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Transport daleki

Wycofano je po kryzysie 2008/9, gdy 
w tym segmencie rynku powstała szcze-
gólnie duża nadpodaż. Powrót nie był 
łat wy ze względu na organizację produk-
cji. Naczepy podkontenerowe i systemy 
wymienne przypisano zakładowi Gotha, 
który wyspecjalizował się w wywrotkach, 
technologicznie zupełnie im było nie po 
drodze.

Obecnie sytuacja rynkowa jest bardziej 
sprzyjająca. Globalny łańcuch dostaw 
nieodmiennie opiera się na kontenerach 
dostarczanych do portów morskich. 
Na całym świecie jest obecnie 38 mln 
kontenerów, wykorzystywanych bardzo 
intensywnie. Z portów trzeba je wywieźć 
w głąb lądu transportem drogowym, ko-
lejowym lub śródlądowym; ten pierwszy 
jest najbardziej elastyczny, a ostatni oka-
zał się najbardziej zawodny w roku suszy, 
jaka nawiedziła Europę. Dlatego jest co-
raz więcej zapytań o naczepy, chłonność 
tego segmentu rynku ocenia się na od 9 
do nawet 12 tys. pojazdów rocznie. 

Sprzedawcy Schmitz Cargobull długo 
musieli odpowiadać klientom: „u  nas 
kupicie kurtynówkę, chłodnię albo wy-
wrotkę, po kontenerówkę zapraszamy 
do konkurencji”. To nawet nie brzmi dob-
rze, toteż do programu Schmitz wracają 
3 naczepy S.CF, natomiast problem 
braku mocy produkcyjnych rozwiązano 
za pomocą tureckiego partnera, firmy 
Koluman Otomotiv Endüstri. Ona wyko-
nuje podwozia podkontenerowe skon-
struowane i  walidowane przez Schmitz 
Cargobull; sprzedaż i  obsługa też będą 
po stronie niemieckiej fi rmy. Jej celem są 
głównie własny rynek, kraje Beneluksu 
i  Skandynawii, ale nowe naczepy będą 
dostępne w całej Europie. Wielkość do-
staw ustalono na 1000 jednostek rocznie 
do 2021 r. 

Koluman Otomotiv Endüstri produkuje 
pojazdy użytkowe (naczepy uniwersalne, 
cysternowe, betonomieszarki) od ponad 
pół wieku. „Proces produkcyjny zostanie 
w  pełni skonfi gurowany zgodnie z  na-

Schmitz Cargobull
wraca do podkontenerówek
Po 10 latach przerwy Schmitz Cargobull ponownie oferuje naczepy podkontenerowe. Wcześniej firma 
miała pełen program podwozi z łabędzią szyją i prostą ramą, w tym oryginalną konstrukcję Sliding 
Bogie z przesuwanym całym wózkiem jezdnym. 

szymi standardami, by zagwarantować 
klientom jakość, której oczekują. Nasi 
klienci otrzymają oryginalne pojazdy 
Schmitz Cargobull” – zapewnia Andreas 
Schmitz. Przewoźnikom specjalizującym 
się w transporcie intermodalnym Schmitz 

Do oferty Schmitz trafi ą 3 pojazdy z gamy S.CF: od lewej Gooseneck 45’ Euro,  
Gooseneck 45’ Euro Light i Gooseneck 40’ LX, opracowane w Niemczech, produ-
kowane w Turcji. 

zaproponuje 3 warianty podwozi z  ła-
będzią szyją do transportu kontenerów: 
S.CF Gooseneck 45’ Euro, S.CF Goose-
neck 45’ Euro Light i S.CF Gooseneck 40’ 
LX. To niejako wyciąg z wcześniejszego 
programu, skoncentrowano się na nacze-

Najbardziej uniwersalne jest podwozie S.CF 45’ Euro, z belkami i zamkami umoż-
liwiającymi podejmowanie kontenerów od 20; do 45’, rozsuwane z tyłu i z przodu. 
Ceną za tą wszechstronność jest masa własna 5600 kg. 

S.CF 40’ Euro z tylnym rozsuwem zabiera kontenery 20’ (z tyłu), 2x20’ lub 40’ 
z tunelem. W opcji są zamki o regulowanej wysokości i rozkladane podpory do 
40-tek bez tunelu. Masa własna to 4980 kg. 
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pach prostych w obsłudze, o niewielkich 
wymaganiach serwisowych i  niezawod-
nych, odchudzając je nieco.

Istotną zaletą podwozi S.CF Goose-
neck jest mała wysokość profi lu ramy na 
wysokości płyty siodłowej: w sumie 130 
mm. Oznacza to, że nawet przy trans-
porcie kontenerów o  dużej wysokości 
i siodle na wysokości 1100 mm zestaw 
mieści się w  4-metrowej skrajni. Dzięki 
zanurzeniowej powłoce kataforetycznej 
podwozia są wyjątkowo wytrzymałe 
i  odporne na korozję. Otwarte profile 
belek kontenerowych uniemożliwiają 
gromadzenie się wody, a  tym samym 
zmniejszają ryzyko korozji. Profi l zopty-
malizowany za pomocą obliczeń MES 
zachowuje elastyczność belek pod 
obciążeniem kontenerem, zapobiegając 
pęknięciom ramy. 

We obu podkontenerówkach z tylnym 
wysuwem zastosowano ramę centralną 

W styczniu Schmitz Cargobull dostarczył rosyjskiemu klientowi, 
fi rmie X5 Retail Group N.V., pierwszą naczepę chłodniczą o długo-
ści 16,8 m ze ścianami wykonanymi z jednolitego panelu FERRO-
PLAST. Nietypowe wymiary to dla fi rmy nie nowość, długie chłodnie 
wykonywano już wcześniej na tak odległe od siebie rynki jak Rosja 
czy Południowa Afryka. Wtedy wykorzystywano panele łączone, do 
czego FERROPLAST jest przygotowany konstrukcyjnie. Jednolity 
panel ma jednak większą wytrzymałość, jest także szczelniejszy tak 
pod względem przenikania ciepła, jak i wilgoci. 

Zastosowanie jednoczęściowych ścian było możliwe dzięki uru-
chomieniu nowej instalacji spieniania w litewskim zakładzie Schmitz 
w Poniewieżu. „Długość większa o 25% oznacza o 25% więcej 
palet, 25% mniej kursów, mniejsze zużycie paliwa, a tym samym 
niższą emisję CO2. To znacznie większa wydajność  transportu” – 
szczycił się Boris Billich, członek zarządu Schmitz Cargobull odpo-
wiedzialny za sprzedaż w czasie przekazania pierwszego pojazdu.

Długa chłodnia mieści 41 palet. Gorzej może być z ładownością, 
ale masa zwiększa się tylko o dodatkowy fragment nadwozia, pod-
wozie jest takie samo jak w standardowych chłodniach Schmitz ze 
względu na rosyjskie przepisy o DMC. „Dzięki nowym naczepom 
o długości 16,8 m chcemy wprowadzić nowy wymiar transportu 
między centrami dystrybucyjnymi i  wpasować go w ogólny system 
logistyczny Grupy” – wyjaśnił Kirił Kuzmenko, dyrektor transport 

Długa chłodnia Schmitz w służbie X5 Retail Group

w Grupie X5 Retail Group, która jest czołowym rosyjskim dystry-
butorem żywności i jednym z tamtejszych pionierów nowoczesnej 
logistyki i dystrybucji. W ciągu 13 lat współpracy z Schmitz Cargo-
bull kupiła ona ok. 1,2 tys. pojazdów chłodniczych Schmitz. 

i regulację długości za pomocą siłownika 
pneumatycznego, z mechaniczną bloka-
dą. Tłoczysko cylindra jest umieszczone 
wewnątrz centralnej rury i  ma długą 
żywotność. Tył naczepy jest chroniony 
przez zderzaki umieszczone na tylnej 
belce na wysokości rampy, dodatkowy 
stalowy odbój na całej szerokości po-
jazdu zapobiega uszkodzeniom podczas 
załadunku od tyłu za pomocą wózka 
wid łowego. Standardowo przednia oś 
jest podnoszona.

S.CF Gooseneck 45’ Euro to uniwersal-
ne podwozie do kontenerów o długości 
od 20’ do 45’ EC. Można nimi przewozić 
kontener 20’ w środku lub równo z tyłem 
i 30’ równo z tyłem. Dzięki ręcznie wysu-
wanemu przedniemu przedłużeniu ramy 
z  opatentowanymi zamkami Multi Lock 
można zabezpieczyć również kontenery 
z tunelem, z lub bez ściętych narożników, 
a także bez tunelu. Składane zamki Klapp 

Schmitz Cargobull demonstrował w ostatnich latach chłodnię 
o nawet większej długości 17,8 m, z którą zestaw naczepowy 
ma długość 18,75 m – taką samą, jak przyczepowy. Rynek 
europejski przyjmuje ten pomysł opornie, co innego przodujący 
transport ra…, to jest, rosyjski. 

S.CG Gooseneck 45’ Euro Light najlepiej sprawdzi się przy kontenerach 40’ 
z tunelem i 45’ z długim tunelem i ściętymi narożnikami. Opcyjnie może być przy-
stosowana do 40’ beztunelowych, zmieści także 45’ z krótkim tunelem i prostymi 
narożnikami, ale za zezwoleniem. 

Lock służą do zamocowania z tyłu przed-
niego kontenera przy załadunku 2x20’ 
i po prostu chowają pod ramę podczas 
transportu kontenerów tunelowych. Dwa 
opcjonalne zamki Step Lock umożliwiają 
regulację wysokości na tylnym przedłu-
żeniu ramy do kontenerów z tunelem lub 
bez niego.

S.CF Gooseneck 40’ LX jest idealnym 
rozwiązaniem do wydajnego transportu 
kontenerów 20-stopowych (1x20’ z  tyłu 
lub 2x20’) oraz kontenerów 40’ z  tune-
lem lub bez. To podwozie ma tylko tylny 
wysuw ramy. Standardowo przewiezie  
tunelowe 40-tki; zamki Step Lock o regu-
lowanej wysokości na tylnej belce, a tak-
że dodatkowe wsporniki kontenera bez 
tunelu mogą być wybrane jako opcja lub 
zamontowane w późniejszym terminie.  

Naczepa S.CF Gooseneck 45’ Euro 
Light jest lekką opcją w  programie 
Schmitz. Zoptymalizowane pod wzglę-
dem masy podwozie ze skośnymi po-
przeczkami ramy waży 4250 kg, a służy 
do przewozu kontenerów 40’ i  45’. Kon-
tenery 45’ z krótkim tunelem lub pros tymi 
narożnikami mogą być transportowane 
za zezwoleniem, naczepa może być 
opcjonalnie wyposażona w adaptery do 
kontenerów 40-stopowych bez tunelu. 
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