
Zostają piasta ECO Plus 3 z gwarancją na 5+3 lata i jarzma mocowania osi  
do wahacza, natomiast belka o charakterystycznym kwadratowym przekroju 
Quad powoli będzie przechodziła do historii. 
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W tym okresie było wiele kamieni mi-
lowych, jak wprowadzenie piast osi ECO 
w 1992 r. (i kolejnych generacji ECO Plus 
od 2000 r.), pionierskie zastosowanie  
hamulców tarczowych w  1996 r.  czy 
w 2012 r. zawieszenie ECO Air Compact 
i  jego wersja do pojazdów budowlanych 
HD (2017 r.). Lepsze jest jednak wrogiem 
dobrego: od połowy tego roku zostają one 
zastąpione przez najnowsze uniwersalne 
zawieszenie ECO Air. Utrzymano budowę 
modułową z  wahaczem i  wspornikiem 
miechów skręcanymi do korpusu osi za 
pomocą obejm. 

To rozwiązanie ma wiele zalet tak dla 
producenta, któremu łatwiej tworzyć 
różne wersje z  wykorzystaniem wspól-
nych modułów, jak i użytkownika: w razie 
awarii szybko i prosto wymienia się tylko 
uszkodzony element. Tym razem belka 
osi ma przekrój okrągły, zrezygnowano 
z tradycyjnej dla firmy belki kwadratowej, 
cięższej, a przy tym trudniejszej i droższej 
w produkcji. Mimo to wahacz i wspornik 
nadal są mocowane bezpośrednio do 

Zmiana generacji w osiach BPW
Do najbardziej odpowiedzialnych zespołów pojazdów ciągnionych należą osie, zawieszenia i hamulce. 
Niemiecki producent BPW Bergische Achsen KG z siedzibą w Wiehl od ponad 120 lat zaopatruje w układy 
jezdne producentów środków transportu drogowego. 

częściej montowanych w osiach nacze-
powych. Lżejsze niż zaciski rynkowych 
dostawców, są tak skonstruowane, że nie 
trzeba ich demontować przed wymianą 
tarczy hamulcowej. W ciągu tego 10-le-
cia były kilkakrotnie modyfikowane, m.in. 
zmieniono konstrukcję tłoczków dociska-
jących klocki. Zaciski nowej generacji są 
bardziej wytrzymałe mechanicznie i mają 
mniej elementów, nie tracąc na skutecz-
ności. Ułatwiono także obsługę umiesz-
czając pokrętło regulacji luzu klocki-tar-
cza od strony siłownika. Najciekawszą 
nowością jest przesunięcie osi działania 
pojedynczego tłoczka, które kompensuje 
nierówną siłę docisku klocków, zwiększa-
jąc ich trwałość. BPW wystąpiła o patent 
na to rozwiązanie, nazwane OTD.

W  całej Grupie BPW najwięcej no-
wości można oczekiwać w  dziedzinach 
elektryfikacji i cyfryzacji pojazdów. Firma 
rozpoczęła próby praktyczne osi elek-
trycznych, spodziewając się wkrótce 

pozyskać klientów wśród producentów 
pojazdów specjalistycznych, np. z branży 
komunalnej. Menedżerowie transportu 
powszechnie dostrzegają zalety korzysta-
nia z systemów telematycznych również 
w  naczepach. Producenci ciężarówek 
i naczep opracowują własne rozwiązania 
bądź nawiązują współpracę z doświad-
czonymi firmami działającymi na tym 
rynku. Jedną z nich jest idem telematics, 
należąca do Grupy. 

Najważniejszą funkcją telematyki na-
czepowej wciąż jest lokalizacja. Praca 
firm transportowych wymusza przepina-

nie naczep bądź użyczanie ich podwyko-
nawcom. Opracowany przez idem układ 
umożliwia lokalizację naczepy, definiowa-
nie dozwolonych obszarów pracy, a także 
wysyłanie automatycznych powiadomień 
(przez email lub SMS) o nieautoryzowa-
nym opuszczeniu dozwolonego obszaru. 
Nadzór nad pojazdem wyposażonym 
w system idem telematics zapewnia więk-
sze bezpieczeństwo użytkowania i  pre-
cyzyjne prognozowanie obsługi, a dzięki 
temu minimalizowanie kosztów serwisu.

Połączenie systemu ze sterownikiem 
EBS umożliwia zdalny odczyt przebiegu, 

Modułowe, skręcane obejmami zawieszenia BPW ECO Air 
łatwo dostosować do każdego typu pojazdu, łącznie z bu-
dowlanymi, mega, do transportu kolejowego. Łatwiejsze są 
naprawy, wymagające wymiany tylko uszkodzonego elemen-
tu, a nie całej osi.

Nowy zacisk hamulca tarczowego BPW TS2 jest lżejszy od poprzednika (który był pod 
tym względem w czołówce) o 2 kg, czyli na oś oszczędza się 4 kg. Jeszcze prostsza 
jest obsługa dzięki zmniejszeniu liczby części i lepszemu dostępowi. Kilka rozwiązań, 
jak przesunięcie tłoczka i wielofunkcyjny regulator luzu, zgłoszono do opatentowania. 

belki, bez dodatkowych elementów, które 
zapobiegałyby obracaniu osi w miejscu 
połączenia. Wykorzystano technologię 
sprawdzoną w  zawieszeniu EAC HD, 
laserowo obrabiając przylegające do 
siebie powierzchnie wszystkich elemen-
tów. Laserowe nadtopienia tworzą układ 
mikropołączeń kształtowych, które oka-
zały się wystarczająco skuteczne także 
w przypadku okrągłej belki. 

Nowe rozwiązanie jest lekkie, co skut-
kuje obniżeniem masy osi o 5 kg, i umoż-
liwia BPW tworzenie jeszcze większej 
różnorodności wariantów z mniejszej licz-
by komponentów. Co ważne, podwozia 
pojazdów drogowych i budowlanych wy-
korzystują jednakową cyfrową platformę. 
Każdy element ma zakodowane cechy 
techniczne i możliwości konfiguracyjne. 
Sumując je zgodnie z  zamówieniem 
producenta pojazdu tworzy się charakte-
rystykę konkretnej osi, która zostaje zapi-
sana i łatwo ją zidentyfikować na każdym 
etapie: opracowania, wytwarzania, dosta-
wy, montażu, obsługi. Rysunki techniczne 

skompletowanej osi stają się dostępne 
dla zamawiającego, nim rozpocznie się 
produkcja, jest więc czas na poprawki.

Szczególnie istotnym ułatwieniem 
dla serwisu może być wprowadzenie 
kodu QR na tabliczce znamionowej osi. 
Skanując go telefonem szybko uzyskuje 
się bezbłędną informację o typie, nawet 
w przypadku awarii na trasie. Wystarczy, 
by kierowca przesłał opis do najbliższego 
warsztatu, a  ten będzie wiedział, jakie 
części przygotować lub zamówić w ma-
gazynie. Oznakowanie kodowe zostało 
zresztą wprowadzone już z początkiem 
sierpnia ub. roku, o czym BPW informo-
wała m.in. w czasie cyklu objazdowych 
szkoleń jesienią ub. roku prowadzonych 
za pomocą szkoleniowego Infomobilu. 
Dużo czasu poświęcono rozpoznawaniu 
z oznaczenia typu osi wobec częstych 
ulepszeń detali wprowadzanych przez 
producenta i  zamawianiu części za-
miennych za pomocą elektronicznego 
katalogu.

Kolejna modernizacja objęła zaciski 
hamulcowe ECO Disc: nowe pojawią 
się jednocześnie z  osiami ECO Air. Od 
2009 r., gdy wprowadzono 1. generację 
zacisków TSB projektu i produkcji BPW, 

powstało ich ponad 2 mln i są 
obecnie jednymi z  naj-
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czasu pracy, prędkości, obciążenia po-
jazdu, a  także zarejestrowanych kodów 
błędów w pamięci sterownika. Wyposa-
żenie dodatkowe naczep dodaje do tego 
kontrolę zużycia klocków hamulcowych 
oraz ciśnienia i  temperatury w  ogumie-
niu. Każde przekroczenie wcześniej 
zdefiniowanej wartości jest natychmiast 
rejestrowane na serwerach i  przesyłane 
do autoryzowanych osób. 

W przypadku transportu chłodniczego 
kontrahenci wymagają raportowania lub 
bieżącego wglądu w  temperaturę, albo 
potwierdzenia bezpieczeństwa ładunku 
z  czujnika otwarcia drzwi. Układy idem 
telematics są otwarte, współpracują 
z EBS 3 znanych producentów pneuma-
tyki pojazdów ciężarowych, a rejestratory 
temperatury wymieniają dane z agrega-
tami chłodniczymi Carrier i Thermo King. 
Do bieżącej obsługi systemu służy portal 
cargofleet3 umożliwiający generowanie 
bieżących i  historycznych raportów. Na 
tej platformie można umieścić pojazdy 
wyposażone w systemy idem telematics, 
jak również inne, także fabryczne. Firmy 
transportowe rzadko mają flotę jedno-
markową, korzystanie z  kilku różnych 
systemów jest kłopotliwe, więc program 
integrujący dane z różnych źródeł ułatwia 
życie menedżerom. W  idem telematics 
doskonale to rozumieją i dlatego jesienią 
ub. roku ogłoszono porozumienie ze 
Schmitz Cargobull umożliwiające swo-
bodną wymianę danych między urządze-
niami obu producentów. 

Otwartość oprogramowania cargo-
fleet3 umożliwia współpracę z  innymi 
programami telematycznymi, jak również 
zintegrowanie z  programami TMS firm 
transportowych. Natomiast aplikacja  
DriverApp zgodna z  systemem Android 
powstała z myślą o  kierowcach, by oni 
także mieli wgląd do najważniejszych 
danych systemu. Nowoczesny system 
telematyczny jest otwarty na urządze-
nia peryferyjne w postaci czujników lub 
urządzeń RFID, a  szczególnie wymaga-
jący klienci mogą skorzystać z dwukie-
runkowej komunikacji, umożliwiającej 
np. zdalną zmianę ustawień agregatu 
chłodniczego. 

Uzupełnieniem oferty telematyki do 
ciągników i  naczep jest wersja do kon-
tenerów i nadwozi wymiennych TC Solar 
ze zintegrowaną baterią słoneczną. Od-
miana urządzenia rozszerzona o czujnik 
otwarcia drzwi została uhonorowana 
nagrodą Trailer Innovation na IAA 2018 
za funkcję „Digital seal”, czyli plomby 
cyfrowej nadwozi BDF. 

Wzrasta liczba przedsiębiorstw korzystających z nowoczesnych systemów telematycz-
nych. Niemal 60 tys. aktywnych urządzeń firmy idem telematics dowodzi, że inteli-
gentne rozwiązania zagościły na dobre zarówno w ciężarówkach, jak i naczepach. 
Wymagało to opracowania wielu typów interfejsów do zbierania informacji z układów 
pojazdów i przekazywania ich upoważnionym osobom. Są wśród nich także kierowcy, 
którzy uzyskują dostęp do najważniejszych dla nich danych na smartfonach.

BPW jest zaangażowana w cyfryzację i elektryfikację transportu, dysponując osią, 
niekoniecznie naczepową, ze zintegrowanym silnikiem elektrycznym. Prowadzone 
są pierwsze próby praktyczne.

Wiedzę i nowości z BPW 
przywozi regularnie mo-
bilne centrum szkoleniowe 
Infomobil, sam w sobie 
temat na artykuł. Auto-
nomiczny pojazd objeżdża 
serwisy na terenie całego 
kraju, a w rozsuwanej sal-
ce ekspozycyjno-wystawo-
wej odbywają się wykłady 
dla lokalnych klientów.


