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Opis

Numer katalogowy

TS1700,
bliskiego zasięgu, przewód 800 mm,
otwarte końcówki przewodu

1GA 357 110-002

TS1700,
bliskiego zasięgu, przewód 3000 mm,
otwarte końcówki przewodu

1GA 357 110-012

TR1700,
bliskiego zasięgu, przewód 800 mm,
otwarte końcówki przewodu

1G0 357 111-002

TS3000,
bliskiego zasięgu, przewód 800 mm,
otwarte końcówki przewodu

1GA 357 112-002

TS3000,
bliskiego zasięgu, przewód 3000 mm,
otwarte końcówki przewodu

1GA 357 112-012

TR3000,
bliskiego zasięgu, przewód 800 mm,
otwarte końcówki przewodu

1G0 357 113-002

PS1000,
bliskiego zasięgu, przewód 800 mm,
otwarte końcówki przewodu

1GA 357 114-002
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Szczypta optymizmu od Volvo

P

oprzez popularny portal społecznościowy w czwartek, 21 maja przeprowadzono spotkanie z Małgorzatą
Kulis, dyrektorem zarządzającym Volvo Trucks Polska. Pani dyrektor w czasach powszechnego zniechęcenia pandemią i jej skutkami wlała szczyptę optymizmu. Jej zdaniem polski rynek nowych samochodów
ciężarowych powinien odbić się w trzecim i czwartym kwartale. Obecny, drugi kwartał oznacza nasilenie
niekorzystnych tendencji: koronawirus, przestoje w fabrykach ciężarówek, obniżone nastroje zakupowe.
Zresztą jeszcze przed atakiem wirusa rok 2020 był traktowany ostrożnie – po pięciu latach nieustannego
wzrostu mogło nadejść spowolnienie. Na koniec br. spadek względem 2019 powinien sięgnąć 30-35 proc.
Potrzebne są programy stymulujące wymianę floty na nową, także dywersyfikacja usług przewoźników,
szersze wprowadzenie elektronicznego obiegu wszelkich dokumentów. Nowość Volvo planowana na przyszły
rok to podwozia FM/FMX 8x4 do transportu ponadnormatywnego. T&M

Karin Rådström obejmuje szefostwo Mercedes-Benz Trucks

K

arin Rådström została powołana na stanowisko członka zarządu Daimler Truck AG, gdzie będzie odpowiedzialna za Mercedes-Benz Trucks. Zastąpi ona Stefana Buchnera, który po ponad 30 latach pracy w firmie –
zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – postanowił przejść na emeryturę. Dotąd Karin Rådström była związana
z marką Scania, gdzie od roku 2019, jako członek zarządu, odpowiada za sprzedaż i marketing. Urodzona w Szwecji
Rådström rozpoczęła swoją karierę zawodową w Scanii w roku 2004, jako stażystka, po uzyskaniu tytułu Master of
Engineering in Industrial Management w Królewskiej Wyższej Szkole Technicznej w Sztokholmie. Od roku 2007
pełniła różne kierownicze funkcje w sieci sprzedaży i serwisu marki Scania, m.in. zarządzała działem autobusowym
firmy oraz kierowała rozwojem segmentu pojazdów skomunikowanych cyfrowo. T&M

MOYA zawitała do Poznania

S

ieć stacji paliw MOYA powiększyła się o nowy obiekt w Poznaniu. Punkt
mieści się przy ul. Obornickiej 263, nieopodal osiedli Podolany i Piątkowo.
Stacja oferuje nie tylko najwyższej jakości paliwa, lecz także dysponuje rozbudowanym konceptem gastronomicznym Pizza & Caffe MOYA, w którym oprócz
gorących napojów, czyli kawy, herbaty, jak i tradycyjnych przekąsek – hot-dogów
i zapiekanek – klienci mogą skosztować stripsów z kurczaka w zestawie z frytkami, pizzy, pierogów i wielu innych potraw. Stacja jest czynna całą dobę. Została dostosowana do kierowców samochodów osobowych, jak również ciężarowych. Można zatankować na niej wszystkie rodzaje paliwa dostępne w ofercie MOYA: benzynę 95, 98, olej napędowy standardowy
oraz wzbogaconą wersję ON MOYA Power, a także LPG. Użytkownicy diesli mogą skorzystać z płynu AdBlue, a specjalnie dla „truckerów”
został przygotowany dystrybutor z szybkim wlewem oleju napędowego. Dodatkowo na klientów czeka dobrze zaopatrzony sklep z artykułami
spożywczymi i motoryzacyjnymi. T&M

Pierwszy w Polsce zestaw przestrzenny Scania na LNG

NEWS

P

ojazd Scania R410 LNG będzie wykorzystywany do transportu różnorodnych towarów na trasie Polska – Niemcy. Zestaw tworzy długie podwozie
trzyosiowe w układzie 6x2 oraz lekka przyczepa. Pojazd będzie obsługiwany
przez dwie podwójne obsady kierowców, a jego szacowany przebieg to ok. 230
tys. km rocznie. Zabudowę pojazdu wykonała firma WESOB. Pojazdy Scania
na gaz są zasilane metanem. Oznacza to, że zarówno biogaz, jaki i gaz ziemny
(LNG lub CNG), mogą być wykorzystywane równolegle, zaś samo przejście
z jednego paliwa na drugie jest proste do wykonania. Oba rodzaje gazu są
również dostępne w formie sprężonej lub skroplonej. Pojazdy Scania napędzane
gazem mogą być wykorzystywane zarówno podczas pracy na długodystansowych trasach, placach budów, jak i w transporcie miejskim. T&M
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Scania dla ASKO w Norwegii

S

cania oraz ASKO, czołowa norweska hurtownia żywności, od dawna
współpracują w zakresie dostaw pojazdów ciężarowych o wysokich parametrach eksploatacyjnych. Obie firmy wspólnie badają też nowe technologie
elektryfikacji, w efekcie w ciągu trzech lat Scania dostarczy ASKO 75 elektrycznych pojazdów ciężarowych. Na początku 2020 r. firma ASKO wprowadziła do eksploatacji cztery samochody ciężarowe Scania zasilane wodorowymi
ogniwami paliwowymi, a w lutym powiększyła swoją flotę o dwa pojazdy Scania z napędem elektrycznym. W ramach trzyletniej umowy ramowej ze Scania
na lata 2020–2022, firma ASKO zadeklarowała zamówienie do 75 samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym. Przedstawiciele Scania
zaprezentowali niedawno zatwierdzone cele firmy oparte na badaniach naukowych, które obejmują nie tylko radykalną redukcję własnej emisji
dwutlenku węgla, ale także jasno określony ilościowo cel, jakim jest zapewnienie redukcji emisji wśród klientów firmy. Oficjalne plany wprowadzenia do sprzedaży elektrycznych pojazdów akumulatorowych Scania zostaną przedstawione w kolejnych miesiącach 2020 roku. Przewiduje
się, że w ciągu najbliższych kilku lat technologia akumulatorowa będzie dalej udoskonalana, umożliwiając wydłużenie zasięgu pojazdu bez
zwiększania masy akumulatora. Elektryczne pojazdy ciężarowe Scania stanowią uzupełnienie oferty wytwarzanych już przez firmę autobusów
elektrycznych oraz hybrydowych pojazdów ciężarowych i autobusów. T&M

Nowa myjnia Shell dla ciężarówek
w Jędrzychowicach

N

a terenie stacji Shell w Jędrzychowicach otwarta została jedna z najnowocześniejszych myjni
w Polsce. Dedykowana jest samochodom ciężarowym, dostawczym oraz autobusom. Dzięki niej
kierowcy przejeżdżający szlakiem tranzytowym z Polski do Niemiec będą mogli zadbać o czystość swojego pojazdu, a podczas mycia odpocząć i kupić na stacji ciepły posiłek na wynos. T&M

Wielton przekazał 20 zestawów Curtain Volume Master
firmie Francepol

F

irma PTH Francepol specjalizująca się od
ponad 25 lat w międzynarodowym transporcie ciężarowym oraz spedycji odebrała kolejne
produkty od Wielton S.A. W ramach zrealizowanego zamówienia przekazał partnerowi 20 nowych
zestawów przestrzennych Curtain Volume Master.
Ostatnie z nich dołączyły do floty przewoźnika pod koniec kwietnia br. Produkowane przez Wielton zabudowy kurtynowe do pojazdów
ciężarowych wraz z przyczepą dwuosiową stanowią idealne rozwiązanie dla transportu towarów o dużej objętości ładunkowej. Pojemność ich
wnętrza dochodzi maksymalnie do 120 m³, czyli o 20 m³ więcej niż w największych pod względem kubaturowym naczepach typu Mega. To
kolejne zamówienie zrealizowane przez Wielton dla PTH Francepol. T&M

Targi TRANSPORTEX

9

i 10 września 2020 roku, w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędzie się kolejna edycja Targów Transportu i
Spedycji TRANSPORTEX. Wydarzeniu towarzyszył będzie Salon Logistyki i Magazynowania LOGISTEX. Organizując kolejną edycję
Targów Transportu i Spedycji TRANSPORTEX i Salonu Logistyki i Magazynowania LOGISTEX w nowym terminie, chcemy zaproponować Państwu atrakcyjne formy promocji, które przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa. Wierzymy, że wspólnymi siłami stawimy czoło
pandemii i powrócimy na rynek pełni nowej wiedzy, doświadczenia i motywacji do działania, a my, jako Centrum Targowo-Konferencyjne
Expo Silesia, będziemy mogli organizować dla Państwa najlepsze wydarzenia w sercu województwa śląskiego. Pamiętajmy, że spotkania biznesowe podczas targów branżowych będą krokiem milowym w odbudowie i ożywieniu gospodarki. Mając na uwadze aktualną sytuację w branży,
chcemy zaproponować atrakcyjne zniżki w zależności od Państwa zaangażowania. T&M
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Większy, mocniejszy, efektywniejszy

F

irma MAN Truck & Bus dostarczy w tym roku w ramach eMobility-Roadmap flotę piętnastu elektrycznych autobusów demonstracyjnych,
które będą testowane w rzeczywistych warunkach u klientów w pięciu krajach
europejskich. Wśród 15 pojazdów testowych znajdują się dwa nowe autobusy
MAN Lion’s City 18 E, których premiera w ruchu liniowym będzie miała
miejsce na ulicach Barcelony i Kolonii. Sprzedaż nowego elektrycznego autobusu przegubowego rozpoczyna się już w kwietniu. T&M

Elektryczne Solarisy w Lublinie

L

ublin w dalszym ciągu pokazuje, jak istotne jest inwestowanie w rozwój floty bezemisyjnych pojazdów. Miejski przewoźnik zamówił
łącznie 12 autobusów Solaris Urbino 12 electric. Ich dostawy zostały
rozłożone na okres od listopada 2021 roku do kwietnia 2022 roku. Łączna
wartość zawartych umów, obejmująca elektrobusy wraz z siedmioma
ładowarkami oraz obsługą posprzedażową, przekracza 32 miliony złotych.
Umowa na zakup elektryków została podpisana z Zarządem Transportu
Miejskiego w Lublinie 8 maja 2020 roku. Siedem Urbino 12 electric
zostanie dostarczonych przed końcem 2021 roku, kolejnych pięć pojawi
się na ulicach miasta w pierwszej połowie 2022 roku. Elektrobusy będzie
można naładować zarówno przez klasyczny system plug-in, jak i, w ciągu
kliku minut, przez pantograf umieszczony na dachu pojazdu. Dodatkowo na dachu znajdą się także moduły fotowoltaiczne, ułatwiające optymalizację zużycia energii w autobusie. T&M

Solaris rozszerza ofertę autobusów elektrycznych
o pojazdy międzymiastowe

J

eszcze w tym roku firma Solaris wprowadzi do portfolio autobusów elektrycznych 15-metrową wersję Urbino. Do tej pory firma oferowała tylko autobusy
miejskie w wersji electric, nowy model będzie spełniał także wymogi przewozów
międzymiastowych. Dzięki nowatorskiej generacji baterii Solaris High Energy+
pojazd spełni wymagania także operatorów podmiejskich. W tym roku powstanie
zupełnie nowa generacja modelu Solaris Urbino 15 LE, stworzona wyłącznie
z myślą o napędach bezemisyjnych. Autobus będzie certyfikowany i oferowany
w specyfikacji charakterystycznej zarówno dla pojazdów klasy I – jako autobus
miejski, ale także w klasie II – jako autobus do przewozów międzymiastowych.
Sama konstrukcja trójosiowego autobusu o długości 15 metrów nie jest dla firmy Solaris niczym nowym. Pierwsze pojazdy trójosiowe były
produkowane już w roku 1999 roku i do tej pory dostarczono ich do klientów blisko 1.300 sztuk. Były to jednak modele bazujące na konwencjonalnych silnikach spalinowych i CNG. T&M

NEWS

Fundusz autobusowy – trzy razy większa dopłata

D

o 31 grudnia br. obowiązuje bardzo zwiększona dopłata do wozokilometra ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej. Do końca 2021 r. stawka miała być nie wyższa od 1 zł, teraz wynosi 3 zł, więc trzykrotnie więcej.
Kwota nie wyższa niż 1 zł okazała się niewypałem. Wystarczy porównać dwie liczby – w zeszłym roku rząd przeznaczył na fundusz 300 mln
zł, z czego zostało wykorzystanych ledwie 17,9 mln zł, czyli 6 procent. 2020 jest pierwszym, pełnym rokiem działania programu przywracania
linii autobusowych, z 800 mln zł wypłacono 59,5 mln zł. Dofinansowanie z funduszu samorządy, jako organizatorzy publicznego transportu
zbiorowego, mogą uzyskać dla linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej trzech miesięcy przed wejściem w życie ustawy z 16
maja ub.r. powołującej fundusz. T&M
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Program „Na Osi” na antenach Motowizji i Tele5

C

zerwiec w programie „Na osi” wypełni wiele zajmujących tematów, wśród których znajdzie się między innymi kilka spostrzeżeń

z Ameryki, sporo interesujących ciężarówek i garść uwag o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Branżowi dziennikarze podzielą się swoją wiedzą o historii cię-

żarówek, ale też spróbują zajrzeć w przyszłość, znajdzie się też miejsce
na sprawy bieżące.

Przypominamy, że program „Na osi” dostępny jest na platfor-

mach: Cyfrowy Polsat i NC+, oraz w wielu sieciach kablowych na
kanałach: Motowizja i Tele5.

Premiery w Motowizji w soboty o 16:00, a w Tele5 o tydzień

później, ale też w soboty o 11:30. Wszystkie godziny emisji programu na obu antenach są dostępne na jego stronie internetowej

www.naosi.pl

W najnowszych odcinkach „Na osi” zobaczyć będzie można między

Drugi odcinek czerwcowy: niezwykle

interesujący zestaw wielkopojemny z DAF’em

w roli głównej; używany Mercedes Actros z zabudową skrzyniową i żurawiem; podpatrzymy,
jakie auta budują Amerykę; kolejna, budząca

grozę, sytuacja drogowa; barwnie opowiedziany
życiorys znanego modelu ze stajni Iveco

Trzeci odcinek czerwcowy: następny

pojedynku na zalety i wady - tym razem Volvo
FMX i Iveco Trakker; o sobie, swojej pracy i

ciężarówce, którą jeździ opowie jej kierowca; jakiego radia słuchają

jeżdżący po Stanach kierowcy; jeszcze jeden przykład zachowania na

drodze, które sprowadza zagrożenie; branżowi dziennikarze pofantazjują o przyszłości pojazdów użytkowych

Czwarty odcinek czerwcowy: przykład fantastycznie stuningo-

innymi:

wanego samochodu, służącego innym pomocą; czego można się spo-

staną Iveco Daily i Ford Transit; o pięknie stuningowanym DAF’ie

spotkaniu z Ameryką będzie o tamtejszych zlotach i tuningu; w cyklu

Pierwszy odcinek czerwcowy: w serii porównań w szranki

opowie jego właściciel i kierowca zarazem; co kierowcy oferuje

prawdziwy amerykański truck stop; jeszcze jedno ostrzeżenie przed

drogową głupotą; branżowi dziennikarze udadzą się szlakiem ewolucji
środków smarnych

dziewać po używanej wywrotce na podwoziu MAN’a; w następnym

„Nie zabijaj – nie daj się zabić” znowu o nagannym zachowaniu; historia DAF’a XF ze swadą odmalowana przez branżowych dziennikarzy
Po wszystkich zakamarkach audycji oprowadza znany i lubiany

aktor – Piotr Zelt.
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Dołączany napęd przedniej osi

D

AF wprowadza hydrauliczny napęd na przednią oś załączany jednym przełącznikiem. Rozwiązanie to powstało z myślą o pojazdach ciężarowych użytkowanych głównie na trasie, które czasami muszą jednak pokonać odcinki w trudnym
terenie lub na śliskiej nawierzchni. Nowy napęd o nazwie „PXP” powstał we współpracy z firmą Paul Nutzfahrzeuge i będzie dostępny w ciągnikach siodłowych DAF
CF i XF 4x2 napędzanych silnikiem PACCAR MX-11 lub MX-13. To rozwiązanie
będzie dostępne także w podwoziach do zabudowy jeszcze w tym roku. T&M

Program wsparcia kontrahentów

Z

ajmująca się produkcją i dystrybucją olejów oraz smarów spółka LOTOS Oil wdrożyła
plan pomocowy, który ma wesprzeć jej kontrahentów w czasie pandemii koronawirusa.
Program „Razem w przyszłość” zakłada szereg rozwiązań – od dostępności płynu do dezynfekcji po zmiany w umowach dystrybutorskich. Jednocześnie spółka poszerza portfolio
produktowe o nowe oleje, które będą dostępne w niskich cenach. W ramach programu „Razem
w przyszłość” powstał szereg opcji dla kontrahentów spółki, przede wszystkim tych związanych
umową dystrybutorską. Jedną z nich jest możliwość zakupu hurtowego produktów silnikowych
LOTOS Quazar lub AURUM do końca czerwca br. wraz z dodatkiem promocyjnym w postaci
bonów, które kontrahenci mogą zrealizować na zakupy spożywcze, higieniczne, gastronomiczne czy elektroniczne. Przedsiębiorcy otrzymają aż
100 dni na zapłatę należności z tytułu zakupu promocyjnego. T&M

UTA Polska wspiera kierowców
przekazując im ciepłe napoje i posiłki

W

geście solidarności z zawodowymi kierowcami w czasach pandemii, UTA we współpracy z kilkunastoma stacjami w Polsce przekaże zawodowym kierowcom 4.000
pakietów żywnościowych. Akcja „We Care for You” jest realizowana w ramach planu pomocowego „More than Ever” stworzonego przez firmę Edenred, której UTA jest częścią. UTA, jeden
z wiodących dostawców kart paliwowych i niezawodnych rozwiązań do poboru opłat drogowych w Europie, zorganizowała akcję „We Care for You”, której celem jest podarowanie jak
największej grupie kierowców ciepłego napoju i drobnego poczęstunku. Inicjatywa ma na celu rzeczywiste wsparcie zawodowych kierowców,
którzy pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej nieprzerwanie zapewniają ciągłość łańcucha dostaw. Inicjatywa UTA „We Care for You” będzie prowadzana na kilkunastu stacjach paliwowych w Polsce. Posiłki będa dystrybuowane przez pracowników stacji (lista stacji i czas trwania
przedsięwzięcia dostępne pod linkiem: https://www.uta.pl/aktualnosci). Zgodnie z podanymi przez UTA informacjami, akcja rozpoczyna się
już 25 maja 2020 r. T&M

Shell w Nadrenii

W

Nadrenii Shell planuje budowę zakładu skraplania biogazu-paliwa
dla transportu ciężkiego, neutralnego pod względem emisji CO2.
Instalacja ta będzie w przyszłości produkować neutralne pod względem CO2
paliwo LNG, które sprzedawane będzie klientom w Niemczech na stacjach
Shell LNG. Aby to osiągnąć Shell będzie wykorzystywać biometan. Planowany
zakład skraplania gazu ma mieć roczną zdolność produkcyjną około 100.000
ton. Początkowo Shell chce pomóc zredukować ok 1 miliona ton emisji CO2
Potencjał pozwalający
na redukcję emisji
CO przez pojazdy
rocznie poprzez zastosowanie paliwa bioLNG w niemieckim drogowym transciężarowe nawet o 1
mln ton rocznie
porcie ciężkim. Do 2022/23 roku Shell planuje zbudować zakład w Godorf –
dzielnicy miasta Kolonia. Gaz będzie tam schładzany do temperatury –162°C
i dzięki temu skraplany. Do metanu transportowanego przez istniejącą sieć gazociągową będzie dodawany biometan pozyskiwany przez Shell.
Skroplona mieszanina metanu i biometanu będzie dystrybuowana na stacje paliw Shell LNG przy użyciu cystern. T&M
Paliwo dla pojazdów ciężarowych, neutralne pod względem emisji CO2
Jak Shell wprowadza ekologiczne paliwo bioLNG na drogi w całych Niemczech?

▪

Produkcja/pozyskiwanie
biometanu

▪

Skraplanie gazu w

zakładzie Shell o mocy 100kt

Paliwo
neutralne pod
względem
CO2

Gaz ziemny

▪

▪

NEWS

Sukcesywna zmiana własnej

floty cystern

Biometan

Rozwój niemieckiej sieci stacji
Shell LNG do 35-40 punktów

Udział biometanu wytwarzanego z obornika w bilansie energetycznym zgodnie z
dyrektywą w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych określa się
na poziomie -88 gCO2e/MJ. Dzięki niemu ograniczona jest emisja metanu.

▪

Ramy czasowe wdrażania
programu: ok. 3 lata*

2

*) pod warunkiem uzyskania pozwoleń od odpowiednich organów

Shell Deutschland Holding GmbH

Shell LNG

1

Copyright by Shell Deutschland Oil GmbH
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Wśród wszystkich Czytelników, którzy nadeślą prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki SMS–em na nr 791 892 568 do dnia
26.06.2020 r. rozlosujemy upominki ufundowane przez firmy:

Rozwiązaniem są słowa z literą D.
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Wirus
i co dalej?
SYTUACJA TRANSPORTU DROGOWEGO

TEKST: Leon Bilski
ZDJĘCIE: T&M

RYNEK

Pandemia ma znaczny wpływ na transport. Zamykanie granic, ograniczenia w przemieszczaniu się,
ogólnokrajowe kwarantanny to tylko niektóre z negatywnych czynników. Najbardziej wirus zaszkodził
transportowi pasażerskiemu.
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T

ransport pasażerski jest ściśle związany z turystyką, a ta była jedną

z pierwszych branż, które odczuły skutki

pandemii. Przewoźnicy pasażerscy zanoto-

wali nawet 97-procentowy spadek obrotów.

Bezpośrednie przyczyny to nie tylko zapaść
usług turystycznych i związanych z nimi

przewozów okazjonalnych, ale także zamykanie poszczególnych granic oraz zakazy

wjazdu cudzoziemców, co mocno uderzyło

w zbiorowy transportu pasażerski zarówno

ich całkowite zamknięcie kiedy wirus dotarł

o tym, żeby sytuacja jakoś zasadniczo się

mają nieznaczny wzrost obrotów. Mowa tu

zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców

do tej części świata. Jednakże są firmy, które

o przewoźnikach, którzy dostarczają żywność
i towary medyczne. Zapotrzebowanie na ich

usługi w okresie pandemii znacznie wzrosło.
Generalnie jednak, jak pokazują wyniki an-

kiety przeprowadzonej na początku pandemii
przez ZMPD, firmy odnotowują spadek
przewozów o 30 procent.

Ponad połowa przewoźników, dokład-

międzynarodowy jak i krajowy.

nie 56,1 proc., zadeklarowała korzystanie

głównie spadek obrotów i trudności odnoto-

postrzeganie tego wsparcia okazało się

dostarczający części samochodowe – infor-

dowanie niewystarczające, 28,4 proc. jako

departamentu władz statutowych, strategii

zdecydowanie wystarczające i wystarczające

wych Przewoźników Drogowych w Polsce

proc.

– Jeśli chodzi o przewozy towarowe, to

z różnych form rządowej pomocy. Jednak

wali przewoźnicy mający stałe kontrakty,

surowe: 58 proc. oceniło go jako zdecy-

muje Anna Brzezińska-Rybicka, dyrektor

niewystarczające. Przeciwne noty, czyli

i komunikacji Zrzeszenia Międzynarodo-

wystawiło, odpowiednio, 1,1 proc. oraz 2,3

(ZMPD). – Spadek produkcji tych elemen-

Problemy z ważnością

w Chinach, co spowodowało efekt domina

z głównych niedogodności przed korona-

tów związany był z zamknięciem fabryk

i przestój w fabrykach w Europie, a następnie

Brak kierowców stanowił jedną

wirusem. Obecnie ZMPD nie ma sygnałów

zmieniła. Dzięki przedłużeniu ważności

i wiz krajowych, osoby pracujące na stanowiskach kierowców nadal mogą legalnie

to robić. Nie grozi więc odpływ tych ludzi.
Do wyjaśnienia pozostaje jednak kwestia,

czy na tak przedłużonych polskich wizach

kierowcy mogą poruszać się po innych państwach strefy Schengen. Na razie sprawa

ta nie została rozwiązana, dlatego polska

strona liczy, że Komisja Europejska wyda
odpowiednie wytyczne państwom członkowskim.

Jak zaznacza dyrektor Anna Brzeziń-

ska-Rybicka, daty ważności dokumentów

wymaganych przy przewozach drogowych

w Unii Europejskiej są problemem dla całej
branży transportu. Chodzi o wspomnia-

ne wizy, o prawa jazdy kierowców, w tym

badania lekarskie, szkolenia okresowe itp.
Gdy nie pracują jeszcze wszystkie urzędy
oraz konsulaty RP za granicą, możliwość
przedłużenia czy wystawienia nowych
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SYTUACJA TRANSPORTU DROGOWEGO
dokumentów jest bardzo ograniczona. Tu

mechanizmy, mające na celu zapobieganie

nania ponownej oceny sytuacji i zawartych

te w tzw. tarczy antykryzysowej, czyli

ZMPD podęliśmy kroki mające zwrócić uwagę

nym kształcie nie jest bowiem „uzasadnione

z pomocą przyszły rozwiązania zawar-

ustawach mających na celu załagodzenie
skutków pandemii COVID-19. Z mocy
prawa cześć dokumentów została prze-

dłużona i zarówno cudzoziemcy pracujący
w Polsce jak i polscy kierowcy mogą na

dokumentach, które już utraciły ważność,

nadal legalnie pracować. Problemem pozostaje jednak uznawanie tych dokumentów

także przez inne państwa UE. I tu również

jest przygotowane rozporządzenie, które ma
ujednolicić w całej UE ważność takich „papierów” jak chociażby badania techniczne,

certyfikaty bezpieczeństwa pojazdów, licen-

cje wspólnotowe czy świadectwa kierowców.
Te dokumenty, zgodnie z projektem, mają

zostać przedłużone o 6 miesięcy, jeśli data

ich ważności upłynęła między 1 marca a 31
sierpnia br.

Ciągłość dostaw

Na początku pandemii tworzyły się

gigantyczne korki na przejściach granicznych. Spowodowało to opóźnienia w do-

stawach wielu towarów, a cześć z nich, ze
względu na krótki termin przydatności
uległa zepsuciu, tym samym generując

dodatkowe koszty po stronie przewoź-

ników i nadawców. Ale to już w zasadzie

przeszłość, bo żeby uniknąć takich sytuacji
i zachować ciągłość dostaw, szereg państw
wprowadziło ułatwienia w wykonywaniu

transportu drogowego. Zniesiono np. ogra-

niczenia świąteczne w wielu krajach, w tym
w Polsce, czy poluzowano rygorystyczne

przepisy dotyczące czasu pracy i odpoczynku kierowców. Co do zasady – jak mawiają

prawnicy – kierowcy w transporcie międzynarodowym są zwolnieni z obowiązkowej,

14-dniowej kwarantanny dla powracających
z zagranicy. Są jednak kraje, które takich

ułatwień nie stosują (np. Turcja, Kazach-

stan) i wprowadzają własne ograniczenia,

RYNEK

powodując zaburzenie łańcucha dostaw
i utrudniając wymianę handlową.

taki praktykom, nie w pełni działają. Jako
odpowiednich ministrów na te problemy

i wzywające do podjęcia natychmiastowych

może doprowadzić do wyeliminowania z ryn-

zdolność europejskiego transportu drogowego

takiego zjawiska. Tylko groźba surowych kar
ku transportowego nieuczciwych firm i osób,

które wykorzystując sytuację kryzysową i fakt

konieczności zapewnienia ciągłości dostaw, nie
dokonują płatności za już wykonane usługi
przewozowe i tych które celowo opóźniają
płatności w transakcjach handlowych.
Ułatwienia w leasingu

Od 6 maja rządowa Agencja Rozwoju

Przemysłu (ARP) wspiera branżę transpor-
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do stania się jakże potrzebną dźwignią wzrostu gospodarczego UE w nadchodzących latach
– zaznaczył Andrzej Adamczyk.

Minister Adamczyk zaproponował

również utworzenie w ramach UE solidarnościowego funduszu na rzecz transportu

drogowego, rekompensującego straty ponoszone przez branżę, zwłaszcza przewoźników pasażerskich.
Co nas czeka

podmiotów sektora transportowego, które

indywidualnych uwarunkowań. Niewątpli-

cją w spłacie. Pomoc jest skierowana do

– w związku z ogłoszeniem stanu zagroże-

nia epidemicznego – znalazły się w trudnej
sytuacji finansowej. Przeznaczona jest na
refinansowanie posiadanych leasingów

w komercyjnych spółkach i towarzystwach
leasingowych. Kwota leasingu sięgać może
5 mln zł netto, a okres finansowania 6 lat.

Karencja w spłacie rat leasingowych może
wynieść nawet 12 miesięcy. W przypadku

kosztów leasingu standardowego ciągnika
siodłowego z naczepą może to wzmocnić

bieżącą płynność przedsiębiorstwa kwotą

ok. 111 tys. zł. Tak wyliczyli eksperci ARP.
Zapomnijmy o pakiecie

Przez zarazą tematem numer jeden

był przygotowywany przez unijne władze
tzw. pakiet mobilności. Przypomnijmy,

w grę wchodziły trzy akty prawne. Pierwszy
dotyczy zastosowania przepisów o dele-

gowaniu pracowników. Drugi odnosi się

do zasad dostępu do zawodu przewoźnika
drogowego i rynku usług transportowych

Nastawienie firm jest różne i zależy od

wie w najtrudniejszej sytuacji są przedsię-

biorcy zajmujący się transportem pasażerskim. Jak dowiedzieliśmy się w ZMPD,

niektórzy z nich już czasowo wyrejestrowali
pojazdy, żeby zminimalizować kosz-

ty składek OC, podatków od środków

transportowych itp. Cześć przedsiębiorców
także składa wnioski do ZUS o umorzenie
składek lub ich rozłożenie na raty.

– Potrzeby przewoźników będą

zmieniały się, w zależności od tego jak długo
potrwa pandemia i jak długo gospodarki

poszczególnych państw pozostaną zamrożo-

ne – komentuje Anna Brzezińska-Rybicka
z ZMPD. – Najważniejszym rynkiem dla
polskich przewoźników drogowych rzeczy

jest rynek niemiecki i wiele zależy od tego,

jak szybko i na jaką skalę tamta gospodarka

ruszy. Transport jest bezpośrednio związany
z gospodarkami poszczególnych krajów. Jest

swoistym barometrem sytuacji gospodarczej.
Oprócz tego wszystkiego pandemia

w Europie, w tym kabotażu. Trzeci to zmia-

pokazała, jak bardzo Europa popadła w za-

kierowców.

rynku wpłynęły na produkcję w naszej

ny przepisów o czasie jazdy i odpoczynku
Zdaniem Andrzeja Adamczyka,

realiach społeczno-gospodarczych. Podczas

tor Anna Brzezińska-Rybicka. – Istniejące

część firm transportowych i znacznie osłabią

tową poprzez leasing operacyjny z karen-

też wydłużone terminy płatności i wyłudzanie
nie otrzymują zapłaty – podkreśla dyrek-

– Konieczne jest niedopuszczenie do

wejścia w życie przepisów, które zniszczą

ministra infrastruktury, procedowane

usługi transportowej, za którą przewoźnicy

w kontekście kryzysu”.

działań mających na celu wyeliminowanie

Nieuczciwi pośrednicy

– Dziś dużym problemem dla branży są

w nim rozwiązań. Przyjęcie pakietu w obec-

przepisy powstały w zupełnie innych

wideokonferencji z ministrami transportu

UE minister zaapelował o wstrzymanie nad

nimi prac do zakończenia pandemii i doko-

leżność od Chin. Zakłócenia na tamtym

części świata. Dziś eksperci mówią, że nie

może być sytuacji, w której Europa jest tak
zależna od Chin i że cześć produkcji musi
wrócić na Stary Kontynent. Jeśli tak się

stanie, to transport, a zwłaszcza transport

polski będący liderem pracy przewozowej,
może tylko zyskać. T&M

NACZEPY NISKOPODWOZIOWE

Pojazdy do zadań
specjalnych
TEKST: Michał Jurczak
ZDJĘCIA: T&M

Pod jedną, wspólną nazwą naczep niskopodwoziowych kryje się w istocie kilka grup produktów, o specyficznych cechach i zastosowaniu. Za kluczowe cechy takich naczep użytkownicy uważają: trwałość, zwrotność i odporność na warunki eksploatacji. Ważne jest to, by zachowując relatywnie niską masę własną,
dysponowały należytymi własnościami trakcyjnymi nawet w trudnych warunkach. Wiele „niskopodwoziówek” to produkty niemal jednostkowe, projektowane i produkowane na zamówienie, z uwzględnieniem
specyficznych oczekiwań przyszłych użytkowników.

N

ajczęściej mamy do czynienia z naczepami typu semi, z tzw. balkonem oraz

umieszczonym niżej pokładem ładunko-

wym. Pokład jest zazwyczaj rozsuwany (po-

wierzchnię można powiększyć gdy zaistnieje
taka potrzeba). Najpopularniejsze z takich

naczep mają trzy osie oraz pokład o 2,5-me-

nadają się także do transportu bardzo dłu-

transportu niemal każdego rodzaju ładunku

budowy rurociągów, konstrukcje stalowe czy

sprawia, że mogą być przystosowane do

nienormatywnego. W Demarko Special Trailers podkreślają, że tzw. niskopodwoziówki
łączy masywność, co zapewnia wysoką ich
trwałość, ale przede wszystkim umożliwia

trowej szerokości, który można poszerzyć

przewożenie niezwykle dużych obciążeń.

tiefbett, z rozsuwanym pokładem ładun-

bowiem 42 t, a w niektórych przypadkach

z wózkiem jezdnym (zazwyczaj pokład ła-

Najczęściej na drogach można spotkać

odsuniętym do tyłu. Stosuje się je głównie

m.in. Demarko Special Trailers oferuje

ków, takich, które nie mogą – właśnie z racji

szeroki zakres zastosowań, począwszy od

do 3 m. Alternatywę stanowią naczepy typy

Masa przewożonych ładunków przekracza

kowym tuż nad jezdnią, poniżej pokładu

może sięgać nawet wartości kilkuset ton.

dunkowy znajduje się 500 mm nad jezdnią),

naczepy trzy- lub czteroosiowe, aczkolwiek

do przewozu wyjątkowo wysokich ładun-

także warianty nawet dziesięcioosiowe. Stąd

wysokości, być przewożone naczepami typu

ciężkich maszyn budowlanych, przez długie

semi. Są też tzw. platformy, pojazdy z całkowicie płaskim pokładem ładunkowym.
Występują one również w wariancie tele

(o pojedynczym, podwójnym, potrójnym

lub poczwórnym rozciągu), umożliwiającym
przystosowanie konkretnego egzemplarza

do przewożenia wyjątkowo długich ładunków. Alternatywę stanowią tzw. pojazdy

modułowe, łączące kilka, kilkanaście, a bywa
że kilkadziesiąt wózków jezdnych, pozwa-

RYNEK

Możliwość dowolnej konfiguracji naczep

lających transportować wyjątkowo ciężkie
i ekstremalnie długie ładunki.
Jakie, dla kogo?

Przewoźnicy towarów ponadgaba-

rytowych muszą stanąć przed wyborem

właściwej naczepy, która będzie nie tylko
bezpieczna, ale również funkcjonalna.
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śmigła turbin wiatrowych do wielkich gabarytowo urządzeń przemysłowych. Równie
duże znaczenie dla funkcjonalności tego

gich elementów, takich jak komponenty do

instalacje przemysłowe. W trosce o bezpie-

czeństwo przewożonych ładunków, a przede
wszystkim uczestników ruchu drogowego,
naczepy wyposażane są w uchwyty do

mocowania ładunku, wpusty kłonicowe lub
specjalne adaptery utrzymujące ładunek

stabilnie w trakcie transportu i załadunku
oraz rozładunku.

Sprawdzone w cenie

Rynek naczep niskopodwoziowych

jest dość niewielki, większość z nich jest
konfigurowana pod szczegółowe zamó-

wienia, a za typowe uznać można jedynie

prostsze pojazdy, przeznaczone do transportu maszyn, głównie rolniczych czy budow-

lanych. Coraz bardziej znaczącym sektorem

typu naczep ma możliwość ich dowolnej

transportu drogowego stają się też przewozy

wo wyposażona np. w pokład załadunkowy

np. elementów turbin, transformatorów, ge-

pami niskopodwoziowymi wozi się m.in.

Wymagają szczególnie wyspecjalizowanego

modyfikacji. Naczepa może zostać dodatko-

towarów o bardziej nietypowych gabarytach,

z zagłębieniami na koła maszyn (nacze-

neratorów czy dużych konstrukcji stalowych.

maszyny rolnicze, budowlane lub pojazdy

taboru.

ich załadunek, naczepy wyposażane są

Kässbohrer, np. trzyosiówka LB3E / SLS3

za pomocą mechanizmu hydraulicznego.

całkowita wynosi 48 t, przy niemal 10-tono-

wojskowe, a nawet helikoptery). Aby ułatwić

Cenione są np. produkty marki

w specjalne najazdy, z reguły sterowane

Y 18_30. Dopuszczalna techniczna masa

Wspomniane zagłębienia na koła pozwalają

wej masie własnej. Producent zwraca uwagę

z kolei nieco obniżyć wysokość, na jakiej

jest przewożona maszyna, dlatego wiadukty
lub linie wysokiego napięcia nie stanowią

dla niej zagrożenia. Tego rodzaju naczepy

m.in. na spawana konstrukcję ramy wykonanej z ze stali o podwyższonej wytrzymałości
(S700 MC), również wypełnienie podłogi

stanowią płyty stalowe oraz drewno o pod-

niesionej wytrzymałości o grubości 45 mm.

dów. Standardowymi elementami naczep są

z otwartą ramą u góry. Ściany te są wystar-

wa trzyosiówka Fliegla. Naczepa SDS 470

zakrycia), najazdy na balkon, aluminiowe

50 proc. ładowności, maksymalnie do 25 t

Popularnością cieszy się też niskopodwoziobazuje na osiach SAF (trzecia oś skrętna

blokowana do manewrowania), ma hamulce
bębnowe oraz najazdy hydrauliczne opusz-

czane (dł. 3,6 m szer. 750 mm) i hydraulicznie przesuwane.

Seria ST to najpopularniejsza seria

naczep Demarko. Maksymalne obciążenie
techniczne sięga 16 t, a pokład w pozycji

„do jazdy” może opcjonalnie znajdować się
na wysokości 800 mm. Dzięki dostępnym

modyfikacjom naczepy serii ST mogą w wyjątkowych przypadkach spełniać niektóre
funkcje naczep platformowych lub tych

z obniżonym pokładem. Takie możliwości
daje chociażby zamontowanie estakady

ładunkowej wyrównującej poziom pokładu
ładunkowego z balkonem co umożliwia

przewóz długich ładunków, np. rur. Zagłębienia na koła pozwalają z kolei obniżyć

nieco maksymalny pułap ładunku i przewozić wyższe maszyny pod wiaduktami

czy liniami wysokiego napięcia. Wyjątko-

wym produktem w tej serii jest trzyosiowa

naczepa w wersji light. Zwraca uwagę niska
masa własna rzędu 7,95 t co wpływa m.in.
na zużycie paliwa, a także zwiększa do-

puszczalną ładowność do 40 t. Jest to także
jedyna z naczep niskopodwoziowych, która
już w wersji standardowej posiada zarówno

w zagłębienia na koła maszyn budowlanych
oraz zagłębienie na łyżkę koparki.

Uniwersalność jest również jedną z do-

men naczep Wielton Load Master. Pozwala
na konfigurację z różnymi rodzajami najaz-

zagłębienia na ramie koparki (z możliwością
burty balkonu ze skrzynią narzędziową oraz
system poszerzenia platformy. Istnieje możliwość wyposażenia pojazdu we wciągarkę
elektryczną o ponad 9-tonowym uciągu.
Podłogę naczepy wykonano z twardego

drewna, a oświetlenie w technologii LED.

czająco mocne, aby zatrzymać co najmniej
przy uderzeniu ładunku w ich tył. Wśród

kluczowych zalet naczep konstruktorzy wy-

mieniają: pojedyncze i podwójne rozciąganie
(maks. 30 m); ściany przednie z certyfi-

katem TÜV w 14 wersjach; elektroniczne

zawieszenie pneumatyczne ze sterowaniem

Nowe kolosy

za pomocą panela Smartboard (umożliwia

poinformował o wprowadzeniu na rynek

nie / opuszczanie, odczyty obciążenia osi,

płaskich pojazdów dłużycowych. Telenacze-

przebiegu i obsługa osi podnoszonej); rela-

trzema hydraulicznie sterowanymi osiami

podłogi przy obciążeniu (od 1.145 mm).

ganą podłogą ładunkową, o maksymalnej

Faymonville ma natomiast w ofercie Vario-

transportu długich ładunków samonośnych,

ciężkich maszyn budowlanych, mobilnych

ale także do transportu kontenerów. Najlżej-

przepisy władz regulują przejazd w celu

W listopadzie ubr. Nooteboom

sterowanie takimi funkcjami jak: podnosze-

najnowszej generacji lekkich, rozciąganych,

ustawianie drugiej wysokości jazdy, licznik

py Longrunner dostępne są z dwoma lub

tywnie lekkie podwozie; niewielka wysokość

oraz z pojedynczą lub podwójnie rozcią-

Znany producent niskopodwoziówek,

długości 30 m. Nadają się szczególnie do

MAX Plus, nowe rozwiązanie do transportu

takich jak konstrukcje stalowe i betonowe,

kruszarek i transformatorów. Zaostrzone

sza jest dwuosiówka o masie własnej 7,3 t.

ochrony mostów (redukcja obciążenia osi).

Longrunner seryjnie posiada hydraulicznie

sterowane osie, z ręcznym sterowaniem dodatkowym i system ustawiania osi do jazdy
na wprost ASA. Producent zwraca uwagę

też na duży kąt skrętu osi, wynoszący ponad
50 st. (zwrotność). Telenaczepa porusza się
na oponach: 245/70R17.5, 435/50R19.5,

275/70R22.5 i 385/65R22.5. Klient może
wybrać osie SAF lub BPW oraz hamulce
bębnowe lub tarczowe. Dla naczep Lon-

grunner Nooteboom opracował całkowicie nowe ściany przednie z certyfikatem

TÜV. Dostępnych jest 9 wersji o różnych

wysokościach, całkowicie zamkniętych lub

Naczepę VarioMAX Plus oparto na tech-

nologii CombiMAX i umożliwia późniejsze
rozszerzanie wybranej kombinacji. Wyko-

rzystuje sprawdzoną technologię osi „joker”,
konstrukcyjne, jednoosiowe podwozie, które
można zamontować między wysięgnikiem

a przednim podwoziem, a także między naczepą niskopodwoziową, a tylnym podwo-

ziem. VarioMAX Plus bazuje na technologii
osi wahliwych ze skokiem zawieszenia 600
mm i kątem skrętu 60 st. Solidność ma

gwarantować zastosowanie stali o wysokiej

wytrzymałości. Dostępne są dwie szerokości
podstawowe 2,55 oraz 2,85 m.

CHARAKTERYSTYKI POPULARNYCH NACZEP NISKOPODWOZIOWYCH

DEMARKO

ST to seria naczep Demarko o uniwersalnej charakterystyce. Oferowane są w wersjach
od 2 do 10 osi o szerokości 2,55, 2,75 lub 3 m. Modułowość konstrukcji pozwala na
jej wielokrotne wydłużanie oraz poszerzanie. Przy rozciągniętej naczepie jej funkcjonalność zapewnia np. stół pośredni, który w zależności od wymiarów może posiadać
gniazda kłonicowe, poszerzenia teleskopowe, czy zagłębienia na koła maszyn. Różne
warianty montażu osi pozwalają na szereg konfiguracji, umożliwiając nawet hydraulicznie wymuszony skręt sterowany bezprzewodowym pilotem. Maksymalne obciążenie techniczne sięga 16 t, a pokład w pozycji „do jazdy” może opcjonalnie znajdować
się na wysokości 800 mm. Wysokość pokładu ładunkowego można dodatkowo modyfikować wykonując specjalne zagłębienia na koła lub łyżki
transportowanych maszyn. Zagłębienia te można z kolei wypełnić transportując inne ładunki.
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NACZEPY NISKOPODWOZIOWE

FLIEGL

Fliegl ma naczepę niskopodwoziową, trzyosiową SDS 470. Z tyłu zastosowano
najazdy hydrauliczne opuszczane (dł. 3,6 m szer. 750 mm). Możliwe jest rozszerzenie dolnego pokładu do 3 metrów (wraz z tablicami ostrzegawczymi). Zastosowano
uchwyty do mocowania ładunku (dwanaście par pięciotonowych, dziesięć par dziesięciotonowych). Burty aluminiowe na górnym pokładzie mają 400 mm wysokości.
Układ jezdny bazuje na osiach SAF (trzecia oś jest skrętna, blokowana do manewrowania). Zastosowano hamulce bębnowe.

GOLDHOFER

W naczepie Goldhofer STZ-L 4 Goldhofer zastosowano niskoprofilowe opony
(opracowane na specjalne zamówienie), umożliwiające załadunek na wysokość zaledwie 800 mm. Opona Cargo Plus 60 jest dopuszczona do nacisku na oś 10 t przy
80 km/h, a Cargo Plus 80 na 12 t przy 80 km/h. Pokład przyczepy pokryto nowym
rodzajem wytrzymałego polimeru, zapewniającym wyjątkową odporność na wpływy
środowiskowe, takie jak światło UV, a także uszkodzenia związane z ładunkiem. Nowy jest też, elektroniczny układ kierowniczy mający gwarantować optymalny kąt skrętu z uwzględnieniem wymiarów i masy ładunku. Układ kierowniczy jest przy tym elastyczny, może być dostosowany do
warunków pracy i wymagań kierowcy.

KäSSBOHRER

Trzyosiowa naczepa niskopodwoziowa Kässbohrer LB3E / SLS3 Y 18_30 ma 48-tonową dopuszczalną masę całkowitą, a masa własna wynosi 9,9 t. Mierząca 13,19 m niskopodwoziówka dysponuje platformą ładunkową o długości 9,24 m. Szerokość całkowita wynosi 2,5 m (plus poszerzenie 2
x 300 mm). Rama bazuje na stali o podwyższonej wytrzymałości S700 MC. Zastosowano pierścienie do mocowania ładunku (6 x 8 t w podłodze, 5 x 13,4 t w podłodze, 5 x 8 t w ramie bocznej).
Podwozie stanowi trzyosiowy układ jezdny BPW o nośności 3 x 10 t. Elementem wyposażenia są
mechaniczne podpory przednie marki JOST z podporami wyrównawczymi 24 t. Podłogę wypełniają płyty stalowe i drewno o grubości 45 mm. Z tyłu zastosowano dwuczęściowe rampy najazdowe, rozkładane hydraulicznie.

NOOTEBOOM

Naczepa Nooteboom Euro-PX z opatentowaną technologią Pendel-X łączy muldę
na ramię koparki i obsługę konwencjonalnej naczepy niskopodwoziowej z ładownością, sterowaniem i skokiem zawieszenia naczepy modułowej. Od czasu premiery
projekt wózka naczepy zoptymalizowano: skok osi zawieszenia zwiększono do 600
mm, można łatwo wymienić wewnętrzne koło, a zbiorniki powietrza zintegrowano
w centralnej ramie wózka osiowego, co likwiduje ryzyko uszkodzenia. Zalety Euro-PX w porównaniu do konwencjonalnej naczepy niskopodwoziowej to m.in. wyższe obciążenie osi w większości krajów europejskich, szersza mulda na ramię koparki do transportu większych ramion
koparki, zwarty wózek osiowy (mniejsza długość zestawu lub większą długość pokładu ładunkowego). Zwraca uwagę relatywnie małe zużycie
opon (nawet 300 tys. km na jednym zestawie).

RYNEK

SCHWARZMÜLLER

Schwarzmüller ma w ofercie m.in. 3-osiowe, 4-osiowe jak również 5-osiowe naczepy
niskopodwoziowe z najazdami w różnych konfiguracjach. Są to naczepy stałe jak
również rozsuwane. Różnorodne zespoły osi w zależności od potrzeb, pochodzą
od renomowanych dostawców: BPW lub SAF. Dodatkowe opcje oraz elementy
wyposażenia jak np. płyty poszerzające (z opcją ich przechowywania, pod częścią
załadunkową, gdy nie są używane) są możliwe w zależności od potrzeb klienta. Szerokość naczepy można dzięki nim zwiększyć z 2,5 do 3 m lub
więcej. Wybór podłogi jest również możliwy, standardem jest podłoga (50 mm) wykonana z drewna twardego. Wiele przydatnych rozwiązań jest
stosowana już seryjnie. Opcjonalnie oferowane są dwuczęściowe najazdy (sterowanie hydrauliczne) o ponad czterometrowej długości, ułatwiające
za- i rozładunek. Naczepy można zamawiać również w wersjach pod 3 lub 4-osiowy ciągnik.

16 | Trucks & Machines

Postaw na Platinum Ultor
Rola oleju silnikowego zawsze była istotnym elementem w eksploatacji silnika. Na przestrzeni lat sprawa wymiany oleju z syntetycznego na półsyntetyczny, a później ewentualnie na olej mineralny uległa znacznej zmianie. Dosyć naturalnym procesem wraz z rosnącym przebiegiem było „przechodzenie” z oleju syntetycznego np. 5W-40 na olej 10W-40, czy 15W-40. Taka
wymiana nie stwarzała zagrożenia dla silnika. Do silników starszej konstrukcji, mocno wyeksploatowanych, nie zaleca się
stosowania olejów wysokiej jakości (syntetycznych), ponieważ ze względu na dużą zawartość środków myjąco-dyspergujących mogą prowadzić do wypłukania osadów, niekorzystnie wpływając na uszczelnienia, co w konsekwencji przyczynia się do
wycieków z silnika.
Katarzyna Starzec,
Kierownik Produktu
w Dziale Badań
i Rozwoju ORLEN OIL

Rosnąca potrzeba producentów samochodów, a także
maszyn budowlanych do obniżania emisji spalin, poprzez
zmniejszenie zużycia paliwa przy jednoczesnym zwiększeniu
wydajności silnika spowodowała dynamiczny rozwój nowoczesnych silników, które pozwolą osiągnąć zamierzony cel.
Obniżenie emisji spalin nie jest funkcją tylko sprawności silnika, ale przede wszystkim systemów oczyszczania spalin.
Niewątpliwie zastosowanie układów obróbki spalin miało
znaczący wpływ na technologie olejów silnikowych. Przede
wszystkim pojawiły się oleje o obniżonej zawartości SAPS
(popiół siarczanowy, fosfor, siarka), które są kompatybilne
z tego typu urządzeniami. Ponadto zwiększenie mocy silników, podwyższona temperatura pracy oraz wykorzystanie
systemów turbo doładowania stworzyły bardzo wymagające
środowisko pracy dla olejów. Aby oleje mogły dobrze spełnić
swoje funkcje w zaostrzonych warunkach eksploatacji ich
technologie również przeszły swoją ewolucję, stały się bardziej złożone.
Od

jakiegoś

czasu obserwowany
jest trend związany
głównie

z

obniża-

niem klasy lepkości
olejów,

przejście

sowanie oleju o niższej lepkości przynosi wyraźne korzyści
zwłaszcza w zimie. W niskich temperaturach oleje o niższych
klasach lepkości potrzebują znacznie mniej czasu, aby dopłynąć do wszystkich węzłów tarcia, co z pewnością bardzo
korzystnie wpływa nie tylko na lepszą ochronę silnika, ale
także zmniejszenie zużycia paliwa, poprzez redukcję tarcia
wewnętrznego, co przynosi wymierne korzyści ekonomiczne. Mniejsze zużycie paliwa jednocześnie przekłada się na
zmniejszoną emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
Niskolepkie oleje, muszą zapewnić trwały film smarowy również w najcięższych warunkach eksploatacji, a zatem muszą
charakteryzować się wysoką odpornością na ścinanie w wysokich temperaturach, doskonałą stabilnością termooksydacyjną, a także odpornością na znaczące obciążenia mechaniczne.
Oferta Orlen Oil obejmuje szeroką gamę wysokojakościowych olejów marki Platinum Ultor o zróżnicowanym poziomie
jakości począwszy od olejów mineralnych API: CG-4/CF-4
przeznaczonych do starszych typów silników, poprzez klasy
API: CI-4, ACEA E7 - Platinum Ultor Plus 15W-40, API: CJ-4,
ACEA E9 - Platinum Ultor Futuro 15W-40, aż po oleje półsyntetyczne i syntetyczne spełniające najwyższą klasę API CK-4
– Platinum Ultor Complete 10W-40, Platinum Ultor Optimo
10W-30, a także nisko-lepkie oleje syntetyczne takie jak Platinum Ultor Perfect 5W-30. Oleje te są rekomendowane do silników spełniających rygorystyczne normy emisji spalin Euro
V i VI. Gwarantują niezawodną pracę silnika zarówno w samochodach ciężarowych jak i ciężkim sprzęcie budowlanym.
Posiadają liczne aprobaty czołowych producentów silników
m.in. Volvo, Cummins, MAN, Scania, MTU oraz wiele innych,
co tylko daje gwarancję ich najwyższej jakości i potwierdzenie
niezawodności dla użytkowników. Więcej informacji o produktach jest dostępnych na stronie internetowej www.orlenoil.pl

z klas o wyższej lepkości typu 20W-50,
15W-40 (oleje mineralne) na klasy 10W30, 10W-40

(oleje

półsyntetyczne)
oraz

5W-30

(oleje

syntetyczne). Zasto-
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HELLA

DOBRE ROZWIĄZANIA.
WIĘKSZA OSZCZĘDNOŚĆ.

H

ella od lat znana jest z najwyższej
jakości produktów oświetleniowych.

Jakość oryginalnego wyposażenia często

jest jednak zbyt kosztowna dla szerokiego
rynku wtórnego i dla pojazdów mających

już kilka lat. By zaspokoić potrzeby wszyst-

kich klientów Hella wprowadza asortyment

HELLA VALUEFIT – idealne rozwiązanie
do napraw starszych pojazdów.

Produkty te są korzystną alternatywą

w przypadku napraw pojazdów o bieżącej
wartości, a także umożliwiają przezbro-

jenie lamp halogenowych/żarówkowych

na LED bez zbędnych kosztów. Funkcjonalność, jakość i specyfikacje techniczne

produktów HELLA VALUEFIT spełniają
wymagania mające znaczenie dla napraw
pojazdów starszych o mniejszej wartości

rynkowej. Sprawność tych pojazdów moż-

na utrzymać zgodnie z zasadą ekonomiczności. A co najlepsze: w ramach HELLA
VALUEFIT można korzystać ze wszyst-

kich najlepszych usług serwisowych marki
HELLA.

HITY OFERTY VALUEFIT

Nowoczesne rozwiązania LED reflek-

torów dodatkowych skłoniły do stworzenia
dwóch linii produktowych, które od kilku
miesięcy cieszą się duża popularnością.

Listwy świetlne serii LBX

nów w wydajnym modelu LBX 720 LED.

rów roboczych. Mimo możliwości montażu

długości są wyposażone w zestaw soczewek

To alternatywa dla zwykłych reflekto-

na niewielkich wysokościach zapewniają
szeroką powierzchnię oświetlenia.

Nowa seria listew świetlnych obejmu-

je cztery reflektory robocze o podłużnym

kształcie o różnych długościach i z różną wydajnością świetlną. Żebra chłodzące od tyłu

aluminiowej obudowy zapewniają niezbędne
odprowadzanie ciepła wytwarzanego przez
wysokiej mocy diody świecące.

Zakres wydajności świetlnej zaczyna

się od 1.000 lumenów w przypadku modelu
LBX 220 LED i sięga aż do 5.500 lume-

Warianty LBX 540 i LBX 720 o większej
szerokokątnych do oświetlenia bliskiego

zasięgu oraz umieszczonych pośrodku socze-

wek wąskokątnych, zapewniających oświetlenie dalekiego zasięgu. Stanowi to doskonałe

połączenie umożliwiające wielkopowierzchniowe oświetlenie przed pojazdem.
Reflektory robocze z czujnikiem
termicznym

Dla klientów poszukujących reflekto-

rów roboczych w klasycznym kształcie Hella

VALUEFIT prezentuje gamę z innowacyjny
systemem termicznym. Mają kompaktową
konstrukcję pomimo dużej mocy światła

(nawet do 4.800 lumenów). Nowoczesny

i elegancki wygląd podkreślony został czarnym wzornictwem. Nowa seria reflektorów

roboczych HELLA VALUEFIT jest wyposażona w czujnik termiczny, który dostoso-

wuje się do temperatury otoczenia. Ta nowa
funkcja nie tylko zapobiega przegrzaniu lub

RYNEK

awarii diod LED, ale także zwiększa moc

światła w niskiej temperaturze otoczenia –

czyli w nocy będziemy mieli więcej światła.
To jest moment kiedy go szczególnie

potrzebujemy. W ten sposób użytkownik

otrzymuje w każdych warunkach optymalne
światło. T&M
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SAF TIRE PILOT

Oszczędność i bezpieczeństwo

S

AF Tire Pilot to nowoczesny asystent dla flot, funkcjonalny system, który kontroluje i w razie potrzeby
uzupełnia ciśnienie w ogumieniu naczepy.
Jego działanie w znacznym stopniu oszczędza czas
obsługi pojazdu.
Gdy tylko liczba barów w ogumieniu spada – wzrasta opór toczenia oraz zużycie opon, z jednoczesnym
zwiększeniem spalania oleju napędowego a w konsekwencji zwiększa się szkodliwa dla środowiska emisja
dwutlenku węgla.
SAF Tire Pilot w skuteczny sposób przyczynia się
do złagodzenia ww. negatywnych skutków eksploatacji
oraz zapewnia większe bezpieczeństwo pojazdów użytkowych na drogach.
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Projekt
Eurovan
GM

TEKST: Robert Przybylski ZDJĘCIA: Archiwum Opla, Wikipedia

Przez ponad 2 lata Pol-Mot negocjował z General Motors zakup licencji na samochód dostawczy, którego
produkcja miała ruszyć w 1978 roku w lubelskiej FSC.

O

d 31 maja do 1 czerwca 1972 roku
w Warszawie gościł Richard Nixon.

Wracając z Moskwy zatrzymał się na dwu-

Bedford CF okazał się ostatnim samochodem dostawczym o DMC
2,2-3,3 tony konstrukcji GM sprzedawanym w Europie

dniowe rozmowy. Podczas nich namawiał

do zwiększenia wymiany handlowej, obiecał
kredyty oraz zachęcał do zakupu licencji.
Amerykańska delegacja podkreślała, że

Polska już ma status najbardziej uprzywile-

jowanego kraju, otwarty kredyt w rządowym
Export Import Bank oraz jest członkiem

Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych
i Handlu (GATT).

Polskie władze szybko podchwyciły

ofertę. Zaledwie pół roku później, 14 listo-

pada, amerykański koncern General Motors
otrzymał zapytanie z Centrali Handlu

Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego
Pol-Mot dotyczące sprzedaży licencji na

samochód dostawczy. Chodziło o całą serię

pojazdów dostawczych o DMC od 2,8 do 4
ton i ładowności od 1 do 2,5 tony, w wersji

HISTORIA

furgon, minibus, ambulans, podwozie z kabiną zwykłą i załogową.

Pol-Mot przewidywał, że furgon

otrzyma boczne, przesuwane drzwi.

Trudne początki

krajach stanowił większość sprzedaży w Eu-

spotkania z przedstawicielami GM w Lon-

kontynentalni: Peugeot, Citroen, Renault,

W styczniu 1973 roku podczas

dynie, minister przemysłu maszynowego

Tadeusz Wrzaszczyk zapewnił, że Polska jest
elastyczna jeśli chodzi o warunki realizacji

zamówienia studium pojazdu dostawczego,

które będzie podstawą dla dalszych dyskusji

Centrala zaznaczyła, że wysokość wnętrza

w Warszawie.

powierzchnia ładunkowa 5 m2, pojemność

Pol-Mot wybór GM nie był przypadko-

chciał auta z silnikami benzynowymi

europejskim rynku furgonów. Miał kilkupro-

na obie osie.

mniejszy we francuskim. Popyt w obu tych

furgonu powinna wynosić 1,75 m, jego

Zachęcał jak mógł, a dokonany przez

przestrzeni ładunkowej 9-10 m3. Pol-Mot

wy. Koncern był najsłabszym graczem na

i wysokoprężnymi oraz wersji z napędem

centowy udział w rynku niemieckim i jeszcze
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ropie Zachodniej. Rynek podbili producenci
Volkswagen i Mercedes. W Europie poważnym konkurentem był także Fiat. Pozycja

GM była mocniejsza w Wielkiej Brytanii,

ale nawet tam słabła, odkąd Ford przedstawił
Transita.

28 marca 1973 roku Pol-Mot otrzymał

informację, że GM nie dysponuje modelem
pojazdu spełniającego polskie wymagania.
GM nie miał furgonu w klasie 3,5-4 ton.

Dostępny w USA Chevrolet P-30 van został
zaprojektowany jako furgon i nie miał wersji

podwozia z kabiną. Zatem nie było możliwo-

ści produkcji w wersji pick-up, skrzyniowej,

Wreszcie ostatni z rozpatrywanych

Cage. W jej następstwie GM przygotował

wersji DMC 3,3 tony. Dla spełnienia warun-

omówione podczas spotkania w Warszawie

z podwójną kabiną i w innych specjalistycz-

samochodów, Bedford CF, miał w najcięższej

własnej do ładowności nie odpowiadał wy-

ków Pol-Mot konstrukcja musiała by zostać

nych zastosowaniach. Także stosunek masy

maganiom Pol-Mot oraz rynku europejskiego. Model nie miał także wersji z silnikiem
wysokoprężnym.

Chevrolet G-30 van również nie miał

poważnie wzmocniona. Faktycznie ilość

pracy potrzebna do modernizacji CF była

podobna do przygotowania nowego auta, ponieważ zbliżały się nowe normy zderzeniowe

wersji podwozia z kabiną na ramie. Modyfi-

i należało przekonstruować także przód

furgonem nie pozwalały na zaoferowanie

który z powodzeniem konkurowałby w latach

drzwi. Samochód był także ciężki i nie posia-

oraz furgonami Fiat-Citroen.

kacje z bliźniaczym ogumieniem i skróconym

modelu. Celem było otrzymanie samochodu,

podwójnej kabiny i odsuwanych bocznych

80. z Fordem Transitem, Mercedesem 406

dał wersji z silnikiem wysokoprężnym.

Umowa przedwstępna

lekkich zastosowań, nie miał furgonu i diesla.

1973 roku Pol-Mot podtrzymał zaintereso-

cym. Bedford D miał bardzo wysoką masę

niem o długofalowej współpracy. Zachęcał

Isuzu KA 40/50 pasował tylko do

Wreszcie Opel Blitz był modelem schodząwłasną jak na pojazd w klasie 3,5-4 ton

DMC, a w rezultacie jego ładowność byłaby

Podczas spotkania w Warszawie w maju

wanie korzystnym obustronnie porozumie-

GM do powtórnego przejrzenia swojej oferty.
W październiku 1973 roku do Polski

mniejsza od wymagań Pol-Motu. GM mu-

przylecieli z Nowego Jorku na rozmowy

załogową.

seas Operations R.R. Jensen oraz H.W.

siał by zaprojektować wersję furgon i kabinę

przedstawiciele General Motors Over-

produkt oraz warunki spłaty, które zostały

w listopadzie 1973 roku. Pol-Mot zgodził się
z programami GM i to był punkt w którym
należało podpisać wstępną umowę, zanim
prace potoczą się dalej.

Dział General Motors Overseas

Operations wystąpił do centrali korporacji
o zgodę na negocjacje, których celem było

uruchomienie w Polsce produkcji nowoczesnych furgonów z dieslem w ilości 100 tys.

sztuk od 1985 roku. Pol-Mot podpisał z GM
umowę przedwstępną w marcu 1974 roku.

Przewidywała ona produkcję w Polsce furgonu zaprojektowanego przez GM i sprzedaż

rocznie 15-20 tys. tych aut przez zachodnioeuropejską sieć dilerską GM.

Pomimo początkowych wahań

Amerykanie dojrzeli interes we współpracy

z Pol-Motem. W tym czasie szukali nowych

rynków zbytu oraz sposobów obniżenia kosztów dostarczanych komponentów.
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GM
Zmodernizowany Bedford CF był sprzedawany do końca 1987 roku

uruchomienie i prowadzenie zakładu.

GM przygotuje projekt samochodów,

zaprojektuje technologię ich produkcji,

założenia projektowe fabryki, udzieli pomocy
w uruchomieniu produkcji i szkoleniu ro-

botników w USA lub Europie Zachodniej.

Za pracę będzie przez 15 lat pobierać opłatę
od każdego wyprodukowanego licencyjnego
samochodu.

Pol-Mot zaznaczał, że sprzedawałby

samochody na własnym rynku oraz w krajach
RWPG. Przypominał, że Polska nie miała
obcych walut, zatem GM musiałby zaak-

ceptować zwrot inwestycji w postaci dostaw
części i gotowych samochodów z Polski.

Większość inwestycji Pol-Mot spo-

dziewał się dokonać w Fabryce Samochodów
Ciężarowych w Lublinie. Tamtejsza fabryka
po rozbudowie miała otrzymać kompletną

silnikownię oraz produkować furgony w tempie 21,3 na godzinę, zaś Fabryka SamochoRównocześnie delegacje koncernu

objechały inne kraje RWPG. Najdalej idące

rozmowy GMOO prowadził z ZSRS, Polską
i Jugosławią. Mniej zaawansowane rozmowy
były z Węgrami, Rumunią, Czechosłowa-

posiadałby objętość przestrzeni ładunkowej

oraz ładowność tak dużą, jak jest to podyktowane regulacjami praw jazdy.

Latem 1974 roku program silnikowy

cją, NRD i Bułgarią. Amerykanie szybko

nie był jeszcze ustalony, ale zakładał produk-

ma dobrego klimatu do rozmów.

oraz dostawy silników benzynowych do

stwierdzili, że w NRD i Czechosłowacji nie
Już na samym początku negocjacji zda-

wali sobie sprawę, że niewymienialność lokalnych walut oznacza konieczność przyjęcia

surowców lub części produkcji. W każdym
z powyższych przypadków niezbędne było

cję silnika wysokoprężnego GM w Polsce

Polski. GM udzieliłby licencji na 2,3-litrowy
silnik wysokoprężny Opla lub 3,4-litrowy,
85-konny wysokoprężny silnik Opla lub

2,4-litrowy, 62-konny silnik wysokoprężny

GM 600 i 3,6-litrowy, 90-konny diesel GM

stworzenie wymiany handlowej.

600. Amerykanie zakładali, że dostarcza-

Pol-Mot współpracy GM zauważył, że

benzynowy.

Odnosząc się do proponowanej przez

furgon powinien uzupełniać ofertę GM i re-

liby do Polski 2,5-litrowy, 80-konny silnik

dów Dostawczych w Nysie skoncentrowałaby
się na minibusach i wersjach specjalnych,

produkowanych w tempie 5,3 samochodu na
godzinę.

Lublin byłby głównym dostawcą

komponentów do obu zakładów. Blachy do

minibusa tłoczyłby Lublin i wysyłał do Nysy,
gdzie powstałaby nowa spawalnia i lakiernia.

Dla lubelskiej FSC amerykańska licen-

cja oznaczała w praktyce budowę nowego

zakładu. W 1973 roku z taśmy montażowej
FSC wyjechało 26 tys. Żuków, w kolejnym

roku 31,6 tys., tymczasem plany mówiły o 30
tys. licencyjnych aut w pierwszym roku działalności nowego zakładu (1978) i docelowo
100 tys.

Ministerstwo Przemysłu Maszynowego

Budowa nowej fabryki

wytypowało na dyrektora naczelnego FSC

nie opłacalna jest samodzielna produkcja

forma współpracy. Polski rząd nie wykluczał

inwestycyjnego tej fabryki. Zastąpił w lutym

czych o DMC od 2,8 do 4 ton. W lżejszym

spółki. To rozwiązanie podobało się GM.

prezentować segment na tyle mały, w którym
modelu. Odpowiadało to klasie aut dostaw-

HISTORIA

ność ponad 2 ton. Drugi o DMC 3,5 tony

segmencie europejskie marki GM radziły

sobie całkiem dobrze, wykorzystując wersje
towarowe modeli osobowych.

Po przemyśleniu wymagań Pol-Mot,

konstruktorzy GM rekomendowali zaprojektowanie dwóch modeli furgonów z jak

Początkowo nie było jasne jaka będzie

powołania nawet polsko-amerykańskiej

Koncern liczył, że taki podmiot zapewni stałe

Gustawa Krupę.

Od strony technicznej projektem

opiekował się dyrektor techniczny FSC

pod klucz. GM oceniał ryzyko niepowodze-

personalnymi fabryki i Zjednoczenia Prze-

budowy przez Amerykanów budowy fabryki
nia jako zbyt duże.

Ostatecznie strony przyjęły, że Polska

będzie odpowiedzialna za zaprojektowanie

przestrzeni ładunkowej 11 m3 miał ładow-

maszyn oraz ich sprowadzenie, a także za
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1974 roku zmarłego w styczniu na atak serca

wpływy. Mniej entuzjazmu budził pomysł

największą ilością wspólnych komponentów.
Cięższy model o DMC 4 ton, objętością

Henryka Pawłowskiego, wcześniej dyrektora

i wzniesienie budynków (hal), instalację

Witold Witkowski. Wspólnie z dyrektorami
mysłu Motoryzacyjnego wybrał trzydziestu

konstruktorów, którzy pojechali do Vauxhalla

w Wielkiej Brytanii pracować przy technologii oraz konstrukcji samochodów. Ze strony
GM zespół był 4-krotnie liczniejszy.

Prace nad projektem samochodu

posuwały się szybko, podobnie jak przy

projektowaniu nowego zakładu. Amerykanie
odwiedzili dostawców finalisty i pracowali
nad kosztorysem inwestycji. Latem 1974

roku spodziewali się podpisać umowę we
wrześniu 1974 roku.

Miliardowa inwestycja

Początkowo Amerykanie szacowali, że

całkowite koszty kapitałowe sięgną 270 mln
dol. bez wliczania cen ziemi i budynków,
które zapewni polski rząd. Amerykański

Export Import Bank udzielił Polsce kredytu
na 350 mln dol. z oprocentowaniem 7,75
proc. rocznie.

Jednak już w lipcu 1974 roku GM

przedstawił nowy szczegółowy kosztorys,
który opiewał na 600 mln dol. Amerykanie przewidywali wzniesienie na terenie
lubelskiej FSC hali montażu głównego

o powierzchni 65 tys. mkw., tłoczni, kuźni,

Ford obiecał, że Exim Bank będzie

odlewni, zakładu produkcji skrzyń biegów,

jak najbardziej pomocny. Dodał jednak,

kierowniczych, kół, foteli, lamp. Łącznie

zainteresowane są także prywatne banki,

drugi zespół doprowadził do przyjęcia ponad
70 proc. zapisów umowy. Jednocześnie General Motors przystąpił do budowy przed-

tylnych mostów, wtryskiwaczy, przekładni

że rozszerzeniem handlu na Wschód

przewidywali wzniesienie 14 nowych hal

w tym Davida Rockefellera.

tak wysokiego stopnia zaawansowania tej

sowania, kontynuacja projekt Eurovan była

prace wstrzymano, jak się okazało na zawsze”

o powierzchni 270 tys. mkw.

Rachunek był zbyt wysoki i Pol-Mot

Pomimo różnych możliwości finan-

zażądał wykreślenia z inwestycji tłoczni,

coraz trudniejsza.

tralna tłocznia przemysłu motoryzacyjnego

inżynierów do obsługi przyszłej fabryki,

lewnia, kuźnia, kołownia, zakład produkcji

nad szczegółowymi rozwiązaniami konstruk-

ponieważ akurat modernizowana była cenw kieleckiej SHL. Zniknęły z planu od-

wtryskiwaczy do diesli, reflektorów. Po tych
cięciach koszty projektu zmalały do 397,4
mln dol.

Przekroczony budżet spowodował, że

FSC, która pocztą pantoflową ściągała

prototypowych pojazdów. Niestety, mimo

współpracy, decyzją polskiego rządu, dalsze

wspominał dyrektor FSC Henryk Pawłowski
na łamach książki Czesława Matuszka „Od
Lublina do Lublina”.

przestała odzywać się do rekrutowanych. „…

Kryzys nie dał szans

cyjno-technologicznymi, pracował w Anglii

townie pogarszający się stan gospodarki PRL.

uzgadniający ostateczną treść umowy. Ten

(liczonym w dolarach) deficytem handlu

zespół specjalistów, działał też drugi zespół

Powodem wstrzymania prac był rap-

Rok 1974 zamknął się ponad 2-miliardowym
zagranicznego Polski, w kolejnym był on

o połowę większy. – Po 1975 roku kończyły się

jesienią 1974 roku Pol-Mot nie podpisał

pieniądze, już czuć było zadyszkę. Tak stracili-

umowy z GM, choć oba rządy liczyły na tę

śmy projekt Eurovan. Gotowe prototypy czekały

uroczystość podczas spotkania w Waszyng-

u Vauxhalla w Luton – wspomina Czesław

tonie w październiku 1974 roku I sekretarza

Koskowski, który w Pol-Mot był zastępcą Jó-

KC PZPPR Edwarda Gierka z prezydentem

zefa Korony prowadzącego negocjacje z GM.

USA Geraldem Fordem.

Dodaje, że GM włożył w projekt duże

Suma wydatków przekraczała wielkość

kredytu Exim Banku, co Gierek powtór-

pieniądze i Polska musiała wypłacić odszko-

w lipcu 1975 roku. O projekcie przypomniał

nym projekcie stracił także GM, który nie

dowanie za niedoszłą umowę. Na przerwa-

nie poruszył goszcząc Forda w Warszawie

wprowadził nowego modelu do produkcji.

także premier Piotr Jaroszewicz, wskazując

Poprzestał na modernizacji Bedforda CF

na rosnący deficyt w wymianie handlowej.

i w 1987 roku wycofał ten furgon z europej-

Dodał, że umowa z GM jest bliska finalizacji,
a część produkcji przeznaczona jest na eks-

port. Sukces tego i innych projektów zależał
jednak od amerykańskich kredytów.

Zmodernizowany CF trafił pod marką Opel
Blitz na rynek niemiecki, ale nie podbił go
i zniknął z oferty w 1987 roku

skiego rynku. W tym samym roku zamknął
też wytwarzanie modeli dostawczych w fabryce w Luton. T&M
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MASZYNYBUDOWLANE
MIESIĘCZNIK SPECJALISTYCZNY

Kwestia
kosztów
TEKST: Leon Bilski ZDJĘCIA: T&M

Opony do maszyn budowlanych kosztują dużo więcej od ciężarowych i są eksploatowane w ciężkich
warunkach. Awarie oraz niewłaściwe użytkowanie mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, a na pewno
powodują finansowe straty.

J

ak polskie firmy budowlane postrzegają opony? Czy jest to dla nich istotny

temat, czy raczej drugorzędny, nabierający

znaczenia w razie awarii? Eksperci Bridgestone’a zwracają uwagę, że należy pamiętać o ogromnych kosztach ewentualnych

przestojów spowodowanych awarią ogumie-

nia. Temat jest więc poważny. Dlatego warto
dbać o stan techniczny opon oraz regularnie
je serwisować.

– Ze świadomością wśród polskich użyt-

kowników bywa różnie, jednak zdecydowana

większość zdaje sobie sprawę z konieczności dbania o ogumienie maszyn budowlanych – mówi
Przemysław Trzaskowski, rzecznik Bridgestone’a w Polsce. – Dodatkowo koszt prawidłowego serwisowania opon jest stosunkowo

niewielki w porównaniu ze stratami, jakie może
wywołać ich niewłaściwe eksploatowanie.
Prawidłowy dobór

Jak nie dopuścić do awarii? Zdaniem

specjalistów z firmy Bridgestone, najważniejsza rzecz to właściwy dobór opony do wa-

runków, w jakich będzie pracowała maszyna.
Chodzi o podłoże, obciążenia i pokonywane

dystanse. Drugą sprawą jest odpowiednie wykonywanie czynności serwisowych. Najlepiej
codziennie sprawdzać stan ogumienia ma-

szyn, zwracając szczególną uwagę na ciśnie-

nie oraz ewentualne uszkodzenia mechaniczne. Nie można dopuszczać do nadmiernego

wzrostu ani spadku ciśnienia, gdyż prowadzi
to do skrócenia żywotności ogumienia.

Wymiana opony w maszynie budowla-

nej to często skomplikowane przedsięwzięcie, więc wielu użytkowników zabezpiecza

biega zakleszczaniu się ostrych przedmiotów

nawierzchniach nieutwardzonych. Charak-

Postępująca specjalizacja

małością, co pozwala na bezawaryjną pracę

powinny gwarantować możliwość sprawnego

Formy dystrybucji

ność na wszystkich możliwych rodzajach

szyn budowlanych walka cenowa pomiędzy

czanie bieżnika oraz odporność na uszko-

zaczyna brakować miejsca na marże hurtowni

w rowkach opony.

Opony do maszyn budowlanych

poruszania się i jak najlepszą przyczep-

nawierzchni. Istotne jest też samooczysz-

dzenia podczas pracy w różnych warunkach

pogodowych. Bardzo trudne jest osiągnięcie
idealnych parametrów w każdej sytuacji,

dlatego producenci coraz częściej decydują

się na specjalizację. Poszczególne modele są

opracowywane pod kątem zadań, do których
przeznaczone są maszyny.

Najczęściej stosowanym rozróżnieniem

teryzują się znacznie zwiększoną wytrzyw kopalniach czy kamieniołomach.

– Na rynku ciężkich opon do ma-

dostawcami jest coraz bardziej widoczna,

i pośredników – uważa Przemysław Trza-

skowski (Bridgestone). – W związku z tym

w tej chwili na rynku największe szanse mają
producenci opon współpracujący z wyspecjali-

zowanymi serwisami bezpośrednio obsługują-

cymi floty. Obsługa opon budowalnych wymaga
odpowiedniej wiedzy oraz wyposażenia.

Kluczowe staje się więc nie tylko zapewnienie

się przed awarią posiadając na składzie

jest podział na opony drogowo-terenowe oraz

klientom odpowiedniego produktu, ale również

pracuje w szczególnie trudnych warunkach,

wać, gdy maszyna jest użytkowana w trudnym

Na przykładzie Nokiana

stosuje się wypełnianie opon elastomerem lub

Opony drogowo-terenowe posiadają wzmoc-

nowoczesne ogumienie do maszyn stosowa-

piecza przed przebiciem opony, ale jest dość

ich konstrukcja wspomaga też stabilność na

Ground Kare jest modelem do koparek

rych rodzajów maszyn dostępne są też pełne

przyspieszonemu zużyciu są stosowane dla

koła zapasowe. W przypadku gdy maszyna

typowo terenowe. Pierwszy typ należy stoso-

na przykład na wysypiskach odpadów, często

terenie przez nie więcej niż 20 proc. czasu.

innymi środkami. Rozwiązanie to zabez-

nioną odporność na zewnętrzne uszkodzenia,

drogie i kłopotliwe technicznie. Dla niektó-

zakrętach. Osobne rozwiązania zapobiegające

opony stanowiące najlepsze znane zabezpie-

opon kierujących i napędowych.

czenie przed awarią. Inny, techniczny sposób
to odpowiedni wzór bieżnika, który zapo-

Opony typowo terenowe są rekomen-

dowane przy częstszej eksploatacji maszyn na

jego profesjonalny serwis.

Jakimi cechami charakteryzuje się

nych na budowach? Przykładowo Nokian

i koparkoładowarek. Najnowsze trendy związane z robotami ziemnymi są takie, że duże,
wielofunkcyjne maszyny, z ciężkim robo-

czym osprzętem wymagają opon o większej

nośności. Kolejna tendencja to przejazdy po

Trucks & Machines | 25

OPONY PRZEMYSŁOWE
drogach, dłuższe i z większymi prędkościami,
co oznacza że opony muszą zapewniać dobre
właściwości jezdne i być odporne na zużycie

na utwardzonych drogach. Trzecim trendem
jest wymóg łagodnego traktowania gleby

i umożliwienia precyzyjnej pracy – zasadnicze cechy podczas zadań w parkach czy na
mniejszych przestrzeniach.

Armor Gard 2 to model dla koparek,

operujących przede wszystkim w miastach.

Oferuje większą stabilność i dłuższą żywot-

ność w porównaniu z poprzednią generacją,
Armor Gard. Umożliwia bardzo stabilną

i płynną pracę. Nowa, szersza konstrukcja

bieżnika obniża nacisk na podłoże i sprawia,
że opona jest bardziej trwała. W połączeniu
z większą o 12 proc. ilością gumy w ścieral-

nej warstwie oznacza to dłuższą żywotność,
również na asfalcie.

Przypomnijmy przy okazji, że Nokian

od lat specjalizuje się w oponach do maszyn

leśnych. Muszą one wyróżniać się przyczepnością, ale nie wyrządzającą szkody w glebie, trwałością, przystosowaniem do pracy

RYNEK

z łańcuchami i gąsienicami. Taki jest Nokian
Forest King TRS 2+. T&M
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Bobcat uruchamia nowy program finansowania
fabrycznego w odpowiedzi na obecną sytuację na rynku

Z

myślą o wsparciu polskich klientów w obecnych ciężkich czasach Bobcat właśnie wprowadził
wyjątkowe rozwiązanie finansowania fabrycznego „Zacznij pracę od razu, zapłać później“
(„Work now, pay later”), zapewniając bardzo atrakcyjną możliwość przesunięcia pierwszej raty o 90
dni od daty zakupu maszyny. Ponadto oprocentowanie wszystkich rat wynosi 0 %, co zapewnia
atrakcyjność tej formy finansowania maszyn Bobcat przez cały okres spłaty. Program ten dostępny
jest dla klientów operujących we wszystkich branżach, włączając w to wynajem, rolnictwo, ogrodnictwo, gospodarkę odpadami, recykling czy prace ziemne. Finansować w ten sposób można wszystkie
maszyny marki Bobcat: ładowarki teleskopowe, minikoparki czy ładowarki burtowe. Oferta jest
bardzo prosta i przejrzysta – bez „małych liter” czy dodatkowych warunków. T&M

Nokian Ground King przetestowany

W

kwietniu u dealerów pojawiły się cztery rozmiary traktorowych opon Nokian Ground King:
540/65 R28, 540/65 R30, 650/65 R38, 650/65 R42. Cała gama będzie liczyła 14 rozmiarów.
W ubiegłym roku przedprodukcyjne egzemplarze tego modelu przeszły długie testy w niemieckiej
firmie rolniczej Blunk GmbH na ciągniku Fendt 724 Vario. Średni czas użytkowania w terenie
wyniósł 62 proc., a na drodze 38 proc. Okazało się, że w porównaniu z oponą klasy premium innego
producenta, na polu z głębokimi uprawami Nokian miał lepsze przekazywanie mocy na podłoże
z 2 proc. mniejszym poślizgiem kół. Taka wydajność to efekt zastosowania wzoru bieżnika Hybrilug, który przyczyniał się także do mniejszego
obciążenia gleby i szybszego odrastania trawy. Ground King odznaczał się zmniejszonym zużyciem bieżnika oraz paliwa. Użytkownicy pozytywnie oceniali komfort jazdy, niższy hałas i dobre prowadzenie. T&M
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