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ma³ych samochodów budowlanych
L

ekkie ciężarówki ze skrzyniami ładunkowymi zapełnionymi sprzętem budowlanym i workami z zaprawą stały się powszechnym widokiem na ulicach polskich miast. To wynik zmiany organizacji budów. Kiedyś składowano przy nich wszystkie
materiały, zajmujące niemałe powierzchnie i wymagające stałego nadzoru. Teraz nie ma na to miejsca, dostawy są wykonywane just-in-time i jeśli dotyczą dużej inwestycji, tylko na początku zjeżdżają tam ciężkie pojazdy, błyskawicznie rozładowywane.
Budowy grodzi się i pilnuje ze względu na bezpieczeństwo.
Gdy przychodzi czas na wykończenie obiektu, w pobliżu pojawiają się liczne samochody dostawcze z narzędziami i ekipą
fachowców, którzy się nimi biegle posługują. Są wśród nich zawody, których przed laty nie było, jak monterzy instalacji światłowodowych czy kamer monitoringu. Stąd i zmiana jakościowa: pomału (niestety) odchodzą do lamusa ledwie jeżdżące
i przerdzewiałe graty, a ich miejsce zajmują doskonale wyposażone pojazdy z urządzeniami zmniejszającymi wysiłek pracowników, o których coraz trudniej, a kontuzja przy przenoszeniu ciężarów grozi opóźnieniem całej roboty.
Po zakończeniu budowy pieczę nad obiektem przejmują służby miejskie, kanalizacyjne, energetyczne itp. również chętnie
korzystające z lekkich samochodów, na ogół z kabinami załogowymi. Mniej wrażliwe na ograniczenia wjazdu w głąb osiedli,
są łatwiej akceptowane przez społeczności, tolerujące okazjonalne wjeżdżanie na trawniki i chodniki z kostki brukowej. Małe
ciężarówki z zabudowami skrzyniowymi mają tylko jednego wroga: brygadówki w nadwoziach furgonowych, które zapewniają
wyższy komfort kabiny i lepsze zabezpieczenie cennego ładunku. Niejedna ekipa przesiadła się z podwójnej kabiny
do vana, ale nie wszystko da się przewieźć w furgonie. Gdy w grę wchodzą ładunki sypkie, bardzo ciężkie lub wymagające
szczelnego oddzielenia od kabiny, skrzynia jest górą. Dlatego każdy producent ma w programie samochody skrzyniowe
i lekkie wywrotki w wykonaniu fabrycznym. Dla klienta takie rozwiązanie ma same zalety: jedna faktura i to z konkurencyjną
ceną (efekt skali), pełna odpowiedzialność gwarancyjna, doskonałe i estetyczne wykonanie z elementów od najlepszych
dostawców.
Przykładem samochodu, którym może łatwo podjąć pracę na budowie, jest skrzyniowy MAN TGE. Gdy ten model debiutował w kwietniu 2017 r., wrzesińska fabryka wypuszczała najbardziej popularne wersje: furgon i podwozie z kabiną załogową, o krótszym rozstawie osi 3640 mm, z przednim napędem i DMC 3,5 t. Wkrótce rodzina powiększyła się o modele
z dłuższym rozstawem osi i kabiną pojedynczą, napędem na tylny most i 4x4, a DMC wzrosła do 5 t, przy których tylny most
ma ogumienie bliźniacze. W 2. połowie 2018 r. zacznie się produkcja samochodów 5,5-tonowych. Tym samym lekka
budowlanka i wszystkie pokrewne branże będą miały do dyspozycji dużą ładowność, umożliwiającą zamontowanie większego żurawika czy nawet urządzenia hakowego.

W obecnej organizacji budownictwa do wielu
zadań wystarczają małe samochody, wożące
załogę i dzienne porcje materiałów, uzupełnianych bez problemu w najbliższym składzie.
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Niezależnie od nadwozia, masy czy długości,
na przyszłych użytkowników czekają najnowocześniejsze pojazdy tej klasy na rynku europejskim, produkowane z wykorzystaniem najlepszych materiałów (w tym stali o bardzo wysokiej
wytrzymałości) i najbardziej zaawansowanych
technologii. Dotyczy to m.in. zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego: MAN TGE to inwestycja na
długie lata.
Samochód ma atrakcyjny wygląd, aż prosi się
o firmowe logo na masce lub drzwiach, a za tą
udaną formą w pełni poszła funkcja. Dzisiejsze
budowy są znacznie bardziej cywilizowane niż
dekadę temu, nawet nawierzchnie bywają utwardzane, nim wjedzie sprzęt, ale to wciąż miejsce
ciężkiej pracy, która szybko oddziela twardzieli
od mięczaków. MAN TGE został zaprojektowany
do niezawodnego przewożenia ładunku i nawet
siedmiu (w kabinie załogowej) pełnowymiarowych mężczyzn w waciakach i gumofilcach.
Pamiętano przy tym, że to zespół cennych rzemieślników, którym trzeba zapewnić komfort,
a przede wszystkim bezpieczeństwo. Wpływ na
to mają także przepisy europejskie, w których
uwzględniono dynamiczny rozwój flot lekkich
pojazdów użytkowych oraz fakt, że najlepszy kierowca spośród 7 wybitnych posadzkarzy może
mieć mierne kwalifikacje do prowadzenia duże-

Kabina jest ważną
zaletą MAN-a TGE:
dobrze przemyślana
i praktyczna, szeroka,
wykończona materiałami o niezłej jakości,
a przy tym odpornymi
na uszkodzenie. Pod
względem ergonomii
i komfortu to obecnie
nr 1 na rynku.

go i ciężkiego pojazdu. Stąd liczne układy asystujące w TGE, przy czym wiele z nich wymaga
czujników ultradźwiękowych i radarowych, które
można zamontować tylko w furgonach i brygadówkach! To jest poważny argument na ich
korzyść.
W podwoziach, listę rozpoczyna rozbudowany układ ESC zarządzający pracą hamulców
i napędu w celu utrzymania stabilności jazdy
i ułatwienia ruszania na wzniesieniu. Po kolizji
pojazd zostanie samoczynnie zahamowany, by
nie toczył się niekontrolowany przez oszołomionego kierowcę. Standardowym wyposażeniem
każdego TGE jest radarowy Asystent Hamowania Awaryjnego, ostrzegający o przeszkodzie
przed samochodem i włączający hamulce, jeśli
nie zrobi tego kierowca. Można go uzupełnić
o aktywny tempomat ACC, utrzymujący stałą, zadaną odległość od pojazdu poprzedzającego,
ale lepiej zacząć od zwykłego tempomatu, istotnego dla komfortu jazdy i zużycia paliwa.
Wyposażeniem opcjonalnym w samochodach
do 3,5 t DMC i seryjnym w cięższych jest Asystent Utrzymania Pasa Ruchu, działający dzięki
kamerze obserwującej linie wytyczające poziome oznakowanie drogi. Zbliżanie do jednej
z nich, nie zasygnalizowane kierunkowskazem,
jest automatycznie kontrowane ruchem kierownicy inicjowanym przez elektryczny układ wspomagania. Ta interwencja jest mniej subtelna, gdy
linia zostaje przekroczona, bo to może oznaczać, że kierowca przysnął i trzeba go ocucić,
nim zjedzie do rowu. Z tym, że TGE nie jest męczący w prowadzeniu. To także kwestia tego
wspomagania, dzięki któremu niezależnie od
prędkości jazdy kierowanie jest precyzyjne i nie
wymaga wysiłku. Kabina jest dobrze wyciszona,
skutecznie przewietrzana i nawet w długiej wer-

Jak zwykle w kabinach DoKa, kąt pochylenia
oparcia tylnych siedzeń jest zbyt mały na komfortową jazdę. Ale szybko dociera tam schłodzone lub ciepłe powietrze z nawiewów,
zwłaszcza, jeśli obieg przyspieszy się uchylając okienka. Każdy pasażer z tyłu ma pas bezwładnościowy, co jeszcze przed kilku laty nie
było standardem.

Na oba rzędy siedzeń
jest wygodne wejście,
podłogę wyłożono
szczelną wykładziną,
błoto ze stopni wejściowych można bezpiecznie
spłukać
wodą pod ciśnieniem.

28

MAN TGE pomocnik budowlany
Orientacyjne maksymalne nośności podwozi
1630 kg
2890 kg

1460 kg
2740 kg
Bardzo dobrze rozwiązano schowki na duże ładunki. Ten pod siedziskiem przedniej kanapy tworzy jedną przestrzeń, w której można ulokować sporą skrzynkę narzędziową. Siedzisko jest dzielone, więc kierowcy łatwo sięgnąć tam nawet w czasie jazdy. Pod siedziskiem tylnej kanapy też jest spora skrzynia na ubrania robocze lub sprzęt, który powinien być przewożony w kabinie, a nie na lub pod skrzynią.

1600 kg
2850 kg

Dopuszczalne naciski
na oś przednią/tylną:
DMC 3,5 t
napęd przedni i 4x4
1800/2100 kg
(opcja 2100/2100 kg)
napęd tylny
1800/2250 kg
(opcja 2100/2250 kg)
DMC 5 t
2200/3500 kg
DMC 5,5 t
2200/4000 kg

1415 kg
2690 kg

b.d.

DMC 3,5 t

DMC 5 t

(wartości w nawiasach dla podwozi z tylnymi kołami
bliźniaczymi)

Orientacyjne maksymalne wymiary zabudowy

2160

2400

2160

(z szerszymi lusterkami)

3720 (2700 DoKa)

2400

4300 (3500 DoKa)
5480 (4230 DoKa)*
(z szerszymi lusterkami)

sji szybko się nagrzewa – tu szczelna DoKa ma
przewagę nad brygadówką w furgonie. Klimatyzacja to standard wyposażenia, wśród opcji jest
niezależne ogrzewanie postojowe.
Po zasłużonych pochwałach dla kabiny, trzeba jednak przypomnieć, że za nią jest co najmniej tak samo ważna skrzynia ładunkowa.
W fabrycznym wykonaniu MAN stosuje skrzynie
montowane z zestawów firmy Henschel, także
polskiej produkcji. Rama pomocnicza i struktura
podłogi są stalowe, zabezpieczone przed korozją przez fosforanowanie cynkowe i lakier
proszkowy. Podłoga jest wypełniona 15 mm
sklejką wodoodporną, burty są aluminiowe,
z profilu o wysokości 40 cm i grubości 25 mm.
Wewnętrzna szerokość skrzyni wynosi 204 cm,
co zostawia dość miejsca na europalety ustawione prostopadle do siebie (80+120 cm) lub palety przemysłowe (2x100 cm). Długość skrzyni to
270 cm przy krótszym rozstawie osi i 350 cm
przy dłuższym, ta większa kusi, ale wiąże się
z wyraźnym zmniejszeniem ładowności. Samochód 3,5-tonowy z fabryczną skrzynią i kabiną
załogową w krótszej wersji może zabrać
ok. 1200 kg ładunku. Dłuższe podwozie ma nieco mniejszą nośność, a więcej stali, aluminium
i sklejki w skrzyni dokłada kilogramów do tego
stopnia, że można załadować ok. 1000 kg.
Użytkownicy lubią „zapominać”, że to obejmuje także masę załogi. Zgodnie z przepisami kierowca waży 75 kg, a każdy pasażer 68 kg, czyli
musimy odjąć co najmniej 500 kg, bo typowy
budowlaniec z trudem mieści się w takich normach. Dawne pomysły na samochód 5-tonowy
rejestrowany na 3,5 t, a ładowany sporo powyżej tych 5 t, nie przechodzą przez sito wag, na
które coraz częściej trafiają małe samochody.
Jeśli ładunkiem mają być 2 palety kostki brukowej, jedynym rozwiązaniem jest TGE 5- lub 5,5tonowy z wszystkimi konsekwencjami w postaci
droższego kierowcy z prawem jazdy C, ograniczeń prędkości i czasu pracy, opłat drogowych.

* z przedłużonym tylnym zwisem (50% rozstawu osi w DoKa,
60% przy kabinie pojedyńczej)

29

VANekspert

Fabryczne zabudowy skrzyniowe, produkowane przemysłowo, są estetyczne i dobrze zabezpieczone przed korozją. Udane są rozwiązania
detali, jak zamki burt, które po otwarciu leżą na nich płasko i nie opierają się o elementy podwozia. Dzięki temu burty opuszczają się o pełne
180o i można blisko podjechać wózkiem, nie ryzykując ich wyłamania.
Zmniejszenie masy własnej samochodu nie
jest łatwe, tj. oczywiście można wybrać krótszy
model i mieć te 200 kg więcej do dyspozycji.
Skrzyni dużo lżejszej niż henszlowska nie da się
zrobić, a w każdym razie powinno się bardzo
ostrożnie sięgać po wykonanie stalowe. Może
powstać ogólne pytanie, dlaczego jest tak wielu
producentów skrzyń ładunkowych, skoro można kupić je za jednym podejściem wraz z podwoziem. Główny powód tkwi w wymiarach.
Fabryczne skrzynie mają wspomniane 270/
350x210x40 cm i tylko takie. Jeśli użytkownik
przewozi dłuższe ładunki, potrzebuje większej
szerokości albo wyższych burt, musi zwrócić się
do niezależnego zabudowcy. Jeżeli chce przykryć je opończą, może zamontować rurę na
przedniej osłonie i przynitować haczyki do skrzyni fabrycznej, ale naraża się na utratę gwarancji.
Woli mieć tradycyjne cynkowanie ogniowe zamiast powłoki nanoceramicznej – zamawia takie
u sprzedawcy, a ten znajduje współpracującą firmę nadwoziową. Te niuanse sięgają najdrobniejszych detali. Skrzynia fabryczna ma na zamkach
burt tworzywowe nakładki, wielu klientów krzywi
się na „plastiki”, więc dostają inne, często mniej
funkcjonalne, ale wieloletnie przyzwyczajenia
stają się drugą naturą.
Są też dwie szkoły mocowania burt. W jednej
stosuje się proste zawiasy, umożliwiające szybkie zdemontowanie wszystkich ruchomych burt
i uzyskanie platformy do wygodnego przewożenia różnych urządzeń, np. agregatów prądotwórczych czy myjek wysokociśnieniowych. Ryzyko
jest takie, że któregoś poranka możemy zastać
samochód sprowadzony do platformy przez okolicznych złomiarzy. Stąd inne podejście: zawiasy przykręcane, wymagające do demontażu
czasu, który dla amatorów cudzej własności
może być nadmiernie ryzykowny.
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Skrzynia jest przygotowana do mocowania
ładunku, w obrzeżach podłogi są okucia.
Gorzej z miejscem na pasy: do długiej skrzyni
powinna być standardowo dodawana skrzynka narzędziowa.
Opcje fabrycznej skrzyni to osłona kabiny
i rama nad tylną burtą, tworzące razem
bagażnik na dłużyce: drabiny, łaty, rurki instalacyjne. Są one jednak przykręcane do podłogi, zmniejszając lokalnie szerokość poniżej
wymiaru „2-paletowego”.

Fabryczna skrzynia na podwoziu z kabiną pojedynczą i większym rozstawem osi ma długość 4300 mm, jeśli nie korzysta się z wydłużonego
tylnego zwisu ramy – wtedy może mieć blisko 5,5 m. Burty w tym wykonaniu są jednolite, niezależni nadwoziarze raczej od długości 4,2 m
dzielą je dodatkowym słupkiem, by ułatwić częste opuszczanie/podnoszenie.

MAN TGE pomocnik budowlany

W³aœciwy napêd na budowê?
N

a ten temat jest tyle poglądów, ilu użytkowników lekkich samochodów budowlanych, i co
ciekawe każdy ma rację. MAN nie ułatwił zadania, stawiając do wyboru wszystkie 3 możliwości:
z napęd na koła przednie. Takie podwozie jest
najlżejsze, ma nisko położoną ramę, a tym samym
podłogę skrzyni ładunkowej. Jak sprawdza się na
budowie? Przypomnijmy, że grzęznącą taczkę
łatwiej wyciągnąć, niż wypchnąć! Obawy budzi
trwałość przegubów osi napędowych przy częstych manewrach pod dużym obciążeniem
i gorsza trakcja przy załadunku powodującym
odciążenie tylnej osi, lub ciągnięciu przyczepy
powodującej to samo zjawisko naciskiem na hak,
z napęd 4x4, rzadkość jako fabryczne wykonanie, które dodatkowo jest stosunkowo tanie
i może znaleźć wielu klientów tam, gdzie nie jest
potrzebny samochód do budowlanego off-roadu,
tylko pomoc drugiej osi w potrzebie. Stale są
napędzane koła przednie, w razie ich poślizgu napęd na tył jest przekazywany przez elektronicznie sterowane sprzęgło, szybko i bez udziału kierowcy, który może jednak dodatkowo włączyć
w odpowiednim momencie blokadę mechanizmu
różnicowego tylnego mostu (opcja),
z napęd na koła tylne, alternatywny przy DMC
3,5 t i jedyny w cięższych modelach. Zaletami są
większy dopuszczalny nacisk na most napędowy,
dobrze dociążony przy pełnym załadunku, i rozdzielenie napędu kół od kierowania. Traci się ponad 100 kg na ładowności, a przy jeździe na
pusto łatwo o poślizg tylnych kół. Podłoga skrzyni jest (nieco) wyższa.
W tym 3. przypadku silnik jest usytuowany
wzdłużnie, w pozostałych poprzecznie, za czym
idą także różnice eksploatacyjne. Silnik do tylnego napędu ma większą miskę olejową, dzięki czemu przebiegi międzyobsługowe wydłużono
do maks. 50 tys. km. Trzeba się jednak liczyć
z tym, że trudno będzie takie uzyskać w warunkach budowlanych, przy dużym zapyleniu i częstej pracy z niewielkim obciążeniem.
Kolejna istotna różnica to skrzynia biegów.
W obu konfiguracjach napędu do wyboru są ręcznie sterowane przekładnie 6-biegowe lub automatyczne 8-biegowe. Tylko skrzynia manualna do tylnego napędu może być wyposażona w przystawkę odbioru ciągłej mocy 28 kW (z chłodnicą oleju
nawet 40 kW) o momencie 180 Nm. To urządzenie bardzo przydatne w samochodach wyposażanych w hydrauliczne urządzenia przeładunkowe. Instalację żurawia czy podnośnika koszowego lepiej zasilać z pompy na przystawce, niż
z elektrycznego powerpacka, który przy dużych
wymaganiach co do ciśnienia i wydatku oleju oraz
ciągłej pracy będzie miał podobnie wysoką cenę.
Jest jednak prostszy w zabudowie, nie wymaga
zamawiania skrzyni przystosowanej do montażu

Silnik w wersji 140konnej wydaje się
najlepszym kompromisem między ceną,
osiągami, zużyciem
paliwa i prostotą konstrukcji w budowlanej
3,5-tonówce.

przystawki ani jej sterowania, więc pod zabudowę można wziąć podwozie ze stoku.
Wybór jest tylko nieco prostszy co do silnika.
Jest jeden typ 4-cylindrowej jednostki EA 288
Nutz, jedna pojemność skokowa 1968 cm3, ale
uzyskuje się z niej moc na 4 poziomach. Najwyższy wymaga zastosowania podwójnego turbodoładowania. Wszystkie wersje mają start-stop oraz
układ wykorzystujący nadwyżki mocy (np. przy
hamowaniu silnikiem) do ładowania akumulatora
i odwrotnie, wyłączający alternator przy największym obciążeniu. Na życzenie seryjny alternator
140 lub 180 A może być zastąpiony mocniejszym
250 A albo uzupełniony drugim 180 A.
Akumulatory też mogą być dwa: standardowy
jest montowany pod podłogą kabiny, na dodatkowy przewidziano miejsce w komorze silnika.
Jeśli są połączone układem zarządzania energią,
w pierwszej kolejności do zasilania np. powerpacka urządzeń hydraulicznych jest wykorzystywany akumulator dodatkowy, a zasadniczy tylko
w takim stopniu, by nie dopuścić do spadku
napięcia utrudniającego rozruch silnika. Można
także zaprogramować kolejność ich ładowania.
W podobny sposób zabezpiecza się akumulatory przed rozładowaniem na skutek długiego
działania niezależnego ogrzewania postojowego
lub korzystania z pokładowego zasilania 230 V,
z przetwornicą i gniazdkiem zamontowanymi
w podstawie fotela kierowcy. Dzięki nim można
ładować np. baterie narzędzi elektrycznych bez
obaw, że nie odjedzie się z miejsca pracy.

Niewielki silnik ułatwia dostęp do miejsc
sprawdzanych przed
rozpoczęciem jazdy
w celu np. uzupełnienia płynów eksploatacyjnych.

Silniki 2,0 TDI MAN-a TGE
Pojemnoœæ skokowa, cm3
Œr. cyl.xskok t³., mm
Moc, kW (KM)
Moment obr., Nm
przy obr./min

75 (102)*
300/1400

1968
81x95,5
90 (122)** 103 (140)
300/1400
340/1600

130 (177)***
410/1500

*tylko napêd przedni
**tylko przy tylnym napêdzie i ko³ach bliŸniaczych
***silnik do³adowany 2 turbosprê¿arkami - Biturbo
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Czego wymagaæ od wywrotki?

W

raz ze wzrostem zamożności społeczeństwa coraz więcej wagi przywiązuje się do
otoczenia, dzięki czemu rozwinęła się kolejna
specjalność budowlana: tworzenie ogrodów
i krajobrazów. Tworzy ona spory rynek na lekkie
wywrotki, umożliwiające dostarczenie sypkiego
materiału w ilości wystarczającej do zbudowania
oczka wodnego. Sumuje się to z zapotrzebowaniem tradycyjnych odbiorców ze służb komunalnych i dostawców węgla, ale wymagań tak zróżnicowanych klientów nie spełni się jedną wywrotką.
Podobnie jak w przypadku skrzyń stałych,
występuje podział na zabudowy standardowe
montowane często na końcu linii produkcyjnej
oraz wywrotki „szyte na miarę”. Tu jako argument
pojawia się także cena, bo fabryczne wykonanie
może być zauważalnie droższe ze względu na
zastosowanie markowych zespołów hydraulicznych i lepsze wykonanie. Jakość to kwestia
odpowiedzialności gwarancyjnej za całość,
natomiast dopracowanie detali wynika z chęci
uzyskania najlepszej estetyki pojazdu i bezpieczeństwa przy posługiwaniu się skrzynią z hydraulicznym wywrotem przez człowieka, który
może być wybitnym architektem krajobrazu, ale
z techniką idzie mu gorzej.
Fabryczne wywrotki MAN na polski rynek to
produkty firm Henschel lub Scattolini. Te doskonałe zestawy są zresztą powszechnie wykorzystywane przez niezależne firmy nadwoziowe
w całej Europie. W zależności od podwozia, długości skrzyń samowyładowczych Henschel wynoszą 270 cm (DoKa z krótszym rozstawem osi),
350 cm lub 430 cm (pojedyncza kabina, dłuższy
rozstaw osi), szerokość zewnętrzna to 210 cm,
wysokość burt 40 cm. Tu już opcja burt stalowych ma większy sens, ale dominuje lżejsze aluminium. Dwuściankowy wyciskany profil jest tak
ukształtowany, by uzyskać maksymalną sztywność i utworzyć na górnej krawędzi integralne
wzmocnienie, odporne na uderzenie łyżką ładowarki. Dodatkowo wszelkie uszkodzenia ścianki
wewnątrz skrzyni nie są widoczne, skrzynia
zachowuje estetyczny wygląd, czego nie może
zapewnić burta z pojedynczej cienkiej blachy
stalowej mimo wzmacniających przetłoczeń.
Anodowane burty aluminiowe nie korodują i tym
także przeważają nad stalą, nawet bonderyzowaną i malowaną proszkowo.
Podstawowa wyższość skrzyń aluminiowych
to mniejsza masa, choć w tym przypadku lżejsze są tylko burty: podłoga w każdym przypadku jest z blachy stalowej. Kompletna wywrotka
Henschel o długości skrzyni 350 cm (która jest
pewnym standardem w klasie 3,5-5 t DMC) waży
ok. 590 kg, co jest bardzo dobrym wynikiem.
Zamawiając u dobrego nadwoziarza skrzynię
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Zestawy do montażu
wywrotek firmy Scattolini są często spotykane jako wyposażenie fabryczne, korzystają z nich także
zabudowcy przy zamówieniach na produkt klasy premium.
Rzecz nie tylko we
włoskim designie, jak
łukowa rama osłony
kabiny schowana
w jej obrysie. Jest wiele rozwiązań ułatwiających bezpieczne korzystanie z wywrotki, na czele z dźwignią uniemożliwiającą zapięcie obu
sworzni na przednich przegubach kulowych, czyli podnoszenie skrzyni do przodu!
wykonaną z szerszym wykorzystaniem stali
o wysokiej wytrzymałości i odporności na ścieranie uzyska się kilkanaście kg oszczędności
i nieco większą żywotność, trochę drożej. Ale
dzięki możliwości wyboru wymiarów kwitnie również produkcja lekkich wywrotek przez niezależne firmy nadwoziowe. Drugi powód jest podobny, jak w przypadku skrzyń stałych: fabryczne
wykonanie przewiduje tylko jeden wymiar i ubogie wyposażenie dodatkowe (osłona kabiny,
nadstawki siatkowe, skrzynka narzędziowa). Zewnętrzny producent nadwozi przygotuje zabudowę dokładnie na miarę potrzeb klienta, które
niestety w naszych warunkach skupiają się
wokół niskiej ceny. W jej ramach często zamawia się nieco wyższe burty, choć i tu jest popularna opcja nadstawek przydatnych np. przy wywożeniu liści i gałęzi.
Każdy zabudowca sprawdzi zgodność z przepisami co do masy całkowitej i jej rozkładu na
osie oraz spełnienie wymagań producenta podwozia. I jeszcze jeden ważny szczegół: siłownik
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Opończa przykrywająca skrzynię powinna być
standardowa w naszym klimacie. Rozciągnięcie ze zwijadła nad przednią burtą trwa chwilę,
a ładunek pozostaje suchy i czysty na długo.

Wywrotka na podwoziu MAN TGE firmy Auto-Nadwozia Bednarczyk,
pierwsza homologowana w Polsce. Choć i dla niej standardem są burty 40 cm, tu zastosowano wyższe o 10 cm, składane z 3 profili aluminiowych (mogą być też stalowe), a skrzynia ma wymiary wewnętrzne
365x210 cm. Podnosi ją, z możliwością wywrotu 3-stronnego po przełożeniu sworzni, siłownik 5-tonowy Penta zasilany olejem z elektrycznego powerpacka Presko o mocy 2,3 kW. Konstrukcja podłogi jest całkowicie stalowa, ocynkowana ogniowo lub malowana, klient wybiera.

Siłownik
chromowany
nie koroduje
i tym samym nie
zużywa uszczelnień! Klient
wybiera.

33

VANekspert
wywrotu obliczony na 4-5 t będzie mógł faktycznie podnosić taki ciężar, a fabryczne instalacje
mają ograniczniki uniemożliwiające przeciążenie
skrzyni znacznie powyżej wyliczonej ładowności.
Małe wywrotki dostają u nas niezły wycisk, często przeciążane świadomie, czasami przypadkiem, gdy operator ładowarki sypnie od serca.
Na skrzyni może znaleźć się wtedy nawet 3 t piachu, nadwyżkę łatwiej rozładować wywrotem, niż
zrzucać łopatą. Tym niemniej obowiązkowym wyposażeniem każdej małej wywrotki powinien być
uchwyt na łopatę, tak do rozładunku, jak i wykopywania jej, gdy ugrzęźnie.
Niestety, wspomniana tendencja do oszczędzania nie omija wyposażenia opcyjnego i często dotyka okuć do mocowania ładunku w podłodze. Dla producenta wywrotki stanowią one spore utrudnienie, wymagając wykonania szczelnych misek w podłodze, dla użytkownika też, bo
osadza się w nich urobek, który trudno wymieść.
Obie strony solidarnie o nich „zapominają”, co
można z trudem usprawiedliwić tylko w przypadku węglarek, tam ważniejsze są dodatkowe przegrody poprzeczne skrzyni. W wywrotce budowlanej zawsze trafi się inny ładunek niż sypki,
a blaszana, lakierowana i zapiaszczona podłoga
nie zapewni wystarczająco dużego tarcia, by go
utrzymać.
MAN podejmuje się fabrycznego przygotowania podwozia do zabudowy wywrotki, co obejmuje detale zewnętrzne (np. okno w tylnej ścianie kabiny) i podłączenia do sterowania. Samochód w „trybie wywrotkowym” ma ograniczoną
prędkość jazdy, by kierowca nie ruszył z animuszem, nim opuści skrzynię. Na tablicy rozdzielczej przygotowano wolne miejsce na przyciski
do uruchamiania mechanizmu wywrotu z kabiny, ale większość użytkowników jest zdania, że
kierowca powinien wysiąść, by popatrzeć, gdzie
wysypuje ładunek i przez cały czas kontrolować
ten proces. Stąd zdalne sterowanie siłownikiem,
w najlepszych wykonaniach wywrotek z dodatkowym ułatwieniem: magnetycznym mocowaniem do słupka kabiny pilota na spiralnym przewodzie. Dobrze zaprojektowane skrzynie mają
dźwignię zwalniania dolnych zawiasów tylnej
burty do wywrotu umieszczone w takich miejscach, by kierowca znajdował się w tym momencie w bezpiecznym miejscu. Wywrotki 3-stronne
miewają także proste zabezpieczenia przed
błędnym zapięciem sworzni na przegubach kulowych: po przekątnej albo obu z przodu.
A jeśli to wszystko zawiedzie, jest jedno pocieszenie. MAN w ramach gwarancji mobilności zobowiązuje się dostarczyć samochód zastępczy
tego samego typu, jakiego używa klient, czyli na
czas naprawy w miejsce połamanej wywrotki podstawi nową. Takich przypadków można jednak
uniknąć, dobrze specyfikując pojazd przy zamówieniu i przestrzegając podstawowej zasady:
dopuszczalna masa całkowita, a ładowność,
to dwa zupełnie różne pojęcia!
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Pilnowaæ ³adunku i bhp!
Przekonanie, że sklejkowa podłoga z wzorem przeciwpoślizgowym utrzyma ładunek
„bo jest przecież taki
ciężki” jest powszechne, zupełnie mylne
i niestety rozciąga się
na stalowe podłogi
wywrotek o znikomym
współczynniku tarcia.
Podkładki przeciwpoślizgowe pod narożnikami palety robią
dużą różnicę, ale
przede wszystkim nie
wahajcie się używać
pasów do mocowania
ładunku i żądajcie
okuć w podłodze! Ale do mocowania trzeba wejść na skrzynię. Nie róbcie oszczędności na drabince czy stopniu naburtowym!
Głównym zadaniem
pasa jest zwiększenie
docisku ładunku do
podłogi, co niewiele
pomoże, jeśli nie ma
tarcia między nimi.
Najskuteczniejsze jest
unieruchomienie
kształtowe za pomocą
poprzeczki zapiętej
na burtach, tuż przed
zabezpieczanym
ładunkiem: nie wolno
pozwolić, by się rozpędził pod wpływem
sił bezwładności!

Burty umożliwią również zamocowanie
wysokich ładunków
za pomocą pasów
z końcówkami zakleszczającymi się na
profilu.
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Lekkie ¿urawie? To da siê zrobiæ
Z

amontowanie żurawia w lekkim samochodzie
to złożone zadanie i przyszły użytkownik nie
powinien powierzać go byle komu. Musi też sam
sobie zadać na początku trudne pytania. Wybrać
żuraw czy wyrób żurawiopodobny? Przy obfitości
światowych producentów, łatwo znaleźć na rynku
urządzenie tanie i nawet z dopuszczeniami unijnymi, ale marki bliżej nieznanej w tej dziedzinie.
Pracować legalnie pod wszelkimi obostrzeniami
dozorowymi, czy próbować sztuczek z udźwigiem
obniżonym tylko do rejestracji, a później hulaj dusza?
Jeśli trafiło na klienta krystalicznie uczciwego
i zabudowcę, który nie będzie go namawiał do
nadużyć, przed oboma stoją kolejne zadania. Jak
duży dobrać żuraw do podwozia 3,5-tonowego
lub o tylko nieco większej nośności? Oferty producentów zaczynają się od momentu udźwigu ok.
0,7 Tm, co oznacza, że można podnieść 200 kg
na wysięgu 3 m. To jest idealne rozwiązanie do
transportu beczek 200-litrowych z olejami i innymi płynami eksploatacyjnymi używanymi na budowach, niezastąpione w samochodach serwisowych. Taki udźwig wystarczy także do przeładunku wielu narzędzi ręcznych z własnym silnikiem
spalinowym, dużych kosiarek, kultywatorów itp.
Przy najlżejszych żurawikach spotyka się najprostsze rozwiązania, jak śrubowe nogi podporowe, obrót kolumny korbą, zasilanie od ręcznej
pompy hydraulicznej. Zaletą takich urządzeń
są mała masa (poniżej 100 kg z podporami)
i uproszczone wymagania dozoru technicznego.
Łatwo je także przekładać między różnymi pojazdami we flocie, przygotowanymi do szybkiego montażu. Większe żurawie wymagają powerpacków lub napędu od przystawki, a przede
wszystkim solidnego mocowania do ramy.
Możliwości lekkich żurawi stopniowo rosną,
pierwsza górna granica rozsądku to ok. 3,0 Tm,
ale można jeszcze nieco wyjść za nią, do ok.
4 Tm, ponieważ często tak wyposażony samochód świadczy tylko usługi podnoszenia i jeździ
bez ładunku. Takie wartości są pochodną masy
typowej palety z kostką brukową (1400 kg)
i oczekiwania, że żuraw ją zdejmie i odstawi obok
samochodu. Ale jak ją przewieźć pojazdem
o DMC 3,5 t, skoro po zabudowie zostaje w najlepszym razie 800 kg ładowności? Trzeba wziąć
pod uwagę masę własną urządzenia o takim
udźwigu, która wynosi co najmniej 300 kg przy
najprostszych podporach. Uczciwie, zamontowanie jednocześnie żurawia i skrzyni, a tym bardziej
wywrotki na podwoziu 3,5 t jest kolejną okazją
do konfliktu z prawem.
Od udźwigu zależy zasięg żurawia, liczba hydraulicznie wysuwanych ramion i możliwość współpracy z osprzętem: chwytakiem do palet, łyżką,
rotatorem. Kąt obrotu powinien być możliwie

Większość producentów wydziela osobną
linię lekkich żurawi
do najmniejszych pojazdów. W firmie HMF
noszą one nazwę
Handy i w opinii wielu
użytkowników
optymalnie łączą
małą masę, duży
udźwig i niezawodność. Najczęściej wybierany jest model
260-T o momencie
udźwigu 2,6 Tm, co
przekłada się na
możliwość podniesienia ładunku 730 kg
na wysięgu 3,5 m.

Żuraw za kabiną
wymusza znaczne
skrócenie skrzyni
ładunkowej...

... chyba, że zabudowca wykona niesymetryczną skrzynię! Dzięki takim
zamówieniom niezależne firmy nadwoziowe nie muszą obawiać się
konkurencji zakładów producenckich.
duży, najlepiej 360°, bo w ten sposób operacje
dźwigowe mogą być prowadzone niezależnie
od ustawienia samochodu. Nowoczesne żurawie
są wyposażone w systemy bezpieczeństwa chroniące załogę i ładunek. Te większe mają elektroniczne układy nadzorujące pracę. Uzupełnieniem
żurawia są nogi podporowe i czujniki prawidłowego rozłożenia nóg zgodne z dyrektywą maszynową.

35

VANekspert

Spotyka się żurawie wyglądające jak przykręcane 4 śrubami do podłogi skrzyni, ale to mylne
wrażenie, ponieważ pod podłogą znajdują się solidne blachy wzmacniające i rama pomocnicza. Niestety małe samochody mają ramy nie do końca przygotowane pod skomplikowane
konwersje. Żuraw przykręcany do podłogi musi mieć pod skrzynią stabilizator, powodujący
podwyższenie podłogi, chyba że zrobi się na niego miniburtkę…
Żurawik przygotowany do zamontowania na
tylnym zwisie na konsoli, dzięki której można
go szybko odłączyć, gdy nie jest potrzebny,
i równie łatwo zamontować.
Kompletna zabudowa składa się ze skrzyni
i żurawia przymocowanego do wspólnej ramy
pomocniczej lub osobno. Ale w którym miejscu?
Zamontowany za kabiną spowoduje skrócenie
użytecznej długości skrzyni. Jeśli mowa o krótkim TGE DoKa, to nawet poniżej 2 m, co i tak nie
jest złym wynikiem: wciąż mieszczą się 2 europalety. Przy pracy żurawiem przydatne okazują się
słupki demontowane, użytkownicy będą domagali
się przynajmniej jednej skrzynki narzędziowej na
pasy załadunkowe, łańcuchy, liny, zblocza.
Spotyka się także rozwiązania z małymi żurawiami montowanymi na zwisie tylnym lekkich
Na lekkich podwoziach da się zamontować
żurawie o momencie udźwigu nawet z zakresu 4-6 Tm, ale trzeba zapewnić odpowiednią
strukturę nóg podporowych, dość kosztowną.

36

podwozi. Tu ograniczeniem jest blokowanie wywrotu do tyłu, jeśli skrzynia jest samowyładowcza,
ale niekoniecznie: są rozwiązania z żurawiami
montowanymi na konsoli, łatwo odłączanymi, gdy
nie są potrzebne. Trzeba tylko wiedzieć, jak to zrobić! By opracować i zrobić dobrą zabudowę na
lekkim podwoziu należy znać liczne kruczki podczas kompletacji takiego pojazdu. Nie jest dla producenta problemem przygotowanie podwozia
pod zabudowę, by ułatwić życie zabudowcy, ale
musi o tym wiedzieć. Rozwiązania fabrycznie zrobione na linii są nawet tańsze od takich samych,
które musiałby wykonać zabudowca. Tu ważna
jest kompetencja handlowców, którzy nie zawsze
wiedzą, jak poprawnie przygotować specyfikację
pod zabudowę żurawia.
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Spalanie: walczyæ czy odpuœciæ?
T

o także bywa dyskutowane. Czy można znacząco oszczędzić na kosztach eksploatacji,
a zwłaszcza paliwa, w budowlanym samochodzie skrzyniowym, który jest na bakier z aerodynamiką, na ogół pokonuje krótkie dystanse z niewielkimi prędkościami i dużo pracuje na postoju, zużywając energię na napęd urządzeń?
Oczywiście tak, potencjał jest znaczny właśnie
dlatego, że opory ruchu są duże, a straty rosną
wraz z prędkością. Producent pojazdu dał do
tego mocne podstawy, montując silniki o niskim
spalaniu i liczne układy pomagające utrzymywać
go w ryzach. Pierwsi użytkownicy MAN-ów TGE
zgłaszają zużycie paliwa, wyliczane przez komputer pokładowy, na poziomie 6 l/100 km. Oczywiście dotyczy to furgonów i jest trudne do utrzymania na dłuższych trasach, ale nie zmienia faktu, że można jeździć oszczędniej bez najmniejszego wysiłku i dodatkowych kosztów.
Wystarczy tylko przestrzegać prostych zasad
przed i w czasie jazdy:
1. Patrz na pojazd, idąc w jego kierunku. Czy
stoi równo na wszystkich kołach? Nie odróżnisz
„na oko” niedużego spadku ciśnienia w oponach, ale łatwo dostrzeżesz taką, która jest zupełnie bez powietrza. Spójrz, czy pod spodem
nie ma wycieków – może paliwa ubywa inną
drogą, niż przez silnik?
2. Unikaj manewrowania przy zimnym silniku.
W miarę możliwości zaparkuj pojazd tak, by wyjeżdżać „na wprost”. Zimny silnik zużywa więcej
paliwa, a na biegu wstecznym najwięcej!
3. Silnik na biegu jałowym marnuje paliwo.
Niektórzy kierowcy długo rozgrzewają silniki
przed rozpoczęciem jazdy, co jest zbędne. Przy
prawidłowej obsłudze nawet zimny olej jest rozprowadzony w kilkanaście sekund i lepiej zrobić
to w ruchu, unikając na początku przyspieszania. Oczywiście trzeba nagrzać silnik, jeśli jest
konieczne usunięcie zamglenia lub szronu
z przedniej szyby, ale i na to jest sposób: elektryczne ogrzewanie! W naszym klimacie, bardzo
cenna zdobycz techniki.
4. Nigdy nie jedź za szybko i agresywnie.
To nie tylko wskazówka, ale i filozofia prowadzenia. Jeśli jesteś zdenerwowany, gdy prowadzisz,
podświadomie ten stan przekłada się na ostre
przyspieszenia, silne hamowanie i podejmowanie ryzykownych manewrów. Skutek to większe
zużycie paliwa, opon i całego pojazdu oraz większe ryzyko wypadku. Uspokój się, robiąc coś
przeciwnego, niż podpowiada chwilowe usposobienie, np. w gęstym ruchu wpuść kogoś na swój
pas. Jak raz nad sobą zapanujesz, szybko się
uspokoisz.
5. Utrzymuj pojazd w ruchu, by oszczędzać
paliwo, obserwując warunki i znaki drogowe,
przewidując rozwój sytuacji.

00:00:00
Elektryczne ogrzewanie przedniej szyby
w ciągu dosłownie
minuty rozpuszcza
szron na szybach, eliminując zarówno
skrobanie, jak i postój
z pracującym silnikiem, zużywającym
wtedy najwięcej paliwa i emitującym najwięcej szkodliwych
składników spalin!

00:01:00

6. Hamuj płynnie. Ostre hamowanie powoduje
marnowanie energii i zwykle pociąga za sobą
zwiększenie zużycia paliwa na przywrócenie
prędkości.
7. Hamuj głównie silnikiem, który wtedy nie
spala ani kropli paliwa. Nie oczekuj cudów skuteczności od diesla 2-litrowej pojemności, ale
wystarczy rozpocząć wcześniej, by użycie
hamulców zasadniczych ograniczyć do minimum. Obserwuj ruch, nie tylko pojazd bezpośrednio przed tobą, by wcześniej zdjąć nogę
z „gazu”.
8. Wykorzystaj rozpęd pojazdu. Z toną ładunku na skrzyni ma dużą bezwładność i zaskoczy
cię, jak daleko potrafi zajechać nawet z niewielkiego wzniesienia.
9. Jak najszybciej włączaj wysokie przełożenia skrzyni biegów, przyspieszając energicznie
i obserwując wyświetlacz z podpowiedzią na tablicy przyrządów. Ponieważ silnik jest dobrze wyciszony, często jedzie się długo np. na 5. biegu,
zamiast przełączyć na 6. Nie jest konieczne użycie każdego biegu, jeśli warunki drogowe pozwalają można przełączać np. 1-3-5., silnik
o dużym momencie zniesie to bez problemów.
10. Seryjnym wyposażeniem każdego TGE
jest komputer podróżny pokazujący spalanie
chwilowe i średnie. To cenne wskazówki co do
stylu jazdy.
11. Tempomat może być pomocny w ograniczaniu zużycia paliwa nie tylko na drogach szybkiego ruchu. Ale trzeba z nim współpracować,
bo tylko kierowca potrafi właściwie ocenić, kiedy lepiej wykorzystać bezwładność pojazdu do
przywrócenia żądanej prędkości.
12. Nie należy nadużywać klimatyzacji. W wielu przypadkach można ją zastąpić otwierając
okna tak, by wspomagać przewietrzanie kabiny
bez przeciągów.
13. Nie wahaj się korzystać z układu startstop, jeśli tylko warunki drogowe na to pozwalają. Bieg jałowy marnuje paliwo i jest niezdrowy
dla silnika. Start-stop nie jest z kolei obojętny dla
akumulatora – coś za coś.
14. Osłaniaj opończą skrzynię pustą lub z płaskim ładunkiem. Znacząca część oporu powietrza
jest powodowana przez tylną burtę.
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Przyczepa: milcz¹cy wspólnik

I

le roboty brudnej, ciężkiej, niemożliwej lub
szkodliwej dla samochodu można przerzucić
na przyczepę, wszyscy budowlańcy już wiedzą
i nie ma potrzeby uświadamiania im tych korzyści. Warto za to przypomnieć pewne prawne ograniczenia, by nie korzystali z tych możliwości
ponad miarę, podczepiwszy przyczepę do MANa TGE.
Na początek jednak zła wiadomość. Jednym
z układów wspomagających kierowcę dostępnych w tym modelu jest Asystent Cofania z Przyczepą. Nazwa jest nieco myląca: on całkowicie
przejmuje kierowanie przy tym trudnym manewrze. Kierowca musi jedynie wstępnie zadać kierunek i kąt jazdy za pomocą dźwigienki ustawiania lusterek zewnętrznych. Układ po pierwszych
metrach rozpoznaje, jak porusza się przyczepa
względem samochodu i precyzyjnie wprowadza
ją w zadane miejsce. Niestety, działa to na zasadzie analizy obrazu z kamery, którą można zamontować tylko w furgonach. To samo dotyczy
zresztą kamery wspomagającej cofanie, dzięki
której można precyzyjnie ustawić hak pod zaczepem, redukując do minimum wysiłek przy podtaczaniu ponad 2-tonowej przyczepy. Dodatkowo przy cofaniu dostrzeże się w porę wyłamanie
przyczepy, grożące kolizją dyszla ze zderzakiem.
Jeśli często pracuje się w zestawie, lepiej wybrać
brygadówkę z obiema opcjami.
Konkurencja zazdrości MAN-owi Asystenta
Cofania, sugerując, że jak ktoś nie umie manewrować z przyczepą, to powinien zmienić fach, ale
to nie tak. Nawet najlepszy kierowca może popełnić błąd, jeśli wyruszył o świcie ze Śląska, by
dowieźć minikoparkę do nowej budowy na Mazurach. Asystent działa sprawnie o każdej porze
dnia i roku.
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Nowoczesne samochody z instalacją połączoną siecią CAN
skłaniają do korzystania z fabrycznych haków holowniczych,
montowanych w autoryzowanych serwis a c h . Ty l k o w t e d y
można być pewnym,
że podłączenie przyczepy nie spowoduje
sygnalizowania błędów. Układ ESC dostanie informację
o przyczepie i zmodyfikuje tryb działania,
wyłączą się czujniki
cofania (w furgonie).

UWAGA
Polskie przepisy wymagają, by samochód ciągnący był
1,33 razy cięższy od
przyczepy z hamulcem najazdowym.
MAN TGE o DMC
3,5 t może ciągnąć
przyczepę o masie
całkowitej 2600 kg.

W podwoziach pozostaje skorzystanie z kamer
akcesoryjnych dostępnych na rynku, zamontowanych przez fachowców umiejących wyciągnąć
zasilanie i sygnał od świateł cofania bez zakłócenia instalacji elektrycznej samochodu.
Niezależnie od typu nadwozia, układ ESC
obejmuje funkcję stabilizacji całego zespołu,
musi tylko mieć sygnał o podpięciu przyczepy
z fabrycznej wiązki. Wtedy zaczyna mierzyć siły
boczne wprowadzane na hak. Przy dużych prędkościach jazdy z wysoką przyczepą o krótkim
dyszlu zdarzają się jej oscylacje względem haka,
spowodowane chwilowym przeciążeniem kół po
jednej stronie (np. od podmuchu wiatru). Tracą
przyczepność, przyczepa wyjeżdża w bok i wraca, ale czasami pogłębia te wahnięcia w kolejnych cyklach aż do wywrócenia. ESC wykrywa
to i przede wszystkim energicznie hamuje, by
przekazać to polecenie hamulcowi przyczepy
i ją „wyprostować”.
O jak ciężkiej przyczepie mowa? MAN zezwala na ciągnięcie przyczepy hamowanej o DMC
nawet 3500 kg, ale masa dopuszczalna zespołu
to 6000 kg w samochodach 3,5-tonowych
z przednim napędem, 6500/7000 kg z tylnym zależnie od mocy silnika. Wersje 5-5-tonowe będą
mogły tworzyć zestawy o DMCZ do 8 t. (WK)

