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Grupa Krone zakończyła miniony 
rok fi nansowy 2017/2018 (1.08.17-

31.07.18) z  rekordowym obrotem ok. 
2,13 mld euro, o 200 mln większym, niż 
w poprzednim. Dział Pojazdy Użytkowe 
przyczynił się do tego obrotem 1,49 mld 
euro, większym o  13,6%. Ponad 26% 
przychodów wygenerowano na rynku nie-
mieckim, wciąż najważniejszym dla fi rmy. 
Inne kluczowe rynki to Europa Zachodnia, 
która stanowi 42,6% sprzedaży i Europa 
Wschodnia (22%). 

Żeby wyjąć, trzeba najpierw włożyć: 
Grupa Krone wydała w tym czasie prawie 
54 mln euro wydano na środki trwałe, 
w tym blisko 40 mln euro na nowe cen-
trum powłok ochronnych ram naczep 
w  Werlte. To największa jednorazowa 
inwestycja w  historii fi rmy, ale pozycja 
europejskiego producenta nr 2 zobowią-
zuje i wymaga umocnienia, a może nawet 
zbudowania odskoczni na najwyższe 
miejsce podium? Jeśli umiejętnie używać 
statystyki, Krone może to zrobić względ-
nie łatwo, ponieważ jest czołowym euro-
pejskim producentem nadwozi wymien-
nych. Zliczając nie pojazdy, a „jednostki” 
dystans do Schmitza jest niewielki, na ten 

Grupa Krone inwestuje, by zarabiać
rok planuje się 59,5 tys. szt. Już wkrótce 
całkowita produkcja Krone będzie na-
wet większa! Trwa rozbudowa zakładu 
w Herzlake, którego wydajność zostanie 
podwojona do 25 tys. nadwozi rocznie. 
Oczywiście nie chodzi o  szermowanie 
liczbami dla ambicji, tylko o zaspokojenie 
rosnącego udziału transportu kombi-
nowanego, w  którym Krone chce być 
graczem nr 1. 

Rzecz w  tym, że ma ku temu mocne 
podstawy strukturalne. Zakład w Herzlake 
należał przez lata do rodziny Brüggen, 
partnerów kompetencyjnych zajmujących 
się tą częścią produkcji, która nie pasowa-
ła do technologii w Werl te. Nawet zakład 
naczep chłodniczych w Lübtheen, formal-
nie był własnością Brüggenów. W 2016 r. 
wobec braku spadkobierców zdecydowa-
no o połączeniu z Grupą Krone. Dwa lata 
wcześniej wchłonęła ona markę Gigant, 
rozbudowała jej zakład w Dinklage i pod-
jęła produkcję własnych osi, dochodząc 
do wydajności 300 szt. dziennie. Jeszcze 
2 lata przed tym byliśmy świadkami uru-
chomienia zakładu Krone w tureckim Tire, 
który miał być zawiadywany przez tam-
tejszego partnera, ale ostatecznie trzeba 

było przejąć nad nim całkowitą kontrolę.  
Takie decyzje spowodowały rozrost 
Krone do wymiarów wielozakładowego 
i  międzynarodowego przedsiębiorstwa, 
nad którym niełatwo zapanować. Dlatego 
rozrasta się i  odmładza management, 
w którym kluczowe pozycje zajmują ludzie 
od wielu lat związani z Krone, sprawdze-
ni na różnych szczeblach zarządzania. 
Trwa również proces integracji Progress 
2020, w wyniku którego w przyszłym roku 
wszędzie będą stosowane jednakowe 
procedury. 

Znacznie wcześniej dzielono się tech-
nologiami produkcji pojazdów czy nad-
wozi, a identyczne są w zakładzie maszyn 
rolniczych Spelle. Dzięki temu zyskano 
wielką wiedzę i sprawdzonych partnerów 
przemysłowych, znakomicie oszczędzając 
na kosztach przy kolejnych etapach roz-
woju. Przykładem właśnie zabezpieczenie 

Bernard Krone, Partner Zarządzający Krone Group, jest zadowolony z wyników 
fi rmy w roku fi nansowym 2017/2018. „Powtarzający się wzrost sprzedaży świadczy 
o sukcesie naszej strategii pozycjonowania się jako dostawcy kompleksowych usług 
dla naczep i maszyn rolniczych. Ponadto, jako średnie i rodzinne przedsiębiorstwo 
korzystamy z bycia szybkim, elastycznym i innowacyjnym. Wskaźnik kapitału włas-
nego w wysokości 47% stwarza nam solidne podstawy fi nansowe, które dają swo-
bodę wdrażania kolejnych innowacji, a tym samym kontynuowania ścieżki trwałego 
wzrostu. Co więcej, dywersyfi kacja naczep i maszyn rolniczych oferuje nam wyjątkowe 
możliwości, ponieważ opracowujemy rozwiązania dla obu rodzajów produktów, po-
magając klientom na całym świecie sprostać ich wyzwaniom. Szybko rosnąca liczba 
ludności na świecie wymaga zwiększonej i bardziej wydajnej produkcji żywności, co 
nieuchronnie pociąga za sobą wzrost transportu towarowego. Cyfryzacja odgrywa 
kluczową rolę w tym kontekście. Już dziś Krone oferuje szeroką gamę przyszłościo-
wych rozwiązań dla inteligentnych maszyn rolniczych i naczep.”
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przeciwkorozyjne metodą gruntowania 
kataforetycznego i lakierowania proszko-
wego, tradycyjne dla Krone i stosowane 
we wszystkich zakładach. Zawsze sta-
rano się, by był to proces zapewniający 
najwyższą jakość powłok, a  zarazem 
oszczędzający energię i środowisko. Ale 
wymagania rosną tak ze strony klien-
tów, jak i  przepisów, producent z  kolei 
chciałby malować szybko i tanio. Dlatego 
zdecydowano się na postawienie obiektu 
nowego od podstaw, na który szczęśliwie 
znaleziono miejsce przy zakładzie Werlte, 
likwidując magazyny. Nie było to łatwe, 
bo budynek Centrum Powłok Ochronnych 
ma wymiary 120x130 m i wysokość 16 m, 
a z nadstawkami nawet 20,5 m. To wyżej, 
niż przewidywał plan zagospodarowania, 
ale władze Emslandu nie robiły trudności 
swojemu głównemu żywicielowi. 

Duża powierzchnia i  objętość były 
potrzebne, by zmieścić całkowicie zauto-
matyzowaną linię nowoczesną tak co do 
wydajności, jak i  przepływów materiału 
w  specyfi cznej organizacji Krone, która 
nie spawa u  siebie ram. Kompletne su-
rowe ramy są dowożone naczepami od 
zewnętrznych kooperantów i  trafi ają do 
magazynu, z którego są następnie poda-
wane w optymalnej kolejności na montaż. 
Magazyn jest ogrzewany ciepłym powiet-
rzem z odzysku, tak że rama kierowana 
do komory śrutowania jest sucha i w tem-
peraturze pokojowej. Podczas dalszego 
transportu przez instalację wykorzystuje 
się bardzo lekkie nośniki, układ został za-
projektowany na maksymalną ładowność 
4 t, co ogranicza całkowitą przenoszoną 
masę, oszczędzając energię. 

Rama jest oczyszczana materiałem 
ściernym wyrzucanym przez 22 turbi-
ny – jest ich o ponad 2 razy więcej niż 
w poprzedniej instalacji. Optymalny efekt 
zapewnia trójwymiarowy układ turbin, 
dopracowany w próbach symulacyjnych. 

Surowe ramy są dowożone od poddo-
stawców naczepami, po 4 naraz. Dok 
rozładunkowy jest przelotowy, oszczę-
dzając manewrów kierowcy  zestawu.

Magazyn ram jest 
wentylowany po-
wietrzem osuszo-
nym i ogrzanym 
na stanowiskach, 
na których stygną 
ramy po katafo-
rezie. Dwie suw-
nice wyciągają te 
wskazywane przez 
system i kierują do 
śrutowania.

Całkowicie au-
tomatyczna linia 
kataforezy może 
pracować na 3 
zmiany, produku-
jąc na skład do 
magazynu bufo-
rowego, w którym 
stygną po piecu. 
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Zespół 22 turbin 
ustawionych pod 
różnym kątem 
wymiata zendrę 
i rdzę z każdego 
zakątka  ramy, 
p r z e r z u c a j ą c 
25 t śrutu na każ-
dą! Na końcu jest 
stanowisko, na 
którym  rama jest 
otrząsana z zanie-
czyszczeń.

Zabezpieczone przez fosforanowanie 
i grunt katodowy ramy zaczekają na 
swoją kolejkę do lakierni proszkowej.

Stalowy śrut osiąga prędkość do 300 
km/h i sięga do każdego zakamarka ramy. 
Ponieważ może zostać tam uwięziony, 
oczyszczona rama jest mocowana do ma-
sywnej ramy i w niej wykonuje sekwencję 
obrotów i przechyłów, by usunąć resztki 
ścierniwa. 

Następny proces to 15 kolejnych za-
nurzeń w wannach składających się na 
nową instalację KTL. Podłoże jest najpierw 
oczyszczane i odtłuszczane natrys kowo, 
a następnie dwukrotnie zanurzane w ką-
pieli odtłuszczającej i płukane. Po aktywa-

cji powierzchni następuje fosforanowanie. 
Rama pokrywa się warstwą fosforanu 
cynku, po dwóch kolejnych płukaniach 
poddaje się ją pasywacji, poprawiając 
właściwości ochronne i  przyleganie 
podkładu. Jeszcze jedno płukanie wodą 
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zdemineralizowaną i rama przechodzi do 
zasadniczego etapu nakładania podkładu, 
podłączona pod napięcie 300 V i  prąd 
2300 A. Stosowana farba zawiera do-
datek, który znacznie poprawia grubość 
warstwy na krawędzi. Aby zwiększyć 
przyjazność procesu dla środowiska 
Krone używa farb na bazie wody o reszt-
kowej zawartości rozpuszczalnika. Po 
zagruntowaniu następuje płukanie dwoma 
ultrafi ltratami w celu usunięcia nadmiaru 
podkładu. Rama przebywa w kąpieli prze-
ciętnie 90 minut. 

Powłoka podkładowa jest następnie 
utwardzana w jednym z 10 pieców o wy-
sokiej sprawności w  temperaturze ok. 
190°. W zależności od typu ramy trwa to 
od 40 do 60 minut. Powietrze wylotowe 
z pieców jest oczyszczane przez dopa-
lanie, a odzyskane ciepło służy do ogrze-
wania zbiorników procesowych linii KTL. 
Po wyjściu z pieca ramy są schładzane 
powietrzem zewnętrznym przez układ wy-
dajnych dysz, ale tylko do ok. 100o i takie 
gorące są przechowywane w  zautoma-
tyzowanym magazynie buforowym. Sty-

gnąc, ogrzewają powietrze z otoczenia, 
kierowane do magazynu ram surowych. 

Dalej system sterowania produkcją 
dobiera dla zmagazynowanych ram 
kolejność i  komorę lakierni proszkowej, 
kierując się kolorami zamawianymi przez 
klientów i  podobieństwem konstrukcji. 
Wszystko po to, żeby było jak najszyb-
ciej i  jak najtaniej. W kabinie proszkowej 
skaner 3D mierzy geometrię każdej ramy, 
przygotowując odpowiednie położenie 
47 automatycznych pistoletów, zamonto-
wanych na różnych osiach. Sieciowanie 
powłok proszkowych odbywa się w jed-
nym z  10 pieców na piętrze Centrum. 
Gotowa rama jest składowana w kolejnym 
magazynie na tym poziomie, nim system 
skieruje ją na montaż. 

W każdym etapie uwzględniono zmniej-
szenie zużycia energii i  jej maksymalny 
odzysk. Od momentu zeskanowania kodu 
na surowej ramie automatyka tak dobiera 
czynności, by maksymalnie ograniczyć 
transport. Od razu wiadomo, jakie powłoki 
będą nakładane na konkretny egzemplarz 
i  jeśli np. klient zamówił nietypowy kolor 
z gamy RAL, ta rama może być poma-
lowana przed innymi, jeśli instalacja ma-
lowania proszkowego szykuje się akurat 
do zmiany na taki lakier. Później poczeka 
w buforze na swoją kolej montażu, ale już 
oszczędzono produkując większą par-
tię bez zmiany koloru. W  sumie, dzięki 
inteligentnemu wykorzystaniu odzysku 

ciepła i wyeliminowaniu zbędnych czyn-
ności Centrum zużywa o  43% mniej 
energii i 23% mniej prądu w porównaniu 
z  tradycyjną instalacją. Czyli wykonuje 
zadania przy niższych kosztach, a wydaj-
ność ma wielką, średnio prawie 9 ram/h. 
Teoretycznie może pracować przez 
24 h, 7 dni w tygodniu i 365 w roku, bo 
ludzi tam niewielu. Oczywiście ceną za 
to jest 16,5 tys. m2 powierzchni, jaką 
zajmuje. Sporo z  tego poszło na ma-
gazyny buforowe i  swobodny przepływ 
powietrza między strefami gorącymi 
i wymagającymi grzania. Budowa trwała 
13 miesięcy, dłużej projektowano ten 
obiekt, choć Krone zatrudniła spraw-
dzonych partnerów, firmy: Eisenmann 
(inżynieria procesowa), Amova (zauto-
matyzowany transport), Wheelabrator 
(śrutownia), Gema Europe (lakiernia 
proszkowa). Współpracowały one przy 
każdej inwestycji od Werlte do Tire, ale 
nad tym niezwykłym Centrum musiały się 
dłużej pochylić. 

Dodatkową nagrodą jest wyróżnienie 
niemieckiej agencji energetycznej dena, 
która uznała Centrum za „latarnię mor-
ską”, przykład dla innych, jak oszczędzać 
energię i zmniejszać emisję CO2. Wymier-
ną korzyścią jest uzyskanie dotacji, która 
nie musi być zwracana, jeśli założone cele 
zostaną osiągnięte. To wprawdzie „tylko” 
5% kosztów, ale przy takiej dużej wartości 
inwestycji cenne wsparcie. 
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W lakierni pojawiają się ludzie, ale być 
może tylko na czas rozruchu linii. Malo-
wanie jest zautomatyzowane, a że używa 
się farb proszkowych, odpadają proble-
my z organicznymi składnikami lotnymi.

Koniec wieńczy dzie-
ło: rama z wypaloną 
powłoką trafi a do ko-
lejnego magazynu, 
by wyczekiwać na de-
cyzję  systemu ste-
rującego, kierującą 
ją na montaż. War-
stwa proszkowa jest 
odporna na czynniki 
atmosferyczne, a do 
tego jednakowa na 
powierzchniach po-
ziomych i pionowych, 
poprawiając wygląd.

Pod koniec lutego ruszyła budowa centrum walidacyjnego Krone 
Future Lab w parku przemysłowym Linden opodal Werlte. Będą tam 
skupione wszystkie prace projektowe, konstrukcyjne i badawcze 
dotyczące pojazdów, maszyn i osi. Bernard Krone zapowiedział 
poświęcenie dużej uwagi autonomizacji jazdy ze względu na liczne 
interfejsy w pojazdach fi rmy, które mogłyby posłużyć do wymiany 
informacji. Laboratorium Krone Future Lab powstaje na łącznej 
powierzchni około 13 ha, obiekt obejmie halę warsztatową, halę z 
stanowiskami testowymi i powierzchnie biurowe. Wartość inwesty-
cji w Future Lab tylko w 1. etapie to ok. 20 mln euro. 

Łączne wydatki Grupy Krone w tym roku zaplanowano na 70 mln 
euro. Produkcja naczep to droga przyjemność. 


