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Ten numer, jak to u nas bywa raz
do roku, jest poświęcony konstrukcji
i produkcji środków transportu. Nie
będzie zaskoczeniem, że na jego dal-
szym planie pojawia się ok. 70 robo-
tów. Tło zostało wywołane przez
informację, jaką podzieliliśmy się
w poprzednim wstępniaku: o fatalnie
niskim stopniu robotyzacji jak na po-
tęgę przemysłową, za którą chcemy
uchodzić. Nie zamierzamy tu udzie-
lać zbawiennych rad życiowych, sta-
wiając stosowanie robotów na równi
z regularnymi posiłkami i piciem
soku z buraków. Są bariery trudne do
pokonania, ale też pojawiają się bodź-
ce, dzięki którym można podskoczyć
wyżej, niż się spodziewaliśmy.

O takiej sytuacji wspomniano na
jesiennej konferencji „Chemia i Mo-
toryzacja”. W ramach towarzyszą-
cych pokazów robot firmy Yaskawa
malował metalową ramkę, zgrabnie
manewrując pistoletem elektrosta-
tycznym. Robota prosta, gwarantują-
ca szybkie otumanienie pracownika,
który musiałby ręcznie wykonywać
kilkadziesiąt takich na zmianę.
W dyskusji, jaka wywiązała się po
prezentacji, pojawił się znany wątek.
Jeśli lakierowaniem ramek zajmują
się p. Kazio i p. Józek, jeden z nich
popadnie w częstą w tym zawodzie
depresję i nie przyjdzie do pracy, lub
przyjdzie w takim stanie, że trzeba go
zamknąć w szatni, by nie wpadł
w oko kierownikowi, drugi zostanie
po godzinach i wykona plan. Jeśli po-
psuje się robot, produkcja stoi. Tu
głos zabrał p. Bart Clerx z firmy Gra-
co, która do robotów lakierniczych
dokłada system dozowania materia-
łów, opowiadając historię ze swojej
praktyki. Zaczynał karierę w belgij-
skich zakładach naprawy wagonów.
Praca była tam zorganizowana tak,
że część załogi przychodziła na 7.00,
a reszta na 7.30. Jak łatwo się domyś-
lić, ci z wcześniejszej zmiany nie za-
czynali roboty, zanim nie stawili się
koledzy z późniejszej. Podobnie było
na przerwach, które w praktyce dla
wszystkich zaczynały się wcześniej,
a kończyły później. Nadzorujący to

młody inż. Clerx nie miał dość cier-
pliwości, więc dołączył do firmy do-
starczającej urządzenia, dzięki któ-
rym robot lakierniczy może rozpo-
cząć pracę o 00.00 i skończyć ją
o 24.00. Jeśli nawet nastąpi awaria
czy przerwa konserwacyjna, szybko
odrobi zaległości, w odróżnieniu od
pp. Kazia i Józka.

Ten argument najwyraźniej jest
przekonujący, bo światowa sprzedaż
robotów przemysłowych rośnie o 15%
rocznie i znacznie przekroczy 300
tys. szt. w tym roku. W latach 2013-
15 kilkanaście kupiły holenderskie
firmy naczepowe, które mieliśmy
okazję odwiedzać jesienią. Tu prze-
słanki do niemałych inwestycji były
podobne: zapewnienie precyzji i wy-
dajności prostych, powtarzalnych
czynności. Przy czym nie ma gwaran-
cji sukcesu za pierwszym podejściem,
jeśli jednak stanowisko zadziała, ko-
rzyści szybko zwracają wydatek. Nie
trzeba zatrudniać spawaczy równie
deficytowych jak kierowcy, sprawnie
powstają setki metrów spoin wysokiej
i jednakowej jakości. Ale trzeba było
sporo odwagi, bo to są małe przedsię-
biorstwa, które nie mogą sobie po-
zwolić na sukces z opóźnionym zapło-
nem.

Na drugim krańcu skali jest chiń-
ska CIMC Vehicles, która jako argu-
ment marketingowy stawia 50 robo-
tów spawalniczych używanych do
produkcji ram naczep w zakładzie
Shenzen. Te wysyłane do gdyńskiej
montowni stanowią tylko drobny pro-
cent, bowiem chiński gigant szczyci
się wydajnością na miarę takich sił
wytwórczych: ponad 200 tys. naczep
rocznie! Potencjał jest wykorzystywa-
ny w ok. 80%, część z tego powstaje
na innych kontynentach. CIMC ma
taką strategię, że wykupuje firmy
o dobrej pozycji rynkowej. Gdy staną
się spółkami-córkami, są zaopatrywa-
ne w ramy, element względnie prosty
w transporcie, a uciążliwy w produk-
cji. Taka centralizacja uzasadnia ro-
botyzację spawania i inwestycję
w zabezpieczenia przeciwkorozyjne
przez kataforetyczne gruntowanie

i malowanie proszkowe. Dodatkowo,
CIMC stosuje stale o wysokiej wy-
trzymałości, które wymagają przy
spawaniu dyscypliny, o jaką łatwiej
robotom. Z informacji dochodzących
z Chin wynika, że znalezienie dobre-
go spawacza jest tam równie trudne,
jak u nas.

Przy czym jest to młode przedsię-
wzięcie: CIMC Vehicles powstała
w 2002 r., filie w USA i Australii
w latach 2004/2005. Być może dlate-
go w Europie CIMC Vehicles zaczęła
od dziwnych ruchów, zamierzając
startować od zera: stawiając nowy
zakład i to w Niemczech, kierowany
przez europejskich managerów z do-
świadczeniem w branży, ale bez więk-
szych sukcesów. Pomysł na markę
Silvergreen zakończył się zupełnym
fiaskiem. W drugim podejściu zdecy-
dowano się na duże przejęcia
i skromną produkcję. Wykupienie
brytyjskiej SDC Trailers przeszło bez
większego echa, a to lider na Wys-
pach, z 3 zakładami o łącznej wydaj-
ności ok. 9,5 tys. pojazdów rocznie!
W europejskiej lidze zajmuje pod tym
względem miejsce zaraz za Kässboh-
rerem. To dobry przyczółek, choć na
słabym teraz rynku, a na podbój kon-
tynentu pojazdami zgodnymi z bry-
tyjskimi przepisami trudno liczyć,
zwłaszcza po Brexicie. Który zresztą
przyczynił się do transakcji, bo walu-
ta angielska podupadła na wartości
i Chińczykom łatwiej było sięgnąć do
kieszeni po marne 92 mln funtów.
Jeśli nowi właściciele dobrze zagospo-
darują ten majątek, udowodnią, że
już umieją poruszać się na europej-
skim rynku naczepowym.

Do CIMC należą także belgijska
LAG i holenderska Burgers Carros-
serie. Kto będzie następny?

Wojciech Karwas
Redaktor Naczelny
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Odnowiony Eurocargo kontynuuje styl
zapoczątkowany przez Daily, od po-
przednich generacji wyróżnia się wyraź-
nie wymodelowanym przodem. Atrapa
chłodnicy z daleka uśmiecha się do prze-
chodniów, nowy zderzak dla kontrastu
ma przetłoczenie z groźnie wyglądającą
podkówką. Stylizację przodu podkreśla
duże, umieszczone centralnie logo mar-
ki; nazwa samochodu jest na drzwiach,
wraz z symbolem typu. Ledowe światła
do jazdy dziennej są standardowe,
oświetlenie główne może być ksenono-
we. Choć testowy samochód miał wy-
soką kabinę sypialną, dominował nad nią
układ owiewek ścian bocznych i dachu,
wyrównujących różnicę szerokości i wy-
sokości między kabiną a zabudową.
To skutek zatrudnienia ciężarówki o DMC
16 t do transportów objętościowych.

W tej specjalności nastąpiło sporo
zmian, od kiedy Niemcy zmienili stawki
myta i nie można liczyć na przejazd 12-
tonówką bez opłat. Zastąpiły je cięższe

IVECO Eurocargo na dalsze trasy
Eurocargo pojawia³ siê na naszych ³amach wielokrotnie, zaczynaj¹c od debiutu w 1991 r., z ró¿nymi
zabudowami, tak¿e do przewozu ³adunków przestrzennych. Tytu³ Ciê¿arówki Roku, jaki dosta³
na 2016 r., te¿ dla niego nie pierwszyzna. Ale wci¹¿ mo¿e zaskoczyæ, gdy do testu stanie egzemplarz
z bardzo bogatym wyposa¿eniem i najmocniejszym silnikiem.

zespoły 2+2-osiowe, wobec czego za-
częto używać ciężarówek 18-tonowych
z większymi i wygodniejszymi kabinami.
W tym przypadku, kabina sypialna i duży,
550-litrowy zbiornik paliwa sugerują, że
twórcy pojazdu mieli na uwadze trasy za
najbliższe granice, licząc na mniejszą
masę własną (i cenę) w porównaniu ze
Stralisem z kabiną AT. Zacznijmy zatem
od oceny miejsca pracy i wypoczynku
kierowcy, pamiętając, że konstrukcja ka-
biny Eurocargo pozostała niezmieniona,
ostatnia modernizacja miała na celu re-
stylizację i wprowadzenie nowych ukła-
dów elektronicznych. Ale ma przed sobą
jeszcze kilka rynkowych lat.

Kabina sypialna MLL jest stosunkowo
wąska (projektowano ją raczej pod dys-
trybucję miejską), ale jednocześnie nad-
spodziewanie wysoka. Mając 180 cm
wzrostu, mogłem wyprostować się, sta-
jąc na przedniej części tunelu silnika, ale
zrobiłem to tylko raz. Jego kształt dobra-
no pod kątem wygodnego przechodze-

nia z miejsca kierowcy na stronę pasa-
żera (z umiarkowanym sukcesem), a nie
stawania na nim. Dlatego m.in. nie jest
łatwe rozmieszczenie bagażu kierowcy
w schowkach nad szybą i na półce ba-
gażowej w miejscu górnej leżanki. Trze-
ba do nich sięgnąć, wchodząc pomiędzy
fotele na tunel. Nie polecam robić tego
często. Przełączniki zautomatyzowanej
skrzyni biegów umieszczono tam, gdzie
znajduje się dźwignia w przypadku skrzy-
ni manualnej. Z jednej strony wygodnie,
bo sięga się tam odruchowo, z drugiej to
miejsce można było lepiej wykorzystać,
przenosząc sterowanie na tablicę.

Bez problemu znalazłem wygodną po-
zycję w komfortowym fotelu kierowcy.
Kierownica, przejęta ze Stralisa, jest
obłożona miękkim materiałem, przyjem-
na i wygodna w uchwycie, ma regulację
pochylenia i wysokości, a pogrubienia
ułatwiają prowadzenie. Siedzi się za nią
stosunkowo wysoko, co zwiększa prze-
strzeń na nogi i widoczność, poprawianą

Eurocargo o DMC 16 t  z zabudową przestrzenną Wesob, przypadek przystosowania dystrybucyjnej ciężarówki do
transportu dśredniodystansowego. Oprócz dużej, sypialnej kabiny, zaproponowano najmocniejszy 320-konny silnik
i 12-biegową zautomatyzowaną przekładnię Eurotronic. Sięgnięto po topową wersję Tectora 7 nie po to, by jeździć
solo:samochód przystosowano go do ciągnięcia przyczepy podpinanej do sprzęgu górnego Rockinger.
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dodatkowo przez niską dolną linię okien.
Miejsce do spania jest natomiast klau-
strofobiczne. Osoby większej postury
mogą mieć trudności z przekręceniem
się na drugi bok. Jeśli na górze nie ma
drugiej leżanki, a półka, jak w prezento-
wanej wersji, jest trochę lepiej. Pod
względem długości miejsca wystarcza.
Sypialnia jest odgrodzana czarną kotarą,
wspomagającą zasłonki szyb, które na
słońcu mocno prześwitują.

Tablica rozdzielcza jest przejrzysta
i dobrze rozplanowana. Obsługa instru-
mentów i przełączników nie nastręcza
większych problemów, przyzwyczajenia
wymaga radio umieszczone w nadszy-
biu, ale łatwo dostępne. Komputer pokła-
dowy obsługuje się z kierownicy. Telefon
i inne drobiazgi można umieścić w ko-
rytku przy fotelu, obok dźwigni hamulca
ręcznego i pokrętła blokady tylnego
mostu. Nie można narzekać na czytel-

ność czarno-białego komputera pokła-
dowego i wskaźników, także przeniesio-
nych ze Stralisa. Denerwował tylko ujed-
nolicony dźwięk alarmów: o niezacią-
gniętym hamulcu ręcznym, niezapiętych
pasach bezpieczeństwa, z ACC i wielu
innych. Sygnały, podobne do siebie
i głośne, nie dawały informacji o rodzaju
i wadze komunikatu, tylko raczej straszy-
ły, że coś może być nie tak. Trzeba było
non-stop monitorować kontrolki.

Eurocargo 16-tonowe ma koła 19,5
cala, do wnętrza kabiny prowadzą
dwa wygodne stopnie.

Komfortowy fotel
kierowcy ma za-
wieszenie pneu-
matyczne, pod-
grzewanie i wenty-
lację, wydłużane
siedzisko. Można
ustawić nachyle-
nie s iedziska
i podparcie ple-
ców na kilku wyso-
kościach. Dzięki
modułowi telema-
tyki UTP, dostępne-
mu jako fabryczna
opcja, Eurocargo
jest przystosowany
do łączności i korzystania z usług telematycznych podstawowych (wykrywanie
pozycji GPS, geofencing, import danych z tachografu, raporty zużycia paliwa,
transmisja danych dotyczących stylu jazdy kierowcy) czy zindywidualizowanych
(zarządzanie dostawami, informacje o ruchu drogowym, wiadomości, instruk-
cje dotyczące jazdy).
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Nowością były obowiązujące w nowym
Eurocargo układy asystujące kierowcy,
m.in. ostrzegający o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu LDWS. Dzięki kame-
rze za szybą przednią rozpoznaje ozna-
kowanie poziome na jezdni i uruchamia
sygnał dźwiękowy, jeżeli pojazd zmienia
pas, a kierowca nie włączył kierunko-
wskazu. Doszedł też układ wspomaga-
nia hamowania awaryjnego AEBS, który
mierzy radarem odległość od pojazdu
poprzedzającego, oblicza czas do moż-
liwej kolizji i po 2-krotnym ostrzeżeniu
uruchamia hamulce. Jeśli przeszkoda
porusza się, system interweniuje, zmniej-
szając prędkość do 32 km/h, by nie do-
puścić do zderzenia. W przypadku nie-
ruchomej przeszkody system może za-
pobiec uderzeniu lub zmniejszyć jego
skutki przez ograniczenie prędkości do
10 km/h. Samochód miał opcyjny tem-
pomat adaptacyjny ACC utrzymujący
ustaloną odległość od pojazdu poprze-
dzającego na podstawie danych z rada-
ru, położenia przepustnicy, hamulca sil-
nikowego i hamulców. Najpierw zmniej-
sza moment obrotowy, następnie uru-
chamia hamulec silnikowy, na koniec
hamulec roboczy. Przydatny na autostra-
dach, a w końcu mamy ich kilka.

Testowa ciężarówka to Eurocargo
160E32, 16-tonowy z najmocniejszym
6,7-litrowym, 6-cylindrowym silnikiem
Tector 7. Jego parametry mówią same za
siebie: moc maksymalna 320 KM jest
rozwijana przy 2500 obr./min, natomiast
moment obrotowy rośnie szybko, po
czym jego krzywa spłaszcza się, a mak-
simum 1100 Nm występuje w szerokim
zakresie między 1250 a 1900 obr./min.
Dzięki nowej turbosprężarce i zwiększe-
niu stopnia sprężania silnik ma całkiem
spory moment przy prędkościach poni-
żej 1200 obr./min, w efekcie samochód
reaguje bardzo dynamicznie przy przy-
spieszaniu. Tector 7 to relatywnie prosta
konstrukcja, IVECO nie stosuje recyrku-
lacji spalin, wykorzystując do ich oczysz-
czania technologię HI-eSCR, co pozwa-
la obniżyć zużycie paliwa oraz wydłużyć
i uczynić bezpieczniejszą eksploatację
filtra cząstek stałych. Regeneracja filtra
jest ciągła, następuje przy niskiej tempe-
raturze spalin bez konieczności wtryski-
wania dodatkowej dawki paliwa, nie wy-
maga ingerencji ze strony kierowcy ani
przerw na wymuszony proces wypalania.
Dzięki temu zmniejsza się zużycie pali-
wa i obciążenie cieplne układu oczysz-
czania spalin, a wkład filtra nie wymaga

okresowej obsługi. Tector 7 jest smaro-
wany olejem o niskiej lepkości, co ogra-
nicza tarcie, zwiększa sprawność i wy-
dłuża okresy między wymianami do 80
tys. km. Ma także elektronicznie sterowa-
ne sprzęgło elektromagnetyczne 2-bie-
gowego wentylatora, uruchamianego
w zależności od zapotrzebowania na
chłodzenie.

Zautomatyzowana 12-biegowa prze-
kładnia ZF Eurotronic wybiera przełoże-
nia preferując jazdę ekonomiczną, chro-
ni silnik przed przekroczeniem dozwolo-
nych obrotów, ogranicza zużycie sprzęg-
ła. Wraz z nią wprowadzono funkcję Eco-
Roll, która wykorzystuje bezwładność
pojazdu na zjazdach, włączając bieg
neutralny. Na tablicy rozdzielczej jest
przycisk EcoSwitch, włączający program
zmiany biegów zapewniający jeszcze
większą sprawność. Dzięki tym i wymie-
nionym wcześniej rozwiązaniom (oraz
zastosowaniu oleju o niskiej lepkości
w tylnym moście) Eurocargo może zużyć
nawet o 8% mniej paliwa w porównaniu
do poprzednich wersji.

O silniku mógłbym napisać mnóstwo
ciepłych słów, natomiast skrzynia Euro-
tronic potrafi zirytować, nie wiedząc, co
ma robić np. przy próbie ruszenia z wol-

Zabudowa kurtynowa Wesob ZS 780 SG-A. Rama podłogi ze stali o podwyż-
szonej jakości St52-2 jest w całości ocynkowana ogniowo. Podłoga ze sklejki
wodoodpornej 25 mm ma powierzchnię przeciwpoślizgową. Pomiędzy kłonica-
mi znajduje się 5 rzędów desek i podwójny przypodłogowy rząd desek alumi-
niowych. Dzięki głębokiej kieszeni przy podłodze deski aluminiowe można zło-
żyć w wysoką burtę. Słupy narożne, wykonane ze stali o podwyższonej jakości,
są przykręcane do ramy podłogowej. Na podłodze znajdują się zderzaki pale-
towe o wysokości 20 mm i system wielopunktowego mocowania ładunku Safe-
ty Lock. Kłonice środkowe typu Focus są wypinane na wózku przesuwnym.



PolyPan … uniwersalne
panele warstwowe do

szerokiej gamy zastosowań

tel. 0048 41 375 11 78
info@theeuropeanvancompany.pl

www.TheEuropeanVanCompany.eu

99999

ZABUDOWCY 2017 DYSTRYBUCJA

nego toczenia. Podobnie było w przy-
padku wyprzedzania, kiedy komputer nie
chciał zrzucić biegu z przyczyn ekono-
micznych. Skrzynia biegów nie pozwala-
ła wskazówce obrotomierza wychylać się
poza zielone pole. Powodem był przy-
cisk EcoSwitch, który aktywuje ogranicz-
nik prędkości, wyłącza funkcję szybkiej
redukcji (kick-down) i pozwala tylko na
automatyczną zmianę biegów. Sprawna
jazda po lokalnych i miejskich drogach
wymagała w wielu przypadkach korzy-
stania z ręcznej zmiany przełożeń.

W wytracaniu prędkości pomagał ha-
mulec silnikowy, ale przy pełnym obcią-
żeniu trzeba jechać przewidująco, wcześ-
niej włączać hamulec i pomagać mu, re-
dukując biegi. Pojazd jest nisko zawie-
szony, nie zalecam wjeżdżania w niezna-
ny teren. Jeśli trzeba przejechać np.
przez krawężnik, można podnieść i opu-
ścić nadwozie, korzystając ze sterowania
ręcznego. Stała wysokość podczas jaz-
dy jest utrzymywana dzięki układowi au-

tomatycznego poziomowania ECAS.
Przy silnym wietrze wysoka zabudowa
bardzo odczuwa napór bocznego wiatru
i podczas jazdy wymaga skupienia. Na
szczęście odpowiednio czuły układ kie-
rowniczy ratował sytuację. Pneumatycz-
ne zawieszenie tylnej osi dobrze amorty-
zuje nierówności, na równych drogach
sprawuje się bez zastrzeżeń. Resorowa-
nie Eurocargo okazało się dobrym kom-
promisem ze wskazaniem na komfort.
Ogólnie za prowadzenie należy się mu
się spory plus, IVECO mogłoby nato-
miast popracować nad wyciszeniem ka-
biny. Silnik jest stosunkowo głośny na
skutek małej odległości tunelu od kie-
rowcy.

DMC testowego 160E32 to 16 t, z cze-
go 7660 kg przypada na ładowność. Na
podwoziu o rozstawie osi 5670 mm po-
wstała zabudowa kurtynowa Wesob
o wymiarach wewnętrznych 7710x2480
mm, umożliwiająca przewiezienie 19 eu-
ropalet. Całkowita wysokość wynosi 4 m,

Wesob z siedzibą w śląskim Strumieniu jest polską firmą,
związaną osobą wspólnika z niemieckim Wecon GmbH,
czołowym europejskim producentem zestawów przestrzen-
nych i do przewozu nadwozi wymiennych w transporcie kom-
binowanym. Dzięki bliskiej współpracy mają na koncie m.in.
oryginalne opracowania jednostek i systemów do przeła-
dunku droga/kolej/barka. Wesob przystosuje też podwozia
ciężarówek do przeładunku nadwozi  wymiennych,
z jego usług korzystają potentaci tego segmentu rynku, m.in.
kielecka Vive. Mimo starań o rozpowszechnienie „BDF-ów”,
wciąż bardziej popularne są u nas stałe zabudowy kubatu-
rowe, stosowane do przewozu mebli, opakowań, budowla-
nych materiałów izolacyjnych. Choć za tym popytem poszła
podaż i można wymienić jednym tchem co najmniej 10 firm,
które dorobią do Eurocargo przyczepę i całość zabudują
kurtynówkami, Wesob ma przewagę specjalizacji. Dzięki niej
realizuje zamówienia szybciej, zaczynając od szybkiego wy-
konania projektu pojazdu, który będzie zgodny z wymaga-
niami przepisów, a jednocześnie umożliwi uzyskanie maksymalnej ładowności i pojemności zarazem. Przyjmuje się
także nietypowe zamówienia, nawet proste nadwozie kurtynowe może kryć w sobie np. nietypowo dużą liczbę kłonic,
jeśli tak pasuje klientowi. Tu też wśród klientów można znaleźć wielkie nazwy, jak Maszoński czy Omega Pilzno.

dach wyposażono w mechaniczny sys-
tem obustronnego podnoszenia na czas
załadunku o 300 mm. Zabudowę odcią-
żono stosując elementy aluminiowe
(ściana tylna), rama pomocnicza i słupy
są wykonane ze stali o podwyższonej ja-
kości. Konstrukcję wyróżniają skuteczne
zabezpieczenia antykorozyjne i odpor-
ność na uszkodzenia mechaniczne.
Rama podłogowa jest ocynkowana
ogniowo, słupy narożne gruntowane ka-
taforetycznie i lakierowane proszkowo,
co gwarantuje skuteczną ochronę przed
rdzewieniem przez wiele lat.

Podsumowanie
IVECO Eurocargo wciąż jest jednym z najbardziej uniwersalnych pojazdów

w swojej kategorii, a także jednym z najłatwiejszych do zabudowy. Można na nim
zamontować nadwozie o długości od 4265 do 10 175 mm. Zawsze ceniłem ten
model jako poręczną ciężarówkę do miasta, tym razem wyciśnięto z Eurocargo
wersję długodystansową z kabiną sypialną. Zaspokaja ona podstawowe potrzeby
mieszkalne kierowcy, ale tylko na krótkie trasy międzynarodowe, lub po kraju
z ładunkiem, na który cały czas trzeba mieć oko. Włoska ciężarówka jest bardzo
zwrotna, układ kierowniczy oferuje świetny kompromis między czułością, a łatwo-
ścią manewrowania. Jeździ się nią niczym przerośniętym samochodem dostaw-
czym. O silniku można się wypowiadać w samych superlatywach; skrzynia bie-
gów, przy wszelkich zaletach automatu, wymagała czasami wsparcia kierowcy.

Michał MariańskiMichał MariańskiMichał MariańskiMichał MariańskiMichał Mariański
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P rzystosowanie pojazdu do trans-
portu ładunków w temperaturze kon-

trolowanej nie stanowi większego proble-
mu, jest wiele firm wykonujących nadwo-
zia z paneli izolowanych o wymaganych
parametrach. W skali całej Europy,
ok. 70% z nich używa zestawów paneli
pochodzących od wyspecjalizowanych
dostawców, skompletowanych pod kon-
kretne zamówienie, lub całkowicie zmon-
towanych nadwozi, wymagających tylko
zamocowania na ramie pomocniczej.
Wśród producentów zestawów montażo-
wych i zabudów do transportu produk-
tów schłodzonych i głęboko mrożonych
wyróżnia się The European Van Compa-
ny, działająca na tym rynku od ponad
40 lat.

Jej produkty są znane pod nazwą
handlową PolyVan, która obejmuje kilka
typów nadwozi. Właściwy wybór zależy
od przede wszystkim od zakresu tempe-
ratur, jakie mają być utrzymane w czasie
transportu, ale także od ładowności po-
jazdu. Stosownie do tego są dobierane
m.in. grubość izolacji i wytrzymałość
wzmocnień, chroniących przed uszko-
dzeniem paneli w razie uderzenia prze-
mieszczającym się ładunkiem. Ten
podział znajduje odzwierciedlenie w naz-
wach zabudów: Freezy-, Frost- lub Frigo-
Box (i analogicznie Freezy, Frost-, Frigo-
Kit dla zestawów montażowych). Trochę
trudniej o rozróżnienie, gdy posługiwać
się tylko skrótami FB lub FK. Trzeba
zwrócić baczną uwagę na liczby i sym-
bole za nimi: „3” oznacza izolację
wzmocnioną, o współczynniku K poniżej
0,4 W/m2K (w zabudowach PolyVan jest
to ok. 0,39 W/m2K dla FreezyBox
i FrostBox, odróżnionego dodatkowym
„I” – jak Inox, co wskazuje na ramę tylną
ze stali nierdzewnej). Podobnie „7” wska-
zuje na współczynnik przenikania ciepła
poniżej 0,7 W/m2K.

Wszystkie zabudowy Polyvan składają
się z warstwowych paneli z laminatem
o satynowym połysku, produkowanych
metodą mokrą na stołach próżniowych,
i mają nowoczesne, anodowane profile
okalające. Warto podkreślić dostępność
bardzo licznych opcji wykonania, np.
wykończenia podłogi (wylewka poliure-
tanowa lub blacha aluminiowa z wzorem
antypoślizgowym), mocowania ładunku
do okuć w podłodze i/lub do szyn
w ścianach bocznych, wzmocnienia
w przedniej ścianie do montażu agrega-

Zestawy monta¿owe i zabudowy

tu zintegrowanego lub typu split z dodat-
kowym wzmocnieniem pod parownik
w suficie.

FreezyBox (FB3) to wstępnie zmonto-
wana zabudowa z samonośną podłogą,
łatwą do połączenia z ramą pomocniczą
dzięki wbudowanym wkładkom FloorFix.
Umożliwiają one wyeliminowanie po-
przeczek ramy, dzięki czemu oszczędza
się ponad 100 kg na masie własnej nad-
wozia o często spotykanych wymiarach
4,2x2,2x2,2 m. Takie nadwozie PolyVan
waży niespełna 860 kg, co jest bardzo
dobrym wynikiem jak na jego doskonałe
właściwości, spełniające z zapasem kry-
teria izolacji wzmocnionej IR wg ATP.
FreezyBox jest idealne do transportu pro-
duktów głęboko mrożonych, wymagają-
cych temperatury od 0 do -20o, pojazda-
mi użytkowymi o DMC od 3,5 do 16 t.

To lekkie nadwozie jest jednocześnie
mocne. Cała przednia ściana ma pod la-
minatem 5 mm sklejkę, zwiększającą od-
porność na uderzenia ładunku, i dodat-
kowo 3 mm przypodłogową aluminiową
listwę ochronną. Takie same listwy znaj-
dują się na ścianach bocznych. Rama tyl-
nego portalu jest aluminiowa, anodowa-
na, zamki i zawiasy ze stali nierdzewnej.
W sufit jest wbudowane oświetlenie LED
z instalacją elektryczną w rurkach PCV,
ukrytych w izolacji. Można zamówić wy-
konanie wielotemperaturowe ze ścianka-
mi działowymi i przegrodami ruchomymi
wg życzenia klienta.

FrostBox (FB3i) to gotowe zabudowy
chłodnicze do samochodów ciężaro-
wych o DMC od 5 do 24 t, stosowanych
do przewozu produktów głęboko mrożo-
nych. W celu wykorzystania pełnej sze-

FrigoBox (dostępny także jako Kit) to lekka i estetyczna zabudowa chłodnicza
do pojazdów klasy A wg ATP.

Charakterystyka zabudów ch³odniczych PolyVan

Gruboœæ panelu, mm FB3 FB3I FB7 FB7I

Dach 100 115 60 50

Przednia œciana 85 133 85 50

Œciany boczne 85 50 45 40

Drzwi tylne 85 100 45 40

Pod³oga 102 130 102 67

Wspó³cz. K, W/m2K ok. 0,39 ok. 0,39 poni¿ej 0,7 poni¿ej 0,7

Klasa ATP FRC FRC FNA FNA
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The European Van Company

rokości wnętrza izolacja ścian bocznych
jest nieco cieńsza. Sklejka wzmacniają-
ca przednią ścianę ma w tym przypadku
grubość 8 mm. Tylna rama jest wykona-
na ze stali nierdzewnej. Także w tym
przypadku można skorzystać z licznych
opcji, jak dodatkowe drzwi boczne, kla-
py wentylacyjne, podział ściankami
wzdłużnymi lub poprzecznymi na strefy
o różnych temperaturach, sufit z szyna-
mi do przewozu mięsa, przystosowanie
do współpracy z windą załadunkową itp.

FrigoBox (FB7) to lekkie zabudowy
pojazdów użytkowych o DMC 3,5÷16 t,
przewożących ładunki wymagające
temperatury w zakresie 10÷0o. Także
w tym przypadku montaż wymaga jedy-
nie przykręcenia samonośnej podłogi,
przez wkładki FloorFix, do podłużnic
ramy pomocniczej. Przednia ściana jest
wzmocniona podobnie jak we FrostBox.
Tej dodatkowej płyty sklejkowej nie ma
w lekkim wykonaniu FrigoBox Light
(FB 7I, gotowe nadwozie na pojazdy
o DMC 3,5÷7,5 t), gdzie ryzyko uszko-
dzenia przy załadunku jest mniejsze.

Zestawy do izolacji furgonów
DistriCool

Rozwój polskiego przemysłu spożyw-
czego i branży HoReCa pociągnął za
sobą popyt na pojazdy chłodnicze
o mniejszej pojemności, ale pokonujące
większe dystanse z dużymi prędkościa-
mi. W takich zadaniach lepiej sprawdzają
się furgony z izolowanymi ładowniami.
Takie samochody są bardziej poręczne
przy manewrach w mieście, zwłaszcza
parkowaniu, a na trasie zużywają znacz-

nie mniej paliwa, niż z zabudową na ra-
mie. Trudniej jednak zapewnić kontrolę
temperatury i odpowiednie warunki sani-
tarne przewozu. Zestawy izolacji Dis-
triCool oferowane przez The European
Van Company są uważane za jedne
z najlepszych produktów z górnej półki.
Z ich pomocą można przekształcić
w chłodnie większość popularnych fur-
gonów: od Citroëna Berlingo po nowe-
go VW Craftera. Najnowszą pozycją
w programie są właśnie zestawy do Craf-
tera i MAN-a TGE w wersjach L3H3
i L4H3.

DistriCool to 3 linie produktów: ECO,
FNA i FRC. Jak sugerują symbole, cho-
dzi o różne klasy izolacji cieplnej (a tak-
że poziomy cen). W ECO materiałem izo-
lującym jest ekspandowany polistyren,
a drzwi boczne i tylne są jedynie osła-
niane od środka laminatowymi nakładka-
mi. W pozostałych jest stosowana pian-
ka poliuretanowa o lepszych właściwoś-
ciach, izolacja obejmuje także drzwi,
które otrzymują dodatkowe uszczelki
(w wykonaniu FRC są osobne boczne
drzwi w panelu izolowanym ściany). Pod
laminatowym poszyciem paneli znajdu-
je się wzmacniająca je sklejka. Opcje wy-
konania to przystosowanie do montażu
agregatu chłodniczego (kanały na prze-
wody do parownika w przedniej ścianie
i wzmocnienie dachu), różne wykończe-
nia podłogi i sposoby na mocowanie
ładunku oraz aluminiowe płyty chronią-
ce przednią ścianę i drzwi przed uderze-
niami. Można zamówić przegrodę do
wykonania 2-temperaturowego oraz kur-
tyny paskowe na drzwi.

Zestaw DistriCool zawiera absolutnie
wszystkie elementy potrzebne do zaizo-
lowania nadwozia, łącznie z klejem-
uszczelniaczem do połączenia paneli
i wykańczających je obramowań. Montu-
jący go instalator musi jedynie przestrze-
gać instrukcji. Korzyść dla klienta to za-
budowa o najwyższych parametrach:
można śmiało występować o atest ATP,
jeśli wymagają tego odbiorcy ładunku.
Prawidłowo wykonana izolacja DistriCool
wyróżnia się szczelnością i wytrzyma-
łością mechaniczną, wytrzymuje lata
eksploatacji bez utraty właściwości.

Nowy VW Crafter z izolacją ładowni DistriCool w klasie FNA. Można zauważyć dodatkowe uszczelki tylnych i bocznych
drzwi. Panel podłogowy z wylewką poliuretanową ma krawędzie progów zabezpieczone aluminiowymi kątownikami
antypoślizgowymi.
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D rżyjcie, wrogowie: w listopadzie na
uzbrojenie naszej armii weszło 31

nowych ciężarówek. Wprawdzie nie
będą brały bezpośredniego udziału
w ew. działaniach zbrojnych, ale po-
mogą przy dostawach świeżej żywności
dla naszych żołnierzy, czym przyczynią
się do gotowości bojowej i zwycięstwa.

To wzmocnienie logistyczne jest wy-
nikiem przetargu rozpisanego przez
4RBLOG Wrocław na samochody z nad-
woziami chłodniczymi. Trafią one do 20
jednostek w całym kraju, służąc teraz do
zaopatrzenia m.in. podczas ćwiczeń po-
ligonowych, ale w razie czego można je
szybko przebazować nawet poza grani-
ce kraju. W tym celu nadwozia mają tak
dobrane wymiary i kształt, by mieściły
się w skrajni kolejowej: wysokość pojaz-
du nie przekracza 3350 mm, a narożni-
ki są ścięte pod kształt tuneli. Uchwyty
promowe pomogą z kolei zamocować
pojazdy w razie przerzutu drogą
morską.

Wojsko postawiło też szczególne wy-
magania co do zasilania pojazdów i za-
kresu temperatur, w jakich mają one pra-
cować. To, wraz z krótkim czasem na re-
alizację przetargu po wyłonieniu zwy-
cięzcy, odstraszyło wielu chętnych. Wy-
grała śląska firma Loja Truck, której part-
nerami byli Diesel Truck jako dealer cię-
żarówek Mercedes-Benz, producent
zabudów izotermicznych Gawlik ze Stę-
szewa, Frigipol dokładający do nich
agregaty chłodnicze Zanotti oraz Bär
Cargolift montująca windy załadunko-
we.

Podwozia wojskowych chłodni to MB
Atego 1530, co proszę traktować jako
informację poufną: użytkownik zażyczył
sobie samochody bez oznaczeń mode-
lu i typu. Wróg czuwa! Rozstaw osi to
4160 mm. Wyposażono je w kabiny
krótkie S i 7,7-litrowe silniki OM 936
o mocy 220 kW (299 KM) i momencie
1200 Nm od 1200 obr./min. Napędzane
są tylne koła, przez skrzynię 9-biegową.
Na przedniej i tylnej osi są opony Han-
kook o identycznym bieżniku: to kolej-
ny wymóg wojska. Silnik może spalać
paliwo lotnicze (przy zwiększonej częs-
totl iwości przeglądów) i ma układ
oczyszczania spalin zgodny z Euro VI,
z filtrem DPF i katalizatorem SCR, do
którego jest podawane AdBlue z 25-lit-
rowego zbiornika. Brak czynnika w wa-
runkach bojowych nie spowoduje jed-

Ch³odnicze Atego ¿ywi¹ tych, co broni¹
nak zmniejszenia mocy, jak w wersjach
cywilnych. Na szkoleniu przypominano
o możliwości wyłączenia regeneracji fil-
tra cząsteczkowego, jeśli przypadła ona
w niesprzyjającym momencie, np. gdy
samochód jest zaparkowany wśród su-
chych chabrów na poligonie. Poza tym
wojskowe Atego wyróżniają się kolo-
rem, nie mają tachografów, a za to po-
jawiły się uchwyty na broń. Kabiny są
klimatyzowane i mają niezależne ogrze-
wanie postojowe.

Wykonania nietypowej zabudowy
w rekordowo krótkim czasie podjęła się
firma Gawlik. Utrudnienie nie polegało
tylko na kształcie: wojsko zamówiło „ha-
kówki” przystosowane do przewozu
mięsa wiszącego. Komentarze kierow-
ców, którzy przechodzili szkolenie na
pierwszym skompletowanym pojeździe,
wskazywały na nietrafność takiego za-
łożenia, ale może dowództwo wie lepiej.
Tym samym trzeba było pogodzić sko-
sy nadwozia,  półkę pod agregat
i wzmocnienia pod szyny z hakami.
Gawlik stosuje panele warstwowe
z okładzinami z laminatu poliestrowo-

szklanego i izolacją z pianki polistyre-
nowej, zapewniające współczynnik
przenikania ciepła nie większy niż 0,4
W/m2K. Od wewnątrz ściany są chronio-
ne przed uszkodzeniem obwodowym
kątownikiem przypodłogowym o wyso-
kości 300 mm i 2 pasami blachy po 120
mm. Zamontowano także wpuszczane
szyny do drążków rozporowych, a w
suficie 4 szyny Euro-rura z 68 hakami
euro do przewozu ćwierci wołowych
i półtusz wieprzowych oraz 3 wpusz-
czane LED-owe punkty świetlne, włą-
czane z kabiny. Podłoga ze sklejki jest
pokryta przeciwpoślizgową wylewką
poliuretanową i podparta poprzeczka-
mi umożliwiającymi wjazd wózkiem
widłowym.

Długość całkowita nadwozia dla woj-
ska wynosi (zewn.) 6115 mm, wysokość
2300 mm. Objętość zabudowy to ok.
21 m3, ładowność pojazdu 6500 kg.

Agregaty chłodnicze to Zanotti Uno
80. O wyborze marki zdecydowało udo-
kumentowane spełnianie wymagań woj-
ska co do zasilania paliwem lotniczym
w całym zakresie temperatury eksplo-

Samochody chłodnicze dla wojska są dostosowane do transportu kolejowego:
załadowane na platformę nie przekraczają obrysem skrajni RIV. Fabrycznie
dostają m.in. kratkę ochronną na reflektory.
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Zbudowane wg wymagań wojska nadwozie chłodnicze ma bardzo mocną kon-
strukcję, z podłogą podpartą licznymi poprzeczkami i stelażem przejmującym
obciążenie skupione z haków do mięsa wiszącego. Żaden z kierowców na szko-
leniu nie przypominał sobie, by kiedykolwiek woził tusze – być może nasza
wojskowa logistyka tkwi jeszcze w zamierzchłych czasach.

atacji. Lotniczą naftę będą spalały silni-
ki Isuzu, stosowane w tych urządze-
niach, zapewniające wydajność chłod-
niczą niemal 8,8 kW przy 0o w ładowni
i 30o na zewnątrz. Agregaty mają także
funkcję stand-by, na postoju mogą być
zasilane z sieci 400 V, maksymalna
wydajność chłodnicza wynosi wtedy
5,4 kW. Parametry wydają się nadmier-

Nadwozia mają uchwyty promowe
ułatwiające przerzut różnymi środka-
mi transportu, widoczne jest też gniaz-
do podłączenia zasilania agregatu,
natomiast niewidoczny jest schowany
za nimi, mocowany od spodu sztywny
hol. Nie będzie go łatwo wyjąć spo-
między przewodów.

Ostatnim, ale też ważnym elementem
zabudowy dla wojska jest winda zała-
dunkowa Bär BC1500 S4. Podwozia zo-
stały pod nią fabrycznie przygotowane,
co widać po włączniku wśród innych
przycisków na tablicy rozdzielczej. Kla-
syczne dla dystrybucji urządzenie ma
maksymalną nośność 1500 kg i masę
własną 435 kg. Platforma aluminiowa
o wysokości 1610 mm z przeciwpośliz-
gowym wzorem ma wbudowane nożne
sterowanie opuszczaniem/podnosze-
niem, uzupelniające sterowanie joystic-
kami z panelu po prawej stronie. Tu
z kolei przypominano, by przy zamyka-
niu windy przytrzymać jeszcze przez
chwilkę joystick, powodując wzrost
ciśnienia w instalacji hydraulicznej
i tym samym usztywnienie platformy za-
pobiegające jej drganiom w czasie jaz-
dy.

Pojazdy są objęte 4-letnią gwarancją
(to był jeden z czynników sprzyjających
zwycięstwu w przetargu) i kontraktem
serwisowym obejmującym wszystkie
elementy, co też nie jest łatwym zada-
niem. Koordynatorem jest Loja Truck,
zamierzając korzystać z autoryzowa-
nych serwisów MB, Frigipolu i Bär,
w miarę możliwości dobierając wspólny
termin przeglądów lub wykonując ob-
sługę dojazdowo. W razie wykorzysta-
nia pojazdów na misji w „gorących” re-
jonach warunki przetargu przewidują
dostarczenie ich do najbliższego kraju
uznanego za bezpieczny i wykonanie
tam naprawy lub obsługi.

nie wysokie jak na wielkość zabudowy,
ale wojsko postawiło ostre wymagania
co do czasu schładzania ładowni i utrzy-
mywania temperatury, a ciemnozielony
i matowy kolor na pewno nie pomaga.
Notabene Gawlik barwi nadwozia w żel-
kocie, a nie lakierując, co powinno dać
większą trwałość. W czasie szkolenia
przypominano o konieczności urucha-
miania agregatu na kilkanaście minut co
najmniej raz na 2 tygodnie, jeśli samo-
chód nie jest używany. Chodzi o regu-
larne smarowanie, zwłaszcza uszczelki
na wyjściu ze sprężarki.
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Niemiecki dealer Mercedes-Benz
Stern Auto skonfigurował dla f irmy
Roma, produkującej żaluzje i zasłony
okienne, nietypowy zestaw transporto-
wy. Niezwykła jest w nim nawet trasa,
jaką będzie pokonywał, o długości nie-
całe 10 km! Tyle dzieli zakład Roma
w bawarskim Burgau od centrum dystry-
bucyjnego Scheppach. Zestaw będzie
kursował wahadłowo małomiasteczkowy-
mi drogami, więc jako ciągnik wybrano
Econika 1830 NGT: to pierwsza taka wer-
sja z silnikiem gazowym OM 936 G Euro
VI. Bazuje on konstrukcyjnie na dieslu
OM 936 z nowej generacji silników MB,
ma pojemność skokową 7,7 l, moc 222
kW (302 KM) przy 2000 obr./min i maksy-
malny moment 1200 Nm od 1200 obr./
min. Napęd jest przenoszony przez 6-bie-
gową skrzynię automatyczną Allison.

Szef logistyki w Roma Werner Ried-
mann podkreślał, że chodzi o aspekt
środowiskowy, czyli minimalną emisję.
W spalinach silnika gazowego niemal nie
ma cząstek stałych, emisja CO2 jest
o 25% mniejsza niż z diesla, a przy uży-
ciu biogazu różnica sięga 100%, uwzględ-
niając cały cykl powstawania paliwa. Przy
czym nie są to w tym przypadku wylicze-
nia teoretyczne, bo wokół rejonu użytko-
wania Econika Romy są zarówno liczne
stacje z CNG, jak i sprężonym biogazem.
W porównaniu z dieslem, gazowy ciągnik
emituje ok. 50% mniej CO i 80% mniej
niespalonych węglowodorów. Do tego
pracuje znacznie ciszej, co predestynuje
go do roli pojazdu miejskiego, czy też po-
ruszającego się na terenie zakładu pracy
i centrum magazynowego.

Econic NGT i jego naczepa pełnią
ważną rolę w nowej organizacji logis-
tycznej Roma. Wymiary dobrano dokład-
nie pod wysokość ramp załadunkowych
i układ centrum, tak by pojazd można
było wygodnie przeładować zarówno od
tyłu, jak i z boku. W tym celu opracowa-
no nietypową naczepę z furgonowym
nadwoziem o całej lewej ścianie otwie-
ranej, na zasadzie Wingliner: unosi ją
wokół górnej krawędzi mechanizm
hydrauliczny. Wykonawcą jest firma
FSN-Fahrzeugbau aż z Rostoka, jeden
z bardzo nielicznych producentów po-
jazdów z siedzibą we wschodnich lan-
dach. Firma powołuje się na tradycje
w branży sięgające 1868 r., ale nową
specjalnością zajęła się w 1991 r., zaczy-
nając od remontów naczep i nadwozi.

To pierwsze zastosowanie MB Econika NGT z silnikiem Euro VI jako ciągnika
w zestawie 40-tonowym. Rozstaw osi to 3900 mm. Siodło ma układ automa-
tycznego zapinania/rozpinania naczepy, obsługiwany z kabiny.

Działając w grupie, obejmującej także
dealerstwa marek koncernu VW, oferuje
jednostkowe wykonania nietypowych
pojazdów ściśle wg wymagań klienta.
W tym przypadku, poza otwieraną zabu-
dową opracowano także system moco-
wania ładunku dokładnie przystosowany
do opakowań używanych przez Roma,
z certyfikatem DEKRA.

Mercedes-Benz Econic NGT z ciekawym zajęciem

Za kierownicą Sascha Uhlig, który
skonfigurował pojazd zgodnie z wy-
maganiami klienta i koordynował po-
wstawanie obu członów zestawu. Ka-
bina z niską podłogą i o doskonałej
widoczności we wszystkich kierunkach
także pasuje do zastosowania na bar-
dzo krótkiej trasie, prowadzącej przez
gęsto zabudowane tereny.

Naczepa ma z kolei elektryczne nogi podporowe, także uruchamiane z kabiny,
i hydraulicznie otwierany cały lewy bok. Układ mocowania opakowań transporto-
wych stosowanych przez klienta wykorzystuje 4 szyny airline w podłodze i dachu,
do zapinania drążków, i jeszcze 2 w obrzeżach podłogi – sicher ist sicher.

fot. FSN Fahrzeugbau

fot. FSN Fahrzeugbau
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Nie ukrywano jednak, że w tej historii
były dramatyczne chwile. Nieraz okazy-
wało się, że nawet uważne słuchanie po-
trzeb rynku nie pomaga, bo oparte na
tym planowanie jest równie skuteczne,
jak wróżenie z fusów. Dlatego pod koniec
ub. wieku roku kierownictwo firmy posta-
nowiło odwrócić tok myślenia i wyjść
z pomysłami na produkcję daleko do
przodu, uświadamiając klientów, że oni
też będą mieli z tego korzyści. Ponieważ
już wtedy było pewne, że marże na
sprzedaży pozostaną słabiutkie, jedy-
nym sposobem na trwałe zwiększenie
przychodów była większa wydajność,
obniżająca koszty jednostkowe. Na prze-
łomie wieków ruszył unikalny system
masowej produkcji kolejno naczep kur-
tynowych, chłodni i wywrotek Schmitz,
pojazdów maksymalnie standaryzowa-
nych. To było sprzeczne z praktyką wie-
lu użytkowników, lubiących dobierać so-
bie detale, ale floty i wypożyczalnie na-
czep miały zupełnie inne wymagania:
dostawa szybko i w korzystnej cenie.
Dlatego pomysł został szybko zaakcep-
towany. Schmitz Cargobull zajął 1. miej-
sce wśród europejskich producentów
naczep i nie zamierza go opuszczać,
roczne przychody przekroczyły 2 mld
euro.

Klienci musieli także przyzwyczaić się,
że wprawdzie mogą wybierać osie do
naczep Schmitz, ale najlepiej, jeśli bę-

Naczepa przysz³oœci bêdzie sk³ada³a
Wróæmy na moment do obchodów 125-lecia Schmitz Cargobull, które œwiêtowaliœmy w po³owie wrzeœ-
nia. Przemys³owa produkcja pojazdów i zabudów jest wprawdzie o po³owê krótsza, ale to i tak potê¿ny
baga¿ doœwiadczeñ.

dzie to firmowa oś Rotos. Ponieważ jest
złożona z markowych podzespołów i ma
gwarancję na 6 lat lub 1 mln km przebie-
gu, znieśli ten cios po męsku. Musieli też
przełknąć gorycz jednego koloru ramy:
cynkowego. Zgodnie z koncepcją Modu-
los, od początku wieku większość na-
czep Schmitz ma ramy skręcane z ele-
mentów cynkowanych ogniowo. Zosta-
wiono opcję konstrukcji spawanej i ma-
lowanej, ale to były rzadkie przypadki,
z prostego powodu: na ocynkowane fir-
ma daje 10-letnią gwarancję.

Skręcanie było odważną decyzją.
Oczekiwano po nim uproszczenia logi-
styki, ponieważ do zakładu w Altenber-
ge były dostarczane pospawane i ocyn-
kowane podłużnice ram, do których
przykręcano poprzeczki też stalowe
i ocynkowane, lub aluminiowe w lekkim
wykonaniu. Możliwość łączenia różnych
materiałów była kolejną zaletą. Zestaw
podłużnic i poprzeczek można wygodnie
przesłać do zakładów montażowych
w innych krajach, gdzie zamiast spawa-
rek wystarczy postawić urządzenia do
zakręcania śrub i zakuwania śrubonitów
pod kontrolą. Trzeba było kilku lat, by
opanować trwałe połączenia, nie luzują-

ce się pod wpływem drgań, ale udało się
i klienci też to doceniają, wiedząc, że
w razie uszkodzenia elementu podwo-
zia zostanie on szybko odkręcony i za-
stąpiony nowym bez spawania, rujnują-
cego powłoki ochronne. Montaż nacze-
py jest sprawniejszy, co, w połączeniu
z dużą integracją produkcji, umożliwiło
marketingowy chwyt: ofertę wykonania
standardowej naczepy kurtynowej
w ciągu 18 h od złożenia zamówienia.

Konstrukcja skręcana jest mniej po-
datna na pękanie, co skłoniło do opra-
cowania kolejnej generacji naczep
Genios z podłużnicami walcowanymi.
Odkształcenia i naprężenia przy monta-
żu takiej ramy są znikome w porówna-
niu ze spawaniem, więc tym bardziej nie
ma powodów do pękania, a naczepa
prowadzi się lepiej. Ułatwiono także
wprowadzenie systemu modułowego
w produkcji ram do wszystkich typów
naczep Schmitz.

Co dalej? O tym też mówiono na jubi-
leuszu, wskazując pionierską rolę firmy
w dziedzinie telematyki. Ten dział ma być
dalej rozwijany, ponieważ naczepa wie
najwięcej o ładunku i od niej, bardziej niż
od ciągnika, zależy, w jakim stanie i kie-

Naczepa TransFormers z dachem opuszczanym w tylnej części, by poprawić
opływ. To, wraz z osłonami bocznymi, umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa
o ok. 9%. Obiecywane obniżenie emisji CO2 o aż 25% to wynik odzysku energii
hamowania lub na zjazdach.
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siê z…
dy zostanie on dostarczony. Informacje
o stanie ładunku i pojazdu może dostar-
czać dyspozytorowi, w drugą stronę od-
bierając jego polecenia. Wdrożenie
takiego kompleksowego układu wymia-
ny danych, współpracującego z dowol-
nymi systemami zarządzania w firmach
transportowych i logistycznych, powie-
rzono firmowemu start-upowi KUBIKx,
który został powołany pod koniec listo-
pada. Jego szefem został dyrektor spół-
ki Cargobull Telematics Karl-Heinz Neu,
ponieważ ma to być kontynuacja dotych-
czasowych osiągnięć, system otwarty
dla upoważnionych odbiorców.

Ale co z hardware, czyli samą na-
czepą? Na to też są pomysły i taki zapre-
zentowano gościom uroczystości: na-
czepę TransFormers, wynik międzynaro-
dowego projektu. Nazwa wynika z kształ-
tu zabudowy o wysokości regulowanej
w tak dużym zakresie, by znacząco ob-
niżyć opór aerodynamiczny. Drugie przy-
szłościowe rozwiązanie to oś z wbudo-
wanym generatorem, umożliwiającym
częściowy odzysk energii hamowania.
Przetworzoną na elektryczną, można
gromadzić w akumulatorze zabudowa-
nym pod podłogą naczepy i wykorzystać
np. do zasilania osprzętu na ciągniku lub
agregatu chłodniczego. Ten pomysł po-
jawia się od kilku lat, był proponowany
jako opcja przez angielskiego producen-
ta naczep, ale tu są dodatkowe koszty
i masa, do których trudniej będzie prze-
konać klientów.

Tu dochodzimy do sedna: naczepa
przyszłości będzie musiała mieć sprze-
dawcę. Podkreśleniem znaczenia sieci
dla sukcesu była kolejna uroczystość,
przekazanie 50-tysięcznej naczepy
Schmitz sprzedanej przez polskiego
przedstawiciela EWT Truck & Trailer Pol-
ska. Marka jest także liderem polskiego
rynku i też raczej trwale, dzięki organiza-
cji budowanej od 20 lat. EWT reprezen-
tuje interesy Schmitz Cargobull w Polsce,
Czechach i na Słowacji. Nasz rynek ma
największy udział w obrotach i najmoc-
niejszą bazę, na którą składają się włas-
ne centra w Ołtarzewie, Strykowie, Gliwi-
cach i Siedlcach. Do tego dochodzi 30
serwisów partnerskich, w większości są
to punkty w sieciach marek ciężarówko-
wych. Wspiera je 16 samochodów warsz-
tatowych. W sumie EWT Truck & Trailer
Polska dysponuje 10,6 tys. m2 po-
wierzchni warsztatowej, na której może

przyjąć jednorazowo 45 pojazdów. O to,
żeby nie stały długo, dba ponad 90 me-
chaników zaopatrywanych w części
(a także w wiedzę) głównie przez centra-
lę w Ołtarzewie, ale i Stryków ma u sie-
bie zapasik.

Jubileuszowa naczepa Schmitz Cargo-
bull przypadła znanej firmie logistycznej
Raben Transport. EWT współpracuje
z Grupą Raben od początku istnienia,
w ciągu ostatnich 8 lat dostarczyła pol-
skim spółkom Grupy 1149 naczep
Schmitz, a tylko w tym roku 269. Ten fakt
podkreślił CSO, czyli szef sprzedaży
Schmitz Cargobull Boris Billich, który
przybył do Strykowa na uroczystość
przekazania tej wyjątkowej naczepy: za-
aprobowanie marki przez tak znanego
operatora, którego pojazdy są natych-
miast rozpoznawalne na drodze, to dos-
konała rekomendacja.

Raben Transport jest spółką Grupy Ra-
ben, specjalizującą się w ładunkach ca-
łopojazdowych międzynarodowych, kra-
jowych i intermodalnych. Ma 25-letnie
doświadczenie, działa z 5 oddziałów na
terenie kraju. Dysponuje ponad 400 ze-
stawami własnymi i flotą kontraktową;
wszystkie pojazdy własne spełniają wy-
magania ADR, a naczepy mają certyfika-
ty DIN-EN 12642 XL i huckepack. W celu
zapewnienia bezpieczeństwa przewożo-
nych towarów, efektywnego zarządzania
flotą i sprawnej komunikacji pojazdy wy-
posażono w komputery pokładowe,
dzięki którym, poza określaniem pozycji,
można potwierdzić status realizacji zle-
cenia, a także przesłać skany dokumen-
tacji transportowej. Niezawodny stan
techniczny floty gwarantuje własny ser-
wis w Gądkach, który ma od 2002 r. au-
toryzację Schmitz i będzie namawiany na

Naczepa przyszłości będzie składała się z licznych czujników i interfejsów, umoż-
liwiających: 1– zgłaszanie uwag do sieci obsługi, 2 – zarządzanie realizacją
kontraktów serwisowych, 3 – kontrolę bezpieczeństwa ładunku (zamków),
4 – ostrzeganie o kradzieży paliwa, 5 – ostrzeganie o niewłaściwej temperatu-
rze w ładowni, 6 – współpracę z układami elektronicznymi podzespołów,
7 – informację o stopniu wypełnienia ładowni, 8 – ostrzeganie o usterkach
technicznych, 9 – pozycjonowanie pojazdu, 10 – zarządzanie pojazdem wyna-
jętym (przebieg, prawidłowe wykorzystanie), 11– wyliczanie przewidywanego
czasu dotarcia z ładunkiem.

Dostawy naczep Schmitz Cargobull na polski rynek. W 2009 r. sprzedaż tąpnę-
ła, ale w EWT nie było masowych zwolnień, kadrę z blisko 10-letnim doświad-
czeniem przechowano, stawiając na rozbudowę serwisów. W tych ciężkich cza-
sach powstał obiekt w Strykowie.
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Marco Raben przejmuje okolicznościowy model z rąk
Dirka Hoffmanna, pani Natacha Hoffmann przekazuje po-
dobny dyrektorowi Raben Transport Pawłowi Trębickiemu.
Boris Billich uśmiecha się ze stanowiska szefa sprzedaży
Schmitz Cargobull. „Szczególnie cieszy nas fakt, iż to właś-
nie naszemu długoletniemu i lojalnemu klientowi, firmie
Raben Transport przekazujemy 50-tysięczną naczepę marki
Schmitz Cargobull, dostarczoną na rynek przez EWT Pol-
ska od początku istnienia, czyli od 1998 r. Nasza współ-
praca trwa od ponad 20 lat. Jesteśmy bardzo dumni z do-
tychczasowych wspólnych sukcesów” – powiedział Dirk
Hoffmann. „Wybór partnerów takich jak Schmitz Cargobull
i jego dealer EWT to dla nas niezmiernie ważny krok. Mając
wymagających klientów, dla których bezpieczeństwo towaru
i szybkość działania są kluczowe, musimy mieć partnerów,
którzy nas nie zawiodą. Dotyczy to nie naczep, które ładnie
wyglądają na początku, ale przede wszystkim takich, które
są regularnie serwisowane i mają korzystne warunki finan-
sowania” – skomentował nowy nabytek Paweł Trębicki.

rozszerzenie usług na agregaty chłodni-
cze Schmitz. Taka chłodnia była na tes-
tach w Raben, a zapewnienie obsługi
własnych agregatów to zadanie dla wy-
typowanych punktów sieci EWT na naj-
bliższy rok.

Raben Transport świadczy usługi klien-
tom z różnych sektorów, ale ok. 50% ob-
rotów pochodzi z branży automotive
w trybie Just-In-Time: 50-tysięczna na-
czepa S.CS Mega posłuży do transportu
części zamiennych dla Mercedes-Benz.
Dlatego klient wybrał kurtyny boczne
typu Speed Curtain, usztywniane piono-
wymi listwami aluminiowymi wsuniętymi
w kieszenie opończy. Dzięki nim zabudo-
wa spełnia wymagania odporności na
nacisk przesuwającego się ładunku bez
konieczności stosowania desek między
kłonicami. Chodziło o przyspieszenie

Naczepa z nr 50 000 to z zewnątrz typowa Mega do automotive, zwraca tylko uwagę bardzo solidne uszczelnienie
ruchomej części ściany przedniej. Ale w środku nieczęste rozwiązanie: kurtyna z aluminiowymi łatami Speed Curtain.
Nie wymaga ona wspierania deskami, skracając przygotowanie do przeładunku. Dach Schmitz Safety Roof z tworzy-
wową kratką zatopioną w tworzywie nie ma dodatkowego usztywnienia linkami, które lubią zaplątać się w ładunek.

przygotowania do przeładunku. Speed
Curtain wymaga wprawdzie większego
wysiłku przy odsuwaniu/zasuwaniu, ale
to już koniec, nie ma wyjmowania desek
z kieszeni ani ich zakładania, więc kie-
rowca nie musi wchodzić na skrzynię i z
niej zeskakiwać, co zawsze wnosi ryzy-
ko kontuzji. No i nie pogubi desek.

Poza tym, jest to bardzo klasyczna
Mega do sprzęgania z ciągnikiem o siod-
le na wysokości 935 mm. Trzymetrową
wysokość wewnętrzną umożliwiło użycie
niskoprofilowych opon Goodyear 445/40
R22,5 i osi Rotos MRH. Dach ma dodat-
kowo regulowaną wysokość o ±50 mm
za pomocą prostego mechanizmu z si-
łownikami hydraulicznymi w słupkach.
To nie była nawet naczepa generacji Ge-
nios, rama walcowana powoli przebija
się do formuły Mega ze względu na wy-

maganą minimalną wysokość łabędziej
szyi. Te 9 cm łatwiej jednak pospawać.
Nie jest to też lekka konstrukcja, masa
własna przekracza 7 t, ale za to solidna,
z podłogą na 8 t nacisk wózka, wzmoc-
nioną jeszcze przy progu stalową na-
kładką.

Nie brakło pytań do dyrektora general-
nego Raben Transport, Pawła Trębickie-
go, który osobiście odebrał ten wyjątko-
wy pojazd. Czy firma nie poszukuje bar-
dziej radykalnych rozwiązań transporto-
wych, wobec piętrzących się proble-
mów? Był ostrożny co do nowości, zwra-
cając uwagę na przyziemny czynnik:
z reguły to spedycja określa, z jakimi po-
jazdami można stawać do przetargu na
usługi przewozowe. Jeśli ma się duży
tabor, musi on być ustandaryzowany na
długi czas. (WK)
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F abryka pojazdów ciężarowych MAN
Trucks w Niepołomicach miała 24 lis-

topada kolejną okazję do świętowania:
z linii produkcyjnej zjechała ciężarówka
o numerze 100 000. Wydarzenie zbiegło
się w czasie z 10-leciem niepołomickiej
montowni.

Jubileuszowy ciągnik MAN TGX Effi-
cientLine 3 18.460 4x2 BLS z kabiną XLX
oczywiście zupełnie przypadkiem trafił
do Grupy Omega Pilzno i został odebra-
ny przez prezesów zarządu, Adama
i Mariusza Godawskich, którzy symbo-
licznie dokręcili śruby w kole swojego
nowego nabytku. W uroczystości wzięli
udział przedstawiciele zarządu MAN
Truck & Bus Polska i MAN Financial
Services, która finansuje zakup ciągnika
o numerze seryjnym 100 000 i pozosta-
łych 20 pojazdów zamówionych w II i III
kwartale br. przez Omega Pilzno.

Ciągnik siodłowy MAN TGX o numerze
seryjnym 100 000 jest wyposażony
w tempomat EfficientCruise 2 wspoma-
gany przez GPS, tempomat ACC
z funkcją utrzymania odległości, skrzynię
biegów MAN TipMatic z funkcją Efficient
Roll i systemem MAN Easy Start, jak rów-
nież komfortowe ogrzewane siedzenie
kierowcy z pneumatycznym zawiesze-
niem, regulacją podparcia lędźwi i ple-
ców. Pojazd jest wyposażony także
w pakiet bezpieczeństwa Plus oraz pa-
kiet MAN Media.

Omega Pilzno to znany przewoźnik,
w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia
działalności na rynku TSL. Współpracu-
je z MAN nieprzerwanie od 2008 r., w tym
czasie przez flotę firmy przewinęło się
prawie 760 pojazdów ciężarowych mar-
ki. Obecnie firma używa prawie 380 cię-
żarówek MAN, a łącznie ma prawie 700
pojazdów. Wśród naczep dominują Kro-
ne. „Jesteśmy bardzo zadowoleni ze
współpracy pomiędzy Omega Pilzno
a MAN, szczególnie w zakresie dostaw
nowych pojazdów. W ciągu ostatnich
2 lat wypracowaliśmy wspólnie sprawnie
funkcjonujące mechanizmy handlowe
w tej sferze. Obecnie pracujemy nad
optymalizacją procesów obsługi po-
sprzedażnej i gwarancyjnej” – powiedział
podczas uroczystości Adam Godawski,
wiceprezes zarządu Grupy Omega Pil-
zno. „Na nasze decyzje dotyczące wybo-
ru ciągników marki MAN ma wpływ wiele
czynników. Warto wspomnieć, że kieru-
jemy się w dużej mierze względami eko-

100 000. ciê¿arówka MAN z Niepo³omic
nomicznymi, obejmującymi warunki fi-
nansowe nabywania nowych pojazdów.
Niebagatelne znaczenie, przy tak rozbu-
dowanej flocie jak nasza, mają również
czynniki związane z kosztami eksploata-
cji, zużyciem paliwa, a te w czasie użyt-
kowania pojazdów są na odpowiednim
poziomie. Duże znaczenia ma również
fakt, że posiadamy w ramach Grupy
Omega Pilzno autoryzowany serwis po-
jazdów ciężarowych marki MAN w Rze-
szowie, co ułatwia nam dbałość o tech-
niczną stronę pojazdów.” – dodał
Mariusz Godawski, prezes zarządu Gru-
py Omega Pilzno.

Piotr Stański, prezes zarządu MAN
Truck & Bus Polska, skomentował: „100
tys. pojazdów MAN wyprodukowanych
w fabryce w Niepołomicach to dla nas
wyjątkowy powód do dumy. Ta uroczy-
stość łączy się z jubileuszem 10-lecia
działalności fabryki. Przez ten czas za-
kład zdobył zaufanie klientów z całego
świata. Nas cieszy fakt, że wspólnie
z MAN Financial Services dostarczamy
naszym klientom w Polsce produkt i roz-

wiązania najwyższej jakości. Właścicie-
lom firmy Omega Pilzno gratuluję wybo-
ru i dziękuję za zaufanie, jakim obdarzają
naszą markę”.

W otwartej w październiku 2007 r. fab-
ryce w Niepołomicach powstają pojazdy
klasy ciężkiej TGX i TGS. Trafiają na ryn-
ki całej Europy, a serie TGX WW
i TGS WW również poza jej granice. Za-
kład wystartował dynamicznie od ponad
13 tys. zmontowanych ciężarówek
w 2008 r., po czym nastąpił kryzys. Jak
tylko transport w Europie zaczął wycho-
dzić na prostą, w dołek wpadli przewoź-

Od lewej: Mariusz i Adam Godawscy kierujący Omega Pilzno, Piotr Stański, pre-
zes MAN Truck & Bus Polska, Heiko Kayser, prezes MAN Trucks.
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nicy ze Wschodu, których z założenia
miał obsługiwać niepołomicki zakład.
Mimo to produkcja wróciła do poziomów
przedkryzysowych, rokowania na najbliż-
sze miesiące też są pomyślne.

W minionych 10 latach zakład prze-
szedł kilka niewielkich zmian w techno-
logii i nadal jest jedną z najnowocześniej-
szych montowni pojazdów ciężarowych
w Europie. Świadczy to o doskonałym
zaplanowaniu produkcji w pierwotnym
projekcie i dobrej organizacji pracy.
Zmiany miały na celu m.in. dostosowa-
ne do mniejszego, niż zakładano, napły-
wu zamówień. Chcąc wykorzystać po-

wierzchnie i załogę, przyjęto pod dach
pewne procesy wcześniej outsorcowa-
ne, np. montaż kół.

Poza początkowym etapem nitowania
ram, jest to jedne wielkie skręcanie ele-
mentów dowożonych od dostawców.
Prawidłowość montażu jest zapewniana
przez codzienną kalibrację narzędzi, kla-
rowny przekaz informacji o czynnościach
do wykonania przy konkretnym pojeź-
dzie i system kontroli jakości z licznymi
bramkami kontrolnymi wzdłuż taśmy.
Produkcja jest rozdzielona na dwie rów-
noległe pętle: na pierwszej powstają
ramy, wyposażane następnie w osie. Po

przejściu przez lakiernię podwozia tra-
fiają na linię M2, gdzie otrzymują wszyst-
kie instalacje, zespoł napędowy i kabinę.
Na końcu następuje uruchomienie pojaz-
du, kalibracja układów i ostateczna kon-
trola jakości, zarówno techniczna, jak
i drobiazgowe oględziny i sprawdzenie
zgodności wykonania z zamówieniem
klienta.

Zakład jest włączony w system produk-
cyjny koncernu MAN, każde zamówienie
uruchamia procesy powstawania sto-
sownej kabiny i mostu napędowego
w Monachium, silnika w Norymberdze,
przedniej osi w Salzgitter. Do tego do-
chodzą tysiące podzespołów i części
złącznych z zewnętrznych źródeł. Więk-
szość jest dowożona just-in-time i maga-
zynowana przy śluzach, magazyn fab-
ryczny jest względnie niewielki. Dostawy
na taśmę są wykonywane za pomocą
pojazdów autonomicznych, wspomaga-
nych przez ciche wózki dowożące na
stanowiska skompletowane części. Za-
kład montuje wszystkie wersje TGX
i TGS, więc logistyka tak steruje monta-
żem, by bardziej pracochłonne np. pod-
wozia 4-osiowe kumulowały się, lecz
były rozdzielane mniej skomplikowany-
mi ciągnikami. W krytycznych punktach
zorganizowano magazyny buforowe.

2121212121

Jedną ze zmian organi-
zacyjnych jest podmon-
taż silnika i skrzyni bie-
gów na wózkach AGV.
Dzięki temu zespół na-
pędowy pojawia s ię
przy „swoim” podwoziu
we właściwym momen-
cie, z uwzględnieniem
możliwych opóźnień na
linii. Wkrótce do kom-
pletu zostanie dodany
układ chłodzenia.



Obecnie niepołomicki zakład pracuje na 2 zmiany, produkując ok. 80 pojaz-
dów dziennie. Pełne zatrudnienie w takim układzie to ok. 600 osób.

Niepołomicki za-
kład to czysta (i ci-
cha) montownia.
Wiele tu zależy od
logistyki, która za-
wiaduje dopływem
całkiem sporych
elementów, jak ka-
biny, z miejsc tak
odległych jak Mo-
nachium, Salzgit-
ter, Norymberga.
W sumie to ok. 10
tys. części od 300
dostawców!
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Kolejne „dziesięciotysięczniki” z Niepołomic dziwnym zrzą-
dzeniem losu trafiają do sztandarowych klientów MAN, naj-
bardziej znanych polskich przewoźników. Na początku tego
roku ciągnik z numerem 90 000 odebrała Sachs Trans, z ko-
lei na początku listopada w siedzibie firmy w Radlinie koło
Wodzisławia Śląskiego miało miejsce uroczyste przekazanie
150. pojazdu MAN w jej flocie. Był to ciągnik siodłowy MAN
TGX EfficientLine 3 18.500 4x2 LLS-U. Marek Sachs, prezes
firmy, odebrał kluczyki z rąk Bernarda Wieruszewskiego, dy-
rektora ds. produktu i sprzedaży ciężarówek w MAN Truck &
Bus Polska, który nawiązał do wcześniejszej uroczystości: „Jest
mi niezmiernie miło wręczyć kluczyki do 150. już pojazdu MAN
we flocie Sachs Trans. Cieszę się, że nasza współpraca rozwi-
ja się i umacnia. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze
wiele okazji do świętowania, tak jak na początku roku, kiedy
Sachs Trans odbierał w naszych zakładach w Niepołomicach
pojazd o numerze 90 000 wyprodukowany w tej fabryce”.

MAN Trucks jest zdobywcą wielu na-
gród, takich jak Top Employers 2012/
2013, i i certyfikatów środowiskowych:
OHSAS 18001 2007, EMAS ISO
9001:2008, ISO14001: 2004, EMAS.

Zajął 1. miejsce w rankingu firm odpowie-
dzialnych społecznie w Małopolsce, 3.
w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy
w 2014 r. i 3. w rankingu Filary Polskiej
Gospodarki organizowanym przez Puls

Biznesu. Jako pierwszy zakład w Niepo-
łomickiej Strefie Inwestycyjnej i najwięk-
sze przedsięwzięcie branży motoryzacyj-
nej w regionie pociągnął za sobą naśla-
dowców: wśród najbliższych sąsiadów
są m.in. Meiller Polska oraz Pratt & Whit-
ney.

Warto dodać, że również MAN Finan-
cial Services świętuje w tym roku 10.
rocznicę działalności. Powstał w 2007 r.,
by wspierać klientów MAN Truck & Bus
w Polsce rozwiązaniami finansowymi do-
pasowanymi do ich potrzeb. To komplek-
sowe usługi, które można integrować,
w ramach jednej miesięcznej raty leasin-
gu lub najmu opłacając ubezpieczenia,
serwis, opłaty podatku drogowego, reje-
stracji pojazdów i szerokiego zakresu
usług Assistance. „W ciągu 10 lat dzia-
łalności na polskim rynku MAN Financial
Services osiągnął naprawdę wiele. Pod-
pisaliśmy kontrakty na łączną wartość
ponad miliarda złotych, sfinansowaliśmy
niemal 4 tys. pojazdów, w tym blisko 3,7
tys. z serii TGX, a poziom penetracji ryn-
ku ubezpieczeń wynosi obecnie aż 74%.
Naszymi najważniejszymi produktami fi-
nansowymi są najem długoterminowy
pojazdów ciężarowych oraz produkty
oparte na leasingu operacyjnym” – mówił
na uroczystości Piotr Borowski, Dyrektor
Zarządzający MAN Financial Services.

Na początku 2014 r. MAN Financial
Services dołączyła do największego eu-
ropejskiego podmiotu specjalizującego
się w finansowaniu w branży motoryza-
cyjnej Volkswagen Financial Services AG
(VWFS), stając się tym samym przedsię-
biorstwem Grupy Volkswagen. Wartość
portfela VWFS AG przekroczyła 105 mld
euro i opiera się na niemal 19 mln umów
na finansowanie pojazdów oraz ubezpie-
czeniowych i serwisowych.



KRONE
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Naczepa Mega Liner z zabudową
Multos przystosowaną do wymagań
branży automotive, o 3-metrowej
wysokości załadunkowej i z dachem
podnoszonym, by bezpiecznie wsta-
wic/wyjąć potrójnie spiętrzone pale-
ty skrzynkowe na podzespoły moto-
ryzacyjne. Ponieważ w tym fachu
często wykonuje się milk run z kilko-
ma przystankami na trasie, opraco-
wano specjalne opończe szybko od-
pinane Easy Tarp lub z listwami me-
talowymi wszytymi w materiał.

Uniwersalna naczepa podkontenerowa Box Liner SDC 27 eLTU70 o masie włas-
nej poniżej 5 t dzięki wykorzystaniu stali o wysokiej wytrzymałości . Konstruk-
cja ma centralną ramę rurową, umożliwiającą ustawienie 4 odległości swo-
rzeń królewski-osie, zależnie od wymiarów i masy przewożonych kontenerów.
Mechanizm jest prosty w obsłudze, wystarczy ustawić dźwignię rygla wysuwu
w pozycji opisanej piktogramami i ruszyć do przodu/tyłu ciągnikiem, blokada
zadziała w momencie pokrycia się otworów w ruchomej i stałej części ramy.
Naczepa z wszystkimi opcjami mieści kontenery od 20 do 45’ niezależnie od
długości tunelu i ukształtowania narożników. Opracowano w tym celu uniwer-
salny blok przednich zamków. Nie ma tu elementów odejmowanych, które
można by zgubić po drodze.

Naczepy chłodnicze Cool Liner to
mocne wejscie w segment, w którym
Krone była obecna od lat, ale dopie-
ro zmiana technologii umożliwiła
konkurowanie właściwościmi i ceną
z liderami tego rynku. Panele izola-
cyjne z okładzinami z blachy stalo-
wej są produkowane na zautomaty-
zowanych liniach  w zakładzie Lüb-
theen, składane w nadwozie i stawia-
ne na ramie pełnej długości.

Dry Liner to krewniak naczepy chłod-
niczej, ma nadwozie furgonowe
z paneli o mniejszej grubości izola-
cji. Dzięki temu jest ono mocne i lek-
kie, a przy tym pewnie chroni ładu-
nek przez zawilgoceniem czy kra-
dzieżą. Dlatego korzystają z niego
przewoźnicy współpracujący z wiel-
kimi firmami wysyłkowymi. Podob-
nie jak Cool Liner, Dry może był wy-
posażony w kodowe zamki drzwi.
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Krone na zakrêcie?

Podstawowy produkt Krone to wciąż naczepy kurtynowe Profi Liner cenione
za mocną konstrukcję, dzięki której służą długo i niezawodnie, a także za-
chowują wartość na rynku wtórnym. Jedną z cech wyróżniających są systemy
ułatwiające mocowanie ładunku, oparte o sieć otworów w obrzeżu podłogi.
Nie rozszczelniając opończy, można do nich zapiąć pasy w dowolnym miej-
scu na długości ładowni, bądź wykorzystać do budowy bardziej złożonego
systemu blokujacego przesuwanie palet i innych jednostek. Role papieru, kręgi
blachy czy wiązki kształtowników stalowych, oktabiny, opakowania napojo-
we – na wszystko jest prosty w obsłudze sposób.

K rone na prostej! Konwoje naczep
firmy przemieszczają się między ko-

lejnymi lokalnymi wystawami transporto-
wymi. Pod koniec listopada pojawiły się
w targach Solutrans w Lyonie.

To kolejny etap zwiększania udziału
w rynku francuskim po uruchomieniu
centrum sprzedażowo-obsługowego też
pod Lyonem. Obecnie francuscy prze-
woźnicy kupują rocznie ok. 2 tys. no-

wych naczep Krone, daleko im do pozy-
cji polskich (ponad 5 tys./rok), ale prez.
Macron nie ustaje w wysiłkach, więc
może z czasem… Kraje Europy Zachod-
niej są jednak najważniejszym rynkiem
eksportowym. W Niemczech zostaje ok.
30% produkcji, do Europy Zach. trafia
41% pojazdów Krone, do Wschodniej
niecałe 27%, choć tendencja wzrostowa
tu była ostatnio najsilniejsza.

Krone umacnia się na pozycji 2. nie-
mieckiego i europejskiego producenta
naczep nie tylko wysiłkiem sprzedaw-
ców. Trwa program inwestycyjny o robo-
czej nazwie Progress 2020 i wartości
50 mln euro, którego najważniejszą
częścią jest nowy zakład zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego ram. Pozostanie
unikalne połączenie kataforetycznego,
zanurzeniowego gruntowania i malowa-
nia proszkowego, ale w nowych instala-
cjach, wydajniejszych i mniej obciążają-
cych środowisko tak od strony emisji, jak
i ścieków. Zajmą one nową halę w Werl-
te, o powierzchni 16 tys. m2. Ponadto jest
tam planowana nowoczesna linia mon-
tażowa o wyższym stopniu automatyza-
cji dla przyszłych generacji pojazdów.
Częścią rozbudowy w siedzibie firmy jest
nowy serwis dla działu Krone Used, a w
sąsiedzctwie powstaje od podstaw dział
B+R z centrum walidacji naczep.

Pozostałe inwestycje są realizowane
w innych zakładach Grupy, bo tak teraz
jest zorganizowana Krone Nutzfahrzeu-
ge. To wynik włączenia w struktury daw-
nych partnerów kompetencyjnych: firm
Bruggen, Gigant i zakładu w tureckim
Tire. Tam wykupiono udziały lokalnego
partnera. Wszystkie zostały objęte
wspólnym systemem zarządzania, co
ułatwia realizację programu integracji
produkcji (z wzrastającym udziałem
własnych osi) i usług, wśród których jest
rozbudowana telematyka. Służy temu
otwarty niedawno centralny magazyn
części zamiennych w Herzlake, z po-
wierzchnią na 17,5 tys. palet i 12,5 tys.
skrzynek z podzespołami.

W poprzednim roku rozrachunkowym
Krone Nutzfahrzeuge wyprodukowała
ok. 48 tys. jednostek, na co składa się
37 tys. naczep i 11 tys. systemów nad-
wozi wymiennych. Wygenerowały one
obrót ok. 1,2 mld euro. Do tego ponad
600 mln dołożyła rolnicza część przed-
siębiorstwa.

Krone na zakrêcie?
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W szystko wskazuje na to, że bieżą-
cy rok Grupa Wielton zamknie

rekordowymi wynikami produkcji i przy-
chodów. Choć III kwartał jako wakacyjny
z reguły nie sprzyja interesom, tym ra-
zem było inaczej: skonsolidowany kwar-
talny wynik EBITDA wyniósł 27,8 mln zł,
a zysk netto przypadający akcjonariu-
szom spółki dominującej w okresie li-
piec-wrzesień wzrósł o 16,7%, do 14,8
mln zł, i był najwyższy w bieżącym roku.
Dzięki temu po 9 miesiącach przychody
ze sprzedaży były wyższe o ponad 1/3
niż przed rokiem, sięgając blisko 1,18
mld zł.

Grupa umocniła pozycję na rynkach
zagranicznych i kontynuuje politykę
akwizycyjną, finalizując w lipcu przejęcie
niemieckiego Langendorfa, producenta
m.in. specjalistycznych pojazdów-inloa-

derów do przewożenia szkła i prefabry-
katów betonowych. Wyniki III kwartału
już uwzględniają spółkę Langendorf, któ-
ra jest konsolidowana od sierpnia. „Po III
kwartale osiągnęliśmy rekordowe wyniki
sprzedażowe: skonsolidowane przycho-
dy od początku roku po raz pierwszy
przekroczyły miliard zł. Wynika to przede
wszystkim z naszych dynamicznych
wzrostów za granicą. Zgodnie ze strate-
gią wzmacniamy naszą pozycję na ryn-
kach zachodnich, jak i na Wschodzie,
gdzie powiększyliśmy nasz udział rynko-
wy – przychody ze sprzedaży zanotowa-
ły tam po 3 kwartałach 2017 r. blisko 60%
wzrost r/r. Na stabilnym rynku polskim
nie tylko utrzymujemy 3. pozycję, ale
wyraźnie zmniejszamy dystans do lide-
rów” – szczyci się Mariusz Golec, Prezes
Zarządu Wielton S.A. Na polskim rynku,

w jego ocenie, zakończył się okres
wzrostów, ale przy wysokim poziomie
sprzedaży. W Europie zdecydowanie
największy jest niemiecki rynek naczepo-
wy z rocznym popytem na ponad 50 tys.
pojazdów, natomiast miejsca 2.÷4. to już
podobne liczby „+20 tys.”. Kolejność
Polski, Francji czy Wlk. Brytanii zależy od
chwilowych wahnięć.

Grupa Wielton sprzedała przez 3 kwar-
tały br. 11 327 naczep i przyczep drogo-
wych oraz produktów dla rolnictwa. Jest
to wynik konsolidujący marki Wielton,
Viberti i Fruehauf, do którego dodano
174 pojazdy Langendorf sprzedane
w okresie sierpień-wrzesień br. W porów-
naniu z analogicznym okresem w ub.
roku (9717 szt.), skumulowany wynik jest
wyższy o 16,6%. Blisko 70% (7811 szt.)
trafiło za granicę. W każdym kraju sprze-

Grupa Wielton udanie koñczy rok

Podwojenie produkcji i przychodów w ciągu 2 najbliższych lat,
a więc jeszcze przed wprowadzeniem naczep chłodniczych, bę-
dzie wymagało kupienia i szybkiego skonsolidowania w tym cza-
sie kolejnego partnera zagranicznego. Prezes Golec wyciąga do
takich dłoń, podkreślając, że chodzi nie o całkowite wykupienie,
tylko właśnie o partnerstwo, z przejęciem większościowych udzia-
łów i wspólną pracą nad poprawą pozycji. Fruehauf i Langen-
dorf wydają się dobrymi przykładami takiego podejścia.

Najważniejszy produkt Wieltonu
(40% co do wolumenu) to naczepy kurty-

nowe. W przyszłym roku, wraz z uruchomieniem
linii kataforezy, ruszy produkcja całej rodziny generacji

M4: naczep standardowych, mega, coili, intermodalnej.
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daż produktów Grupy Wielton rośnie
szybciej niż rynek. We Francji marka
Fruehauf umacnia pozycję lidera rynku,
ze wzrostem 10,9% r/r, podczas gdy cały
rynek wzrósł o 6%. Jej udział rynkowy
wynosił na koniec III kwartału 20,5%.
Przychody ze sprzedaży od początku
2017 r. wzrosły we Francji o 2,2% (do
432,9 mln zł).

We Włoszech, na rynku rosnącym
o 14,7% zanotowano 34,1% wzrost
sprzedaży (660 szt. na blisko 12 tys. ogó-
łem) i 22,3% zwyżkę przychodów (do 63
mln zł). W Rosji sprzedaż wzrosła
o 267%, natomiast przychody prawie
4-krotnie (do 111 mln zł). Kondycja ryn-
ku rosyjskiego zdecydowanie się popra-
wia. Wielton dostarczył tam ponad 500
zabudów wywrotkowych, produktów
wprawdzie o mniejszej marży niż nacze-
py i nie przynoszących chwały w postaci
udziałów rynkowych, ale za to wszystkie
trudności związane z pokonaniem rosyj-
skich przepisów spadają na podwozio-
wych parterów, którymi są głównie Sca-
nia i Volvo.

Zwiększenie przychodów wiąże się
niestety z chwilowym zmniejszeniem
rentowności, która zmalała do 5,4% EBIT
(o 1,3%) i do 4% netto (-0,2%). Paradok-
salnie jest to związane z sukcesami na
rynkach zagranicznych: rosną koszty
transportu, zwiększają się prowizje. Ko-
nieczne było także uruchomienie finan-
sowania spółek zagranicznych, jak Wiel-
ton GmbH, które w 2016 r. w praktyce nie
działały, doszły koszty przejęcia spółki
Langendorf. Pierwsze koszty zaczyna
pochłaniać afrykańska organizacja, któ-
ra ma umożliwić wejście na egzotyczne
rynki z produktami nowymi i pochodzą-
cymi z odkupu. Wielton ma natomiast za
sobą okres, w którym musiał ponosić
koszty podwyżek cen surowców, m.in.
aluminium.

„Jedną z kluczowych inwestycji w III
kwartale było sfinalizowanie przejęcia
Grupy Langendorf”– twierdzi Mariusz
Golec. To jest ważny krok na niemieckim
rynku, z którym Wielton wiąże śmiałe pla-
ny: chce być wśród 5 czołowych sprze-
dawców naczep. Od stycznia 2018 r. do
Waltrop będą wysyłane z Wielunia ramy
wywrotek, a wkrótce później kompletne
podwozia wywrotkowe do ok. 500 pojaz-
dów rocznie. Sukcesy w ekspansji zagra-
nicznej, jak i wiodąca pozycja Wieltonu

na polskim rynku zostały już w ub. roku
zauważone przez kapitułę konkursu Na-
grody Gospodarczej Prezydenta RP:
Andrzej Duda przyznał firmie statuetkę
w kategorii Narodowy Sukces. W tym
roku Wielton był po raz kolejny nomino-
wany, w kategorii Międzynarodowy Suk-
ces.

Dzięki mocnej pozycji finansowej Gru-
pa Wielton może realizować ambitny
program inwestycyjny, wykorzystując
głównie własne środki. Celem jest
zwiększenie mocy produkcyjnych, które
okazały się wąskim gardłem w tym roku,
nadmiernie wydłużając czas dostawy,
i poszerzenie oferty. Na początku III
kwartału oddano do użytku 3 linie spa-
wania ram naczep. W kolejnych miesią-
cach zakończono montaż sprzętu na no-
wej linii KTL. W tym okresie uruchomio-
no także nowy magazyn paletowy wyso-
kiego składowania oraz halę załadun-
ków. W sierpniu spółka zawarła z Naro-
dowym Centrum Badań i Rozwoju umo-
wę dotyczącą dofinansowania projektu
uruchomienia produkcji chłodni. Koszt
całego projektu, którego realizacja za-
kończy się w 2019 r., wyniesie 20 mln zł,
z czego 44% będzie dofinansowanych
przez NCBiR.

Inwestycje prowadzone przez Grupę
Wielton przełożą się na podniesienie
efektywności, co pozwoli skorzystać
z rosnącego popytu. W styczniu 2018 r.
jest planowane zakończenie automaty-
zacji linii lakierniczej do antykorozyjnego
zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą

kataforezy oraz lakierni. W I kwartale zo-
stanie oddana linia nr 4 do spawania
skrzyń wywrotek w nowo wybudowanej
hali spawalni, a w kolejnym kwartale
2 zautomatyzowane linie do spawania
belek głównych ram naczep.

„W związku z ostatnimi akwizycjami
kontynuowaliśmy pracę nad architekturą
naszych marek oraz rozpoczęliśmy pro-
ces wdrożenia zmian związanych z re-
brandingiem. Jednocześnie dopasowu-
jemy strukturę organizacyjną do dzisiej-
szych potrzeb, a także przyszłego
kształtu Grupy. Pracujemy też nad wpro-
wadzeniem wspólnego konfiguratora
produktów dla całej Grupy Wielton,
a także rozpoczęliśmy integrację na-
szych sieci serwisowych w Niemczech.
To tylko część z szeregu projektów, któ-
rych realizację rozpoczęliśmy po przy-
jęciu nowej strategii rozwoju. Przewidu-
je ona, że do 2020 r. podwoimy naszą
sprzedaż do 25 tys. sztuk rocznie, przy-
chody do 2,4 mld zł oraz będziemy
uzyskiwali stabilną marżę EBITDA na
poziomie 8%” – dodaje Mariusz Golec.
To dopasowanie struktury to m.in. zin-
tegrowanie zarządzaniem produkcją
w zakładach polskich i zagranicznych,
dzięki któremu będzie można uzyskać
pełen efekt synergii, m.in. w zakupach
podzespołów i materiałów.

Prezes Golec podkreślił także koniecz-
ność zorganizowania odkupu pojazdów
w ramach „buy back” i ich ponownej od-
sprzedaży. Rynkiem zbytu mogłaby być
Afryka. (WK)

Naczepy-wywrotki to nr 2 na liście przebojów, z 18% udzia-
łem. Będzie można jeszcze poprawić ten wynik po urucho-
mieniu nowych linii produkcyjnych.
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F liegl Trailer przyciągnęła uwagę me-
diów branżowych na wiosnę, gdy

obchodziła 25-lecie istnienia. Niezły
wynik jak na firmę, której nie wróżono
długiej kariery. Weszła na niemiecki
rynek naczepowy w momencie, gdy
wydawał się już podzielony na 3 części,
a mniejsi producenci, z długimi tradycja-
mi, ale bez środków na inwestycje, prze-
chodzili do historii. Dodatkowo, na po-
czątku miała „pod górkę” na skutek tarć
pomiędzy bawarskim właścicielem,
a załogą zakładu w Turyngii, przywykłą
do kierowniczej roli partii i związków za-
wodowych.

Okazało się jednak, że dzięki umiejęt-
nemu zarządzaniu można nie tylko prze-
trwać w cieniu czołówki, ale nawet do
niej dołączyć. Momentem przełomo-
wym był 2005 r., kiedy uruchomiono
nowoczesny zakład nr 2 w Triptis, pro-
dukujący już na skalę przemysłową po-
jazdy w pełni dojrzałe konstrukcyjnie.
Kryzys 2008 r. podpowiedział, jak wyko-
rzystać ten potencjał. Właściciel firmy
Helmut Fliegl zakłada, że jej siłą mają
być nie liczby produkcji, tylko daleko
idąca „customizacja”, dzięki której two-
rzy się wieloletnie więzi z w pełni zado-
wolonymi klientami. Oferta modelowa
jest bardzo bogata, obejmuje naczepy
kurtynowe wszystkich odmian, nacze-
py-wywrotki, podwozia podkontenero-
we i do nadwozi wymiennych, platformy
do przewozu materiałów budowlanych,
niskopodwoziówki, a nawet małe przy-
czepy-wywrotki przystosowane do prze-
wozu maszyn, stosowane przez firmy
komunalne czy zajmujące się utrzyma-
niem zieleni. Przyczepy pod kontenery

Lekkie i pomys³owe pojazdy Fliegl

komunalne,  naczepy z ruchomą
podłogą – sprzedawcy Fliegl odpowia-
dają „tak” na każde pytanie potencjal-
nych klientów, chyba, że potrzebują
cystern albo chłodni. Tych na razie się
nie produkuje.

Jak radzi sobie z tym bogactwem ty-
pów i rozwiązań bardzo szczupła zało-
ga Fliegl Trailer, trzeba zobaczyć, żeby
uwierzyć. Pomaga podział na dwa są-
siadujące zakłady. Jeden zajmuje się
montażem seryjnych kurtynówek, wy-
wrotek i naczep podkontenerowych,

Coil mulda od Fliegla
wyróżnia się przede
wszystkim małą masą.
W wykonaniu Green-
light jest lżejsza, niż
standardowe naczepy
wielu rywali. Do tego
nie wymaga wysiłku
w przygotowaniu do
przewożenia kręgów
ani w ich mocowaniu,
do czego przewidzia-
no otwory w obrzeżu
i  kłonice zatykane
w podłodze.

Fliegl Trailer błyskawicznie wdraża każdy pomysł na rynku, jak naczepy 2-osio-
we, korzystając ze struktury zarządzania uproszczonej do ja lub nein Helmuta
Fliegla. Ale on nie polega tylko na swojej wiedzy czy instynkcie, tylko uważnie
słucha, co mówią jego sprzedawcy.

Otwory w środnikach wypala wielu,
ale tylko Fliegl dodatkowo przetłacza
ich krawędzie, nie rozsztywniając
ramy.

drugi pojazdami o większej pracochłon-
ności oraz wykonywaniem detali. Duże
elementy stalowe są dostarczane przez
kooperantów, ramy są pod drodze cyn-
kowane ogniowo, jeśli taki jest wybór
klienta. Równolegle jest proponowane
lakierowanie, przed którym ramy są śru-
towane specjalnym ścierniwem czysz-
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czącym każdy zakamarek. Dużą po-
mocą techniczną służą także powiąza-
ne rodzinnie przedsiębiorstwa grupy
Fliegl. Produkcja maszyn rolniczych
i sprzętu komunalnego ma wiele wspól-
nych punktów, umożliwia synergię tech-
nologii i zakupów materiałów czy kom-
ponentów. Miarą sprawności działania
jest blisko 5 tys. pojazdów powstających
rocznie w Triptis, z czego ok. 60% trafia
na eksport. Decyzje zapadają tu szybko:
jeśli pomysł konstruktorów zostanie
uznany za słuszny, pojawia się w ofercie,
a rynek szybko go weryfikuje.

Naczepy Fliegl są pełne drobnych
usprawnień funkcjonalnych, a przy tym
możliwie proste w wykonaniu. Na to też
wpływają rolnicze początki przedsię-
biorstwa Flieglów: podobnie jak maszy-
na na polu, pojazd nie może zawieść na
drodze, kierowca nie ma czasu zastana-
wiać się, jak go obsługiwać, a drobne
usterki powinien usunąć na miejscu.
Helmut Fliegl naciska także na zrówno-
ważony rozwój konstrukcji i produkcji.
Zdając sobie sprawę z tego, że więk-
szość przewoźników ma zupełnie inne
priorytety niż obniżenie emisji, przema-
wia zrozumiałymi dla nich argumentami:
weniger Diesel. Lekka konstrukcja to
więcej ładunku, a więc mniej kursów,
czyli mniejsze zużycie paliwa.

To był klucz do powodzenia naczep
kurtynowych Fliegl. Roadrunner i Mega-
runner są powszechnie uważane za po-
jazdy udane, na równym poziomie tech-
nicznym z czołówką, a przy tym stosun-
kowo lekkie: od 6400 kg przy wysoko-
ści standardowej do 6700 kg w nacze-
pach Mega. Te wartości dotyczą bardzo
solidnych pojazdów z 30-mm podłogą
gęsto podpartą od spodu omegowymi
poprzeczkami i zabudową spełniającą

wszelkie wymagania wytrzymałości na
nacisk ładunku, łącznie z tymi nakłada-
nymi przez producentów opon.
Oszczędność na masie bez wpływu na
wytrzymałość zapewniono dzięki otwo-
rom ulżeniowym w środnikach ramy,
które Fliegl przetłacza zgodnie z regu-
łami sztuki, a robi to jako jedyny produ-
cent.

Do naczep kurtynowych opracowano
kilka unikalnych rozwiązań funkcjonal-
nych, jak kurtyny i kłonice całkowicie
zsuwane na tylny portal Free Load, zo-
stawiające z boku wolny dostęp do
przeładunku na szerokości 13,2 m, czy
centralne zapinanie pasków Quick
Lock. Klamry są w nim zakładane nie na
obrzeże, lecz na wałek na całej długoś-
ci naczepy, z dźwignią umożliwiającą
napięcie/zwolnienie wszystkich 22 pas-
ków na ścianie jednym ruchem. Rozpię-
cie trwa 20 s, zapinanie też jest szyb-
sze, a do tego można lepiej naciągnąć
kurtynę, zmniejszając opór powietrza.
Fliegl szczyci się także własnymi opra-
cowaniami systemów mocowania
ładunku na naczepach kurtynowych,
a szczególnie wysoko są cenione za to
jego coil-muldy.

Fliegl Trailer była wśród pionierów zestawów Eurocombi
i nadal podejmuje się dostarczać wszystkie ich elementy, ale
jest gotowa także na naczepy wydłużone o jeden rząd palet.

Pomysły na detale zro-
dzone w Triptis: 1 – tyl-
ny odbój aluminiowy
o dużej zdolności po-
chłaniania energii, 2 –
układ nie tylko monito-
r ingu ciśnienia, ale
i automatycznego uzu-
pełniania powietrza
w oponach, 3 – Vario
Wall, ścianka do zabez-
pieczania częściowego
ładunku łatwo przesta-
wiana wzdłuż naczepy,
mocowana do palet-
stopów.
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Od 2014 r. w ofercie jest rodzina na-
czep Greenlight z ramami, w których
zastosowano zarówno otwory ulżenio-
we, jak i stale o podwyższonej wytrzy-
małości. Dzięki cieńszym ściankom pro-
fili bardzo wydatnie zmniejszono masę:
standardowa naczepa waży 5000 kg,
z coil muldą 6000 kg, dla Megi na ko-
łach 385/55 R19,5 te wartości wynoszą
odpowiednio 5500 i 6200 kg. To jest po-
tężna oszczędność, bez szkodliwego
wpływu na wytrzymałość, co natych-
miast zauważyli polscy przewoźnicy.
Lekkie Roadrunnery i Megarunnery Coil
stanowią zdecydowaną większość
sprzedaży Lux-Truck, polskiego przed-
stawicielstwa Fliegl Trailer.

Niska masa coil-muldy nie wynika tyl-
ko z odchudzenia spodu: zwrócono
uwagę na pokrywy rynny na krąg stalo-
wy, wykonując je ze sklejki usztywnio-
nej lekkim profilem stalowym. Dodat-
kową korzyścią jest zmniejszenie wysił-

ku kierowcy zdejmującego lub zakłada-
jącego pokrywy o masie tylko 25 kg.

Naczepy Road/Megarunner są do-
stępne w wersji z 2 osiami o nośności
10 t, u Fliegla nosi ona nazwę Twin. Do-
datkowo można wybrać między standar-
dowym rozstawem osi lub zwiększonym
do 1810 mm, by liczyły się jako osobne
w naciskach.

Podobne rozwiązania zmniejszające
masę i koszty eksploatacji można zna-
leźć w wywrotkach Fliegl. Mają one
ramy typu Curved, z podłużnicami zbie-
gającymi się ku przodowi w łuk. Tworzy
się sztywny trójkąt, w który łatwiej wpro-
wadzić siły przy wywrocie, przy lżejszej
konstrukcji. Dodatkowo ten opływowy
kształt stawia mniejszy opór powietrzu,
nie ma też ryzyka zaczepienia narożni-
kiem ramy o otoczenie przy manewro-
waniu zestawu na placu budowy. W se-
rii Greenlight rama ma podłużnice
z otworami ulżeniowymi, a skrzynie alu-

miniowe są składane w ten sposób, by
stopniowo rozszerzały się ku tyłowi.
Wtedy przednia ściana nie wystaje poza
kabinę ciągnika, nie powstają zawirowa-
nia powietrza na narożnikach. Taki kształt
sprzyja także rozładunkowi materiałów
przylegających do wnętrza skrzyni. Pro-
ducent twierdzi, że w ten sposób moż-
na obniżyć zużycie paliwa nawet o 8%.
Na pewno jego naczepy-wywrotki wypa-
dają lekko: aluminiowa o pojemności
25 m3 od 4000 kg, stalówka 25 m3

poniżej 6 t w wykonaniu Stone Master
light. Na skrzynie aluminiowe są stoso-
wane najlepsze stopy o twardości
HB110, na stalowe blachy trudnościeral-
ne HB400 i 450.

Fiegl Trailer proponuje także pełen
zestaw podwozi przyczepowych pod
nadwozia wymienne i naczep podkon-
tenerowych. Wśród tych pierwszych jest
model V-Stream, w którym też zastoso-
wano pomysł na zbieżne podłużnice
ramy, by ją usztywnić, odejmując jedno-
cześnie masy. Podwozia podkontenero-
we wyróżniają się małą masą własną, tu
otwory w ramie mają duży wpływ na
wynik: poniżej 3 t w naczepie zgodnej
z ADR pod tank-kontener lub nadwozie
wymienne C782, poniżej 3,5 t w lekkim
wykonaniu pojazdu pod wszystkie ro-
dzaje kontenerów aż po 45’ HC, z ramą
stałej długości. Jest w programie także
rozsuwana Vario, z rozwiązaniami prze-
myślanymi, a zarazem prostymi iak
pług. Wszystko przestawia się ręcznie,
oznakowania na ruchomych częściach
ramy są czytelne w najczarniejszą noc,
zamki przestawia się jednym ruchem
i nie ma wątpliwości, czy „zaskoczyły”,
czy nie. Naczepy Fliegl Trailer mają
działać zawsze i wszędzie, za to są
cenione.

Podwozie podkontenerowe V2 - jak Vario. W tym stanie może załadować
kontener 20-stopowy z tyłu lub pośrodku, po rozsunięciu każdy wymiar aż
po 45 stóp. Rama jest klasyczna 2-podłużnicowa, ale tylny segment jest pro-
wadzony na rolkach tak potężnych, że powinny eliminować kleszczenie.

Lekka naczepa-wywrotka ze skrzynią aluminiową o rozbieżnych ku tyłowi ścia-
nach Konisch na ramie z zaokrąglonym przodem Curved. Zwraca uwagę także
mocowanie pomostu: obejmami do obudowy siłownika. Połączenie nowator-
skich pomysłów tam, gdzie to przynosi wymierną korzyść, i prostoty, oszczędza-
jącej masę i pracochłonność.
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Fliegl
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Kässbohrer w portach

K.SWAU C ma typową za-
budowę kurtynową z 3 kło-
nicami i 4 rzędami desek
na stronę. Tunel podłogo-
wy o długości 4000 mm
umożl iwia ulokowanie
nadwozia na każdej na-
czepie mieszczącej konte-
nery 45’…

N a europejskim rynku naczepowym
Kässbohrer wyróżnia się wyjątkowo

szeroką ofertą, na którą składają się na-
czepy kurtynowe, zbiornikowe, podkon-
tenerowe, niskopodwoziowe i od nie-
dawna także wywrotki. Wszystkie pojaz-
dy powstają w jednym miejscu, nowo-
czesnej fabryce w tureckim Adapazari,
ale po drodze przechodzą przez zakła-
dy w Ulm i Goch w Niemczech, gdzie
zostają skompletowane zgodnie z wy-
maganiami krajów-odbiorców.

Jednym z kierunków ekspansji firmy
jest europejski transport intermodalny.
Do tej pory branża mogła korzystać
z naczep kurtynowych Maxima Hucke-
pack przystosowanych do przeładunku
dźwigiem na platformy kolejowe (były
prezentowane także w Polsce, ale u nas
ten segment przewozów rozwija się po-
mału) i całej rodziny naczep podkonte-
nerowych, od prostych na jednostki 20’,
przez specjalistyczne do tank-kontene-
rów, po podwozia z łabędzią szyją
umożliwiające przewóz kontenerów 45’
HiCube. W ostatnich dniach listopada
Kässbohrer wziął udział w targach Inter-
modal w Rotterdamie, pokazując naj-
świeższą nowość, nadwozia wymienne
K.SWAU typu C63, czyli odpowiadające
długością kontenerom 45’. Takie nad-
wozie mieści 34 palety, zrównując się
pojemnością z klasycznymi naczepami,
ułatwiając wykorzystanie w systemie
kolej/droga, a w Europie północnej tak-
że w żegludze śródlądowej.

Współpracując na etapie projektu z fir-
mami logistycznymi i operatorami termi-
nali, konstruktorzy Kässbohera opraco-
wali dwa typy nadwozi: C z zabudową
kurtynową i B – jak Box, ze szczelnym
furgonem aluminiowym. Nadwozie kur-
tynowe nosi oznaczenie K.SWAU C63-
2750, ta ostatnia liczba oznacza wyso-
kość załadunkową w mm. Wysokość
całkowita to 3080 mm. Rama jest wyko-
nana ze stali S700MC i zabezpieczona
przed korozją gruntowaniem katafore-
tycznym i lakierem powierzchniowym.
Podłoga ze sklejki o grubości 30 mm
jest wzmocniona pod nacisk wózka 7 t.
W obrzeżu podłogi znajdują się otwory
systemu K-Fix, tworzącego 64 punkty
mocowania ładunku z każdej strony.
Przednia ściana jest stalowa z nakładką
sklejkową, tylne drzwi aluminiowe. Masa
własna nadwozia to 4850 kg.

… takiej jak Kässbohrer K.SHG.L o masie włas-
nej poniżej 3,9 t. Jeżdżąc na kołach

385/55 R22,5 może podejmować kontenery
HiCube albo wysokie nadwozia wymienne. Jest

wykonana ze stali o wysokiej wytrzymałości,
zabezpieczona z 10-letnią gwarancją przeciw

korozji w procesie KLT i lakierem.

Wymienna jednostka transportowa K.SWAU B/C63-2900 przeznaczona do
transportu ładunków wymagających ochrony, jak tekstylia czy elektronika.
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Konstruktorzy Kässbohrera opracowali rozwiązania wywrotki K.SKS BS, dzięki
którym może wyróżnić się na zatłoczonym rynku europejskim: nowatorski prze-
krój skrzyni z integralnie usztywnioną podłogą, przykręcane elementy łatwo ule-
gające zużyciu.

Nadwozie K.SWAU B/C63-2900 to lek-
ki aluminiowy furgon o pojemności
98 m3, zabudowany na podobnej ramie
ze stali jakościowej. Nitowane panele
nadwozia mają od wewnętrznej strony
ścian otwory do zatykania drążków do
przewożenia odzieży wiszącej lub two-
rzenia 2. poziomu załadunku. Dach jest
lekko izolowany. Wysokość wewnętrzna
to 2900 mm przy identycznej wysokoś-
ci całkowitej 3080 mm, masa własna
4970 kg. Tu można wjechać wózkiem
o nacisku koła 7,2 t.

Dopuszczalne masy całkowite obu
nadwozi to 34 t, co skłania do sięgnię-
cia po jak najlżejsze naczepy, by w peł-
ni wykorzystać furtki w przepisach
pozostawione dla przewozów intermo-
dalnych jednostek o długości 45’. Käss-
bohrer ma taką w ofercie: to model
K.SHG.L o stałej długości ramy, do
przewozu kontenerów 40’ wszystkich
typów i 45’. Do wykonania ramy nacze-
py są stosowane stale typu S700MC,
dobiera się także lekkie zespoły, jak osie
BPW EAC. Nawet na kołach stalowych
masa własna naczepy wynosi ok. 3840
kg, a można ją jeszcze zmniejszyć sto-
sując aluminiowe nogi podporowe.
W tym maksymalnie uproszczonym po-
jeździe położenie przednich zamków
zmienia się przez wysunięcie całej belki
z jednego gniazda i włożenie w drugie,

i na budowachi na budowach

zależnie od długości kontenera. Przy
45’ trzeba jeszcze wysunąć tylny zde-
rzak.

W trakcie lipcowego otwarcia zakładu
w Ulm, kolebce marki Kässboherer, za-
prezentowano z kolei jej pierwszą na-
czepę-wywrotkę. Dla ścisłości, wcześ-
niej takie pojazdy były produkowane,
ale głównie na rynek rosyjski, obsługi-
wany przez lokalny zakład w Tule. Teraz
opracowano wywrotki odpowiadające
wymaganiom przepisów i klientów unij-
nych, na początek dwa modele ze sta-
lowymi skrzyniami half-pipe o pojemno-
ści 24 i 27 m3.

Skrzynie są wykonane ze stali trudno-
ścieralnej HARDOX 450, o grubości
5 mm na podłodze i 4 mm na burtach
zamkniętych obrzeżami ze stali S700.
Nowatorskim rozwiązaniem jest arkusz
podłogi tak wygięty, że tworzy płytkie V
skierowane wierzchołkiem do góry.
W ten sposób podłoga jest usztywnio-
na, staje się bardziej odporna na ude-
rzenia grubszych frakcji ładunku, a jed-
nocześnie na przywieranie czy przymar-
zanie skłonnych do tego sypkich mate-
riałów. Na ramę podwozia użyto stali
S700 MC, zabezpieczając ją przed ko-
rozją w procesie kataforezy i lakierowa-
nia. Także tutaj zastosowano osie BPW,
z hamulcami bębnowymi. Masa własna
naczepy ze skrzynią o pojemności

24 m3 wynosi 6450 kg. To bardzo moc-
na konstrukcja, przystosowana do
znacznych przeciążeń gruzem, żwirem,
kamieniami na placu budowy – tech-
niczna DMC to 39 t. Świadczy o tym tak-
że zastosowanie 5-sekcyjnego siłowni-
ka HYVA z rodziny Alpha, o ciśnieniu ro-
boczym 250 barów. Opuszczona skrzy-
nia jest usztywniona względem podłuż-
nic ramy przez kształtowe nakładki na
całej długości, by jej przemieszczenia
na boki nie powodowały szkodliwych
naprężeń.

Podwozie ma wszelkie udogodnienia
wymagane na rynku europejskim, jak
podnoszenie 1. osi i upuszczanie po-
wietrza z miechów przy wywrocie, a do-
datkowo czujnik pochylenia ostrzegają-
cy o rozpoczynaniu tej operacji przy nie-
bezpiecznie dużym pochyleniu nacze-
py. Jest także czujnik zapobiegający
odjechaniu przy podniesionej skrzyni.

Z ciekawszych detali, zwraca uwagę
pomost inspekcyjny, bardzo nisko za-
mocowany i zbudowany ze skręcanych
elementów: w razie uszkodzenia wymie-
nia się je pojedynczo, co zmniejsza
koszty naprawy. (WK)



TRANSPORT DALEKI ZABUDOWCY 2017

3434343434

C hińska firma CIMC Vehicles jest
spółką należącą do potentata kon-

tenerowego CIMC i podobną pozycję
zajmuje na światowym rynku naczepo-
wym. Poza Azją działa z powodzeniem
w USA i Australii. Do Europy wchodzi
m.in. przez akwizycje lokalnych produ-
centów. Belgijski LAG, znany z cystern
i silosów, należy do CIMC już od 2006 r.,
w Wlk. Brytanii kupiono SDC Trailers,
a w ub. roku jej własnością stał się
holenderski Burgers oferujący dystrybu-
cyjne naczepy 2-poziomowe.

Polskę uznano za dobry rynek na uni-
wersalne naczepy kurtynowe i podkon-
tenerowe, które zawsze łatwo sprzedać,
a najlepszą metodą na przyciągnięcie
klientów jest korzystny stosunek ceny do
jakości. Pomocne w zachowaniu tego
złotego środka jest uruchomienie mon-
towni w Gdyni, wykorzystującej ramy
sprowadzane z chińskiej centrali w Shen-
zen i markowe podzespoły europejskich
producentów. Docelowo, produkcja
może sięgnąć 2 tys. naczep rocznie.
Dystrybucja jest koordynowana przez
CIMC Trailer Poland Sp. z o.o. w Gdyni,
która współpracuje ściśle ze spółkami-
siostrami CIMC Vehicle Europe na za-
chodzie i CIMC Russia na wschodzie.

Na podobnej zasadzie CIMC działa na
innych kontynentach, dostarczając ele-
menty do wykonywanych lokalnie pod-

Tylna część ramy jest mocowana za
pomocą specjalnych śrubonitów
odpornych na luzowanie.

Naczepa kurtynowa CIMC Vehicles
CS-U. Mocny pojazd w dobrej cenie,
lub z atrakcyjną ratą wynajmu.

wozi naczepowych. W przypadku kurty-
nówki, konieczne było pogodzenie dłu-
gości ramy ok. 13,6 m z możliwością
zmieszczenia jej w kontenerze 40’, jak
łatwo policzyć sporo krótszym. Problem
rozwiązano, stosując ramę dzieloną,
z mocowanym śrubonitami segmentem
tylnego zwisu. Ta niedogodność może
być również zaletą, ponieważ najczęściej
uszkodzeniu ulega tył naczepy, przy do-
kowaniu lub w wyniku najechania. W tym
przypadku mocno pogięty fragment pod-
wozia można odkręcić i zastąpić nowym,
zamiast prostować, bo to już nie jest
łatwe: rama jest w całości wykonana ze
stali o podwyższonej wytrzymałości.

CIMC Vehicles chlubi się wykorzysta-
niem 50 robotów spawalniczych, które
wykonują 98% połączeń w ramach na-
czep. Firma dysponuje w Shenzen sta-
nowiskiem do całopojazdowych badań

walidacyjnych, potwierdzających trwa-
łość konstrukcji.

Od początku tego roku ramy są zabez-
pieczane w procesie gruntowania kata-
foretycznego i lakierowania proszkowe-
go, co umożliwiło udzielenie 10-letniej
gwarancji na korozję perforacyjną ele-

Uniwersalne naczepy CIMC VehiclesUniwersalne naczepy CIMC Vehicles

Naczepa podkontenerowa SC03 40. Tylna belka zamków ma
integralną osłoną przeciwuderzeniową, chroniącą przed uszko-
dzeniem światła tylne i zamknięcia kontenera. Wysuwem tyl-
nej części ramy steruje się z pulpitu przed 1. osią.
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Nowość w ofercie CIMC Vehicles to naczepy Burgers z nie-
zależnie zawieszonymi kołami: między nimi jest dolny
pokład ładunkowy. Taka naczepa mieści 52 europalety lub
85 roll-kontenerów.

mentów stalowych. W konstrukcji naczepy kurtynowej CS-U
postawiono na wieloletnią wytrzymałość, gęsto podpierając
podłogę poprzeczkami i wzmacniając obszar mocowania
sworznia królewskiego. Podłoga wytrzymuje 7200 kg nacisku
koła wózka, przednia ściana jest stalowa, profilowana i jeszcze
ze sklejkową nakładką. W konstrukcji drzwi wyróżniają się
z kolei zawiasy tak skonstruowane, że da się je wymienić bez
zdejmowania skrzydeł. Ładunek można zamocować do pier-
ścieni w podłodze lub otworów w obrzeżu, co 20 cm. Naczepa
jest mocna, a masa własna to 6500 kg bez koła zapasowego.

CIMC Vehicles oferuje dwa modele naczep kurtynowych, oba
pod wysokość sprzęgania 1080 mm, różniące się wysokością
wewnętrzną: 2715 lub 2765 mm. W tych standardowych pojaz-
dach znajdziemy wyłącznie podzespoły najlepszych europej-
skich producentów: osie BPW lub SAF, nogi podporowe JOST
lub SAF. Instalacja pneumatyczna pochodzi z Wabco, oświe-
tlenie i wiązki elektryczne z firm Hella lub Aspöck. Dach prze-
suwny Versus jest znany z długiego niezawodnego działania
i małego wysiłku przy obsłudze. Kłonice, też zabezpieczane
przez KTL, są prowadzone 3 rolkami, toczącymi się po 2 płasz-
czyznach górnego profilu. Chroni to przed przekrzywianiem
kłonic w obu osiach, zmniejszając wysiłek przy przesuwaniu
i zużycie. Zabudowa spełnia wymagania EN-12642 XL łącznie
z przewozem napojów.

Drugi produkt w ofercie CIMC Vehicles to naczepy podkon-
tenerowe. Firma wchodziła na rynek europejski modelem SC03
40 z rozsuwanym tyłem, stosując konstrukcję ze sztywną cen-
tralną ramą rurową i dzięki temu ufając pneumatyce: tylna sek-
cja jest uruchamiana siłownikiem i ma pneumatyczny system
blokad. Naczepa mogła przewozić wszystkie kontenery do 40’,
ISO i HiCube. Ponieważ rynek domagał się rozwiązań jeszcze
bardziej uniwersalnych, od lata tego roku jest dostępna także
naczepa SC03 45R mieszcząca kontenery 45-stopowe ISO
oraz HiCube z długim lub krótkim tunelem. Pierwszy pojazd
trafił do wymagającego klienta z Warszawy i spełnił wszelkie
oczekiwania.

Nowa naczepa jest wykonana w całości z wysokogatunko-
wej, drobnoziarnistej stali S700MC i S460MC, zabezpieczanej
w procesie cynkowej kataforezy elektrolitycznej i lakierowania
proszkowego. Masa własna pojazdu w podstawowym wyko-
naniu to ok. 5,1 t. Standardowe wyposażenie obejmuje podło-
gę do rozładunku centralnie umieszczonego kontenera 20-sto-
powego, oś podnoszoną i układ dociążania mostu napędowe-
go ciągnika przy ruszaniu w trudnych warunkach. W nacze-

pach podkontenerowych także użyto wyłącznie markowych
podzespołów (m.in. zamków JOST), co zapewnia niezawod-
ność oraz łatwy dostęp do obsługi i części na terenie całej Eu-
ropy.

W maju CIMC Vehicles zaprezentowała się na targach trans-
port logistic w Monachium, gdzie pokazywała pojazdy do
transportu intermodalnego, w tym naczepy kolejowe Hucke-
pack i nadwozia wymienne cimboxx wraz z przyczepami-noś-
nikami. Firma, z mocnym zapleczem finansowym i produk-
cyjnym, ma coraz więcej do powiedzenia na europejskim ryn-
ku naczepowym.
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Pomysł nie jest nowy, ale podobny
podział na „lekką” i „ciężką” budowlan-
kę stosuje tylko Renault Trucks. IVECO
zdecydowało się na wydzielenie rodzi-
ny uniwersalnych pojazdów drogowo-
terenowych właśnie ze względu na to,
że teraz w budownictwie więcej wozi się
po drogach, w najgorszym przypadku
technologicznych, i tylko na ostatnim
etapie transportu trzeba zapewnić wię-
cej trakcji. Jeśli mowa o jeździe w 90%
po drogach utwardzonych i tylko 10%
przypada na teren, odpowiedzią jest
X-WAY, w przeciwnym przypadku trzeba
sięgnąć do Trakkera.

Nową serię zbudowano przy maksy-
malnym wykorzystaniu sprawdzonych
podzespołów i elastycznej konfiguracji,
dzięki czemu podwozia można ściśle
dopasować do specyfiki eksploatacji.
Podstawowy podział dotyczy wysokości
zawieszenia, związanej z rodzajem osi
przedniej, z wygięciem lub prostej (a de
facto z 2-krotnie mniejszym wygięciem).
Konfiguracja On jest przewidziana głów-
nie do jazdy szosowej, gdzie liczy się
jak najlepsza widoczność i wygodny
dostęp do kabiny. On+ to wariant po-
średni, na prostych osiach, ale z niskim
zderzakiem przednim (tworzywowym
jak w On lub stalowym) zawierającym
osłonę przeciwnajazdową, przeznaczo-
ny dla klientów oczekujących najko-
rzystniejszego połączenia charaktery-
styki szosowej i terenowej. Konfiguracja
Off ma pełną homologacją terenową, tj.
kąt natarcia przekracza 25o i wytycza go
stalowy zderzak bez belki przeciwpod-
jazdowej; nie ma także za nim radaro-
wego czujnika układu AEBS. Poza drob-
nymi wyjątkami (m.in. podwozia 6x2
i 8x2-6) na 3 sposoby  można skonfigu-

IVECO Stralis X-WAY: lekko na budowê

Ostatnia tegoroczna premiera to Stralis X-WAY, model zaprojektowany specjalnie na potrzeby nowo-
czesnej logistyki budowlanej i transportu komunalnego. W najwiêkszym skrócie, stanowi on po³¹czenie
ramy Trakkera z mechanizmami stosowanymi dot¹d w Stralisach, ³¹cznie z najnowsz¹ generacj¹ XP.

rować każdy ciągnik lub podwozie
X-WAY, choć wybór wysokości wpływa
także na możliwość doboru kabiny. Offy
są dostępne tylko z węższymi kabinami
AD i AT, na dalsze trasy można zamó-
wić także szeroką i wysoką AS.

Do napędu jest stosowana pełna
gama silników: Cursory 9, 11 i 13, co
jest zasadniczą różnicą w porównaniu
z Trakkerem, tam nie ma 11-tek. Druga
nowość to skrzynie biegów Hi-Tronic
w budowlanych IVECO. Po raz pierwszy

Podwozia X-WAY mają rozstawy osi od 3120 do 6700 mm, osie przednie są
9-tonowe, tylne 13-tonowe, w tandemie do 21 t. Wysokość Off można rozpoznać
po wysokim stalowym zderzaku, zwiększającym kąt natarcia do blisko 28o.

Silniki IVECO Stralis X-WAY

Cursor 9 228 kW (310 KM), 1300 Nm przy 1100-1675 obr./min

243 kW (330 KM), 1400 Nm przy 1100-1655 obr./min

265 kW (360 KM), 1650 Nm przy 1200-1530 obr./min

294 kW (400 KM), 1700 Nm przy 1200-1655 obr./min

Cursor 11 309 kW (420 KM), 2000 Nm przy 870-1475 obr./min

338 kW (460 KM), 2150 Nm przy 925-1500 obr./min

353 kW (480 KM), 2300 Nm przy 970-1465 obr./min

Cursor 13 375 kW (510 KM), 2300 Nm przy 900-1560 obr./min

420 kW (570 KM), 2500 Nm przy 1000-1605 obr./min
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będzie wybór między skrzyniami 12-
i 16-biegowymi z najwyższym przełoże-
niem bezpośrednim lub nadbiegiem,
a także ręcznie sterowaną 16-biegową
Ecosplit i w pełni automatyczną 6-bie-
gową Allison S3200. Skrzynie zautoma-
tyzowane mają funkcję „rozkołysania”
grzęznącego pojazdu oraz tryb manew-
rowy. Wszystkie silniki wykorzystują do
oczyszczania spalin wyłącznie układ Hi-

SCR, przy czym w pojazdach, w których
nie należy spodziewać się dobrych wa-
runków do szybkiego osiągania tempe-
ratury regeneracji jest stosowany nieco
mniejszy zespół filtra z katalizatorem.
W każdym przypadku regeneracja jest
wyłącznie pasywna i nie powoduje okre-
sowego zwiększania temperatury spalin
na wylocie, w czym IVECO upatruje do-
datkowej przewagi konkurencyjnej. Nie

ma ryzyka podpalenia podłoża pokryte-
go suchymi liściami czy trawą, nie ma
dyskomfortu dla ludzi pracujących
wokół ciężarówki.

W przewozach, których rentowność
szczególnie zależy od ładowności pojaz-
du, jak transport gotowego betonu, masa
własna pojazdu ma szczególne znacze-
nie. W rodzinie Stralis X-WAY jest specjal-
ny model na taki przypadek, Super
Loader opracowany jako podwozie pod
betonomieszarki. Rama jest wykonana
z ceownika o grubości 6,7 mm, o 1 mm
cieńszego niż w pozostałych X-Wayach,
a pozycję poprzeczek starannie przestu-
diowano. Dzięki temu takie podwozie
z silnikiem 9-litrowym o mocy 400 KM ma
masę własną 8845 kg i jest najlżejsze

Najniższą masę własną podwozia 8x4
pod betonomieszarkę uzyskano dzięki
przeprojektowaniu tylnego zawiesze-
nia, optymalizacji architektury podwo-
zia, zastosowaniu silnika Cursor 9
o mocy 400 KM, nowych 1-piórowych
resorów z przodu i 2-piórowych z tyłu,
przystawki odbioru mocy przenoszącej
800 Nm momentu obrotowego oraz
opcjonalnych aluminiowych kół i zbior-
ników paliwa.
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Nowy model jest oferowany jako ciągnik 4x2 i 6x4, podwozie 4x2, 6x2, 6x4,
8x4, 8x2 (także 8x4 i 8x2-6 tridem), w 9 wersjach silnikowych, z różnymi skrzy-
niami biegów i przystawkami odbioru mocy od silnika lub skrzyni oraz monto-
waną między silnikiem a skrzynią biegów, przenoszącą do 2450 Nm momentu.

Klienci mogą wybierać kabiny najlepiej odpowiadające ich misjom i czasowi
spędzanemu na drodze: krótką AD z niskim dachem, sypialną AT z niskim lub
średnim dachem, sypialną AS HI-WAY zaprojektowaną pod kątem wygody kie-
rowcy na długich trasach np. do zakładu recyklingu.

w branży, na co IVECO ma nawet certy-
fikat francuskiego ośrodka badawczego
UTAC. Konkurencyjne podwozia nie
mieszczą się w 9 t.

Większy wybór silników, nowe skrzy-
nie biegów z przełożeniem bezpośred-
nim i tylne mosty z pojedynczą prze-
kładnią (opcyjnie można wybrać wersję
ze zwolnicami w piastach) umożliwiają
znaczące obniżenie zużycia paliwa
w porównaniu z Trakkerami. Do tego, ar-
chitektura elektryczna i elektroniczna
HI-MUX umożliwiła wprowadzenie ukła-
du HI-CRUISE, w którym zintegrowano
funkcje wspomagające prowadzenie
pojazdu, jak ECO-ROLL, oraz przewidu-
jące sterowanie zmianą biegów i tempo-
matem. Do obniżenia zużycia paliwa
przyczynia się „inteligentny” osprzęt sil-
ników: odłączana sprężarka, alternator
z funkcją odzysku energii i monitorowa-
nia stanu akumulatora i pompa wspo-
magania kierownicy o zmiennym wydat-
ku. Hamulce tarczowe, sterowane ukła-
dem EBS, również wpływają na zmniej-
szenie kosztów utrzymania techniczne-
go, a przez to na TCO.

Kolejną nowością w Stralisie X-WAY
jest hydrostatyczny układ HI-TRAC-
TION, który zapewnia wspomagający
napęd przednich kół w razie potrzeby,
poprawiając stabilność pojazdu i zwięk-
szając bezpieczeństwo kierowcy w trud-
nym terenie. Oprogramowanie układu
dobrano tak, by pojazd zawsze ruszał
przy włączonym napędzie na przód, jeś-
li tylko kierowca wcześniej go aktywo-
wał. Napęd hydrauliczny nie włączy się
przy prędkości powyżej 30 km/h.

Nowy Stralis X-WAY jest dostępny
z oponami Michelin X Works, opracowa-
nymi z myślą o dostawach na plac bu-
dowy. Opony w rozmiarze 315/80 R22,5
i 13R22,5 na osie kierowane i napędo-
we mają obniżone opory toczenia (kla-
sa C). Od I kwartału 2018 r. Stralis
X-WAY będzie miał także nowe opony
Michelin X Multi Energy opracowane dla
firm przewozowych wykonujących zróż-
nicowane misje. Nowe opony zapew-
niają najniższe zużycie paliwa na rynku
bez uszczerbku dla takich cech ogumie-
nia, jak trwałość, bezpieczeństwo, moż-
liwość pogłębiania i bieżnikowania.

IVECO Stralis X-Way to solidny po-
jazd, na którym można polegać w trud-
nych warunkach, przewożąc najcięższe
ładunki w logistyce placu budowy i usłu-
gach komunalnych. Ma przy tym dosko-
nałe parametry pod względem zużycia
paliwa, bezpieczeństwa i komfortu na
utwardzonych nawierzchniach.(WK)

Stralis X-WAY wpro-
wadza do budow-
lanki  tempomat
przewidujący HI-
CRUISE, ułatwiający
p r z e j e ż d ż a n i e
wzniesień z prędkoś-
cią  optymalną dla
zużycia paliwa, w ra-
mach odchyłek na-
rzuconych przez wy-
szkolonego kierow-
cę. Skrzynia Hi-Tro-
nic o dużo większej
trwałości  niż AS-Tro-
nic ma funkcję roz-
kołysania grzęznącego samochodu przez szybkie przełączanie z 1. biegu na
wsteczny i z powrotem.
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M eiller Kipper wprowadza nową linię
lekkich wywrotek szosowych

o oznaczeniu LHPS/LHKS/LHPA. Zosta-
ły one zoptymalizowane pod kątem naj-
niższej możliwej masy własnej, przy za-
chowaniu charakterystycznej dla Meiller
stabilności i niezawodności. Ten typosze-
reg składa się pojazdów 3-osiowych
o długości do 7,6 do 8,6 m i pojemności
od 22 do 30 m3. Seria Light to naczepy:

 LHPS z muldą półokrągłą stalową
o masie od 5050 kg,

 LHPA z muldą aluminiową półokrągłą
z wagą od 4360 kg,

 LHKA aluminiowe klasyczne o masie
od 4530 kg.

Zarówno naczepy LHPS, jak i LHKS
mogą być wykonane w wersji do prze-
wozu asfaltu, ze skrzyniami izolowanym
pianką hydrofobową analogicznie jak do-
starczone już na polski rynek naczepy
MHPS.

Rodzina naczep LHPS jest przezna-
czona do pracy na drogach utwardzo-
nych i przystosowana do maksymalne-
go wykorzystania ładowności. Naczepy

Lekkie naczepy-wywrotki Meiller Kipper

na każde warunki drogowe i eksploatacji
to nadal typoszereg MHPS.

Nowością w LHPS jest przede wszyst-
kim całkowicie przekonstruowana rama,
obniżona o 50 mm, co dodatkowo obni-
żyło środek ciężkości załadowanej na-
czepy i poprawiło prowadzenie. Rama
jest oczywiście wykonana z drobnoziar-
nistej stali konstrukcyjnej. Przednia
część ramy z płytą podsiodłową została

przekonstruowana i zoptymalizowana
tak, by wyeliminować możliwość pęk-
nięć. Płyta współpracuje wyłącznie z 2-
calowym sworzniem królewskim, w prze-
ciwieństwie do serii MHPS mogącej
współpracować również ze sworzniem
3,5-calowym.

Pozostała część ramy została obniżo-
na, jak również przekonstruowano po-
przeczki. Nowa rama umożliwia współ-
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pracę z ciągnikami siodłowymi o wyso-
kości siodła od 1150 do 1300 mm.

Również zawieszenie naczepy zostało
przekonstruowane i  wyposażone
w mniejsze miechy pneumatyczne. Agre-
gaty osiowe to BPW i SAF z hamulcami
tarczowymi o średnicy 370 lub 420 mm.
Można także zastosować osie BPW
o aluminiowych piastach, dodatkowo ob-
niżających masę. W osiach BPW belka
osi środkowej, przenoszącej z reguły naj-
mniejsze obciążenie, może być dodatko-
wo odchudzona.

Również skrzynie typoszeregu LH**
zostały przekonstruowane i zoptymalizo-
wane masowo. Skrzynie stalowe są wy-
konane ze stali HARDOX 450 i mają ścia-
ny boczne o grubości 3 mm, a podłogę
w 2/3 o grubości 4 mm i w 1/3 o gruboś-
ci 5 mm. Płat podłogi o tych dwóch gru-

bościach jest spawany laserowo, co zna-
cząco wzmacnia tylną część naczepy
zarówno pod kątem stabilności, jak i zu-
życia eksploatacyjnego. Klasyczna
skrzynia aluminiowa ma dwojakie wyko-
nanie: inne dla naczep izolowanych do
przewozu asfaltu i inne bez izolacji.
W obu przypadkach skrzynie zostały
przeliczone metodą elementów skończo-
nych, by zachować maksymalną wytrzy-
małość i sztywność przy redukcji masy.
Naczepa LHPA ma skrzynię aluminiową
typu mulda półokrągła i jako jedyna
z nowego typoszeregu nie może być izo-
lowana, natomiast charakteryzuje się naj-
niższą masą własną.

Naczepy były intensywnie testowane
przez ostatnie 2 lata i po pozytywnej we-
ryfikacji są gotowe do wprowadzenia na
rynek. W pierwszej kolejności pojawią się

LHPS i LHKS, naczepy LHPA zostaną
wprowadzone w II połowie roku ze
względu na ograniczenia produkcyjne.
Meiller Polska planuje wprowadzenie na-
czep typoszeregu LHPS wiosną 2018 r.,
pierwsze pojazdy w polskiej specyfikacji
są już zamówione i będą prezentowane
kontrahentom. Planowany jest także de-
monstracyjny zestaw z naczep, który bę-
dzie przekazywany klientom, by w pełni
zaprezentować zalety nowego typosze-
regu Meiller.

Szacunkowo, naczepa LHPS o poje-
mości 25 m3 na osiach SAF, w komplet-
nej polskiej specyfikacji z ręcznie rozkła-
daną opończą i balkonem oraz na kołach
aluminiowych powinna mieć masę
własną na poziomie 5600 kg. To waga
bardzo konkurencyjna w stosunku do na-
czep aluminiowych, przy znacznie więk-
szej trwałości naczepy stalowej. Meiller
Polska liczy na przekonanie firm trans-
portujących kruszywo do swojej koncep-
cji, znacząco wydłużającej eksploatację
naczepy wywrotki bez potrzeby remontu
podłogi.

Wywrotki nie przepina się często,
więc aluminiowe nogi podporowe jak
najbardziej pasują do lekkich na-
czep-wywrotek.

Wbrew obiegowym opiniom, marko-
we koła aluminiowe, jak Alcoa, kute
z jednego kawałka metalu, mają dużo
większą wytrzymałość mechaniczną
niż stalowe i lepiej znoszą uderzenia.

Meiller Kipper będzie zachęcał do
nowej rodziny naczep podkreślając
ponad 300 kg większą ładowność
i tradycyjne zalety swoich pojazdów:
trwałość i własną produkcję najważ-
niejszych elementów, łącznie z hyd-
rauliką siłową. Rama rodziny naczep

„Light” jest niższa
i lżejsza niż w „Me-
dium”, ale ma sztyw-
ność wystarczającą
przy drogowym
transporcie kruszyw.
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IVECO wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Stowarzy-
szenie Europejskiej Logistyki Samochodów, gdzie zaprezentowała Stra-
lisa NP zasilanego LNG w wersji do transportu pojazdów. W tym celu
nawiązano współpracę z firmą Rolfo: Stralis wyposażony w zabudowę
EGO R3 najnowszej generacji może obsługiwać dalekie trasy
w całej Europie.

W 2016 r. firma i-FAST Automotive Logistics, wchodząca w skład gru-
py FCA, jako pierwsza w sektorze zaczęła używać Stralisów NP do trans-
portu pojazdów. Jej dyrektor generalny Marco Simone Zanna ocenia:
„Po roku od podpisania umowy z IVECO, 10 Stralisów NP zasilanych
LNG przejechało ponad 600 tys. km. Na tym dystansie zużyły o 15%
mniej paliwa w porównaniu z pojazdami z silnikami Diesla. Przekłada
się to na znaczne oszczędności pod względem kosztów paliwa oraz istot-
ne korzyści dla środowiska. Stosowanie czystego paliwa zmniejsza emi-
sję w stosunku do limitów normy Euro VI. Skala redukcji wynosi 99% dla
cząstek stałych, 60% dla NOx i do 95% dla CO2 w przypadku stosowa-
nia skroplonego biometanu. Ponadto użytkowanie Stralisów NP znacz-
nie zmniejsza hałas na terenach zurbanizowanych.” Pojazdy były wyko-
rzystywane do transportu samochodów osobowych i dostawczych, cha-
rakteryzując się dobrymi parametrami ładowności i elastyczności. Mają
zasięg do 1500 km przy średniej prędkości zbliżonej do dieslowskich
odpowiedników na wszystkich rodzajach tras. Dzięki rozbudowie sieci
tankowania LNG w Europie 10 Stralisów NP jest regularnie wykorzysty-
wanych we Włoszech, Francji, Belgii, Niemczech i Szwajcarii. Wobec
tak obiecujących wyników i-FAST kupiła 5 kolejnych Stralisów NP.

Clement Chandon, dyrektor ds. rozwoju działalności IVECO w seg-
mencie gazu w EMEA podkreślił na konferencji ECG 2017 rolę tego
paliwa w okresie przechodzenia na inne źródła energii w transporcie:
„W związku z przyspieszeniem dekarbonizacji działanie zgodnie z zasa-
dami zrównoważonego rozwoju staje się ważnym elementem przewagi
konkurencyjnej w branży transportowej. IVECO, mając ponad 20-letnie
doświadczenie w rozwijaniu technologii opartych na gazie ziemnym, jest
naturalnym partnerem dla wszystkich przedsiębiorstw starających się
świadczyć usługi logistyczne w bardziej zrównoważony sposób. Dyspo-
nujemy szerokim doświadczeniem w logistyce pojazdów z wykorzysta-
niem samochodów ciężarowych zasilanych LNG. Naszą transformację
rozpoczęliśmy w 2015 r. od analizy dostaw, dystrybucji i logistyki części
zamiennych w grupie CNH Industrial. Obecnie ponad 150 Stralisów LNG
jest wykorzystywanych do zaspokajania naszych potrzeb logistycznych,
a ponad 300 zostało zamówionych przez naszych partnerów. Chcielibyś-
my, by do końca 2018 r. ta liczba wzrosła do 650.”

StrStrStrStrStralisy NPalisy NPalisy NPalisy NPalisy NP
w trw trw trw trw transporcie samochodówansporcie samochodówansporcie samochodówansporcie samochodówansporcie samochodów

IVECO jest jedynym producentem oferującym samochody dostaw-
cze, ciężarówki długodystansowe i autobusy napędzane gazem
ziemnym. Ponad 22 tys. sprzedanych egzemplarzy daje marce po-
zycję lidera rynku i technologii gazowych pojazdów użytkowych.

4141414141
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PTM Polska stawia na serwis

Sytuacja zmieniła się na (nieco) lepszą
około 2010 r., gdy wyraźnie wzrósł po-
pyt. Napędzały go przedsiębiorstwa ko-
munalne, zobligowane do wywożenia
odpadów nadających się do recyklingu,
nowoczesne wielkotowarowe rolnictwo
i producenci biomasy dla eko-energety-
ki. Po zapaści 2008 r. zachodni produ-
cenci zrozumieli, że ceny dyktuje szer-
szy rynek i trzeba ugiąć się do poziomu,
jakiego są w stanie sięgnąć przewoźnicy
po wschodniej stronie kontynentu. Co
najważniejsze, znaleźli partnerów, którzy
podjęli się reprezentowania ich interesów
w całym zakresie, jakiego wymagają na-
czepy z ruchomymi podłogami. Łódzka
firma PTM Polska postanowiła poświęcić
się tej niełatwej dziedzinie, nawiązując
współpracę z belgijskim Stasem, liderem
wśród europejskich producentów na-
czep walking floor, tak co do liczb, jak
i jakości pojazdów. Dodatkowo, jego pro-
gram obejmuje także wywrotki o dużej
pojemności i bezkonkurencyjnie niskiej
masie, co dawało szansę na pewną dy-
wersyfikację oferty, nawet jeśli klienci
pochodzą z tych samych środowisk.

PTM Polska zaczęła od przygotowania
się do nowych obowiązków, tworząc ser-

Polski rynek nowych naczep z ruchom¹ pod³og¹ przez d³ugie lata by³ szcz¹tkowy. Nasi producenci brali
siê za nie bez wiêkszego entuzjazmu, bo pracoch³onne wykonanie rzadko by³o nagradzane odpowiedni-
mi zyskami. Tym bardziej nie próbowali tu szczêœcia zagraniczni specjaliœci.

wis, magazyn części zamiennych i cen-
trum fachowej wiedzy o naczepach z ru-
chomą podłogą. Takie podejście było
uzasadnione przez duży udział pojazdów
używanych, na ogół dość wiekowych,
kupowanych okazyjnie i nie zawsze traf-
nie dobieranych do przewożonego
ładunku. Również remonty i naprawy
były prowadzone niefachowo, co gene-
ralnie psuło rynek, odstraszając poten-
cjalnych klientów. Można powiedzieć, że
ta praca od podstaw została nagrodzo-
na: marka Stas jest liderem w tym seg-
mencie rynku, a czołowa pozycja PTM
Polska jako źródła naczep, części i wie-
dzy jest niepodważalna. Do tego doszły
niezbędne usługi, czyli na początku fi-
nansowanie zakupu lub wynajem, a póź-
niej serwis z możliwością zawarcia 3-let-
nich kontraktów obsługowych.

Nie do końca spełniły się natomiast
plany co do sprzedaży nowych pojaz-
dów. Szacowano, że Polska jako poten-
tat transportowy stanie się znaczącym
rynkiem na naczepy z ruchomą podłogą,
optymiści zakładali, że może to być na-
wet 500 pojazdów rocznie. Potencjał nie
przełożył się na czyny. Branże, które mia-
ły wytworzyć popyt, rozwijają się wolniej,

niż planowano i nie dają perspektyw na
wieloletnie kontrakty przewozowe, pod
które można by śmiało zainwestować
w nową naczepę. Wyniki tegorocznej
sprzedaży PTM Polska wskazują, że
całkowity rynek zamknie się w okolicach
400 nowych naczep, w czym około po-
łowy będzie stanowiła marka Stas. Pojaz-
dy z ruchomymi podłogami stały się jed-
nak powszechnym widokiem na naszych
drogach, a z tego, że większość wciąż
pochodzi z drugiej ręki, można wyciąg-
nąć korzyści za pomocą serwisu. To nie
może być jeden punkt, nawet tak strate-
gicznie zlokalizowany, jak łódzki. Do
współpracy wciągnięto 20 partnerów na
terenie całego kraju, regularnie szkoląc
ich mechaników w tajnikach obsługi ru-
chomych podłóg.

Centralny warsztat ma podstawowe
znaczenie ze względu na szeroki zakres
usług, jakich wymagają te pojazdy,
zwłaszcza, jeśli trafiły w złe ręce. Pod tym
względem niewiele się poprawiło przez
ostatnie 7 lat. Wzrosły wiedza i świado-
mość, ale równolegle w ten segment
wchodzą nowi przewoźnicy, którym tyl-
ko wydaje się, że poradzą sobie z nie-
znanymi wcześniej wyzwaniami. Coraz

Stas specjalizuje się w naczepach z ruchomą podłogą, tj. równolegle produkuje wywrotki, ale w innym zakładzie, tak by
załoga wyspecjalizowana w tych nietypowych pojazdach spokojne „szyła” pojazd wg potrzeb klienta. Nawet do podob-
nych ładunków rzadko zdarza się takie samo rozwiązanie. Ta naczepa dla kieleckiej firmy Vive jest przystosowana do
przewozu odpadów tekstylnych, które przed załadunkiem są zagęszczane prasą.





44444444444444444444

URZ¥DZENIA PRZE£ADUNKOWE ZABUDOWCY 2017

trudniej o kierowców, często zestaw
z naczepą WF trafia w ręce nowicjusza,
który jednym ruchem lub zaniedbaniem
może wyrządzić duże szkody.

Dlatego PTM Polska powiększyła
łódzki serwis, w którym są 4 stanowiska
(wkrótce zostaną rozbudowane do 6) i 8
wysoko kwalifikowanych mechaników.
Wspiera ich mobilny warsztat. Poszerza
też kompetencje, zdobywając m.in.
uprawnienia do wyceny szkód komuni-
kacyjnych naczep. Właściciele nowych
pojazdów mogą liczyć na regularne prze-
glądy techniczne i obsługę w ramach
gwarancji i 3-letniego kontraktu serwiso-
wego oraz po ich zakończeniu. Jeśli do
serwisu trafi pojazd z rynku wtórnego,
zostanie mu udzielona wszelka niezbęd-
na pomoc, na miarę możliwości finanso-
wych użytkownika. Niestety, często za-
kres wymaganych napraw jest bardzo
duży, ponieważ nie wszyscy potrafią oce-
nić stan naczepy z ruchomą podłogą.
Najczęściej ocenia się go po deskach,
a te łatwo wymienić, natomiast pęknię-
cia skrzyni są dużo groźniejsze. Trzeba
wiedzieć, na co patrzeć, toteż warsztat
zaprasza na kompleksową diagnostykę,
po której wspólnie z właścicielem podej-
muje się decyzję co do zakresu odbudo-
wy naczepy.

Najczęściej rzeczywiście dotyczy to
desek, które w pierwszej kolejności moż-
na obrócić tak, żeby bardziej zużyty frag-
ment od strony drzwi znalazł się przy
przedniej ścianie. Czasami się go odci-
na, zastępując nowym. Wymiana uszcze-
lek i ślizgów desek to też powszechne
zajęcie. Naprawiane są także panele
ścienne. Serwis PTM Polska ma rozwią-
zania zmniejszające koszty, jeśli uszko-
dzeniu uległ górny profil. Wymiana jest
droga, prostowanie elementu o długości
całej skrzyni bywa mało skuteczne. Pro-
ponuje się instalowanie od wewnątrz sta-
lowego profilu, który przejmuje prowa-

dzenie ściany grodziowej z odpowiednio
przestawionymi rolkami.

Bardzo często wykonuje się regenera-
cję siłowników uruchamiających deski
i rozdzielaczy instalacji hydraulicznej.

Gorzej, że na Zgierską trafiają nacze-
py, w których doszło do uszkodzeń na
skutek zaniedbań użytkowników, grani-
czących z bezmyślnością. Oczywiście to
okazja do zarobku dla serwisu PTM Pol-
ska, ale jego kierownik Przemysław Siel-
ski woli zajmować się obsługami plano-
wanymi, więc chętnie dzieli się swoimi
spostrzeżeniami i zaleceniami.

Pierwszy krytyczny moment, jeszcze
przed rozpoczęciem pracy, to podłącze-
nie hydrauliki naczepy do instalacji ciąg-
nika. Producenci różnicują końcówki
węży, np. w Stasach na wejściu zasilania
jest przyłącze 3/4”, a na powrocie 1”, by
nie dochodziło do pomyłek. Użytkowni-
cy wiedzą lepiej, przy pierwszej okazji za-
stępują wszystkie jednym rozmiarem, by
nie mieć kłopotów z przepinaniem ciąg-
ników i naczep. W rezultacie regularnie
dochodzi do podłączenia na odwrót, olej
przepływa w drugą stronę, wypłukując
zanieczyszczenia z filtra i roznosząc je
po całym układzie hydraulicznym. Praca
w takim stanie prowadzi do szybkiego
uszkodzenia rozdzielaczy i siłowników,
co wyłącza pojazd z pracy i wymaga
kosztownej naprawy.

Jeśli wszystko działa dobrze, kierow-
nik serwisu zdecydowanie zachęca do
czynnego uczestniczenia kierowcy w za-
ładunku, przez wspięcie się na pomost
i obserwację, co i jak jest wrzucane na
skrzynię. Dotyczy to zwłaszcza złomu,
który w praktyce jest pojęciem bardzo
ogólnym, nieraz trafiają się frakcje zupeł-
nie nieodpowiednie do rodzaju desek lub
ciężkie elementy, które spadając z dużej
wysokości niszczą podłogę. Często ope-
rator próbuje ubić ładunek chwytakiem,
czego nie zrobi, jeśli kierowca ma go na

oku. Przypadki uszkodzenia górnego
profilu łyżką ładowarki również są rzad-
sze, gdy widok kierowcy motywuje do
precyzji ruchów. Wśród argumentów
marketingowych producentów naczep
WF pojawia się hasło „największy po-
most na rynku”, więc zjawisko jest po-
wszechnie znane.

Jeżeli pojazd został załadowany pra-
widłowo pod względem techniki, warto
jeszcze sprawdzić, ile jest na skrzyni.
Z reguły naczepy mają pulpit z odczyta-
mi ciśnienia w miechach lub układy prze-
liczające je na obciążenie osi.

Ruszając z ładunkiem, należy spraw-
dzić, czy na panelu kontrolnym jest wy-
łączone zasilanie naczepy (przycisk
stop). Zapobiega się w ten sposób roz-
poczęciu pracy podłogi, nim kierowca

Do serwisu PTM Polska w Łodzi trafiają naczepy już nie tylko używane, ale i zużyte do granic. Jeśli jednak skrzynia
i podwozie są w stanie umożliwiającym kilkuletnią dalszą eksploatację, deski ruchomej podłogi są wymieniane, mecha-
nizm regenerowany, elementy pogięte naprawiane. Można nawet zamówić przemalowanie całego pojazdu.

Kierownik serwisu PTM Polska poka-
zuje, co napędza firmie klientów: przy-
łącza hydrauliki powinny mieć inne
końcówki, by nie mylić zasilania z po-
wrotem. Często są wymieniane na jed-
nakowe, o czym wie jeden kierowca,
lecz gdy zestaw trafi w ręce nowego
łatwo o pomyłkę, skutkującą uszko-
dzeniem instalacji.
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dojdzie do tylnych drzwi i je otworzy. Nie-
raz ładunek zdąży wcześniej je wy-
pchnąć.

W czasie pracy mechanizmu rucho-
mej podłogi należy jej słuchać, by zare-
agować na pojawienie się niepokojących
zgrzytów, świadczących o nadmiernym
oporze na skutek np. zakleszczenia
ładunku między deskami. Jeśli naczepa
ma manometr ciśnienia w instalacji
hydraulicznej, trzeba poświęcić mu chwi-
lę uwagi.

Po zakończeniu przeładunku należy
ustawić wszystkie deski w tylnym poło-
żeniu (cofnięte do drzwi), by tłoczyska
siłowników ruchomej podłogi były mak-
symalnie ukryte w cylindrach, najmniej
narażone na zabrudzenie.

Ponieważ wielu użytkowników puszcza
te uwagi mimo uszu, serwis PTM Polska
stale ma zajęcie. Naprawiane są tam
wszystkie typy i marki naczep: ruchome
podłogi, wywrotki, kurtynowe, podkonte-
nerowe, inloadery, silosy i niskopod-
woziowe. Serwis ma autoryzacje: Stas,
Cargo Floor, Hüffermann, Keith Walking
Floor, Langendorf, SAF Holland, BPW,
JOST, Wabco, Hyva i Hewea. Nie ograni-
cza się też do napraw naczep, w czasie
naszej wizyty montowano stacjonarny
mechanizm ruchomej podłogi jako ele-
ment linii technologicznej.

Podobnie PTM Polska nie ogranicza
się do naczep Stas, lecz wyszukała so-
bie innych partnerów wśród producen-
tów podobnych pojazdów, dla wymaga-

jacych klientów. Idealny był Langendorf,
lecz po zmianie właściciela od przyszłe-
go roku będą świadczone tylko usługi
serwisowe dla tej marki. Nieźle sprzedają
się przyczepy do hakowych lub bramo-
wych kontenerów komunalnych niemiec-
kiej firmy Hüffermann, która jest cał-
kowicie poświęcona tej specjalności, co
dobrze wpływa na funkcjonalność i bez-
pieczeństwo obsługi. Podobnie jak
w przypadku naczep WF, wzięto się za
markę znaną na polskim rynku, porząd-
kując kwestie sprzedaży i serwisu jako
przedstawicielstwo.

W pełni nowym wyzwaniem jest sprze-
daż silosów paszowych z mechanicznym
systemem rozładunkowym hiszpańskiej
marki Cubas Segre. To rozwiązanie mniej
popularne wśród naszych hodowców,
ale jest nisza, którą można zagospoda-
rować. Inna próba wejścia w mniej kon-
kurencyjne segmenty rynku to naczepy
belgijskie Moeyersons z furgonowymi
nadwoziami o odsuwanych ścianach.
Nowością przyszłego roku będą nisko-
podwoziówki włoskiej  f i rmy FGM.
Sprzedaż jest prowadzona z siedziby
w Łodzi i Regionalnego Biura w Chorzo-
wie. Dział Handlowy PTM Polska składa
się ze sprzedawców Działu Pojazdów
Nowych (8 osób), Pojazdów używanych
oraz Części i Serwisu, łącznie to 12
osób. (WK)

PTM Polska znajdu-
je też klientów na
przyczepy do zesta-
wów przewożących
kontenery z odpa-
dami. W Polsce
oferuje je kilku pro-
ducentów, ale jako
punkt gdzieś na
końcu programu,
a Hüffermann nie
robi nic innego
i dlatego wychodzi
mu to dobrze.
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Firmę Kraker Trailers odwiedziliśmy
poprzedniej wiosny, na początku

przełomowego skoku w jej historii, zwią-
zanego z wprowadzeniem nowego mo-
delu naczepy z ruchomą podłogą K-For-
ce. Jak ocenia Jan de Kraker, był to pro-
jekt, jaki zdarza się tylko raz w życiu
przemysłowca. Za jednym zamachem
uruchamiano nowy zakład, wdrażając
w nim m.in. zrobotyzowane stanowiska
do spawania ścian skrzyni i automa-
tyczną lakiernię, oraz naczepę o kon-
strukcji całkowicie skręcanej, na zawie-
szeniu o nowatorskiej konstrukcji ra-
mion prowadzących pasujących do
wszystkich typów osi.

Zdecydowane zerwanie z tradycyjną
konstrukcją było uzasadnione przez
tendencje na rynku pojazdów z ru-
chomą podłogą, stanowiącego niszę
małą, ale ważną. Wszędzie tam, gdzie
jest do przewiezienia dużo materiałów
sypkich, a ich rozładunek za pomocą
tradycyjnego wywrotu jest utrudniony
lub niemożliwy, nie ma lepszego wyj-
ścia. Blisko dwa razy większa pojem-
ność i większa uniwersalność przy prze-
wozie ładunków spaletyzowanych niż
naczepy-wywrotki wabią firmy transpor-
towe współpracujące z rolnictwem,
energetyką (do biomasy), gospodarką
komunalną. Ocenia się, że w całej Eu-
ropie roczna sprzedaż naczep z ru-
chomą podłogą wzrośnie z obecnych
5 tys. do ok. 7,5 tys. szt. w 2022 r.,
a większość z tego zgarnie „wielka
czwórka”. Ścisłe dane co do produkcji
są poufne, ale wiadomo, że czołówkę
tworzą holenderscy producenci Kraker
i Knapen Trailers, belgijski Stas i fran-
cuski Legras. Każdy z nich ma ten sam

Jan de Kraker walczy
z prawami Murphy’ego
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sposób na poprawę wyniku: sięgać da-
lej, poza tradycyjne rynki rozwiniętych
krajów Europy Zachodniej czy Skandy-
nawii. To zwiększa koszty dostawy,
a tym samym cenę pojazdu.

Rozwiązaniem Kraker Trailers była na-
czepa K-Force tak skonstruowana, by
jedna skompletowana w Axel wiozła na
pokładzie podwozia i zestawy ścian do
dwóch kolejnych, które łatwo zmontuje
w serwisie dealer w odległym kraju.
Łatwo, czyli bez spawania skrzyni, bo
do tego jest potrzebne oprzyrządowa-
nie i fachowcy. Stąd pomysł, by ograni-
czyć spawanie do ścian, złożonych
z paneli i profili z precyzyjnie wywierco-
nymi otworami, przez które przykręci się
przednią ścianę i tylny portal. Idąc za
ciosem, opracowano skręcaną stalową
ramę, do której skrzynia jest mocowana
też połączeniem śrubowym. Perspekty-
wa zastąpienia kłopotliwego i szkodli-
wego dla aluminium spawania czystym
i eleganckim skręcaniem była bardzo
kusząca, liczono też na zmniejszenie
tendencji do pękania skrzyń na styku
z podwoziem oraz zredukowanie masy.
To ostatnie było może trochę ryzykow-
ne ze względu na konieczność wprowa-
dzania zakładek na połączenia śrubowe
tam, gdzie dało się spawać czołowo, ale
oczekiwano większej wytrzymałości
zmęczeniowej dzięki wyeliminowaniu
naprężeń po spawaniu i kompensacji
przeciążeń.

Pod naczepy K-Force rozbudowano
hale produkcyjne w Axel i postawiono
nową lakiernię (poprzednio kompletne
skrzynie były wiezione do okolicznego
lakiernika). Dzięki skręcaniu do malowa-
nia trafiają płaskie elementy skrzyni, co
znakomicie uprościło technologię, ułat-
wiło mechanizację i zmniejszyło prze-
strzeń zajmowaną przez instalację. Alu-
miniowe powierzchnie, jeszcze przed
spawaniem szorstkowane, są myte, tra-
wione i aktywowane natryskowo, przez
noc obsychają w naturalnych warun-
kach (ale w bezpyłowym pomieszcze-
niu), po czym trafiają do komory lakier-
niczej. Pistolet ma proste zadanie, jadąc
góra-dół i wzdłuż ściany, która później
wysycha też w temperaturze otoczenia.
Skrzynia, podobnie jak rama, jest łączo-
na w całość za pomocą nowoczesnych
śrubonitów Huck bobtail, przy których
trudno używać pojęcia „skręcanie”, bo
nie ma w nich tradycyjnego gwintu.

Gdy opuszczaliśmy Kraker Trailers
poprzedniej wiosny, generacja K-Force
zaczynała triumfalny marsz, a produkcja
poprzedniego modelu CF miała być
stopniowo ograniczana do wykonań
specjalnych, np. z bocznymi drzwiami
do załadunku palet. Nie tak szybko! Są
pewne święte zasady projektowania,
np. taka, by w nowej konstrukcji nie
wprowadzać więcej niż jednej nowości
naraz. Jest też zawsze słuszne prawo
Murphy’ego: jeśli coś może pójść źle,

Słynna w całej  Europie naczepa
„Dywizjon 303” Repiński Transport to
K-Force. Motyw jest na miejscu i na
czasie, bo Axel, w którym znajduje się
siedziba firmy Kraker Trailers, zostało
wyzwolone przez dywizję pancerną
gen. Maczka. Jan de Kraker pamięta
opowieści rodziców o tym, jak Niemcy
zerwali tamy i zalali okolicę, próbując
powstrzymać natarcie, a brodzący
w wodzie Holendrzy byli wdzięcznymi
celami dla ich snajperów.
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to pójdzie źle. Zrobotyzowane stano-
wisko do spawania ścian skrzyni nie za-
działało przez ponad rok. Miała go uru-
chomić renomowana firma szwajcarska
i nie radziła sobie z tym; wśród przyczyn
było nieprecyzyjne pozycjonowanie
elektrody względem paneli przez robo-
ta, prowadzonego czujnikami optyczny-
mi. Mylił je odblask z powierzchni alu-
minium i gubiły trop. To był kosztowny
rok dla Kraker Trailers, a cała inwesty-
cja, ok. 1,5 mln euro, została sfinanso-
wana z własnych środków.

Gdy pierwsze skręcane naczepy za-
częły osiągać większe przebiegi, wyszły
na jaw kolejne usterki, w tym te, których
obawialiśmy się już w trakcie pierwsze-
go pokazu. Połączenia śrubonitami
mają wszystkie zalety w teorii i jedną
wadę w praktyce: są ryzykowne, w kon-
strukcjach poddanych silnym i zmien-
nym obciążeniom, jak naczepa. W ra-
mie dochodziło do wycierania zbyt gru-
bych powłok ochronnych między skrę-
conymi elementami, na skutek czego
powstawały luzy, od nich drgania, a od
tych pęknięcia. Również w mocowaniu
osi jednej z marek do wahacza „one
size, fits all” powstawały luzy, od nich
drgania, a od tych… Ta przypadłość do-
tyczyła tylko kilkudziesięciu z kilkuset
wyprodukowanych naczep, lecz ko-
nieczne były poprawki konstrukcyjne.

Kolejną niespodzianką okazała się
wiotkość naczepy w kierunku poprzecz-
nym. Prototypy przeszły pomyślnie
ciężkie próby m.in. w angielskim ośrod-
ku MIRA, z pełnym obciążeniem, ale
ładunkiem sypkim, który usztywniał
skrzynię. Gdy zaczęto wozić palety, kie-
rowcy zaobserwowali boczne odkształ-
cenia. Skontrowano je dodatkowymi

Konstrukcja skręcana wymaga wiercenia w dolnych
profilach otworów pod śruby z precyzją, jaką może
zapewnić tylko robot.

To miała być duma firmy i jest, ale przez rok przysparzała trosk
i wydatków: zrobotyzowane stanowisko do spawania ścian, z ob-
rotnicą podkładającą kolejno obie strony.

Nowa hala potroiła powierzchnie produkcyjne firmy, oddzielono wytwarzanie
elementów od montażu i zorganizowano wygodny przepływ materiału. Łatwo
będzie zwiększyć wydajność wraz ze wzrostem popytu na rynku europejskim
i za morzami: K-Force można zapakować do 2 kontenerów.

„Tu trzeba było
usztywnić nacze-
pę w płaszczyźnie
podłogi”– przy-
znaje Jan de Kra-
ker,  k ierujący
firmą od blisko 30
lat. Nie wszystko
da się policzyć,
ki lka usterek
ujawniło się do-
piero w codzien-
nej eksploatacji
K-Force.
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Buty zawieszenia są mocowane do ramy śrubonitami bobtail liczniejszymi, niż można było dostrzec w ub. roku… Rama
kończy się na wysokości nóg podporowych, czop sprzęgowy ma osobną strukturę nośną przykręcaną do profili skrzyni
i usztywnioną wykrzyżowaniami. Skręcany K-Force jest najeżony końcówkami śrubonitów, ale wg Jana de Krakena praco-
chłonność i tak jest dużo mniejsza, niż konstrukcji spawanej.

.

Jeden bok hali zajmuje lakiernia, zło-
żona z komory przygotowania alumi-
niowych ścian do malowania i komo-
ry lakierniczej. Podwieszone na prze-
nośnikach elementy są przemieszcza-
ne między nimi, z suszarnią jako
pośrednim ogniwem.

Charakterystyczna cecha naczep
K-Force to bardzo mocny tył, odporny
na uszkodzenia, ale też skręcany, czy-
li łatwy do naprawy. Czarne tworzy-
wowe grzebienie podtrzymują deski
ruchomej podłogi, by nie unosiły się
pod obciążeniem, gdy są zużyte.

płytami w płaszczyźnie podłogi, w ob-
szarze osi, i nakładkami na dolny pas
ramy. A do tego wszystkiego przewoź-
nicy, nieufnie podchodzący do nowości,
musieli oswoić się z nowym pomysłem.

Jan de Kraker przyjął te ciosy po męs-
ku, nie ukrywa ani trudności z nową
technologią, ani chorób wieku dziecię-
cego naczep K-Force. Problemy rozwią-
zano, konstrukcję poprawiono, szybko
ucząc się na błędach. Na program fir-
my wpłynęło to o tyle, że pozostawiono
w ofercie naczepy na ramach spawa-
nych. Teraz wszystkie pojazdy Kraker to
K-Force, ale „zwykłe” lub HD. Te pierw-
sze mają ramy skręcane i są uważane
za produkt standardowy, o jednej długo-
ści i ograniczonych opcjach wykonania.
Zaletą jest korzystna cena i mała masa:
7350 kg. Naczepy HD mają ramy spa-
wane, co umożliwia dobranie długości,
wysokości siodła czy opon – niektóre
wyjeżdżają w pole na rolniczych balo-
nach. Są jednak nieco cięższe. W tym
roku ma powstać ok. 650 naczep K-For-
ce, w następnym 850, a w 2022 r. Kra-
ker Trailers chciałaby wyprodukować
1500 pojazdów, utrzymując znaczącą
pozycję na rynku europejskim i sięga-
jąc na inne kontynenty.

Inna nauka, to większe otwarcie na
współpracę. Firma D-TEC, produkująca

dla Kraker Trailers m.in. elementy stalo-
we ram, była tu naturalnym partnerem.
Zawiązano spółkę jv TrailerTec, której
zadaniem jest sprzedaż i obsługa po-
jazdów obu holenderskich producentów
na rynkach zagranicznych, m.in. w Pol-
sce. Powołana pod koniec sierpnia Trai-
lerTec Polska przejmuje pod tym wzglę-
dem obowiązki sieradzkiego SPC,
„z dobrodziejstwem inwentarza” – więk-
szościowym udziałowcem jest Łukasz
Kędzia, który od 2010 r. reprezentuje
Krakera w Polsce i teraz dokłada do
oferty wyspecjal izowane pojazdy
D-TEC. Jako wspólnik ma lepsze warun-
ki, łatwiej tworzyć stok pojazdów do-
stępnych od ręki. Nie wymaga to dyspo-
nowania dużymi placami w przypadku
naczep z ruchomą podłogą, bo te są do-
starczane jako zestawy montażowe i już
na miejscu mogą być uzupełniane np.
o takie koła i opony, jakie wybierze klient.
Kapitał partnerów umożliwi także zbudo-
wanie nowego serwisu, który może się
okazać lada moment niezbędny.

Polski rynek nowych naczep z ru-
chomą podłogą jest nieduży, na śred-
nim poziomie ok. 500 szt. pojazdów
rocznie, ale stabilny i należy raczej
spodziewać się wzrostu, w miarę jak ko-
lejni przewoźnicy pokonują barierę
finansową. Do korzyści nikogo już nie
trzeba przekonywać, stawki za przewóz
naczepami WF są wyraźnie wyższe.
Sprowadzane dotychczas naczepy uży-
wane wymagają wymiany; dotyczy to
też pojazdów nowych, które były używa-
ne do transportu odpadów, najtrudniej-
szego ładunku dla naczep z ruchomą
podłogą. (WK)
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I nformacje o holenderskich producen-
tach naczep akurat teraz, to nie przy-

padek. Na jesień przypadają dwie waż-
ne dla nich imprezy targowe: w Amster-
damie, gdzie RAI broni resztek świetno-
ści wystawy transportowej dawniej rów-
nającej się z IAA, oraz Agritechnica jak
na złość w Hanowerze. Ze względu na
położenie i gospodarkę kraju holender-
scy nadwoziarze są rozdarci między
transport daleki a rolnictwo, lub obsłu-
gują obie te branże. Starają się przy
tym nie wchodzić w drogę wielkim tego
rynku.

Przykładem jest D-TEC z siedzibą
w Kasteren, małym miasteczku też his-
torycznie położonym, pod Arnhem.
Z centrum jedzie się tam przez John
Frostbrug, słynny „jeden most za dale-
ko”, mijając Driel, gdzie desantowano
polską brygadę spadochronową. Na
miejscu zastajemy park przemysłowy
kilku firm różnej specjalności, wśród
których D-TEC wygospodarowuje po-
wierzchnie na kolejne hale. Niedawno
uruchomiono nową spawalnię, teraz jest
kończony magazyn, w planach są biura
wciśnięte na wąski pas gruntu już po
drugiej stronie drogi. Warunki nie są
łatwe, ale to wynik ostrożnego i orga-
nicznego rozwoju.

U początków historii firmy jest zakład
metalowy Jana van Vlastuin, z zawodu
kowala. To częsty przypadek, ale on
najpierw produkował piece, usługowo
wycinając ze stali elementy dla branży
transportowej. To okazało się przyszło-
ściowym kierunkiem i w latach 80. uru-
chomiono drugi zakład, właśnie w Ke-
steren, poświęcony wyłącznie pojaz-
dom. Zaczynano od pierwszej holender-
skiej specjalności, cystern rolniczych do
przewozu gnojowicy. Wobec bliskości
portów w Rotterdamie, Amsterdamie
i Hamburgu w połowie lat 90. wzięto się
za drugą: transport kontenerów. Opra-
cowano wtedy opatentowaną naczepę
Combitrailer, w sumie 5-osiową, ale
składaną z dwóch członów, które moż-
na przemieszczać niezależnie (tylny na
sprzęgu przyczepowym). Jej produkcję
przyznano spółce-córce D-TEC, która
zajmowała się wydłużaniem naczep
w związku ze zmianą europejskich prze-

D-TEC producent
elastyczny jak stal

Cały program produkcji D-TEC na jednym ujęciu: uniwersalna naczepa pod-
kontenerowa Flextrailer, naczepa-wywrotka z osiami sterowanymi Flexliner, za
nimi cysterna do gnojowicy też z osiami sterowanymi, wyposażona w czujnik
do szacowania składu chemicznego i zawartości suchej masy w ładunku.

Właścic ie l  D-TEC
Gerrit van Vlastuin
(z prawej) ,  jeden
z synów założyciela
firmy, jest jedno-
cześnie dyrektorem
naczelnym. Cor van
Bergen Bravenboer
pełni funkcję dyrek-
tora operacyjnego
i jest odpowiedzial-
ny m.in. za współ-
pracę z Kraker Tra-
ilers w spółce Tra-
ilerTec.

pisów drogowych. Też brzmi znajomo?
Ale po śmierci założyciela firma rozpad-
ła się na kilka osobnych, a rodzina nie
mogła porozumieć co do przyszłości,
dopóki Gerrit van Vlastuin nie przejął
w 2006 r. sterów i nie postanowił o kie-
runkach rozwoju D-TEC.

Jest ich kilka równolegle. Firma wy-
specjalizowała się w przeróbce stali,
wytwarza jako kooperant elementy gię-
te ze stali wysokowytrzymałych, jak

podłużnice ram dla Kraker Trailers czy
wysięgniki koparek. Produkuje też zes-
poły podwoziowe do minikoparek gą-
sienicowych Kubota i ramy ciągników
terminalowych Terberg. Najwięcej uwa-
gi i powierzchni pochłaniają jednak na-
czepy podkontenerowe. Combitrailer
jest specyficzną konstrukcją, praktycz-
nie nie sprzedawalną poza Holandią,
proste naczepy do wywożenia kontene-
rów z portów na trasy krajowe też nie są
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Pospawane ramy muszą wyjechać na zewnątrz z nowej hali spawalni, lakiernia
jest w oddzielnym budynku. Standardowa powłoka ochronna to ocynkowanie
natryskowe, malowanie jest opcją.

Precyzyjne gięcie, umiejętne spawanie i pewne zabezpieczenie stali przez ko-
rozją skutkują mechanizmem wysuwu działającym bez kleszczenia przez lata.
Nie ma elektroniki, nie ma pneumatyki, które mogłyby zawieść. Bernard Schie-
baan (rynki eksportowe) pokazuje przedni zamek kontenerowy łatwo przesta-
wiany do różnych typów narożników. Flexliner jeszcze wozi kilka wsporników
do zamków luzem, ale stopniowo zastępują je ruchome konsole.

produktem, którym można zawojować
rynki eksportowe. Dlatego kryzys
wstrząsnął firmą, dopiero teraz wraca
ona do poziomu produkcji z 2007 r., lecz
miał też pozytywny skutek. Zdecydowa-
no się na rozwój przez przejęcia, wpraw-
dzie tylko sąsiedniego dealera i serwi-
su maszyn rolniczych, ale to też krok

w innym kierunku. Sięgnięto na dalsze
rynki, niż tylko sąsiednie Niemcy. Naj-
ważniejsze, że wraz z rozbudową hal
nastąpił szybki rozwój technologiczny.

W Kesteren pracuje obecnie 12 robo-
tów spawalniczych, na 280-osobową
załogę (z serwisem), proporcje jak
w światowej czołówce! W tym składzie

jest 25 inżynierów, ponieważ D-TEC
świadczy także usługi modelowania 3D,
obliczeń MES i przygotowania produk-
cji. Dzięki temu firma też jest doskonale
wyposażona, nic tu nie spawa się w rę-
kach, każdy wolny kąt zajmują przyrzą-
dy spawalnicze.

Zatrudnienie robotów do spawania
wynika z braku wykwalifikowanych pra-
cowników, a innych się nie przyjmuje.
„Cheap workforce = poor quality” –
podsumował zwięźle Gerrit. Wymusiły
to też… niskie stawki w usługach ko-
operacyjnych, trzeba produkować dużo,
by wyjść na swoje. Skłaniała do tego
także rurowa konstrukcja ramy naczep
D-TEC. Rura jest składana z dwóch ko-
rytkowych segmentów wygiętych ze sta-
li S700MC, tu są dwa długie, proste
szwy, do których wystarczy automat. Ale
trzeba dołączyć do niej poprzeczne
wsporniki, a na końcu kilku z nich
podłużnice, do których są mocowane
buty wahaczy zawieszenia i opory mie-
chów. Tu zadanie się komplikuje, a rama
wymaga ścisłego przestrzegania pręd-
kości spawania i kolejności spoin, żeby
się nie zwichrować. Dlatego ręcznie są
wykonywane tylko spawy spinające ele-
menty w całość, po czym trafia ona do
przyrządu na stanowisku z robotem.

Ten układ konstrukcyjny jest logiczny
w przypadku naczep podkontenero-
wych, rozsuwanych pod różne długości
jednostek. Takie naczepy, znane pod
handlową nazwą Flextrailer, to obecnie
podstawowy produkt D-TEC najlepiej
znany na rynkach europejskich. Firma
używa też pojęcia S-line, to S to m.in.
Simple i Solid, proste i mocne. Prostota
wynika z ręcznej obsługi wszystkich
czynności. Tylną belkę wysuwa się za
pomocą korby, która pełni jednocześnie
rolę rygla; kręci się do momentu poja-
wienia znacznika odpowiadającego wy-
maganej długości.  Podobnie przy
przednim wysuwie, opisy są klarowne,
sprężynowy bolec może zaskoczyć tyl-
ko w jednym miejscu, blokując część ru-
chomą względem centralnej rury. Od
ub. roku nie ma już elementów przewo-
żonych luzem, np. wsporników zamków
kontenerowych dokładanych przy zała-
dunku 2x20’, tylko obrotowe konsole.
Nie ma w tym żadnej rewelacji w porów-
naniu z naczepami Krone czy Fliegl, ja-
kie opisywaliśmy wcześniej w tym roku,
tylko S-olidne wykonanie z najlepszych
stali konstrukcyjnych i dzięki mała
masa: 4,6 t. Gerrit van Vlastuin twierdzi,
że to najlżejsza uniwersalna podkonte-
nerówka na rynku. Wprowadzona

Wsporniki zawiesze-
nia i zamków są spa-
wane do ramy na 3
bliźniaczych zroboty-
zowanych stanowi-
skach, wykonujących
robotę szybko i bez-
błędnie.

URZ¥DZENIA PRZE£ADUNKOWE
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Co innego cysterny do różnych płynów,
jakie są dostarczane rolnictwu lub
powstają w nim jako odpad. D-TEC ma
w tym 30-letnie doświadczenie, jej
rozwiązania są cenione na sąsiednich
rynkach, znajdują zwolenników także
w Polsce.

Wywrotki Flexliner to
produkt tylko na rynek
holenderski, do obsłu-
gi rolnictwa i dla służb
komunalnych, wręcz
domagających się mak-
symalnej zwrotności
i zapobiegania niszcze-
niu podwórka farmy czy
ulicznego bruku. Nowy
pojazd dobył nagrodę
na tegorocznej Mobili-
teits-RAI.

w 2013 r. naczepa znalazła uznanie sę-
dziów konkursu Trailer Innovation Award
w kategorii „Podwozie”. W ostatniej edy-
cji do finału weszło inne opracowanie:
zawieszenie powietrzne naczepy bez
amortyzatorów, tłumiące drgania tylko
na zasadzie pneumatycznej.

Trwa dywersyfikacja produkcji, jed-
nym z kierunków są wywrotki o dużej
pojemności, do przewozu płodów rol-
nych i odpadów, jakie powstają przy ich
przetwarzaniu. Tu rama rurowa ma zale-
tę sztywności większej, niż typowa 2-
podłużnicowa, dzięki czemu długa
skrzynia mniej ją skręci przy wywrocie
na nierównym podłożu i tym samym
będzie miała mniejszą ochotę, by się
przewrócić na bok. Ponieważ nie moż-
na konkurować ceną z podobnymi na-
czepami-wywrotkami wielkich produ-
centów, D-TEC dokłada coś, czego oni
nie mają: układ mechanicznego stero-
wania skrajnymi osiami. Jest to własne
opracowanie, z linkowym przeniesie-

niem ruchu od siodła na 1. oś i dalej po-
pychaczami na 3, mniej skomplikowa-
ne niż Tridec, bez elektroniki. Mając osie
skręcane, taka wywrotka będzie łatwiej-
sza w prowadzeniu na ciasnych gum-
nach, nie niszcząc przy tym wierzchniej
warstwy gruntu.

Wykonanie skrzyni aluminiowej lub
stalowej, z HARDOX-u, jest zlecane na
zewnątrz i tak samo jest ze zbiornikami
cystern do gnojowicy, które są 3. filarem
produkcji pojazdów w D-TEC. Tu także
jest stosowane sterowanie osi, z tych
samych powodów: po towar trzeba
podjechać blisko obory, a później roz-
ładować precyzyjnie, żeby nic się nie
ulało. Firma ma nawet takie rozwiązania,
żeby nic przy tym nie śmierdziało, ale
jej szczególną dumą jest przepływowy
czujnik składu ładunku. To konik Gerri-
ta, który wcześniej prowadził firmę zaj-
mującą się transferem cieczy. Chodzi
o szybką ocenę zawartości azotu, amo-
niaku, tlenków fosforu i potasu oraz

masy suchej. Jak się okazuje, gnojów-
ka gnojowce nierówna, co zależy głów-
nie od paszy, jaką były karmione świnie
czy krowy. Obecny czujnik NIR to już 2.
generacja, o zadowalającej dokładnoś-
ci, zelektronizowana i podłączona do
telematyki. Skład jest podawany na bie-
żąco przy załadunku, następnie kompu-
ter zlicza wartość odżywczą całego
ładunku i wysyła te dane do klienta-far-
mera. Ten może wyliczyć optymalną
dawkę, tak by na jednostkę powierzch-
ni spadło dokładnie tyle nawozu, ile wy-
magają rośliny, a w razie potrzeby uzu-
pełnić skład sztucznymi dodatkami. Do
tego uproszczono przepompowanie
ładunku z cysterny transportowej na tą,
która wjedzie na pole, i mycie. Przepra-
szamy, jeśli przy jedzeniu, ale to był im-
ponujący pokaz holenderskiej gospo-
darności. Ani kropla g...nojowicy nie
może się zmarnować.

Zarówno rolnicze cysterny, jak i nacze-
py podkontenerowe są w ofercie Trai-
lerTec Polska i znaleziono na nie klien-
tów ceniących holenderskie rozwiąza-
nia. Nie są tanie, ale staranna konstruk-
cja i wykonanie sprawiają, że są wydaj-
ne i służą długo ku zyskowi użytkowni-
ka. Lift up your profit, zachęca hasło re-
klamowe D-TEC, małej firmy zarządza-
nej jednocześnie z pasją i umiejętnie.

URZ¥DZENIA PRZE£ADUNKOWE
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Inne miejsce w Holandii, takie samo
otoczenie: firma z paruset pracownika-

mi, kierowana przez ludzi, dla których
produkcja pojazdów jest w tym samym
stopniu źródłem zarobku, jak i pasją.
Knapen Trailers też ma solidne korzenie
historyczne, pod tą nazwą działa od
1984 r. w wyniku podziału warsztatu wy-
twarzającego przyczepy, założonego tuż
po wojnie.

Drogi synów właściciela rozeszły się,
jego działalność kontynuował i rozwijał
Piet Knapen, stając się cenionym w Ho-
landii, Niemczech i Szwajcarii specjalistą
od wywrotek o dużej pojemności i pojaz-
dów do przewozu żywca. Nabyto dzięki
temu unikalne umiejętności w spawaniu
aluminium, co ułatwiło włączenie do ofer-
ty naczep z ruchomą podłogą. Pomysł
pochodził z USA, gdzie Piet, poszukując
inspiracji, napotkał naczepy Keith Wal-
king Floor. Kupując mechanizm sterowa-
nia przesuwem desek podłogi, rozpoczął
własne eksperymenty nad przystosowa-
niem idei do europejskich przepisów
i warunków, pretendując tym samym do
miana prekursora. Do końca wieku prze-
ćwiczono wszelkie możliwe konfiguracje,
wykonując naczepy Walking Floor dla
najróżniejszych odbiorców z branży
leśnej, komunalnej, recyklingowej, rol-
nictwa, hodowców pieczarek (z mecha-
nizmem rozdrabniania ściółki doczepio-
nym z tyłu). Ulubione w Skandynawii na-
czepy z bocznymi drzwiami też jako
pierwsza wykonała w 1993 r. Knapen
Trailers.

Na początku lat 90. powstał nowy zak-
ład produkcyjny wciąż w Deurne, z któ-
rym firma jest związana od początku.
Miejsce, w pobliżu Eindhoven, jest
korzystne i nie zarazem. Rejon jest po
połowie rolniczy i przemysłowy, więc są
okoliczni klienci i wykwalifikowana siła
robocza, ale na tą jest wielu chętnych.
To wywarło wpływ na dalsze losy firmy,
która w 2003 r. postanowiła poświęcić się
całkowicie naczepom z ruchomą
podłogą, wychodząc z założenia, że
można być dobrym tylko w jednej dzie-
dzinie (tran)sportu. W tym też czasie Piet
Knapen sprzedał przedsiębiorstwo 4 ma-
nagerom, wśród których był Peter
Joosten, jeden z jego dealerów. W wyni-

Knapen Trailers
pionier naczep WF

Piet Knapen dostrzegł potencjał, jaki ma
mechanizm 3 wysokociśnieniowych cy-
lindrów hydraulicznych, poruszających
wszystkie deski podłogi, lub tylko co 3.
w ruchu powrotnym. To „serce”, kupo-
wane głównie w firmie Cargo Floor, sta-
nowi ok. 25% wartości naczepy z ru-
chomą podłogą takiej jak NEXT.

Ruchoma podłoga jest wręcz nieodzowna przy rozładunku w halach na tyle
niskich, że nie dałoby się podnieść skrzyni wywrotki. Jeśli do tego jest ciasno
przy bramie, można zamówić tylną oś samoskrętną lub sterowaną.

Ta w ciągu kilku
minut wysypała
ponad 30 t kro-
wiego nawozu.

URZ¥DZENIA PRZE£ADUNKOWE

ku dalszych przekształceń, od ponad
10 lat jest on jedynym właścicielem. Ma
produkt, technologię i rynek w małym
palcu, ale to nie uchroniło firmy od
wstrząsu 2009 r. Sytuacja była tak zła, że
choć przypadało wtedy 25-lecie, posta-
nowiono go nie świętować. Nie było po-

wodów do radości; z drugiej strony nie
było też zwolnień.

Ale i tu kryzys był impulsem do przys-
pieszenia rozwoju: wejścia w kolejne
nisze jak naczepy przystosowane do
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Firma szczyci się stopniem robotyzacji produkcji, pokazując stanowiska spawania kratownicowego spodu podłogi, ścia-
ny przedniej i drzwi tylnych oraz ścian bocznych (ale bez przyrządu! W nim jest za dużo własnej myśli twórczej). Opra-
cowała je znana w branży naczepowej firma Valk Welding.

NEXT jest 4. dzieckiem Petera Jooste-
na (pozostałe niestety też córki) i jest
z niej szczególnie dumny, osobiście an-
gażując się w każdy detal naczepy.

Powersheet, elektryczny mechanizm
opończy, szybki i wygodny w obsłudze
dla kierowcy. Nie powoduje przy tym
zwiększenia wysokości naczepy. Zamy-
kanie lub odsłanianie skrzyni trwa
30 s, masa wynosi tylko 25 kg.

transportu kolejowego Huckepack, sięg-
nięcia ze sprzedażą na całą Europę
(w Polsce jedynym autoryzowanym de-
alerem Knapen Trailers jest MA Trail
z Chojnic) i wreszcie opracowania zupeł-
nie nowej konstrukcji. Rozważano i testo-
wano różne nowe rozwiązania, tworząc
własne procedury prób – te stosowane
przez producentów ciężarówek uznano
za niedostatecznie surowe. Początkowo
skłaniano się ku nowatorskiej konstruk-
cji całkowicie skręcanej, łatwej w trans-
porcie na dalekie rynki. Ale większość
prób prototypów wykonywano na torze
znanej firmy ciężarówkowej z Eindhoven
i tam przetłumaczono rozpalonym gło-
wom, że najlepszy jest umiarkowany po-
stęp, a wszelkie nowe rozwiązania naj-
pierw powinni sprawdzić inni, zanim za-
stosuje się je u siebie. Wysłuchano tego
głosu rozsądku, przyjmując kompromi-
sowe podejście: spawać jak najwięcej,
a skręcać tylko tam, gdzie to konieczne.
W praktyce, spawane są zarówno skrzy-
nie, jak i ramy, przy czym tu można wy-
brać miedzy stalą jakościową a alumi-
nium. Obecnie ok. 70% klientów kupuje
naczepy na ramach stalowych, pozostali
aluminiowe – przed kryzysem proporcje
były odwrotne. Do połączenia ramy z po-
przeczkami skrzyni są stosowane śrubo-
nity Huck.

Ale jak spawać, to robotami. W nowo
zbudowanej hali spawalni zatrudniono
5 robotów, przy czym firma chętnie po-
kazuje wszystkie, natomiast niewiele po-
zwala rejestrować. Możemy tylko opo-
wiedzieć, że dwa z nich spawają kratow-
nicę wspierającą ruchomą podłogę, uni-
kalną dla naczep Knapen. Każda wyma-
ga wykonania 1200 krótkich spawów,
więc robotyzacja jest zrozumiała. Kolej-
ny spawa na zmianę przednią ścianę lub
tylne drzwi, następne ściany boczne.

To w sumie ponad 400 m spoin, które
szybciej i lepiej zrobi robot. Obok tych
stanowisk przechodzi się szybko, bo jest
tam wiele autorskich rozwiązań, m.in.
ułatwiających spawanie ściany o zmien-
nej wysokości i niestandardowej długo-
ści. Ciekawostką, świadczącą o kulturze
firmy, jest nazwanie robotów imionami
pracowników o najdłuższym stażu. Pię-
ciu z nich jest w Knapen Trailers od po-
nad 25 lat i każdy ma „swojego” robota.

Skrzynie są spawane w całość i wy-
jeżdżają do lakierowania, wykonywane-
go w zewnętrznej firmie, też z robotami
do pomocy. Montaż końcowy jest roz-
dzielony: pojazdy standardowe są kom-
pletowane w linii, na specjalne wydzielo-
no dużą część hali z podnośnikami do-
stawnymi. Knapen Trailers dostarcza na-
czepy do krajów skandynawskich, a tak-
że od Anglii po Włochy i od Francji po
Rosję, każdy ma inne przepisy i wyma-
gania. Jeśli ktoś będzie chciał naczepę
4-osiową, dostanie. Taki układ jest popu-
larny w Skandynawii, 4. oś ma większy
rozstaw niż pozostałe, jest sterowana
i podnoszona. Znaleziono także klienta
w Holandii, który chciał podeprzeć
4 osiami maksymalnie duży ładunek
kompostu, nie przekraczać nacisków
i jednocześnie zapewnić dociążenie
mostu ciągnika 2-osiowego. W tym przy-
padku rozstaw osi jest jednakowy, tylna
też jest sterowana i podnoszona.

Ale większość stanowią standardowe
naczepy NEXT, produkowane seryjnie od
kwietnia br., duma firmy. Udało się pogo-
dzić w niej wiele sprzeczności, uzyskując
konstrukcję mocną, lekką i łatwą w ob-
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słudze jednocześnie. Jest możliwe skon-
figurowanie naczepy o pojemności 92 m3

i o masie własnej poniżej 7 t, na alumi-
niowej ramie i z hamulcami 19,5”. Nie ma
przy tym mowy o słabości strukturalnej,
taka naczepa jak każda inna jest liczona
i testowana na holenderskie 50 t DMCZ.
Dodatkowym atutem jest ładniejszy de-
sign tylnej ściany.

Własnym opracowaniem jest elektrycz-
nie uruchamiana opończa Powersheet.

Naczepy z ruchomą podłogą ważą średnio ok. 7,5 t. NEXT z masą własną
poniżej 7 t jest sporym osiągnięciem. To zejście określa się bezpiecznie na
50 kg, choć niektóre lekkie wykonania wypadają poniżej 6900 kg.

W programie jest także mega z ruchomą podłogą, o pojemności
ponad 100 m3, na osiach z bliźniaczym ogumieniem.

Wysokość skrzyni jest zmienna na długości.

Knapen od 2015 r. oferuje deski ze stali
nierdzewnej Dura-Floor, z 2-mm ścian-
kami, równie odpornymi na zużycie, jak
aluminiowe 10-tki. Firma proponuje
również deski aluminiowe 7 mm Extre-
me Durable o wyjątkowo dużej wytrzy-
małości na obciążenia skupione.

URZ¥DZENIA PRZE£ADUNKOWE

Układ hydrauliczny jest zabezpieczany
czujnikiem termicznym wyłączającym
go, gdy temperatura oleju przekroczy
70o, i ma standardowo manometr. Na zle-
cenie Knapen Trailer jest produkowany
wygodny układ zdalnego sterowania ra-
diowego. Ciekawą opcją jest opończa
z grubej tkaniny rozkładana w czasie za-
ładunku na ścianę boczną od strony
ładowarki. Chroni przed uszkodzeniami
mechanicznymi, ale przede wszystkim

przed odciekiem, który spadałby na ścia-
nę, niszcząc lakier.

Na naczepach NEXT ma być zbudowa-
na przyszłość firmy. Peter Joosten też
jest ostrożny co do liczb: w najbliższym
czasie chciałby produkować 1,5 tys. na-
czep rocznie. Na eksport trafi ok. 80%.
Ważne miejsce w strukturze zajmuje ser-
wis, obsługujący nie tylko własne pojaz-
dy i nawet nie tylko naczepy z ruchomy-
mi podłogami różnych marek, ale także
innych typów. Dzięki temu jest szeroki
przegląd rozwiązań, których można użyć
jako dobre wzorce lub przykład, czego
nie robić. Serwis jest traktowany jako we-
wnętrzne laboratorium, do którego są
często kierowani młodzi konstruktorzy,
by zdobyć łączność z praktyką.
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T egoroczny pokaz urządzeń załadun-
kowych Palfinger w siedzibie Graco

miał głównego bohatera: żuraw i zabu-
dowę skrzyniową na 5-osiowym podwo-
ziu FH16 i to z najmocniejszym 750-kon-
nym silnikiem. To był miły akcent na 30-
lecie flagowego pojazdu Volvo. Gdy F16
stawiał pierwsze kroki, Graco podejmo-
wała obowiązki przedstawiciela aus-
triackiego producenta żurawi i hakow-
ców.

W ciągu 26 lat współpracy ten seg-
ment rynku miał górki i dołki, przy czym
nawet w dobrych latach jego chłonność
nie jest na miarę dużego kraju, z jesz-
cze większymi zaległościami w infra-
strukturze i gospodarce komunalnej.
Oczekiwany po kryzysie boom w bu-
dowlance jest przekładany z roku na
rok. Nie zrażony tym właściciel Graco
Krzysztof Pawluczuk wybudował w pod-
warszawskim Płochocinie nową siedzi-
bę, mieszczącą warsztat produkcyjno-
serwisowy oraz biura sprzedawców
i konstruktorów, którzy muszą wspólnie
sprostać wymaganiom przyszłych użyt-
kowników. Zarówno produkcją zabu-
dów, jak i serwisem zajmuje się równo-
legle zakład w Gliwicach.

Przez ponad ćwierć wieku Graco zys-
kała wielu wiernych klientów z branż bu-
dowlanej, energetycznej, leśnej, komu-
nalnej i recyklingowej. Pojawiają się oni
na corocznych dniach otwartych firmy.
Pokazywane tam pojazdy też noszą po-
wtarzające się loga, natomiast w żura-
wiach za każdym razem można wypa-
trzyć coś nowego. Zabudowa na Volvo
jest o tyle niezwykła, że zdecydowano
się na zamontowanie urządzenia klasy
70 Tm na tylnym zwisie. To jest ponad
7,5 t żywej wagi, którą trzeba było po-
deprzeć 3-osiowym wózkiem. Żuraw
PK 78002-SH High Performance ma rze-
czywiście imponujące możliwości: po-
trafi podnieść 3250 kg na maksymalnym
wysięgu 18 m, maksymalny udźwig wy-
nosi 21 t. Stabilność pracy zapewnia
układ HPSC, zwrócono jednak naszą
uwagę na inny znany układ: AOS, Auto-
matic Oscillation Suppression. To też
nie nowość, ale pokaz wywarł niemałe
wrażenie, gdy nagle zahamowano pod-
noszenie kilkutonowego obciążnika na
maksymalnym wysięgu ramienia,
6-krotnie, sekwencyjnie rozsuniętego.
Ta „wędka” wykonała kilka płytkich wah-
nięć, szybko wytłumionych przez hyd-

Graco podnosi poprzeczkê

raulikę przeciwdziałającą siłom bez-
władności.

Inna ważna funkcja to automatyczne
rozkładanie żurawia do pracy i składa-
nie po jej zakończeniu. Aktywuje się ją
przyciskiem na pulpicie sterowania ra-
diowego. Żuraw sam wykonuje pierw-
sze ruchy, w czasie których ramiona
znajdują się tuż przy kabinie lub ładun-
ku i nieostrożność operatora może spo-

Pięcioosiowe podwozie umożliwiło
pogodzenie potężnego żurawia ze
skrzynią o długości 6,4 m. Najczęściej
będą na niej stawiane agregaty prą-
dotwórcze, ale właściciel wypisał na
burtach jeszcze inne ciężkie ładunki,
jakie może dostarczyć, wstawiając je
z daleka, precyzyjnie, bez ryzyka
o uszkodzenie urządzenia i otoczenia.

wodować uszkodzenie. Grzegorz Osiak,
kierownik sprzedaży Graco prowadzący
pokaz, zwracał także uwagę na skutecz-
ne zabezpieczenie przed korozją, na
które składa się gruntowanie metodą
kataforezy i lakierowanie proszkowe.

To wspólna cecha wszystkich żurawi
Palfinger, w tym nowej rodziny TEC,
do jakiej należy urządzenie PK 20501L
TEC 3 zamontowane na podwoziu MAN

PK 41002 EH umożliwia bezpieczne manewry nawet 3-tonowym elementem
betonowym w odległości do 11,5 m od kolumny i w pełnym zakresie jej obrotu.
Praca jest sterowana radiowo.

ZABUDOWCY 2017
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TGX 6x2. L – jak leżący na skrzyni
w czasie jazdy, częste rozwiązanie przy
dowozie materiałów budowlanych na
krótkie dystanse. Największą nowością
rodziny TEC jest przekrój ramienia zgi-
nanego, nie 6-kątny, lecz wielokątny.
Oficjalna nazwa to P-profile, ale bardziej
kojarzy się on z gruszką, której grubsza
część ma liczne przegięcia blachy
zwiększające sztywność. Dzięki temu
uzyskuje się duży wysięg (w tym przy-
padku 13,7 m) przy mniejszej masie.
Standardowo wynosi ona 2400 kg, tu
musiało dołożyć trochę sterowanie 5.
i 6. funkcją do wideł paletowych oraz
wyjątkowo szeroko rozstawiane podpo-
ry: 7,4 m. Ale są tylko z tyłu, a ich roz-
kładaniem steruje się z siedziska, które
też w TEC jest wyjątkowe. Umieszczo-
no je bardzo wysoko, poprawiając wa-
runki obserwacji miejsca pracy. Przy-
czynia się do tego także geometria ra-
mion i skuteczne oświetlenie, dzięki któ-
rym paletę z kostką brukową można
ustawić bezpiecznie i precyzyjnie.

Branżę wyrobów betonowych repre-
zentował także kolejny pojazd, Scania
G410 z żurawiem PK 41002 EH. Jej
właściciel, znana warszawska firma,
produkuje bloczki, kręgi, elementy stro-
pów, generalnie prefabrykaty betonowe
o pokaźnej masie, więc żuraw wymagał
wsparcia podwoziem 8x4. Cztery sekcje
wysuwane zapewniają wysięg 11,5 m,
na którym można podnieść 3 t, a przy
kolumnie 13 t. Przeprost ramienia
zginanego względem głównego o 15o

ułatwia wstawienie elementu do wnętrza
hali czy pod wiatę. Drgania wysięgnika
są nadzorowane przez AOS. Stabilność
pojazdu jest sprawdzana przez HPSC,
dobierający maksymalne parametry
udźwigu/wysięgu do faktycznego roz-
stawu podpór. Ale nie uwzględnia przy
tym, że na skrzyni może znajdować się
jeszcze kilka ton betonu. To będzie moż-
liwe dopiero przy układzie HPSC Plus
LOAD, który jest właśnie wprowadzany
w żurawiach Palfinger klas SH i TEC.

Rzeczywista masa pojazdu jest wyli-
czana pośrednio, przez pomiar jego po-
chylenia względem obu osi, wynik jest
wysyłany do układu sterowania PALcom
P7. Wykorzystuje go on jako dodatkową

Grzegorz Osiak pokazuje zale-
ty żurawia leśnego Epsilon
M12Z. Zadanie niełatwe, bo
wielu rozwiązań nie widać!
Przewody hydrauliczne są scho-
wane wewnątrz ramion i belek
podpór, nie narażone na uszko-
dzenia, a łatwo dostępne przez
pokrywy inspekcyjne. Operator
jest w czasie pracy osłonięty
przed deszczem i wiatrem tło-
czoną ze szkła organicznego
osłoną Epshood, która podczas
transportu okrywa fotel i dźwig-
nie sterujące. Żuraw tak składa
się w „zetkę”, by nie wystawać
z żadnej strony pojazdu.

PK 20501L TEC 3 jest idealny do przeładunku kostki bruko-
wej, więc wybrał go znany radomski producent wyrobów be-
tonowych. Zwraca uwagę pozycja operatora na wysoko
umieszczonym siedzisku: ma doskonały widok na miejsce pra-
cy i otoczenie. Wspinaczkę ułatwia podwójna drabinka. Moż-
na dostrzec niezwykły kształt przekroju ramienia zginanego.

W żurawiu recyklingowym
można z kolei dostrzec
złącze rotatora Epslink tak
uformowane, że przewo-
dy zasilające chwytak są
chronione przed przecię-
ciem o złom. Ten Q150Z
będzie pracował w zesta-
wie z kontenerem, rozła-
dowywanym urządzeniem
hakowym.

ZABUDOWCY 2017
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informację dla HPSC, zwiększając wy-
sięg w porównaniu z tym, jaki wynika tyl-
ko z rozstawienia podpór. W ten sposób
można uzyskać bardzo wymierne korzy-
ści np. przy rozładunku palet z kostką,
których jest kilka-kilkanaście na skrzy-
ni. Pierwsze można odstawić znacznie
dalej, niż bez układu LOAD. W pojaz-
dach z żurawiami zakabinowymi i wy-
wrotką można bezpiecznie sięgnąć da-
lej nad kabiną. To może przydać się dro-
gowcom czy energetykom zasypującym
rowy wzdłuż ulicy: jeśli na skrzyni jest
sypki ładunek, na początku pracy za-
sięg łyżki będzie większy. HPSC Plus
LOAD będzie dalej rozbudowywany
m.in. o moduł mierzący siły na podpo-

rach, przydatny, gdy obciążenia są bar-
dzo duże, a nie można rozstawić się
szeroko.

Graco z kolei będzie rozbudowywać
swoją ofertę o urządzenia, które nie są
dla niej nowością, ale teraz mają odgry-
wać bardziej znaczącą rolę. Mowa
o podnośnikach montażowych. Palfin-
ger produkuje całą gamę takich urzą-
dzeń, w tym najcięższe na wieloosio-
wych podwoziach, z wysokością ro-
boczą umożliwiającą np. obsługę elek-
trowni wiatrowych. Najmniejsze z nich
to z kolei efekt zawartego w 2013 r.
porozumienia z włoskim partnerem
i powołania spółki Palfinger Platforms
Italy z siedzibą w Modenie. Wykonuje

Widok z kosza na 2 prostsze typy podnośników montażowych produkowanych
przez Palfinger Platforms. P130A na podwoziu fordowskiego pikapa zapewnia
wysokość roboczą 13 m i boczny wysięg 6,3 m. Dzięki wysięgnikowi „na za-
kładkę” wysokość pojazdu w pozycji transportowej nie przekracza 2,25 m.
Napęd 4x4 umożliwia dotarcie w trudniejsze miejsce, prześwit między osiami
zachowano dzięki pantografowej konstrukcji przednich podpór.

Najmocniej obciążone elementy pod-
nośnika są wykonane ze stali o wyso-
kiej wytrzymałości. Sterowanie jest
zdwojone, z kosza można wydawać
takie same polecenia, jak z panelu na
podwoziu.

ona samodzielnie kilka typów podnoś-
ników na podwoziach lekkich pojazdów
użytkowych, a dzięki porozumieniom
z podobnymi firmami włoskimi poszerza
gamę o ich wyroby, sprzedawane pod
wspólną marką.

To jest młode przedsięwzięcie, które
stało się szerzej znane dopiero po
ubiegłorocznej Baumie, gdzie odniesio-
no pierwsze znaczące sukcesy handlo-
we. Dlatego teraz nadeszła kolej na ruch
Graco. Polskie przedstawicielstwo opra-
cowuje strategię wprowadzania na kon-
kurencyjny rynek tych małych podnoś-
ników o dużych możliwościach. Do-
świadczony włoski partner produkuje
3 podstawowe typy, dopasowane do
wymagań użytkowników pod kątem za-
sięgu pracy i wysokości pojazdu po zło-
żeniu wysięgnika. Najprostszy model
P130A może być montowany na podwo-
ziu 1-tonowego pikapa 4x4, dzieki cze-
mu jest bardzo niski, może bezpiecznie
przejechać pod gałęziami czy zwisają-
cymi przewodami. W TX zastosowano
prostą kinematykę ramion, natomiast
podnośniki typu AXE mają opatentowa-
ny układ pantografowy, który po złoże-
niu jest bardzo krótki i niski, nie zwięk-
szając znacząco wymiarów pojazdu ba-
zowego. W najbliższych miesiącach
usłyszymy o nich więcej. (WK)

Podnośnik P170TXE jest montowany na podwo-
ziach 3,5-tonowych. Dwuosobowy (udźwig 230 kg)
kosz może wyjechać na 17 m w górę i 11,8 m
w bok. Dodatkową funkcją, w porównaniu z mo-
delem A, jest obrót kosza o 90o w każdą stronę.
Do kosza jest doprowadzone sprężone powietrze
i zasilanie 12/230 V, może być woda. Na życzenie
wykonuje się podnośniki odporne na 1000 V róż-
nicę potencjałów.

P240 AXE ma nie-
typowy układ ra-
mion z trójkątną
sekcją, dzięki któ-
rej mieści się na
podwoziu o roz-
stawie osi 2500
mm, a zapewnia
wysięg 23,2 m
w górę i 10,7 m
na bok. Pojazd
jest niski: 2,89 m.
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£ ódzki Autokran specjalizuje się w za-
budowach z żurawiami hydrauliczny-

mi, dopasowanych do potrzeb klientów.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
upatrzył sobie pojazdy robocze na pod-
woziach Renault, lecz za każdym zamó-
wieniem to inne konstrukcje, pod kon-
kretne zadania. Ostatnie zamówienie
to Renault K380 4x4 do prac pomocni-
czych.

Seria K to następca Keraxa, z najlep-
szymi cechami poprzednika: odpornoś-
cią na przeciążenia, doskonałą trakcją
w terenie i ekonomiczną eksploatacją.
Rama ceowa wzmocniona wewnętrznym
profilem od kabiny do końca zwisu tyl-
nego ułatwia obciążanie różnymi zabu-
dowami. Kabina dzienna Day Cab ma
3 miejsca, znajdziemy tam niezależne
ogrzewanie, klimatyzację i podgrzewaną
przednią szybę. Pojazd ma napęd 4x4,
będzie obsługiwał przede wszystkim
miejsca z trudnym dojazdem.

Głównym elementem wyposażenia jest
żuraw HIAB X-HiPro 232 E-2 o maksy-
malnym wysięgu 8,4 m i udźwigu od
2500 kg (na wysięgu 8,4 m) do 6200 kg
(3,4 m). Żuraw ma 2-krotnie rozsuwany
wysięgnik i najwyższej klasy system ste-
rowania HiPro, gwarantujący szybkość,
precyzję i bezpieczeństwo. To najnowszy
model w gamie 232, do tej pory produ-
cent proponował 3-, 4-, 5- i 6-krotny wy-
suw wysięgnika. Trzycyfrowe oznaczenie
żurawia informuje dość precyzyjnie
o momencie udźwigu, nie mówi jednak
wszystkiego. Większość modeli oferuje
pewien zakres, dokładna wartość zależy
od systemu sterowania. Można wiele
zyskać, wybierając żuraw lżejszy i bar-
dziej zaawansowany technologicznie.

HIAB X-HiPro ma taki zaawansowany
układ sterowania. Producent połączył
zdalne sterowanie CombiDrive2, inteli-
gentny system SPACE X4 i zawór V200.
Skonfigurowano urządzenie nastawione
na precyzję podnoszenia, bezpieczeń-
stwo i szeroki zasięg działania. SPACE
X4 zawiera funkcje automatycznego ste-
rowania pracą ADC i automatycznego
sterowania szybkością ASC. ADC, opa-
tentowana przez HIAB, jedyna w pełni
automatyczna funkcja tego typu na ryn-
ku, zwiększa maksymalny udźwig pod-
czas pracy o ok. 10%. Jeśli żuraw zare-
jestruje oddolny nacisk na ramieniu, np.
w trakcie kopania lub wiercenia, udźwig
powróci do normalnego poziomu. ADC

działa w tle, operator może skoncentro-
wać się na wykonywanym zadaniu. ASC
umożliwia bezstopniowe zwiększanie
udźwigu o do 10% z zachowaniem płyn-
ności i ciągłości ruchu. Funkcja włącza
się automatycznie po osiągnięciu limitu
standardowego udźwigu, dzięki czemu
można kontynuować podnoszenie
ładunku, gdy inne żurawie musiałyby
przerwać pracę. Wzrost udźwigu zostaje
zrównoważony nieznacznie zreduko-
waną szybkością ruchów. Funkcja znacz-
nie podnosi górną granicę udźwigu.

Układ zabezpieczenia przed przecią-
żeniem OLP także jest niezauważalny do
czasu wykrycia potencjalnego zagroże-
nia i umożliwia kontynuowanie pracy,
nawet gdy operator zmierza do przecią-
żenia. Dopiero po osiągnięciu 90% mak-
symalnego momentu udźwigu pojawia
się ostrzeżenie, co pozwala skorygować
ruch i kontynuować pracę. W rzadkich
przypadkach, kiedy OLP nie dopuszcza
żadnego ruchu, można go wyłączyć na
5 s, by wycofać się z pozycji przeciąże-
nia bez ponownego uruchamiania żura-
wia. OLP kontroluje położenie i ruch bo-
cianka oraz wciągarki, jeśli są używane.

System LSS automatycznie tłumi gwał-
towne zatrzymania, które mogłyby spo-
wodować kołysanie ładunku. Dzięki
temu obsługa żurawia jest szybsza
i płynniejsza, zmniejsza się ryzyko
uszkodzenia ładunku, pojazdu i obiek-

tów w pobliżu miejsca pracy. Funkcja au-
tomatycznego zarządzania olejem (ADO)
powoduje włączenie obiegu z pompy do
zbiornika, kiedy żuraw pracuje na jało-
wych obrotach. W ten sposób olej przez
dłuższy czas zachowuje właściwości
chłodzące i smarne. Zmniejsza się zuży-
cie układu hydraulicznego i paliwa oraz
koszty obsługi. Funkcją przydatną dla
serwisu jest wyświetlanie kodów usterek.
Ponadto system przechowuje dane cyklu
przeładunku, co można wykorzystać do
oceny prawidłowości obsługi żurawia.

Zawór główny to hydrauliczne serce
żurawia. Zawsze jest dobierany do kon-
kretnego udźwigu i funkcji danego mo-
delu. Im wyższa wydajność, tym większy
wymagany przepływ oleju. HIAB V200 to
szczyt technologii hydrauliki, zawór „wy-
czuwający ładunek” z kompensacją ciś-
nienia, co poprawia szybkość i precyzję.
Zawór ma najwyższej klasy cechę: ten
sam ruch dźwigni zawsze wywołuje taką
samą reakcję żurawia, bez względu na
liczbę używanych funkcji, lekki lub ciężki
ładunek. V200 umożliwia także zarządza-
nie wydatkiem pompy, obsługując żuraw
niezależnie od dostępnego przepływu
oleju. Dzięki temu wszystkie ruchy odby-
wają się z tą samą prędkością względną.
Zawór pozwala sterować żurawiem z in-
tuicyjną precyzją, bez względu na to, jak
daleko jest wysunięte ramię, co bywa
cenne w ograniczonych przestrzeniach.

URZ¥DZENIA PRZE£ADUNKOWEZABUDOWCY 2017

Renault K i ¿uraw HIAB dla ZWiK £ódŸ

Zabudowa Autokranu przechodzi poszerzone badania cząstkowe i dozór urzą-
dzeń dźwigowych przez UDT. Pojazd jest ważony. Jeśli wszystko jest w porządku,
dokumenty, rysunki zabudowy i homologacja I stopnia (podwozia) są dostarcza-
ne na stację diagnostyczną, gdzie następuje poszerzone badanie. Dopiero po
nim pojazd jest dopuszczony do pracy i poruszania się po drogach publicznych.
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Elektronika systemu SPACE zamknięta
w wodoszczelnej, solidnej obudowie
jest bardzo prosta w użytkowaniu. Na
froncie znajdują się czytelne kontrol-
ki, podające najważniejsze informacje,
m.in. o ciśnieniu w obu siłownikach.

Żuraw obsługuje przestrzeń po obu stronach pojazdu i za tylną burtą. Kąt ob-
rotu wynosi 415°, dzięki czemu operacje dźwigowe można prowadzić niezależ-
ne od ustawienia samochodu. Przy sterowaniu radiowym operator ma lepszą
ocenę miejsca pracy i otoczenia.

URZ¥DZENIA PRZE£ADUNKOWE ZABUDOWCY 2017

„HIAB HiPro to najlepszy układ jaki
znam, oferujący najwyższą wszechstron-
ność i precyzję. Szybki przepływ oleju
umożliwia błyskawiczną, płynną reakcję
i wykonywanie wielu ruchów jednocześ-
nie. Pozwala to na maksymalne wyko-
rzystanie możliwości żurawia, zapewnia
szybkie cykle załadunkowe, bezpieczeń-
stwo i niski koszt eksploatacji. System
spowalnia pracę w przypadku zamonto-
wania kosza i zapobiega m.in. możliwo-
ści uszkodzenia żurawia wskutek niepra-
widłowych działań operatora. Moim zda-
niem rewelacją jest szybkozłącze Multi-
couplings, pozwalające na zapięcie

Żuraw Hiab X-HiPro 232
wyróżnia łącznik ramienia
głównego, który umożliwia
podnoszenie c ięższych
ładunków blisko kolumny.
Łącznik ramienia zginane-
go nie wystaje pod ramie-
niem, dzięki czemu nie ko-
liduje z  ładunkiem.

osprzętu, czyli 4 węży jednocześnie, jed-
nym ruchem ręki. Z punktu widzenia za-
budowcy, podoba mi się nowa, uprosz-
czona konstrukcja, dzięki której łatwiej
zamontować żuraw, co przekłada się na
obniżenie kosztów i skrócenie czasu
montażu. Do zamocowania żurawia na
pojeździe potrzeba mniej śrub, a większy

zakres wysuwu podpór eliminuje ko-
nieczność stosowania dodatkowych.
Żuraw może być wyposażony we wbu-
dowany zbiornik oleju, dzięki czemu nie
jest konieczna zmiana położenia elemen-
tów pojazdu podczas montażu” – mówi
Andrzej Walicki, właściciel firmy Auto-
kran.

Od każdego żurawia oczekuje się, by
krzywa udźwigu była linią prostą. Po-
dwójne przeguby ósemkowe HIAB X-Hi-
Pro 232 dają taką charakterystykę, ładu-
nek może być podnoszony w linii prostej
do góry, bez ograniczenia udźwigu. To
ważne, gdy ustawia się np. szalunki.
Nowa funkcja X układu ramion ułatwia
dotarcie do trudno dostępnych miejsc,
a geometria łączników, które nie wystają
pod ramieniem, minimalizuje ryzyko

Skrzynia ładunkowa o 3-stronnym
wywrocie ma podłogę z 5-milimetro-
wej trudnościeralnej blachy stalowej.
Zamki i zawiasy burt umożliwiają
otwieranie wg osi górnej lub dolnej
oraz wypinanie. Burty boczne są
przedzielone kłonicą demontowaną.
Przednia burta, wzmocniona,  ma ka-
setę z roletą na plandekę.
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uszkodzenia żurawia, ładunku czy oto-
czenia. Taka budowa znacznie zwiększa
udźwig na dużych wysokościach, szcze-
gólnie w przypadku prac blisko kolum-
ny. Przydaje się to przy pracy blisko rusz-
towań: można podawać ciężkie ładunki
za pomocą prostego ramienia, do mak-
symalnej wysokości zasięgu żurawia.

Ponadto podpory o nowej konstrukcji
przechyla się łatwo i bezpiecznie. Nogi
podporowe ze wspomaganiem spręży-
nowym, hydraulicznie wysuwane, mają
czujniki położenia: jak zostaną rozłożo-
ne, tak komputer sterujący wyliczy sta-
teczność.

Żurawie tej serii mają rozwiązania chro-
niące i wydłużające żywotność części
podatnych na zużycie. To m.in. zabezpie-
czenia elementów elektronicznego stero-
wania ramieniem, przewodów hydrau-
licznych i elektrycznych oraz zastosowa-
nie elementów przesuwnych o mniej-
szym tarciu. Żurawie mają również wyso-
kiej jakości uszczelnienia wszystkich
przyłączy hydraulicznych. Do tego do-
chodzi nDurance, zaawansowany i przy-
jazny środowisku system powłok
ochronnych. Pierwsza cienka powłoka
nanoceramiczna zapobiega powstawa-
niu korozji na elementach żurawia. Na
nią są nakładane polimerowa powłoka la-
kiernicza i trwała warstwa proszkowa, co
zapewnia atrakcyjny wygląd urządzenia
przez cały okres użytkowania.

Prezentowany żuraw na Renault K to
pierwszy tak nowoczesny dla łódzkich
Wodociągów: mocny, lekki, z wszystki-
mi nowinkami, jakie ma obecnie HIAB.
Do kompletu dochodzi stalowa skrzynia
ładunkowa z trójstronnym wywrotem,
służąca do przewozu np. szalunków lub
materiałów pomocniczych do budowy
linii wodociągowych. Wymogiem była
5-tonowa ładowność pojazdu i ogrzewa-
na spalinami 5-milimetrowa podłoga.
Skrzynie firmy Autokran mają podłogi
z blachy stalowej S355, STRENX lub
HARDOX. Burty boczne są wykonane
z giętych profili stalowych lub blach ga-
tunkowych. Burta przednia jest podwyż-
szona. Burty mają zawiasy górne i dol-
ne, co umożliwia szybki wyładunek ma-
teriałów sypkich po otwarciu zamków
dolnych i elementów gabarytowych po
opuszczeniu burt. Służby oczekują tak-
że przynajmniej jednej skrzynki narzę-
dziowej na np. pasy załadunkowe, łań-
cuchy, liny, zblocza czy narzędzia.

„Wreszcie doświadczamy zupełnie
innej mentalności klientów: żurawie i wy-
posażenie zabudowy zaczynają być
zamawiane w najbogatszych wersjach.

Wszystkim naszym Klientom, Partnerom,
Przyjacio³om i Wspó³pracownikom ¿yczymy

spokojnych i radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz pomyœlnoœci i sukcesów w Nowym Roku.

Cargotec Poland Sp. z o.o. Oddział w Jawczycach
ul. Poznańska 94, 05-850 Ożarów Mazowiecki
www.hiab.pl, biuro@cargotec.com

Czasy prostych i podstawowych wersji
odeszły do historii. Niestety, pojawiają
się inne skrajności. Klienci oczekują od
zamawianego pojazdu rzeczy niemożli-
wych. Uważają, że powinien mieć najlep-
sze wyposażenie i najmocniejszy silnik,
musi być lekki, o ładowności większej od
swojej wagi. Jednocześnie chcą, by
mało kosztował, obronił się dozorowo
i administracyjnie, w skrócie ma być
„naj”. W ślad za tym niektórzy producen-
ci poddają się i np. wykonują otwory
w ramie. Owszem, jest wytrzymała i lek-
ka, ale także elastyczna. Jeśli postawić

na niej żuraw z tyłu, nie jest w stanie go
unieść i ugina się nadmiernie. W rezulta-
cie to, co producent zaoszczędzi na ma-
sie, musimy włożyć we wzmocnienia i w
ramę pośrednią. To tylko wycinek proble-
mów, z którymi walczą zabudowcy. Gdy-
by zamawiający współpracowali z firma-
mi wykonującymi nadwozie przed rozpo-
częciem inwestycji, gdyby w zamawianiu
uczestniczyli użytkownicy, a handlowcy
przykładali się lepiej do powierzonych
zadań, tych problemów byłoby znacznie
mniej.” – podsumowuje Andrzej Walicki.

Michał MariańskiMichał MariańskiMichał MariańskiMichał MariańskiMichał Mariański
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P oznańskie targi komunalne też
ugięły się pod naporem czasów nie-

dobrych dla wystaw i konkurentów, ale
MTP nie rezygnują, próbując zająć się
szerzej rozumianą ochroną środowiska,
łącznie z propagowaniem elektromobil-
ności. To skłoniło do udziału w tegorocz-
nych POL-ECO System łącznie ponad
400 firm, ich ekspozycję zwiedziło ponad
7,3 tys. osób. Pojawili się wierni targom
producenci pojazdów komunalnych,
w tym Ekocel, który podjął decyzję o wy-
stawianiu się w Poznaniu co 2. rok, by
przyjeżdżać z nowościami. Dzięki temu
mieliśmy rodzaj pojedynku na śmieciar-
kowym szczycie pomiędzy obecnym nr
1 na polskim rynku, a pretendentami,
którzy też chcą skorzystać z (niewielkiej
wprawdzie) poprawy koniunktury.

Ekocel wyjechał ze Złotym Medalem
targów, więc należy mu się pierwszeń-
stwo. Nagrodzona śmieciarka ma nową
zabudowę Medium X4, opracowaną
z myślą o zwiększeniu pojemności skrzy-
ni ładunkowej przy tym samym rozstawie
osi podwozia. Jednocześnie miała ona
być lżejsza, a środek ciężkości powinien
przesunąć się stronę kabiny. Te niełatwe
założenia spełniono dzięki nowatorskie-
mu kształtowi skrzyni, z mniejszym ką-
tem nachylenia ramy zamykającej, na
czym zyskano ok. 2 m3, oraz nowej kon-
strukcji ramy przedniej i mocowania si-
łownika płyty wypychającej. Siłowniki
podnoszenia odwłoka przesunięto na
dach zabudowy, a sam odwłok jest lżej-
szy, mimo większej o 25% pojemności
wanny. To wymagało zastosowania stali
o podwyższonej wytrzymałości i odpor-
ności na ścieranie, a na części nie ob-
ciążone materiałów kompozytowych.

Dodatkowo, na przód przesunięto blok
i sterowanie hydrauliczne. Dociążając
w ten sposób przednią oś poprawiono
bezpieczeństwo jazdy. Sprzyja mu także
nowy układ sterowania z ergonomicz-
nym terminalem w kabinie. Nowe rozwią-
zania zwiększają trwałość najsilniej ob-
ciążonych węzłów zabudowy, zmniej-
szają podatność na uszkodzenia, ułat-
wiają serwisowanie dzięki lepszemu do-
stępowi do hydrauliki.

We wrzutniku Delta 301 zastosowano
grzebień podzielony na 2 części. Dzięki
niemu dwóch pracowników może nieza-
leżnie opróżniać pojemniki 80-360 l.
Opcyjnym wyposażeniem jest automa-
tyczne podnoszenie pojemnika, gdy

Mocne œmieciarki na POL-ECO System

znajdzie się on w polu pracy wrzutnika.
Kinematykę ruchu pojemnika dopraco-
wano tak, by do maksimum zmniejszyć
ryzyko uderzenia osób z obsługi, dopra-
cowując w tym samym celu osłony i za-
bezpieczenia.

Podobnie rozwiązania konstrukcyjne
można dostrzec w śmieciarce Terberg
RosRoca. MAN Truck & Bus Polska przy-
gotowała taki pojazd demonstracyjny
z nadwoziem Terberg Olympus 19W i tyl-
nym zasypem OmniTrade X1 na 26-tono-
wym podwoziu MAN TGS 6x2-4 o rozsta-

wie osi 3600 mm. Przednią część zabu-
dowy tworzy skrzynia o pojemności
19 m3. Ma ona wyoblone ściany boczne
i górną oraz podłogę w kształcie kila, któ-
ra ułatwia odpływ ścieków do zbiornika.
Wszystkie elementy są wykonane z wy-
sokogatunkowych stali: ściany z S355,
prowadnice płyty wypychającej ze
STRENX 700, poprzeczka spinająca
skrzynię od tyłu ze STRENX 650. Taka
konstrukcja jest trwała i odporna na skrę-
canie, a jednocześnie nie wymaga ze-
wnętrznego użebrowania, zwiększające-

Nowa śmieciarka Medium X4 ma odwłok krótszy i lżejszy niż w poprzednie
rozwiązania Ekocelu, a mimo to ma on większą pojemność wanny. Dzięki temu
poprawiono rozkład nacisków na osie i wydajność wywożenia odpadów.

Zabudowa Terberg ma oddzielne bloki hydrauliczne do zasilania skrzyni z od-
włokiem i zasypu, co w przypadku awarii bloku skrzyni umożliwia opróżnienie
jeszcze kilku pojemników, natomiast w przypadku awarii bloku wrzutnika, wy-
garnięcie odpadów z wanny.

POJAZDY KOMUNALNE ZABUDOWCY 2017



go masę i długość spawów. Nadwozie z płaskimi ścianami
łatwiej czyścić, zamieszczenie grafiki nie wymaga dodatkowych
paneli.

Płyta wypychająca, która w trakcie gromadzenia odpadów
pełni funkcję ściany oporowej, ma charakterystyczny wklęsły
profil. Wykonano ją z wytrzymałej i jednocześnie sprężystej stali
WELDOX 700, dzięki czemu w miarę przybywania ładunku jej
krawędzie odginają się, zmniejszając szczelinę między płytą
a ścianami bocznymi i ścianą górną. Zapobiega to przedosta-
waniu się odpadów na drugą stronę bez stosowania np. gu-
mowych uszczelnień. Podczas wyładunku płyta wypychająca
wysuwa ok. 10 cm poza obrys skrzyni, całkowicie opróżniając
nadwozie.

Jeszcze bardziej wytrzymałą konstrukcję ma odwłok, w któ-
rym dno wanny załadunkowej wykonano z trudnościeralnej bla-
chy HARDOX 400 o grubości 8 mm. Dzięki temu jest ono od-
powiednio odporne nawet na materiały o wysokiej abrazyjno-
ści, jakimi są np. szkło i papier.

Zamontowane do odwłoka urządzenie zasypowe OmniTra-
de X1 ma szerokość 2400 mm i niską krawędź załadunku, ułat-
wiającą ręczne wrzucanie odpadów w workach lub wielkoga-

Krawędzie płyty wypychającej w nadwoziu Terberg odkształ-
cają się sprężyście pod naporem odpadów, zapobiegając
przedostawaniu się gromadzonego materiału na drugą
stronę, bez konieczności stosowania uszczelnień.

Z zalet Olympusów można korzystać także w lekkich śmie-
ciarkach Terberg Mini, o pojemności skrzyni 6, 7, 8 lub
10 m3. Najmniejsza mieści się na podwoziu Fuso Canter,
całość ma wtedy szerokość nie przekraczającą 2 m, wy-
godną w ruchu miejskim.

ZABUDOWCY 2017
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barytowych. Jego masa wynosi tylko ok.
590 kg. Urządzenie jest przeznaczone do
współpracy z pojemnikami 2-kołowymi
lub 4-kołowymi z pokrywą płaską lub
wypukłą. Zasyp obsługuje się ręcznie,
w celu opróżnienia pojemnika trzeba za-
łożyć go na grzebień i nacisnąć przycisk
na bocznym panelu zabudowy (z jednej
lub drugiej strony). Jeśli przycisk jest
przytrzymywany, następuje otrzepywanie
pojemnika aż do momentu, gdy opera-
tor go zwolni. Po naciśnięciu drugiego
przycisku pojemnik jest odstawiany.
W ostatniej fazie ruch odbywa się w zwol-
nionym tempie, zapobiegając uderzeniu
pojemnika o podłoże.

Praktycznym rozwiązaniem jest auto-
matyczny dobór stopnia zagęszczenia
odpadów do ich rodzaju. Sterownik za-
budowy ma kilka predefiniowanych try-
bów pracy. Jeśli na panelu w kabinie
operator zdecyduje, że będą załadowy-
wane odpady organiczne np. z restaura-
cji, zostanie ustawione niewielkie ciśnie-
nie, 10–15 barów, by nie doprowadzić do
ich zmiażdżenia i wyciśnięcia cieczy.
W razie gromadzenia np. opakowań two-
rzywowych ciśnienie jest wyższe, ok. 55
barów, gwarantując wypełnienie skrzyni
ładunkowej. W każdym przypadku ope-
rator może ręcznie regulować stopień
zgniotu, co jest przydatne przy zbieraniu
odpadów zmieszanych.

Zabudowa umożliwia także pracę pra-
sy w trybie ciągłym lub ustawienie liczby
cykli (od 1 do 10) po opróżnieniu zbior-
nika. Dzięki temu, przy wyładunku zawar-
tości kolejnego pojemnika, wanna zasy-
powa jest pusta. Na uwagę zasługuje
funkcja Pack on the Move, która umożli-
wia dokończenie cyklu prasowania mimo
zajętych stopni ładowaczy. W ten sposób
w wannie uzyskuje się miejsce na kolej-
ne odpady po przejechaniu do następ-
nej altany śmietnikowej.

Do zasilania układu hydraulicznego
zabudowy zastosowano odsilnikową
przystawkę odbioru mocy, połączoną
z pompą hydrauliczną o stałym wydatku.
Przystawka pracuje przez cały czas, gdy
jest uruchomiony silnik, natomiast olej
trafia na przelew. Wystarczy przekręcić
kluczyk na sterowniku w kabinie, by
główny rozdzielacz skierował olej do za-
budowy. Dzięki temu kierowca nie musi
co chwila załączać i odłączać przystaw-
ki. Rozdzielacz może być przełączony
w tryb pracy zabudowy na początku
zmiany i wyłączony dopiero po wyładun-
ku odpadów.

Aebi-Schmidt, która jest partnerem
VW Pojazdy Użytkowe w dziedzinie za-

Sposób na mycie pojemników (do 1100 l) tani względem myjki zabudowanej
na śmieciarce. VIP Bin nie wymaga nawet podwozia klasy Sprintera, można go
także zamontować na przyczepie 1-osiowej, którą pociągnie każdy samochód
przedsiębiorstwa komunalnego. Wnętrze podniesionego układem hydraulicz-
nym pojemnika jest myte ciepłą wodą pod ciśnieniem do 200 barów, poda-
waną przez 4 dysze. Ścieki są filtrowane i ponownie używane do mycia.

budów, przystosowała nowego Craftera
4MOTION do zimowego utrzymania dróg
zakładowych we wrzesińskiej fabryce.
Wybrano do tego posypywarkę Syntos,
zastępującą Stratosy z typoszeregu ma-
łych pojemności. Nowy model wyróżnia
się szerszym zastosowaniem odpornych
na korozję tworzyw sztucznych, z któ-
rych wykonano zbiorniki soli i solanki, tak
dobierając kształt, by obniżyć środek
ciężkości pojazdu z ustawionym urzą-
dzeniem. Podobnie jak w Stratosach, za-
silanie instalacji hydraulicznej można za-
pewnić na różne sposoby. Jeśli pojazd
bazowy nie ma układu hydraulicznego,

do którego możnaby się podłączyć,
Schmidt oferuje innowacyjne rozwiąza-
nie Rotopower: do napędu pompy
umieszczonej na piaście koła jest wyko-
rzystywany obrót tylnej osi. Służy do
tego specjalny adapter. Alternatywą jest
napęd od osobnego koła, ale temu zda-
rzają się poślizgi na zimowej nawierzch-
ni, a most napędowy zawsze się kręci.

Inny ciekawy lekki pojazd komunalny
to już nie targowa nowość, myjka pojem-
ników na odpady VIP Bin dostała medal
3 lata temu, ale wtedy nie doczekała się
u nas notki. Jest to rozwiązanie wyma-
gające zaangażowania dodatkowego

Napęd 4x4 w pługu z posypywarką to
oczywista zaleta, ale Crafter 4MOTION
ma poprzeczny zespół napędowy, z któ-
rego nie da się zasilić hydrauliki. Uży-
to pompy zamontowanej na piaście tyl-
nych kół.
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Posypywarko-solarka ORION firmy Dobrowolski na ramie
podhakowej. Pojazd, który na co dzień pracuje z kontene-
rami, może zmienić funkcję, gdy nagle zmrozi ku zasko-
czeniu drogowców. Kupiła go spółka Miejska Gospodarka
Komunalna Oleśnica.

Znany duet: żurawik HYVA z osprzętem do otwierania
dzwonów i hak KH-KIPPER do kontenerów komunalnych,
tym razem na podwoziu Renault Trucks D2,1 m.

pojazdu, lecz może to być samochód dostawczy klasy 3 t; an-
gielski producent zaleca montowanie urządzenia na przycze-
pie. Cena spada wówczas do drobnej części tego, ile kosztuje
instalacja zabudowana na śmieciarce. Ta tym samym nie traci
na ładowności, nie zabierając paru ton wody, zbiorników i ukła-
du dysz ciśnieniowych. Poza tym mycie nie robi dobrze zabu-
dowie, narażonej na kontakt z odciekiem.

Tym bardziej może okazać się tańsze zaangażowanie pra-
cownika, który jedzie w ślad za śmieciarką i myje pojemniki
autonomicznym urządzeniem. VIP Bin ma 350-litrowy zbiornik
wody, którą podgrzewa do 70o i automatycznie myje wnętrze
podniesionego pojemnika (opcjonalnie jest jeszcze zewnętrza
lanca). Woda krąży w obiegu zamkniętym, przez układ filtrów,
więc taki zapas powinien wystarczyć na całą zmianę. Zabudo-
wa obejmuje silnik 18 KM zapewniający napęd pompy hydrau-
licznej i generatora, a także oświetlenie miejsca pracy. Masa
własna to jedynie 750 kg.
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T ransport ciężarowy obwarowany jest
wieloma ograniczeniami. Z jednej

strony przewoźników obowiązują prze-
pisy branżowe, z drugiej wymagania
kontrahentów są coraz bardziej wyśru-
bowane: bezpiecznie i na czas! Wysoki
poziom usług transportowych zapewnią
tylko najwyższej jakości środki transpor-
tu. Do najbardziej odpowiedzialnych
podzespołów naczep należą układy
jezdne: osie, zawieszenia i hamulce.

Niemiecki producent BPW Bergische
Achsen KG z siedzibą w Wiehl od wielu
lat dostarcza osie do pojazdów ciągnio-
nych transportu drogowego. Zawiesze-
nie ECO Air COMPACT, obecnie po-
wszechnie stosowane w naczepach
plandekowych, jest wynikiem połącze-
nia ponad 100 lat doświadczenia w pro-
dukcji osi z najnowocześniejszą techno-
logią. Trwałość i niezawodność kon-
strukcji potwierdzają miliony przebytych
kilometrów. Odpowiednie bezpieczeń-
stwo zapewnia rozbudowana sieć serwi-
sowa i jednolita na terenie całej Europy
Gwarancja BPW ECO Plus 5+3 lata,
obejmująca również osie w wywrotkach

Rok 2017 jest bardzo ważny dla użyt-
kowników naczep-wywrotek. Do oferty
wprowadzono nowe wykonanie zawie-
szenia ECO Air COMPACT (EAC) w wer-
sji 9 t „heavy-duty” – HD. Wykonanie HD
jest przeznaczone do pojazdów pracu-
jących w trudniejszych warunkach, ty-
powych dla wywrotek, naczep z ru-
chomą podłogą, a także pojazdów
zbiornikowych (cystern i silosów). Bazą
dla wersji HD jest doskonale sprawują-
ce się w pojazdach w ruchu dalekobież-
nym zawieszenie ECO Air COMPACT,
które poddano odpowiednim modyfika-
cjom.

Kluczowe zmiany dotyczą bezobsłu-
gowego połączenia wahacza i wsporni-
ka miecha z belką osi. Optymalizacja
polega na specjalnym przygotowaniu
powierzchni obu elementów zawiesze-
nia. W rozwiązaniu BPW obie części są
spinane na korpusie osi za pomocą
obejm, co tworzy połączenie mocne,
a zarazem elastyczne. W osiach HD,
pod wpływem dużych obciążeń mogło-
by jednak dojść do przemieszczeń mię-

BPW: zawieszenia
na których mo¿na polegaæ

Zawieszenia EAC HD montowane
w naczepach-wywrotkach są objęte
Gwarancją BPW ECO Plus 5+3 lata.
Zastosowanie zawieszeń EAC HD ob-
niża masę własną 3-osiowej naczepy
wywrotki nawet o 90 kg. Laserowa ob-
róbka powierzchni przylegania obu
części wahacza, spinanych obejmami
na belce osi, wzmacnia połączenie
elementów zawieszenia.

dzy nimi, co prowadziłoby do zużycia,
a w konsekwencji luzów. Dlatego w do-
datkowym, opatentowanym procesie
technologicznym miejsca styku obu ele-
mentów są poddawane obróbce lasero-
wej. Pod działaniem promieni lasero-
wych na powierzchni żeliwnego odlewu
powstają mikro-nadtopienia, staje się
ona chropowata i po zmontowaniu za-
wieszenia z korpusem osi powstaje
mocne połączenie kształtowe, zapew-
niające wytrzymałość wymaganą w wa-
runkach eksploatacji standardowego
off-roadu.

Ponadto zawieszenia EAC HD są wy-
posażane we wzmocnione amortyzato-
ry HD o odpowiednio dobranej charak-
terystyce tłumienia. Do wyboru klientów
są osie BPW ECO Plus 3 z hamulcami
tarczowymi lub bębnowymi. Elementy
doposażenia w postaci osłon tarcz ha-

mulcowych i mechanizmów podnosze-
nia osi obniżają koszty eksploatacji. Na
wynik ekonomiczny transportu wywrot-
kami znaczący wpływ ma masa własna
pojazdu: im mniejsza, tym więcej ładun-
ku. Zastosowanie nowoczesnej kon-
strukcji zawieszeń EAC HD pozwala ob-
niżyć masę własną 3-osiowej naczepy
wywrotki nawet o 90 kg w porównaniu
do tradycyjnych zawieszeń BPW.

Jednocześnie z wprowadzeniem do
oferty zawieszenia ECO Air COMPACT
HD, zmodyfikowano warunki gwarancji.
Dla osi wyprodukowanych po 1 stycz-
nia 2017 roku, Gwarancją ECO Plus
5+3 lata są objęte zawieszenia wszyst-
kich pojazdów eksploatowanych w wa-
runkach on-road i standard off-road,
w tym również wywrotki. Podstawowy
okres Gwarancji ECO Plus to 5 lat. Bez-
płatne przedłużenia 5-letniej Gwarancji
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Zaciski hamulcowe BPW ECO Disc są
obecnie najliczniej stosowanymi zacis-
kami w osiach naczepowych. Dotych-
czas wyprodukowano ich już ponad

2 miliony sztuk.

W osiach BPW ECO Plus
z zaciskami hamulcowymi
ECO Disc jest możliwa wymiana
tarcz hamulcowych bez demonto-
wania zacisku z osi.

ECO Plus o kolejne 3 lata nastę-
puje po wykonaniu przeglądu głów-

nego w autoryzowanej stacji serwisowej
BPW.

Stale rosnącą popularność marki
BPW potwierdza wysoka frekwencja fa-

chowców uczestniczących w corocz-
nym cyklu objazdowych szkoleń „Info-
mobil BPW”. W czasie 2 tygodni co-
dziennych spotkań w różnych regionach
kraju, kilkaset osób z branży transpor-
towej miało możliwość poznać tajniki
budowy i obsługi osi BPW. Szczegól-
nym zainteresowaniem niezmiennie
cieszą się hamulce tarczowe z zaciska-
mi BPW ECO Disc. Zaciski hamulcowe
ECO Disc zostały zaprojektowane przez
inżynierów BPW i są produkowane
w macierzystym zakładzie BPW w Niem-
czech. Konstrukcję osi i zacisku prze-
myślano tak, że wymiana tarczy hamul-
cowej nie wymaga demontażu zacisku.
Cecha ta znacząco ułatwia pracę i skra-
ca czas potrzebny na wymianę, pozwa-
lając firmom transportowym osiągnąć
dodatkowe oszczędności. Wartością
dodaną osi BPW z hamulcami tarczowy-
mi jest fakt 5-letniej ochrony gwarancyj-
nej mechanizmów wewnętrznych zacis-
ków BPW ECO Disc.

Miarą sukcesu BPW jest fakt, że we
wrześniu br. taśmę produkcyjną opuścił
2-milionowy zacisk ECO Disc, co ozna-
cza, że zaciski hamulcowe BPW ECO
Disc są obecnie jednymi z najczęściej
montowanych w osiach naczepowych. 
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Osie JOST DCA
Wstyczniu 2015 r. Grupa JOST prze-

jęła firmę Mercedes-Benz Trailer-
AxleSystems. Krok ten uczynił Grupę
JOST jednym z czołowych producentów
osi do naczep i przyczep w Europie.
Od tego czasu dawny dział koncernu
Daimler Mercedes-Benz TrailerAxleSys-
tems stał się częścią dostawcy notujące-
go dynamiczny wzrost w branży pojaz-
dów użytkowych, o wiodącej pozycji na
rynku globalnym.

Od lipca 2016 r. osie DCA są produko-
wane przez JOST w najnowocześniej-
szym zakładzie, który powstał specjalnie
w tym celu w Nowej Soli.

Seria osi DCA (ang. Durable Compact
Axle) zawdzięcza swoją nazwę belce.
Łącząc w sobie wszystkie funkcje osi,
tworzy ona kompaktową konstrukcję,
która jest niezwykle wytrzymała i lekka
dzięki innowacyjnej budowie. Oś składa
się z belki osi, wahaczy wzdłużnych, koł-
nierzy hamulców i czopów, tworzących
jeden doskonały zespół. Do rodziny osi

DCA należy 6 typów osi o różnym prze-
znaczeniu.

DCA Weightmaster jest podstawo-
wym typem tej serii. Niska masa osi (od
381 kg w zależności od wersji) w połą-
czeniu z wytrzymałością, wykorzysta-
niem mniejszej liczby podzespołów
i bezobsługowymi kompaktowymi łożys-
kami czyni z niej doskonały produkt do
zastosowania w europejskim transpor-
cie. Dzięki modułowej budowie można ją
zamontować w niemal wszystkich rodza-
jach pojazdów ciągnionych, od naczep
skrzyniowych, przez wywrotki, po cyster-
ny i silosy. Dostępna z kołami 19,5”
i 22,5”.

DCA Megamaster została specjalnie
zaprojektowana do naczep o dużej
ładowności i wysokości wewnętrznej
3 m. Oś stworzono dla pojazdów, które
wymagają długiego skoku zawieszenia.
Mimo małego prześwitu jest możliwe
podjechanie pod rampy w celu dokona-
nia przeładunku towaru.

DCA Pavemaster to oś wyposażona
w zoptymalizowane wsporniki miecha
zawieszenia, przeznaczona przede
wszystkim do wywrotek współpracują-
cych z rozściełaczem asfaltu. Oś ta speł-
nia najwyższe normy, by sprostać wymo-
gom związanym z budową dróg. Dzięki
nowej konstrukcji zmniejszono masę osi
o ok. 12 kg.

DCA Railmaster to konstrukcja stwo-
rzona z myślą o transporcie drogowo-
kolejowo-morskim. Przy przenoszeniu
naczepy skrzyniowej przez dźwig, kon-
wencjonalne miechy pneumatyczne
mogą zostać uszkodzone podczas sta-

Oś DCA Airmaster mieści w belce do 40 l sprężonego
powietrza zasilającego układ hamulcowy i zawiesze-
nie. W wielu przypadkach naczepa z takimi osiami nie
wymaga osobnych zbiorników powietrza, co zmniej-
sza jej masę o nawet 50 kg i upraszcza instalację.

Oś DCA Megamaster wyróżnia się długim skokiem za-
wieszenia, aż 280 mm, co jest cenną zaletą w nacze-
pach klasy mega.

Dziewięciotonowa oś JOST DCA Weighmaster. Nazwa bie-
rze się od małej masy własnej, od 381 kg przy hamulcach
19,5” i lekkich wspornikach miechów. Standardowa oś z ha-
mulcami DCA nie jest wiele cięższa: 394 kg. To wynik m.in.
integralnej konstrukcji belki, wahaczy, wsporników zacisków
i oczywiście czopów piast koła.

Aluminiowy wspornik
zawieszenia o ażuro-
wej, ale mocnej kon-
strukcji zmniejsza masę
zawieszenia o 9 kg na
oś, 27 kg na wózek,
stąd nazwa Weight
Optimiser 27.
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wiania pojazdu na ziemię. Dlatego mie-
chy pneumatyczne osi DCA Railmaster
wyposażono w dwa elementy blokujące,
które mogą rozdzielić się w czasie pod-
noszenia bez powietrza i zapewnić opty-
malne położenie miechów podczas sta-
wiania naczepy na ziemię.

DCA Airmaster to jedyna oś na świe-
cie zdolna do magazynowania w belce
sprężonego powietrza dla hamulców
i zawieszenia pneumatycznego. Kon-
strukcja jest opatentowana. W tym roz-
wiązaniu nie stosuje się konwencjonal-
nych zbiorników ze sprężonym powie-
trzem, dzięki czemu oferuje ona więcej
przestrzeni pod naczepą na osprzęt (np.
w silosach czy cysternach), a co za tym
idzie pojazd jest lżejszy o ok. 50 kg.

DCA Steermaster jest idealnym do-
datkiem do osi DCA. Kąt skrętu wynoszą-
cy maksymalnie 21o umożliwia łatwe po-
konywanie zakrętów, a niewielka masa
konstrukcji umożliwia transport więk-
szych ładunków. Ponadto ta oś zmniej-
sza zużycie opon i paliwa. Tak jak pozo-
stałe z serii DCA, bazuje na sprawdzo-
nych podzespołach.

W celu sprostania wymogom nowo-
czesnego transportu inżynierowie działu
rozwoju JOST cały czas pracują nad
unowocześnianiem produktów, a przede

wszystkim nad zmniejszeniem masy
komponentów, co jest szczególnie ocze-
kiwane przez firmy transportowe. Rezul-
tatem ich prac jest nowy zacisk hamul-
cowy DCA L7, który umożliwił obniżenie
masy osi o ok. 8 kg i to bez zmniejszenia
skuteczności hamowania i wytrzymałości
hamulców w stosunku do dotychczas
stosowanych. Kolejnym rozwiązaniem,
dzięki któremu można zredukować
masę, jest nowy wspornik miecha zawie-
szenia wykonany z kutego aluminium
Weight Optimizer 27. Obniża on masę
osi o 9 kg.

Następnym ważnym etapem było dla
Grupy JOST rozpoczęcie produkcji
i sprzedaży oryginalnych części zamien-
nych do osi. Oznacza to, że po raz pierw-
szy oryginalne części zamienne do osi
naczepowych Mercedes-Benz są do-
stępne u Partnerów Handlowych i Serwi-
sowych JOST. Części zamienne do osi
naczepowych Mercedes-Benz i osi JOST
pochodzą z tej samej produkcji seryjnej
i spełniają te same wysokie wymagania
jakościowe, jak standardowe elementy
wykorzystywane na liniach montażo-
wych. Ponadto, oryginalne części za-
mienne JOST są testowane przez Mer-
cedes-Benz i spełniają wysokie wymogi
jakości koncernu.

Dostawy części zamiennych JOST do
serii DCA obejmują nie tylko nowe osie,
ale również wszystkie osie naczepowe
Mercedes-Benz wyprodukowane do
2015 r. Po raz pierwszy w historii orygi-
nalne części zamienne do osi naczepo-
wych Mercedes-Benz są dostępne na
niezależnym rynku części zamiennych
(IAM) w całej Europie. Oryginalne części
JOST są łatwe do identyfikacji m.in. dzię-
ki łatwo rozpoznawalnym niebieskim
opakowaniom z logo JOST i hologra-
mem zabezpieczającym. Oprócz poje-
dynczych części zamiennych, oferta
obejmuje wygodne w użyciu zestawy na-
prawcze.

Dzięki przygotowanemu przez JOST
katalogowi części zamiennych i zesta-
wów naprawczych do osi Mercedes-
Benz i JOST, identyfikacja poszczegól-
nych podzespołów z dotychczasowymi
oznaczeniami Mercedes-Benz i przejście
na oznaczenie JOST jest bardzo proste.
Wystarczy odczytać „stary” numer na
części i odszukać go w katalogu na liście
porównawczej numerów Mercedes-Benz
i JOST. Katalogi części zamiennych są
dostępne na stronie internetowej:
http://catalogues.jost-world.com/en/
jost-axle-systems-catalogue.html?co-
untry=1&header=dca&lang=1
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P ojęcie „plazma” jest znane w branży
nadwoziowej, ale jako metoda cięcia

blach, rzadziej ich spawania. Jest jesz-
cze jedno ciekawe zastosowanie: przy-
gotowanie powierzchni (przede wszyst-
kim tworzyw) do klejenia. Zwrócono na
to uwagę w czasie ostatniej konferencji
„Chemia i Motoryzacja” w Krakowie, na
której Joachim Schuessler z niemieckiej
firmy Plasmatreat GmbH wygłosił referat
wprowadzający do technologii, informu-
jąc o jej zastosowaniu przez Schmitz Car-
gobull do aktywacji powierzchni panelu
Ferroplast przed przyklejeniem kątowni-
ka przypodłogowego. Pracownicy pol-
skiego przedstawiciela AMB Technic
przeprowadzili pokazy praktyczne doty-
czące wprawdzie niewielkich elementów
tworzywowych, ale przekonujące.

Plazma to stan skupienia, w jaki prze-
chodzi gaz pod wpływem wysokiego na-
pięcia. Staje się on wtedy mieszaniną jo-

Plazma atmosferyczna

Producenci często wykorzystują aktywację plazmą, by selektywnie zmodyfiko-
wać powierzchnię materiału na poziomie molekularnym. Wyniki są spektaku-
larne. Trwale łączą się części z tworzyw, do których bez tego nawet nie ma co
podchodzić z klejem: PE, PP.

Proces obróbki plazmowej łatwo
zautomatyzować, natomiast jej sku-
teczność wymaga dość pracochłonnej
kontroli za pomocą tuszy wzorcowych
lub goniometru.

Porównanie przylegania sitodruku
nałożonego na powierzchnię aktywo-
waną plazmowo i surową.

nów, elektronów i aktywnych molekuł.
Jeśli palnik wytwarzający plazmę będzie
jedną elektrodą, a drugą stanie się me-
talowy przedmiot, strumień plazmy na-
grzeje się w łuku elektrycznym i przetnie
nawet kilka cm stali. Jeżeli jednak poz-
wolimy mu wypływać swobodnie, moż-
na wykorzystać właściwości zjonizowa-

nego gazu, łatwo wchodzącego w reak-
cję z zanieczyszczeniami na powierzch-
ni tworzywowego elementu. To są z re-
guły substancje organiczne, np. rozdzie-
lacze po wcześniejszych procesach pro-
dukcyjnych, oleje, tłuszcz z rąk. Jako gaz
roboczy jest stosowane czyste powiet-
rze, plazma powstaje przy ciśnieniu oto-

Dysza plazmowa do aktywacji niewielkich
powierzchni. Do działania jest potrzebne tyl-
ko sprężone powietrze i prąd, nie powstają
żadne substancje szkodliwe dla obsługi czy
środowiska ani odpady, element jest przy-
gotowywany na jednym stanowisku, w jed-
nej operacji.

1. nieprzygotowana powierzchnia tworzywa
2. powierzchnia tworzywa poddana dzia³aniu plazmy,
ze spolaryzowanymi grupami karbonylowymi,
karboksylowymi, hydroksylowymi
3. reakcje grup izocyjaninowych kleju PU z hydroksy-
lowymi w tworzywie
4. mocne powi¹zanie atomowe miêdzy klejem i two-
rzywem

tworzywo

klej PU

kohezja!

adhezja
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czenia, stąd pojęcie „plazma atmosfe-
ryczna”. Czyszczący efekt to połączenie
działania promieni UV i aktywnych cząs-
tek tlenu, wypalających zanieczyszcze-
nia na zimno, w procesie nie szkodzą-
cym ani powierzchni tworzywa, ani oto-
czeniu. Produktami ubocznymi są głów-
nie tlenki węgla i para wodna, które łatwo
odprowadzić bez wpływu na środowisko.

Plazmowe przygotowanie warto stoso-
wać nawet w przypadku tworzyw łatwych
do klejenia, by uzyskać powierzchnię
o jednorodnych właściwościach, a tym
samym jednakową jakość spoiny o du-
żej długości czy powierzchni. Wielką za-
letą metody jest możliwość plazmowej
aktywacji tych tworzyw, które w normal-
nych warunkach nie kleją się na skutek
zbyt małej energii powierzchniowej. Do-
tyczy to zwłaszcza polipropylenu, two-
rzywa taniego, łatwego w barwieniu i do-
dawaniu wypełniaczy poprawiających
wytrzymałość, ale praktycznie nie pod-
dającego się klejeniu bez użycia aktywa-
tora. Cząsteczki plazmy mogą wykonać
to samo zadanie: osadzając się na po-
wierzchni tworzywa tworzą aktywne wią-
zania, do których doskonale przylegają
kleje i farby. Wszystko to w jednym pro-
cesie, który łatwo zautomatyzować,
a jego skuteczność jest w pełni powta-
rzalna, odmiennie od aktywatorów che-
micznych.

Po wynalezieniu technologii Openair
w 1995 r., firma Plasmatreat jako pierw-
sza wdrożyła metodę dotąd słabo wyko-
rzystywaną w przemyśle do produkcji se-
ryjnej. Proces plazmy atmosferycznej
jest obecnie stosowany na całym świe-
cie w praktycznie wszystkich gałęziach
przemysłu. W większości przypadków
może całkowicie zastąpić obróbkę che-
miczną na mokro czy mechaniczną.
Technologia ma potrójne działanie: po-
wierzchnia materiału jest aktywowana

w produkcji nadwozi
przez selektywne procesy utleniania, roz-
ładowuje się elektrostatycznie, a zanie-
czyszczenia są sprowadzane do postaci
łatwo usuwanych gazów. Duża szybkość
wypływu swobodnej wiązki plazmowej
zapewnia również skuteczne usunięcie
wszelkich cząstek luźno przylegających
do powierzchni. Podczas obróbki plaz-
mowej powierzchnie z tworzyw sztucz-
nych są zwykle ogrzewane do tempera-
tury poniżej 30°. Ponieważ dysze są ob-
sługiwane wyłącznie za pomocą powiet-
rza i wysokiego napięcia, proces jest
przyjazny dla środowiska.

Aktywacja plazmowa została dostrze-
żona przez firmę MonoPan Composites
GmbH & Co. KG (dawniej Wihag Com-
posites). Specjalizuje się ona w produk-
cji ultralekkich płyt warstwowych typu
plaster miodu wykonanych z polipropy-
lenu. Rdzeń stanowi polipropylenowa
ulownica, łączona z okładzinami z PP
wzmacnianego włóknem szklanym
w opatentowanej technologii, którą moż-
na porównać do zgrzewania. Materiał
jest lekki, sztywny i wodoodporny, tak
samo wychodzą wykonane z niego za-
budowy. Panele MonoPan stosuje na
nadwozia kontenerowe do samochodów
dostawczych i lekkich ciężarówek m.in.
firma Rapid-Leichtbau GmbH, która bieg-
le opanowała spawanie warstwowych
płyt. Dodatkowo, polipropylenowe pane-
le nadają się do recyklingu, nadwozie
można łatwo zutylizować.

Panele polipropylenowe o strukturze
plastra miodu mają dużą sztywność
i małą masę (fot. MonoPan Compo-
sites).

Technologia, inspirowana naturalnymi
wyładowaniami atmosferycznymi, wy-
korzystuje plazmę wytworzoną pod
wpływem wysokiego napięcia. Można
jej użyć do wstępnej obróbki po-
wierzchni tworzywa: w Monopan Com-
posites 28 dysz obrotowych Openair-
Plasma oczyszcza, rozładowuje sta-
tyczne i równocześnie aktywuje pane-
le PP. Efekt plazmy zapewnia zwilżal-
ność powierzchni. (fot. Plasmatreat).

Lekkie panele są produkowane w róż-
nych grubościach, szerokości do 2,75 m
i długości do 13,6 m. Zewnętrzne po-
wierzchnie są dwukrotnie gruntowane
podkładem-wypełniaczem, a następnie
jest (opcjonalnie) nakładana warstwa far-
by. Przed każdym etapem powlekania
powierzchnie z tworzywa sztucznego
są oczyszczane i aktywowane za po-
mocą plazmy pod ciśnieniem atmosfe-
rycznym w przyjaznym dla środowiska
i szybkim procesie.

Ponieważ skuteczna obróbka wstępna
ma zasadnicze znaczenie dla zapewnie-
nia pełnej zwilżalności powierzchni nie-
polarnego tworzywa PP i długotrwałej
adhezji powłoki, 10 lat temu, kiedy
MonoPan Composites planowała budo-
wę lakierni i zakładu produkcyjnego, na-
leżało uwzględnić odpowiednią techno-
logię. Większość metod odrzucono już
na wstępnym etapie ze względu na geo-
metrię elementów i wymaganą wydaj-
ność produkcji. Od początku rozważano
wykorzystanie przyjaznego dla środowis-
ka procesu plazmy atmosferycznej Plas-



Obrobione plazmą, pomalowane płyty warstwowe służą do budowy lekkich
nadwozi kontenerowych na podwozia samochodów dostawczych i ciężarówek.
(fot. Rapid Leichtbau).

matreat. Wymagania MonoPan Compo-
sites były jednak trudne. Narzucono
proces ciągły, różne grubości paneli,
wysoką wydajność i i oczywiście jedno-
rodną zwilżalność dużych powierzchni
z tworzyw sztucznych oraz optymalną
przyczepność podkładu i farby. Plasma-
treat spełniła te warunki, konstruując
nową linię dostosowaną do tych warun-
ków.

Producent paneli znał technologię, ale
konieczne było sprawdzenie jej skutecz-
ności przed podjęciem decyzji. We
wstępnych testach proces plazmowy
okazał się skuteczną metodą zwiększa-
nia energii powierzchniowej niepolarne-
go tworzywa sztucznego przed kolejnym
malowaniem, zapewniając optymalną
przyczepność farby. Badanie powierzch-
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Przed gruntowaniem i malowaniem duże płyty warstwowe PP w MonoPan Composites są wstępnie poddawane działaniu
plazmy atmosferycznej w pełni automatycznym procesie trwającym zaledwie 20-40 s. (fot. Plasmatreat).

ni PP za pomocą tuszów testowych wy-
kazało, że napięcie powierzchniowe wy-
noszące pierwotnie 18-20 mN/m wzrosło
do 34-36 mN/m po aktywacji plazmowej.

Później stało się jasne, że nowa tech-
nologia nie tylko uprości integrację pro-
cesu z linią produkcyjną w porównaniu
z innymi metodami, ale także zapewni
wysoką niezawodność. Kolejnym decy-
dującym czynnikiem było to, że system
umożliwił szybkie i elastyczne dopaso-
wanie obróbki do różnych grubości pa-
neli. Mając pozytywne wyniki z rocznej
fazy testowej, ostatecznie zdecydowano
się na proces plazmowy.

W 2009 r. w procesie produkcyjnym
zastosowano stanowisko plazmowe
o szerokości 2,8 m do obróbki paneli
o szerokości do 2,75 m i grubości od 17

do 30 mm. Panele są przetwarzane
z prędkością 8 m/min, można ją zwięk-
szyć w razie potrzeby; 28 dysz obroto-
wych RD1010 Openair rozmieszczonych
w 2 rzędach schodkowo, każdy o szero-
kości obróbki 100 mm, oczyszcza i akty-
wuje całą szerokość panelu. Wstępna
obróbka plazmą zajmuje 20 do 40 s.

Panele są transportowane przez stano-
wisko na przenośniku podciśnieniowym,
a zespół dysz jest zaprojektowany tak,
by różnice wysokości można było okreś-
lić z dokładnością do 1 mm. Winfried
Meyer, menedżer projektu Plasmatreat
w tamtym czasie, wyjaśnia „system
automatycznie rozpoznaje szerokość pa-
nelu, który ma być poddany wstępnej
obróbce, i aktywuje tylko wymaganą licz-
bę dysz plazmowych." Dysze mogą być
podniesione do żądanej wysokości
w celu serwisowania.

Obecnie MonoPan Composites przy-
gotowuje ponad 120 tys. m2 paneli rocz-
nie. Dla producenta proces plazmowy
jest ważnym składnikiem zapewnienia
stałej jakości. „Technologia plazmy
atmosferycznej Plasmatreat okazała się
idealnym rozwiązaniem szybkiej, nieza-
wodnej obróbki naszych wielkoformato-
wych, wzmocnionych włóknem szkla-
nym paneli polipropylenowych przed
powlekaniem" – podkreślił dyrektor
zarządzający Fabian Reich, z prawie 10-
letnim doświadczeniem w stosowaniu
plazmy pod ciśnieniem atmosferycznym.

(opracowano z wielką pomocą(opracowano z wielką pomocą(opracowano z wielką pomocą(opracowano z wielką pomocą(opracowano z wielką pomocą
Ines AInes AInes AInes AInes A. Melamies. Melamies. Melamies. Melamies. Melamies)))))

Przydatne adresy:
www.plasmatreat.de

www.amb.pl
www.monopan.de
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Zaprezentowany w ub. roku
jako projekt, nowy agregat

naczepowy Thermo King SLXi
Hybrid, stworzony z myślą
o obniżeniu kosztów eksplo-
atacji i zmniejszeniu oddziały-
wania na środowisko, jest już
dostępny w jako kolejne urzą-
dzenie w rodzinie SLXi.

TK SLXi Hybrid wykorzystu-
je zestaw Frigoblock Enviro-
Drive, który obejmuje genera-
tor 3-fazowy zamontowany do
silnika ciągnika i układ elek-
troniczny z falownikiem utrzy-
mującym stałe napięcie i czę-
stotliwość prądu, niezależnie
od prędkości obrotowej. Za-
pewnia on zasilanie i umożli-
wia pracę w trybie elektrycz-
nym zarówno wtedy, gdy
agregat jest podłączony do
trójfazowego źródła zasilania
w doku załadunkowym, jak
i podczas jazdy. Rozwiązanie
umożliwia wykonywanie do-
staw z wyłączonym silnikiem
wysokoprężnym agregatu, co
minimalizuje oddziaływanie
na środowiska miast i okolic
sklepów. Firmy przewozowe
zyskują dzięki temu większą
elastyczność, gdyż silnik
własny agregatu można uru-
chomić w razie potrzeby, za-
chowując pełną autonomię.

„SLXi Hybrid to prawdziwie
innowacyjna technologia
spełniająca oczekiwania
klientów, którzy potrzebują
rozwiązań zapewniających
łatwiejszy dostęp do stref
niskiej emisji spalin w mias-
tach, a jednocześnie takich,
które pozwalają ograniczyć
oddziaływanie na środowisko
i obniżyć koszty eksploatacji.
Dzięki nowej technologii hyb-
rydowej nasi klienci mogą
stworzyć elastyczną flotę po-
jazdów do transportu chłodni-
czego dalekobieżnego i na
terenie miast.” – powiedział
Laurent Debias, kierownik
ds. zarządzania produktem
w Thermo King i Frigoblock.

Aby uzyskać jeszcze
większą elastyczność eksplo-

Thermo King wprowadza agregaty SLXi Hybrid
atacyjną, nową technologię
hybrydową Thermo King i Fri-
goblock można zastosować
w już użytkowanych agrega-
tach naczepowych SLXi. Je-
den ciągnik może obsługiwać
różne naczepy działające
w trybie hybrydowym, a klien-
ci mogą łatwo zmodernizo-
wać pojazdy i wprowadzić na-
pęd hybrydowy korzystając
z usług kilkuset autoryzowa-
nych dealerów i centrów ser-
wisowych Thermo King w Eu-
ropie.

We współpracy z niemiec-
kim dealerem Euram i firmą
MJ Transport GmbH z Dort-
mundu, Thermo King i Frigo-
block przeprowadziły testy
pracy agregatu w rzeczywis-
tych warunkach. MJ Transport
GmbH jest firmą transportową
i logistyczną, specjalizuje się
w przewozie produktów spo-
żywczych i roślin na trasach
pomiędzy Niemcami, Belgią
i Holandią. Dysponuje flotą 50
pojazdów, w tym również na-
czepami zaprojektowanymi
specjalnie do przewozu roślin
i wyposażonymi w uchylne
tylne ściany.

Przez ostatnie kilka miesię-
cy ciągnik z naczepą wyposa-
żoną w SLXi Hybrid przewoził
produkty zamrożone oraz
wrażliwe na temperaturę pro-
dukty świeże i rośliny. „Jes-
teśmy rodzinną firmą, która
żywi przekonanie, że ekolo-
gia i ekonomia powinny iść
ręka w rękę, i która zawsze
stara się opierać swoją dzia-
łalność na zasadach zrówno-
ważonego rozwoju” – wyjaśnił
Thomas Sadowski, prezes za-
rządu MJ Transport GmbH.
„Thermo King jest firmą, któ-
ra przyspiesza rozwój i wie-
dzie prym we wprowadzaniu
innowacyjnych rozwiązań na
rynku transportu chłodnicze-
go. Wierzymy w przyszłość
i zawsze chcemy być o krok
do przodu. Dlatego chętnie
podjęliśmy się testowania naj-
nowszego agregatu SLXi Hy-

brid we współpracy z Thermo
King i EURAM”- dodał Max
Sadowski, dyrektor operacyj-
ny MJ Transport GmbH.

W efekcie firma MJ Trans-
port mogła poinformować, że
agregat naczepowy wymagał
tylko jednego tankowania
w ciągu 8 tygodni testów,
podczas gdy konwencjonalne
agregaty wymagają uzupeł-
niania paliwa przeciętnie co
1,5-2 tygodnie. Równocześ-
nie klient zaobserwował, że
zużycie paliwa przez ciągnik

wzrosło o tylko 0,6 l/100 km.
Ponadto ciągła praca agrega-
tu z wysoką wydajnością
umożliwiła bardzo precyzyjną
kontrolę temperatury i popra-
wę obiegu powietrza. Pozwo-
liło to na stworzenie doskona-
łych i oszczędnych kosztowo
warunków w przestrzeni
ładunkowej o kontrolowanej
temperaturze przy przewozie
delikatnych produktów. Jed-
nocześnie okazało się dosko-
nałą metodą transportu roślin
i kwiatów.

Thermo King SLXi Hybrid wchodzi w skład rodziny agrega-
tów chłodniczych jedno- i wielotemperaturowych SLXi,
stworzonych z myślą o wykorzystaniu rozwiązań inteligent-
nych, łączności, oszczędności paliwa i kontroli warunków
przewozu dostosowanej do rodzaju ładunku.

Niezależnie od sposobu zasilania, agregaty SLXi wyróż-
niają się bardzo precyzyjnym utrzymywaniem temperatury
dzięki nowemu sterownikowi SR-3.
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Zgodnie z zapowiedzią
sprzed roku, koncern Good-
year wprowadził na polski ry-
nek nową usługę Goodyear
Proactive Solutions, ułatwia-
jącą zarządzanie poszczegól-
nymi pojazdami we flocie przy
wykorzystaniu najnowocześ-
niejszych rozwiązań teleme-
trycznych i analitycznych. Za-
awansowane algorytmy kom-
puterowe, dane dla operato-
rów flot i dokładne raportowa-
nie pozwalają nowemu syste-
mowi zarządzania precyzyjnie
zidentyfikować potencjalne
problemy związane z ogumie-
niem i z wyprzedzeniem zapla-
nować prace naprawcze czy
obsługowe w serwisach sieci
TruckForce.

Nowa usługa jest dostępna
w dwóch wariantach. W Pro-
active Tire wykorzystuje się
układ TPMS lub przejazdowe
stanowisko skanujące wszyst-
kie opony w pojeździe. Czuj-
niki TPMS monitorują ciś-
nienie i temperaturę w opo-
nach w czasie jazdy, zbierając
dane co 16 s, a co 15 min wy-
syłając je na serwer Good-
year, gdzie następuje interpre-
tacja wartości. Dzięki unikal-
nemu, opatentowanemu algo-
rytmowi można nie tylko zapo-
biec jeździe bez powietrza lub
z niesprawnym ułożyskowa-
niem kół czy hamulcami, ale
też wcześniej zapobiec awarii:
system generuje ostrzeżenia,
a sygnał z czujników umożli-
wia również identyfikację i lo-
kalizację pojazdu, z jakiego
pochodzi. Pozwala to zmniej-
szyć liczbę awarii ogumienia
do 75%, a przy tym wydłuża
czas eksploatacj i  opon
i zwiększa ich przydatność do
bieżnikowania.

Urządzenie przejazdowe,
zamontowane w siedzibie fir-
my transportowej lub w serwi-
sie, który regularnie odwie-
dzają jej pojazdy, mierzy jed-
nocześnie ciśnienie (pośred-
nio, dokładność wynosi ok.
0,2 bara), jak i głębokość
bieżnika we wszystkich opo-

nach, w czasie nie przekra-
czającym 20 s/zestaw. Dzięki
szybkiej analizie danych za
bramę nie wyjedzie pojazd
z niesprawnym ogumieniem,
a w razie wykrycia nieprawid-
łowości nie wymagających na-
tychmiastowej reakcji jest wy-
syłane ostrzeżenie i operato-
rzy flot mogą z wyprzedze-
niem przygotować czas
i miejsce naprawy.

W pełni zautomatyzowane
rozwiązanie umożliwia maksy-
malizację osiągów ogumienia
i wcześniejsze opracowanie
harmonogramu prac obsługo-
wych. „Nasze innowacyjne
rozwiązanie jest w pełni kom-
patybilne ze wszystkimi opo-
nami pojazdów użytkowych,
dzięki czemu każdy operator
flot będzie miał możliwość
skorzystania z zalet nowego
zintegrowanego systemu za-

Stanowisko przejazdowe
produkuje firma Ventech,
która niedawno została
przejęta przez koncern
Goodyear. Można go umie-
ścić wszędzie na terenie fir-
my lub serwisu, nie wyma-
ga hali ani zadaszenia.

Goodyear Proactive Solutions przez oponę do wiedzy

Opracowany przez Goodyear innowacyjny system rozwiązań może pomóc polskim prze-
woźnikom w zoptymalizowaniu kosztów działalności, rozwoju biznesu i pozyskaniu no-
wych klientów.

Czujniki  TPMS są łatwo
montowane: przez gumową
osłonę przypina się je do
koła stalowymi linkami o re-
gulowanej długości. W tym
miejscu są mało narażone
na uszkodzenie przy wymia-
nie opony i szybko reagują
wzrost temperatury hamul-
ców.
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rządzania flotą.” – podkreśla
André Weisz, dyrektor gene-
ralny Goodyear Proactive So-
lutions.

Proactive Fleet składa się
z dwóch opcji: Driver Behavior
i Track & Trace, które wspie-
rają operatorów flot w reduk-
cji zużycia paliwa i czasu pod-
róży,  przy jednoczesnym
zwiększeniu bezpieczeństwa.
Oprogramowanie Driver Be-
havior analizuje 12 paramet-
rów jazdy zapisywanych przez
telematyczne urządzenia po-
kładowe partnera wytypowa-
nego przez Goodyear. Rapor-
ty umożliwiają stworzenie pro-
filu każdego kierowcy, na pod-
stawie których łatwo dobrać

indywidualny tok szkolenia
poprawiającego jego umiejęt-
ności. Zysk dla firmy to mniej-
sze zużycie paliwa i opon,
mniejsze szkodowość i lep-
sza reputacja u kl ientów.
Track & Trace precyzyjnie lo-
kalizuje pojazdy użytkownika
i ułatwia zarządzanie nimi,
łącznie z planowaniem obsłu-
gi, pomagając także w przy-
padkach krytycznych jak kra-
dzież.

Rozwiązania Goodyear Pro-
active Solutions nie stanowią
nowości same w sobie, ale po
raz pierwszy zostały zebrane
w jeden program, oferowany
przez producenta ogumienia.
„Klienci f lotowi poszukują

skutecznych i zarazem nowo-
czesnych rozwiązań, które
będą wspierały efektywną
działalność firm, generując ich
wartość dodaną. Nie chcą jed-
nak kupować produktów
i usług u różnych dostawców.
W odpowiedzi na te potrzeby
opracowaliśmy system zinte-
growanych rozwiązań dla flot
Goodyear Proactive Solutions.
Nasze podejście zostało do-
cenione przez partnerów
TruckForce, a opracowany
program wzbudza duże zain-
teresowanie wśród polskich
operatorów flot.” – potwierdza
Krzysztof Kozerski, Sales Le-
ader Proactive Solutions PL.
Ocenia się, że wdrożenie pro-

gramu umożliwia redukcję
kosztów operacyjnych dzięki
zmniejszeniu miesięcznych
wydatków na paliwo o 300
euro/pojazd i ograniczeniu
kosztów utrzymania opon na-
wet o 70%. Dodatkową premią
jest zmniejszenie wpływu na
środowisko naturalne, w sku-
tek redukcji spalania nawet
o 10%.

Goodyear Proactive Solu-
tions jest dostępny w Polsce,
Austrii, Belgii, Francji, Niem-
czech, Włoszech, Luksem-
burgu, Holandii, Portugalii,
Hiszpanii, Szwajcarii i Wiel-
kiej Brytanii. W kolejnych
miesiącach usługa obejmie
kolejne kraje.

Opony Goodyear Fuelmax do 2-osiowych naczep mega

We współpracy z firmą Ber-
ger, znanym austriackim pro-
ducentem superlekkich na-
czep, Goodyear opracował
nowe opony FUELMAX T 435/
50R 19,5 HL 164K umożliwia-
jące osiągnięcie 10-tonowej
nośności osi. Oponę o małej
średnicy toczenia zaprojekto-
wano tak, by zwiększyć wydaj-
ność naczep dwuosiowych.
Operatorzy używający zesta-
wów 4-osiowych korzystają
z obniżonych opłat drogo-
wych m.in.  w Niemczech
i Szwajcarii, gdzie stawki za
nie są mniejsze niż za typowy
układ 2+3.

Zestaw 5-osiowy z 27-tono-
wym 3-osiowym wózkiem na-
czepy ma DMCZ 40 ton. Alter-
natywą jest zestaw 4-osiowy,
złożony z naczepy na 20-tono-
wym wózku z osiami tande-
mowymi, o masie dopuszczal-
nej 38 t. Pozwala on zaoszczę-
dzić 2160 euro rocznie na
samych tylko niemieckich
opłatach drogowych. Lekka
naczepa BERGERecotrail na
2 osiach ma masę zaledwie
4,7 t, więc do dyspozycji jest
ok. 25 t ładowności. „Dla wie-
lu operatorów naczep mega
objętość jest ważniejsza niż
masa maksymalna. W okreś-
lonych sytuacjach, niższy po-
datek pobierany od zestawu

4-osiowego plus niższe kosz-
ty paliwa i utrzymania tworzą
bardzo atrakcyjną kombina-
cję. Jednak przy osiach 9-to-
nowych w wielu sytuacjach
problemem była nośność.
Rozwiązaniem było podwyż-
szenie nośności osi do 10 ton.
By to osiągnąć, były potrzeb-
ne opony o indeksie nośności
164,  do 5000 kg.  Opony
FUELMAX T High Load opra-
cowane przez Goodyear to
wysokiej klasy produkt dostar-
czający naszym klientom do-
kładnie to, czego potrzebują.”
– powiedział Armin Lechner,
dyrektor ds. zarządzania pro-
duktem w Berger Fahrzeug-
technik.

Goodyear FUELMAX T 435/
50R 19,5 HL 164K jest
pierwszą oponą ciężarową
klasy premium w tym rozmia-
rze i z tym indeksem nośno-
ści. Goodyear od wielu lat
współpracuje z austriackim
producentem naczep, dlatego
będzie on pierwszym koope-
rantem, który otrzyma nowe
opony na wyposażenie fab-
ryczne. „Pierwszą 10-tonową
oponę do naczep zaprezento-
waliśmy podczas targów po-
jazdów ciężarowych IAA w Ha-
nowerze w 2010 r. Opracowa-
no ją z myślą o maksymaliza-
cji nośności naczep dwuosio-

wych. Była to opona na koła
22,5 cala, nie nadawała się do
naczep  mega, w których są
wykorzystywane koła 19,5-ca-
lowe. We współpracy z Berger
opracowaliśmy nową oponę
do lekkich naczep mega
z osiami tandem, co pozwoli
operatorom wykorzystać zale-
ty lekkich naczep, a także za-
płacić niższe stawki podatku
drogowego w niektórych kra-
jach.” – skomentował Benja-
min Willot, dyrektor marketin-
gu opon Goodyear Dunlop dla
klientów komercyjnych w re-
gionie EMEA.

Koncepcja nowej opony się-
ga 2015 r., kiedy operatorzy

Do zalet naczep 2-osiowych Berger dodaje ładowność kon-
kurencyjną względem tradycyjnych, dzięki bardzo lekkiej
konstrukcji naczep ecotrail. Naczepa nie jest tańsza, bo
osie i opony 10-tonowe są droższe niż tradycyjne, i będzie
trudniejsza do odsprzedania, ale odrabia to mniejszymi
stawkami myta i kosztami utrzymania stanu technicznego.

zaczęli dostrzegać finansowe
korzyści użytkowania naczep
2-osiowych zamiast 3-osio-
wych. Najważniejszą zaletą
jest niższe myto w Niem-
czech, gdzie wykorzystywanie
zestawu 4-osiowego jest o 1,8
centa/km tańsze niż zestawu
5-osiowego. Ponadto koszty
operacyjne naczepy z osią
tandem są mniejsze niż 3-
osiowej, ponieważ wykorzy-
stuje się mniej hamulców
i opon. Koncepcja była szcze-
gólnie atrakcyjna dla użytkow-
ników naczep mega, ponie-
waż w ich działalności obję-
tość jest ważniejsza niż ładow-
ność.



Jest wiele wyzwań stoją-
cych przed firmami transpor-
towymi, jednym z poważniej-
szych jest brak kierowców
i związany z tym (oraz barie-
rami nakładanymi przez Unię)
wzrost kosztów ich pracy.
Skłania to do ograniczania
kosztów w innych pozycjach,
w tym przez wydajne zarzą-
dzanie stanem technicznym
pojazdów. Dotyczy to także
opon. Continental Opony Pol-
ska poświęciła osobne spot-
kanie na omówienie zmian na
rynku, wynikających z poszu-
kiwania oszczędności, czasa-
mi za wszelką cenę.

Jednym z sygnałów jest
szybko rosnący udział opon
chińskich. Na podstawie da-
nych z organizacji ETRMA
i służb celnych można osza-
cować, że na polski rynek
składa się ok. 700 tys. opon
ciężarowych produkowanych
w Europie i ok. 400 tys. im-
portowanych z Dalekiego
Wschodu czy Rosj i ,  przy
czym tu dominują produkty
chińskie niezliczonych marek
i o zróżnicowanej jakości. Są
wśród nich takie, które kupu-
je się tylko dla ceny, świado-
mie podejmując ryzyko, być
może mniejsze, niż gdyby
wybrać tanie opony bieżniko-
wane czy ogumienie używa-
ne. Do tego, udział opon mar-
kowych w polskim transpor-
cie jest znacznie niższy, niż
na Zachodzie. W tej informa-
cji trzeba uwzględnić np. inną
strukturę przewozów i fakt, że
sporo naszych ciężarówek
nie wraca do kraju i tym sa-
mym nabija statystykę za gra-
nicą. Jest jednak faktem, że
operatorzy flot transporto-
wych s to ją  pod cenową
ścianą i ich siła nabywcza
maleje.

Chcąc zorientować się, jak
im pomóc, Continental zlecił
przeprowadzenie badania
wśród ponad 600 polskich
flot różnej wielkości. Chodzi-
ło o ocenę stanu ich taboru
oraz otwartości właścicieli na

nowe technologie, np. układy
umożliwiające automatyczne
moni torowanie  c iśn ien ia
i temperatury w oponach.

Wyniki badania nie zaska-
kują: właściciele flot są otwar-
ci na innowacje pod warun-
kiem, że ich koszt szybko się
zwróci. Ponad połowa z nich
rozumie znaczenie cyfryzacji
dla transportu i nie chce zo-
stać w tyle. Stąd rosnąca po-
pularność nowoczesnych
rozwiązań telematycznych,
które pomagają w optymali-
zacj i  kosztów. Właściciel i
i managerów flot szczególnie
interesują technologie pali-
wooszczędne: tak wskazało
66% respondentów.  Ty le
samo ankietowanych oczeku-
je rozwiązań wspierających
kierowcę w codziennej pracy,
niemal połowa jest zaintere-
sowana nowoczesnymi syste-
mami monitoringu ciśnienia
w oponach.

Z kolei 3 na 4 kierowców
oczekuje ulepszonych syste-
mów pokazujących strefy od-
poczynku, a 69% udoskona-
lonych nawigacji. Dla 67%
ankietowanych bardzo istot-
ne są funkcje zwiększające
wygodę we wnętrzu pojazdu,
aż 57% wskazuje na koniecz-
ność wykorzystania nowo-

Opony stanowią 5% kosztów utrzymania floty, jeśli liczyć tylko ich zakup. Mają jednak
znaczny wpływ na zużycie paliwa, mogą zwiększyć koszty utrzymania stanu techniczne-
go, wymagać większego lub mniejszego nadzoru przez własny personel. Jeśli przyczynią
się do zdarzeń i wypadków, wzrośnie koszt ubezpieczeń. Dlatego Continental nasila opiekę
nad ogumieniem, chcąc wyleczyć wraz z nim jeszcze kilka flotowych chorób.

Ciekawe wyniki przyniosło badanie firm transportowych
różnej wielkości. Jest duża dysproporcja w średnim wieku
używanych przez nie ciężarówek, co znajduje odzwiercied-
lenie w pokonywanych rocznie dystansach. W małej flocie
jest to 85 tys. km, w średniej 114,5 tys. km, w dużej 106
tys. km. „Mali” mają najmniej przestojów, 6,9 dnia
w roku, ale obsługa kosztuje ich najwięcej: 6,5 tys. zł na
pojazd. Można by tłumaczyć tak, że jadą do upadłego, gdy
awaria staje się już kosztowna w naprawie. Kolejne pyta-
nie wykazało jednak, że małe floty bardzo chętnie wyko-
nują przeglądy prewencyjne.

Opona przyszłości? Ta z mądrym właścicielem

Œrednia flota
6÷20 pojazdów

21%

27%

23%

30%

Du¿a flota
>20

18%

27%

35%

20%

Ma³a flota
<6 pojazdów

18%

25%

20%

38%

> 10 lat 7 ÷ 9 lat 4 ÷ 6 lat < 3 lata

czesnych technologii do mo-
nitoringu ciśnienia w ogumie-
niu.

Continental już od kilku lat
proponuje innowacyjne roz-
wiązania i systemy, które za-
pewniają optymalizację i au-
tomatyzację procesów zwią-
zanych z transportem, a tak-
że zwiększają bezpieczeń-

stwo kierowców oraz przewo-
żonych ludzi i towarów. Con-
tiPressureCheck to system
monitorowania ogumienia na
wszystkich osiach pojazdu,
który działa podczas jazdy
w sposób ciągły, wykorzystu-
jąc czujniki ciśnienia i tempe-
ra tury  zamontowane we-
wnątrz opon. Jeżeli ciśnienie

5%30%29% 10% 5%13%8%
Kierowca

Amortyzacja pojazdu

Ubezpieczenia, op³aty drogowe Zarz¹dzanie i administracja

Naprawy i utrzymanie

Paliwo

Opony – koszt zakupu

czynniki, na które pośrednio wpływają opony
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Oponowa rzeczywistość? Niewesoła

Krzysztof Otrząsek to mene-
dżer z wieloletnim doświad-
czeniem łączącym sprzedaż,
marketing i nowe technolo-
gie. Zanim dołączył do Con-
tinental Opony Polska, pra-
cował w branży telekomu-
nikacyjnej, gdzie współtwo-
rzył dział sprzedaży B2B.
Wcześniej zarządzał jednym
z najnowocześniejszych sa-
lonów sprzedaży IT w Pol-
sce. Jest absolwentem Infor-
matyki na Uniwersytecie
Śląskim.

Stanisław Rosół, odpowiedzialny za segment opon cięża-
rowych na polskim rynku, omówił strukturę sprzedaży
z uwzględnieniem nowego gracza: chińskich producentów
współpracujących z wielkimi hurtowaniami.

rza dane z pojazdów w całej
flocie ściągnięte z czujników
przez ContiYardReader. Ze-
brane wartości są przekazy-
wane na zewnętrzne serwery
Continental, gdzie są prze-
twarzane i analizowane. Po
szczegółowej weryfikacji są
przekazywane do zarządcy
lub mechanika floty, umożli-
wiając mu uzupełnienie po-
wietrza w oponach wskaza-
nych przez ContiConnect.
Dzięki temu rozwiązaniu ryzy-
ko użytkowania ogumienia
z nieprawidłowym ciśnieniem
zostaje znacznie zminimalizo-
wane. W przyszłości pojawią
się rekomendacje napraw we
współpracy z serwisami sieci
Conti360°.

odbiega od wartości nominal-
nej, wyświetla ostrzeżenie na
tablicy rozdzielczej. Umożli-
wia to podjęcie natychmiasto-
wych działań, co eliminuje ry-
zyko przestojów spowodowa-
nych awarią opon, hamulców,
łożysk, a także obniża koszty
funkcjonowania firmy.

ContiPressureCheck to za-
awansowany system, który
dzięki stałej kontroli ogumie-
nia pozwala flotom uzyskać
znaczne oszczędności eks-
ploatacyjne. Testy Continen-
tal wykazały, że zużycie pali-

wa w pełni załadowanej cię-
żarówki wzrasta o 0,7 l/100
km, gdy ciśnienie w oponach
jest o 2 bary za niskie.

Kolejnym rozwiązaniem
Continental jest stacja moni-
torująca ciśnienie ContiYard
Reader, która współpracuje
z czujnikami ciśnienia Conti-
PressureCheck, zapewniając
odczyt danych z opony w ba-
zie np. podczas codziennego
przeglądu pojazdu, tankowa-
nia czy mycia. Pomiary scala
system zarządzania oponami
ContiConnect, który przetwa-

Według Continental trans-
port w przyszłości będzie
opierał się na innowacyjnych
cyfrowych technologiach,
k tóre  u ła twią  i  znaczn ie
usprawnią bezpieczny trans-
por t  ładunków i  osób,
a przede wszystkim zwiększą
efektywność kosztową. Dlate-
go w strukturach Continental
Opony Polska stworzono sta-
nowisko menedżera ds. roz-
wiązań cyfrowych. Objął je
Krzysztof Otrząsek. Będzie
odpowiedzialny za rozwój
i wdrażanie inteligentnych
rozwiązań cyfrowych w opo-
nach ciężarówek, autobusów
i pojazdów specjalistycznych
na rynku polskim i w krajach
nadbałtyckich.

Przykra wiadomość roze-
szła się 17 listopada wśród
branży oponiarskiej. Poprzed-
niego wieczora doszło do tra-
gicznego wypadku w warszta-
cie wulkanizacyjnym w Kied-
rzyniu pod Radomiem. Trwa
dochodzenie, wiadomo jed-
nak, że bezpośrednią przy-
czyną śmierci jednego pra-
cownika i obrażeń dwóch był
pierścień dzielonej obręczy
koła, zapewne maszyny bu-
dowlanej. Podczas pompowa-
nia opony pierścień wystrzelił,
trafiając ofiarę w głowę. Ener-
gii starczyło jeszcze na zranie-
nie 2 osób i wyrządzenie spo-
rych szkód w warsztacie.

Zagrożenie ze strony kół
dzielonych jest znane od 10-

leci, dlaczego doszło do tej tra-
gedii? Arkadiusz Gradowski,
szef radomskiego serwisu opo-
niarskiego PUH Centrum Arka-
diusz Gradowski, zwraca uwa-
gę na 2 czynniki: do wypadku
doszło ok. 21.30, a ofiary mają
niewiele ponad 20 lat. Zmęcze-
nie całodzienną pracą i jej
nadmiar na pewno przyczyni-
ły się do zaniedbania podsta-
wowych zasad bezpieczeń-
stwa przy obsłudze kół, na któ-
re nie ma prostych sposobów.

Uderzenie w głowę wskazu-
je, że pracownik pochylał się
nad pompowanym kołem,
sprawdzając zakleszczenie
pierścienia w obręczy. Taka
kontrola jest konieczna, nie
pomogłoby użycie klatki, na-

wet gdyby istniały takie miesz-
czące koło budowlanych roz-
miarów! Jedynym sposobem
jest rozwaga: powolne zwięk-
szanie ciśnienia i obserwacja w
pozycji mniej zagrażającej ob-

rażeniami. To zasady obowią-
zujące przy każdym kole. Sprę-
żonego w oponie powietrza nie
widać, łatwo zlekceważyć nie-
bezpieczeństwo, plus po-
śpiech, kończy się tragedią.

Michał Chojnacki z PUH Centrum
Arkadiusz Gradowski przy pierścieniu
obręczy dzielonej. Montaż to ryzyko,
na które nie ma rozwiązania.

opony chińskie

opony europejskie

floty ciężarówkowe
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AUTOBUSY

Przedsiębiorstwo Komuni-
kacji Miejskiej w Jaworznie
stało się jednym z europej-
skich liderów e-mobilności: po
zakupie 22 elektrycznych So-
larisów 40% jego floty stano-
wią autobusy bezemisyjne.
Pierwszy elektryczny Solaris
Urbino electric został dostar-
czony do PKM w Jaworznie
wiosną 2015 r. Dzięki pozytyw-
nym doświadczeniom z eks-
ploatacji przewoźnik zdecydo-
wał się na dalszy rozwój floty
autobusów elektrycznych
i ogłosił przetarg na 22 auto-
busy bateryjne. Jego zwy-
cięzcą została firma Solaris.

Zamówienie objęło 9 prze-
gubowych Urbino 18 electric,
9 12-metrowych Urbino elec-
tric i 4 autobusy MIDI Urbino
8,9 electr ic. „Współpraca
z klientem, który od samego
początku doskonale wiedział,
jak chce rozwijać program
autobusów elektrycznych
w swojej flocie i jakie ma wy-
magania wobec producenta,
to duże wyzwanie i niezwykła
przyjemność. Wspólnie z PKM
już od ponad 2 lat możemy
zbierać bezcenne doświad-

czenia i wykorzystywać je
w dalszym rozwoju autobu-
sów elektrycznych marki Sola-
ris” – powiedział Rafał Zajas,
Dyrektor Sprzedaży Regionu
Południowego Kraj.

Wszystkie nowe elektrobusy
dla Jaworzna mają złącze
plug-in do nocnego ładowania
baterii z ładowarki w zajezdni
i układ pantografowy, dzięki
któremu baterie można doła-
dować na trasie. Każdy auto-
bus ma klimatyzację prze-
strzeni pasażerskiej i kabiny
kierowcy, a także nowoczesne
oświetlenie LED. Pasażerowie
mogą kupić bilety w automa-
tach. Do ich dyspozycji są tak-
że porty USB, z których moż-
na naładować telefon lub inne
urządzenie mobilne.

Solarisy Urbino electric, wy-
posażone w rampy dla wóz-
ków inwalidzkich i specjalne
zatoki, są przystosowane do
niepełnosprawnych użytkow-
ników komunikacji miejskiej.
Poza rozbudowanym syste-
mem informacji pasażerskiej,
producent zainstalował sys-
tem zarządzania flotą składa-
jący się z urządzenia lokaliza-

cyjnego i anteny GPS, umoż-
liwiający wyświetlanie w cza-
sie rzeczywistym godzin przy-
jazdu i odjazdu autobusu
z poszczególnych przystanków.

Wśród przekazanych auto-
busów jest premierowy w ofer-
cie Solaris nowy Urbino 18
electric, przegubowy autobus
bateryjny nowej generacji za-
prezentowany po raz pierwszy
w październiku podczas tar-
gów Busworld w Kortrijk. Ja-
worzno stało się 2. po Krako-
wie miastem, w którym jest
używany ten model. Przegu-
bowe autobusy mają central-
ny silnik o mocy 240 kW i ba-
terie trakcyjne o łącznej po-
jemności 240 kWh.

Dziewięć elektrycznych So-
larisów Urbino 12 dostarczono
w dwóch wersjach: 2-drzwio-
wej (6 sztuk) i 3-drzwiowej
(3 sztuki). Pojemność pasa-
żerska 12-metrowych autobu-
sów to 75 osób. Ten model
został wybrany najlepszym
autobusem miejskim roku
2017 w konkursie „Bus of The
Year”.

Najmniejszymi autobusami
dostarczonymi do Jaworzna

są 4 Urbino 8,9 LE electric
wyposażone w silnik o mocy
160 kW i baterie o pojemności
160 kWh. Może nimi podróżo-
wać 47 osób, w tym 19 siedzą-
cych. Elektryczne MIDI obsłu-
gują 2 nowe linie łączące ja-
worznicki szpital z miejscowo-
ściami Łubowiec i Szczotki.
Takie same autobusy jeżdżą
m.in. w Krakowie, Ostrołęce
i austriackim Klagenfurcie. Nie-
bawem pojawią się na ulicach
Wrześni, Stalowej Woli, Bruk-
seli i francuskiego Frontignian.

Przekazanie autobusów
w Jaworznie połączono z pre-
zentacją „Centrum E-mobilno-
ści”, nowej zajezdni PKM, jed-
nego z najnowocześniejszych
obiektów tego typu w Europie.
Hala jest wyposażona m.in.
w ładowarki zajezdniowe,
umożliwiające jednoczesne
ładowanie 8 pojazdów. „Dwa-
dzieścia trzy elektryczne po-
jazdy w naszym taborze to
dopiero początek.  Plany
przedsiębiorstwa zakładają
docelowo 43 bezemisyjnych
autobusów do 2020 r.” – zapo-
wiada Maciej Zaremba, rzecz-
nik prasowy PKM Jaworzno.

Miejskie Zakłady Autobuso-
we w Warszawie otrzymały
w dzierżawę nowy Solaris
Urbino 18 electric. To pierwszy
taki pojazd w stolicy i jeden
z pierwszych przegubowych
e-busów w Europie. „W przy-

szłym roku chcemy zamówić
130 przegubowych autobu-
sów elektrycznych wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą.
Wartość tego projektu wynie-
sie ponad 400 mln zł, z czego
180 mln dofinansuje nam Unia

Europejska. Za 3 lata z Traktu
Królewskiego znikną wreszcie
autobusy zasilane olejem na-
pędowym, a po Krakowskim
Przedmieściu i Nowym Świe-
cie będą kursowały już wy-
łącznie ciche i ekologiczne

pojazdy elektryczne” – mówi
Renata Kaznowska, zastępca
prezydenta Warszawy. „Dzier-
żawa i testy tego pojazdu to
wstęp do przetargu, który
chcemy ogłosić już na począt-
ku 2018 r. Wyprodukowane

Flota elektrycznych Solarisów w Jaworznie

Pierwszy przegubowy autobus elektryczny w stolicy

Dzięki zastosowaniu zarówno ładowarek
zajezdniowych, jak i ładowarek panto-
grafowych zainstalowanych w mieście,
operacyjność autobusów elektrycznych
w Jaworznie jest nieograniczona.
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AUTOBUSY
dla Warszawy pojazdy dotrą
w 2 partiach: 60 w 2019 r. i 70
w 2020 r.” – dodaje Jan Kuź-
miński, prezes MZA.

Bater ie przegubowego
„jamnika” mogą być ładowa-
ne przez złącze plug in lub za
pomocą pantografu. Autobus
został wyposażony w klimaty-
zację, elektroniczną informa-
cję pasażerską, monitoring
i systemy przeciwpożarowe.
Jest napędzany 2 zintegrowa-
nymi z osią napędową silnika-
mi elektrycznymi o mocy 120
kW każdy i ma baterie o dużej
pojemności Solaris High Ener-
gy, które pozwalają na przeje-
chanie ponad 200 km na jed-
nym ładowaniu. Solaris Urbi-
no 18 Electric 4. generacji bę-
dzie obsługiwać pasażerów
na linii 175, a docelowo, po
uruchomieniu ładowarki przy
ul. Konwiktorskiej, na linii 503.

MZA mają wieloletnie do-
świadczenie w eksploatacji
autobusów elektrycznych.
Pierwsze pojazdy bateryjne
testowano 5 lat temu, a w
2015 r. zamówiono 10 Urbino
12 Electric obsługujących linię
222, przebiegającą w znacz-
nej części przez Trakt Królew-
ski. Do lipca br. pojazdy były
ładowane wyłącznie plug-in,

okazję podróżować autobu-
sem elektrycznym, który jest
jednym z najnowocześniej-
szych w Europie rozwiązań na
rynku e-mobilności i bazuje
w większości na komponen-
tach rozwiniętych w Polsce,
jak baterie firmy Impact czy

napęd firmy Medcom. Podob-
ne pojazdy możemy spotkać
w Polsce także w Krakowie
i Jaworznie oraz za granicą
w Barcelonie i Hamburgu”–
przypomina Zbigniew Paleni-
ca, wiceprezes zarządu Sola-
ris Bus & Coach S.A.

Dostarczone do Warszawy
elektrobusy Solaris są łado-
wane za pomocą ładowarek
polskiej firmy Ekoenergety-
ka: ze złączem typu plug-in
na zajezdni „Woronicza”
i kolumnowej (pantografo-
wej) przy ul. Spartańskiej.

co pozwalało na przejazd 130-
150 km. Po uruchomieniu
ładowarki na pętli Spartańska
mogą uzupełniać bater ie
z pantografu i pokonać znacz-
nie dłuższe odcinki. Ich 2-let-
nia eksploatacja wykazała, że
są bardzo energooszczędne:
koszt paliwa jest kilka razy
mniejszy niż silników na olej
napędowy. Autobusy dosko-
nale sobie radzą zimą.

Wiosną 2018 r. do Warsza-
wy przyjedzie kolejne 10 So-
larisów Urbino 12 electric 4.
generacji, które zostaną skie-
rowane do obsługi linii na
Trakcie Królewskim. „Decyzja
o zakupie kolejnych bezemi-
syjnych autobusów i rozwój
ekologicznej komunikacj i
miejskiej jest potwierdzeniem
zaangażowania Warszawy
w ten ogólnoeuropejski i świa-
towy trend w komunikacji
miejskie j .  Cieszę s ię,  że
mieszkańcy stolicy będą mieli

Przedstawiciele Solaris Bus
& Coach podpisali z władzami
Płocka kontrakt na dostawę
25 Urbino z szeregowym na-
pędem hybrydowym. Zamó-
wienie dotyczy 8 pojazdów
przegubowych i siedemnastu
12-metrowych. To dotąd naj-
większe w Polsce, zaraz po
Tomaszowie Mazowieckim,
zamówienie na autobusy hy-
brydowe z Bolechowa.

Dostawcą napędu HybriDri-
ve jest amerykański BAE Sys-
tems. Ten ekologiczny układ
umożliwia znaczne obniżenie
zużycia paliwa i emisji szkodli-
wych substancji do atmosfery.
Jest to możliwe dzięki silniko-
wi elektrycznemu, zasilanemu
energią elektryczną z magazy-
nu energii, superkondensato-

rów o pojemności 0,82 kWh.
Ten z kolei jest ładowany ge-
neratorem prądu, napędza-
nym, w pojeżdzie 12-metro-
wym, silnikiem wysokopręż-
nym Cummins ISB4.5E6
o mocy 210 KM i pojemności
zaledwie 4,5 litra. W nowym hy-
brydowym Urbino 12 Solaris
oferuje funkcję zero emission,
upodabniającą pojazd do au-
tobusów elektrycznych. Dzię-
ki systemowi Stop-and-Go, sil-
nik spalinowy całkowicie wyłą-
cza się podczas postoju na
przystanku i otwarciu drzwi,
natomiast włącza się zaraz po
wyczerpaniu energii w super-
kondensatorach. Oprócz tego
w pojeździe zamontowano
GPS wraz z oprogramowa-
niem, które umożliwia urucho-

mienie funkcji Arrive-and-Go.
Wyłącza ona silnik spalinowy
już podczas podjeżdżania au-
tobusu do przystanku. To eko-
logiczne rozwiązanie, wg tes-
tów, jest w stanie zaoszczę-
dzić do 20% paliwa potrzeb-
nego w analogicznym pojeź-
dzie z konwencjonalnym na-
pędem. Cicha praca pojazdu
umożliwia również znaczne

zmniejszenie hałasu, szcze-
gólnie w centrach miast.

Umowa obejmuje także 8
sztuk 18-metrowych autobu-
sów hybrydowych z napędem
szeregowym BAE. Pojazdy
będą wyposażone w 6-cylin-
drowy silnik Cummins ISB6.7
o pojemności 6,7 l i mocy 300
KM oraz asynchroniczny silnik
centralny o mocy 200 kW.

Hybrydowe Solarisy Urbino dla Płocka



M ercedes-Benz Tourismo to od wie-
lu lat jeden z najbardziej popular-

nych autokarów w Europie. W Polsce sta-
nowi trzon najważniejszych flot, np. war-
szawska firma Raf Trans, po rekordowym
kontrakcie w ub. roku na 60 szt., w tym
roku ponownie zamówiła ponad 50 au-
tokarów tego typu. Obecnie Tourismo zo-
stał gruntownie przebudowany, dzięki
czemu zwiększono komfort i ekonomikę,
a przede wszystkim stał się bezpieczny,
jak nigdy dotąd.

Marka Mercedes-Benz jest prekurso-
rem w dziedzinie bezpieczeństwa, oferu-
jąc w pojazdach użytkowych rozwiązania
wyprzedzające technikę stosowaną
przez inne firmy w samochodach osobo-
wych. Decydujące znaczenie ma obo-
wiązkowy układ stabilizujący jazdę ESP.
Przyczynia się on do utrzymania toru jaz-
dy autobusu w sytuacjach krytycznych,
korygując go przez przyhamowanie po-
szczególnych kół i oddziaływanie na
moment obrotowy silnika. ESP jest ak-
tywny w pojeździe poruszającym się
z prędkością powyżej 10 km/h.

Daimler Buses wprowadziła do nowe-
go Tourismo wiele elementów wyposaże-
nia, które do tej pory były zarezerwowa-
ne dla Travego i autobusów Setra. Naj-
ciekawszą nowością jest Active Brake
Assist 3, który inicjuje automatyczne ha-
mowanie w razie zagrożenia kolizją z po-
ruszającymi się wolniej poprzedzającymi
pojazdami, a także w przypadku rozpo-
znania nieruchomych przeszkód. ABA3
reaguje tylko na pojazdy na tym samym
pasie ruchu i na nieruchome przeszkody
na wprost przed autobusem. Nie tylko
łagodzi skutki poważnego wypadku, lecz
potrafi także mu zapobiegać w granicach
fizycznych możliwości systemu. Jeżeli
rozpozna niebezpieczeństwo najechania
na poprzedzający pojazd, kierowca jest
informowany o zagrożeniu przez 3-stop-
niowy system ostrzeżeń o zwiększają-
cym się natężeniu i ma dużo czasu na
podjęcie działania. W przypadku braku
reakcji ze strony kierowcy, system naj-
pierw wysyła wizualny i dźwiękowy syg-
nał ostrzegawczy, potem inicjuje lekkie
hamowanie o opóźnieniu ok. 3 m/s2, tj.

ok. 50% maksymalnej mocy hamowania,
następnie krótkie pełne hamowanie.

Jeżeli system rozpozna niebezpie-
czeństwo najechania na nieruchomą
przeszkodę, kierowca jest informowany
o zagrożeniu wizualnym i dźwiękowym
sygnałem ostrzegawczym, potem lekkim
hamowaniem o opóźnieniu ok. 3 m/s2.
Jeśli to nie poskutkuje i nie będzie reak-
cji kierowcy, układ włączy pełne hamo-
wanie awaryjne. ABA3 jest uruchamiany
wraz z włączeniem zapłonu. Kierowca
może wyłączyć układ, a także przerwać
jego początkową reakcję np. przez włą-
czenie kierunkowskazu, zmianę pasa ru-
chu, uruchomienie hamulca, dociśnięcie
pedału gazu do oporu (kickdown). Po
rozpoczęciu właściwego hamowania
awaryjnego, działanie ABA może prze-
rwać jedynie kickdown lub wyłączenie
systemu.

Mercedes montuje Active Brake Assist
3, jeśli autokar ma tempomat odległości
ART, opracowany jako system wczesne-
go ostrzegania o zbliżaniu się do prze-
szkody. Zachowanie bezpiecznej odleg-

Nowy MB Tourismo

Okno kierowcy i drzwi są zintegrowane z powierzchnią nadwozia: gładka i niemal pozbawiona szczelin bryła zapobiega
szumom wiatru i wpływa na Cx, który został zredukowany do 0,33. To znacznie zmniejsza zużycie paliwa. Przy prędkości
przekraczającej 95 km/h nadwozie zostaje obniżone o 20 mm, co dalej zmniejsza opór aerodynamiczny i spalanie. Gdy
prędkość spadnie poniżej 70 km/h, nadwozie powraca do wyższego położenia.

AUTOBUSY
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łości od poprzedzającego pojazdu jest
szczególnie ważne podczas jazdy na
autostradach, gdzie prędkości są duże,
a monotonna jazda usypia czujność kie-
rowcy.

Innym ciekawym systemem przejętym
z ciężarówek Mercedes jest obowiązko-
wy asystent pasa ruchu. Cyfrowa kame-
ra za przednią szybą rejestruje pozycję
pojazdu w stosunku do lewego i prawe-
go oznakowania poziomego. W przypad-
ku zbliżenia lub przejechania przez linię
rozdzielającą pasy ruchu bez włączenia
kierunkowskazu przez ok. 3 s rozbrzmie-
wa sygnał ostrzegawczy z głośników,
a fotel kierowcy drga, po lewej lub pra-
wej stronie. Jest to system ostrzegawczy,
nie ingerujący aktywnie w jazdę. Działa
szczególnie skutecznie na drogach
o wyraźnie oznaczonych pasach ruchu
przy prędkości powyżej 60 km/h.

W nowym Tourismo pojawił się też
asystent wspomagania koncentracji
Attention Assist, który rozpoznaje oznaki
zmęczenia i nieuwagi kierowcy, syg-
nalizując mu: zrób przerwę! Na podsta-
wie ruchów kierownicy, stabilności jazdy
i aktywności kierowcy można rozpoznać
oznaki rosnącego zmęczenia i słabnącej

uwagi, ostrzec dźwiękowo i wizualnie
o niebezpieczeństwie tzw. sekundowego
snu i zaproponować dodatkową przerwę
w pracy.

Innym układem bezpośrednio wpływa-
jącym na bezpieczeństwo jest kontrola
ciśnienia powietrza w oponach TPMS.
Czujniki są umieszczone wewnątrz koła,
rejestrują ciśnienie powietrza w oponach
i za pomocą anten zamontowanych
w pojeździe przesyłają odczyt na tablicę
wskaźników.

W nowym Tourismo istotne zmiany
przeszedł także szkielet nadwozia. Auto-
bus spełnia wymagania rozporządzenia
ECE R66.02. regulującego dopuszczal-
ne odkształcenia konstrukcji, jakim może
ona ulec podczas przewrócenia. Chodzi
o to, by szkielet zapewnił odpowiednie
bezpieczeństwo pasażerom. Struktura
musi pochłonąć odpowiednią energię
w celu utrzymania przestrzeni przeżycia
dla przebywających w środku osób. Aby
spełnić te wymogi, w szkielecie Tourismo
zintegrowano komponenty z wysokowy-
trzymałej stali, a w pałąkach przeciwka-
potażowych w rejonie słupka B i w tylnej
części pojazdu zastosowano wzmocnie-
nia. Trzeba zaznaczyć, że są dość znacz-

BEZPIECZNE PROWADZENIE

Optymalne warunki zrelaksowanej
pracy dla kierowcy i pasa¿erów

W RAZIE NIEBEZPIECZEÑSTWA

Aktywne systemy wczeœnie
rozpoznaj¹ zagro¿enie i rozpoczy-
naj¹ przeciwdzia³anie w celu
zmniejszenia skutków wypadku,
jeœli nie uda siê mu zapobiec.

W RAZIE WYPADKU

Struktura nadwozia
zapewniaj¹ca warunki
prze¿ycia pasa¿erów

Wytrzyma³oœæ struktury

PO WYPADKU

Zapewnienie optymalnych
warunków ewakuacji pasa¿erów

Automatyczna sygnal. po¿aru

Miejsce pracy kierowcy

Zapobieganie wyciekom p³ynów

Procedury ratownicze

Widocznoœæ z miejsca kierowcy

Klimatyzacja dla kierowcy

System gaœniczy

Aktywne uk³ady bezpieczeñstwa

Fotele

ZAPOBIEGANIE WYPADKOM

BEZPIECZEÑSTWO CZYNNE BEZPIECZEÑSTWO BIERNE

System bezpieczeństwa w autobusach Daimler Buses.

bezpieczny jak nigdy

W przedniej części nadwozia zamon-
towano FCG (Front Collision Guard)
chroniący kierowcę i pilota w razie
zderzenia czołowego lub najechania
na przeszkodę. FCG zawiera profile
o zróżnicowanej sztywności (żółte),
które pochłaniają energię. Fotel, pe-
dały i przekładnię kierowniczą za-
montowano na oddzielnej sztywnej
ramie (zielona), która podczas zde-
rzenia przesuwa się do tyłu. Oprócz
ochrony nóg kierowcy, poprzeczna
belka (czerwona) zapobiega wjecha-
niu mniejszego pojazdu pod autobus.

AUTOBUSY
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ne różnice między poprzednią normą
ECE R66/R66.01, a ECE R66.02 (obo-
wiązującą od 9 listopada 2017 r. wszyst-
kie autobusy rejestrowane po raz pierw-
szy w klasach II i III). Na masę testową
składa się obecnie masa własna pojaz-
du i 50% masy wszystkich pasażerów za-
bezpieczonych systemami bezpieczeń-
stwa biernego. W przypadku przewróce-
nia szkielet musi mieć zdolność absor-
bowania znacznie większej energii.

Drugą zmianą w szkielecie jest Front
Collision Guard, przednia rama przeciw-
kolizyjna przejęta z Travego, chroniąca
kierowcę i pilota w przypadku zderzenia
czołowego. Pierwszym elementem jest
poprzeczka, która w razie wypadku chro-
ni innych uczestników ruchu jako osłona
przeciwpodjazdowa, zapobiegając np.
najechaniu na samochód osobowy. Za
nią znajduje się konstrukcja szkieletowa
złożona z elementów, które podczas wy-
padku absorbują energię. Ponadto sta-
nowisko kierowcy, łącznie z układem kie-
rowniczym, pedałami i fotelem, jest
umieszczone na oddzielnej ramie, która
w razie silnego zderzenia czołowego
w całości przesuwa się do tyłu, zwiększa-
jąc przestrzeń chroniącą kończyny o kil-
ka istotnych centymetrów. Mniej sztyw-
ne poprzeczki kratownicy, ulegając od-
kształceniom, pociągają ramę fotela
w dół, powodując, że na wysokości ko-
lan powstaje dodatkowa wolna prze-
strzeń. Konstruktorzy sprawdzili działanie
systemu FCG podczas symulacji oblicze-
niowych i poddali go praktycznym pró-
bom w trakcie testów zderzeniowych wg
norm, jakie muszą spełnić kabiny samo-
chodów ciężarowych.

Bazowe miejsce kierowcy Basic Plus. Tu funkcjonalność stoi
na pierwszym miejscu. Konstrukcja modułowa jest widocz-
na w podobnym rozmieszczeniu elementów sterujących.

Łukowy kształt tablicy Comfort Plus ułatwia zintegrowanie
lodówki pokładowej o pojemności 67 l po stronie pilota. Sta-
nowisko jest wyłożone srebrną wstawką dekoracyjną.

Tourismo nowej generacji występuje
w 4 wersjach o 3 długościach, od 12 m
do 14 m: autobus 13-metrowy można
wybrać na 2 lub na 3 osiach. Mercedes
rozszerzył też ofertę silników. Do zna-
nych 6-cylindrowych OM 470 o pojem-
ności 10,7 l i mocy 265 kW (360 KM),
290 kW (394 KM) i 315 kW (428 KM) do-
łączono najmocniejszą wersję osiąga-
jącą 335 kW (456 KM) i maksymalny
moment obrotowy 2200 Nm oraz z dru-
giej strony lekki, 6-cylindrowy silnik OM
936 o pojemności 7,7 l i mocy 260 kW
(354 KM), raczej do spokojnego turla-
nia po liniach. Na chorwackich serpen-
tynach i podjazdach ten silnik musiał się
sporo napocić, przy praktyczne pustym
autobusie.

Moc jest przenoszona przez manualną
skrzynię 6-biegową, można wybrać
opcjonalną zautomatyzowaną 8-biegową
GO 250-8 PowerShift. Dla mnie idealnym
połączeniem jest właśnie ta skrzynia i też
opcjonalny układ wspomagania kierow-
cy Predictive Powertrain Control (PPC),
dostępny w Tourismo po raz pierwszy.
Korzystając z danych topograficznych
obejmujących niemal 100% autostrad,
dróg ekspresowych i krajowych Europy,
PPC zna położenie autobusu i profil od-
cinka drogi przed nim. Bazując na tych
danych, aktualnej prędkości i zadanym
tempie jazdy, a także masie pojazdu,
mocy i prędkości obrotowej silnika
i przełożeniu, PPC reguluje prędkość
i wybiera właściwy bieg. Ustawienie to-
lerancji prędkości pozwala określić, o ile
prędkość ustawiona na użytek tempoma-
tu może być przekraczana w górę i w dół.
Górna odchyłka zapewnia lepsze wyko-

rzystanie rozpędu na zjazdach, co przy-
czynia się do oszczędzania paliwa. Jej
wielkość wpływa na działanie tempoma-
tu, asystenta regulacji odległości (ART)
i samego PPC. Gdy tempomat lub ART
jest włączony, przekroczenie zapisanego
w pamięci ograniczenia prędkości powo-
duje hamowanie przez zwalniacz. Dolna
odchyłka prędkości przyczynia się z ko-
lei do oszczędzania paliwa wskutek od-
powiednio wczesnego redukowania
mocy silnika przed wierzchołkami wznie-
sień. Można ją ustawiać w zakresie od
0 do 10 km/h.

Dzięki PPC można zaoszczędzić aż
5% paliwa. Podczas jazd testowych zu-
życie paliwa nowego Tourismo z PPC
wyniosło 21,8÷23,2 l/100 km w zależ-
ności od silnika i wersji autobusu. Tak
dobry wynik wpływa na całościowe TCO
autobusu.

Kierowca nowego Tourismo może za-
jąć miejsce na fotelach Grammer lub
Isringhausen. Można je regulować na
wiele sposobów, są wyposażone w syg-
nalizację niezapiętych pasów i zintegro-
wany mikrofon, opcjonalnie w ogrzewa-
nie i obrotową podstawę. Oba zapew-
niają komfort na długich dystansach.
W celu ułatwienia opuszczania miejsca
kierowcy można przestawić regulowaną
pneumatycznie kierownicę do pozycji
niemal pionowej. W Tourismo można
wybrać dwie tablice rozdzielcze: Basic
Plus lub Comfort Plus. Obie opierają się
na nowej platformie elektronicznej B2E
i są skonstruowane w sposób przyjazny
dla kierowcy, perfekcyjnie przejrzyste
i ergonomiczne. W obu wersjach pojawia
się identyczna wielofunkcyjna 4-ramien-
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Fotele rozmieszczono na podeście o wysokości 150 mm, co ułatwia wstawanie i zajmowanie miejsca mniej zwinnym
pasażerom. Kolory i kształty wnętrza są nowe, choć przejęto fotele poprzednika, własnej produkcji lekkie i wysokiej
jakości Travel Star Eco. Wariant Softline różni się tapicerką z wkładem z włókniny, profilowanym oparciem i stebnowa-
niem. Najdroższa wersja Luxline ma jeszcze grubszą tapicerką, z fałdą boczną na powierzchni siedziska i oparcia.

Ponieważ rama nowego Tourismo jest
o 4 cm wyższa, powiększył się bagaż-
nik miedzy osiami. W zależności od
modelu jego pojemność waha się od
9,9 do 12,1 m3; toaleta znajdująca się
przy środkowym wejściu zmniejsza go
o 1,2 m3.

na kierownica, na życzenie w wersji skó-
rzanej, opcjonalnie uzupełniana dekoro-
waną wstawką w górnej i dolnej części
koła. W obu przypadkach jednakowy jest
również wygląd tablicy przyrządów, za-
wierającej 4 okrągłe zegary i kolorowy
wyświetlacz pośrodku. Także pozycja no-
wego elektronicznego kluczyka zapłono-
wego z osobnym przyciskiem start-stop
i tachografu z lewej strony konsoli stero-
wania, jak i rozmieszczenie przełączni-
ków pozostają identyczne i łatwe w ob-
słudze.

Wraz z nową ramą przednią zwiększy-
ła się o 50 mm wysokość podłogi stano-
wiska kierowcy, osiągając 910 mm po-
nad poziomem jezdni. Zaletą podwyż-
szonej pozycji jest lepsza orientacja
w sytuacji drogowej. Do kabiny zabrałem
duży aparat fotograficzny, portfel, smart-
fon, bluzę i teczkę A4. Choć zasiadłem
pierwszy raz za kierownicą Tourismo,
wszystkie te rzeczy znalazły bezpieczne
miejsce, schowane na czas jazdy, a jed-
nocześnie blisko pod ręką. Również pi-
lot może korzystać z zagłębień umożli-
wiających umieszczenie tabletu i półek
na dokumenty w formacie A4. Stanowis-

ko kierowcy (poza wersją Basic) jest wy-
łożone elegancką szeroką wstawką
dekoracyjną w matowo-połyskującym
srebrnym kolorze. Ze względu na jej
płynną formę projektanci nazywają ją
„wodospadem“. .

Modułowa konstrukcja bazuje na 2 rozstawach osi 6090 mm i 6910 mm oraz dwóch wymiarach zwisu tylnego: 3315
mm lub 2785 mm. W kombinacji z 2 lub 3 osiami oraz identycznym zwisem przednim wynoszącym 2890 mm uzyskuje
się 4 warianty o 3 długościach.
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Podsumowanie
Daimler Buses jest tradycyjnie prekursorem w dziedzinie systemów wspo-

magania pracy kierowcy i tym razem też nie szczędził najnowszych rozwiązań.
Nowy Tourismo został bardzo istotnie zmodernizowany pod kątem bezpieczeń-
stwa, a także TCO. Zakres operacyjny pozostanie niezmiennie szeroki: od funk-
cjonalnego autobusu na długodystansowe trasy regularne, przez obsługę krót-
kich wycieczek, po wysokiej klasy przewozy turystyczne. W Polsce podstawo-
we zajęcie takich autobusów to tzw. turystyka przyjazdowa (incoming), która
wymaga od pojazdu dużej uniwersalności i sprawności, a pasażerowie będą
domagać się komfortu i bezpieczeństwa.
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