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serwis napraw powypadkowych i bieżących
centralny magazyn części zamiennych
finansowanie fabryczne
wynajem długookresowy

Jest w życiu każdego człowieka taki
moment, że choćby poznał wszelkie
tajemnice i wszelką wiedzę oraz mówił
językami ludzi i aniołów, to czuje się
niczym miedź brzęcząca lub cymbał
brzmiący. Dla nas taka chwila następuje
na szczęście tylko raz na 3 lata z okazji
monachijskich targów Bauma. Impreza
przytłacza już samą powierzchnią i liczbą
wystawców (których było w tym roku
ok. 3,7 tysiąca), ale przede wszystkim
niesłychanym zróżnicowaniem tego, co
służy do rycia pod ziemią czy stawiania na
niej rozlicznych obiektów. Obok maszyn,
o których uczą w szkołach, pojawiają się
bardzo specjalizowane urządzenia, silniki
i narzędzia do nich, części zamienne do
tych silników i narzędzi, kabiny, opony…
ogarnąć to wszystko wręcz nie sposób,
a co dopiero zrozumieć.
Lecz gdy mimo tej depresji przeglądać
zebrane na Baumie materiały, zaczynają
pojawiać się znane hasła. „Globalna urbanizacja, zrównoważone budownictwo,
zaostrzone normy emisyjne, brak wykwalifikowanych operatorów”... Jesteśmy
w domu! Branża budowlana ma te same
problemy, co transport, i podobne sposoby
na ich rozwiązanie.
Wróćmy jeszcze na moment do samych
targów, by wyjaśnić pokrótce, dlaczego
były po raz kolejny rekordowe, przyciągając ponad 620 tys. gości z całego świata.
Otóż ludzkość w ostatnich latach bardzo
aktywnie kopie i buduje, realizując lub
planując inwestycje, przy których nasz
przekop Mierzei czy tunele na Zakopiankę
są zabawą w piaskownicy. Na ukończeniu
jest np. najdłuższy na świecie most puszczony całkowicie nad wodą, 36 km stali
i betonu postawione przez Koreańczyków
w Kuwejcie za drobne 2,6 mld USD.
Chińczycy połączą siecią mostów i tuneli
5 wysp w delcie Jangcy – to w sumie
28 km, można powiedzieć drobiazg
w porównaniu z najdłuższym na świecie
55-km mostem nadmorskim, który jest ich
dziełem. Zbierają już fundusze na kolejne
rekordowe przedsięwzięcie w Europie:

najdłuższy tunel pod dnem morskim między Tallinem a Helsinkami, raptem 103 km
betonowej rury pod Zatoką Fińską.
Z drobniejszych prac, Genua buduje
most po głośniej katastrofie w sierpniu
ub. roku i już usunęła resztki starego,
a Rumuni chcą zrobić jeszcze jedną
przeprawę przez Dunaj. To dwie robótki
ponad kilometrowe. Trwają też rozbudowy
infrastruktury miejskiej, jak projekt Grand
Paris; Sztokholm chce stać się metropolią
mniejszą może skalą mieszkańców, ale
supernowoczesną.
Jakie z tego wnioski? Buduje się lub
wyburza wszędzie, a maszyny do tego
jest wygodnie obejrzeć na Baumie i stąd
wspomniane setki tysięcy klientów, którzy
dobrze wiedzą, po co przyjechali. Buduje
się w miastach i pod ziemią, gdzie szkodliwe składniki spalin i hałas są szczególnie
uciążliwe, toteż ustawodawcy przykręcają
emisyjną śrubę. Ta Bauma była pierwszą,
na której obowiązywały nowe normy Euro
Stage V i US EPA Tier 4 Final. Niestety, po
wielu latach pewnej harmonizacji przepisów po obu stronach Atlantyku odebrano
producentom silników ten komfort.
Nie jest zaskoczeniem, że norma EU
Stage V zaostrzyła przede wszystkim
dopuszczalną emisję cząstek stałych
zarówno w odniesieniu do masy, jak
i liczby, co dla non roadu jest nowością.
Limit 15 mg/kWh jest obniżony o 40%
względem Stage IV i narzuca zastosowanie DPF. Dla przedziału mocy 56-130 kW
norma Stage V zacznie obowiązywać od
1 stycznia 2020 r., czyli zaraz! Małe silniki
o mocy poniżej 19 kW, jak również duże
o mocy powyżej 560 kW (których wcześ
niej normy emisyjne nie dotyczyły) też
są objęte limitami, mniej restrykcyjnymi:
maks. masę PM ustalono odpowiednio na
0,4 g/kWh i 0,45 g/kWh, wprowadzając
także graniczne wartości dla NOx i HC
razem lub osobno. Nie ścisła litera prawa
jest tu ważna, lecz wrażenie, jakie wywołała.
SCR + DPF spowodowały niemałą rewolucję w ciężarówkach, w których jednak

zespół oczyszczania spalin można było
upchnąć wzdłuż ramy, nie bez kłopotów,
ale chociaż w przestrzeni mniej więcej
otwartej. W większości maszyn nie ma
tego komfortu. Do dyspozycji jest komora
silnika, którą trudno powiększyć bez ograniczenia funkcjonalności i w niej trzeba
zmieścić się z całością. Oczywiście nowe
normy nie spadły jak grom z nieba, ogłoszono je 3 lata temu, a teraz im sprostano,
budując bardziej zwarte silniki z modułowymi układami filtrów, katalizatorów
i dozowania AdBlue. Tu i ówdzie zrezyg
nowano z EGR – skąd my to znamy?
Naturalną konsekwencją są próby wymigania się z tego orurowania przez wprowadzenie napędów alternatywnych. Stąd
dużo maszyn elektrycznych, w tym sporo
bateryjnych, na Baumie. To też wynik
doświadczeń z transportu, który, przy
ciśnięty normami, dopracował się znoś
nych baterii litowo-jonowych i dzieli nimi
z budownictwem. Tu na pewno nie jeździ
się daleko, a postawienie ładowarki na
placu budowy nie sprawi większego kłopotu. Tyle, że jest znacznie więcej drgań,
których bardzo nie lubią ogniwa, podobnie
jak częstego ładowania dużymi mocami.
Dlatego nie mniejsze nadzieje wiąże się
z gazem ziemnym, zapalanym od iskry
lub pilotową dawką diesla, jako sposobie
na znaczne i szybkie obniżenie emisji CO2,
a przy okazji hałasu. Budowy przyszłości
odbędą się w mieście, z byle czym po
prostu tam nie wpuszczą.
Wojciech Karwas
Redaktor Naczelny
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EKO na budowie

CASE Project TETRA

Drzwi kabiny są odsuwane elektrycznie, zachodząc daleko na komorę silnika. Dzięki
temu operator jest osłonięty przed jego ciepłem przy wchodzeniu i wychodzeniu.

gazowy pojazd budowlany
Na tegorocznej Baumie CASE zaprezentował pierwszą na świecie
ładowarkę kołową zasilaną alternatywnym paliwem odnawialnym.
Koncepcyjny Project TETRA pokazuje przyszłość sprzętu budowlanego, która nie musi polegać na silniku Diesla; jest zarazem zapowiedzią maszyn stwarzających operatorom dużo lepsze warunki pracy.
Sercem pomysłu jest silnik gazowy
specjalnie opracowany przez FPT Indus
trial do zastosowań budowlanych. Mak
symalna moc 230 KM i moment 1180 Nm
są takie same, jak w równoważnym silniku
wysokoprężnym stosowanym w ładowar
ce kołowej CASE 821G. Zaprojektowano
go do zasilania biometanem wytwa
rzanym z odpadów, takich jak resztki
żywności, zrębki drzewne i odpady po
ubojowe. Dzięki produkcji neutralnej pod
względem emisji CO2 biometan zapewnia
zamknięty obieg energetyczny. „Od wielu
lat badamy zrównoważone źródła paliwa
do naszych maszyn budowlanych. Bio
metan był najbardziej logicznym wyborem
dla ładowarki kołowej. Potrzebowaliśmy
paliwa, które zapewniłoby napęd i moc,
jakich wymagają klienci. Paliwo musiało
być łatwo dostępne, łatwe do tankowa
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nia i zasilania przez cały dzień pracy.
Nie możemy zapomnieć o wydajności,
dlatego stawiamy naszym projektantom
spore wyzwanie” - wyjaśniał Carl Gustaf
Goränsson, prezes działu Budownictwo
w nowej organizacji CNH Industrial,
a przy tym inicjator całego projektu. Wy
korzystano doświadczenie FPT Industrial,
która ma za sobą produkcję ponad 40 tys.
silników napędzanych gazem. Technolo
gia została wypróbowana i przetestowana
w innych markach koncernu, na drogach
jest obecnie ok. 28 tys. ciężarówek i au
tobusów IVECO napędzanych metanem.
Project TETRA nie tylko wykorzystuje
zrównoważone źródło energii, ale także
na inne sposoby wpływa na środowisko.
Ładowarka kołowej spalająca gaz wy
twarza 95% mniej CO2 podczas pracy na
biometanie, 90% mniej NOx i 99% mniej

cząstek stałych niż odpowiednik napę
dzany olejem napędowym. Zapewnia
80% zmniejszenie ogólnej emisji, a także
50% redukcję hałasu podczas jazdy. „Nie
wierzymy w rozwój technologii dla samej
technologii. Nasze innowacje muszą roz
wiązywać rzeczywiste wyzwania w prosty
i bezpośredni sposób. Project TETRA
nadaje się do zastosowania w typowych
miejscach pracy. Rolnictwo, centra prze
twarzania odpadów i firmy zajmujące się
recyklingiem są idealnymi lokalizacjami
dla zakładu produkcji biogazu, zapewnia
jąc bezpłatne źródło paliwa dla maszyn
pracujących na budowie.” – twierdzi prez.
Goränsson. Tą bezpłatność trzeba oczy
wiście umieścić w cudzysłowie, bo biogaz
CNH Industrial wykorzystuje know-how
FPT w dziedzinie zasilania CNG do projektowej maszyny, która we wzorcowym
scenariuszu spala biogaz wytwarzany
w miejscu swej pracy (np. z fermentacji
odpadów), oczyszczany i sprężany za
pomocą energii z kogeneracji. To jakby
wysypiskowe perpetuum mobile.

Wysuwając kabinę operatora maksymalnie do przodu zapewniono optymalną
widoczność na łyżkę. Ponieważ przesłaniałaby ją kierownica, wprowadzono dwa
joysticki do kierowania maszyną i sterowanie funkcjami z dotykowego ekranu
zamocowanego na podłokietniku.

nie jest tani, a tym bardziej biogaz nadają
cy się do spalania w silniku maszyny czy
pojazdu (o kosztach sprężania nie wspo
minając). Jakie by nie było pochodzenie
gazu, do jego magazynowania służą butle
po bokach i w tylnej części maszyny.
Chociaż podstawowym celem CASE
Projektu TETRA było wpisanie się w zrów
noważony rozwój, za nie mniej istotne
uznano praktyczne innowacje ze szcze
gólnym naciskiem na operatora i wy
dajność. „Automatyzacja i digitalizacja
były kluczowymi czynnikami w naszym
procesie projektowania” – uściśla David
Wilkie, dyrektor CNH Industrial Design
Center. „Te elementy to podstawa bez
pieczniejszych i wydajniejszych maszyn.
Project TETRA rozpoczął się od czystej
kartki, dzięki czemu mogliśmy być tak
kreatywni, jak to możliwe, włączając
najnowsze, ważne technologie.” Od
strony projektowej tą kartkę zaczęli zary
sowywać projektanci zza Oceanu, dzięki
którym wybrano nowoczesne i śmiałe linie
inspirując się orłem z logo CASE. Orzeł
na budowie? To ptak zwinny, agresywny,
inteligentny i sprawny, takim teraz trzeba
być w każdym biznesie.
Te założenia przekazano do centrum
wzornictwa projektowego CNH Indu
strial w Europie, gdzie główny głos miał
polski projektant Jakub Sulikowski. Jego
zespół wprowadził do stylizacji maszyny
elementy nawiązujące do czworościennej
struktury cząsteczki metanu, w której
atom węgla jest otoczony przez 4 atomy
wodoru. Stąd też nazwa Project TETRA.
Najwięcej uwagi poświęcono nowa
torskiej kabinie, która jest przeszklona
z wszystkich stron, łącznie z panelem
dachowym. Powierzchnia szyb jest więk
sza o 16% w porównaniu ze standardową
ładowarką kołową. Widoczność dookoła
jest uzyskiwana dzięki zastosowaniu ka
mer zamiast lusterek bocznych. Są one
automatycznie włączane z kierunkiem
ruchu maszyny, obraz jest pokazywany
na wyświetlaczach zamontowanych na
słupkach A.
Elementy sterowania to ergonomiczne
joysticki i zamontowany na podłokietniku
kolorowy monitor z ekranem dotykowym,
co zwiększa poczucie przestrzeni i popra
wia widoczność. Rozkładany fotel auto
matycznie wysuwa się i obraca, by ułat
wić wejście po otwarciu drzwi i powraca
do pozycji roboczej, gdy operator zajmie
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miejsce – to pierwsze takie rozwiązanie
w branży. Dzięki podparciu lędźwiowemu,
zawieszeniu dostosowanemu do masy
ciała oraz aktywnym układom ogrzewania
i chłodzenia fotel zapewnia komfort przez
całą zmianę.
Project TETRA może być sterowany na
ciśnięciem przycisków na centrum obsłu
gowym zamontowanym w podłokietniku.
Operatorzy mają dostęp do kluczowych
parametrów i funkcji, jak:
• skanowanie twarzy, by aktywować
sekwencję uruchamiania,
• ekran monitorowania napełniania łyżki,
który wyświetla obciążenie docelowe,
bieżące i pozostałe do dyspozycji,
• mapa stanowiska pracy, która śledzi
podjeżdżające pod załadunek ciężarówki,
wskazuje najszybszą trasę do wybranego
miejsca pracy i wyświetla ogólne informa
cje o placu,
• raporty pogodowe w czasie rzeczywi
stym,
• parametry oświetlenia, połączenie Blue
tooth z telefonem, ustawienia ogrzewania,
wentylacji i nagłośnienia,

• dostęp do drugorzędnych parametrów,
nastaw maszyny i dodatkowych pod
menu.
Operator może również przesunąć
ekran operacyjny na ekrany na słupkach.
Zawierają one dalsze szczegóły monitoro
wania maszyny i wskaźniki widoczne „na
pierwszy rzut oka”: obraz z wszystkich
kamer i parametry robocze (prędkość
maszyny, prędkość obrotowa silnika,
poziom paliwa, temperatura silnika i oleju,
wybrany bieg, godzinę i czas pracy sil
nika). Wszystkie dane są automatycznie
przesyłane do centrum sterowania, co
umożliwia aktualizacje i optymalizację
w trakcie pracy w celu zwiększenia wy
dajności maszyny.
Project TETRA wykorzystuje najnowszą
technologię biometryczną, by zapewnić
bezpieczeństwo i komfort operatora.
Nim dotrze on do maszyny, jest już
gotowa do pracy. Zdalne skanowanie
siatkówki za pośrednictwem dowolnego
urządzenia mobilnego aktywuje ogrze
wanie lub klimatyzację w celu uzyskania
optymalnej temperatury pracy w kabinie.

Project TETRA jeździ na nie mniej koncepcyjnych masywach opracowanych
przez Michelina. Kompozytowe koło służy
jednocześnie jako amortyzacja, czujniki
wbudowane w oponę zgłaszają m.in.
stan jej zużycia.

EKO na budowie
Biometryczna technologia rozpoznawania
twarzy jest zintegrowana z sekwencjami
dostępu i uruchamiania, by zapewnić
dostęp do maszyny tylko upoważnionym
operatorom. Potwierdzając rozwój CASE
w kierunku technologii autonomicznej
Project TETRA obejmuje zintegrowane
rozwiązania wykrywania przeszkód,
ostrzegając kierowcę o wszelkich zagro
żeniach na placu.
Co więcej, projekt jest kompatybilny
z pełną gamą łyżek i podczas wstępnych
testów został wyposażony w osprzęt
z wysokim wysypem i kamieniołomowy
dostarczony przez Leonardi Benne.
Partnerstwo z Michelin doprowadziło
do opracowania innowacyjnych opon
bezpowietrznych do Project TETRA. Kon
strukcja opony/koła wykonana z gumy
i opatentowanego materiału kompo
zytowego, ze szprychami o strukturze
plastra miodu, ma również wbudowane
zawieszenie. Lekka i solidna, została
zaprojektowana tak, by wytrzymać eks
tremalne warunki występujące na budo
wach. Opony bezpowietrzne zmniejszają
całkowitą masę maszyny, a duży ślad za
pewnia niskie naciski jednostkowe. Dzięki
zintegrowanym czujnikom zapewniono
przepływ danych w czasie rzeczywistym
zarówno do operatora, jak i centrum
zarządzania. Gdy są aktywne, włączają
się zintegrowane światła ścian bocznych
stanowiąc dodatkowe zabezpieczenie.

KLIKNIJ
i obejrzyj filmik
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Scania wybiera gaz

lub diesla inaczej
G

rupa TRATON, do której należy
Scania, zamierza wydać w ciągu
najbliższych 5 lat ponad 1 mld euro na
elektromobilność. Rezultaty tego mają
być jednak dobrze widoczne w dwa lub
nawet 3 razy dłuższej perspektywie, i to
głównie w transporcie miejskim. Pod tym
pojęciem mieści się także zaopatrzenie
budów prowadzonych blisko zamieszka
łych osiedli, na co Scania już ma gotowe
inne rozwiązanie: zasilanie CNG.
W wersji gazowej są dostępne dwa
5-cylindrowe silniki 9-litrowe o mocy 280
lub 340 KM oraz 13-litrowy silnik 6-cy
lindrowy OC 13 o mocy 410 KM i maks.
momencie obrotowym 2000 Nm w prze
dziale 1100-1400 obr./min. Ten ostatni
znajduje zastosowanie w transporcie da
lekim, niewiele ustępując wersji dieslow
skiej o tej samej mocy, która rozwija
moment 2150 Nm co prawda już od 900
obr./min. Drogę do budownictwa otwiera
gazowa wersja podwozi budowlanych XT.
Podobnie jak w wariantach drogowych,
sprężony gaz jest magazynowany w 8
butlach o łącznej pojemności 944 litrów,
co oznacza ok. 196 Nm3 i 145 kg CNG,
wystarczające na ok. 500 km zasięgu.
W celu ochrony przed uszkodzeniem
na placu budowy w Scania XT zbiorniki
umieszczono nieco wyżej niż w wersjach

drogowych. Gazowe XT mają już za sobą
pierwsze sukcesy handlowe, wprawdzie
bardziej w branży komunalnej, niż bu
dowlanej.
Na tegorocznej Baumie Scania za
prezentowała podwozie G410 zabudo
wane betonomieszarką CIFA Energya
z elektrycznym napędem gruszki. To
połączenie nie jest nowością, w ub. roku
IVECO pokazywało Stralisa NP w takiej
samej kompletacji. Zalety są identyczne:
maksymalne obniżenie emisji w czasie
przejazdu, zero emisji na miejscu wylewa
nia betonu. CIFA promuje swoją Energyę
już od 8 lat i ma na nią klientów, niezbyt
wprawdzie licznych, bo pomysł ma także
wady wynikające głównie z niedoskona
łości baterii litowo-jonowych zasilających
napęd mieszalnika.
Ich dostawca dołożył wprawdzie sta
rań, dobierając ogniwa LiFePo wysokiej
jakości i trwałości, umożliwiając ich długie
i pełne wykorzystanie dzięki układowi
utrzymującemu optymalną temperaturę.
Ale do ukręcenia 8 m3 betonu potrzeba
90 kW mocy, więc budowa napędu trochę
się komplikuje. W czasie jazdy działa on
jak hybryda szeregowa: prądnica napę
dzana z przystawki odbioru mocy dostar
cza prąd do silnika elektrycznego, który
przez przekładnię obraca mieszalnik,

a nadwyżkami energii doładowuje baterię.
Podwozie ma także układ odzysku energii
hamowania, gromadzonej w baterii. Moż
na ją również naładować z sieci: w pełni
przed rozpoczęciem pracy, a później po
trochę w przerwach. Producent sugeruje,
by szybko podłączać zasilanie z sieci
węzła w czasie postojów na załadunek
betonu.
Przy rozładunku można czerpać prąd
z baterii lub ponownie podpiąć się do
zasilania 400 V, które z reguły jest na
budowie. Jeśli nie, a energia w baterii
jest na ukończeniu, włączy się silnik spa
linowy. Lepiej wtedy, jeśli jest gazowy ze
względu na cichszą pracę i brak emisji
cząstek. Ten optymistyczny scenariusz
wymaga mnóstwa maszyn elektrycznych,
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Niskie zużycie paliwa i wysoka moc w stosunku do masy sprawiają, że nowy 13-litrowy silnik 540-konny jest atrakcyjny
dla wielu klientów. Moment 2700 Nm już przy 1000 obr./
min umożliwia zarówno zastosowanie mostów o szybkim
przełożeniu, jak i skonfigurowanie układu napędowego
ze zwolnicami w piastach kół. Ta wersja, podobnie
jak 500-konna, nie może być zasilana biodieslem.

Nowy silnik spodoba się zwłaszcza w budownictwie czy leśnictwie, gdzie są stosowane
głównie podwozia Scania G, dotąd limitowane mocą do 500 KM. W ciężkich wywrotkach kopalnianych, jeżdżących poza drogami przy masie całkowitej 50 t i więcej,
dodatkowe 40 KM mocy i 150 Nm momentu na pewno się przydadzą.
ładowarek i przetwornic przewożonych
na pokładzie, w wyniku czego 8-metrowa
Energya waży 4,6 t, czyli dobrze ponad
tonę więcej niż zwykła betonomieszarka
tej wielkości z napędem od PTO. Do
datkową konsekwencją bolesną finan
sowo jest konieczność użycia podwozia
4-osiowego, zamiast 3-osiowego, jakie
pomieściłoby mieszalnik tej pojemności.
Trzeba mieć dużo odwagi, by zainwes
tować majątek (producent nie wyrywa
się z informacją o cenie, tylko podaje
kalkulator oszczędności dzięki zastoso
waniu napędu hybrydowego) i startować
w przetargach, chyba, że w regionie jest
wielu klientów zastrzegających sobie:
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„na mojej budowie tylko eko!”. Argu
mentem jest nie tylko mniejsza emisja
szkodliwych składników spalin, przy roz
ładunku elektryczna betoniarka jest o 10
dB cichsza.
Warto dodać, że na tegorocznej
Baumie CIFA pokazywała pierwszą
na świecie hybrydową pompogruszkę
Magnum MK28E z mieszalnikiem o po
jemności 7 m3 i 28-metrowym wysięgiem.
Podwozie było tym razem konwencjonal
ne, natomiast napęd elektryczny z baterii,
wspomaganych w razie potrzeby siecią
lub silnikiem, miały wszystkie funkcje
zabudowy: mieszanie, rozkładanie i skła
danie podpór, pompowanie betonu.

Silnikowcy Scania dobrze wiedzą, że
CNG jest świetną alternatywą dla diesla,
jeśli chodzi o obniżenie emisji, natomiast
silnik wysokoprężny jeszcze długo pozo
stanie najbardziej sprawnym i najtańszym
źródłem napędu, także w ujęciu TCO.
Dlatego Scania ma bardzo bogatą ofertę
diesli i jeśli nawet pominąć silniki 7-litrowe
jako rzadko spotykane na budowach, to
jest do wyboru równo tuzin jednostek
o mocy od 280 do 730 KM. Wszystkie zo
stały w ostatnich latach zmodernizowane
pod kątem zmniejszenia zużycia paliwa
dzięki obniżeniu tarcia oraz inteligent
nemu osprzętowi o mniejszym poborze
mocy. Wszystkie mogą być zasilane
HVO, uwodornionym olejem roślinnym,
uważanym za paliwo diesli przyszłości.
Większość może spalać biodiesla w do
wolnej mieszance z olejem napędowym,
co z kolei uważa się za szybki sposób na
zmniejszenie emisji CO2, (nawet o 90%),
jeśli tylko to paliwo jest dostępne w ko
rzystnej cenie i można zaakceptować
skrócone przebiegi międzyprzeglądowe.
Podstawą oferty w gamie budowlanej
i dalekobieżnej Scania jest udoskonalony
silnik 13-litrowy wyróżniający się prostą
budową układu turbodoładowania ze
sprężarką o stałej geometrii i układu
oczyszczania spalin bez EGR. Do nie
dawna był on dostępny w 4 wariantach
o mocy 370, 410, 450 lub 500 KM. Wspar
ciem „od góry” były legendarne silniki V8
z mocą od 520 do 730 KM.
W sierpniu Scania wprowadziła wer
sję 540-konną silnika DC13, stwarzając
wewnętrzną konkurencję: mocniejszy
o 20 KM, silnik rzędowy rozwija taki
sam moment maksymalny 2700 Nm
jak najsłabszy widlasty i w tym samym
przedziale 1000-1300 obr./min. Jest przy
tym oszczędniejszy co do zużycia paliwa,
a przede wszystkim lżejszy o ok. 300 kg,
co predestynuje go do zadań, w których
jest wymagana jednocześnie duża moc
i mała własna pojazdu lub mogą wystąpić
problemy z przeciążeniem przedniej osi.
Nowy wersja 540-konna wykorzystuje
większość rozwiązań 500-konnej, w tym
turbosprężarkę o stałej geometrii na
łożyskach kulkowych (pozostałe mają
ślizgowe).

MAN D1556

nowy dobry diesel
T

o była premiera z opóźnionym za
płonem, bo nowy silnik MAN D1556
o pojemności 9 l (9037 cm3) został wcześ
niej zaprezentowany jako źródło napędu
maszyn rolniczych, a później trafił do
nowej generacji autobusów miejskich
Lion’s City. Takie były priorytety, w obu
tych zastosowaniach chodziło o wpro
wadzenie jednostki odpowiadającej naj
nowszym normom emisyjnym, a przy tym
o kompaktowej konstrukcji. Wiązało się to
ze zmianą koncepcji napędu autobusów
MAN, w których są montowane wyłącznie
silniki pionowe w zabudowie wieżowej.
Mniejszy D15 bardzo uprościł i przyspie
szył instalację, do tego jest lżejszy, cichszy
i czystszy. Może być także zintegrowany
z inteligentnym systemem zarządzania
energią przy ruszaniu MAN EfficientHyb
rid, który pozwala zredukować zużycie
paliwa i emisję spalin w mieście aż o 16%.
Bauma była okazją do zademonstrowa
nia D15 w wersji do maszyn budowlanych
oraz ciężarówkowej. Ta druga jest regulo
wana na moc 330 KM (243 kW), 360 KM
(265 kW) lub 400 KM (294 kW). Tu główną
zaletą jest połączenie niskiej masy z dużą
mocą: nowy silnik zastępuje poprzednika
D20 o pojemności 10,5 l, od którego jest
lżejszy o 230 kg. Poza zmniejszeniem

wymiarów, to kwestia nowych metod
projektowania i optymalnego zastosowa
nia różnych materiałów. Generalnie kon
strukcję uproszczono, zwłaszcza co do
układów oczyszczania spalin. MAN wyko
rzystuje wyłącznie ulepszoną technologię
SCR w połączeniu z samoregenerującym
filtrem cząsteczkowym CRT. To rozwiąza
nie przyjęto we wszystkich ciężarówkach
MAN, które będą miały modułowy układ
w dwóch wariantach: większy do TGX
i TGS, mniejszy do TGM i TGL. Oprócz
katalizatora SCR obejmują one filtr cząs
tek stałych, katalizator utleniający i układ
wtrysku AdBlue bez użycia sprężonego
powietrza, we wspólnej obudowie.
Układ common rail w D15 obejmuje
nowe wtryskiwacze o ciśnieniu wtrysku
do 2500 barów. W połączeniu ze zopty
malizowanymi kanałami dolotu powietrza
i wylotu spalin, stalowymi tłokami wytrzy
mującymi ciśnienie spalania 230 barów
i zaworami o kształcie ograniczającym
zużycie gniazd (znanymi z D38) zapewnia
to dużą sprawność. Jednostopniowa
turbosprężarka, nie tracąca części energii
spalin na EGR, też sprzyja wydajności
i elastyczności. Najmocniejsza wersja ma
sprężarkę o zmiennej geometrii, pozostałe
zawory upustowe.

D15 to znaczący krok w stronę down
sizingu silników, jest niższy o 12%
i węższy o 10% od D20. Zaprojektowano
go tak, by ułatwić mechanikom dostęp
obsługowy, choć dużo osprzętu jest mocowanego bezpośrednio do bloku.
D15 wyróżnia się kompleksowym
zarządzaniem temperaturą pracy. Re
gulowana przepustnica powietrza doła
dowującego na dolocie i klapa dławiąca
wylot za silnikiem współpracują ze sobą,
by przyspieszyć rozgrzewanie i utrzymać
wysoką temperaturę spalin zapewniającą
skuteczne działanie SCR. Pompa płynu
chłodzącego ma wydatek regulowany
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Silnik MAN D15 ma 6
cylindrów o średnicy 115
mm, stąd oznaczenie.
Skok tłoka wynosi 145
mm. Dostępne moce to
330 KM, 360 KM i 400 KM,
moment obrotowy wynosi
odpowiednio 1600, 1700
Nm i 1800 Nm.

Doskonała kombinacja małej masy, wymiarów i zużycia paliwa sprawia, że D15 jest
idealnym napędem do transportu w branżach wrażliwych na ładowność. W średniej
i ciężkiej dystrybucji oraz lekkim transporcie regionalnym i budowlanym to cenne
uzupełnienie większego D26 do MAN-a TGS.
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zgodnie z zapotrzebowaniem, wspoma
ga ją wentylator o zmiennej prędkości.
Podobnie olej silnikowy, który ma swoją
chłodnicę sterowaną za pomocą termo
statycznego zaworu dwustopniowego.
Objętość oleju w układzie smarowania
zmienia się w zależności od temperatury
oleju i obciążenia silnika. Po raz pierwszy
w silniku do pojazdów użytkowych za
stosowano aluminiowy wymiennik ciepła.
MAN wykorzystuje też rozwiązania re
dukujące zużycie paliwa przez sprężarki
powietrza. Klienci mogą zamawiać sprę
żarki 1-cylindrowe w wersji wyłączającej
się całkowicie, gdy zbiorniki są pełne, lub
pracujące na biegu jałowym. Te drugie
są lżejsze. Dostępna jest również wersja
2-cylindrowa do zastosowań wymaga
jących większego zapotrzebowania na
powietrze, co przyczynia się do oszczęd
ności paliwa dzięki niższemu zużyciu
energii na biegu jałowym.
Filtracja paliwa również została zmienio
na w nowej generacji silników MAN, obej
muje filtr wstępny na ramie i filtr główny
w silniku. Zapewnia to bardzo skuteczne
filtrowanie zanieczyszczeń stałych i wody
z paliwa, wydłużając przy tym żywotność
głównego filtra. Układ zasilania jest rów
nież innowacyjny pod względem możliwo
ści rozruchu silnika w niskich temperatu
rach. Nowy zawór mieszający sprawia, że
nadmiar paliwa z układu common rail, już
ogrzanego, nie wraca do zimnego zbiorni
ka, tylko do obiegu. Zmniejsza to energię
potrzebną do podgrzania paliwa w niskich
temperaturach otoczenia, poprawiając
wydajność w zimowych warunkach.
Podobnie jak w inne silniki MAN, D15
może być zasilany paliwami HVO, czyli
uwodornionymi olejami roślinnymi, bez
żadnych modyfikacji.
Do zastosowań w budownictwie lub
dystrybucji jest niezbędny wydajny ha
mulec silnikowy. MAN oferuje D15 z ha
mulcem Turbo-EVBec, który zapewnia
moc hamowania do 350 kW dzięki elek
tronicznie regulowanej i pneumatycznie
sterowanej klapie przed turbosprężarką,
która umożliwia wytworzenie zwiększone
go przeciwciśnienia podczas hamowania.
Zapewniając wszechstronność zasto
sowania, D15 umożliwia zamontowanie
dwóch przystawek odbioru mocy. Jed
nocześnie MAN D15 oferuje fabryczne
przygotowanie do montażu i podłączenia
chłodzonych wodą alternatorów 3-fa
zowych 400 V/500 V z bezobsługowym
napędem pasowym, za pomocą których
można zasilać mocą do 30 kW agregaty
chłodnicze TK Frigoblock.

Liebherr ETM elektryczne betonomieszarki
C

IFA nie jest samotna w swej walce
o elektryfikację transportu betonu.
Na tegorocznej Baumie Liebherr także
przedstawił urządzenia z elektrycznymi
napędami gruszek. Zgodnie z zapowie
dzią, tej jesieni do oferty miała wejść pełna
gama zabudów podwozi ciężarówkowych
ETM o pojemności od 7 do 12 m3 oraz
naczepowy mieszalnik ETM 1004 T.
Elektryczny napęd został opracowany
we współpracy z ZF, która nazwała go
Ecomix CMe. Przyjęto napięcie robocze
650 V prądu stałego, spójne z przysz
łościowymi elektrycznymi samochodami
ciężarowymi. Główne elementy zespołu
to silnik elektryczny o mocy stałej 60 kW
i maksymalnej 125 kW oraz przekładnia

redukcyjna. Żródłem zasilania w czasie
jazdy jest prądnica na silniku podwozia,
doładowująca także baterie litowo-jonowe
o pojemności 32 kWh. Umieszczono je
płasko w ramie pomocniczej pod bębnem
tak, by nie zmieniać rozkładu mas ani nie
podwyższać zabudowy w porównaniu
z konwencjonalną. Baterię można rów
nież ładować mocą do 22 kW za pomocą
standardowej wtyczki Combo 2 podczas
załadunku w betoniarni i do pełna na
koniec zmiany. Operator widzi aktualny
zapas energii na wyświetlaczu dodanym
do pulpitu sterującego mieszalnikiem,
a w czasie jazdy kierowca ma stały
podgląd parametrów gruszki i baterii na
ekranie w kabinie.

Nowa seria została kompleksowo prze
testowana w najtrudniejszych warunkach
co do konsystencji przewożonego betonu
(nie ma pod tym względem ograniczeń)
i otoczenia. Nawet w zimie napęd utrzy
mywał pełną wydajność dzięki zarządza
niu temperaturą baterii, której pojemność
wystarczała na cały dzień roboczy.
Mieszalnik można również opróżnić bez
ich pomocy, pobierając prąd wprost z al
ternatora przy silniku. Lecz znowu cena
i masa spędzają sen z powiek. Po pierw
szą odsyłamy do Liebherra. Co do masy
własnej: 9-metrowa gruszka waży 4050
kg, kilkaset kg więcej niż tradycyjna. Masa
naczepy z mieszalnikiem 10 m3 wynosi
7830 kg. Postęp jest ciężki i drogi.

ZF twierdzi, że elektryczny napęd mieszalnika jest konkurencyjny co do masy
względem hydraulicznego. Bezdyskusyjnie ma
większą sprawność.

W przyszłości naczepa z elektrycznym
napędem mieszalnika będzie mogła być
sprzęgana z elektrycznym ciągnikiem,
czerpiąc energię z baterii trakcyjnej.

Do podładowania na budowie wystarczy
podstawowy przydział energii 400 V/32 A.
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Volvo Trucks/CE: ciśnienie rośnie,
S

kandynawscy producenci ciężarówek
i sprzętu budowlanego są w szcze
gólnej eko-sytuacji. Presja na nich jest
bodaj czy nie największa ze względu
na specyficzne podejście do otoczenia
własnych społeczeństw (tych rdzen
nych) przyzwyczajonych do szacunku
dla natury. W bogatych krajach łatwiej
przeforsować pomysły ryzykowne pod
względem ekonomicznym, ale tu ww.
natura przychodzi im z pomocą. Mają
tani i czysty prąd, nowoczesną sieć
energetyczną, blisko gaz ziemny i liczne
źródła biogazu pochodzącego z rolnictwa
lub produkowanego z odpadów leśnych.
Jeśli coś się ruszy w dziedzinie napędów
alternatywnych, to najszybciej tam.
To już się dzieje i to bardzo komplek
sowo, czego przykładem była ekspozycja
Volvo Trucks i Volvo Construction Equip
ment na Baumie. Jak już informowaliśmy,
Volvo postawiła na silniki dwupaliwowe
z zapłonem samoczynnym pilotującej
dawki oleju napędowego, od której za
pala gaz. Oba paliwa są podawane przez
koncentryczne wtryskiwacze. Dzięki
względnie niewielkiemu zakresowi mo
dyfikacji bazowych silników dieslowskich
i zachowaniu wydajnego obiegu spalania
gazowe wersje mają takie same osiągi
i zużywają mało paliwa, które jest tańsze
niż ON. Daje to szansę na osiągnięcie
obu celów „eko” naraz, przy przebiegach
umożliwiających zwrot wyższych kosztów
dwupaliwowych pojazdów.
Tu pojawia się drobny feler pomysłu,
bo dieslowski obieg i obecność oleju
napędowego oznaczają konieczność
zastosowania układu oczyszczania spalin
obejmującego SCR i DPF. Konsekwencją,
poza kosztem i utrudnieniami obsługowy
mi, jest miejsce na zbiornik ciekłego pali
wa gazowego tylko po jednej stronie pod
wozia, co ogranicza zasięg. Wada, być
może dokuczliwa w ciągnikach do dale
kich przewozów, ma mniejsze znaczenie
w transporcie regionalnym i budowlanym.
Największy dotychczas polski klient na
gazowe Volvo BISEK Asfalt pochodzi, jak
zdradza sama nazwa, z tej branży. W jej
specjalności zużywa się dużo gazu także
do innych celów, stąd śmiała inwestycja
obejmująca także własną stację.
Być może nie przypadkiem Volvo
wystawiło podwozie gazowe FH 6x4
zabudowane hakowcem z platformą do
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przewozu sprzętu, umieszczając na niej
walec. To mogło być celowe zerknięcie
na drogowców, którym często przypadają
zadania naprawy odcinka ulicy. Ciężki
sprzęt trzeba dowieźć, najlepiej pojazdem
Low emission, rozładować przy minimum
hałasu. Akurat pod tym względem silnik
2-paliwowy nie ma dużej przewagi nad ty
powym dieslem, ale jakaś różnica będzie
dzięki wolniejszemu przebiegowi spala
nia gazu. Dłuższy rozstaw osi podwozia
umożliwia zastosowanie największego
zbiornika na 495 l LNG, co starcza na
nawet 1000 km. Jeśli z jakichś powodów
gazu zabraknie, można dojechać w bez
pieczne miejsce na awaryjnym zasilaniu
samym olejem napędowym , ale już raczej
bez tego walca na grzbiecie.
Największą zaletą tej kombinacji jest
szansa na bardzo znaczne zmniejszenie

emisji CO2, co może zdecydować o zdo
byciu zamówienia. Przy zastosowaniu
powszechnie dostępnych paliw silnik
2-paliwowy emituje nawet o 20% mniej,
ale spalając biometan i biodiesla zbliża
się do 100%. Taka kalkulacja uwzględnia
nadzieję, że biogaz w trakcie skraplania
oczyści się z zanieczyszczeń i po roz
prężeniu będzie miał odpowiednią liczbę
cetanową do bezproblemowego spalania.
Od takich dylematów uwolnią budow
lańców dopiero podwozia elektryczne
i takie Volvo Trucks też pokazywało na
Baumie z hakowcem, ale w układzie 6x2.
Zadawać pytania o ładowność i cenę
byłoby przedwcześnie. Produkcja elek
trycznych FL i FE, równolegle z Renault
Trucks D Z.E., już ruszyła we francuskim
Blainville, ale nadal są to pojedyncze
sztuki, wciąż ulepszane przy wykorzy

napięcie rośnie
KLIKNIJ
i obejrzyj filmik

Elektryczne podwozie Volvo FE 6x2
ma dwa silniki o łącznej mocy 400 kW
i momencie 850 Nm. Przed mostem jest
jeszcze 2-biegowa przekładnia automatyczna. Tanio to nie wyjdzie. Pojazd
na Baumie wyposażono w hakowe
urządzenie załadunkowe Multilift Ultima i kontener ładunkowy Zetterbergs,
pewnie z Polski...

„Gaz powered, low emission” może
być przepustką na miejskie budowy już
w najbliższej przyszłości. W podwoziach
gazowych Volvo FH i FM łatwiej dobrać
pojemność kriogenicznych zbiorników
z LNG do zadań, balansując między zasięgiem, kosztem zakupu i masą własną
pojazdu. Pełne osiągi silnika dieslowskiego, łącznie ze skutecznością hamowania,
to plus rozwiązania Volvo.

staniu doświadczeń kilku pierwszych
użytkowników.
Wykorzystując synergię działów roz
woju Volvo Construction Equipment
zamierza wprowadzić elektryczne wersje
lekkich maszyn roboczych. Zaprezen
towane na Baumie minikoparka ECR 25
i ładowarka kołowa L 25 są przedstawi
cielami dwóch rodzin, które w przyszłym
roku zostaną całkowicie zelektryfikowane.
Cała linia koparek EC15-EC27 i ładowa
rek L20-L28 będzie miała napęd elek
tryczny. Nie podano wiele szczegółów
poza autonomią pracy, zapasu energii ma
starczyć na 8-godzinną zmianę. Później
Volvo CE współpracuje ze Skanska w projekcie Elektryczny Kamieniołom, dostarczając maszyny zasilane wyłącznie prądem z sieci
przy dużych mocach, bateryjnie w lekkim sprzęcie. To poligon
doświadczalny dla technologii litowo-jonowej na budowach
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Ładowarka kołowa Volvo L 25 o masie
4,9 t ma 2 silniki elektryczne: trakcyjny
i osobny do napędu hydrauliki. Volvo CE
też jest bardzo oszczędne w szczegółach,
jak np. trwałość baterii. W połowie przyszłego roku to ma być oferta handlowa.

Minikoparka Cat
300.9D VPS używa
małego diesla jako
silnika trakcyjnego, ale hydraulika
jest zasilana z sieciowego agregatu
pompowego. Tym
samym w miejscu
pracy jest cicho
i bez spalin. Agregat może napędzać
także inne narzędzia hydrauliczne.

właściciela czeka 8- lub 12-godzinne
ładowanie z gniazdka 230 V, a jeśli ma
ładowarkę dużej mocy 1 lub 2 h do 80%
pojemności baterii. To znane hasło, które
rzadko bywa wyjaśniane przez producen
tów, oznacza konieczność podobnie dłu
giego ładowania do pełna, lub wyruszenie
do pracy z tym, co nabiło się w ciągu tej
godziny-dwóch.

Diesel lub prąd? Diesel i prąd!
W

skutek oczywistych dla wszystkich
ograniczeń napędów bateryjnych
w zderzeniu z oczekiwaniami, inni pro
ducenci maszyn wykazywali ostrożny
entuzjazm. Caterpillar przedstawił elek
tryczną kompaktową ładowarkę kołową
Cat 906, zastrzegając jednak, że jest to
maszyna koncepcyjna. Zamiast silnika
wysokoprężnego, ta wersja ma 3 silniki
elektryczne: trakcyjny oraz do napędu
układu kierowniczego i hydrauliki siłowej,
zasilane z akumulatora litowo-jonowego
41 kWh. Przy średnim obciążeniu może
to wystarczyć na maks. 7 h, a następnie
maszyna musi wrócić do stacji ładującej
na 3 godziny. Podładowanie w czasie
przerwy obiadowej może wydłużyć czas
użytkowania do pełnej zmiany.
Caterpillar ma już w ofercie maszynę,
którą można nazwać hybrydową: mini
koparkę Cat 300.9D VPS. Porusza się
ona za pomocą silnika wysokoprężnego,
a w trybie elektrycznym hydraulika koparki
jest zasilana przez 7,5-kW dodatkowy
agregat hydrauliczny podłączony do
sieci. Zasila on maszynę olejem przez
dwa 10-metrowe przewody ciśnieniowe.
Uchwyt transportowy agregatu może być
wykorzystany jako zwijadło na przewody,
co utrzymuje je z dala od gąsienic i za
pobiega uszkodzeniom podczas jazdy.
Ponieważ olej przepływa przez złącze
obrotowe, nadwozie maszyny może
obracać się bez przeszkód podczas
pracy w trybie elektrycznym. Na czas
transportu agregat zasilający jest mon
towany do lemiesza. Zwarta konstrukcja
maszyny o masie 900 kg i szerokości
90 cm jest zaletą, gdyż można wjeżdżać
przez drzwi, by wykonywać pracę w zam
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W trybie elektrycznym minikoparka Cat
302.7 Dual Power wykorzystuje silnik
o mocy 11 kW, obsługujący oddzielną
pompę hydrauliczną zasilającą układ
roboczy maszyny.

Koncepcyjna kompaktowa ładowarka kołowa Cat 906 z silnikami elektrycznymi
chłodzonymi cieczą zaprezentowana na Bauma. Maszyna pracuje ciszej i wydajniej
niż dieslowska, ponieważ duży moment obrotowy silnika elektrycznego jest dostępny
już przy rozruchu.
kniętych pomieszczeniach przy rozbiórce
lub remoncie całkowicie bez spalin.
Na targach Bauma zaprezentowano
nową minikoparkę Cat 302.7 Dual Power
z napędem silnikiem diesla i elektrycznym
przewodowym. Po przełączeniu na bez
emisyjny napęd elektryczny kompaktowa
maszyna może być używana w ciasnych
przestrzeniach, np. przy remoncie budyn
ków do prac rozbiórkowych wewnątrz.
Dzięki cichemu napędowi 302.7 Dual Po
wer nadaje się również na budowy w cen
trach miast. W trybie elektrycznym pompa
hydrauliczna zasilająca układ roboczy jest
napędzana silnikiem o mocy 11 kW. Prze

wód elektryczny jest mocowany na dachu
kabiny albo odwijany z bębna, tak że 302.7
Dual Power jest mobilna również w trybie
elektrycznym. Prowadnice przewodów
zapobiegają ich uszkodzeniu.
Ponieważ nie trzeba ładować akumu
latora i nie jest wymagane tankowanie,
nie będzie żadnych przerw w pracy. Do
celowo, kompaktowe i średnie maszyny
budowlane Caterpillar mają jednak wy
korzystywać technologię akumulatorową
tam, gdzie jest to najbardziej wskazane,
tj. przy pracach we wnętrzach.
Po stronie „zero emisji w budownictwie”
opowiedziała się także Wacker Neuson

Norweski dystrybutor Caterpillar, firma Pon Equipment, wdrożył w pełni elektryczną
wersję koparki gąsienicowej 323. Zamiast silnika wysokoprężnego i zbiornika paliwa koparka 323F ZLine ma silnik elektryczny, akumulator o pojemności 296 kWh
i zintegrowaną ładowarkę.

Group, pokazując studium elektrycznej
minikoparki EZ26e w klasie 2-3 ton jako
uzupełnienie minikoparki EZ17e i wozidła
kołowego DW15e. Nowościami w ofercie
były ubijak akumulatorowy AS60e i za
gęszczarka AP2560e wyposażone w wy
mienne akumulatory litowo-jonowe opra
cowane przez Wacker Neuson jako źródło
zasilania wszystkich przenośnych urzą
dzeń budowlanych do pracy w centrum
miasta lub innych miejscach wrażliwych
na hałas. Są dwa modele akumulatora
o różnych mocach, wymienia się je kilko
ma ruchami, zastępując rozładowany. Wi
brator pogrążalny, 3 modele zagęszczarek
i 3 ubijaków akumulatorowych, wszystkie
współpracują z tym samym akumulato
rem. Do zasilania wibratora pogrążalnego
ACBe/IEe opracowano specjalny plecak
na akumulator.
Ubijak akumulatorowy AS60e rozszerzył
gamę urządzeń bezemisyjnych do zasto
sowań w wykopach, wewnątrz budynków
i obszarach wymagających obniżenia ha
łasu. Wydajność zagęszczania odpowiada
benzynowym ubijakom wibracyjnym tej
samej wielkości. Dodatkową zaletą są
niskie koszty eksploatacyjne: dzięki napę
dowi przy użyciu prądu zamiast benzyny
można zaoszczędzić ok. 55% kosztów
energii. Ponadto silnik nie wymaga obsługi
i nie powstają typowe koszty napraw kon
wencjonalnych ubijaków, np. gaźników.
Wacker Neuson wprowadziła w ub.
roku zagęszczarki jednokierunkowe
z napędem akumulatorowym AP1840e
i AP1850e. Teraz doszedł model AP2560e
o szerokości roboczej 600 mm. Specjali
sta w zagęszczaniu nawierzchni brukowej,
może być też stosowany do klasycznych
prac zagęszczających na glebach ziar
nistych. Ponadto ułatwia pracę w po
mieszczeniach i obszarach wrażliwych
na emisje spalin, jak wykopy i szalunki.
Zasilana akumulatorowo zagęszczarka
nadaje się również do stosowania w stre
fach ochrony wód.
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Nummi siłowniki w 100% fińskie
Siłowniki hydrauliczne marki Nummi omawialiśmy już kilkakrotnie na naszych łamach, ale wizyta w Wipro
Infrastructure Engineering Oy była dobrą okazją do poznania od kulis producenta, który wywalczył siebie
trwałe i mocne miejsce na tym trudnym rynku.
Historia firmy jest tylko o kilka lat krótsza
niż Finlandii jako niepodległego państwa.
Na początku lat 20. ub. wieku w miejsco
wości Perniö powstał zakład metalowy
obsługujący okolicznych rolników, pro
wadzony przez rodzinę Nummi. W pierw
szych latach powojennych w sprzęcie
rolniczym rozpowszechniały się napędy
hydrauliczne, wiedziano także, że w są
siedniej Szwecji powstało przedsiębior
stwo Hydrauliska Industri AB z myślą
o szerokim zastosowaniu urządzeń hyd
raulicznych do przenoszenia ładunków.
Nummi wzięła się zatem za produkcję
siłowników teleskopowych, a 10 lat póź
niej dołączyła do nich siłowniki wywrotu.
Techniczne i handlowe sukcesy fińskiej
firmy doprowadziły do… przejęcia jej
przez Szwedów, co ułatwiło ekspansję
na inne rynki poza Skandynawią, a nawet
Europą. Marka stała się synonimem naj
wyższej jakości, jej siłowniki są wybierane
przez światowych producentów żurawi
i innych urządzeń przeładunkowych,
maszyn rolniczych, górniczych, budow
lanych, leśnych. W 2006 r. zakład został
przejęty przez wielki międzynarodowy
koncern Wipro z siedzibą w Indiach.
Jedną z jego specjalności są siłowniki
wszelkich typów i zastosowań, powsta
je ich 1,5 mln rocznie w 11 zakładach
na całym świecie. W Europie są 4: dwa
w Szwecji, jeden w Rumunii i ten w Fin
landii, największy z nich. Nowi właściciele
szybko zorientowali się, że Wipro można
mieć w nazwie i na pieczątkach, nato
miast klienci chcą kupować wyłącznie
siłowniki i podzespoły hydrauliki wywrotu
marki Nummi, i to wyłącznie oryginalne
z Perniö.
Jest kilka powodów tego przywiązania,
także pozatechniczne. Dużym rynkiem
zbytu jest Skandynawia, ponad 200
tamtejszych klientów zaopatruje się bez
pośrednio z magazynów zakładu, a jest
to region zarówno bardzo wymagający,

jak i konserwatywny, jeśli chodzi o do
bór dostawców. Jeśli Nummi nigdy nie
zawiodło, sprzedawcy innych marek nie
mają wielkich szans. Zaufanie ma jednak
mocne podstawy. Ponad 60 lat produkcji
siłowników to wielki zasób doświadczeń
konstrukcyjnych i technologicznych. Za
kład ma własne biuro rozwojowe, podej
muje się kompleksowego opracowania
i sprawdzenia siłowników od podstaw,
otrzymując od klienta tylko jego wyma
gania. Często też dostaje gotową doku
mentację z pytaniem: zrobicie nam to?
Mechaniczny układ podnoszenia skrzyni
wywrotek, napędzany ręczną korbą,
rzadziej od silnika, przez układ linowy
lub zębatkę w latach powojennych
został powszechnie zastąpiony przez
siłowniki, także te mocowane przez
jarzmo umożliwiające maksymalne wydłużenie zabudowy. Nummi produkuje
dwa takie modele: JTC i JTD, ten drugi
z mocowaniem w ramie identycznym
jak w typowych siłownikach czołowych.

Nie unikając krótkich serii czy nawet jed
nostkowego wykonania, wywiązując się
z zamówień w terminie, Nummi wyrobiła
sobie renomę. Nie bez znaczenia jest bli
skość źródeł zaopatrzenia w podstawowy
półprodukt, którym są rury ze stali o wy
sokiej jakości. Skandynawskie ostre zimy,
twarde granitowe skały, a także przepisy
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umożliwiające przewóz cięższych ładun
ków przekonały, że wszędzie tam, gdzie
warunki są ekstremalnie trudne, lepiej
mieć siłowniki Nummi. To kwestia solid
ności produktu, a także relacji z klientami,
również wtedy, gdy coś pójdzie nie tak.
W rezultacie, działając w wielkim
koncernie, marka pozostała w 100%
fińska i niepowtarzalna, jak sauna czy
nóż finka, czyli puukko, którym spokojni
z natury Finowie potrafią dobrze władać.
„Jesteśmy zaufanym i przywiązanym do
swoich klientów dostawcą. Nasz zespół
składa się z profesjonalistów, a naszą
działalność cechuje jakość i staran
ność. Rozumiemy działalność klientów
i odpowiadamy na ich potrzeby. Nasza
kompleksowa usługa obejmuje wszystko,
od projektowania i produkcji po dostawę,
dostępność części zamiennych i odpo
wiedzialność gwarancyjną. Oferujemy
m.in. sieć serwisową siłowników wywrot
kowych w całej Europie i gwarantujemy
dostawę części zamiennych w ciągu
24 godzin” – deklaruje Sauli Litsilä,
dyrektor zarządzający Wipro Infrastructu
re Engineering Oy. A pytanie o serwis jest
jednym z pierwszych, jakie zadają klienci.
Wybór właściwego siłownika jest
ułatwiony dzięki elektronicznemu katalo
gowi, na stronie są również dostępne in
Wśród siłowników czołowych są typy
stabilizowane lub nie, z mocowaniem
do skrzyni przez okucie na obudowie
(DFC/EFC) lub ucho (DFE/EFE). Finowie podkreślają, by ostrożnie oceniać
skuteczność stabilizacji. Jeśli zabudowa
jest długa, wiotka i źle podparta na osi
wywrotu, sam siłownik jej nie utrzyma.

strukcje obsługi i napraw oraz zgłoszenia
usterek na gwarancji. Jeśli wprowadzono
zmiany konstrukcyjne lub materiałowe
w wyniku analizy zgłoszeń użytkowników,
informacja o tym jest przekazywana na
regularnych szkoleniach dla sieci.
Jak wynika z tego wstępu, zakład
w Perniö ma szeroki program. Najbardziej
u nas znane siłowniki wywrotu stanowi
niespełna 14% całkowitej produkcji, która
w rekordowym ub. roku sięgnęła 70 tys.

szt. Ponad 70% z tego trafia na eksport,
większość do Azji, gdzie Wipro wyposaża
maszyny budowlane. Produktem unikal
nym dla Nummi, przeznaczonym głównie
na rynki skandynawskie, są zdwojone
siłowniki podpodłogowe RT. Taki duet
może podnieść nawet 50 t przy skoku
przekraczającym 5 m.
Polska, gdzie przedstawicielem fińskiej
marki jest łódzka firma Nummi-Pro, od
bierając ok. tysiąca siłowników wywrotu

Taki widok można zobaczyć
tylko w Skandynawii lub Golubiu-Dobrzyniu, gdzie ma
zakład Istrail Polska. Podwójne siłowniki podpodłogowe
serii RT zapewniają podnoszenie nawet 50 t, jak i stabilizację skrzyni (fot. A. Kurdyn).

W tej naczepie-wywrotce ze skrzynią przesuwaną względem podwozia ELBO zastosowała siłownik Nummi DFC 169-5-6501F TB980. D to seria cylindra, F – frontowy,
C – z osłoną (cover), 169 – średnica największego stopnia w mm, 5 – liczba stopni,
6501 – skok cylindra, F – przyłącze oleju z przodu (bez F jest z boku), TB980 – odległość w mm między dolnym mocowaniem siłownika w ramie i górnym do skrzyni.
Symbol mówi wszystko np. o częściach zamiennych do siłownika.

Produktem, z którego najbardziej dumna jest marka Nummi, są
wielostopniowe siłowniki podpodłogowe TT i SUT montowane
w kołyskach. To nr 1 przy wywrocie trójstronnym.
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Ponad 70 tys. siłowników rocznie wymaga przygotowania
zapasów półproduktów, czyli rur z najlepszej fińskiej lub
szwedzkiej stali. Zaufani kooperanci, to też kapitał zebrany
przez zakład w Perniö.

Nummi stosuje pierścienie prowadzące cylindrów z brązu,
zgrzewane tarciowo. To połączenie optymalne dla trwałości:
zanieczyszczenia oleju powodują zużycie pierścienia, a nie
powierzchni stalowych

Konstrukcje środków transportu
ne, dominuje tylny wywrót. W dziedzinie
typowych siłowników czołowych Nummi
ma więcej rywali, którzy byli w tym seg
mencie wcześniej, nawiązali podobnie
trwałe relacje z odbiorcami, a mają pro
dukty o konkurencyjnej cenie i masie
własnej.
Dziesiątki tysięcy różnych siłowników
rocznie z zakładu niewielkiego zarówno
powierzchnią, jak i zatrudnieniem musi
oznaczać bardzo sprawny przepływ
materiału i rzeczywiście Finowie radzą
sobie z tym doskonale. Półprodukty, czyli
wspomniane rury stalowe, zajmują każdą
wolną powierzchnię, bezbłędnie trafiając
we właściwym czasie do właściwego
centrum obróbczego. Jeden z działów
koncernu Wipro zajmuje się automaty
zacją produkcji i ma zamiar zabrać się za
Perniö, ale teraz polega się na umiejętnym
połączeniu ludzkiego wysiłku i precyzyjnej
obróbki maszynowej.
Znaczącą przewagą siłowników Num
mi nad konkurencją jest galwaniczne
głębokie chromowanie powierzchni
roboczych. W siłownikach podpod
łogowych jest to pokrycie wszystkich
stopni: zamontowane nisko w podwoziu
są najbardziej narażone na korozję. W

innych są chromowane wybrane stopnie.
Warstwa chromu wymaga uszczelnienia
woskiem, który nakłada się na maszynie
przypominającej tokarkę. Zamiast noża
jest wosk, który rozpuszcza się trąc o rurę
siłownika. Operator kontroluje docisk, by
utrzymać właściwą temperaturę: nie za
małą, by uzyskać wymaganą ilość wo
sku, nie za dużą, by nie odparował. Taka
powłoka nadaje twardość, a jednocześnie
zmniejsza tarcie (czyli zużycie) w punktach
styku z pierścieniami uszczelniającymi.
Uszczelnienia pracują dłużej, a zabezpie
czenie antykorozyjne umożliwia udzielenie
10-letniej gwarancji na cylinder. Trzeba
tylko pamiętać, by unikać ciśnieniowego
mycia rozłożonego siłownika.
Chromowanie szczególnie przydaje
się podczas pracy przy dużym zapyleniu
i w terenie błotnistym. Nummi zaprojek
towała uszczelnienia z myślą o warun
kach arktycznych: uszczelki ciśnieniowe
i O-ringi utrzymują szczelność siłowników
nawet w ekstremalnie niskich tempera
turach. Każdy siłownik po zmontowaniu
jest testowany pod maksymalnym ciśnie
niem roboczym, po czym olej użyty przy
tym próbnym rozłożeniu jest badany na
czystość. Jeśli zostaną wykryte opiłki,

zaczyna się śledztwo na wcześniejszych
etapach produkcji.
Wipro Infrastructure Engineering Oy
stale rozwija swoje produkty, nie omijając
wymaganej obecnie przez odbiorców
inteligentnej hydrauliki, komunikującej się
z układami sterowania maszyn roboczych.
Do siłowników są dodawane nowe zawory
sterujące, a dzięki czujnikom uzyskuje
się dokładne informacje o ich położe
niu. Dzięki takim rozwiązaniom powstał
układ IRMA i BT Control, umożliwiający
sterowanie funkcją wywrotu pojazdów
i maszyn do prac ziemnych za pomocą
smartfonu.
Oferta firmy jest kompleksowa, siłow
niki wywrotu uzupełnia się o wszystkie
elementy mocujące, a na życzenie klient
może otrzymać „mokry zestaw”, czyli
całą instalację hydrauliczną wywrotu,
ograniczając swój wysiłek do montażu
w podwoziu i na zabudowie. KH KIPPER,
Istrail, ELBO, CMT Chojnice, MEGA i wiele
innych polskich firm, zwłaszcza współpra
cujących z odbiorcami skandynawskimi,
korzysta z tego programu, pomocy Num
mi-Pro przy doborze siłowników, a także
z serwisu zapewnianego w kraju przez
kilkunastu partnerów. (WK)

80 specjalnych wywrotek na jubileusz Schwarzmüller

Ostatnim etapem jest malowanie, po
czym siłownik w komplecie z kołyską jest
ekspediowany do klienta. Nummi dostarcza także wybrane przez niego mechanizmy ograniczania kąta wywrotu, pneumatyczne lub hydrauliczne, i elementy
mocowania kołyski w podwoziu oraz kuli
siłownika w podłodze zabudowy.

Stanowisko montażowe z kompletem
stopni siłownika podpodłogowego. Jakiś
IoT, żeby to ogarnąć? Nie, trzech 100%
Finów, którzy metodycznie składają je
w całość za pomocą prostych przyrządów
i kierują na stanowisko do próbnego rozłożenia siłownika i kontroli czystości oleju.
i siłowników podwójnego działania rocz
nie jest jednym z ważniejszych rynków
dla Wipro. Ale niewiele z nich zobaczy
my w pojazdach na naszych drogach.
Większość wraca do Skandynawii w za
budowach wykonanych przez polskich
nadwoziarzy lub zlokalizowane u nas
zakłady produkcyjne tamtejszych firm,
jak Istrail Polska. To wynik podziału, jaki
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utrwalił się na polskim rynku. Produkty
Nummi są stosowane przede wszystkim
w zabudowach z trójstronnym wywrotem,
bo tu jej oferta jest bezkonkurencyjna,
jeśli chodzi o trwałość i prostotę montażu
siłowników w podwoziowych kołyskach
przegubowych, długości skoków i siły
podnoszenia. Siłowniki serii TT rozkła
dają się na ponad 5,2 m, SUT na prawie

3,2 m, podnosząc skrzynie z obciążeniem
do 32 t pod kątem wygodnie dużym do
rozładunku. W tym celu mogą składać
się z nawet 10 stopni. Zapewnienie
sztywności i szczelności takiej konstrukcji
wymaga nie lada umiejętności. Budowę
(zwłaszcza wysokość) kołyski można
dobrać do przestrzeni w podwoziu. Takie
pojazdy są jednak mniej u nas popular

Limitowana seria 80 wywrotek powstała
dla uczczenia ważnego kroku, jaki Grupa
Schwarzmüller wykonała 80 lat temu.
W 1939 r. w Hanzing k. Passau położono
kamień węgielny pod budowę fabryki,
w której obecnie znajduje zatrudnienie po
nad 800 osób. Nim to nastąpiło, Schwarz
müller wynajmowała budynek w pobliżu.
Firmę założono prawie 70 lat wcześniej
w Passau. Z zakładu rzemieślniczego stała
się w okresie ówczesnej prosperity znaczą
cym producentem pojazdów, a przeniesie
nie do Austrii w 1934 r. miało na celu wy
korzystanie możliwości tamtejszego rynku.
W latach 60. i 70. firma stała się liderem na
rynku ciągnionych pojazdów użytkowych
i nadal broni tej pozycji.
Rodzinne przedsiębiorstwo Schwarz
müller jest obecnie reprezentowane w 21
krajach europejskich i zatrudnia ok. 2,3 tys.
osób. W tym czasie rozwinęło się z lokal
nego producenta pojazdów w międzyna
rodową grupę o europejskim znaczeniu. Tę
historię sukcesu upamiętniają jubileuszowe
wywrotki o czerwono-biało-czerwonej
stylizacji. Technicznie rzecz ujmując, jubile
uszowy pojazd jest klasykiem: to 3-osiowa
naczepa-wywrotka z ramą wykonaną ze

Każda naczepa ma swój indywidualny numer, więcej niż 80 nie będzie!
stali o wysokiej wytrzymałości oraz skrzynią
ze stali Hardox o pojemności 25 m3, z pod
łogą z blachy 5 mm i ścianami bocznymi
o grubości 4 mm. Inteligentna, lekka i wy
trzymała konstrukcja ma niewielką masę
własną 5,9 t. Dzięki zamkniętym profilom
usztywniającym tylną część ramy i rurowym
poprzeczkom oraz ukośnemu pasowi gór
nemu ramy, których celem jest uzyskanie
możliwie najniższego środka ciężkości,
oraz podpartemu w 4 punktach siłowni

kowi Schwarzmüller poprawia stabilność
przy wywrocie, zwiększając bezpieczeń
stwo. Elektroniczny system hamulcowy
wraz z programem stabilizującym, układ
automatycznego opuszczania zawiesze
nia, przednia oś podnoszona z systemem
zwiększającym trakcję podczas ruszania,
przyjazny dla użytkownika podest roboczy
do obsługi opończy i aluminiowe koła to
kolejne cechy, które czynią jubileuszową
wywrotkę wyjątkowym pojazdem.
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lekki, mocny i wydajny
U

rządzenia hakowe Meiller RS21 to
nowość z początku ub. roku, znana
gościom targów IFAT oraz IAA. Na te
gorocznej Baumie Meiller pokazywał już
cięższy model RS26, który był tam wręcz
gwiazdą wśród hakowców. Dynamicznym
demonstracjom stale przyglądały się gru
py widzów, łatwo dostrzegając fachowym
okiem podstawową różnicę w porówna
niu z poprzednikami RK, ujętą w nazwie.
Litera S wzięła od niemieckiego „schnell”,
co znaczy „szybko”.
RS pracują szybciej niż RK. Zawór
szybkiego ruchu znajduje się na lewym
siłowniku wywrotu, ma wbudowany za
wór przeciążeniowy. Przy zastosowaniu
opcjonalnego zaworu szybkiego działania
(opuszczania) prędkość pracy z pustym
kontenerem zostanie nawet podwojona
dzięki przełączeniu przepływu z dwóch
siłowników do jednego. Ta funkcja jest
szczególnie przydatna w trakcie zbiera
nia pustych kontenerów i ich przełado
wania. Liczba informuje o technicznym
udźwigu, w RS21 jest to 21 ton. Góruje
on nad poprzednikiem RK20 także pod
innymi względami. Masa własna została
zmniejszona o 200 kg, co o tyleż zwiększa
ładowność, a przy jeździe bez obciążenia
zmniejsza zużycie paliwa przez samo
chód z hakowcem. Różnica oczywiście
nie będzie bardzo duża, ale jeśli weźmie

się pod uwagę wieloletnią eksploatację
na długich trasach do zakładów utylizacji,
to nawet ułamek litra na 100 km nabierze
znaczenia.
Rama nośna urządzenia jest niższa o 20
mm, dlatego polepszyło się rozłożenie
mas i nacisków oraz kinematyka wcią
gania kontenera, który może mieć także
większą pojemność. Tę zaletę linia RS
zawdzięcza nowemu przekrojowi profilu
ramy. Połączono w nim dwa gięte kształ
towniki tak, że tworzą zamknięty profil,
pozostawiając jednocześnie otwarte półki
ułatwiające montaż. Jak podkreśla prezes
Meiller Polska Krzysztof Adamiuk, dzięki
części zamkniętej kontener nie „pływa”,
bo rama jest mniej podatna na skręca
nie. Rama o przekroju zamkniętym jest
droższa w produkcji niż stosowane przez
konkurencję z profili otwartych. Meiller
nie jest jednak tanią marką, ale za wyższą
cenę oferuje rozwiązania przyczyniające
się do wysokiej jakości sprzętu i bez
piecznej pracy.
Następną charakterystyczną cechą
jest wyeliminowanie spawania. Rama
urządzenia jest mocowana do pojazdu
śrubami, podobnie przykręca się do niej
wyposażenie dodatkowe. Fabrycznych
otworów montażowych jest bardzo dużo,
nie powinno więc być problemu ze speł
nieniem każdego wymagania przyszłego

użytkownika. Taka konstrukcja uprości
ewentualne naprawy, a także późniejsze
przełożenie hakowca na inne podwozie.
Wiadomo z praktyki, iż urządzenia Meiller
wytrzymują co najmniej tyle, co dwa nio
sące je samochody. Prędzej czy później
nastąpi przekładka. „Połączenie śrubowe
jest dużo łatwiejsze niż spawane. Nie po
wstaje karb cieplny, nie powstają miejsca
przegrzania materiału. Eliminujemy w ten
sposób ryzyko powstawania pęknięć” –
podkreśla prezes Adamiuk.
Ramię teleskopowego haka to pięcio
kątna konstrukcja frezowana z jedno
częściowego profilu. Ma ono dużą wy
trzymałość, co jest bardzo ważne przy
wciąganiu ciężkich kontenerów.
Tak jak w innych produktach, Meiller
korzysta w hakowcach z własnej hydrau
liki. Jest ona wydajna, szybka, mocna,
dostosowana do sprzętu i jego zadań, na
wet tych najbardziej precyzyjnych. Spe
cjaliści Meiller podkreślają konieczność
stosowania właściwego oleju hydrau
licznego HLDP22 o stosunkowo małej
lepkości. Zimą można od razu przystąpić
do przeładunku, urządzenie nie wymaga
wcześniejszej pracy na biegu jałowym, by
rozgrzać olej.
Opcjonalne sterowanie sekwencyjne
umożliwia zaprogramowanie kolejności
ruchów na pilocie isar2. Wówczas nastę

Na monachijskich targach Bauma debiutowało urządzenie RS26, o udźwigu 26 t. Tu zysk na nośności dzięki mniejszej masie
własnej jest jeszcze większy. Uwagę zwiedzających przyciągało także nowoczesne wzornictwo: jeśli hakowiec może być ładny,
to ten jest. Dodatkowo można łatwo konfigurować wyposażenie mocowane do licznych otworów ramy. Egzemplarz targowy
to wersja z teleskopowanym i łamanym ramieniem haka.

KLIKNIJ
i obejrzyj filmik

22

W podstawowej kompletacji, jak te dla kościerskiej firmy, RS21
waży 2075 kg. Z opcjami (ramię łamane i teleskopowane)
urządzenie ma masę do 2330 kg.

Teraz jest tak: isar2, pilot zdalnego sterowania radiowego
urządzeniami Meiller.

Połączenia śrubowe zamiast spawania ułatwiają i przyspieszają
pracę firmie zabudowującej hak,
a także zdecydowanie zmniejszają ryzyko pęknięć i korozji.

Będzie tak: w isar3 jest mniej
programowanych przycisków,
inne zastąpiono joystickiem.

Transakcja warta upamiętnienia: na wspólnej fotografii od lewej Krzysztof Adamiuk
i Ireneusz Prochowicz z Meiller Polska, Radosław, Roman i Elżbieta Rybaccy oraz
Leszek Pobocki z MAN Truck & Bus Polska.

Rama nośna RS21 jest wykonana z profilu tworzącego skrzynkowy przekrój
bardzo sztywny na skręcanie, stanowiąc
pewne podparcie ramy wywrotu i samego kontenera.
pujące po sobie czynności są wykony
wane po jednym naciśnięciu przycisku.
Zapowiadaną nowością Meillera jest pilot
isar3 o uproszczonym działaniu: mniej
przycisków, więcej funkcjonalności.
Jednym z pierwszych użytkowników
urządzeń RS21 w Polsce jest firma Usługi
Transportowe Elżbieta Rybacka z Nowe
go Klincza pod Kościerzyną. Odebrała
ona w czerwcu 10 hakowców na 3-osio
wych podwoziach MAN TGX 26.460
w siedzibie Meiller Polska w Niepołomi
cach. Usługi Transportowe zajmują się
przewożeniem odpadów poubojowych,
głównie drobiowych i padliny na terenie
całego kraju. Firma używa ponad 40
hakowców, a zakup 10 MAN-ów z RS21
to po prostu planowa wymiana. Pani Elż
bieta, mąż Roman i syn Radosław zgod
nie podkreślają, że znaczenie ma przede
wszystkim wytrzymałość sprzętu. Urzą
dzenia Meiller zostały im polecone przez
sprzedawców MAN-a, prawie wszystkie
samochody firmy są tej marki. (JD)

23

Konstrukcje środków transportu
Sterowanie hakowcem przyszłości Palfinger

Pierwsze w Polsce bramowce Scania CNG

N

W

a targach Bauma Palfinger przed
stawił prototypowy układ kamer 3D
zainstalowanych na urządzeniu hakowym
T20A TEC5. To idealny hakowiec do pra
cy na budowach: teleskopowe i łamane
ramię haka umożliwia załadunek pojem
nika pod bardzo płaskim kątem. Jest to
szczegól nie ważne w przypadku płytkich
pojemników na odpady budowlane.
W pokazanym wariancie TEC5 urządzenie
jest wyposażone w innowacyjny sterownik
kabinowy PAD-Touch, który łączy dwie
koncepcje. Zadania przenoszenia ładunku
są sterowane kompaktowym joystickiem,
a wszystkie dodatkowe funkcje są obsłu
giwane za pomocą ekranu dotykowego,
który można również połączyć z jedną lub
więcej tylnymi kamerami, by zapewnić
maksymalną łatwość obsługi.
W celu zademonstrowania dodatko
wych funkcji, jakie oferuje PAD-Touch,
pojazd z tym urządzeniem hakowym
wyposażono w układ asystenta skrętu
Luis Turn Detect firmy LUIS Technology
współpracujący z 7-calowym ekranem
dotykowym sterownika.
Prototyp nowo opracowanego i opa
tentowanego systemu Intelligent Loading
Assist korzysta z cyfrowej kamery 3D
zamocowanej z tyłu, by wykrywać po
jemnik i półautomatycznie kierować hak
do właściwej pozycji. Ekran PAD-Touch
pomaga operatorowi prawidłowo pod
jechać do kontenera, ostrzegając także
przez przeszkodami lub ludźmi w strefie
niebezpiecznej, wykrytymi przez kamerę.
System inteligentnego asystenta ładowa
nia w połączeniu z pilotem PAD-Touch
zwiększa bezpieczeństwo podczas ob
sługi kontenerów i ogranicza wymagania,
jakie musi spełnić operator, do kierowania
pojazdem.
Ponadto pojazdy hakowe i bramowce
łatwiej teraz zintegrować z systemem
monitorowania floty Palfinger.

KLIKNIJ
i obejrzyj filmik

PAD-Touch to połączenie ekranu dotykowego z joystickiem, ułatwiające obsługę
urządzeń załadunkowych i obserwację
przestrzeni wokół pojazdu.

Zamontowane w tylnej części podwozia
kamery 3D rozpoznają położenie pojemnika i generują informacje, ułatwiające
kierowcy właściwe ustawienie pojazdu,
a następnie uruchomienie poszczególnych funkcji urządzenia załadunkowego.

PO ALBA odebrała 3 pojazdy Sca
nia P280 nowej generacji zasilane
CNG i wyposażone w urządzenia bra
mowe HYVA. Bramowce Scania będą
wykorzystywane przez cały rok, latem
przewożąc kontenery do składowania
i transportu m.in. odpadów komunalnych
i gruzu, a zimą, wyposażone w pług
z posypywarką, do zimowego utrzymania
dróg na terenie działania WPO ALBA.
To pierwsze w Polsce podwozia Scania
P280 B4x2 CNG wykorzystane pod bra
mowce. Wyposażono je w reflektory LED,
zapewniające lepsze oświetlenie drogi
i dłuższą eksploatację bez konieczności
wymiany żarówek. „Ponadto zamontowa
no szyby dolne w drzwiach od strony pa
sażera. To bardzo przydatne rozwiązanie
sprawdza się podczas pracy w mieście,
zwiększając komfort pracy kierowcy
i bezpieczeństwo innych uczestników
ruchu” – komentuje Krzysztof Czerniak,
przedstawiciel handlowy ds. pojazdów
komunalnych i specjalnych Scania Polska.
Scania dostarcza zrównoważone
rozwiązania, które pomagają sprostać
wyzwaniom stawianym przed branżą
komunalną. Wykorzystanie CNG umoż
liwia redukcję emisji CO2 o ok. 10%.
Dodatkowo niemal całkowicie eliminuje
się emisję cząstek stałych. „Od wielu
lat inwestujemy w rozwiązania proeko
logiczne, wyznaczając nowy standard
w branży. Zakup pojazdów Scania zasila

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA działa od ponad 60 lat. We flocie
spółki znajduje się ok. 35 pojazdów Scania: do wywozu odpadów, śmieciarko-myjki,
duże hakowce i bramowce.
nych gazem ziemnym to kolejny element
naszej strategii obsługi miast w sposób
bardziej zrównoważony środowiskowo.
Dodatkowo, pojazdy Scania są bardzo
ekonomiczne, jeśli chodzi o zużycie pali
wa” – komentuje Witold Seńczuk, prezes
Zarządu ALBA S.A.
Na podwoziach zamontowano spraw
dzone w branży komunalnej urządzenia

bramowe HYVA Lift o udźwigu 12 t. Mają
one hydraulicznie wysuwane ramiona
o zasięgu 4400 mm i są przystosowane
do obsługi wszystkich typów kontenerów
i osprzętu zimowego (np. piaskarki). Ope
rator może obsługiwać niezależnie ramio
na i przyspieszać rozładunek kontenera.
Urządzenia mają sterowane pneumatycz
nie haki wspomagające wysyp.

Mimo krótkiego rozstawu osi 3950 mm podwozia Scania mieszczą po każdej stronie
ramy 4 butle gazowe o objętości po 118 dm3.

Na Baumie debiutował także nowy bramowiec Palfinger PS T14 TEC3 o kompaktowej konstrukcji, wygodnej przy pracy
w ograniczonych obszarach miejskich.
Hydrauliczny system blokowania kontenera, dostępny w 3 wersjach, zapewnia
maksymalne bezpieczeństwo podczas
transportu. Wersja TEC 3 jest standardowo wyposażone w zdalne sterowanie
radiowe.
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Nowe śmieciarki MPO Warszawa
M

iejskie Przedsiębiorstwo Oczysz
czania świadczy usługi mieszkań
com Warszawy już od 92 lat. Obecnie ma
127 pojazdów do odbioru odpadów komu
nalnych. Pokonują one dziennie 235 tras
w 7 warszawskich dzielnicach, obsługując
ponad 32 tys. punktów odbioru odpadów
komunalnych, gdzie opróżniają blisko
85 tys. pojemników i kontenerów. Spółka
ma 4 bazy transportowe i dwa zakłady
unieszkodliwiania odpadów komunal
nych.
Jednym z wymogów umowy zawartej
między MPO a m. st. Warszawa na odbiór
odpadów komunalnych było posiadanie
pojazdów, które spełniają najbardziej
rygorystyczne normy emisji zanieczysz
czeń i umożliwiają precyzyjne rozliczanie
wykonywanych usług. Dla MPO istotne
są też niskie koszty eksploatacji floty
oraz komfort i bezpieczeństwo pracy
załóg w odniesieniu do wyposażenia
kabiny, układu przeniesienia napędu
czy zdolności manewrowych pojazdu.
Dlatego spółka stale inwestuje w nowy
sprzęt. Ostatnio do floty MPO Warszawa
dołączyło 18 śmieciarek Ekocel na pod
woziach Scania, 10 śmieciarek Farid na
podwoziach Renault Trucks D26 Wide i 6
tej samej firmy na 6,5-tonowych podwo
ziach Isuzu.
MPO kupiła 10 pojazdów Scania P320
B6x2x4NA CP14 i 8 Scania P280 B4x2NA
CP14. Zamówione pojazdy wyposażono
w ekonomiczne silniki dopasowane do

zastosowania, z automatycznymi układa
mi wyłączania odbioru mocy w okresach
bezczynności zabudowy. Przyczynia się
do zmniejszenia zużycia paliwa o 12%.
Ponadto mają one specjalną konstrukcję
układów napędowych, przygotowaną do
trudnych warunków pracy. Dzięki temu
oszczędności kosztów eksploatacyjnych
sięgają 40%.
Zabudowy Ekocel Medium XL-SiB
wyposażono w nowoczesne wrzutniki
umożliwiające półautomatyczne opróż
nianie pojemników, identyfikowanych
dzięki RFID i ważonych. Do zwiększenia
komfortu i bezpieczeństwa pracy ope

ratorów przyczyniają się niskie wejścia
do kabiny i wygodne rozmieszczenie
osprzętu. Pojazdy wyposażono również
w systemy bezpieczeństwa wspomaga
jące kierowcę: radarowy układ AEB, ESP
z hamulcem automatycznym Hill Hold
i kamerę cofania. W pojazdach zamon
towano interkomy, dzięki którym załoga
może porozumiewać się z kierowcą
i ostrzegać o zagrożeniach z tyłu, i dodat
kowe oświetlenie chodnika pod przednią
częścią zabudowy.
Kupione przez MPO śmieciarki na
podwoziach Renault Trucks D26 Wide
to pojazdy 3-osiowe 6x2. Dzięki wleczo

Trzyosiowe podwozia Scania wyposażono w zabudowy o pojemności 20,2 m3,
dwuosiowe – 14 m3.

Śmieciarki Scania zapewniają bezpieczną pracę i niski koszt wywozu odpadów, oddziałują w minimalnym stopniu na środowisko. We flocie MPO znajduje się 27 pojazdów Scania zasilanych CNG, ale tym razem zdecydowano się na diesle głównie
z powodu uciążliwego tankowania gazu na wciąż jedynej stacji w Warszawie.
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Kabina każdego Renault została wyposażona w dodatkowy fotel na tunelu silnika. Dzięki odpowiednio wyprofilowanej tablicy rozdzielczej osoba pośrodku
ma dużo miejsca na nogi.

Zakup nowych pojazdów jest związany z wprowadzonym w połowie roku systemem
segregacji odpadów do 5 pojemników.

nej osi skrętnej i niewielkiemu rozsta
wowi osi 3500 mm zewnętrzny promień
zawracania to zaledwie 7,3 m, co ułatwia
manewrowanie w ciasnej zabudowie
miejskiej. Sześciocylindrowe silniki DTI 8
osiągają moc 235 kW (320 KM) i maksy
malny moment 1200 Nm już od 1050 obr./
min. Wszystkie pojazdy mają automa
tyczne skrzynie 6-biegowe Allison 3200V.
Sprzęgło hydrokinetyczne tych przekładni
powoduje niemal dwukrotne zwiększenie
momentu obrotowego, jaki trafia na koła,
co poprawia dynamikę pojazdu i zmniej
sza zużycie paliwa. Jest bardzo istotne
w pojazdach komunalnych, pracujących
w cyklu start/stop. W momencie zatrzy
mania skrzynia samoczynnie przełącza
się do pozycji N. Automatyczne skrzynie
biegów dobrze wpływa też na trwałość
układów przeniesienia napędu i hamul
cowego.
Dodatkowo Renault Trucks D w wersji
do zbiórki odpadów mają zmodyfikowane
tylne zawieszenie. Miechy pneumatyczne

są nieco cofnięte, a tym samym lepiej
chronione przed uszkodzeniem, do jakie
go mogłoby dojść w trudnym terenie na
wysypisku.
W kabinie o szerokości 2,5 m są 3
fotele (dla kierowcy z zawieszeniem
pneumatycznym). Dzięki specjalnemu
ukształtowaniu tablicy rozdzielczej osoba
zajmująca środkowe miejsce ma wystar
czająco dużo miejsca na nogi i nie będą
dla niej uciążliwe nawet dłuższe przejazdy
rejonów do położonych najdalej od bazy.
Częste wchodzenie i wychodzenie z ka
biny ułatwia nisko umieszczona (1,1 m
od podłoża) podłoga, na którą prowadzą
2 szerokie stopnie wejściowe zamonto
wane w układzie schodkowym, zapo
biegając nadwyrężaniu rąk. „Zależało
nam, by wszystkie pojazdy były w wersji
premium, czyli np. z klimatyzacją i auto
matyczną skrzynią biegów, co znacząco
poprawia komfort pracy załogi. Jeżdżenie
od drzwi do drzwi śmieciarką ze skrzy
nią ręczną lub pojazdem z prawdziwym

automatem, nie z przekładnią zautoma
tyzowaną, to dwa różne światy. Poza
tym eliminujemy niewłaściwe używanie
sprzęgła czy niewłaściwy dobór biegów
do warunków jazdy. Teraz jesteśmy
pewni, że samochód jest odpowiednio
eksploatowany. Istotne znaczenie ma też
zwrotność pojazdu. Dzisiaj jazda śmie
ciarką to nie to samo, co przejazd zwykłą
ciężarówką po autostradzie, ale pokony
wanie skomplikowanego toru przeszkód
tyłem. Choć nasi kierowcy są fenomenalni
w takich sytuacjach, to nowe pojazdy
z pewnością ułatwią im codzienną pra
cę” – mówił Robert Kołodziejski, dyrektor
zarządzający Pionu Operacyjnego MPO
Warszawa.
Zabudowy Farid M21, zamontowane
przez GP Truck Trading, mają pojemność
19,5 m3 i są przystosowane do montażu
systemu RFID oraz komórek ważących na
obu częściach dzielonej listwy grzebienio
wej, co umożliwia pomiar masy odpadów
każdego pojemnika osobno.
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Grupa Wielton na francuskim spodzie
J

uż pod koniec I półrocza dało się
zauważyć symptomy schłodzenia nie
których europejskich rynków pojazdów
użytkowych, w tym polskiego. Polska
spółka Grupy Wielton odnotowała zmniej
szenie przychodów ze sprzedaży w kraju
o 0,6% w porównaniu rok do roku, a jej
udział spadł poniżej 14%. Liczba dostar
czonych pojazdów była mniejsza o 4,2%,
co potwierdza tłumaczenia prezesa Wiel
ton S.A. Mariusza Golca, że oparto się
presji cenowej konkurencji, zachowując
poziom marż z lepszych czasów. Nega
tywna tendencja utrzymywała się jednak
w kolejnych miesiącach, po wrześniu
liczba pojazdów Wieltonu sprzedanych na
krajowym rynku była mniejsza o 13% r/r.
W porównaniu z I półroczem 2018 r.
przychody całej Grupy były większe o pra
wie 35%, zysk EBITDA o ponad 26%,
ale zysk netto tylko o 3,1% (40,4 mln zł),
więc rentowność można uznać jedynie
za zadowalającą. Na taki stan wpływa
ją wyższe koszty produkcji związane
z korzystaniem z zewnętrznych usług
lakierowania po listopadowym pożarze
w wieluńskim zakładzie. „Biorąc pod
uwagę to, że wyniki za I półrocze 2019 r.
uwzględniają przychody przejętej pod ko
niec ub. roku brytyjskiej spółki Lawrence
David oraz fakt, że wciąż trwają działania
integracyjne, które w najbliższej przyszło
ści przyniosą wzrost marż generowanych
przez tę firmę, należy podkreślić utrzyma
nie zadowalającego poziomu rentowno
ści naszego dotychczasowego biznesu
w 2019 r.”– twierdził Tomasz Śniatała,
wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-fi
nansowych Wielton S.A.
Francuska spółka Fruehauf jest obec
nie motorem finansowym Grupy, a Fran
cja jej największym rynkiem: przychody
ze sprzedaży sięgnęły niemal 387 mln
Zintegrowana moc Grupy wymaga bardzo precyzyjnego sterowania markami
i produkcją, za co jest odpowiedzialny
prez. Mariusz Golec, oraz finansami kontrolowanymi przez wiceprezesa Tomasza
Śniatałę. Dla obu kijem w szprychy planów był pożar lakierni w Wieluniu, ale po
jej odbudowie Grupa wychodzi na prostą
i polski zakład będą opuszczać podwozia
oraz zestawy montażowe dla wszystkich,
poza Fruehaufem. Ten z kolei jest centrum kompetencji naczep furgonowych,
popularnych we Francji.
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zł i były o ponad 23% wyższe niż rok
wcześn iej. Spółka pozostaje liderem
rynku z 20,5-% udziałem (wzrost o ok.
3% r/r). Poprawa wyników jest efektem
robotyzacji linii produkcyjnych, dzięki
której wydajność wzrosła o połowę,
i sprawnego działania nowego zarządu.
Wspomniany Lawrence David również
może przyczynić się do umocnienia
finansów Grupy. Produkcja i przychody
rosną, choć dopiero rozpoczął się projekt
dostaw podwozi naczepowych do Anglii.
Wcześniej producent kupował je od kon
kurencyjnej firmy, w tym roku otrzyma
700 podwozi z Wielunia, na przyszły rok
zakłada się 3000 szt. Jednocześnie jest
planowane wdrożenie naczep i zabudów
wywrotek sprzedawanych pod marką
Lawrence David.
Ciekawie przedstawia się pozycja nie
mieckiego Langendorfa, który jest trak
towany jako furtka na tamtejszy rynek dla
lekkich naczep-wywrotek Smartline pro
dukowanych w Wieluniu. Jednocześnie
Grupa zamierza wykorzystać siłę marki,
firmując nią wszystkie naczepy nisko
podwoziowe. Niemiecki zakład koncen
trowałby się na wyrobie wymagającym
najwięcej know-how, czyli Innloaderach
do przewozów elementów wielkowymia
rowych. Ale i tu Wielton będzie uczest
niczył czynnie w projekcie, dostarczając

elementy nietypowego wahaczowego
zawieszenia tych naczep. Przychody
Langendorf ze sprzedaży w I półroczu
sięgnęły 139 mln zł, co oznacza wzrost
o ponad 14% r/r.
Również na rynku rosyjskim sytuacja
jest pomyślna dla Grupy Wielton. Przy
chody wzrosły o 17% głównie dzięki
dostawom zabudów wywrotkowych do
lokalnych zakładów zachodnich produ
centów podwozi. Stwierdzając zaintere
sowanie m.in. na moskiewskich targach
Comtrans, Grupa wejdzie tam z marką
Langendorf, sprzedając niskopodwo
ziówki i specjalistyczne Innloadery.
Najtrudniejsza jest sytuacja na kapryś
nym rynku włoskim. Spółka Viberti jest
tam na 6. miejscu z niewielkim spadkiem
sprzedaży i przychodów. Firma jest na
etapie finalizacji biznesplanu prowadzą
cego do optymalizacji kosztów i zmiany
struktury sprzedaży na bezpośrednią, by
utrzymać marże. Planowane jest również
wprowadzenie do sprzedaży nowych
produktów przy wykorzystaniu potencjału
Fruehauf.
We wrześniu branżowy magazyn Global
Trailer Magazine opublikował coroczny
ranking największych producentów na
czep na świecie. Grupa Wielton zajęła
8. miejsce (3. wśród firm z Europy), po
prawiając wynik o 2 pozycje i osiągając
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najwyższą dynamikę wzrostu w pierwszej
10. rankingu. Sprzedaż Grupy zwiększyła
się 3,5-krotnie na przestrzeni 5. lat. Grupa
wypracowała w tym czasie ponad 272
mln zł zysku netto, a Wielton wypłacił ak
cjonariuszom 74 mln zł dywidendy.
Pod koniec października Wielton za
prezentował rodzinę naczep kurtynowych
Curtain Master. Projektując je, inżyniero
wie Wieltonu położyli szczególny nacisk
na wytrzymałość, szczelność i funkcjo
nalność. Nowoczesna konstrukcja ramy

i zabudowy zapewniają wysoką wytrzy
małość naczepy potwierdzoną testami
w Centrum Badawczo-Rozwojowym.
Jednocześnie zachowano małą masę
własną. Przy produkcji zastosowano no
woczesną technologię spawania hybry
dowego, która umożliwia uzyskanie so
lidnych i precyzyjnych spoin, minimalizu
jących ryzyko odkształceń, a tym samym
przedłużających żywotność naczepy bez
konieczności napraw. Podwozie zostało
zabezpieczone przed korozją za pomocą

Niemałym sukcesem prestiżowym i technicznym Grupy Wielton jest udział Fruehauf
w projekcie Optifuel Lab 3 prowadzonym przez Renault Trucks. Celem jest obniżenie
zużycia paliwa w zestawie o 12% m. in. dzięki obniżeniu oporu aerodynamicznego
naczepy o zmiennej wysokości dachu i tylnych drzwi.

Curtain Master zostały opracowane i przetestowane w Centrum Badawczo-Rozwojowym Wieltonu. To jeden z najnowocześniejszych takich obiektów w Europie.
Wyposażenie CBR umożliwia przeprowadzanie szczegółowej diagnostyki, badań
konstrukcyjnych i kompleksowych testów wdrażanych rozwiązań.

kataforezy, która gwarantuje optymalną
grubości powłoki i wyższą jakość oraz
dłuższą żywotność naczepy. „Nasi klienci
oczekują produktów trwałych i nowo
czesnych, wygodnych w obsłudze i bez
piecznych. Z myślą o nich prezentujemy 5
modeli przeznaczonych do różnorodnych
zadań transportowych. Łączy je innowa
cyjna i sprawdzona konstrukcja, wysoka
jakość wykonania i rozwiązania ergono
miczne, które optymalizują załadunek
oraz wyładunek skracając jego czas. Tym
samym korzystanie z nich jest efektywne,
co przelicza się na konkretne oszczędno
ści w biznesie”. – mówił prezes Golec.
Nowe konstrukcje Wieltonu ucieszą
również kierowców. Zwrócono uwagę
na bezpieczeństwo i ergonomię użytko
wania, co ułatwia i przyspiesza obsługę
naczepy podczas przeładunku. Zasto
sowano nowoczesną konstrukcję dachu,
przedniej ściany i panelu tylnego. Kierow
cy docenią też łatwość obsługi plandek,
dachu i drzwi tylnych oraz praktyczne
rozwiązania, np. uchwyty do zwijania linek
celnych na przedniej ścianie. Naczepa
Curtain Master ma także wiele funkcjo
nalnych opcji, jak czujniki cofania, oś
skrętna, system podwieszanych pasów
mocujących czy możliwość obsługi za
pomocą smartfona.
Rodzina Curtain Master to 5 głównych
modeli, opracowanych z myślą o różno
rodnych potrzebach klientów: Curtain
Master do przewozu ładunku na paletach,
Curtain Master Mega o zwiększonej po
jemności, Side Curtain Master (kurtyno
wa z burtami), Coil Master wyposażona
w rynny do przewozu stali w kręgach
oraz Drop Side Master przeznaczona dla
branży budowlanej. Firma słucha potrzeb
rynku i testuje nowe rozwiązania, zanim
trafią do odbiorców. Naczepy Wieltonu są
poddawane próbom wytrzymałościowym,
w których jest sprawdzany stan pojazdów
po przejechaniu pół miliona kilometrów,
dystansu pokonywanego w ciągu kilku
lat eksploatacji. Dzięki temu użytkownicy
otrzymują sprawdzoną naczepę, która
posłuży przez długie lata.
„Centrum Badawczo-Rozwojowe nad
zoruje każdy proces produktowy od fazy
idei, przez prace projektowe, a wresz
cie testowanie gotowej naczepy m.in.
pod kątem wytrzymałości, szczelności,
a także funkcji użytkowych, ergonomii
i bezpieczeństwa. Dzięki temu wypraco
wujemy optymalne rozwiązania łączące
kluczowe z perspektywy klienta para
metry produktu.”.– szczycił się Mariusz
Golec.
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Ford Trucks już z siecią

Nie obyło się bez tradycyjnego przecięcia wstęgi w obiekcie Q Service
Truck w Czosnowie. Tym razem strony
polska i turecko-amerykańska tną zgodnie, zjednoczone wspólnym celem sprzedaży ciężarówek Ford Trucks.

„Wielkie otwarcie” – takiego określenia używano w czasie oficjalnej inauguracji sprzedaży ciężarówek
Ford Trucks w Polsce. Wydarzenie odbyło się 17 października w Cząstkowie Polskim, gdzie ma siedzibę
O-Service Truck, generalny importer, a od tego dnia także jeden z punktów na mapie dealerów.
Przedstawiciele Ford Trucks i Q-Servi
ce Truck spotkali się po raz pierwszy we
wrześniu 2018 r. podczas targów IAA
w Hanowerze. Były to szczęśliwe chwile
dla turecko-amerykańskiego producenta,
który odebrał wtedy cenione wyróżnienie
International Truck of the Year 2019 za
flagowy ciągnik F-Max.
Od tamtej pory obie strony spotykały się
kilkukrotnie, ustalając warunki współpra
cy. Zwieńczeniem rozmów było oficjalne
podpisanie umowy przedstawicielskiej
w czerwcu tego roku, a kolejnym krokiem
oficjalna inauguracja sprzedaży w Polsce.
Podczas „Grand Opening” przedstawiono
pierwsze dealerskie punkty Ford Trucks
w naszym kraju, nakreślona została
również wizja rozwoju sieci sprzedaży
i serwisu na najbliższe miesiące. Obec
nie sieć dealerską tworzy 8 partnerów,
wszyscy uzyskali autoryzację do napraw
pojazdów Ford Trucks. Docelowo punk
tów dealerskich na terenie Polski będzie
10, a sieć serwisowa będzie oparta na 20
warsztatach.

Z okazji przystąpienia do sieci dealer
skiej przedstawiciele Ford Trucks i QService Truck wręczyli listy gratulacyjne
i intencyjne, podkreślając chęć przyjęcia
kolejnych firm w grono dealerów sieci
w Polsce. Wśród wyróżnionych były:
• Q-Service Truck z Cząstkowa Polskiego,
• AUTOFIKO z Jaworzna,
• Truck Części Błach i Rajchel z Wroc
ławia
• Moobilo z Gdańska,
• Ziem-Bud z Łodzi,
• PHU WIMEX Tadeusz Wiszowaty z Bia
łegostoku,
• firma Bogumił Porębski z Niedźwiedzia,
• Marcotrans ze Stargardu.
Wśród tych ośmiu wspaniałych jest
sporo firm łączących serwis i dystry
bucję części do pojazdów użytkowych
z transportem. To obiecujące połącze
nie: z jednej strony gwarantuje wiedzę
o sprzedawanych pojazdach „od pod
szewki” i możliwość przetestowania
Fordów we własnej flocie, pod pełną
kontrolą, a z drugiej bazę potencjalnych

2

Jest do tego mocna sieć! Tworzą ją
punkty dobrze znane w polskim świecie transportowym ze sprzedaży części
zamiennych i obsługi serwisowej pojazdów użytkowych, zabudów, hydrauliki.
Część już ma obiekty zdolne do podjęcia
zadań ASO, inni właśnie wykańczają
nowe i poszukują dla nich dodatkowego
zajęcia.

klientów wśród mniejszych firm trans
portowych, w które celuje Ford Trucks.
Partnerom brakuje tylko doświadczenia
w sprzedaży, ale zapewne są tak często
nachodzeni przez różnych sprzedawców,
że znalezienie chętnych nie będzie trudne,
nawet jeśli to towar deficytowy. „Otwarcie
sieci dealerskiej i serwisowej to kluczowy
moment w rozwoju Ford Trucks w Polsce.
Oficjalnie dołączyliśmy w ten sposób do
rodziny Ford Trucks, mogąc oferować
naszym klientom wysokiej klasy pojazdy
ciężarowe. Krok ten doskonale wpisuje
się w kierunek rozwoju Grupy Kapitałowej
Inter Cars, gdzie przez różne segmenty
naszej działalności tworzymy komplek
sowy model obsługi klientów, oferując
dostęp do gotowych produktów, jakimi
są pojazdy, części zamienne i usługi na
praw. Na kooperacji skorzystają przede
wszystkim klienci, ale także nasze serwisy
skupione wewnątrz sieci, które otrzymują
w ten sposób dostęp do nowoczesnych
technologii. Dla tych, którzy uzyskają
autoryzację do napraw pojazdów Ford

2

Autofiko Jaworzno: transport, warsztat
ciężarówkowy, OSKP, serwis ogumienia
sieci Premio... Do pełni szczęścia brakowało tylko statusu ASO.

3
Moobilo Gdańsk.

3
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Zaledwie 4 miesiące od rozpoczęcia
współpracy pomiędzy Ford Trucks
a Q-Service Truck pierwsze ciągniki
F-MAX znalazły nabywców w spółce Profil Shipyards i firmie Usługi Transportowe
BOG-TRANS. W pierwszym przypadku
zadecydował test: pojazd demo już
został na miejscu. Oficjalne przekazanie kluczyków było częścią uroczystości
otwarcia sieci dealerskiej i serwisowej
Ford Trucks na polskim rynku.
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Kierowca F-Maxa ma pełne wsparcie,
jakiego oczekuje się od nowoczesnych
ciężarówek. Poza układami bezpieczeństwa AEB czy LDWS wymaganymi
przez przepisy, jest przewidujący trasę
tempomat MaxCruise, automatyczne
włączanie świateł i wycieraczek, w opcji
monitoring ciśnienia w oponach i światła
LED. Co do jakości wykończenia kabiny,
razi tylko śliskie tworzywo pokrywające
podłogę.

1

2

Udana rodzinka: ciągniki F-Max
i 1848 T łączy zastosowanie silników
z rodziny Ecotorq, w tym drugim wszakże
tylko do 480 KM. Dzielą kabiny, w poprzedniej generacji mniej odpowiadające
obecnym wymogom transportu dalekiego, ale do przyjęcia w przewozach
lokalnych czy zaopatrzeniu budów.

2

3
3
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Takie same kabiny (z niskim dachem
oczywiście) mają podwozia Ford,
które także pojawią się na naszym rynku,
w pełnym zakresie od 4x2 po 8x4, dla
budowlanki i służb komunalnych. Poza
silnikiem 13-litrowym w wersji 420 KM,
są one wyposażane również w 9-litrowego Ecotorqa o mocy 330 KM i momencie
1300 Nm. Skrzynie biegów to ZF od 9
do 16 biegów.

Trucks, będzie to także duża wartość wi
zerunkowa, przedstawiająca ich wysokie
kompetencje” – ocenia Sławomir Rybar
czyk, prezes zarządu Q-Service Truck. To
jest wyjaśnienie polityki Inter Cars, który
chce dać wybranym warsztatom sieci
Q-Service Truck możliwość dodatkowego
zarobku, a jednocześnie wyniesienia się
do poziomu serwisu autoryzowanego.
Nie będzie przy tym sztucznego pono
szenia poprzeczki przez wprowadzanie
np. sztywnych i kosztownych standardów
wizualnych. Wszyscy mają świadomość,
że trzeba najpierw na nie zarobić, a to nie
będzie wcale łatwe.
„Wierzę, że bogate doświadczenie na
szego polskiego partnera, jego profesjo
nalizm i zorientowanie na klienta zapewnią
nam znakomitą promocję marki w waż
nym dla nas kraju. Ford Trucks obecny jest
w 41 krajach na 3 kontynentach, a Polska
w naszej strategii zajmuje kluczowe miej
sce. Nie zapominajmy, że jest to 4. co do
wielkości rynek pojazdów ciężarowych
w Europie ze strategiczną lokalizacją,
stale rosnącą gospodarką i ogromnym
potencjałem handlowym” – powiedział na
uroczystości Dave Johnston, Deputy Ge
neral Manager Ford Otosan. Rzeczywiście
bez Polski trudno o większy sukces sprze
daży, a Ford chciałby kierować nawet
50% produkcji na eksport. Obecnie działa
w Europie Wschodniej i Środkowej, na
Bliskim Wschodzie, w Afryce i Rosji, Ma
za sobą udane wejście na rynek rumuński,
gdzie zyskał krajowy tytuł Samochodu
Ciężarowego Roku 2019. Aktywnie działa
w Rosji, tam także zdobywając wyróżnie
nie Najlepszy pojazd użytkowy roku 2019
przyznane na tegorocznych targach Com
trans. Polska jest obecnie największym
i zarazem najdalej wysuniętym na zachód
przyczółkiem sprzedaży (serwis w oparciu

o sieć TIP Trailer Services jest dostępny
w całej Europie). Obecnie są prowadzone
rozmowy z kolejnymi firmami chętnymi
dołączyć do sieci, weryfikowane są rów
nież ich możliwości i predyspozycje.
Otwarte jest pytanie, na ile obecny
i przyszły potencjał sieci sprzedaży w Pol
sce i gdzie indziej przełoży się na sukces
producenta, startującego właściwie od
podstaw. W wiele jego obietnic trzeba
uwierzyć, co dotyczy zwłaszcza F-Maxa,
pierwszego nowoczesnego pojazdu, ja
kim może konkurować na wymagających
rynkach europejskich. Przedstawiciele
Ford Trucks podkreślają, że mają w swym
centrum badawczo-rozwojowym w Stam
bule mają wydzielony zespół inżynierski
zajmujący się ciężarówkami, wspierany
wiedzą zza oceanu. Jest to wspólne
przedsięwzięcie Forda i tureckiego Oto
sana, obie firmy wiele ryzykują, ale to
nie są nowicjusze. O tym doświadczeniu
przemysłowym świadczy sam F-Max. Na
dobrych opiniach jury konkursu ITotY się
nie skończyło. Nowy ciągnik to połączenie
nowo opracowanych własnych zespo
łów, jak kabina i silniki rodziny Ecotorq,
z równie nowoczesnymi elementami po
chodzącymi od najlepszych dostawców
europejskich.
Zaczęto od kabiny wysokiej dla trans
portu dalekiego, która robi dobre wrażenie
wizualne. Czy projektanci dysponowali
możliwościami i środkami tak, by ją
dopieścić pod względem aerodynamiki
równie starannie jak IVECO czy Scania,
to inne pytanie. Na pewno nie pominęli
możliwości osłonięcia stopni wejściowych
wydłużoną dolną częścią drzwi i podkre
ślają szczelność tego zamknięcia, co po
zwala mieć nadzieję na znalezienie zawsze
suchych butów na zmianę. Kabina ma
wysokość wewnętrzną 216 cm i niemal

Ford Vision, elektryczny i autonomiczny, czego rzecz jasna polskim i innym dealerom
Ford Trucks życzymy!

płaską podłogę. Producent szczyci się
największym zakresem wzdłużnej regu
lacji fotela kierowcy w tej klasie i dużą
pojemnością schowków bagażowych.
Na udaną zapowiada się tablica przyrzą
dów z personalizowanym wyświetlaczem
danych z pojazdu MyView. Drugi ekran
o przekątnej 7,2” służy do obsługi układu
radiowo-nawigacyjnego i współpracy
z systemem oceny stylu jazdy w czasie
rzeczywistym Drive Assist/Evaluation.
Ciągnik jest także podłączony przez
ConnecTruck, wysyłając swoje parametry
do chmury, skąd może je ściągnąć serwis
lub właściciel floty w celu analizy usterek
lub kontroli nad flotą.
Silniki Ecotorq jakie są, dopiero zo
baczymy. To zespół najtrudniejszy i naj
droższy w opracowaniu, jeśli ma spełnić
wygórowane wymagania emisyjne, ocze
kiwania co do niskiego zużycia paliwa
i kosztów obsługi jednocześnie. Póki co
wiadomo, że w topowej wersji instalowa
nej w F-Maxie silnik 12,7 l (12 740 cm3) ma
doładowanie turbosprężarką VGT, rozwija
moc maksymalną 500 KM i moment 2500
Nm w zakresie 1000-1400 obr./min. Ha
mulec silnikowy ma wydajność 400 kW,
przy wsparciu zwalniaczem na skrzyni
łączna moc hamowania wynosi 1000 kW.
Co ważne, F-Max już nie jest sam. Na
Otwarciu w Q-Service Truck pojawił się
także ciągnik 1848T z kabiną poprzedniej
generacji, sięgającą korzeniami do Forda
Cargo. Była to do niedawna podstawowy
model Ford Trucks, wyposażany również
w silniki rodziny Ecotorq, w słabszych
wersjach 420 KM (2150 Nm) i 480 KM
(2500 Nm). Ten pojazd może zaintereso
wać przewoźników obsługujących trasy
krajowe czy transport budowlany, dla
którego będą dostępne także podwozia.
Co dalej? Na IAA Ford Trucks przedsta
wił, obok nagrodzonych F-Maxów, wizję
przyszłościowego ciągnika elektrycznego,
autonomicznego etc. Można uznać to
za dowód determinacji i dalekosiężnego
zaangażowania w rynek ciężarówkowy na
poziomie technicznym wymaganym przez
Europę, a później kto wie, nazwa Ford
jest raczej znana na świecie! Przeszkodą
mogą być gigantyczne koszty dostosowa
nia pojazdów do przyszłościowych wyma
gań. Można też podejrzewać, że „wielka
siódemka” zrobi wszystko, by utrącić
rywala, gdy tylko zacznie on zauważalnie
odbierać im klientów. Plany co do Polski
zakładają na początek 5% rynku, po na
stępnych kilku latach może 10%. To już
kilka tysięcy ciężarówek, których nikt z już
tu obecnych nie odda bez walki.
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Burzliwe 25-lecie Volvo Trucks
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zecz nie w ciemnych chmurach, które
gromadziły się pod koniec sierpnia
nad Autodromem Jastrząb, ale nie popsu
ły jubileuszowej fety Volvo Truck Poland,
świętującej 25. urodziny. Polski oddział
szwedzkiej marki powstał w 1994 r., rok
później ruszył montaż ciężarówek w fab
ryce we Wrocławiu. Do końca 2001 r.
zakład opuściło ponad 8,5 tys. pojazdów.
Sześć lat później powstało wielofunkcyj
ne Centrum Volvo w podwarszawskim
Młochowie. „25 lat to długa historia.
Zmieniła się nasza firma, rynek, klienci.
Przez ten czas produkty Volvo mocno
ewoluowały, choć do dziś króluje flagowy
model Volvo FH. 25 lat to kawał historii,
wspaniała przygoda, wielu ludzi, którzy
są z nami do dziś. To olbrzymi rozwój,
który przeszła zarówno sama firma, jak
i dostarczane przez nas produkty” – pod
sumowała Małgorzata Kulis, dyrektor
generalna Volvo Group Trucks Poland.
Od początku działalności w Polsce
Volvo Trucks sprzedało ponad 50 tys.
pojazdów. Firma zaczynała od 11 pry
watnych autoryzowanych serwisów, dziś
jest ich w sumie 32, w tym 9 Volvo Group
Truck Center zarządzanych przez Volvo.
„Zaczynaliśmy od kilku pracowników
w willi na warszawskiej Sadybie, dziś za
trudniamy ponad 300 osób. Sprzedajemy
dużo więcej samochodów: od kilkuset
sztuk w 1994 r. doszliśmy do blisko 4,5
tys. w ub. roku. Jesteśmy z tego bardzo
dumni, podobnie jak ze zmiany struktury
sprzedaży naszych produktów. Coraz
bardziej jesteśmy widoczni w segmen
cie podwozi, a zeszły rok przyniósł nam
miejsce na podium w tym obszarze rynku
samochodów ciężarowych w Polsce” –
podsumowała Małgorzata Kulis.
Temu też celowi służyło połączenie
uroczystych obchodów z pokazami naj
nowszych ciężarówek Volvo Experience
Day oraz II Targami Rozwiązań Trans
portowych 4Poland. Był to spory sukces:
blisko 750 odwiedzających mogło zapo
znać się z ofertą 25 wystawców, głównie
producentów zabudów, którzy przywieźli
ponad 30 specjalistycznych pojazdów
m.in. dla budownictwa, przemysłu che
micznego, spożywczego i drzewnego,
służb komunalnych czy straży pożarnej.
Targową część spotkania wykorzystano
do kilku oficjalnych przekazań kluczyków,
ubito także wiele transakcji na kolejne
dostawy dla stałych klientów.
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ELBO rzadko pokazuje się publicznie,
to błąd! Jak potwierdził wierny klient,
który przyjechał do Jastrzębia z daleka,
jej wywrotki są najlżejsze na rynku.
Jeszcze przed kilku laty handlowcy Volvo Trucks Poland koncentrowali się na lekkiej,
łatwej i przyjemnej sprzedaży ciągników 4x2 do transportu międzynarodowego. Ale
nawet transport daleki ma coraz większe wymagania i trzeba mu skompletować
zestawy pojemnościowe albo „BDF-a”. Do tego są potrzebni sprawdzeni partnerzy,
w Jastrzębiu wystawiali się Wesob i Gniotpol, liderzy tego rynku.
II Targi potwierdziły zaangażowanie Volvo Trucks
w poprawę sprzedaży
w Polsce podwozi zabudowanych dla różnych
specjalności (tu chłodnia
dystrybucyjna Schmitz
Cargobull z agregatem
Carrier i windą Bär).
Szkoda, że nie wystartowano z tym wcześniej.
Mimo sukcesów w pewnych branżach marka
wciąż odstaje od podwoziowej czołówki.
Targi Rozwiązań Transportowych są
częścią programu Volvo Trucks 4Poland,
którego celem jest wspieranie i unowo
cześnianie polskiego transportu, nie tylko
międzynarodowego. Sprzedaż ciągników
jest najłatwiejsza i doskonale podciąga
statystyki, ale nie zyski. Taki pojazd znika
na długie miesiące za granicą, jedynym
śladem pozostaje wyżyłowana do granic
rata kontraktowa. Co innego krajówka
czy branże specjalistyczne: oni przez lata
będą zajeżdżać do serwisów, mnożąc
wpływy. Stąd atrakcyjne warunki handlo
we, elastyczne finansowania i ubezpie
czenia oraz specjalne umowy serwisowe
dla polskich klientów i wspomniany
nacisk na większą sprzedaż podwozi.
Kolejne Targi wykazują gotowość Volvo
Trucks do skompletowania pojazdów

zabudowanych dla niemal każdej branży,
w ub. roku szczególnie dobrze ułożyła
się sprzedaż podwozi ciężkich pojazdów
pożarniczych.
W ramach 4Poland dzieje się także wie
le akcji sprzyjających rozwojowi polskiego
transportu, związanych z bezpieczeń
stwem ruchu drogowego czy aktywizacją
młodych kierowców.
Spotkanie z klientami na torze było
okazją do bezpiecznego zaprezentowania
nowości Volvo Trucks, która w tym roku
wprowadziła silniki spełniające normę
emisji Euro VI Step D oszczędniejsze niż
poprzednicy, a także silniki z technologią
I-Save wykorzystującą turbowspoma
ganie. Jak wykazują pierwsze testy,
deklarowane obniżenie kosztów paliwa
w przewozach długodystansowych o 7%

Nowelizacja Ustawy o elektromobilności
i paliwach alternatywnych odroczyła o 2
lata obowiązek posiadania we flotach
10% pojazdów zero- lub niskoemisyjnych, ale elektryczne podwozia komunalne będą wciąż kosztować majątek.
Dlatego Volvo przeprosiło się z CNG,
technologią sprawdzoną, dostępną „od
ręki”, w sensownej cenie.
jest w rzeczywistości minimum, na jakie
można liczyć.
Przyszłością Volvo Trucks mają być
jednak samochody z napędem alterna
tywnym, przynajmniej w ruchu miejskim.
Firma oferuje samochody ciężarowe
z napędem elektrycznym, w tym roku
pierwsze FL Electric i FE Electric trafiły
do klientów w Szwecji i Niemczech,
oraz gazowym CNG i LNG. Podejmuje
też próby z pojazdami w pełni autono
micznymi m.in. w Szwecji i Norwegii.

„Żyjemy w dynamicznie zmieniającej się
rzeczywistości. Widzimy, że osiągnięcia
techniki, na które kiedyś trzeba było
czekać lata, dziś następują rok po roku.
Jesteśmy w przededniu upowszechniania
transportu autonomicznego, choć jestem
przekonana, że czynnik ludzki w naszej
branży pozostanie bardzo ważny. Nato
miast odpowiedzialność za środowisko
naturalne musi doprowadzić do tego, że
pojazdy ciężarowe będą się zmieniały,
będą bardziej proekologiczne, oszczęd

ne, ale też bezpieczne. Naszym celem
jest zredukowanie wypadków śmiertel
nych na drogach do zera” – zapowiada
Małgorzata Kulis.
Wśród licznych eksponatów i gości
spotkania w Jastrzębiu udało się nam
wyłuskać szlagier. Z wyszukaniem sa
mego pojazdu nie było problemu, bo
zamontowany na nim żuraw Palfinger
PK65002-SH z „bociankiem” strzelał
wysoko w niebo. Nadarzyła się okazja
porozmawiać z użytkownikami, właści
cielami firmy Sendom. To jest historia,
o jakiej powinien powstać film.
Siedziba tej rodzinnej firmy znajduje
się w miejscowości Stara Kiszewa na
Kaszubach, miejscu zasobnym w drewno
i nie dziwi, że jej zajęciem jest stawianie
drewnianych domów. Zaskakujący jest
początek, który wziął się z pasji jednego
z 3 braci, wykonującego w okolicy domki
dla letników za pomocą najprostszych
narzędzi przewożonych na siodełku ro
weru. Tak było jeszcze 15 lat temu, ale
przekonał do tego zajęcia cała rodzinę
i ruszyło przedsiębiorstwo, które ma te
raz ogólnokrajowy zasięg, zajmując się
budową kompleksowo, od fundamentów
po montaż elementów przygotowanych
też we własnym zakresie. To oczywiście
wymaga transportu i żurawi.
Sendom ma 8 własnych pojazdów,
wszystkie Volvo, a ostatni nabytek wcale
nie ma sięgać wzwyż, tylko w bok tak
daleko, jak to tylko możliwe. Rzecz w tym,
że na osiedlach zabudowanych drewnia
nymi domami zły dojazd jest regułą i pre
fabrykowane elementy trzeba podawać
ponad niejednym płotem. Bocianek daje
zasięg, a także jeszcze jeden przegub,
którym można sięgnąć za kalenicę. Za
mawiający miał też wysokie wymagania
co do precyzji ruchów sterowanych
pilotem radiowym, tłumienia drgań, bez
pieczeństwa przy najdalszych wysięgach.
Podobnie jak w przypadku pojazdów,
żurawie Sendomu pochodzą od jednego
dostawcy, jakim jest Palfinger. „Nie jest
najtańszy, ale nigdy nie zawiódł” – to jest
uniwersalny klucz do sukcesu. Graco do
łożyła do urządzenia skrzynię ładunkową
o długości 4,6 m.
Wybór podwozia z silnikiem 500-kon
nym nie dziwi, ale wysoka kabina i żuraw?
To konsekwencja długich dystansów
pomiędzy kolejnymi budowami, w pobli
żu których są wprawdzie wynajmowane
kwatery dla ekipy, ale odpocząć w dro
dze i przerwie też trzeba. A kierowców
i fachowców Sendomowi brak - jak
wszystkim.
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Ale już było po rozwodzie!

Ramię zginane kończy się złączem Multifaster, umożliwiającym szybkie podłączenie
przewodów hydraulicznych bocianka.

O

Sam żuraw ma ramię zginane 6-krotnie
teleskopowane i sięga na 15,4 m. Masa
własna urządzenia wynosi 6,4 t.

Bocianek dokłada do tego swoje 6 sekcji,
wydłużając wysięg do 30,3 m. Na takim
ramieniu można podnieść 700 kg! Na
wysięgu 24 m nośność wciąż przekracza
tonę. Masa samego jiba to 1260 kg.

Do stawiania domów na odległość wybrano żuraw Palfinger PK 65002-SH
o momencie udźwigu 62 Tm. Urządzenia tej klasy mają dźwignie kolankowe
zarówno między kolumną, a ramieniem głównym, jak i między ramionami.
Ramię zginane może dzięki temu wykonać przeprost o 15o, ale to jeszcze
nic, bo bocianek może z kolei zgiąć się z przeprostem o 25o względem
niego. To trzeba będzie kiedyś zobaczyć w akcji. O stateczność dba HPSC,
zaawansowany system kontroli bezstopniowo dostosowujący udźwig do
aktualnego rozsunięcia podpór. Drganiom tej ponad 30-metrowej wędki
z elementem domu na haczyku przy np. wyhamowaniu obrotu zapobiega
układ AOS.
Pod zabudowę tego giganta, jak na polskie warunki, wybrano podwozie Volvo FH 8x4 o rozstawie osi (1.-3.) 4560 mm, taki
duży pikap... Żuraw z zamontowanym bociankiem składa się za kabinę, wykonując zaprogramowaną sekwencję ruchów. Zasilenie hydrauliki wymaga 350 l oleju.

K, dopiero po pierwszej informacji, ro
zesłanej dosłownie kilka dni przed ju
bileuszową imprezą Volvo Trucks. Kierow
nictwo obu europejskich gałęzi partnerów
w Grupie (Jean-Claude Bailly w imieniu
Renault Trucks Europe i Heléne Mellquist
jako Prezes Volvo Trucks Europe) ogłosiło
powołanie osobnych organizacji handlo
wych. To się nazywa błyskawiczna reakcja
na krytykę prasową! Kilka tygodni wcześ
niej zwracaliśmy uwagę na dysproporcję
wyników sprzedaży obu marek Grupy,
widoczną zwłaszcza na rynku polskim,
pogłębiającą się, a uzasadnioną przede
wszystkim zanikiem sieci jednoznacznie
kojarzonej z marką Renault. „Nowa struk
tura organizacyjna zostanie wdrożona od
stycznia 2020 r., aby w pełni wykorzystać
potencjał rynków i marki” – głosił niewąt
pliwie słusznie komunikat.
W rzeczywistości zaczęło to dziać się
dużo wcześniej, a zapowiedzią zmian był
Philippe Gorjux, który pojawił się na pol
skim finale konkursu Optifuel Challenge.
Philippe był ostatnim dyrektorem Renault
Trucks w Polsce przed decyzją o ustawie
niu marki w charakterze drugich skrzypiec.
Jak się okazuje, powierzono mu kierowa
nie jej powrotem do pierwszego szeregu.
Ewa Jezierska, która przez tych kilka lat
była najważniejszą osobą w polskiej orga
nizacji Renault jako Dyrektor Sprzedaży,
odeszła z Grupy.
W nowym składzie managerów Renault
Trucks pojawią się osoby dobrze znane
klientom i zwolennikom marki, ale nie
będziemy zdradzać personaliów przed
1.01.20, żeby nie zapeszyć. Stoi przed

Chwila triumfu w Jastrzębiu: Piotr Krahel przed Kornelem Grzybowskim w krajowym
finale Opifuel Challenge. Przygląda się im z boku Jacek Maliński z żoną Alicją (stąd
to Almal w nazwie własnej firmy transportowej). Sędzia główny Łukasz Kurcbard
przedstawił szerszy przegląd wyników finalistów i okazało się, że wciąż jest bardzo
duże pole do poprawy prowadzenia.
nimi niełatwe zadanie odbudowania wielu
niepotrzebnie spalonych mostów.
Wróćmy jednak do okazji, z jakiej mog
liśmy zobaczyć nowego-starego dyrekto
ra zarządzającego. W tym roku Renault
Truck rozegrała kolejny konkurs Optifuel
Challenge, po raz 5. na szczeblu całego
koncernu, ale w Polsce już po raz 9. Po
nownie na autodromie w Jastrzębiu odbył
się finał krajowy, w którym spotkało się
10 najlepszych zawodników z eliminacji
przeprowadzonych w oddziałach. Zmaga

nia były podzielone na część teoretyczną
i jazdy, zgodnie z zasadą przyjętą przez
całą organizację Renault Trucks.
Test teoretyczny składał się z 20 pytań
dotyczących funkcjonalności pojazdu
związanych z oszczędzaniem paliwa:
zasada działania Optivision, inteligent
nego wolnego koła Optiroll, logika trzech
„Eco-Leveli” oraz podstawy reguł jazdy
racjonalnej. Ważną część sprawdzianu
stanowił materiał nawiązujący do zmian
produktowych w pojazdach dalekobież

Po wrześniu, na w miarę stabilnym rynku polskim pojazdów użytkowych Renault Truck odnotowała spadek sprzedaży o prawie
8%, a ciągników siodłowych o ponad 15%! Na nic designerski urok „tetki”, trzeba było zadziałać od środka organizacji sprzedaży.
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Sukces na szczeblu krajowym miał całkiem wymierną postać. Renault Trucks,
którą reprezentował jeszcze półoficjalnie
Philippe Gorjux (pierwszy z prawej),
i sponsorzy Optifuel Challenge nie szczędzili voucherów do wykorzystania na różne dobra materialne czy ubezpieczenia.

Sukces w finale europejskim przyniósł.
poza chwałą, kolejne profity. Warto brać
udział w konkursach dla kierowców?
Odpowiedź jest oczywista.

nych gamy T „MY 2019”. Te pytania
przytaczamy poniżej, nie zaszkodzi łyknąć
trochę wiedzy.
Część praktyczna półfinału polegała na
pokonaniu zestawem ciągnika Renault
Trucks T520High Sleeper Cab z nacze
pą Wieltonu, obciążoną 22 t ładunku,
trasy w okolicy Autodromu Jastrząb. Jak
zawsze w konkursie Optifuel Challenge
należało prowadzić tak, by uzyskać moż
liwie najniższe zużycie paliwa i najwyższą
prędkość średnią bez naruszania ogra

Finał konkursu OPTIFUEL 2019 test teoretyczny
(prawidłowe odpowiedzi zaznaczono zielonym kolorem)
1. W ciągniku Renault Trucks T wyposażo
nym w Eco Cruise Control, ile jest dostęp
nych poziomów Eco Level? A. 1; B. 2; C. 3
2. Zbliżając się z wysoką prędkością do
widocznego z daleka znaku STOP, by
oszczędzić paliwo najlepiej jest : A. Toczyć
się na Optirollu; B. Toczyć się na „ostrym
kole”; C. Wrzucić „luz” w skrzyni biegów
3. Od jakiej prędkości jazdy można akty
wować tempomat w najnowszych T-Ran
ge roku 2019 („Step D”): A. 40 km/h; B. 30
km/h; C. 20 km/h
4. Wyłączając OPTIROLL z poziomu
menu ustawień pojazdu, deaktywujemy
tę funkcję: A. Całkowicie do ponownego
włączenia; B. Wyłącznie na tempomacie;
C. Podczas jazdy „z nogi”
5. Czy Optifuel Infomax pozwala na
identyfikację kierowcy, który prowadził
pojazd? A. Tak; B. Nie; C. Tylko jeśli kie
rowca użył karty tachografu
6. Czy w Renault Trucks T wyposażonym
w Eco CruiseControl istnieje kombina
cja ustawień, która pozwala całkowicie
wyłączyć Optiroll (jadąc „z nogi” oraz na
tempomacie)? A. Tak; B. Nie; C. Tak, ale
tylko za pomocą komputera serwisowego
7. Czy najnowsza generacja tempomatu
Optivision (w modelu roku 2019) może
samoczynnie rozpędzić pojazd przed
wzniesieniem przełamując „ogranicznik
prędkości klienta” ustawiony na mniej niż
90 km/h? A. Nie; B. Tak; C. Tylko w trybie
„POWER” skrzyni biegów
8. Przy 40 t rzeczywistej masy zestawu,
jaki szacunkowy wpływ na zużycie paliwa
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ma zwiększenie obciążenia o kolejne 2
t? A. o 15%; B. o 1,5 l/100 km; C. o 5 l/
100 km
9. Jaka jest minimalna prędkość jazdy na
tempomacie, przy której może się uaktyw
nić system OPTIVISION? A. 40 km/h; B.
50 km/h; C. 60 km/h
10. Jaki dodatkowy zysk prędkości na
końcu zjazdu ze wzniesienia ponad zakres
nadprędkości na Eco Level 1 oferuje Opti
vision? A. 2 km/h; B. 3 km/h; C. 4 km/h
11. Jadąc na tempomacie, użycie hamul
ca Optibrake skutkuje: A. wyłączeniem
tempomatu(„cancel”); B. wyłączeniem
tempomatu, ale tylko gdy równocześnie
naciśniemy pedał hamulca; C. wyłącze
niem tempomatu, ale tylko jeśli Optibrake
będzie aktywny dłużej niż 5 s
12. W ciężarówkach Renault Trucks T, ce
lem poprawy (obniżenia) oporu powietrza,
przednia szyba jest pochylona pod kątem:
A. 8o; B. 10o; C.12o
13. Właściwe ustawienie spojlera
dachowego to: A. nieznacznie poniżej
krawędzi dachu naczepy (zabudowy); B.
powyżej krawędzi dachu naczepy (zabu
dowy); C. pi razy oko dowolnie, grunt że
jest…
14. Zielone pole na obrotomierzu cięża
rówek Renault Trucks oznacza: A. zakres
maksymalnej mocy; B. zakres maksymal
nego momentu obr.; C. zakres maksy
malnego momentu obr. oraz najniższego,
jednostkowego zużycia paliwa
15. W pojazdach MR’2019 („Step D”)
wyposażonych w pakiet opcji FuelEco

Plus, prognozowane oszczędności paliwa
w porównaniu do pojazdu bez takiego pa
kietu wynoszą: A. do 2% zużycia paliwa;
B. do 4% zużycia paliwa; C. do 6% zuży
cia paliwa, a po doposażeniu w spojlery
nawet więcej!
16. Czy zmieniając Eco Level, zmieniamy
strategię pracy skrzyni biegów Optidriver?
A. Tak; B. Nie; C. Tak, ale tylko w czasie
jazdy na tempomacie
17. Najnowsza wersja tempomatu Optivi
sion jest jeszcze bardziej wydajna głównie
dzięki: A. pionierskiej technologii przesyłu
danych 5G; B. mapom topograficznym
wysokiej rozdzielczości; C. kasecie steru
jącej z 2 procesorami chłodzonymi cieczą
18. Moduł automatycznej punktacji stylu
jazdy „ECO SCORE” będący częścią
systemu telematycznego Optifleet, ocenia
na podstawie: A. niezależnych od masy ła
dunku i zużycia paliwa parametrów jazdy
racjonalnej; B. finalnego rezultatu zużycia
paliwa: im niższe, tym lepiej; C. prędkości
wiatru i ukształtowania pokonanej trasy
19. Rozpędzanie tempomatem pojazdu
roku modelowego 2019 („Step D”) wypo
sażonego w Optivision jest: A. dopusz
czalne, a nawet zalecane; B. kategorycz
nie zabronione (względy ekonomiczne);
C. akceptowalne ciągnikiem solo lub bez
ładunku
20. Za początek marki Renault Trucks
uznaje się moment, w którym Marius
Berliet skonstruował swój pierwszy sil
nik spalinowy. Było to w roku: A.1901;
B.1894; C.1918

niczeń prędkości czy innych przepisów
ruchu drogowego.
W ścisłym finale spotkało się 3 kierow
ców, którzy walczyli o miejsca na podium
i reprezentowanie Polski w finale euro
pejskim. Próba polegała na pokonaniu
trasy S7 pomiędzy węzłami Szydłowiec
i Radom. Pozornie łatwa technicznie trasa
okazała się zdradliwa ze względu na bar
dzo słabo widoczne, ale długie podjazdy.
Ponownie zwycięzcą zostawał kierowca,
który wypracował idealny kompromis
pomiędzy wysoką prędkością średnią
a niskim zużyciem paliwa. Mistrzem IX
Konkursu Optifuel Challenge w Polsce
i reprezentantem na finał został Piotr Kra
hel (25,9 l/100 km i 66,4 km/h) wyprzedza
jąc Kornela Grzybowskiego i Jacka Maliń

skiego. Co ciekawe, tak naprawdę żaden
z nich nie jest kierowcą zawodowym
w pełnym tego rozumieniu. Piotr Krahel
zajmuje się głównie logistyką w Concept
Cargo Logistics, ale ma długą praktykę
w prowadzeniu i udziału w konkursach, co
doprowadziło go na szczyt Volvo Drivers’
Challenge rok temu. Kornel Grzybowski
pracuje w oddziale Raben Transport,
gdzie jest odpowiedzialny za organizację
przewozów i ma okazję oceniać pracę za
trudnionych tam kierowców. Mając swoje
umiejętności i ucząc się na ich błędach
osiąga niezłe wyniki w konkursach. Mieliś
my okazję spotkać go na finale krajowym
Scania, w konkursie DAF Trucks zakwali
fikował się do finału międzynarodowego,
kończąc na 6. miejscu. Jacek Maliński też

Creme de la creme, elita kierowców z rynków, na których rozegrano w tym roku
Optifuel Challenge, Zmniejszając presję, jaką jest wartość choćby nagrody głównej,
w tym roku wyróżniono także tych jadących z najbardziej pozytywnym nastawieniem
do zawodu.

nie jeździ stale dla firmy Almal, a szefuje
kierowcom, bo to „mal” nie przypadkiem
jest podobne do początku jego nazwiska.
Sędziujący konkursowi Łukasz Kurc
bard podał ciekawe dane dotyczące
wyników uczestników tegorocznego
konkursu w zestawieniu z instruktorami
szkoły jazdy. Nadal zużywają za dużo
paliwa, rezultat był o prawie 16% gorszy,
ale w Challenge 2015 różnica była 23-%!
Instruktorzy są już tylko trochę szybsi,
natomiast dużo lepiej przewidują, hamując
średnio tylko raz tam, gdzie zawodnicy
użyli hamulca 3 razy.
Finał międzynarodowy Optifuel Chal
lenge odbył się 16 października w Lyonie.
Finaliści najpierw rozwiązali test spraw
dzający ich wiedzę na temat jazdy ekono
micznej, punktacja testu stanowiła 10%
końcowego wyniku. Następnie zasiedli
za kierownicą Renault Trucks T High 480
pokonując trasę po drogach publicznych.
Piotr nie odpowiedział na 1 pytanie z 20,
a w czasie jazdy policzono mu punkt karny
za rzekome wymuszenie pierwszeństwa.
W wyniku tak jawnej niesprawiedliwości
to słowacki kierowca Frantisek Oravec
będzie miał teraz w swej rodzinnej firmie
transportowej o jeden ciągnik więcej:
Renault Trucks T High 480, nagrodę
główną. Dostał także voucher o wartości
6000 euro, łącząc funkcje właściciela firmy
i kierowcy. Piotr Krahel był drugi i wygrał
voucher o wartości 3000 euro. Trzeci,
francuski kierowca Pascal Bosser, zgarnął
voucher na 1500 euro.
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IVECO S-WAY
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KLIKNIJ
i obejrzyj filmik

Przeprojektowana górna półka ma pojemność 250 l. W przypadku górnej leżanki dostępne są 2 rozwiązania: kompaktowa
o szerokości 60 cm z materacem o grubości 8 cm, którą można złożyć i wykorzystać jako półkę na bagaż, bądź komfortowa
o szerokości 70 cm z materacem o grubości 10 cm i drabinką.

przez kabinę do serca kierowcy
W

IVECO zwyczajowo modernizacja
pojazdu zaczyna się od wprowa
dzenia nowych silników i ulepszeń w ukła
dzie przeniesienia napędu, a wkrótce
później dostaje on nową kabinę. Ten cykl
objął teraz Stralisa: właśnie zastępuje go
S-WAY z kabiną zaprojektowaną tak, by
połączyć styl z funkcjonalnością i wyso
kim bezpieczeństwem.
Przy projektowaniu S-WAY wykorzy
stano każdą możliwość zmniejszenia
zużycia paliwa i całkowitego kosztu
posiadania. Znakomita aerodynamika
zmniejsza współczynnik oporu Cx o 12%,
co przekłada się na spalanie mniejsze
nawet o 4%. Każdy szczegół zewnętrzny
został dokładnie przeanalizowany pod
kątem minimalizacji oporu powietrza.
Nowy dach jest idealnie wkomponowany
w przednią część pojazdu, stanowiąc
płaską powierzchnię, która nie zaburza
przepływ powietrza. Przednia krata chłod
nicy, narożniki kabiny o dużym promieniu,
owiewki aerodynamiczne, wbudowane
reflektory, nowa konstrukcja zderzaka ze
zintegrowanymi spojlerami i nowe nadko
la tworzą płynne linie, które optymalizują
przepływ powietrza, a zarazem tworzą
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charakterystyczny dynamiczny styl. Właś
ciwości aerodynamiczne są dodatkowo
poprawione przez usunięcie szczelin
pomiędzy elementami kabiny i podwozia
oraz zestaw spojlerów z gumowymi prze
dłużeniami, które zmniejszają szczelinę
między ciągnikiem a naczepą. Przedłużo
ne drzwi, które zasłaniają 2 górne stopnie,
razem z bocznymi ścianami kabiny tworzą
gładką powierzchnię, redukując zawiro
wania podczas jazdy.
Dodatkowe korzyści płyną z zasto
sowania zintegrowanej klimatyzacji
postojowej, która nie tylko jest bardziej
energooszczędna, ale również nie powo
duje wzrostu oporów powietrza. Nowy
wieloczęściowy zderzak w przypadku
uszkodzenia wymaga jedynie wymiany
uszkodzonego elementu. Zmniejszy to
czas i koszt naprawy.
IVECO S-WAY opracowano z silną
orientacją na kierowcę. Nowa kabina
została przeprojektowana i wzmocniona,
by zapewnić bezpieczeństwo bierne
zgodnie z normą ECE R29.03 dotyczącą
zderzeń. Ponadto hamulce osi przedniej
zostały zmodernizowane, osiągnięto dro
gę hamowania krótszą o 15%. Kabina

zapewnia znacznie lepszą widoczność
podczas manewrów dzięki zastosowaniu
nowych lusterek wstecznych i jednoczę
ściowych okien bocznych. S-WAY można
wyposażyć w reflektory przednie LED,
które charakteryzują się znacznie lepszą
wiązką światła.
Podczas postoju osoby przebywające
w kabinie mogą czuć się bezpiecznie:
wydłużone drzwi pozostawiają odsłonięty
jedynie dolny stopień wejściowy, intruzów
powstrzymają dodatkowe rygle zamyka
ne od wewnątrz.
Nowy układ kabiny tworzy przestron
ne środowisko dla kierowcy i pasażera
z obszernymi, dobrze zorganizowanymi
schowkami oraz wygodną i funkcjonalną
strefą do spania. Podstawa fotela została
obniżona w celu zwiększenia zarówno
grubości siedziska, jak i zakresu regulacji,
zapewniając wszystkim kierowcom wy
godną pozycję i optymalną widoczność.
Koło kierownicy ma dolną część płaską,
zostawiając więcej miejsca na nogi kie
rowcy.
Ergonomiczne rozmieszczenie ele
mentów obsługi zapewnia łatwy dostęp
do wszystkich kluczowych funkcji, w tym

systemów wspomagania kierowania.
Wielofunkcyjna kierownica, wyposażona
w 22 przełączniki, udostępnia je w za
sięgu dłoni, co zmniejsza rozpraszanie
uwagi kierowcy. Tablica rozdzielcza i kon
sola środkowa zostały przeprojektowane
w celu poprawy komfortu i efektywności
obsługi dzięki nowemu rozmieszczeniu
elementów i lepszej funkcjonalności.
Układ informacyjno-rozrywkowy jest ob
sługiwany z 7-calowego ekranu dotyko
wego, który umożliwia kierowcy korzysta
nie z funkcji cyfrowych, m.in. podłączenia
i widoczności ekranu telefonu. Dostępne
są też: Bluetooth do transmisji audio
w trybie głośnomówiącym i, radio DAB,
system rozpoznawania głosu, nawigacja
dla samochodów ciężarowych, a także
wiele udogodnień sprzętowych i progra
mowych, w tym funkcje bezpieczeństwa
cybernetycznego. Kierowca ma dostęp
do usług pomocy całodobowej i pomocy
zdalnej, jak również do systemu oceny
stylu jazdy.
Przycisk uruchamiania/wyłączania sil
nika i gniazdo na elektroniczny kluczyk
ze zintegrowanym pilotem zdalnego
sterowania są umieszczone na tablicy
rozdzielczej w pobliżu przycisków obsługi
skrzyni biegów.
Nowa koncepcja kabiny tworzy prze
stronne środowisko z dużą przestrzenią
na swobodne poruszanie. Zmodyfikowa
na konstrukcja dachu, płytki tunel silnika
i górna półka zapewniają wysokość 2,15
m w środku, natomiast górna przestrzeń
użytkowa jest o 35 cm szersza niż w po
przednim modelu, ułatwiając dostęp do
górnej leżanki i schowków. Centralna
konsola ma poręczną półkę z uchwytami
na butelki i kubki, gniazda USB i 12 V oraz

szufladę, w której można przechowywać
dokumenty o rozmiarze do A4, wszystko
podświetlone. Składany stolik na tablicy
rozdzielczej przed siedzeniem pasażera
można wykorzystać do spożywania po
siłków lub jako biurko do pracy.
Pojemne schowki są rozmieszczone
tak, by zapewnić miejsca na prze
chowywanie w zasięgu ręki kierowcy.
Uzupełnieniem są przestronne schowki
zewnętrzne, które mogą być umieszczone
zarówno po stronie kierowcy, jak i pasa
żera, o pojemności 375 l. Zadbano rów
nież o lodówki i schowki termiczne. Wieko
lodówki ułatwia kierowcy bezpieczne
sięgnięcie po napój bez całkowitego
otwierania drzwiczek.
IVECO przeprowadziła badania oświet
lenia wnętrza, zapewniając odpowiednią
jakość i jasność światła tam, gdzie i kiedy
jest ono potrzebne. Nowe, ściemniane
lampy sufitowe w technologii LED można
ustawić tak, by zapewnić oświetlenie tła
do nocnej jazdy lub pełne oświetlenie
wnętrza. Kierowca i pasażer mają dwie
niezależne diodowe lampki do czytania.
Oprócz dogodnie rozmieszczonych prze
łączników, obrotowy przełącznik świateł
na górnej półce nad kierowcą umożli
wia obsługę całego systemu. W nocy,
umieszczona przy drzwiach blokada
zapewnia, że ich otwarcie nie włączy
wszystkich świateł.
Kabina IVECO S-WAY została zaprojek
towana tak, by zwiększyć komfort kierow
cy podczas odpoczynku. Symetryczny
układ strefy nocnej z dolnym łóżkiem
w kształcie litery T, kieszonkami i portami
USB na obu końcach łóżka oznacza, że
kierowca może wybrać stronę, w którą
chce być zwrócony leżąc. Moduł umiesz

czony pośrodku tylnej ściany zapewnia
łatwy dostęp do niezbędnych elementów
sterowania. Jednoczęściowa dolna leżan
ka może być wyposażona w materace
o grubości 14 cm o 2 różnych poziomach
komfortu do wyboru.
Układ klimatyzacji oraz zintegrowane
systemy chłodzenia i ogrzewania postojo
wego zapewniają idealną temperaturę we
wnętrzu kabiny w każdych warunkach po
godowych, podczas jazdy lub postojów.
Podczas światowej premiery nowej
serii S-WAY IVECO zaprezentowało dwie
koncepcje kabiny: FIT CAB i MAGIRUS
opracowane na podstawie sugestii
klientów. FIT CAB koncentruje się na
kierowcy, by po wielu godzinach jazdy
poprawić jego samopoczucie, umożliwia
jąc aktywność fizyczną. Z powierzchnią
kabiny są zintegrowane dedykowane
haczyki i punkty kotwiczenia przyrządów.
Chowany przedni schodek może zostać
powiększony, aby służyć jako ławeczka
treningowa. Wnętrze jest wyposażone
w sprzęt do ćwiczeń, m.in. zamontowany
do sufitu składany drążek, gumy trenin
gowe i obciążniki.
MAGIRUS nawiązuje do tradycji IVECO,
jednocześnie jest jej nowoczesną inter
pretacją. Zawiera elementy zaczerpnięte
z historycznej marki, w tym klasyczne
dwukolorowe lakierowanie kabiny i chro
mowane detale najwyższej jakości. Od
skórzanego wykończenia, przez wyszu
kane tkaniny, po metalowe dźwignie,
przełączniki i szeroką gamę opcji dodat
kowych, każdy klient może uczynić swoją
kabinę wyjątkową. Wygląda to na ukłon
w stronę rynku niemieckiego, na którym
IVECO bardzo chciałoby poprawić pozy
cję w ciężkim segmencie.
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Elektroniczny zawór sterujący ułatwia precyzyjną i stabilną regulację np. prędkości
obrotowej silnika ręcznej zagęszczarki.

Połączenie Aug
mented Reality
i ActiveSchematics
przyspiesza naprawę i pomaga uniknąć błędów. Ułatwia
ograniczenie przypuszczalnych przyczyn usterki oraz
identyfikację komponentów, których
dotyczy. Oszczędza
czas, ponieważ diagnosta nie musi zapoznawać się z całą
dokumentacją techniczną i może szybciej przystąpić do naprawy. Skupienie się na informacjach istotnych dla danego pojazdu
pomaga uniknąć niepotrzebnych czynności, a tym samym kosztów.

i kompaktowego układu wtryskowego
dostosowanego do ich wymagań. Do
silników o mocy do 19 kW Bosch oferuje
innowacyjny zawór sterujący UCV (Unit
Control Valve), który stanowi uzupełnienie
istniejącego układu wtryskowego. Wraz
z odpowiednimi czujnikami pozwala kon
trolować elektronicznie początek i koniec
wtrysku paliwa, co zapewnia znacznie
większą stabilność w porównaniu z syste
mami mechanicznymi. Użytkownicy mają
np. możliwość bardziej precyzyjnej kontroli
prędkości obrotowej silnika podczas pracy
z ubijakiem wibracyjnym. Zawór sterujący
UCV pomaga spełnić najnowsze wyma
gania emisyjne, ponadto producenci silni
ków mogą zrezygnować ze stosowanych
wcześniej regulatorów mechanicznych,
których funkcję przejmuje zestaw danych
w jednostce sterującej.
W silnikach o mocy do 130 kW są
zwykle stosowane układy common rail
CRS2-OHW firmy Bosch dostosowane
do specyficznych wymagań użytkowania
pojazdów w terenie. Zaprojektowane do
dłuższej pracy z pełnym obciążeniem
i wtryskiem większych dawek, są bardzo
wytrzymałe, sprawne i mocne. Wydajne
wtryskiwacze 2. generacji dają konstruk
torom silników dużą swobodę w kształ
towaniu przebiegu spalania, umożliwiając
realizację do 8 pojedynczych wtrysków na
jeden cykl pracy. Pomaga to w dalszym
zmniejszaniu zużycia paliwa, a tym sa
mym emisji CO2, zanieczyszczeń i hałasu
z układu napędowego.
W przypadku większych silników wyso
koprężnych, modułowy układ wtryskowy
common rail Bosch CRSN zapewnia
wydajne zasilanie i wtrysk paliwa w pojaz
dach terenowych i użytkowych. W zależ

ności od potrzeb producenta silnika można
zestawiać różne podzespoły i moduły
układu, co umożliwia uzyskanie ciśnienia
od 1800 do 2500 barów. Układ może być
stosowany w silnikach z maksymalnie 8
cylindrami, o mocy od 560 do 850 kW.
Zaprojektowano go do pracy w terenie
nawet przez 15 tys. h. Wysokie natężenia
przepływu we wtryskiwaczach umożli
wiają optymalizację spalania i maksyma
lizację mocy silnika. System jest również
kompatybilny z elektrycznymi układami
napędowymi.
Producenci samochodów na całym
świecie już korzystają ze sprawdzonej
platformy diagnostycznej Grade-X firmy
Bosch do opracowania programów diag
nozowania i napraw pojazdów. Bosch
dostosował ją do specyficznych wymagań
rynku maszyn budowlanych i rolniczych.
W tym sektorze także rośnie zapotrze
bowanie na rozwiązania inteligentne,
elektroniczne i połączone z siecią. Produ
cenci opracowują zaawansowane funkcje,
w tym diagnostykę opartą na chmurze
i bezprzewodową obsługę, by zapewnić
pełną gotowość maszyn do pracy. Ta
techniczna złożoność wymaga obsługi
dużych liczby danych i korzystania z szyb
kich narzędzi analitycznych. Platforma
Bosch Grade-X umożliwia producentom
pojazdów i maszyn proste tworzenie
rozwiązań diagnostycznych dla nowych
serii, skracając czas opracowania nawet
o 50%. Dotychczas ponad 30 producen
tów pojazdów na całym świecie korzysta
z tej platformy.
Grade-X można łatwo zintegrować
z istniejącymi platformami klientów. Ma
modułową i skalowalną budowę, pozwala
na włączenie do narzędzi innych produ

Bosch zwiększa wydajność
maszyn budowlanych i rolniczych

B

osch oferuje producentom maszyn
budowlanych i rolniczych różne roz
wiązania umożliwiające znaczne obniżenie
zarówno kosztów eksploatacji, jak i emisji.
Lokalizacja i przebieg/liczba motogodzin
maszyn budowlanych są często trudne
do określenia na rozległych budowach.
Bosch Asset Tracing Solution (Bosch
TRACI) dostarcza te dane w czasie rzeczy
wistym, pomagając operatorom planować
maksymalnie efektywną eksploatację po
jazdów. Łączność z siecią oparta na IoT
umożliwia dalszą poprawę efektywności
i wykorzystania parku. Rozwiązanie Bosch
składa się z bardzo wytrzymałej skrzynki
z czujnikami, oprogramowania do analizy
w chmurze i wielu usług cyfrowych. Można
je łatwo zainstalować w już działających
pojazdach.
W segmencie pojazdów off-road zwięk
sza się różnorodność i złożoność układu
przeniesienia napędu. Przepisy wymuszają
lepsze układy oczyszczania spalin; obok
oleju napędowego czy benzyny są coraz
częściej stosowane nowe paliwa i napę
dy, jak gaz ziemny, silnik elektryczny lub
ogniwo paliwowe. Bosch oferuje niezwykle
elastyczną i wysokowydajną jednostkę
sterującą pojazdu (VCU), który koordy
nuje pracę wszystkich elementów układu
napędowego. Umożliwia uproszczenie
i standaryzację podrzędnych jednostek
sterujących umieszczonych bliżej zespo
łów, przejmując częściowo niektóre ich
zadania. Ponadto VCU może łączyć układ

napędowy z innymi domenami, co ułatwia
wprowadzanie funkcji działających między
nimi.
Kompleksowe oczyszczanie spalin
zgodnie z najnowszymi przepisami US
4 Tier 4 final lub EU Stage V zapewniają
systemy wtrysku AdBlue w połączeniu
z katalizatorami SCR. Najbardziej wy
trzymała wersja Bosch to Denoxtronic
2.2 evo. Bosch zaprojektował również
bardzo kompaktowy układ Denoxtronic
6-5 do mniejszych maszyn budowlanych.
Wersja 6-HD charakteryzuje się z kolei
wydajnością dozowania do 15 kg/h, dzię
ki czemu nadaje się do dużych silników.
W przyszłości, czas projektowania skróci
nowa aplikacja IoT Bosch oparta o wery
fikację przez Internet. Funkcja bazująca

Bosch TRACI: czujniki w mocnych obudowach wysyłają dane do chmury,
skąd można je przechwycić, obrobić i reagować w czasie rzeczywistym.
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na chmurze przesyła dane kompletnego
układu napędowego z połączonych sie
ciowo pojazdów. Informacje te umożliwiają
firmie Bosch i klientom szybsze i bardziej
precyzyjne dostosowanie systemów
oczyszczania spalin i ich komponentów do
różnych zastosowań.
Bosch oferuje układy wtryskowe do
silników wysokoprężnych stosowanych
zarówno off- jak i onroad, od samocho
dów osobowych i średnich oraz dużych
ciężarówek, po silniki maszyn o dużych
pojemnościach. Oferta firmy obejmuje
układy sterowania silnika i czujniki, a także
systemy oczyszczania spalin. Mniejsze
silniki do zastosowań off-highway, np.
do ubijaków wibracyjnych i małych ge
neratorów prądu, wymagają solidnego

centów. Platforma obsługuje kilka standar
dów przemysłowych, umożliwiając prostą
i łatwą wymianę danych. Kompleksowe
szyfrowanie end-to-end (na całej drodze
przesyłu) i dodatkowe funkcje bezpieczeń
stwa chronią przed atakami hakerów i za
pewniają bezpieczne przesyłanie danych.
Rozwiązania diagnostyczne opracowane
z wykorzystaniem Grade-X mogą być sto
sowane na różnych urządzeniach i syste
mach, zarówno do telediagnozy maszyny
lub zainstalowania w sterowniku, czy jako
aplikacja w warsztatowym komputerze lub
tablecie. Te rozwiązania diagnostyczne
wspierają mechaników przy wyszukiwaniu
usterek. Intuicyjny interfejs użytkownika
oprogramowania warsztatowego krok po
kroku prowadzi przez proces diagnozo
wania. Gdy diagnosta połączy się testerem
i zidentyfikuje maszynę, na przykład przez
jej numer seryjny, otrzymuje w następnym
etapie jedynie informacje specyficzne dla
niej. Jeśli z pamięci sterownika zostaną
odczytane kody usterek, opracowane
przez Bosch oprogramowanie Active
Schematics tworzy odpowiednie sche
maty elektryczne dla określonego objawu
uszkodzenia. W ten sposób są brane pod
uwagę tylko podzespoły, które faktycznie
są zainstalowane w maszynie i odpowia
dają za powstanie danej awarii.
Diagnosta otrzymuje dodatkowe in
formacje tekstowe i graficzne, a także
lokalizację zakrytych elementów przez
rozszerzoną rzeczywistość na ekranie
tabletu lub w okularach AR. Bosch opra
cował platformę Common Augmented
Reality Platform (CAP), która wykorzystuje
dane pochodzące z projektu i pobiera in
formacje z różnych baz, by dostarczyć je
do odpowiednich aplikacji AR.
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Strategiczny sojusz Continental i Knorr
-Bremse zapoczątkowany jesienią ub.
roku już przynosi obiecujące wyniki. Warto jednak zauważyć, że oszczędności na
paliwie początkowo miały sięgnąć 10%,
później już tylko 7%, teraz mówi się o 4%.

Mobilność w transporcie wg Continental

Ł

ączność pojazdów z otoczeniem
i zrównoważony rozwój to najważniej
sze tendencje w branży automotive. Firmy
motoryzacyjne nawiązują partnerstwa
z przedstawicielami sektora cyfrowego
i nowoczesnych technologii, by korzystać
z najlepszych dostępnych metod i środków
oraz opracować przełomowe rozwiązania
ekologiczne, bezpieczne i akceptowane
przez społeczeństwo.
Continental jest już skoncentrowany na
mobilności jutra. Celem firmy jest kształ
towanie nowego ekosystemu mobilności
w 3 obszarach: alternatywnych napędów,
jazdy autonomicznej oraz łączności po
jazdów z otoczeniem i związanego z tym
zarządzania danymi. „W nadchodzących
latach branża motoryzacyjna z pewnością
zrobi ogromny krok naprzód w zakresie
autonomicznej jazdy, elektryfikacji czy
Internetu Rzeczy. Za sprawą nowych
rozwiązań i rozwoju sieci komórkowej 5G,
Continental będzie mógł wdrażać przeło
mowe produkty i usługi, które już opraco
wał i które znacznie zwiększą komfort oraz
bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dzięki
ciągłym inwestycjom w badania i rozwój

Continental wiedzie prym w poszukiwaniu
przełomowych technologii, umożliwiając
rozwój branży. W samym 2018 r. wydatki
kapitałowe oraz nakłady na badania, roz
wój i rozbudowę zakładów produkcyjnych
przekroczyły 6,3 mld euro. Obecnie ok.
49 tys. inżynierów w Continental zajmuje
się nowymi technologiami. Co więcej, do
końca 2022 r. koncern planuje zwiększyć
liczbę zatrudnionych ekspertów ds. opro
gramowania i IT o 30%, z obecnych 19 do
25 tys. Continental projektuje i produkuje
m.in. inteligentne oświetlenie uliczne, in
tuicyjne interfejsy komunikacji człowieka
z maszyną, systemy operacyjne, elek
tronikę samochodową, kamery, czujniki,
radary i zintegrowane rozwiązania w za
kresie automatyzacji jazdy, zaawansowa-
ne systemy bezpieczeństwa czy elek
tryczne układy napędowe. Już teraz 4 na
każde 5 samochodów poruszających się
po drogach świata są wyposażone w inno
wacyjne rozwiązania Continental” – powie
dział Dariusz Wójcik, Dyrektor Generalny
Continental Opony Polska.
Kluczowym elementem nowego eko
systemu mobilności jest bezpieczeństwo
Komunikacja C2C pomoże uniknąć
błędnych decyzji wynikających np. ze
złego oszacowania prędkości pojazdu
nadjeżdżającego z przeciwka przed
skrętem w lewo.
Łączność V2X: kierowca samochodu za
zakrętem dostanie od inteligentnej lampy
ulicznej jednocześnie informację o zwolnieniu miejsca parkingowego i niebezpieczeństwie, jakie grozi dostawcy w vanie.
Lampa spowoduje także wygaszenie tej,
która nie jest potrzebna.
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ludzi i danych. W przyszłości jazda samo
chodem będzie powiązana ze stałą wymia
ną informacji z innymi pojazdami (Car2Car)
i otoczeniem (V2X), np. infrastrukturą dro
gową czy serwisami. Dlatego Continental
kładzie szczególny nacisk na zapewnienie
ochrony danych. W tym celu współpracuje
m.in. z T-Systems (największym dostawcą
usług IT w branży motoryzacyjnej w Niem
czech) czy grupą telekomunikacyjną Voda
fone. Razem z Hewlett Packard Enterprise
opracowuje platformę umożliwiającą bez
pieczną wymianę danych pomiędzy po
jazdami opartą na blockchain. Continental
należy do organizacji 5G Automotive As
sociation (5GAA), która zrzesza największe
firmy motoryzacyjne i telekomunikacyjne.
Jej celem jest tworzenie, testowanie, wpro
wadzanie na rynek i promowanie nowych
rozwiązań telekomunikacyjnych w branży
motoryzacyjnej.
Kierunek rozwoju branży automotive
wskazuje na to, że samochody bez kierow
cy komunikujące się z otoczeniem są przy
szłością. Już dzisiaj najnowsze pojazdy
mają kamery zamiast lusterek, są w stanie
same zaparkować i zahamować, monitoro

wać stan kierowcy, rozpoznawać znaki czy
wezwać pomoc w razie wypadku. Jedno
się nie zmienia: nadal potrzebują opon.
„Opony to jedyny punkt styku samo
chodu z drogą, dlatego też mają ogromne
znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy, także
w pojazdach wysoce zautomatyzowanych
czy autonomicznych. Liczne raporty poka
zują, że coraz więcej kierowców jest tego
świadomych. Według danych z badania
Moto Data z marca 2018 r., 79% kie
rowców w Polsce popiera wymóg wpro
wadzenia obowiązku jazdy na oponach
z homologacją zimową. Po wejściu w życie
podobnych przepisów w Niemczech odse
tek poparcia dla tego obowiązku wyniósł
90%, a w Czechach 98%. O rosnącej świa
domości kierowców dotyczącej wpływu ja
kości ogumienia na bezpieczeństwo jazdy
i długość drogi hamowania świadczy także
wzrost sprzedaży opon klasy premium,
w tym ogumienia typu Ultra High Perfor
mance. W Polsce rynek opon UHP wzrósł
w stosunku do ub. roku o 18 %. Tak duży
wzrost sprzedaży ogumienia do samocho
dów o wysokich osiągach wynika z tego, że
coraz wydajniejsze i wyposażone w wiele
systemów pojazdy wymagają stosowania
opon o wyjątkowych właściwościach i pa
rametrach. Tylko takie ogumienie pozwala
w pełni wykorzystać potencjał samochodu
i systemów, a jednocześnie zapewnia
maksymalne bezpieczeństwo i komfort
podczas codziennej jazdy w różnych wa
runkach” – ocenia Dariusz Wójcik.
Wizje technologiczne związane z mobil
nością stają się rzeczywistością. Niektóre
rozwiązania, jak elektrobusy czy elektrycz
ne hulajnogi, skutery i samochody wypoży
czane na minuty za pomocą smartfona po
jawiły się na ulicach stosunkowo niedawno,
a już przyzwyczailiśmy się do ich widoku.
Continental przeciera kolejne szlaki, sta
wiając nie tylko na rozwój w dziedzinie
ogumienia, ale także łączności samocho

dów z otoczeniem, cyberbezpieczeństwa
czy bezpiecznej i autonomicznej jazdy. Te
działania idą w parze z realizacją założeń
programu Wizja Zero, który zakłada reduk
cję wypadków drogowych do zera.
Branża transportowa stoi u progu ewo
lucji technologicznej, podyktowanej m.in.
presją cenową na usługi, koniecznością
ograniczenia emisji CO2, wzrostem kosz
tów operacyjnych, brakiem lub dużą rota
cją zawodowych kierowców. Na wymaga
jącym rynku wygrywają ci dostawcy, którzy
są w stanie zaproponować producentom
samochodów ciężarowych i autobusów
oraz firmom transportowym systemy wy
biegające w przyszłość. Takie, które nie
tylko usprawnią przepływ towarów, ale tak
że realnie wpłyną na wzrost efektywności
floty. Są wśród nich produkty usprawniają
ce pracę zarówno kierowcy, jak i managera
floty, monitorujące stan danego elementu,
a także informujące o awariach, wskazując
konkretne miejsce ich wystąpienia. Należą
do nich ContiConnect i Platooning Demon
strator opracowane przez Continental.
ContiConnect pozwala zapomnieć
o ręcznych, rutynowych kontrolach. Czyn
ności związane z serwisowaniem ogumie
nia mogą być wykonywane wtedy, kiedy są
niezbędne, zarówno w pojedynczych po
jazdach, jak i w całych flotach. To większe
bezpieczeństwo, trwałość opon i wyjątko
wo niskie koszty eksploatacji. „Cyfrowy
monitoring opon pozwala wygenerować
realne oszczędności. Prawidłowe ciśnienie
zmniejsza opory toczenia, a tym samym
redukuje zużycie paliwa. Wpływa również
na większą żywotność opon: utrzymywanie
prawidłowego ciśnienia w oponach po
zwala zwiększyć trwałość karkasu o 20%
i wydłużyć żywotność bieżnika o 15% oraz
minimalizuje ryzyko wystąpienia kosztow
nych awarii. Wpływa także na to, że flota
uzyskuje co najmniej 1% oszczędność na
paliwie” – wymienia Krzysztof Otrząsek,

Fleet & Digital Solutions Manager CVT
w Continental Opony Polska.
By określić, jakie oszczędności przynosi
system ContiConnect, warto przeanalizo
wać korzyści, które jest w stanie uzyskać
modelowa flota składająca się ze 100
zestawów naczepowych (1200 kół). Przy
założeniu, że pokonują one po 120 tys. km
rocznie, po wymianie 400 opon tylko dzięki
dłuższej żywotności bieżnika oszczędzi
w skali roku 90 tys. zł, a na większej trwa
łości karkasu zyska dodatkowe 3 tys. zł.
Ograniczając zużycie paliwa o 1% firma
wypracuje oszczędność w wysokości ok.
113 tys. zł.
Szanse na rozwiązanie coraz trudniej
szego dostępu do wykwalifikowanych
zawodowych kierowców daje platooning,
połączenie dwóch lub więcej ciężarówek
w konwoju z wykorzystaniem technologii
łączności i zautomatyzowanych systemów
wspomagania prowadzenia. Ta koncepcja
jest jedną z kluczowych tendencji rozwoju
transportu drogowego i Continental w nią
inwestuje. „Wyniki pierwszych testów uni
wersalnego systemu Platooning Demon
strator, opracowanego przez Continental
we współpracy z Knorr-Bremse, są na
tyle obiecujące, że obecnie trwają prace
rozwojowe polegające na dostosowaniu
rozwiązania do wymagań klientów. Pojaz
dy wyposażone w czujniki radarowe, lida
rowe, kamery i technologie łączności do
komunikacji pojazd-pojazd oraz pojazd-in
frastruktura dostarczone przez Continental,
dzięki zmniejszonym odległościom i stałej
prędkości jazdy w konwoju, mogą wyge
nerować oszczędności w zużyciu paliwa na
poziomie ok. 4%. Ponadto zaawansowane
czujniki umożliwiają reakcję na sytuacje
awaryjne w 0,1 s, czyli o 1,3 s szybciej niż
człowiek” – powiedział Krzysztof Otrząsek.
Konwojowanie ciężarówek to także ko
rzyści w postaci większej przepustowości
drogi, mniejszych oporów powietrza i stałej
prędkości, co przekłada się na niższe spa
lanie i zmniejszenie wpływu na środowisko.
Szacuje się, że wartość światowego rynku
platooningu wyniesie do 2028 r. 1,14 mld
USD. Dalszy rozwój tej technologii i jej
efektywność są uzależnione od zmian
w infrastrukturze, przepisach i nawykach
uczestników ruchu drogowego.(JK)
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Pakiet Mobilności pod obstrzałem
„Dziecko wylane z kąpielą” – tak niektórzy określają
propozycje nowych rozwiązań w międzynarodowym
transporcie drogowym. Nie są to jedynie osoby i podmioty z krajów, które mogą należeć do najbardziej
poszkodowanych po wejściu w życie tych przepisów.
Związek Pracodawców „Transport i Lo
gistyka Polska” (TLP) zaprosił na spotkanie
z prof. Peterem Klausem, wykładowcą na
Uniwersytecie Bostońskim oraz Uniwer
sytecie Fryderyka i Aleksandra w Erlangen
i Norymberdze w Niemczech. Naukowiec
jest autorem raportu „Pakiet Mobilności
i Wpływ na Europejski System Transportu
Drogowego”, zaprezentowanego pierwszy
raz w naszym kraju. Jak sam mówi: „Nie
kwestionuję w nim motywów, jakimi kierują
się ustawodawcy oraz pozostałe strony
zaangażowane w proces poprawy bez
pieczeństwa na drogach Europy, a także
dbałości o lepsze warunki pracy kierow
ców i uczciwej konkurencji”. Wymienione
czynniki w połączeniu z wieloma głosami
z samej branży, a także pewnie intensyw
nymi działaniami lobbystów, wymusiły po
wstanie Pakietu. „Nie ukrywamy, że są też
w naszej branży zjawiska negatywne. Wa
runki socjalne kierowców także wymagają
poprawy. Ale róbmy to z głową” – mówił
prezes TLP Maciej Wroński.
Raport ma zwrócić uwagę decydentów
na negatywne skutki, jakie niosą za sobą
niektóre zapisy Pakietu Mobilności i pro
pozycje kolejnych zmian. Mówi się bowiem
o „Pakiecie Mobilności 2” i „Pakiecie
Mobilności 3”. Czy takowe rzeczywiście
powstaną i wejdą w życie, przekonamy
się wraz z upływem czasu. Jesteśmy
niedługo po wyborach do Parlamentu
Europejskiego, którego struktury są na
etapie tworzenia. Raport powstał głownie
z myślą o rozpowszechnianiu w Europie.
Jednak przedstawienie go u nas mia
ło duże znaczenie: „Polska jest dzisiaj
najważniejszym krajem, który dostarcza
Europie duże moce transportowe. Wiąże
się to oczywiście z tym, że jest tu dużo firm
transportowych i kierowców, których ten
pakiet dotknie. Stąd też takie poruszenie,
ponieważ Wasz kraj należy do najbardziej
poszkodowanych, albo raczej niezado
wolonych z zapisów tego aktu prawnego”
– wyjaśnia prof. Klaus. Do największych
przeszkód zalicza zakaz nocowania w ka
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binie pojazdu, który dla polskich kierow
ców, realizujących kursy w całej Europie,
czasem w systemie kilkudniowym lub
kilkutygodniowym, jest szczególnie nie
przychylny. „Jeszcze bardziej niekorzystny
jest obowiązek powrotu do bazy raz na
4 tygodnie. Tysiące ciężarówek będzie
jechało pustych przez wiele kilometrów,
aby stanąć w bazie i za chwilę znów ruszyć
w trasę. To strata czasu i pieniędzy, która
może skutkować stratami i lekką obniżką
wolumenu przewozów” – dodaje. W dobie
przybierających na sile w wielu krajach
protestów ekologów i głownie młodych
ludzi, takie decyzje mogą jeszcze bardziej
dziwić. Komu są potrzebne te puste prze
biegi? Najbardziej ucieszy to sprzedaw
ców paliwa i właścicieli dróg pobierających
myto, więcej zarobią.
W raporcie czytamy, że „powroty” mogą
być szczególnie dotkliwe dla przewoźni
ków z krajów bałtyckich, Bułgarii, Rumunii,
ale także peryferyjnej Portugalii. Jednak
i polskie firmy mogą sporo stracić na pu
stych kursach z Niemiec lub np. Francji.
Najbardziej takie regulacje dotkną małe
i średnie firmy przewozowe, dla których
nawet najmniejszy wzrost kosztów, może
oznaczać utratę rentowności. Szacowany
obecnie przyrost wydatków przewoźników
wskutek opisywanych tu wymogów, może
wynieść 5 -7% ogólnej sumy.
Nie ma wątpliwości, że nowe regulacje
są niekorzystne dla przewoźników z kra
jów, które po wejściu do UE szybko prze
biły się na zagraniczne rynki i zdobyły ich
dużą część. Przoduje w tym Polska. Ale
nie tylko my wyparliśmy z wielu kontraktów
głównie niemieckie i francuskie firmy. Po
wszechnie mówi się, że Pakiet Mobilności
ma przede wszystkim chronić te dwa rynki.
Kłóci się to z podstawową zasadą wolne
go przepływu kapitału, towarów i usług
wewnątrz UE.
„Nie tylko Polska, ale także inne kraje,
w których popyt na usługi transportowe
jest duży, jak Niemcy, Francja, Benelux
a także Włochy i Anglia, mogą zanotować

spadki w PKB. Dla Polski to około 6%.
Część z tego trzeba będzie wypracować
być może w inny sposób. To też jest pro
blem, bo dzisiaj nie jest łatwo przestawiać
gospodarkę w większej skali. Ale jeszcze
większe, negatywne konsekwencje może
to mieć dla Bułgarii i Rumunii, a także dla
krajów bałtyckich” – przypuszcza autor
raportu.
Obecny na prezentacji raportu prze
wodniczący Ogólnopolskiego Związku
Pracodawców Transportu Drogowego
Jan Litwiński powiedział m.in.: „Niektórzy
kierowcy sami mówią, że nie chcą noco
wać w hotelach”. Złośliwi powiedzą „bo
nie wiedzą jak to jest, nigdy takich do
godności nie mieli”. Ale prof. Klaus, który
podczas przygotowania raportu spotykał
się z firmami transportowymi i analizował
różne sytuacje, także napotykał podobne
opinie: „Rzeczywiście, nie wszyscy są,
wbrew pozorom, za nocowaniem w ho
telach. Czasem trzeba go znaleźć, nie
zawsze można dużym samochodem cię
żarowym podjechać pod sam hotel. Czas
na zameldowanie i wniesienie rzeczy też
się liczy. Podobnie z wyjazdem. W sumie
jakaś godzina stracona. Są tacy, którzy
wolą stanąć na parkingu przy trasie, zrobić
sobie szybko posiłek, odpocząć i jechać
dalej”. Zdania są podzielone. Prysznic,
wygodne łóżko i dobre śniadanie, zjedzo
ne przy normalnym stole, też mają swoje
zalety. Ale trzeba zwrócić uwagę na to,
jak zmieniły się na przestrzeni ostatnich lat
kabiny ciągników dalekobieżnych. Prze
łomem była możliwość stania w pozycji
wyprostowanej w środku. Później doszły
kolejne udogodnienia.
Zupełnie inny temat to same parkin
gi, a właściwie ich brak. „Nie ma tylu
hoteli, infrastruktury. Przy autostradach
ta infrastruktura powinna się poprawić,
potrzebne są nie tylko toalety, lecz także

Autorem ekspertyzy jest prof. Peter Klaus, znany i ceniony w Europie i na całym
świecie ekspert w dziedzinie usług logistycznych.
prysznice i maszyny do prania” – postu
luje prof. Klaus. Austria inwestuje duże
środki w nowe miejsca postoju dla dużych
pojazdów ciężarowych przy trasach prze
lotowych. Ale jedna jaskółka wiosny nie
czyni, Austria nie jest europejskim liderem
pod względem powierzchni. Rozbudowa
infrastruktury jest potrzebna w wielu pań
stwach. Sami Niemcy przyznają, że mają
ogromne zaległości. A liczba pojazdów na
przestrzeni lat ciągle rośnie. Tylko aktual
na koniunktura w gospodarce decyduje,
jak duży jest ten przyrost w danym roku.
„Gospodarka potrzebuje transportu.
Z dnia na dzień nie można wszystkiego
zmienić. Zleceniodawcy transportowców
nadal będą potrzebować ich usług. Nie
należy spodziewać się spadku wolumenu,
lecz wzrostu kosztów tego transportu, co
się odbije na wielu cenach” – przypusz
cza prof. Klaus i dodaje: „Bez wolumenu
przewozów, jaki dają Europie jej środko
wo-wschodni przewoźnicy, ta nie mogłaby
dziś normalnie funkcjonować”.
Przygotowany w 2017 r. przez Komisję
Europejską Pakiet Mobilności ma zmienić
i rozszerzyć unijne regulacje w zakresie
transportu drogowego. Zakładano znale
zienie równowagi pomiędzy celami, jakie
stawia sobie europejski transport drogo
wy, a bezpieczeństwem, sprawiedliwością
społeczną, zrównoważonym rozwojem
i uwarunkowaniami gospodarczymi. Od
jego ujawnienia toczą się dyskusje, a na

wet spory na temat możliwych skutków.
Tych ostatnich poszukiwał prof. Peter
Klaus w swoim raporcie. Czas pokaże, czy
i jak może się zmienić kształt tych regulacji.
Wydaje się bowiem, że w obecnej kadencji
Parlamentu UE Pakiet wejdzie w życie.
Pytanie tylko w jakiej formie i w jakim
trybie. Na pewno będzie potrzebny okres
przejściowy. Zagadką jest też wspomnia
na niezbędna rozbudowa infrastruktury.
Trudno bowiem bez odpowiedniej bazy
stawiać wysokie wymagania. Choć ktoś
złośliwy powie, że nocleg w namiocie, roz
łożonym obok ciężarówki, tez jest de facto
realizowany poza nią. A można kupić takie
małe, samorozkładające się błyskawicznie
namiociki...
Na koniec spotkania z profesorem
zapytaliśmy, czy jest możliwe wycofanie

się z Pakietu Mobilności lub przynajmniej
gruntowna zmiana jego zapisów. „Nie są
dzę, aby realistyczne było cofanie wszyst
kiego, co już jest. Ale widzę możliwości
wprowadzenia poprawek w ramach to
czącego się procesu politycznego. Należy
lepiej poinformować polityków i ekspertów
o specyfice pracy kierowcy, co także było
moim celem przy opracowaniu tego rapor
tu” - odpowiada.
Badanie, przeprowadzone w I połowie
2019 r., opierało się na szczegółowej
analizie dokumentów legislacyjnych, do
świadczeniach autora w dziedzinie mię
dzynarodowych operacji przewozowych
oraz 25 wywiadach z przedstawicielami
międzynarodowej branży transportu dro
gowego z wielu krajów europejskich.
Klaudiusz Madeja

Celem „Pakietu...” jest poprawa warunków pracy kierowców, a dzięki temu także
bezpieczeństwa drogowego. Cel zbożny, ale nie brak opinii, że unijni ustawodawcy
podeszli do tego z gracją słonia w składzie porcelany.
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O serwisie, ludziach i transporcie...
... rozmawiamy z Andrzejem Granosikiem, prezesem spółki Scan-Partner.
TTM: Zajechaliśmy do nowego serwisu Scan-Partner w Łowiczu. Jest
przestronnie i elegancko, ale to spora
inwestycja. Warto było?
Andrzej Granosik: Poprzedni obiekt
na ul. Armii Krajowej mieścił się w bu
dynkach, w których działał wcześniej
Ośrodek Hodowli Zwierząt, a potem
buchta spędowa. Obiekt był w kiepskim
stanie, przystosowanie do nowej roli
nie sprawiło, że warunki stały się satys
fakcjonujące. Miejsca było mało, przed
wjazdem na serwis trzeba było rozpi
nać zestawy. W końcu stanąłem przed
dylematem: budować nowy serwis czy
zamknąć istniejący. Remont nie wchodził
w grę, ponieważ kosztowałby tyle, co
połowa kosztów postawienia budynku
od początku przygotowanego do funkcji
serwisu na przyzwoitym poziomie. Także
wielkość działki nie pozwalała na sen
sowną modernizację.
Zapadła decyzja o poszukiwaniu dział
ki, którą kupiłem w 2015 r. Dwa lata póź
niej ruszyliśmy z budową, która dzięki po
mocy wielu ludzi i instytucji trwała ledwie
rok. Klimat do inwestowania w Łowiczu
jest bardzo dobry. Lokalne władze rozu
mieją, że taki serwis to także wieloletnia
korzyść dla miasta. Tutaj płacę podatki
i dokładam się do lokalnego budżetu.
Zapuściłem tutaj korzenie, działam i będę
działał, mam nadzieję wiele lat.

Czy jest to obiekt Pana marzeń?
Nowy serwis to przede wszystkim efekt
racjonalnego myślenia. Każda inwestycja
musi być odpowiednio zbilansowana
i przynosić korzyści, nie tylko finansowe.
W mojej opinii bezcenna jest lokalizacja.
Obiekt zbudowałem przy samej trasie,
kilkadziesiąt metrów od węzła drogo
wego, na działce o powierzchni 1,5 ha.
Z tego zabudowane jest tylko 9 tys. m²,
w razie potrzeby mam potencjał do roz
budowy. Uważam, że obecna lokalizacja
to strzał w dziesiątkę. W tym miejscu
serwis praktycznie sam się reklamuje,
co widać także po obrotach, które rosną
o ok. 20% miesiąc do miesiąca.
W naszej działalności są niezbędne
przyzwoity plac manewrowy i parking.
Mamy wreszcie 5,5 tys. m² utwardzone
go placu przystosowanego do dużych
obciążeń. Zestawy mogą manewrować
po obu stronach hali bez obaw, że o coś
zahaczą.
Budynek ma 1040 m² powierzchni.
Hala warsztatowa o powierzchni 800 m²
jest wyposażona w 3 stanowiska 26-met
rowe i jedno 14-metrowe. By praca prze
biegała sprawnie, zdecydowałem się na
4 stanowiska przejazdowe, w tym jeden
kanał ze ścieżką diagnostyczną Cartec.
Co prawda od kanałów powoli się odcho
dzi, lecz uważam, że są niezastąpione.
Muszę się pochwalić, że jestem specja
listą od kanałów, mogę napisać o nich

doktorat. Kanał to nie tylko prosta dziura
w podłodze, musi być wygodny w pracy
i bezpieczny dla mechanika. Rzadko któ
ry architekt ma doświadczenie i potrafi
zaprojektować funkcjonalny kanał.
Kanał jest idealny do szybkiej diagno
styki. Nie trzeba rozpinać zestawów,
nie trzeba ustawiać i synchronizować
podnośników przejazdowych. Tak jest
prościej i szybciej. Jeśli przy okazji na
stanowisku są zamontowane rolki czy
szarpaki, sprawdzenie podwozia zajmuje
chwilę.
Ale kanał i stanowiska to nie wszystko.
Oczywiście. Mamy tutaj wszystko, co
jest potrzebne do obsługi bieżącej i na
praw mechanicznych każdego pojazdu
Scania. Spełniamy z zapasem wszystkie
standardy Scania: od układu wentylacji,
przez magistrale olejowe, kończąc na
bogatym zestawie narzędzi, testerów
i całkiem sporym magazynie części za
miennych za ok. 800 tys. zł.
Jest także zaplecze socjalne dla me
chaników i kierowców, można wziąć
prysznic i zjeść w przyzwoitych warun
kach.
Pracę serwisu uzupełniają dwa samochody assistance…
Tak, mamy dwa pojazdy serwisowe,
jeden w pełni wyposażony zgodnie z wy
mogami Scania. Drugi, mniejszy pełni rolę

W listopadzie ub. roku został otwarty nowy serwis Scan-Partner w Łowiczu. Dlaczego zmieniono lokalizację, na co mogą liczyć
przewoźnicy i co jest najważniejsze w prowadzeniu warsztatu ciężarówek, wyjaśnił nam prezes i właściciel firmy Andrzej Granosik.

...w naszej działalności są niezbędne
przyzwoity plac manewrowy i parking...

Scan-Partner ma obecnie 4 obiekty:
w Rzgowie, Łowiczu, Tomaszowie
Mazowieckim i Sieradzu.
wozu serwisowego, gdy nakładają się
wezwania, lub pojazdu gospodarczego.
Nie macie jednak własnego holownika.
Czy nie przydałby się własny, obsługujący wszystkie 4 serwisy?
Nie jest to konieczne, po prostu nie
opłaca się. Nie rozmieniamy się na drob
ne. Gdy trzeba ściągnąć ciężarówkę
z drogi, korzystamy z usług najlepszych
holowników. Są na wezwanie o każdej
porze dnia i nocy. Często nim my doje
dziemy, oni już są na miejscu.
Nie ma także wulkanizacji.
Z wulkanizacją jest tak samo jak
z holownikiem. To się nie opłaca, jeśli
współpracuję z odpowiednim serwisem.
Nie muszę utrzymywać magazynu opon,
kupować sprzętu. Lepiej skupić się na
tym, w czym jesteśmy najlepsi, czyli
na serwisowaniu i naprawie pojazdów.
Oczywiście mam na myśli także naprawy
powypadkowe, które wykonujemy w na
szej siedzibie w Rzgowie. Z logistyczne
go punktu widzenia, transport samocho
du lub jego elementów blacharskich nie
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...kanał jest idealny do szybkiej diagnostyki. Nie trzeba rozpinać zestawów...

jest dziś problemem. Prowadząc cztery
serwisy, wystarczy jedno stanowisko do
napraw powypadkowych i jedna lakier
nia. To przecież tylko godzina jazdy.
Wypracowaliśmy ciekawy system
dostarczania potrzebnych części pomię
dzy serwisami. Jeśli czegoś potrzebuje
Łowicz, a element jest w Rzgowie, z obu
serwisów wyjeżdżają samochody i spo
tykają się w połowie drogi. Dzieje się tak
średnio dwa razy w tygodniu. Działa to
naprawdę znakomicie! Część jest dwa
razy szybciej dostarczona, mechanik
krócej na nią czeka i w efekcie pojazd
klienta jest szybciej naprawiony. To ko
lejny przykład, że organizacja pracy musi
być maksymalnie efektywna i tania.
Mocną stroną każdego serwisu są
zawsze pracownicy. W dzisiejszych
czasach nie jest o nich łatwo.
Szczycę się tym, że mam bardzo małą
rotację pracowników. Tworzenie zgra
nego zespołu rozpoczyna się zawsze od
rozmowy kwalifikacyjnej, to naturalne.
U mnie rekrutacja jest trzyetapowa, koń
czy się rozmową ze mną. Poświęcam

wiele czasu na wybór właściwej osoby,
dzięki czemu mam pewność, że będę
współpracował z najlepszymi.
O ile dobrze pamiętam, w ciągu 20 lat
musiałem zwolnić tylko 3 osoby i nie było
to dla mnie łatwe. Obecnie w Łowiczu
pracuje 8 mechaników. Pracujemy od
8.00 do 19.00 i to jest najlepsze rozwią
zanie. Jestem zwolennikiem efektywnej
pracy we właściwych godzinach, uwa
żam, że 3. zmiana nie ma sensu.
Dlaczego nie mam problemów z zało
gą? To czysta ekonomia, naturalny ka
pitalizm. Zanim mechanik samodzielnie
naprawi pojazd Scania, szkolę go rok
i sporo w niego inwestuję. Ważne, by
pracownik to rozumiał. Rozumiem także,
że każdy chce zarobić i dobremu me
chanikowi trzeba po prostu przyzwoicie
zapłacić. Był okres, że Anglia zrobiła się
modna i kilka osób pojechało zasmako
wać tam życia. Z biegiem czasu zoba
czyli, że koszty są tam bardzo wysokie,
każde wyjście na piwo to spory wydatek.
Do tego rozłąka z rodziną i kiepskie
warunki bytowe. Oszczędzanie na każ
dym kroku w generalnym rozrachunku
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Tomasz Wysocki, kierownik serwisu Scan-Partner w Łowiczu, pracuje
w branży motoryzacyjnej od 20 lat.
Przed 9 laty rozpoczął przygodę ze Scania, która trwa do dziś. Od 2012 r. dba
o to, by serwis w Łowiczu działał jak należy, a klienci byli zadowoleni. O nowej
lokalizacji mówi: „W porównaniu z poprzednim obiektem to bajka! Świetne
warunki pracy dla załogi, dużo miejsca
w nowoczesnej hali napraw i przede
wszystkim pojemny parking. Dlatego
jesteśmy w stanie rozszerzyć ofertę.
Obecnie w Łowiczu wydajemy nowe
samochody, od września serwisujemy
tachografy, a już za chwilę będziemy
partnerem serwisowym Toll Collect”.

Nowy serwis Scania w Mławie
Nowy obiekt serwisowy Scania powstaje w okolicach Mławy
(ul. Płocka 128) przy trasie S7. Placówki zostanie otwarta w IV
kwartale br. jako 40. serwis Scania w Polsce. „Sieć serwiso
wa Scania rozwija się w odpowiedzi na rosnące oczekiwania
klientów. Nabywając nasze pojazdy oczekują oni profesjonalnej
obsługi i łatwo dostępnej oferty serwisowej. Trasa S7, przy której
powstaje nasz nowy obiekt, będzie najdłuższą drogą szybkiego
ruchu w Polsce. To bardzo dogodna lokalizacja” – mówi Paweł
Paluch, dyrektor ds. marketingu i komunikacji, Scania Polska S.A.
Powierzchnia obiektu to 1250 m2, w tym 800 m2 hali warsz
tatowej. Serwis będzie miał 7 stanowisk naprawczych, w tym
2 specjalistyczne do napraw powypadkowych i kanał diagnostyczno-olejowy. Serwisowy w Mławie będzie spełniać wysokie stan
dardy jakościowe firmy, świadcząc usługi przeglądów, napraw pojazdów ciężarowych, naczep, autobusów, silników przemysłowych,
napraw powypadkowych, obsługi tachografów cyfrowych oraz całodobową pomoc Scania Assistance.
W serwisie Scania w Mławie zastosowano wiele ekologicznych rozwiązań. Konstrukcja, izolacja i ogrzewanie zbudowano z wyko
rzystaniem energooszczędnych technologii bazujących na ekologicznych komponentach.

Polacy Mistrzami Świata Global TechMasters Truck 2019

Z

... spełniamy z zapasem wszystkie standardy Scania:
od układu wentylacji...

.... przez magistrale olejowe...

...mamy tutaj
wszystko, co jest
potrzebne do
obsługi bieżącej
i napraw mechanicznych każdego
pojazdu Scania...
się nie opłaca, ważna jest przecież siła
nabywcza tego, co zostaje po odlicze
niu kosztów życia i pracy. Jeśli dobrze
pamiętam, tylko dwóch zostało w Anglii.
Dwóch przyjąłem z powrotem. To zresz
tą okazało się bardzo dobre: gdy reszta
załogi posłuchała z pierwszej ręki, jak wy
gląda prawda o Anglii, chęci do wyjazdu
zmalały. Różnica w realnych zarobkach
tam i tutaj nie okazała się znowu taka
wielka.
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Nawet najlepszy serwis musi mieć
klientów. Z nich przecież żyje.
Oczywiście, i mam ich coraz więcej.
Coraz więcej przewoźników rezygnuje
z własnego zaplecza warsztatowego. Do
głosu dochodzi młode pokolenie, trak
tujące samochód jak narzędzie pracy,
które można wynająć, wziąć w leasing
i zarabiać. Każdemu, kto chce słuchać,
jestem w stanie udowodnić, że mając 20
samochodów nie opłaca się utrzymywać

własnego warsztatu. Podpisując kontrakt
serwisowy mniej wydaje się na utrzyma
nie pełnej sprawności.
Zwykle kalkulacja przewoźników „ta
niej zrobię to sam” nie obejmuje kosztów
własn ej pracy, utrzymania warsztatu,
zakupu narzędzi czy nawet ubrania robo
czego i mydła. Tak już nie da się prowa
dzić biznesu, to nie te czasy.
Młode pokolenie doskonale to rozumie
i dlatego coraz częściej firmy transporto
we nie mają własnych pojazdów! Ważne
jest wykonanie przewozu środkami,
które zapewnią odpowiedni zysk. Nie
trzeba ich nawet kupować, wystarczy je
użytkować, nie martwiąc się o naprawy
czy awarie za granicą. Koszty są wów
czas przewidywalne i łatwe do skalkulo
wania. W tej branży nie ma sentymentów,
ważne jest aby jeden kilometr kosztował
jak najmniej. A my w tym pomagamy.
Dziękujemy za spotkanie i ciekawe
informacje ze świata autoryzowanych
serwisów.(WM)

espół reprezentujący Mercedes-Benz
Trucks Polska zwyciężył w mistrzos
twach świata serwisów MB Trucks. Po
nadto otrzymał nagrodę za najszybszy
pit stop. Nagrody indywidualne trafiły do
Sprzedawcy Części Zamiennych i Akce
soriów Rafała Gościńskiego z MB Poznań
oddz. Komorniki (I miejsce) oraz Doradcy
Serwisowego Marka Perekitko z Mercedes
-Benz Trucks Warszawa (II miejsce).
Customer Services & Parts MB Trucks
ogłasza zawody co 2 lata. W tym roku do
rywalizacji przystąpiło 60 uczestników z 12
krajów. Narodowe zespoły składają się
z pracowników autoryzowanych warszta
tów i serwisów MB Trucks, które wcześ
niej zakwalifikowały się w rozgrywkach
krajowych. W skład 5-osobowej drużyny
wchodzi Doradca Serwisowy, Technik
Diagnosta, Technik Systemowy i Sprze
dawca Części Zamiennych oraz Trener
zespołu.
Każdy zespół rywalizujący w Global
TechMasters Truck musi zmierzyć się
z 4 egzaminami częściowymi, przy czym
liczy się zarówno wynik indywidualny, jak
i zespołowy. Punkty są przyznawane za
odkrycie przygotowanych do zawodów
błędów w pojeździe, właściwe użycie
urządzeń diagnostycznych i profesjonalne
doradztwo klienta. Rekrutacja polskiej dru
żyny na GTM rozpoczęła się w marcu. Pra
cownicy serwisów MB Trucks Polska wy
konywali testy on-line przygotowane przez
organizatorów, Truck Training MB Trucks
Daimler AG. Spośród nich wyłoniono
osoby, które w czerwcu przeszły spraw
dzian praktyczny. Ostatecznie wybrano
pracowników, dla których przygotowano

szkolenia techniczne i szkolenia z obsługi
klienta. Dodatkowo przeprowadzono spo
tkania integrujące zespół i przygotowujące

do współzawodnictwa pod presją czasu.
W szkoleniach uczestniczyło 8 wytypowa
nych uczestników.

Skład drużyny podstawowej: Trener Andrzej Stawski (Mercedes-Benz Trucks Polska),
Doradca Serwisowy Marek Perekitko (Mercedes-Benz Trucks Warszawa), Technik
Diagnosta Jacek Litteck (Mercedes-Benz Mojsiuk oddz. Szczecin), Technik Systemowy
Sebastian Duda (Grupa Wróbel oddz. Pietrzykowice), Sprzedawca Części Zamiennych
i Akcesoriów Rafał Gościński (MB Poznań oddz. Komorniki). Drużyna rezerwowa:
Doradca Serwisowy Łukasz Litteck (Mercedes-Benz Mojsiuk oddz. Szczecin), Technik
Diagnosta Mariusz Jaraszek (Mercedes-Benz Trucks Warszawa), Technik Systemowy
Jacek Świerczyński (Sobiesław Zasada Automotive oddz. Brzoza), Sprzedawca Części
Zamiennych Miłosz Ziętkiewicz (Grupa Wróbel oddz. Pietrzykowice). Trenerzy przygotowujący uczestników: Andrzej Stawski odpowiedzialny za całość przygotowań i udział
w zawodach, Rafał Sztompka – szkolenia techniczne z zakresu samochodów ciężarowych,
Piotr Robakowski – szkolenia z doboru części zamiennych, Anna Bruzda - szkolenia
miękkie, Ryszard Grabowski – szkolenia z obsługi klienta.
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TIP Trailer Services i TÜV Nord
pilnują stanu naczep

Protokół przeglądu naczepy i raport usterek niebezpiecznych
Flota

Użytkownik

Wykon. naprawy

Nr podwozia

Przebieg

Nr zamówienia

Nr rejestracyjny

Ważność rejestr.

Rodzaj obsługi

F
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Hamulce

L.P.

Stan

przegl. rejestr.

L.P.

X = wadliwy

Podwozie/zawieszenie

Stan

Inne

L.P.

Stan

1

Działanie ABS/ESB

14

Stan zamków kontenerowych

26

Sprawdzenie dokumentów pojazdu

2

Szczelność układu pneumatycznego

15

Stan ramy i poprzeczek

27

Kontrola dodatkowego wyposażenia

3

Stan przewodów układu pneumatycznego

16

Stan nóg podporowych

4

Stan połączeń układu pneumatycznego

17

Stan sworznia królewskiego i płyty oporowej

28

Działanie i blokady drzwi

5

Stan zbiorników powietrza

18

Stan błotników i chlapaczy

29

Stan wyposażenia wewnętrznego

6

Działanie wszystkich hamulców postojowych

19

Stan resorów i obejm

30

Stan wyposażenia zewnętrznego

7

Zużycie okładzin ciernych

20

Stan amortyzatorów

31

Stan zderzaka tylnego i osłon przeciwnajazdowych

8

Statyczny test działania hamulców

21

Stan zaworów powietrznych zawieszenia

9

Stan wałków i tulei rozpieraka

22

Stan miechów powietrznych

32

Stan kół, nakrętek, piast, opon i kosza koła zapasowego

10

Działanie mechanizmów regulacji luzu

23

Stan połączeń wtykowych

33

Pomiar głębokości bieżnika i ciśnienia

11

Stan siłowników pneumatycznych

12

Stan zaworów instalacji pneumatycznej

24

Kontrola świateł i układu elektrycznego

13

Działanie zaworu poziomowania podwozia

25

Stan oznakowania refleksyjnego i dodatkowego

Nadwozie

Opony i koła

Układ elektryczny

Obsługa i dodatkowe czynności
Stan

L.P.

Mechanicy z warsztatu TIP w Eppertshausen zaproszeni do udziału w szkoleniu pilotażowym Trailer Inspection Professional TÜV Nord oceniają, że zdobyli mnóstwo
dodatkowej wiedzy, a ich umiejętności potwierdza certyfikat. Prawidłowy stan techniczny naczepy jest z kolei potwierdzany protokołem, którego wzorzec zamieszczamy
obok za zgodą partnerów programu.

B

Kontrola bezpieczeństwa
 = zadowalający

L.P.

Stan

mm

bar

mm

bar

Przednia oś

mm

bar

mm

bar

mm

bar

mm

bar

CenterAxleoś
Centralna

Tylna oś

34

Smarowanie wszystkich punktów i części ruchomych
środkiem zalecanym przez producenta

36

Kontrola regulacji hamulców/uszczelnień i prowadnic
zacisków

mm

bar

mm

bar

mm

bar

35

Podniesienie osi i kontrola łożysk piast

37

Coroczna kontrola gwarancyjna (jeśli wymagana)

mm

bar

mm

bar

mm

bar

Czynności podjęte po wykryciu usterek w pozycjach objętych przeglądem

L.P.

Naczepa została przejrzana zgodnie z wytycznymi TIP i może być używana,
jeśli w rubryce poniżej nie są wymienione niebezpieczne usterki
7

Inspektor:

Zatwierdził

Data:

Stanowiskowy test hamulców

38

Zużycie okładzin ciernych (pozostało %)

Sprawdzane elementy

Przód

irma TIP Trailer Services specjalizuje
się w leasingu, wynajmie, obsłudze
i naprawie naczep i przyczep. Obsługuje
klientów ze 102 lokalizacji w 17 krajach
Europy i w Kanadzie. Nic dziwnego, że
stan techniczny jej sprzętu jest tam na
pierwszym planie.
W ramach projektu Trailer Inspection
Professional TIP zwróciła się do TÜV
Nord o zaprojektowanie systemu certy
fikacji kontroli naczep i zarządzanie nim.
Celem jest stworzenie ogólnoeuropejskiej
jednostki ds. przeglądów naczep, która
będzie oceniać kompetencje mechani
ków w tym zakresie. Projekt wykorzystuje
metodyczne podejście, co pozwala zmak
symalizować potencjał wychwytywania
istotnych usterek eksploatacyjnych. Cer
tyfikat zostanie wystawiony po przejściu
przez mechaników testu teoretycznego
i praktycznego, dotyczących trzech głów
nych tematów: kontroli naczep, umiejęt
ności wykrywania usterek oraz wiedzy na
temat zużycia części eksploatacyjnych
i granic tolerancji.
Certyfikat Trailer Inspection Professio
nal zapewnia, że wszyscy technicy TIP
rozumieją i stosują bezpieczne metody
pracy. Ponadto ułatwia roczną ocenę
mechaników, łącząc się z programem
ich rozwoju w TIP. Thorsten Scheffel,
kierownik warsztatów TIP w Niemczech
i Austrii, wyjaśnia: „Nasi klienci skorzy
stają na certyfikacji naszych mechaników
przez zewnętrzną organizację, taką jak
TÜV Nord. Dzięki tej certyfikacji, która
jest nie tylko dodatkowym szkoleniem,
ale również świadectwem jakości, mamy
pewność, że wszystkie warsztaty działają
wg tych samych standardów w zakresie
przeglądów naczep”.
Po zakończeniu projektu pilotażowego
w serwisie TIP Eppertshausen trwa faza
wdrożenia w pozostałych warsztatach
firmy TIP w Niemczech. Następna będzie
Francja, po niej wszystkie inne warsztaty
firmy TIP w Europie.
TÜV Nord zamierza rozszerzyć ten
program na cały europejski przemysł na
czepowy. Andreas Köhl, kierownik ds. po
jazdów użytkowych w TÜV Nord Mobility,
powiedział: „Jestem bardzo zadowolony,
że udało nam się ukończyć ten projekt

A

L.P.

P1

P2

P3

Główny układ hamulcowy

L1

L2

L3

Hamulce postojowe

Procent

Niebezpieczne usterki

Zatwierdził

Wymienione poniżej usterki nie mogły być usunięte w czasie kontroli i muszą być naprawione PRZED podjęciem użytkowania naczepy

TIP zademonstruje teraz klientom, że mogą prowadzić przeglądy flot naczep zgodnie
z niezależnym standardem i skrócić czas przestoju na skutek awarii dzięki wcześniejszemu wykryciu usterek podczas przeglądu.
pilotażowy we współpracy z firmą TIP.
Doskonały wynik stanowi kamień milowy
na drodze do osiągnięcia naszego celu,
jakim jest podniesienie standardów kon
troli w całej Europie oraz przyznanie me

chanikom indywidualnych i uznawanych
w branży certyfikacji. Takie działania są
korzystne dla całej branży i przyczyniają
się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego”.

Wszystkie ww. niebezpieczne usterki zostały usunięte i naczepa jest zdatna do użytku
Podpis:

Data:
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Opony Goodyear Truck Racing kluczem do sukcesu
Zawody w hiszpańskiej Jaramie za
kończyły sezon Mistrzostw Europy FIA
w Wyścigach Samochodów Ciężarowych.
Rywalizacja obejmowała 8 rund rozgrywa
nych na torach w Europie. Kluczową rolę
odegrały w nich specjalnie zaprojektowane
opony Goodyear Truck Racing, zapewnia
jące najwyższą przyczepność w każdych
warunkach.
Zwycięzcą Mistrzostw sponsorowanych
przez Goodyear został Niemiec Jochen
Hahn, który wywalczył ten tytuł po raz 6
i w imponującym stylu. Konkurując z 3
poprzednimi mistrzami, wygrał 7 z 8 rund
serii prowadząc 5,3-tonową ciężarówkę
wyścigową Iveco Hahn Racing o mocy
1180 KM. Hahn zakończył sezon z 370
punktami. Drugi był hiszpański kierowca
i były 3-krotny mistrz Europy Antonio
Albacete z 268 pkt., miejsce 3. zajął Adam
Lacko z Czech (który wygrał w 2017 r.)
z dorobkiem 261 pkt.
Goodyear rozpoczął produkcję spec
jalnie opracowanych opon Truck Racing
w 2004 r. i jest wyłącznym partnerem FIA
w Mistrzostwach Europy w Wyścigach
Samochodów Ciężarowych na następne
2 lata. Dzięki temu marka może zademon
strować pozycję lidera w dziedzinie opon
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W biznesie takim jak nasz, który polega
na transporcie niebezpiecznych płynów
i gazów, myśl o pozostawieniu pojazdu na
poboczu drogi z problemem związanym
z oponami jest niepokojąca. Musimy mieć
pewność, że posiadamy najlepszy moż
liwy sprzęt. Dzięki zapewnieniu wysokiej
jakości ogumienia i wsparcia oferowanego
przez TruckForce jesteśmy pewni, że na
sza flota bezpiecznie i skutecznie spełni
potrzeby klientów”.

David Howe, dyrektor generalny ds.
opony użytkowych Goodyear w UK, do
daje od siebie: „Rozumiemy, że obsługa
ogumienia nie zawsze musi być prioryte
towym problemem zapracowanego kie
rownika floty. Naszym celem w przypadku
Reynolds Logistics jest wyposażenie firmy
w produkt premium, pomoc w utrzymaniu
opon i zapewnienie całodobowej pomocy
drogowej, wszystko to w ramach komplet
nej oferty Goodyear Total Mobility.”

Dębica wprowadza nowe opony DRS2 i DRD2
Zawodnicy ścigali się w specjalnie przygotowanych do tego ciągnikach siodłowych 4x2
o średniej mocy 1200 KM i momencie obrotowym 5500 Nm. Te pojazdy rozpędzają
się od 0 do 100 km/h w 5 s i od 30 do 160 km/h w 6 s.
ciężarowych i przetestować nowe techno
logie. Opony Truck Racing są wyposażone
w specjalny wzór i mieszankę bieżnika,
które zapewniają wymagane osiągi w trud
nych i konkurencyjnych warunkach.
„Wspieranie Mistrzostw Europy w Wyś
cigach Samochodów Ciężarowych po
zwala zademonstrować wyjątkowe osiągi
naszych opon ciężarowych. Ogumienie
wyścigowe Goodyear do samochodów
ciężarowych, które opracowaliśmy dla tej

serii, ma specjalny bieżnik wyścigowy, ale
bazuje na tych samych karkasach, z któ
rych codziennie korzystają tysiące samo
chodów ciężarowych na drogach Europy.
Odporność opon na bardzo wysokie
temperatury i siły oddziałujące w wyści
gach ciężarówek świadczy o wytrzyma
łości naszych karkasów.” – skomentował
Maciej Szymański, dyrektor ds. marke
tingu opon użytkowych Goodyear w Eu
ropie.

Reynolds Logistics: 5 lat z Goodyear Total Mobility
Goodyear informuje o zawarciu nowej
5-letniej umowy z Reynolds Logistics,
liderem w dziedzinie logistyki masowej.
Ta rodzinna firma zajmuje się dystrybucją
paliw płynnych i towarów niebezpiecz
nych na terenie Wlk. Brytanii i Europy.
Goodyear dostarczy jej opony KMAX
GEN-2 i KMAX T do samochodów cięża
rowych, naczep i cystern.
Nowa seria Goodyear KMAX GEN-2
zapewnia dłuższe przebiegi w trudnych
warunkach drogowych. Zalety linii KMAX
GEN-2 to do 25% lepsza trakcja we
wszelkich warunkach atmosferycznych,
15% większa odporność na uszkodze
nia i 5% wyższa efektywność paliwowa.
Niskie opory toczenia przyczyniają się
również do zmniejszenia emisji CO2. KMAX
GEN-2 są wyposażone w identyfikację
radiową (RFID). Chip RFID jest wbudowa
ny w ogumienie, by ułatwić identyfikację
i łączność z systemami zarządzania i śle
dzenia, co skutkuje efektywnym zarządza
niem przepływem opon.
Zaprojektowana, by zapewnić długie
przebiegi, opona KMAX T ma doskonałą

czą, wymianę, pogłębianie, bieżnikowanie
i pomoc drogową. Reynolds Logistics Ltd.
może liczyć na ponad 2 tys. punktów ser
wisowych w 32 krajach, zapewniających
całodobową pomoc drogową w razie
awarii. W Wlk. Brytanii TruckForce dociera
do 96% awarii w ciągu 45 minut, a pojazdy
wracają na drogę w ciągu 2 h.
Andrew Reynolds, CEO Reynolds Logi
stics, komentuje: „Współpraca z Goodyear
będzie bardzo korzystna dla naszej floty.

W ramach usługi Goodyear Total Mobility flota partnera zostanie wyposażona w opony
KMAX GEN-2 i KMAX T. Reynolds Logistics otrzyma również wsparcie ze strony ogólnoeuropejskiej sieci serwisowej Goodyear TruckForce.
żywotność dzięki grubej warstwie gumy.
W połączeniu z innowacyjną mieszanką
bieżnika zapewnia bardzo dobre hamo
wanie na mokrych nawierzchniach i poten
cjalną oszczędność paliwa. W rezultacie
seria KMAX T pomaga zredukować czas
przestojów i ogólne koszty utrzymania

floty. W ramach partnerstwa Reynolds
Logistics otrzyma również wsparcie ze
strony TruckForce, ogólnoeuropejskiej
sieci serwisowej Goodyear. Specjalizując
się w kompleksowym zarządzaniu cyklem
życia opon samochodów ciężarowych,
TruckForce oferuje obsługę zapobiegaw

Na rynku debiutuje nowa gama opon
ciężarowych marki Dębica. DRS2 na oś
sterującą i DRD2 na oś napędową zapew
niają zrównoważone osiągi, sprawdzoną
jakość i znaczne ulepszenia w stosunku
do poprzedników. Ponadto mają mniejsze
opory toczenia i są zgodne z europejskimi
przepisami zimowymi.
Linia, w skład której wchodzą po 3
rozmiary opon na oś sterującą DRS2 i oś
napędową DRD2, zastępuje ogumienie
Dębica DRS i DRD o tych samych roz
miarach, które będzie stopniowo wyco
fywane. Dwa rozmiary na oś sterującą
zapewniają zwiększoną nośność, szcze
gólnie w nowoczesnych samochodach
ciężarowych z silnikami Euro VI, w których
obciążenie przedniej osi jest duże. Nowa
gama uzupełnia ofertę polskiej marki do
zastosowań mieszanych (opona na oś
sterującą DMSS, na oś napędową DMSD
i naczepowa DMST) i pokrywa najbardziej
popularne rozmiary.
Opony na oś sterującą Dębica DRS2
charakteryzują się solidnym żebrowym
wzorem bieżnika, co zapewnia dobre
przebiegi i równomierne zużycie. Gumowa
mieszanka nadaje się do szerokiej gamy
zastosowań, zapewniając odporność na
uszkodzenia mechaniczne, jak również
dobre przebiegi. Opony na oś napędową
DRD2 mają solidną konstrukcję bieżnika,
który zapewnia długie przebiegi i dosko
nałą trakcję, a ponadto jest łatwy w utrzy
maniu. Ogumienie może być wykorzy
stywane w różnych warunkach i do wielu
zastosowań. Mieszanka bieżnika została
zoptymalizowana pod kątem odporności
na uszkodzenia mechaniczne i hamowa
nia na mokrej nawierzchni. Wytrzymała
konstrukcja karkasu zapewnia trwałość
w wymagających warunkach eksploata
cyjnych i umożliwia bieżnikowanie.
Opona naczepowa DRT ma sprawdzo
ny wzór bieżnika ze specjalnie zaprojek
towaną mieszanką gumy, dostosowaną

Opony na oś sterującą DRS2 i na oś napędową DRD2 cechują się zdolnością do
pracy we wszystkich warunkach atmosferycznych, z ocenami C za przyczepność na
mokrej nawierzchni oraz C (sterująca) i D (napędowa) za efektywność paliwową.
Pełna oferta opon Dębica

Drogowe
Oś sterująca

Osie naczepowe

DRS2 295/80 R22,5
DRS2 315/80 R22,5
DRS2 315/70 R22,5
DRD2 295/80 R22,5
DRD2 315/80 R22,5
DRD2 315/70 R22,5
DRT 385/65 R22,5

3PMSF+zwiększona nośność
3PMSF
3PMSF+zwiększona nośność
3PMSF
3PMSF
3PMSF
M+S

Zastosowania mieszane
Oś sterująca
Oś napędowa
Osie naczepowe

DMSS 315/80 R22,5
DMSD 315/80 R22,5
DMST 385/65 R22,5

M+S
M+S
M+S

Oś napędowa

do specyficznej konstrukcji karkasu. Ta
opona typu M+S oferuje długie przebiegi
i równomierne zużycie bieżnika.

Wszystkie nowe opony Dębicy nadają
się do pogłębiania i bieżnikowania na
gorąco w ramach programu NextTread.
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Nowe opony Bridgestone Duravis R002

D

ynamiczny pokaz na torze Modlin
można uznać za oficjalne wprowa
dzenie na polski rynek uniwersalnych
opon Bridgestone Duravis R002 przezna
czonych dla flot działających w różnych
warunkach: od dróg regionalnych po
autostrady.
Najnowszą generację opon Bridgesto
ne Duravis opracowano i przetestowano
we współpracy z 17 flotami z 13 krajów
w przeróżnych warunkach eksploata
cyjnych. Opony, produkowane w Star
gardzie, łączą innowacyjną koncepcję
i wzory bieżnika z ulepszonym procesem
wytwarzania. Na bieżnik użyto mieszanki
gumowej o dużej zawartości krzemionki.
Opony na oś kierowaną mają rzeźbę
z trójwymiarowymi lamelami, usztywnia
jącymi się wzajemnie pod wpływem sił
bocznych na zakrętach. W oponach na
pędowych przede wszystkim ograniczo
no odkształcenia czoła w miejscu styku
z nawierzchnią, zmniejszając straty ener
gii i zużycie bieżnika. Dzięki temu opony
Duravis R002 mają żywotność zwiększo
ną o 45% w porównaniu do poprzednich
modeli R-Steer001, R-Drive001 i R168
(w rozmiarze 315/80 R22,5 na oś kiero
waną i napędową oraz 385/65 R22,5 na
osiach naczepowych), a koszt przejecha
nego kilometra zmniejszył się o 15%.
Nowe opony zapewniają przy tym
optymalną wydajność paliwową z ocena
mi na etykietach B-C-B odpowiednio na
osi kierowanej, napędowej (przy rozmia
rach 315/80 R22,5) i naczepowej 385/65
R22,5. W porównaniu z poprzednikami,
wg narzędzia symulacyjnego VECTO
można dzięki nim zaoszczędzić na paliwie
nawet 2,3 l/100 km. Jednocześnie wyróż

KLIKNIJ
i obejrzyj filmik

Bridgestone, największy na świecie producent opon i wyrobów z gumy, wprowadził
wytrzymałe, uniwersalne opony Duravis R002, które umożliwią flotom obniżenie
kosztów eksploatacji w wyniku zmniejszenia kosztu przejechanego kilometra dzięki
dużej trwałości i wydajności paliwowej, a jednocześnie poprawią bezpieczeństwo
dzięki doskonałej przyczepności.

Firestone Industrial Products inwestuje w Polsce
Firestone Industrial Products, wcho
dząca w skład Bridgestone Corporation,
ogłosiła realizację inwestycji posze
rzających jej działalność w Europie
Środkowej. W odpowiedzi na rosnący
popyt na zawieszenia pneumatyczne
zaplanowano powiększenie o 2000 m2
fabryki w Wolsztynie, w której od 2005 r.
są produkowane elementy zawieszenia
do pojazdów ciężarowych i osobowych.
Nowa część zakładu zostanie wyposażo
na w nowoczesne maszyny i urządzenia,
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a na dodatek spełni wymagania klasy ISO
8 pod względem czystości. Dzięki temu
FSIP będzie mogła dostarczać produkty
wielu europejskim producentom OE
branży motoryzacyjnej. Nowy obiekt ma
być w pełni gotowy do eksploatacji do
końca I połowy 2020 r.
Dodatkowo FSIP otworzy nowe cen
trum dystrybucji w Chobienicach. Oba
projekty zwiększą produkcyjno-rozwojo
wy potencjał firmy i pozwolą usprawnić
dystrybucję produktów do klientów.

Centrum będzie dysponować powierzch
nią magazynową 10 000 m2 w bliskiej
odległości od wolsztyńskiej fabryki, co
zapewni efektywny przepływ wyrobów.
Te inwestycje są najnowszymi przed
sięwzięciami w ramach wieloletniej
strategii rozwoju. Wcześniej Bridge
stone ogłosiła zamiar zainwestowania
w 8 europejskich fabryk opon, w tym 2
w Polsce. Branża motoryzacyjna stanowi
ponad 8% polskiego produktu krajowe
go brutto, a Polska jest w czołowej 10.

niają się przyczepnością na mokrej na
wierzchni, ocenioną na A dla opony na oś
kierowaną w rozmiarze 315/80 R22,5. To
m.in. rezultat bieżników z głębokimi row
kami obwodowymi zbierającymi wodę ze
styku z nawierzchnią i odprowadzającymi
ją na zewnątrz. Ponadto są dostosowane
do jazdy w warunkach zimowych, o czym
świadczą oznaczenia 3PSFM i M+S na
wszystkich typach.
Wszystkie też mają wbudowane chipy
umożliwiające identyfikację radiową RFID
oraz ułatwiające współpracę z układami
zarządzania oponami i flotą z oferty Brid
gestone.
Steven De Bock, Director Sales & Ope
rations Commercial Products w Bridge
stone EMEA, powiedział: „Floty jeszcze
nigdy nie stały przed tyloma wyzwaniami,
a na Bridgestone spoczywa obowiązek
zapewnienia pomocy naszym klientom,
którzy muszą im sprostać. Nadmierne
zużywanie się opon to jedna z najwięk
szych obaw flot, które chcą uniknąć
dodatkowych kosztów. Dzięki wyjątkowej
wydajności nasza nowa opona Duravis
R002 pomoże im w obniżeniu kosztów
eksploatacyjnych.”
Cztery główne rozmiary opon Duravis
R002 są dostępne od września, w przy
szłym roku pojawi się 6 dodatkowych
rozmiarów. Nowe opony uproszczą gamę
produktów Bridgestone w segmencie uni
wersalnym, zastępując obecne.
Wraz z nowym ogumieniem ciężaro
wym debiutują zimowe opony do samo
chodów dostawczych Vanhawk 2 Winter
marki Firestone. Są to trwałe i niezawod
ne zimówki w atrakcyjnej cenie, co ułatwia
racjonalną politykę flotową Rozdzielając
duże przebiegi na 2 rodzaje opon unika
się wczesnej wymiany zużytego ogumie
nia, więc koszt jest zbliżony, a osiągi floty
lepsze.

Coraz więcej flot przekonuje się
do sezonowej wymiany ogumienia
w samochodach dostawczych. Dzięki temu w lecie mają zapewnione
najmniejsze opory ruchu, czyli
oszczędną eksploatację. W zimie,
dedykowane ogumienie o lepszej
trakcji ułatwi wykonanie zadań
przy zwiększonym bezpieczeństwie
cennego samochodu, ładunku
i kierowcy.
Następcy popularnych zimowych
Vanhawków górują nad poprzednikami
lepszą przyczepnością na mokrej na
wierzchni dzięki liczniejszym krawędziom
bieżnika, wgryzającym się w błoto pośnie
gowe. Według etykiety unijnej poprawiły
ocenę z E na B. Dla większości rozmiarów
obniżono także opory toczenia z F na E.
Nowe opony osiągają przy tym przebiegi
większe o 20%.

Vanhawk 2 Winter już są lub wkrótce
będą dostępne w szerszej gamie rozmia
rów od 175/65 R14C po 225/75 R16C.

największych eksporterów produktów
z tej branży na całym świecie. „Inwesto
wanie w europejskie zakłady produkcyjne
i dystrybucyjne to kluczowy element
odpowiedzi naszej firmy na popyt rynko
wy oraz wymagania w zakresie logistyki
wyrobów. Firestone Industrial Products
zamierza kontynuować wsparcie na
szych partnerów biznesowych przez
zapewnienie najwyższej jakości produkcji
oraz budowanie najbardziej efektywnego
łańcucha dostaw” – mówi Paweł Krystek,
kierownik zakładu Firestone Industrial
Products w Wolsztynie.
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Certyfikat Oponiarski PZPO i TUV SUD

Nowości Solaris na targach Busworld 2019

W

D

iosną Polski Związek Przemysłu Opo
niarskiego informował o inicjatywie
certyfikowania serwisów oponowych przy
współpracy z TÜV SÜD jako jednostką
audytową. Autorytet obu instytucji dobrze
zadziałał: jest już kilkadziesiąt warsztatów
wulkanizacyjnych oznaczonych logo akcji.
Pomysł na to przedsięwzięcie to wynik
obserwacji polskiego rynku, na którym
działa niemal 12 tys. serwisów zajmujących
się oponami. Ta ilość ma niewiele wspólne
go z jakością usług, o podstawowym zna
czeniu dla bezpieczeństwa jazdy. Dane ze
znacznie dojrzalszego rynku niemieckiego
wskazują, że ok. 20% wypadków drogo
wych można powiązać z oponami. Skąd
wziąć pewność, że warsztat oponiarski zna
swoją robotę?
PZPO wspólnie z TÜV SÜD i partnerami
programu (producentami opon, sieciami
serwisowymi i ekspertami) ustawił po
przeczkę wysoko, choć na 3 poziomach
trudności: dla warsztatów dobrych, bardzo
dobrych i wzorowych. Serwisy są spraw
dzane wg odpowiednio 70, 100 i 140 kryte
riów, jest to więc sito gęste i bezlitosne, ale
te punkty są znane przed audytem i można
się do nich przygotować, wybierając, od
którego szczebla chce się zacząć. To, że
niektórzy chętni, zgłosiwszy się na stronie
www.certyfikatoponiarski.pl, nie zrobili
tego, wynikało zapewne z przekonania, że
po tylu latach w zawodzie przejdą audyt
z marszu. Nic z tego! Kryteria zostały opra
cowane przez najlepszych fachowców.
Na spotkaniu poświęconym pierwszym
sukcesom programu powszechne błędy
przy montażu/demontażu koła pokazy
wał Ryszard Marcinkowski, z którym nikt
w branży nawet nie próbuje dyskutować.
Czynności przy kole stanowią podstawę
oceny serwisu, ponieważ już po pierwszych
krokach można zorientować się w poziomie
wiedzy mechaników.
Dotychczas przeprowadzone procedury
audytowe wykazują, że nie jest z tym naj
lepiej. Główne powody to brak odpowied
nio częstych szkoleń przy dużych fluktu
acjach zespołu, powiększanego w szczycie
pracy o osoby nie znające zasad obsługi
nowoczesnych maszyn. Na to nakładają
się pośpiech i presja cenowa, skłaniające
do omijania niektórych czynności, np.
czyszczenia koła przed założeniem opony
i oszczędzania na pastach monterskich.
Audyty PZPO/ TÜV SÜD są udzielane na
2 lata, ale w tym czasie następuje weryfi
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zięki wygranym w ostatnich tygo
dniach przetargom Solaris stał się
liderem rynku w Europie pod względem
kontraktów na elektrobusy. Dostarczo
ne do tej pory do 16 państw autobusy
elektryczne pokonały łącznie ponad 20
mln kilometrów w różnych warunkach
klimatycznych. Na tegorocznych targach
Busworld w Brukseli Solaris zaprezento
wał trzy nowe autobusy bezemisyjne.
Światową premierę miał trolejbus Trollino 24 w wersji MetroStyle. To najdłuższy
dotychczas autobus w ofercie Solaris.
Powstał z myślą o stworzeniu platformy
do przyszłej seryjnej produkcji pojazdów
24-metrowych z napędem hybrydowym
lub elektrycznym i trolejbusów. Trollino 24
jest bardzo zaawansowany technicznie.
Ma 2 silniki o mocy 160 kW każdy, napę
dzające 2 osie. Pakiet baterii o pojemno
ści 58 kWh jest ładowany podczas jazdy
z trakcji trolejbusowej przez tradycyjny
pantograf dwupolowy. Energia zgroma
dzona w bateriach jest wykorzystywana
do zasilania, gdy trolejbus znajduje się
poza trakcją elektryczną. Aby ułatwić
manewry w ruchu miejskim, 4. oś jest
skrętna. Pojazd o unikalnym układzie
drzwi 1-2-2-2-2 wyposażono m.in. w elek
tryczne wspomaganie układu kierowni
czego. Na pokładzie dwuprzegubowego
trolejbusu będzie mogło podróżować
nawet 215 osób.
Przegubowe Urbino 18 electric są
znane wielu przewoźnikom, ponad 200

zostało już zamówionych przez klientów.
Pojazd zaprezentowany na Busworld miał
jednak unikalne wyposażenie. Nowością
są baterie Solaris High Energy+ pokazane
po raz pierwszy. Baterie nowej generacji
wyróżniają się bardzo wysoką gęstością
energii, dzięki czemu autobus będzie
w stanie pokonać 200 km na jednym
ładowaniu niezależnie od warunków dro
gowych i klimatycznych. Udoskonalone
parametry magazynów energii pozwolą
zachować sporą pojemność pasażerską
(tu 120 osób, w tym 40 na miejscach sie
dzących)| przy znacznie zwiększonym za
sięgu. W Urbino 18 electric zamontowano
7 baterii o łącznej pojemności około 553
kWh: 3 z tyłu pojazdu, 4 na dachu pierw
szego wagonu. Można je ładować przez
złącze plug-in, a także z wykorzystaniem
pantografu w zależności od preferencji
klientów.
Rozwiązanie jest wynikiem współpracy
Biura Rozwoju Solaris i Działu Badań
i Rozwoju BMZ Poland, wiodącego eu
ropejskiego producenta systemów zasi
lania i magazynowania energii w oparciu
o technologię litowo-jonową. Baterie
tego typu mogą być stosowane wyłącz
nie w Solarisach, nie oferuje ich obecnie
żaden inny producent autobusów elek
trycznych
Prezentowany Urbino 18 electric wy
posażono w zaawansowane systemy
wspomagania kierowcy (ADAS), znacznie
zwiększające komfort i bezpieczeństwo

jazdy. Układ Mobileye Shield+ zmniejsza
ryzyko kolizji z pieszymi czy rowerzystami,
których nie da się zobaczyć w lusterkach.
System inteligentnych zewnętrznych
kamer monitoruje martwe pola wokół
pojazdu, urządzenie wykrywa piesze
go lub rowerzystę w odległości 80 cm
od autobusu, powiadamiając kierowcę
o potencjalnych zagrożeniach za pomocą
dźwiękowych i wizualnych alertów.
Mobileye Shield+ ostrzega akustycz
nie i za pomocą wyświetlacza również
w przypadku opuszczenia pasa ruchu
bez wcześniejszej sygnalizacji czy też
niezachowania odpowiedniej odległości
od poprzedzającego pojazdu. System
sygnalizuje także ryzyko kolizji.
Prezentowany na targach Solaris Urbino
18 electric był wyposażony w układ ini
cjujący automatyczne hamowanie CMS
(Collision Mitigation System). Gdy czujnik
radarowy zamontowany w autobusie
wykrywa zagrożenie zderzenia czoło
wego, system rozpoczyna hamowanie,
zmniejszając prędkość pojazdu i skutki
ewentualnej kolizji. Rozwiązanie takie
jest stosowane w autokarach i z nich im
plementowane do pojazdów miejskich.
Ogromnie znacznie ma w tym przypadku
właściwa kalibracja i konfiguracja. W au
tobusach miejskich, w przeciwieństwie
do autokarów, nie ma pasów bezpieczeń
stwa, a większość pasażerów podróżuje
na stojąco. Odpowiednia siła hamowania
ma kluczowe znaczenie, to dodatkowe

Solaris Trollino 24 prezentowany podczas Busworld 2019
przygotowano w wersji MetroStyle o specjalnym designie
opracowanym z myślą o dwuprzegubowym pojeździe. W premierowym modelu zamiast lusterek bocznych są zamontowane
kamery. Decyzję o ew. oferowaniu stylizacji MetroStyle w innych
modelach producent podejmie w późniejszym terminie.

Jak pokazywał Ryszard Marcinkowski, niewyszkolony lub ponaglany przez szefa
mechanik może uszkodzić oponę już w pierwszym ruchu na montażownicy. Jeśli
zbijak uderzy za daleko od stopki, zniszczy ścianę boczną. Tego nie widać z zewnątrz,
dopóki druty nie przetną gumy.
kacja i wizyta „tajemniczego klienta”. Mapę
z serwisami, za których jakość ręczy PZPO,
można znaleźć na stronie certyfikatoponiar
ski.pl. Certyfikowany serwis jest oznaczony

dużą tablicą z logo certyfikatu i wskazaniem
poziomu obsługi oraz segmentu (samo
chody osobowe, ciężarowe lub maszyny
rolnicze), a także naklejką na wejściu.
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Droga elektryczna wykryje zbliżający się pojazd
i włączy moc w segmentach szyn znajdujących się
bezpośrednio pod nim.
Energia będzie dostarczana tylko przez segment
szyny, z którym połączy
się odbiornik w pojeździe.
Dzięki temu ten rodzaj
ładowania będzie można
bezpiecznie instalować
zarówno w miastach, jak
i na autostradach.
MirrorEye zamiast klasycznych lusterek wstecznych eliminują konieczność ustawiania i regulacji przy zmianie kierowcy: ekrany i kamery zawsze pokazują optymalny
zakres bez względu na wzrost prowadzącego. Zmniejsza się szerokość pojazdu, nie
ma ryzyka zahaczenia lusterkiem o pasażerów na przystanku czy elementy infrastruktury. Co więcej, kamery istotnie poszerzają pole widzenia.

wyzwanie stojące przed producentami,
którzy muszą uwzględnić ten czynnik
w autobusach miejskich.
W miejscu tradycyjnych lusterek bocz
nych zamontowano kamery, które gwa
rantują lepszą widoczność w silnym
słońcu, podczas deszczu czy opadów
śniegu, ale także nocą. Co więcej, ka
mery znacznie zwiększają pole widzenia
i poprawiają aerodynamikę autobusu.
Brak lusterek zwiększa bezpieczeństwo
pasażerów, pieszych i oczekujących na
przystanku. Typowe lusterka wystają
poza obrys autobusu i, choć składają się,
stwarzają pewne ryzyko uderzenia osoby,
która znalazłaby się zbyt blisko przejeż
dżającego lub wjeżdżającego w zatokę
autobusu. Podgrzewane kamery nie
zamarzają, nie parują i dzięki mniejszym
rozmiarom ułatwiają codzienne mycie au
tobusu. Co więcej, na ekranach mogą być
wyświetlane także progowe odległości
poszczególnych części autobusu, np. jego
tyłu, określonych drzwi lub osi. Pozioma
linia wyświetlająca się na ekranie ułatwia

Baterie Solaris High Energy+
mają bardzo dużą gęstość
energii, w jednym pakiecie
mieści się 79 kWh. W 7 packach (tyle można zamontować w autobusie przegubowym) osiąga się wartość nominalną energii aż 553 kWh.
W autobusie 12-metrowym
mieści się 5 packów. Baterie
tego typu można ładować
mocą równą ich pojemności.
kierowcy manewrowanie i parkowanie. To
premierowe rozwiązanie jest już w ofercie
dla całej rodziny Urbino.
Aby maksymalnie obniżyć zużycie
energii w przegubowym Urbino electric
zamontowano klimatyzację z pompą ciep
ła, która wykorzystuje ciepło z zewnątrz
do uzyskania odpowiedniej temperatury
w pojeździe. Urządzenie używa jako czyn
nika roboczego CO2, który jest obecnie
najbardziej przyjazny dla środowiska.
Zastosowanie pompy CO2 ma na celu

zwiększenie efektywności energetycznej
pojazdu, a tym samym zasięgu.
Kolejną innowacją jest falownik trakcyj
ny w technologii SiC, z wykorzystaniem
węgliku krzemu. Dzięki temu urządzenie
działa przy wyższych napięciach, często
tliwościach i temperaturach, co wpływa na
zmniejszenie masy i wielkości przetworni
cy oraz wzrost sprawności.
Trzecią nowością na Busworld 2019 był
Urbino 12 hydrogen z ogniwem paliwo
wym zasilanym sprężonym wodorem.

Solaris w projekcie dróg elektrycznych
Solaris Sverige AB, przedstawiciel Solaris
Bus & Coach na rynku szwedzkim, uczest
niczy w projekcie „EVolution Road”, drogi
elektrycznej, która wykrywa i ładuje po
jazdy elektryczne. Celem jest sprawdzenie
w praktyce nowych sposobów ładowania
i rozwój systemów transportowych wolnych
od paliw kopalnych.
„EVolution Road” umożliwia ładowanie
baterii pojazdów elektrycznych podczas
jazdy i postoju. Projekt badawczo-roz
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wojowy zainicjowała szwedzka firma
Elonroad AB wraz z Wydziałem Inżynierii
Uniwersytetu w Lund. Pojazdem testowym
będzie trolejbus Solaris, a testowa trasa
powstanie w mieście Lund w południowej
Szwecji. Kilometrowy odcinek drogi zo
stanie wyposażony w zestaw segmentów
szyn elektrycznych o długości 1 m każdy.
Trollino wybrany do prób otrzyma specjal
ny agregat odbierający napięcie z szyn.
Baterie trakcyjne będą ładowane, gdy

odbiornik w podwoziu połączy się z szyną
przewodzącą w drodze. Polski producent
jest odpowiedzialny za integrację pokłado
wych systemów ładowania z odbiornikiem.
Budowa demonstracyjnego odcinka
drogi rozpocznie się w I kwartale 2020 r.,
projekt jest planowany na 3 lata. Łączna
wartość inwestycji wynosi 9 mln euro,
głównym finansującym jest Szwedzkie Mi
nisterstwo Transportu. Jedną z zalet tego
rodzaju ładowania, nazywanego „in motion

charging”, jest to, że pojazd nie musi być
wyposażony w dużą liczbę baterii trakcyj
nych, co zmniejsza masę i koszt zakupu
oraz eksploatacji. Nie ma też konieczności
postoju na uzupełnienie energii w bateriach.
Instalacja szyn do ładowania w niewielkim
stopniu ingeruje w infrastrukturę miejską,
nie są potrzebne maszty ani przewody
napowietrzne, czy osłony chroniące przed
skutkami kolizji z masztami ładowarek pan
tografowych. Opłaty za korzystanie z elek
trycznej drogi będą mogły być naliczane
automatycznie dzięki bezprzewodowej
komunikacji między pojazdem i drogą.

55 nowych autobusów MAN na ulicach Gdyni
W dniu 16.10. w Gdyni odbyło się uro
czyste przekazanie 55 autobusów miejskich
MAN Lion’s City. Udział wzięli prezydent
Gdyni Wojciech Szczurek i wiceprezydent
Katarzyna Gruszecka-Spychała, prezes
MAN Truck & Bus Polska Marc Martinez
i dyrektor ds. sprzedaży autobusów MAN
Małgorzata Durda, jak również przedsta
wiciele gdyńskich spółek PKM, PKA i ZKM
odpowiadających za transport publiczny
w mieście.
Gdynia odebrała 32 przegubowe autobu
sy 18-metrowe napędzane silnikami diesla
o mocy 320 KM z 6-biegową skrzynią au
tomatyczną minimalizującą zużycie paliwa.
Pojazdy są wyposażone w klimatyzację
całopojazdową, rampę dla wózków inwa
lidzkich, porty USB, monitoring wizyjny, 16
foteli dostępnych z niskiej podłogi i 2 zatoki
dla wózków o długości prawie 2 m każda.
Pozostałe 23 autobusy są 12-metrowe,
napędzają je silniki o mocy 280 KM. W tych
pojazdach z niskiej podłogi jest dostępnych
6 foteli połączonych z przestrzenią dla wóz
ków inwalidzkich i dziecięcych o długości
ponad 3 m. Wszystkie pojazdy są objęte
36-miesięczną gwarancją.
„Bardzo się cieszę, że miasto Gdynia wy
brało naszą ofertę i zdecydowało na zakup
autobusów z logo lwa. To nowoczesne,
komfortowe autobusy z wieloma udogod
nieniami dla pasażerów, jak i z nowymi
ekonomicznymi silnikami. Co ważne, to
pojazdy produkowane w zakładach MAN
Bus w Starachowicach. Nasza współpraca
trwa nieprzerwanie od 2006 r., kiedy Gdynia
jako jedno z pierwszych miast zdecydo
wała się na zakup autobusów marki MAN
napędzanych CNG. W ciągu 13 lat miasto
kupiło ponad 30 takich autobusów, będąc
prekursorem rozwiązań proekologicznych.
Cieszę się, ze ta współpraca trwa i umacnia
się.” - powiedział Marc Martinez.

Przy kontrakcie tej wielkości symboliczny klucz musiał przekazać sam Marc Martinez,
prezes MAN Truck & Bus Polska. Towarzyszyła mu Małgorzata Durda, która z dniem
1.08. objęła stanowisko dyrektora sprzedaży autobusów miejskich i turystycznych
marek MAN i Neoplan. (fot. Paweł Kukla)

Nowe autobusy MAN Lion’s City
w barwach Gdyni (fot. Michał
Puszczewicz).
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MAN Lion’s Coach C
Coach Of The Year 2020

Wśród wielu imprez towarzyszących targom Busworld 2020 jedną
z ważniejszych była uroczysta gala, w trakcie której przewodniczący
jury International Bus And Coach Of The Year Tom Tjersen wręczył
nagrodę na 2020 dla autokaru MAN Lion’s Coach C na ręce Rudiego
Kuchty i Jana Aichingera.
Tegoroczny wybór laureata poprzedziły
3-dniowe testy na drogach Transylwanii.
Coach Euro Test został zorganizowany
przez Tranzit/Persons Transportatio w ru
muńskim mieście Sibiu (Sybin) liczącym
150 tys. mieszkańców. Sybin, położone na
ważnym skrzyżowaniu szlaków poczto
wych biegnących do Turcji i dalej do Persji
i Chin, przez wiele wieków było uważane
za najbardziej wysunięte na wschód mias
to kultury zachodnioeuropejskiej. Obecnie
jest ważnym węzłem drogowym i kole
jowym, ma także międzynarodowy port
lotniczy. Centrum testowym były baza
i dworzec autobusowy międzynarodowe
go operatora Atlassib, który obsługuje 16
linii z Sybina do miast Austrii, Niemiec,
Włoch, Francji, Belgii i Holandii. Z bazy
wyznaczono trasę testową o długości
70 km, obejmującą drogę lokalną 106
i odcinek autostrady E-81 łączącej Sibiu
z Bukaresztem i Konstancą. W drugim

dniu testów przejechano trasę z Sibiu do
Bran o długości 140 km, wiodącą przez
malownicze rumuńskie wioski i kręte gór
skie serpentyny. Łącznie w ramach tes
tów pokonano ok. 4 tys. km. Każdy z 22
dziennikarzy mógł sprawdzić dynamikę
i zwrotność pojazdów, precyzję działania
układu kierowniczego, zestrojenie skrzyni
biegów z silnikiem, skuteczność zawie
szenia, a przede wszystkim działanie ukła
dów bezpieczeństwa. Ocenie podlegały
także ergonomia pracy kierowcy i pilota,
komfort podróży pasażerów, podatność
obsługowa i ekonomika eksploatacji.
W tegorocznym Coach Euro Teście
wzięło udział 5 producentów z Niemiec
(Setra, MAN), Holandii (VDL), Włoch
(IVECO) i Szwecji (Volvo), którzy zapre
zentowali niemal cały przekrój rynkowej
oferty autokarów turystycznych dostęp
nych w Europie. Większość autobusów
napędzały silniki wysokoprężne wyposa

żone w SCR i EGR. Wyjątkiem był Irisbus
Crossway LD NP napędzany silnikiem
CNG. W układzie przeniesienia napędu
niepodzielnie królowały skrzynie biegów
ZF AS-Tronic i Power Shift 8 oraz najnow
sza ZF TraXon.
Współzawodnictwo wygrał MAN,
przedstawiciel rodziny autobusów tu
rystycznych, w skład której wchodzą
pojazdy w 4 wersjach: dwuosiowe o dłu
gości 12,1 i 13,09 m (C) oraz trzyosiowe
C o długości 13,36 m i L o długości
13,93 m. Lion’s Coach III generacji jest
pozycjonowany w klasie biznes, niemniej
przy pełnym nasyceniu opcjonalnym wy
posażeniem przesuwa się na pogranicze
klas premium i biznes. Nic dziwnego, że
jest często wykorzystywany jako auto

bus bazowy do bardziej wyrafinowanej
aranżacji wnętrza, głównie dla klubów
sportowych czy drużyn narodowych. Od
chwili premiery nowego Lion’s Coach
w 2017 r. do rąk klientów trafiło prawie
1,8 tys. egzemplarzy tego modelu, głów
nie na rynek niemiecki, turecki i krajów
Półwyspu Iberyjskiego.
Nowy Lion’s Coach nawiązuje stylizacją
do innych autobusów spod znaku lwa.
Charakterystycznymi elementami nad
wozia są duża, jednolita szyba przednia,
pochylony srebrny słupek „C”, wznosząca
się oprawa przednich reflektorów i bardzo
niski pas podokienny. Mimo metamor
fozy, jaką przeszedł autokar otrzymując
całkowicie nową przednią i tylną ścia
nę, patrząc z boku widać, że mamy do
czynienia z autobusem MAN. Decydują
o tym zachowane proporcje przeszklenia
i oblachowania bocznego, przesunięty do

1

2

przodu skraplacz klimatyzacji, masywny
słupek A i srebrne wykończenie słupka C,
optycznie oddzielające stanowisko kie
rowcy od przestrzeni pasażerskiej.
Główne zmiany w strefie ścian bocz
nych to zmiana kształtu słupka C, ko
jarzącego się z rozwiniętym żaglem,
głębsze przetłoczenie wzdłuż górnej
krawędzi pokryw bagażników i luków
przeglądowych oraz nowy kształt wlotów
powietrza chłodzącego do komory silnika.
Zmieniono także kształt nadkoli, które
(wraz ze wspomnianymi przetłoczeniami)
łączą najnowszy model MAN-a z innymi
autobusami turystycznymi koncernu, jak
Neoplan Tourliner czy Cityliner. Całko
wicie przeprojektowano pas podokienny
ściany przedniej, w którym zaokrąglone
krawędzie zastąpiono ostrymi liniami,
nadającymi agresywności całej sylwetce.
W porównaniu z autobusami poprzedniej

generacji znacznie powiększono czarną
atrapę, która łączy zintegrowane reflektory
w kształcie odwróconego trapezu.
Zmianie uległa także tylna ściana. MAN
zastosował zabieg lakierowania pokrywy
silnika na czarno, co daje wrażenie jakby
w autobusie zamontowano dużą tylną
szybę, od górnej krawędzi zderzaka aż
po krawędź dachu. Nadaje to lekkość
bryle i uwypukla światła tylne wykonane
w technologii LED. Oryginalność linii nad
wozia została doceniona w konkursach
projektowych, Lion’s Coachowi przyzna
no nagrody iF Award i red dot.
Nadwozie odznacza się bardzo niskim
współczynnikiem oporu powietrza Cx,
wynoszącym 0,35. W porównaniu z po
przednią generacją opór aerodynamiczny
obniżono aż o 20%. Ma to bezpośrednie
przełożenie na mniejsze zużycie paliwa.
Wysokość tego wysokopokładowego
autobusu turystycznego niewiele odbiega
od autokarów piętrowych i wynosi 3,87 m.
Sztywność nadwozia spełnia wymagania
normy ECE R66.02. Autobus odznacza się
budową modułową, by umożliwić spełnie
nie różnorodnych wymagań na rynkach
całej Europy. Przykładem tego mogą być
m.in. inny układ drzwi we Włoszech, wąs
ka toaleta we Francji, toaleta montowana
na poziomie pokładu pasażerskiego dla
Skandynawii.
Zgodnie z obecnymi tendencjami całe
oświetlenie zewnętrzne jest wykonane
w technologii LED, ale diodowe światła
drogowe i mijania stanowią opcjonalne
wyposażenie, a do jazdy dziennej są stan
dardem. Połączono je z diodami kierun
kowskazów. Oświetlenie LED jest o około
50% jaśniejsze niż tradycyjne, światło jest
bardziej rozproszone, jednocześnie ma
większy zasięg, a elementy świetlne są
znacznie trwalsze.
Zmiany w nowym autobusie objęły rów
nież wnętrze. Wprowadzono oświetlenie

1

Wnętrze przestrzeni pasażerskiej
z otwartymi półkami na podręczny
bagaż o łącznej pojemności 2,2 m . Mimo
swej wielkości nie utrudniają zajmowanie
miejsc przy oknie. Oryginalnie ukształtowano panel pasażera z indywidualnym
światłem, nawiewami i przyciskiem przywołania obsługi.

2

Atutem Lions Coacha jest zupełnie
płaska podłoga, która ułatwia wprowadzenie dowolnej aranżacji wnętrza.
Na życzenie klienta w przestrzeni pasażerskiej można zabudować dodatkowe
stoliki.
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Stanowisko kierowcy z wielofunkcyjną kierownicą uległo niewielkim
zmianom w porównaniu z poprzednią
generacją, skupiono się na bardziej intuicyjnym ułożeniu przełączników.

1
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Opcjonalnym wyposażeniem Lion’s
Coach jest OptiView, układ kamer
wideo i wyświetlaczy zastępujący lustra
zewnętrzne. Dodatkową funkcją jest wykrywanie rowerzystów i pieszych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie
autobusu dzięki dodatkowej kamerze
zamontowanej na zwisie tylnym, skierowanej w kierunku czoła pojazdu.

3

Jedną z opcji wyposażenia jest
elektryczna winda z dodatkowymi
drzwiami, umożliwiające wprowadzenie
na pokład osoby poruszającej się na
wózku inwalidzkim.

2

4

Lion’s Coach w wersji C odznacza się
największą pojemnością bagażników
podpodłogowych, do których dostęp
zapewniają pokrywy unoszone na podnośnikach teleskopowych równolegle
do ścian. Zoptymalizowana kinematyka
pozwala otwierać je jedną ręką, bez
użycia dużej siły.

LED, połączenie jego ciepłej bieli z paste
lową kolorystyką tapicerki nadało wnętrzu
nowego charakteru. Otwarte półki baga
żowe powiększono i przedłużono ponad
stanowisko kierowcy, w przedniej części
wkomponowując zamykane schowki na
jego dokumenty i rzeczy osobiste. Na
nowo zaprojektowano panele obsługowe
nad fotelami pasażerskimi, które formą
nawiązują do linii zewnętrznej autobusu.
Przy każdej parze foteli zamontowano
podwójne gniazda USB, umożliwiające
doładowanie telefonu lub tabletu pod
czas jazdy. Stolik na tylnej stronie oparcia
został tak ukształtowany, by stabilnie
stał na nim tablet 10” bez dodatkowych
podpórek.
Atutem Lion’s Coach jest całkowicie
płaska podłoga, pozwalająca swobodnie
aranżować wnętrze. Klient może zamówić
autobus zarówno w układzie siedzeń 2+2,
jak i 2+1. Ten drugi układ jest popularny
w Turcji, gdzie firmy przewozowe oferują
superkomfortowe warunki przejazdu na
regularnych liniach dalekobieżnych. Pła
ska podłoga ułatwia także montaż stoli
ków i układu siedzeń vis-a-vis w przedniej

lub tylnej części pojazdu, a także przygo
towanie strefy do mocowania wózków
inwalidzkich, wprowadzanych do wnętrza
za pomocą windy. Testowy pojazd miał
taką windę dla osób niepełnosprawnych,
zabudowaną ponad przednim prawym
kołem. Dla „wózkowiczów” są dodatko
we otwierane ręcznie drzwi. W ich strefie
fotele są mocowane w sposób ułatwiają
cy szybki demontaż tak, by było można
zamocować w tym miejscu wózek inwa
lidzki. Jednak na długich trasach osoby
niepełnosprawne wolą podróżować na
standardowych fotelach, bardziej kom
fortowych.
Zwycięski autobus to dwuosiowy po
jazd w wersji C o długości 13,09 m, przy
stosowany do przewozu 48 pasażerów
na fotelach MAN Deluxxo stanowiących
połączenie najnowszej odmiany siedzeń
Kiel Avance X z tapicerką MAN Komfort.
Sześć dodatkowych foteli w porównaniu
z wersją 12,1 m sprawia, że ten model
jest szczególnie atrakcyjny dla każdego
tour-operatora z ekonomicznego punktu
widzenia. Podniesienie maksymalnej
DMC do 19,5 t także przyczyniło się do

poszerzenia zakresu zastosowania. Po
nadto rozstaw osi jest większy o blisko
metr, dzięki czemu pojemność bagażni
ków w odmianie C2 wynosi 13,2 m3. By
jak najbardziej efektywnie wykorzystać
zwiększoną DMC, w Lion’s Coach C opo
ny 295/80 R22,5 zastąpiono rozmiarem
315/70 R 22,5.
Standardowo autobus o tej długo
ści przewozi 59 pasażerów w wersji
3-gwiazdkowej. W testowym modelu
zabudowano 2 stoliki w tylnej części,
tworząc klubową strefę do serwowania
napojów czy pracy na komputerze.
Dotychczasowe stanowisko kierowcy
poddano przeglądowi pod względem
ergonomii i funkcjonalności. Tablicę roz
dzielczą przestylizowano tak, by tworzyła
spójną całość z wnętrzem pasażerskim
i zewnętrzną linią nadwozia. Zmieniono
położenie części przełączników i prze
projektowano schowki po lewej stronie.
Zapewniają więcej miejsca, a ich kształt
umożliwia przechowanie np. tabletu lub
teczek z dokumentami o formacie A4.
W kabinie wkomponowano także otwory
na duże butelki z napojami. Zoptymalizo

MAN Lion’s Coach i jego konkurenci w tegorocznym konkursie na zabytkowym
rynku Sibiu.
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wano elektryczne podgrzewanie przedniej
szyby: druty grzejne o zaledwie 0,02 mm
średnicy są praktycznie niewidoczne.
Wszystkie szyby w przedniej części po
jazdu mają filtr, który sprawia, że tylko 1%
promieniowania UV przenika do wnętrza.
Zwycięski MAN Lion’s Coach był napę
dzany 6-cylindrowym stojącym silnikiem
common-rail MAN D2676 z pakietem
Efficient Cruise, o pojemności 12,4 dm3
i mocy 346 kW (470 KM), z EGR, SCR
i filtrem cząstek stałych DPF. Układ na
pędowy zoptymalizowano pod kątem jak
najlepszych parametrów trakcyjnych przy
jednoczesnym jak najmniejszym zużyciu
paliwa. W Lion’s Coach jest oferowany
także silnik o mocy 316 kW (430 KM),
a w wersji 3-osiowej o mocy 375 kW (510
KM). Standardowym wyposażeniem au
tokaru jest system automatycznej detekcji
i gaszenia pożaru w komorze silnika.
Napęd jest przekazywany na hipoidalną
oś tylną o przełożeniu 2,73. W układzie
napędowym zastosowano nowy zwal
niacz o maksymalnym momencie 4000
Nm, o 20% większym niż w autobusach
poprzedniej generacji. Ma on znacznie
większą rezerwę skuteczności, zwięk
szając bezpieczeństwo. Nowy zwalniacz
jest elementem elektronicznego układu
hamulcowego MAN BrakeMatic, w którym
zastosowano także mocniejszy hamulec
silnikowy EVBec. Elektroniczna regulacja
przeciwciśnienia spalin zwiększa sku
teczność hamowania w całym zakresie
prędkości roboczych.
Silnik współpracuje z 12-biegową
automatyczną skrzynią MAN TipMatic.
Ostatnie modyfikacje zwiększyły jej
trwałość o ponad 60%, obniżyły hałas,
skróciły czasu zmiany biegu, a nowy
program przełożeń wpłynął na poprawę
komfortu jazdy i zwiększenie efektywności
eksploatacji pojazdu. Funkcja inteligent
nego przełączania biegów SmartShifting
zapewnia znalezienie optymalnego
punktu zmiany przełożenia, zapewniając
utrzymanie optymalnego momentu napę
dowego i płynności jazdy w określonych
warunkach trakcyjnych. Inną nową funk
cją skrzyni MAN TipMatic jest Idle Speed
Driving, która umożliwia wolną jazdę przy
prędkości obrotowej silnika zbliżonej do
obrotów biegu jałowego bez konieczności
operowania pedałem gazu. Dzięki temu
autobus może powoli przemieszczać się
z włączonym sprzęgłem, co ma szcze
gólne znaczenie podczas powolnych
przejazdów w korkach powstających na
autostradzie. Współpraca tempomatu
EfficientCruise z systemem lokalizacji
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Dane techniczne autobusów MAN Lion’s Coach C
Układ osi:
4x2
Wymiary (dł.xszer.xwys.), mm
13 091x 2550x3870
Rozstaw osi, mm
7050
Układ siedzeń
48+1+1
Silnik
MAN D2676 LOH
Pojemność skokowa, cm3:
12 419
Moc, kW (KM) przy obr./min
346 (470)/1800
Maks. moment obr. przy obr./min 2400/ 930-1350 obr./min
Skrzynia biegów
12-biegowa MAN TipMatic
Oś przednia
MAN VOS-08-B, zawieszenie niezależne
ze stabilizatorem, nośność 8000 kg
Oś tylna
MAN HY-1350-B-01, maksymalna nośność 12 600 kg
Koła
315/70 R 22,5
Zbiornik paliwa, dm3
400
3
Zbiornik AdBlue, dm
60
Bagażnik, m3
13,2
Klimatyzacja
Valeo Spheros 33 kW/38 kW
Systemy bezpieczeństwa
MAN OptiView, ACC, EBA, ESP, LGS,
MAN AttentionGuard, MAN EfficientCruise,
czujnik deszczu i świateł, TPM
Dodatkowe wyposażenie
kamera cofania, kamera drugich drzwi,
układ automatycznej detekcji I gaszenia pożaru w komorze
silnika, czujnik dymu w bagażniku podpodłogowym, alarm,
Wi-Fi, RIO Box przekazujący dane eksploatacyjne
do systemu serwisowego MAN, otwieranie drzwi pilotem.

satelitarnej GPS zapewnia optymalny
dobór programu przełożeń do topografii
terenu. Nawet na niewielkiej pochyłości
przekładnia automatycznie przełącza
się w pozycję neutralną, jeśli pozwoli to
uzyskać oszczędność paliwa: pojazd na
biera rozpędu i wolniej traci prędkość niż
z załączonym biegiem. Dla nowej funkcji
opracowano procedury szybkiej zmiany
biegów w powiązaniu z topografią drogi
i warunkami ruchu.
Optymalizacja bryły nadwozia i układu
przeniesienia napędu zaowocowały 10-%
zmniejszeniem użycia paliwa w porówna
niu z autobusem poprzedniej generacji.
Według badań TUV, średnie przebiegowe
zużycie paliwa kształtuje się na poziomie
19,4 l/100 km.
Nowa generacja amortyzatorów i ich
zoptymalizowana charakterystyka zapew
niają większy komfort jazdy i tolerancję
na ew. błędy kierowcy, wydłużając czas
na zadziałanie elektronicznych systemów
wspomagających jego pracę. MAN Lion’s
Coach wyposażono we wszystkie najnow
sze systemy bezpieczeństwa:
• adaptacyjny tempomat ACC (Adaptive
Cruise Control), współpracujący z ukła
dem ostrzegającym przed pojawieniem się
nieoczekiwanych przeszkód na drodze,
• wspomagające hamowanie BA (Brake
Assistant), AEB (Autonomous Emergency
Braking) i MAN BrakeMatic z funkcją auto
matycznego włączenia świateł awaryjnych
podczas nagłego hamowania,

• stabilizacji jazdy DSP (Dynamic Stability
Program),
• ostrzegający przed niezamierzoną zmia
ną pasa ruchu LGS (Lane Guard System),
• kontroli prędkości maksymalnej MSC
(Maximum Speed Control),
• kontroli koncentracji kierowcy MAN
AttentionGuard,
• kontroli ciśnienia w ogumieniu TPM.
Nowością był układ MAN OptiView
bazujący na technice wideo, połączony
z funkcją detekcji osób i rowerzystów
znajdujących się w martwej strefie. Obraz
z kamer wideo jest wyświetlany na ekra
nach dużej rozdzielczości zamontowa
nych we wnętrzu na słupkach „A”.
Duży nacisk konstruktorzy położyli
także na redukcję kosztów eksploatacji
przez wydłużenie przebiegów międzyob
sługowych do 140 tys. km, zwiększeniu
liczby komponentów bezobsługowych,
a także montując elektroniczny kalkulator
przeglądów. MAN Lions Coach III C ma
doskonały wskaźnik jakości do ceny.
Cena testowego modelu kształtowała się
na poziomie 280 tys. euro, co uwzględ
niając szeroki zakres pojemności, daje
cenę 1 miejsca w przedziale od 4,7 do
5,8 tys. euro.
Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki,
jak nowoczesny design, najnowsze roz
wiązania techniczne, niskie zużycie paliwa
i TCO, nie dziwi prestiżowa nagroda dla
Lion’s Coach III generacji.
Zbigniew Rusak

MAN Lion’ s Coach dla Bayern Monachium

P

óźną jesienią ub. roku drużyna Bayern
Monachium dostała nowy autobus
klubowy skompletowany przez zakład
Bus Modification Center w Plauen na ba
zie najdłuższej (13,9 m) 3-osiowej wersji
Lion’s Coach L. Ten wyjątkowy egzemplarz
jest napędzany silnikiem o mocy 368 kW
(500 KM). Wyposażono go w pełen pakiet
układów wspomagających kierowcę. Do
datkowo ma układ 6 kamer obserwujących
otoczenie, by nie doszło do przypadkowe
go najechania na nieuważnego fana.
We wnętrzu klubowego autobusu jest
8 rzędów foteli, ponieważ cały tył zajmują
kuchnia i toaleta dostępna z pokładu. Na
pokładzie są 3 lodówki, kuchenka mikro
falowa i parowa oraz ekspres kawowy.
Obok Wi-Fi, działa telewizja satelitarna, pod
sufitem zamontowano 5 składanych moni

torów. Do tego egzemplarza przygotowano
nagłośnienie z subwooferami, umożliwiają
ce np. obejrzenie ostatniego meczu rywala
z komentarzami trenera. Wyjątkowe jest też
oświetlenie LED w klubowej tonacji. Całość
działa niezawodnie także na postoju dzięki
wyciszonemu agregatowi prądotwórczemu
w luku bagażowym.

Lion’s Coach dla
Lewandowskiego
i kolegów ma 32
fotele ze skórzaną
tapicerka i pełną
regulacją, łącznie
z wysokością zagłówka. Przy każdym jest gniazdo
USB. We wnętrzu
są także 4 stoliki
dyskusyjne o regulowanej wysokości.
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