursuje w Warszawie, spełnia
najwyższą europejską normę
emisji spalin Euro VI” – po-
wiedział Dariusz Załuska,
Prezes Zarządu Mobilis Sp.
z o.o.

Mobilis, obecna na rynku
warszawskim od 2003 r., jest
największym niezależnym
operatorem komunikac j i
miejskiej i realizuje łącznie 4
kont rakty  na rzecz ZTM.
Udział firmy w rynku przekro-
czył 50%. Firma zatrudnia
w Warszawie blisko 500 cer-
ty f ikowanych k ierowców.

„Wszystkie nasze autobusy
zawsze podlegają szczegóło-
wej, codziennej kontroli. Dys-
ponujemy odpowiednim za-
pleczem logistycznym i fa-
chowym. Pracuje  u  nas
łącznie 45 specjalistów, któ-
rzy dbają o stan techniczny
pojazdów, a w efekcie bezpie-
czeństwo podróżnych. ZTM
docenia jakość wykonywa-
nych przez nas usług przez
specjalny system bonusów
przewidz iany SIWZ-em
w ostatnich 2 kontraktach.
Cieszymy się, że możemy
wspierać Zarząd Transportu
Miejskiego w realizacji tak
wielu kontraktów” – szczyci
się prez. Załuska.
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W konkursie Eurowizji wygrywa… Neoplan Cityliner

Tegoroczny konkurs piosenki Eurowizji, rozegrany w Kijowie,
jak zwykle wzbudził wiele kontrowersji co do talentu uczestni-
ków i werdyktu. Jedno natomiast nie budziło żadnych wątpli-
wości: Neoplan Cityliner zakupiony do obsługi artystów, zes-
połów i gości VIP-owskich był na najwyższym poziomie. Takie
było założenie organizatorów wydarzenia: goście z 42 krajów
mieli wywieźć z Ukrainy wyłącznie wrażenia dobrze przekła-
dające się na jej wizerunek. Punkt widzenia zależy m.in. od
miejsca siedzenia, a w tym przypadku były to komfortowe
fotele ze skórzaną tapicerką, zamontowane w autokarze w licz-
bie 5a. Cityliner został wyposażony w okna dachowe, lodów-
kę, kuchenkę pokładową, toaletę oraz układ nagłaśniający wy-
sokiej jakości. Do tego, miał liczne układy zwiększające bez-
pieczeństwo VIP-ów, jak hamulec awaryjny EBA, sygnalizację
niezamierzonego wyjechania z pasa LGS i adaptacyjny tem-
pomat ACC. Wycieraczki i reflektory włączały się automatycz-
nie dzięki czujnikowi. Komfort jazdy zapewniało zawieszenie
z regulacją tłumienia CDS.

Autokar o długości 12 m jest napędzany silnikiem 440-kon-
nym, ma skrzynię automatyczną MAN TipMatic z funkcją Easy-
Start.

Luksusowy autokar pozostanie jeszcze przez rok pod opieką
MAN Truck & Bus Ukraina i będzie użyczany do obsługi
delegacji rządowych czy biznesowych najwyższego szczebla
odwiedzających Kijów.

Movia to największa duń-
ska firma transportu publicz-
nego, z ok. 1250 autobusów,
blisko 1/3 całego taboru Da-
nii. Ale ani jeden do niej nie
należy! Prace przewozowe są
zlecane podwykonawcom,
jak Arriva, Keolis, Nobina i in.
Dzięki takim umowom opera-
tor może łatwiej dobierać po-
jazdy pod specyficzne zada-
nia, jak to ma miejsce przy
obsłudze połączenia północ-
nych dz ie ln ic  Kopenhagi
z centrum miasta i lotniskiem
Kastrup. Z ponad 20 mln pa-
sażerów rocznie i do 75 tys.
dziennie, jest to najbardziej
ruchliwa linia na północy sto-
licy Danii. Uruchomiono linię
BRT: na większej części trasy
autobusy będą miały wyty-
czone osobne pasy. Można
było sobie pozwolić na pusz-
czenie tam przegubowców
o długości 18,75 m.

Wybór padł na staracho-
wickie MAN-y z silnikami ga-
zowymi. MAN dostarczy 41
autobusów Lion's City GL A40
CNG wyróżniających się tak-
że designem. Osłonięte koła,
przezroczysty przegub, duże
reflektory mają nadać im fu-

MAN-y Lion's City GL CNG,
mieszczące do 150 pasaże-
rów i wyposażone w 5 drzwi
pełnej szerokości, pomogą
przyspieszyć lokalny trans-
port publiczny w Kopenha-
dze.

Gazowe MAN-y Lion’s City w Kopenhadze

turystyczny wygląd, zachęca-
jąc do korzystania. Dużą po-
jemność (150 pasażerów na
wygodnych fotelach i dużych
platformach) autobusów po-
łączono z przepustowością.
Mają  one 5  podwójnych

drzwi, o szerokości 1250 mm,
otwieranych szybkim mecha-
nizmem elektrycznym. Poza
skróceniem czasu postoju na
przystanku przyczynia się to
do zmniejszenia zużycia pali-
wa. Kamery wideo monitorują

wnętrze autobusów w celu
zapewnienia bezpieczeń-
stwa.

Autobusy mają  s i ln ik i
o mocy 310 KM (228 kW) za-
silane biogazem. Dzięki temu
są praktycznie neutralne pod
względem emisji CO2, dorów-
nując pojazdom elektrycz-
nym. Przewoźnikiem na tej
linii będzie Arriva.
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N a początku lat 60. ub. wieku nastąpi-
ły dwa wydarzenia, które wpłynęły

na światowy rynek autobusowy. Mały
Krzysio Gawroński dostał miniaturowe-
go Neoplana-zabawkę i tak się nim za-
chwycił, że postanowił sprzedawać au-
tobusy, jak tylko dorośnie. Nie wiedział,
że niemiecki student Konrad Auwärter
pisze właśnie pracę dyplomową o turys-
tycznych autobusach dwupokładowych,
którą wykorzysta do zbudowania pierw-
szego takiego autokaru w firmie Neo-
plan, prowadzonej wówczas przez star-
szego brata Albrechta. Tak powstał Sky-
liner. Pod koniec kwietnia 1967 r. pierw-
szy egzemplarz przejechał ze Stuttgar-
tu do Brukseli, by wykazać w praktyce
realność tego pomysłu. „Wówczas nikt
nie wierzył, że pojazd dwupokładowy
może w ogóle poruszać się po autostra-
dzie bez obawy, że się przewróci.
Wszystkich wątpiących szybko udało
nam się jednak przekonać, że jest ina-
czej” – wspomina Konrad Auwärter. Jest
faktem, że kilka Skylinerów się wywró-
ciło, ale to było w czasach przed wyna-
lezieniem ESP z funkcjami zapobiega-
nia wywrotce. Wciąż jednak obowiązuje
zalecenie, by kierowcy jeżdżący autoka-
rami dwupokładowymi przechodzili spe-
cjalne szkolenie.

Już w 1969 r. Neoplan Skyliner był
używany przez znane niemieckie firmy
transportowe, a w ciągu 50-lecia po-
wstało ich blisko 5 tysięcy, 7. kolejnych
generacji, początkowo głównie do luk-
susowej turystyki. Dzięki 2 pokładom
można było zapewnić komfortowe wa-
runki podróży na piętrze, z doskonałym
widokiem na zewnątrz, a na parterze
posiłek, rozmowę w większym gronie,
skorzystanie z toalety w czasie jazdy.
Skylinery były wykorzystywane także
jako baza do specjalnych wykonań. Do
historii sztuki autobusowej wszedł przy-
gotowany w 1995 r. autokar dla zespołu
mistrza świata Formuły 1 Keke Rosber-
ga. Wyróżniał go taras na dachu wyko-
nany ze stali szlachetnej, ze składanym
relingiem. To były wyżyny sztuki kon-
struowania autokarów i duma załogi
Neoplana. Wśród specjalnych Skyline-
rów były też 4-osiowy Megaliner i pię-
trowy autobus przegubowy Jumbocru-
iser. Czteroosiowy autokar o długości
15 m był wykorzystywany na przylądku
Canaveral, do przewozu gości do kasy-
na w Filadelfii oraz jako mieszkanie na

Neoplan Skyliner œwiêtuje 50-lecie
kółkach podczas podróży jednej z arab-
skich rodzin królewskich. Skylinery
wciąż są przerabiane na mobilne hotele
lub superkampery.

Obecna generacja jest z nami od 2 lat,
ale z okazji jubileuszu najnowszy dwu-
pokładowiec miał rodzaj polskiej pre-
miery prasowej podczas marcowych
targów komunikacyjnych w Ptak Expo.
W jakże innej sytuacji znajduje się mar-
ka, a także rynek takich autobusów!
Skylinera prezentował Krzysztof Gaw-
roński jako dyrektor sprzedaży autobu-
sów MAN Truck & Bus Polska, ponieważ
marka Neoplan od początku tego wieku
należy do koncernu MAN. Rodzina Au-
wärterów ciągnęła różne autobusowe
przedsiębiorstwa, póki starczało sił se-
niorom, ale synowie już nie chcieli być
przemysłowcami, wybierając łatwe pie-
niądze. Potencjał produkcyjny przepadł.
Na gruncie bawarskiego zakładu Pil-
sting powstała nowa marka Viseon Bus,

ale po kilku latach walki i ona upadła.
Zakład w Plauen, założony w dawnym
NRD w miejscu warsztatów autobuso-
wych, został ograniczony do wyposaża-
nia specjalnych wersji pojazdów dostar-
czanych z Ankary lub Starachowic. Cała
produkcja autobusów MAN i Neoplan
została wyprowadzona z Niemiec do
krajów o niższych kosztach, a przy tym
zapewniających doskonałą jakość.

U nowego właściciela Neoplan ma
być autokarową marką premium, co
wymaga umiejętnego podziału obo-
wiązków między poszczególnymi mo-
delami. Na Skylinerze ciąży niemały
obowiązek: jest na samym szczycie tej
drabiny, jako najbardziej luksusowy au-
tokar w koncernie od czasu wycofania
z oferty wysokopokładowego Starlinera.
Ma do tego wszelkie predyspozycje.
Neoplany zawsze wyróżniały się desig-
nem, zgarniając za to liczne nagrody,
a Skyliner 7. generacji jest pod tym
względem wyjątkowo udany. Zrobiono
wiele, by wysoka sylwetka nie przypo-
minała cegły na kołach, trzymając się fir-
mowej linii „Sharp Cut”, z wyraźnymi

Pierwszy na świecie piętrowy autokar
Neoplan Skyliner zaprojektował Kon-
rad Auwärter w 1967 r., w ramach pra-
cy dyplomowej. Pierwszy egzemplarz
zjechał z taśmy 26 kwietnia 1967 r.
Obecnie na rynku jest już 7. genera-
cja tego pojazdu. Niestety, synowie
Konrada nie chcieli zajmować się au-
tobusami, a on podtrzymuje swoją
pasję remontując oldtimery.
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„Gdyby ktoś mnie zapytał jeszcze 10 lat temu, czy autobusy dwupokładowe
trafią na linie międzymiastowe, odpowiedziałbym, że to absolutnie niemożli-
we. Muszę przyznać, że się myliłem. Skylinerami jeżdżą liczne firmy obsługu-
jące połączenia liniowe, także przebiegające przez Polskę” – mówił Krzysztof
Gawroński, dyrektor sprzedaży autobusów w MAN Truck & Bus Polska, emo-
cjonalnie związany z marką Neoplan od dzieciństwa.

Znany kierowca rajdowy Keke Rosberg
założył w 1995 r. zespół sportowy, wy-
bierając 12-metrowego Neoplana Sky-
linera jako luksusowy pojazd do prze-
wozu ekipy między kolejnymi impreza-
mi na terenie całej Europy. Wyposażo-
no go w 6 telewizorów, łączność sate-
litarną, niezależne zasilanie i pulpit
komentatora, który mógł przekazywać
relację na żywo. Teraz nikomu to nie
imponuje, wtedy było technologicznym
przełomem. We wnętrzu autobusu wy-
dzielono 3 sale konferencyjne, a zwy-
cięstwa fetowano na dachowym tara-
sie z rozkładanymi barierkami. Auto-
bus wciąż jest na chodzie, wynajmo-
wany do obsługi eventów.

i śmiałymi liniami podziału szkła i bla-
chy. Dzięki panoramicznej i mocno po-
chylonej przedniej szybie oraz gładkie-
mu wpuszczeniu wszystkich luków
w powierzchnię nadwozia uzyskano dos-
konały współczynnik oporu aerodyna-

micznego, zmniejszając zużycie paliwa.
Możliwość taniego przewiezienia co naj-
mniej 68 pasażerów też została nagro-
dzona przez specjalistów z branży au-
tobusowej. A kto jest teraz pasażerem
piętrusa?
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Skyliner może przewieźć 68 osób
w klasie 5-gwiazdkowej albo 76/83,
jeśli zagęścić podziałkę foteli. Z takiej
specyfikacji wciąż korzystają liczne fir-
my turystyczne, ambicją wielu jest mieć
we flocie 2-pokładowca, który stanowi
uwieńczenie ofer ty przewozowej.
W ostatnich latach pojawiło się jednak
zupełnie nowe zastosowanie dla pojem-
nych i komfortowych zarazem autoka-
rów: regularne przewozy liniowe. Drogę
do tego otworzyła deregulacja przewo-
zów pasażerskich. Autobusy zaczęły
skutecznie konkurować z koleją, znacz-
nie bardziej elastyczne co do tras, czę-
stotliwości kursów, udogodnień ofero-
wanych na czas podróży. Okazały się
także sporo tańsze, i tu możliwość ska-
sowania co najmniej 80 biletów w auto-
busie dwupokładowym zamiast góra 60
w zwykłym jest oczywistą przewagą.
Kolejną jest znaczne ułatwienie przewo-
zu osób niepełnosprawnych na wóz-
kach. Nie trzeba ich windować na wy-
soki pokład kosztownymi windami,

Dolny pokład ma wysokość 1840 mm,
tu można swobodnie chodzić, by zaj-
mować miejsca przy stolikach, dostać
się do kuchenki czy toalety.

Górny pokład ma wysokość 1680 mm, tu się raczej siedzi, z doskonałym widokiem z przednich foteli i doświetleniem
przez okna dachowe. Przed nadmiernym przegrzewaniem chroni klimatyzacja 2-strefowa, górny i dolny pokład mają
osobne wymienniki.

mogą wjechać bez większego problemu
przez drzwi, a miejsce dla nich da się
przygotować przez zsunięcie foteli na
dolnym pokładzie. Dzięki temu dwupo-
kładowce wchodzą na linie międzymia-
stowe, a Skylinery wybrał m.in. włoski
Cotral, kupując całą setkę. Zażyczył
sobie przy tym 90 foteli! W tym przy-
padku trzeba podkreślić jeszcze jedną
zaletę Skylinera, jaka jest wyjątkowo
duża pojemność bagażowa: aż 11 m3.
Udało się uniknąć jednej z wad dwupo-
kładowców, dotąd skazanych na „ple-
caczki”.

Nad bezpieczeństwem tak licznych
podróżnych czuwają układy wspomaga-
jące kierowcę: hamowania awaryjnego
EBA, ostrzegania przed zmianą pasa
jazdy LGS, ostrzegania przed zmęcze-
niem MAN AttentionGuard, tempomat
adaptacyjny ACC, tempomat przewidu-
jący MAN EfficientCruise wyposażony
w funkcję jazdy wybiegiem EfficientRoll.
Seryjnym wyposażeniem jest elektro-
nicznie sterowane zawieszenie Comfort
Drive Suspension, zapobiegające tak
niebezpiecznym przechyłom pojazdu,
jak i kołysaniu narażającemu pasaże-
rów na górnym pokładzie na chorobę
morską. Skylinery są napędzane 12-lit-
rowymi silnikami MAN D2676 LOH
o mocy 368 kW/460 KM i momencie
2500 Nm przy 930-1350 obr./min, przez
skrzynię zautomatyzowaną MAN TipMa-
tic. Skyliner musi walczyć o swoje miej-
sce na rynku, co nie jest łatwe. Obok już
utrwalonych rywali jak Setra czy Van-
Hool przybywają nowi, czasami z zaska-
kujących kierunków: na tych samych
targach w Nadarzynie debiutował w Pol-
sce dwupokładowy Eclipse hiszpańskiej
marki Ayats. (WK)

Newralgiczne miejsce każdego piętru-
sa to klatki schodowe. Od ich ukształ-
towania zależy wygoda i bezpieczeń-
stwo pasażerów.

Kierowca autobusu piętrowego musi
mieć specjalne kwalifikacje, niezależ-
nie od wspierających go układów. Sie-
dząc nisko, ma gorsze wyczucie wymia-
rów pojazdu o 4-metrowej wysokości.
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Kiedy w styczniu 2003 r. pojawiły się statystyki dotyczące
sprzedaży autobusów w naszym kraju w poprzednim roku,
sytuacja branży przedstawiała się kiepsko. W 2002 r. sprze-
dano w Polsce 1221 nowych autobusów, o 12,4% mniej niż
rok wcześniej. Tak kiepsko na rynku autobusów nie było
od 7 lat. Targi są barometrem branży, mogą być także anti-
dotum na kryzys. Debiut targów branży transportu miejskie-
go w tym okresie okazał się strzałem w dziesiątkę. W Tar-
gach Kielce swoje nowości zaprezentowało 94 wystawców
i choć 2500 m2 ekspozycji nie robi dziś wrażenia, wtedy wy-
stawa okazała się sukcesem.

Od tego czasu Międzynarodowe Targi Transportu Zbioro-
wego zmieniały się i rosły. Po 5 latach od debiutu wystawa
obejmowała już 10 tys. m2. Rok 2008 był pierwszym, kiedy
stoiska zbudowano w halach targowych. Rozszerzono za-
kres branżowy o transport turystyczny, podmiejski. Dotych-
czas była to wystawa komunikacji miejskiej, od 2008 r. zo-
stała skierowana do szerszego grona odbiorców. Zmieniał
się także rynek autobusowy w Polsce. Jako jeden z przykła-
dów można pokazać największą europejską fabrykę, jaką we
Wrocławiu ma Volvo.

Targi zaprojektowane jak Ferrari
Sukces TRANSEXPO nie wynikał jedynie z poprawiającej

się sytuacji branży transportu zbiorowego. Wystawcy doce-
nili profesjonalizm zespołu Targów Kielce. „Jak zawsze Tar-
gi Kielce stanęły na wysokości zadania, moja ocena dla or-
ganizacji, a także dla wydarzenia to piątka” – mówił w 2016 r.
Andrzej Mielcarek, KIEL Polska. Stoiska przygotowane zgod-
nie z zapisami umów, natychmiastowe rozwiązywanie pro-
blemów technicznych, to wszystko gwarantowało i gwaran-
tuje możliwość skupienia się jedynie na ważnych i intratnych
rozmowach biznesowych. „Technika targowa nie stanowi dla
nas problemu, możemy się skupić jedynie na relacjach
z klientami” – podsumował ostatnią edycję Marek Opowicz,

prezes sanockiego AUTOSANA. Również zgodnie z wytycz-
nymi wystawców od 2014 r. targi odbywają się w cyklu
2-letnim, co zapewnia producentom możliwość przygotowa-
nia na wystawę premier i nowości.

Szczęśliwa 13-tka
XIII Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRAN-

SEXPO, które odbyły od 11 do 13 października 2016 r.
w Targach Kielce, potwierdziły dobrą koniunkturę w branży
komunikacji zbiorowej, a także mocną pozycję wydarzenia
na rynku targowym. To w Kielcach Ursus zaprezentował au-
tobus z tzw. ekstenderem wodorowym, a umowę na dosta-
wę nowych autobusów hybrydowych podpisali Solaris Bus
& Coach i Miasto Kraków. Podczas TRANSEXPO powrót na
rynek rozpoczął po perturbacjach sanocki Autosan. Wysta-
wę odwiedziło ponad 5,5 tys. branżowych zwiedzających.

Do zobaczenia w Targach Kielce
w 2018 roku!

Targi niczym zaprojektowane przez Pininfarinê
Doskonale zaprojektowany autobus czy samochód osobowy, jakie wychodzi³y spod o³ówka Battisty Pininfari-
ny, musz¹ mieæ kilka cech, by odnieœæ sukces na rynku motoryzacyjnym. Musz¹ byæ piêkne, praktyczne
i zachwyciæ bran¿ê w odpowiednim momencie. Cechy doskona³ego pojazdu maj¹ tak¿e Miêdzynarodowe
Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, organizowane w Targach Kielce od 2003 r.




