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6		 NOVICE Volkswagen e-Bulli > Volkswagen je legendarno
		 klasiko iz leta 1966 predelal, vanj vgradil električni pogon
		 in digitalno tehnologijo.
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34 PREDSTAVITEV Kamaz Continent > Ruski proizvajalec je
		 prikazal koncept tovornjaka, ki bi bil lahko na cestah 		
		 čez pet let.
42 PREDSTAVITEV Iveco S-Way Fit Cab > Konceptna ideja

O nastali situaciji, kateri smo priča zadnje tedne, nima
smisla izgubljati preveč besed, saj vas z njo bombardirajo
že iz vseh medijskih in socialnih kanalov. Se pa v teh časih
še enkrat več kaže, kako pomembna je logistika.
Vsi, ki smo tako ali drugače vpeti v ta del gospodarstva, se tega zavedamo, žal pa tega ne bi mogli reči za
politične odločevalce. Tu so prvi na izpitu padli naši južni
sosedi s prepovedjo tranzitnega prometa in strogimi nadzori na meji, ki so pripeljali do 30-kilometrskih zastojev na
dolenjski avtocest in dolgih čakalnih dob. Temu so dodali
še obvezno 14-dnevno karanteno za vse domače voznike,
ki se vrnejo iz tujine, s čimer so v prvi vrsti blokirali tuje voznike, ki se niso mogli vrniti v svoje domače države, predvsem pa kaznovali svoje prevoznike, saj je to dobesedno
ustavilo mednarodni promet blaga, medtem ko so ga tuji
prevozniki še vedno lahko opravljali na njihovem ozemlju.
A naši sosedi niso edini, ki so pozabili na pomembnost
logistike, saj so s časom ukrepe vendarle umilili, večja kritika leti na Evropsko unijo, ki se na nastale prometne situacije skoraj ne odziva. Medtem ko posamezne države sproščajo omejitve tovornega prometa in sprejemajo izjeme,
kar se tiče dovoljenih časov vožnje in obveznih počitkov,
pa iz Bruslja ni glasu. Pričakovali bi, da bo ravno Evropska
komisija za mobilnost in promet tista, ki bo prva državam
članicam naročila sprostitev zapor in uvedla poenotene izjeme glede časov vožnje, pa se to še do danes ni zgodilo.
To bi olajšalo delo vsem vpetim, tako prevoznikom in voznikom kot tudi nadzornim organom.
Težko si predstavljam, kako bo izgledalo dokazovanje
prometnemu inšpektorju čez kakšno leto, kakšne izjeme
glede časov vožnje so veljale v teh tednih v neki tuji državi.
A po drugi strani je do tja še dolga pot; bolj zavita kot ravna
in bolj strma kot položna.

bostjan.pauser@bmslovenia.si

		 kabine, ki vozniku omogoča telovadbo med počitki.
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		Luksuzni potniški dostavnik bo poskrbel za prevoz 		
		 potnikov na najvišjem nivoju.
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		Pri Schmitzu so ponjavo s hitrim pomikom namenili 		
		 tudi nadgradnjam in tandemom.

68 TEHNIKA iGurt za zanesljivejše pritrjevanje tovora >

		BPW je predstavil preprosto rešitev, ki vozniku sporoča
		 napetost pritrjevalnega pasu.

72 TEHNIKA Carrier Transicold Vector HE 19 > Nova družina
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nedopustna. Ponatis dovoljen samo z dovoljenjem

VOLKSWAGEN CADDY

Iz Wolfsburga prihaja popolnoma nova
generacija Caddyja, ki je sodobnejši in
prostornejši.

uredništva in vedno z navedbo vira. Uredništvo si pridružuje pravico do (ne)objave prispevkov in redaktorskih posegov vanje. Za podatke in navedbe v prispevkih odgovarjajo avtorji osebno.

NOVICE

Nadgradnja 'pajek' za
najzahtevnejše naloge

KLASIK Z ELEKTRIČNIM POGONOM

Nadgradnja za nemškega partnerja je opremljena z dvigalom
Palfinger PK 19500T dosega 10
metrov, s hidravlično drsno platformo dolžine 6.300 milimetrov,
hidravličnim vitlom, sistemom za
vleko vozil in s hidravlično izvlečno rampo. Dvigalo, platforma,
rampe in ostalo je mogoče upravljati prek brezžičnega upravljalnika. Nadgradnja stoji na Mercedes-Benzu Actros 1835L 4x2.

Zaustavljena proizvodnja
vozil v Evropi
Vsi glavni proizvajalci tovornih
vozil so zaustavili proizvodnjo,
nove odločitve o ponovnem zagonu pa sprejemajo na vsaka
dva tedna, vendar glede na razširjenost epidemije v Evropi zaenkrat ne kaže, da bi bil ponoven zagon blizu. Podobna je tudi
situacija pri večini proizvajalcev osebnih in dostavnih vozil.
Dobra novica je vsaj, da so se po
dveh mesecih karantene na Kitajskem stvari že začele normalizirati, z njimi pa tudi proizvodnja dobrin in ostale panoge.

VOLKSWAGEN E-BULLI
Volkswagen je preuredil svoj legendarni kombi iz leta 1966 in mu vgradil električni pogon,
novo podvozje in kopico modernih digitalnih tehnologij. Lahko ga tudi kupite!

ELEKTRIKA

ABT e-Transporter 6.1
Po predstavitvi novega modela Volkswagen Transport 6.1 je
sedaj podjetje ABT ponudilo tudi
njegovo električno izvedbo. Dostavnik je na voljo z dolgo medosno razdaljo in 6,7 m3 tovornega prostora ter nosilnostjo od
977 do 1.096 kilogramov. V izvedbah Kombi in Caravelle lahko
električni e-Transporter prevaža
do devet oseb.
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NOVE BATERIJE, KI NE GORIJO
B
YD je predstavil nov tip baterij, imenovanih Blade,
ki naj bi popolnoma spremenile pogled na varnost
električnih vozil. Nova baterija prinaša prednosti, tako
kar se tiče požarne varnosti kot tudi energijske gostote, njen razvoj pa je trajal več
let. Posamezne celice so združene skupaj v 'mrežo' in
nato vstavljene v baterijski paket. Zaradi
prostorsko optimizirane
zasnove je gostota celic v
baterijskem paketu lahko povečana za do 50 % v primerjavi s
konvencionalnimi litij-železo-fosfatnimi baterijami.
Če pride do predrtja celic baterije Blade, ne
pride do vžiga niti se ne tvori dim, prav tako pa
ni pretiranega segrevanja zunanjega ohišja. Test

je pokazal, da se je ohišje pri predrtju segrelo samo na
30 do 60 °C, medtem ko se obstoječe ionske baterije segrejejo na več kot 500 °C, pri tem pa nastane tudi
močan plamen, pri konvencionalnih litij-železo-fosfatnih baterijah pa prihaja do temperatur med
200 in 400 °C. Pri testiranjih so nov tip baterij izpostavili tudi visokim temperaturam do 300 °C, jih zvili in prekomerno napolnili do 260
%, pa v nobenem od
teh primerov ni
prišlo do požara
ali eksplozije. BYD
je ob predstavitvi povedal, da so jih že kontaktirali številni proizvajalci, ki želijo
uporabljati nov tip baterije za svoja
električna vozila.

NOVICE

Največja hitrost je omejena
na 130 km/h, medtem ko je
originalni Bulli dosegel le
105 km/h.

Notranjost je dobila moderno ročico menjalnika in nekaj digitalnih
detajlov s prikazom dosega. Pod stropom je velik ekran infotainment
sistema.

G

re za zanimiv koncept restavriranja enega najbolj ikoničnih
kombijev vseh časov. BULLI iz leta
1966 je tako dobil povsem novo
podvozje, motor z notranjim izgorevanjem so zamenjali z električnim, malemu kombiju pa dodali
še kopico novodobnih elementov.
Mali štirivaljni bokserski motor s
44 konjskimi močmi so odstranili
in ga zamenjali z elektromotorjem
moči 61 kW oziroma 83 KM, s tem
pa največjo hitrost s 105 km/h dvignili na avtocestnih 130 km/h. Ne
le da ima motor skoraj dvakrat toliko moči, tudi navor se je podvo-

jil z nekdanjih 102 Nm na 212 Nm
in seveda je navor na voljo že od
prvega trenutka. Menjalnik so tudi
zamenjali za enostopenjski prenosnik, da vse skupaj dobro izgleda,
so uporabili kar klasično prestavno ročico iz novih Volkswagnov.
Baterija hrani 45 kWh energije in
jo je na izmeničnem toku mogoče polniti s hitrostjo med 2,2 in
22 kilovati, na enosmernem toku
pa z do 50 kW. V primeru slednjega je 80-odstotno polna v 40 minutah. Zagotavljajo 200-kilometrski doseg.
Spredaj in zadaj so uporabili mul-

tilink vpetje koles, sodobne nastavljive blažilnike in amortizerje,
moderne kolutne zavore z zračenimi diski so na vseh kolesih, za

lažje vihtenje volana pa skrbi elektro-mehanski servo ojačevalnik.
Zunanjega izgleda skorajda
niso spreminjali, dodali so le
LED-luči in smerokaze ter vozilo odeli v dve atraktivni barvi. Izbirate lahko med barvama
'Energetic Orange Metallic' ali
'Golden Sand Metallic'.
Notranjost ima poleg moderne
prestavne ročice pod stropom
še velik zaslon za navigacijo in
ostale podatke, drugačne merilnike, digitalni radio in odlično ozvočenje s subwooferjem,
na srečo pa je volanski obroč
ostal enak, torej velik in malce štorast.
Puristi boste nad takšno predelavo morda zgroženi, vseeno
pa je treba priznati, da gre za
domiselno predelavo, ki ohranja večino legendarnih lastnosti. In če vas izjemno mika, si
ga lahko tudi kupite, zanj želijo
64.900 EUR.

Štirivaljni bencinski bokser
motor moči 44
KM je zamenjal
elektromotor
moči 61 kW
(83 KM).

OBLETNICA

125 LET PRVEGA AVTOBUSA NA BENCINSKI POGON

P

odjetje Benz & Cie. je 12. marca 1895 dostavilo prvi avtobus z motorjem z notranjim zgorevanjem, ki je povezal nemška mesta Siegen, Netphen in
Deuz. Prvi bencinski motor je zaznamoval revolucijo
v segmentu, za katerega so bili takrat značilne konjske vprege in parni stroji. Prvi avtobus z bencinskim
motorjem je uporabljalo podjetje Netphener Omnibus,
ki je junija istega leta kupilo še enega. Obe vozili sta
imeli zadaj enovaljni 2,9-litrski vzdolžno nameščen
motor s 3,7 kW (5 KM). V opisu avtobusov so takrat
navedli še mrežast prtljažnik za prtljago, napis "Siegen - Netphen - Deuz" in oštevilčene sedeže v notranjosti. Čeprav je promet z avtobusoma potekal le do
zime 1895/96, je 12. marec 1895 še vedno prelomnica v zgodovini potniškega prometa, saj označuje prehod s konjske vleke in parnih strojev na motorje z notranjim zgorevanjem.
APRIL/MAJ 2020
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NOVICE

Palfingerjeva delovna
košara
Delovna košara P240A z višinskim dosegom 24 metrov
stoji na modelu Iveco Daily
50C16 in je namenjena podjetju KJKP Park Sarajevo. Največja nosilnost košare je 250 kilogramov, bočni doseg pa znaša
10,8 metra. Večnamenski delovni stroj je namenjen komunalnim storitvam, odvozu vejevja, popravilu javne razsvetljave,
okraševanju ulic in podobnim
opravkom.

NIKOLA BADGER

ELEKTRIČNI PICKUP Z
900 KONJSKIMI MOČMI
Najprej tovornjaki, sedaj pa so v tovarni Nikola Motor predstavili še poltovornjak z
električnim motorjem, ki ga bodo poganjale baterije ali gorivne celice.

N

200.000 Citroënov
Berlingo
Manj kot leto in pol po
predstavitvi nove generacije je
Citroën na vseh trgih skupaj prodal že več kot 200.000 Berlingov
tretje generacije. Gre za skupno število vseh različic, torej potniških in tovornih, od teh so jih
150.000 prodali v Evropi, s tem
pa je postal drugi najbolje prodajani model znamke, prehiteva
ga le še C3. Med prodanimi sta
okoli dve tretjini 'padli' na tovorne različice, ostalo tretjino predstavljajo potniške.

ikola Motor je ameriška tovarna, ki je pred leti postala poznana zaradi agresivne promocije svojih električnih tovornjakov
na gorivne celice oziroma vodik,
v Evropi pa bodo kmalu prisotni
s tovornjaki, ki jih bodo izdelovali
skupaj z znamko Iveco.
Na podoben način Nikola sedaj
razširja svojo ponudbo in predstavlja poltovornjak, ki ga bo prav
tako gnala elektrika, to pa bo dobil
prek baterij ali gorivnih celic, odvisno, kakšno različico boste pač izbrali. In tudi v tem primeru bo podjetje Nikola zagotovilo baterijo,
vozilo pa bo priskrbel drug proizvajalec, ki trenutno še ni znan.
V teh prvih najavah zagotavljajo,
da bo imel Badger vsaj 666 kilovatov kratkotrajne moči oziroma
več kot 900 konjičkov, ves čas pa
bo vozniku na voljo vsaj 334 kW
moči oziroma 455 konjskih moči,
sicer bi se baterija izpraznila na
poti do prve trgovine. Tudi navor

je sila impresiven. Vsako kolo ima
svoj elektromotor in vsak elektromotor proizvede kar 1.330 Nm navora, kar pomeni, da boste s takšnim pickupom pnevmatike zlahka
spremenili v radirko. Boste pa z
Badgerjem lahko do 12 ur napajali še druge naprave do moči 15 kilovatov, na primer pet indukcijskih

kuhalnikov, hladilnik, nekaj televizij in kavomat, da si boste lažje
predstavljali.
Pravijo, da bo imela baterija energijo 160 kilovatnih ur, kar naj bi zadostovalo za 480 prevoženih kilometrov oziroma še enkrat toliko,
če bo poleg takšnih baterij v vozilu še sistem gorivnih celic z moč-

PREDPISI

Hino in Toyota razvijata
vozilo na vodik
Toyota in Hino skupaj razvijata
tovornjak na vodik oziroma na
gorivne celice. Obe podjetji namreč menita, da je vodik edina
alternativa za težke tovornjake,
če želijo doseči ničelne emisije, obdržati enak doseg vozil in
hitro polnjenje rezervoarjev.
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POTRJEN PAKET MOBILNOSTI
Dokončno je bil potrjen mobilnostni sveženj, o
katerem se je govorilo že vsaj zadnji dve leti.

E

vropski svet je odobril spremembo prometnih predpisov
v Evropski uniji, znanih kot "paket mobilnosti". "Nova
pravila bodo izboljšala delovne pogoje voznikov, uvedla posebna pravila za napotitev voznikov v mednarodni promet
in posodobila pravila glede dostopa do panoge cestnega
prometa. Omogočili bodo tudi učinkovitejšo uveljavitev pravil," trdi Svet. Vendar pa osem držav resno dvomi o tem.
Odobritev paketa mobilnosti s strani Sveta EU pomeni, da
se je delo na področju predpisov končalo. Zdaj mora sveženj mobilnosti odobriti Evropski parlament. "Nova pravila želijo zagotoviti ravnotežje med izboljšanjem delovnih
in socialnih razmer voznikov in svobodo prevoznikov pri
opravljanju čezmejnih storitev. Povečali bodo tudi varnost
v cestnem prometu. Pojasnjene so bile tudi nekatere prej
nejasne določbe in končana neenaka uporaba predpisov
v posameznih državah članicah," ugotavlja Svet EU. Novostim so nasprotovale: Poljska, Bolgarija, Ciper, Litva, Latvija, Malta, Romunija in Madžarska.

NOVICE

jo 120 kW in 8-kilogramsko zalogo
vodika. Za hitre premike z mesta
bodo skrbeli superkondenzatorji s
hitrim proženjem, do stotice bo z
mesta potreboval le 2,9 sekunde,
tak sistem se bo izkazal tudi pri
večjih terenskih ali tovornih obremenitvah.
Pravo vozilo naj bi prvič ugledali letos septembra, dolgo naj bi bilo
5,89 metra in zmožno vleke do 9
ton težke prikolice. Verjetno dovolj
celo za karakter Donalda Trumpa.

NOVI MOTOR

SCANIA L S SEDEMLITRSKIM MOTORJEM
Z

ahvaljujoč manjši masi motorja DC07 se je nosilnost serije L povečala za okoli 360 kilogramov, 7-litrski pogonski agregat pa je na voljo v
različicah z 220, 250 in 280 konjskimi močmi. Pri Scanii pravijo, da so bili
najprej z mislimi pri razvoju in uporabi večjega 9-litrskega motorja, ki bi bil
primeren za težje razmere, na koncu pa so se pri seriji L vseeno odločili za
vgradnjo manjšega motorja DC07, ki je lažji in bolj fleksibilen. Motor Scania
DC07 so prvič predstavili leta
2017 in bo najprej na voljo v
kombinaciji s kabino P. Lahek,
a robusten, šestvaljni motor
prostornine 6,7 litra v najmočnejši različici torej ponuja 280
konjskih moči in 1.200 Nm navora, ta je na voljo pri vsega
1.050 vrtljajih v minuti. Kot je
že praksa drugje, je ta motor le
'SCR-only' in nima povratnega
kroženja izpušnih plinov EGR.
APRIL/MAJ 2020
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NOVICE
ELEKTRIKA

300 vozil e-NV200
za DPD
Nissan bo letos do sredine leta dostavil 300 električnih
kombijev e-NV200, in sicer mednarodnemu logističnemu podjetju DPD. S to dostavo bodo floto
električnih vozil pri DPD-ju potrojili (trenutno 150 vozil). DPD
je sicer eno največjih logističnih
podjetij v Veliki Britaniji in letno
dostavi okoli 250 milijonov pošiljk, do konca leta pa računajo,
da bi deset odstotkov teh dostavili že z električnimi vozili. 

Razmere na mejnih
prehodih
Da bi pomagalo voznikom in lastnikom prevoznih podjetij v teh
težkih razmerah, je podjetje Sixfold
izdalo interaktivni zemljevid vseh
mejnih prehodov v Evropi, prek katerega lahko dobijo realen vpogled o zastojih in čakalnih dobah.
Zemljevid je na voljo na povezavi
https://covid-19.sixfold.com/.

Schmitz nadaljuje z
dostavami
Schmitz Cargobull je sporočil, da nadaljujejo z dobavo vseh
vrst svojih proizvodov in vse proizvodne linije delujejo, so pa seveda upoštevali vse potrebne
zaščite. Prevzemi njihovih proizvodov so tako mogoči na vseh
lokacijah v skladu z regulatornimi zahtevami. To pomeni, da je
1.700 Schmitz Cargobulovih servisnih partnerjev na razpolago
prevoznikom, vsi pa upoštevajo
lokalne predpise, vezane na zaščito zdravja.

RENAULT TRUCKS ZAČENJA S SERIJSKO
PROIZVODNJO ELEKTRIČNIH TOVORNJAKOV

E

lektrična vozila so postala za Renault Truck sedanjost
tako s komercialnega kot tudi proizvodnega vidika. V
marcu so namreč začeli s proizvodnjo modelov D in D Wide
Z.E. v svoji tovarni Blainville-sur-Orne v Normandiji. Tovarna tam stoji že od leta 1957 in je specializirana za izdelavo
srednjetežkih vozil in kabin za tovornjake. Slednjih dnevno izdelajo kar 240, obenem pa sestavijo 72 novih tovornjakov. In prav v tem obratu bodo sedaj izdelovali tudi električna vozila.
V tovarni so zato uvedli določene modifikacije;
ob proizvodni liniji tako stoji nova 1.800 m2 velika
stavba, namenjena tehničnim operacijam za električna vozila, obenem pa stavba služi za shranjevanje določenih komponent in baterijskih sklopov.
Teden preden električni tovornjak zapelje po pro-

ELEKTRIKA

ELEKTRIČNA SCANIA G 350 Z
DOSEGOM 120 KILOMETROV

Z

atem, ko je Scania za potrebe norveške maloprodajne
verige ASKO pred časom prilagodila štiri svoja vozila na
vodikov pogon, so jim sedaj ponudili še dve električni vozili z
baterijami. Vsak od obeh tovornjakov ima baterijo z energijo
165 kWh, kar bo zadostovalo za okoli 120 prevoženih kilometrov. Gre za tovornjak največje skupne dovoljene mase 27 ton,
v konfiguraciji pogona 6x2 in z elektromotorjem moči 290 kW
ter z 2.200 Nm navora, ki prek dvostopenjskega reduktorja
poganja kolesi.
Baterije se prek
enosmerne povezave lahko
polnijo s kar
150 kW moči,
klasičen priložen polnilnik za
dvosmerno polnjenje pa zagotavlja hitrost
polnjenja s 15
kilovati.

TIMOCOM RAZŠIRJA
DOSTOPNOST UPORABNIKOV
DO TOVORA IN SKLADIŠČ

V

času krize je Timocom poskrbel za razširjanje možnosti dostopa do njihovih storitev kar od doma. Naročniki, ki imajo svoje licence vezane na naslov IP, lahko sedaj
do storitev dostopajo tudi od doma in ne le iz pisarne ter
tako preverjajo stanje tovora, količino skladiščenega tovora in ostale parametre. Poleg tega družba Timocom odpira mrežo več kot 43.000 podjetij za vse, ki trenutno nimajo
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izvodni liniji, se začne že njegova proizvodnja. Dodajajo
se različne komponente, torej motor, pogon, menjalnik, na
enaki liniji pa se sestavljajo klasična in električna vozila D
ter D Wide Z.E. Skupno potrebujejo 50 ur za izdelavo električnega tovornjaka, pri Renaultu pa predvidevajo, da bodo
električna tovorna vozila do leta 2025 pri njih predstavljala deset odstotkov prodaje.

ELEKTRIČNI AVTOBUSI
S SONČNIMI CELICAMI

A

vstrijski K-Bus, ki ima proizvodnji obrat v
Murski Soboti, je pred kratkim dobavil več
električno gnanih mini oz. midi busov. Med njimi
so tudi avtobusi, opremljeni s šestimi paneli s
sončnimi celicami na strehi, ki pomagajo napajati baterije in tako delujejo kot podaljševalnik dosega – sončna energija namreč napaja
sekundarne porabnike, kot je klimatska naprava oz. ogrevanje, na ta način ostane večji delež
energije iz glavnih baterij namenjene le pogonu.
Prav tako zanimivo pa je večje dostavno vozilo,
ki se ponaša z lahko konstrukcijo in ima zato
ob največji dovoljeni skupni masi 4,25 tone nosilnost kar 1,7 tone. Vozilo bo za prevoz tovora
uporabljal muzej v Kölnu.

svoje operativne mreže prometnih in logističnih partnerjev, da bi lahko še naprej oskrbovale svoje stranke z nujno
potrebnim blagom. Kdor se sedaj ponovno prijavi, lahko
uporablja sistem Timocom brez pristojbin in brez pogodbenih obveznosti celotno prihodnje četrtletje.

NOVICE
ELEKTRIKA

KOMUNALNI DAF CF ELECTRIC
DAF že dve leti testira svoje
električne vlačilce CF v
konfiguraciji 4x2, sedaj pa so začeli
še s šasijami konfiguracije 6x2.

P

rvi takšen model ima nadgradnjo za komunalne storitve oziroma za odvoz komunalnih odpadkov. Triosni tovornjak ima veliko nosilnost (največja dovoljena skupna masa je 28
ton), zahvaljujoč krmiljeni tretji osi pa je tudi
zelo okreten. Enako kot ostali električni CF-i
tudi ta uporablja VDL-ov električni pogonski
sklop z močjo 280 kilovatov in 2.000 Nm navora. Baterija ima energijo 170 kilovatih ur, kar
je dovolj za celodnevne potrebe.

Pri Tatri fokus na
reševalnih enotah
Češka Tatra kljub izrednim razmeram deluje nemoteno. Tovornjaki, ki slovijo po svoji robustni zasnovi in odličnih terenskih
zmogljivostih, so še posebej priljubljeni pri reševalnih enotah,
kot so gasilci, civilna zaščita in
vojska. Ker so reševalne enote
pomembne pri obvladovanju trenutnih razmer, so se pri Tatri odločili, da njihovim vozilom namenijo največjo prioriteto. To velja
tako pri dobavah rezervnih delov
kot tudi pri vzdrževanju vozil.

ŠIRJENJE PROIZVODNJE

PROIZVODNJA IVECOVIH AVTOBUSOV V OTOKARJU

I

veco Bus in Otokar sta podpisala sporazum o proizvodnji avtobusov, ki jih bodo izdelovali v Otokarjevi tovarni v Turčiji. Na ta način želi Iveco povečati kapacitete za
proizvodnjo svojih modelov in posledično prodajo na mednarodnih trgih, pa tudi
modelov, ki so na voljo izključno v Evropi, na Bližnjem in Srednjem vzhodu in v
Afriki. Vsi avtobusi z logotipom znamke Iveco bodo imeli motorje FPT in bodo
na trg prišli v sredini prihodnjega leta.
Avtobuse bodo proizvajali v tovarni Sa-

karya skupaj z Otokarjevimi modeli, obe podjetji pa sporočata, da gre za dolgoročno sodelovanje, ki ju bo dvignilo na višji nivo.

10.000 nadgradenj
iz Leylanda
Leyland Trucks, ki skupaj z
DAF-om sodi v skupino v Paccar,
je posebnost v evropskem tovornjaškem svetu, saj le DAF ponuja
izdelavo nadgradnje v svoji lastni
tovarni. Nadgradnje so na voljo
za 4x2 šasije modelov LF in CF.
Na voljo so furgoni, nadgradnje s
ponjavo in aerodinamično oblikovane nadgradnje, pred kratkim pa
so v tovarni izdelali svojo 10.000
nadgradnjo.

Serdar Görgüç, Otokar, Gerrit Marx in
Sylvain Blaise, Iveco

DKV BOX KMALU TUDI ZA ITALIJANSKE AVTOCESTE

N

ajvečji upravljavec italijanskega avtocestnega omrežja Autostrade per l'Italia, S.p.A., je podpisal pogodbo
o uvedbi DKV BOX ITALIA za brezgotovinsko obračunavanje cestnine za vsa tovorna vozila s skupno dovoljeno
maso nad 3,5 tone. Družba Autostrade per l'Italia, S.p.A.,
upravlja z več kot 3.000 km avtocest oziroma z več kot
polovico vseh plačljivih avtocest v Italiji.
S podpisom pogodbe se odpirajo vrata za dokončno potrditev družbe DKV EURO SERVICE kot certificirane ponudnice storitev za združenje koncesionarjev za avtoceste in
predore (AISCAT). V bližnji prihodnosti pričakujemo tudi
potrditev za DKV BOX EUROPE.
"To je pomemben mejnik v zgodovini našega podjetja,"
pravi Jérôme Lejeune, direktor za cestnine pri družbi DKV
EURO SERVICE. "Zelo nas veseli, da smo s sporazumom z
družbo Autostrade per l'Italia naredili velik korak in strankam ponudili našo napravo za plačevanje cestnine na italijanskih avtocestah za tovorna vozila s skupno dovoljeno maso nad 3,5 tone." Roberto Tomasi, izvršni direktor
pri družbi Autostrade per l'Italia, dodaja: "DKV EURO SERVICE je pomemben strateški partner za razvoj digitalnih

storitev v naši mreži, saj tako spodbujamo konkurenčnost med najboljšimi akterji na trgu. Veselimo se uspešnega sodelovanja."
Italijanske cestninske postaje so posebej za ta namen opremili z ustrezno programsko in strojno opremo ter z oznakami, ki bodo voznika vodile na vozne pasove na cestninskih
postajah, kjer bo lahko uporabil napravo DKV BOX ITALIA.

e-Canter za irsko pošto
Prvi električni lahek tovornjak
v evropski ponudbi je vse bolj
prisoten na cestah – najnovejši kupec je irska pošta, ki ga bo
uporabljala za dostavo po Dublinu. Električnega e-Canterja poganja elektromotor moči 129
kW z največjim navorom 390
Nm, elektriko pa hrani paket
šestih visokonapetostnih litij-
ijonskih baterij, tako da doseg
znaša okoli sto kilometrov.
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VOLVO FH, FM IN FMX

Težki program pri Volvu predstavlja
približno dve tretjini celotne prodaje.

PRENOVA TEŽKE
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TEKST Boštjan Paušer FOTO Volvo Trucks

Švedski proizvajalec je že drugi letos, ki je
poskrbel za istočasno prenovo večjega števila
modelov. Novosti so bili deležni vsi štirje modeli,
ki pokrivajo segment nad 18 ton največje
dovoljene mase, kjer je Volvo tudi najmočnejši.

Tokratna prenova je zajela Volvov težki program, ki s štirimi
modeli zajema tovornjake z največjo dovoljeno maso nad 18 ton.

T

ežek program, kamor sodijo modeli FM, FMX, FH in
FH16, predstavlja pri Volvu kar
dve tretjini vse prodaje, zato je
jasno, da gre za najpomembnej-

še modele v ponudbi. Prenova
prinaša predvsem tehnične novosti, s katerimi se povečujeta
varnost in voznikovo udobje bivanja v kabini.

Tokratna prenova tovornjakov prihaja po sedmih
letih od predstavitve modelov.

EGA PROGRAMA

APRIL/MAJ 2020 kamion&bus
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NOVA ZASLONA

Osrednje merilnike je zamenjal 12-palčni LCD-zaslon, ki
omogoča štiri različne prikaze informacij.
14

kamion & bus

APRIL/MAJ 2020

Glavna novost v notranjosti kabin
pri vseh modelih sta dva nova zaslona. Klasične merilnike na armaturni plošči je nadomestil barvni
LCD-zaslon visoke ločljivosti z diagonalo 12 palcev, ki omogoča prilagodljiv prikaz informacij o vožnji
– vozniku so na voljo štirje različni prikazi.
Desni zaslon, nameščen na sredinskem delu armaturne plošče,
namenjen prikazu multimedijskega sistema, navigacije in slike kamer ter nastavljanju funkcij vozila,
je postal večji in sedaj meri devet
palcev ter je pomaknjen nekoliko
bližje vozniku. Ta ga lahko upravlja
prek stikal na volanu ali na dotik,
sistem pa prepozna tudi glasovne ukaze. Zaslon ni postal le večji,
temveč ima spremenjeno tudi grafiko, tako da so podatki med vožnjo lažje berljivi.
V notranjosti kabin so novi materiali tekstilnih oblog sedežev in nji-

Gibanje po kabini olajšata nova konzola
in ročica avtomatiziranega menjalnika
I-Shift na sedežu.

www. kamion-bus.si

Na armaturi so nova stikala za upravljanje s prezračevanjem in multimedijskim sistemom, katerega 9-palčni
zaslon je nameščen bliže vozniku. Nova so tudi stikala na volanskem obroču.

Ergonomija in preglednost
delovnega mesta ostajata
na najvišjem nivoju.
Spremenjeni sredinski
predali so opremljeni s
senzorjem, ki samodejno
prižge osvetlitev, ko se
voznik približa z roko.

hove barvne kombinacije, med katerimi je moč najti tudi nekoliko
retro kombinacijo. Na armaturni
plošči je novost še osvetlitev odprtega predala, ki se s pomočjo senzorja gibanja vklopi samodejno, ko
voznik približa roko.
V primeru, da se prevoznik ne odloči za stikala avtomatiziranega
menjalnika, nameščena na armaturni plošči, ampak za klasično
konzolo menjalnika I-Shift na vo-

Na zadnji steni kabine so lahko
shranjevalne omarice, ležišče pa
nudi dvig zgornjega dela.

Ena najboljših kabin na trgu je postala še boljša – izbirati je mogoče med petimi velikostmi, enim ali
dvema ležiščema in stojno višino. Izboljšana je kakovost materialov, vozniku pa je na voljo tudi veliko
odlagalnih predalov.

znikovem sedežu, je sedaj ta povsem na novo oblikovana – bolj
kompaktna in tako vozniku olajša gibanje po kabini v času počitka. Ko je govora o počitku, sta na
voljo dve ležišči; klasično penasto
in ležišče z žepkastimi vzmetni v
treh trdotah.
Novosti so tudi pri volanskem
obroču – ta ima nova stikala, še
bolj dobrodošla pa je možnost
nastavljanja volana tudi po naklonu za 20° pri modelih FM in FMX –
tako si voznik lahko bolj prilagodi
svoj sedežni položaj.
Povečanje in premik pozicije desnega zaslona je zahteval nekaj
sprememb sredinskega dela armaturne plošče – nova so stikala
za upravljanje s klimatsko napravo
in radijskim sprejemnikom, spremenjena pa so še odlagalna mesta za pijačo.
APRIL/MAJ 2020 kamion&bus
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PRENOVA ZA FH IN FH16
Pri dolgoprogaših FH in FH16 se
že na zunaj vidi, da sta bila deležna
prenove; spremenjena je prednja
maska, ki je pri modelu FH16 dobila kromirane pokončne reže, novi
so matrični LED-žarometi, ki so
mnogo ožji in tako še bolj izrazito
poudarjajo obliko bumeranga oz.
črke V, kar vam je ljubše. S to spremembo žarometov je ta oblikovalska linija še bolj poudarjena in se
nadaljuje naprej na stranska vrata.
Prav tako so spremenjene meglenke in spodnji del odbijača, medtem ko so se smerniki z roba vozila premaknili na spodnji del vrat.
Zmanjšana je plastika pod brisalci vetrobranskega stekla, medtem
ko je kromiran logotip postal nekoliko večji.

ŠE VEČ VARNOSTI
Znamka Volvo je že vrsto let sinonim za varnost, zato ne preseneča,
da so tudi tokrat pripravili nekaj novosti na tem področju. V spodnjem
delu nosilca desnega vzvratnega
ogledala je lahko nameščena kamera, ki s sliko pokriva sprednji

Širokokotna kamera, nameščena
v nosilcu desnega ogledala,
pokriva desni bok tovornjaka,
sliko pa prikazuje na zaslonu v
kabini.
16
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FH ima novo
masko v obliki
satja, spremenjene
so stopnice v
maski ter spodnji
in vogalni del
odbijača z novimi
žarometi.

V ponudbi ostaja
specialna oprema,
kot sta npr. jekleni
prednji odbijač in
zaščita luči.

MATRIČNE LED-LUČI
Dolgi snop je pri matričnih LED-žarometih razdeljen v segmente, ki jih pokrivajo posamezne
LED-diode – vsak žaromet ima štiri reflektorje in
12 LED-enot. To pomeni, da se lahko le-te individualno ugašajo glede na vozila pred tovornjakom
oz. nasproti prihajajoči promet, ki jih zaznavata radar in kamera. Na ta način žarometi ne zaslepijo voznikov teh vozil, medtem ko so ostali
segmenti okoli vozila še vedno aktivni oz. osvetljeni. S tem se za voznika močno izboljšuje vidljivost pri nočni vožnji in posledično tudi varnost za
vse udeležence v prometu.
Matrični LED-žarometi so na voljo za modela FH
in FH16.

www. kamion-bus.si

desni bok tovornjaka. Voznik ima
tako boljši pregled nad okolico in
lahko lažje zazna morebitne pešce,
kolesarje ali druge ovire, ki se lahko nahajajo v mrtvem kotu.
Izboljšan je radarski tempomat
ACC (Addaptive Cruise Control), ki
ima razširjen obseg delovanja in
sedaj deluje tudi do popolne zaustavitve ter nudi t. i. stop&go funkcijo, ko tovornjak po popolni zaustavitvi zopet samodejno spelje in
sledi vozilu pred seboj. Nov je tudi
sistem za nadzor hitrosti pri spustih – ta s samodejnim zaviranjem
omogoča, da vozilo ne prekorači
nastavljene hitrosti. Poleg vztrajnostne zavore, kot sta motorna
zavora ali opcijski retarder, pri svojem delovanju po potrebi uporablja tudi delovne zavore. Pogoj za
delovanje obeh novih sistemov je
elektronski zavorni sistem EBS,
ki je sedaj del serijske opreme pri
vseh tovornjakih.
Zadnja v sklopu novosti s področja varnosti pa je kamera za prepoznavanje prometnih znakov, ki
voznika opozarja na prepovedi
prehitevanja, omejitve hitrosti ali
omejitve vožnje za tovorna vozila.

FH16 se vizualno še bolj loči od
ostalih modelov s kromirano masko
s pokončnimi režami, ki naj bi
simbolizirala vodni slap.

Posodobljen sistem I-Save omogoča
dodatna do dva odstotka manjšo
porabo goriva.
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FM ima z novimi kabinami 10 odstotkov
boljšo neposredno vidljivost.

NOVE KABINE ZA FM IN FMX
Največja novost tokratne prenove modelov so nove kabine za modela FM in FMX. Ta sta pri zadnji
prenovi pred sedmimi leti obdrža-

Ogledala brez ohišja
povečujejo vidljivost še
posebej v križiščih in
rondojih.

FM je priljubljen pri
regionalni distribuciji
in prevozu razsutih
tovorov, kjer je
pomembna nizka masa
vozila.
18
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la prejšnjo karoserijsko strukturo in dobila le novo masko ter notranjost, tokrat pa je nova celotna
kabina. Pričakovano gre za kabino, poznano iz večjih modelov FH,

ki je prejela nov pod, tako da je
na šasijo lahko nameščena nižje,
povsem nove pa so kratke izvedbe
brez ležišča in podaljšane za prevoz posadke.

Nove kabine prinašajo najmanj en kubični meter več prostora, nove
barvne kombinacije notranjosti in več odlagalnih mest. Varnost
povečujejo stopnice s protidrsno površino.

Tokrat ni korenitih novosti na
področju pogonskega sklopa, saj
se je zadnja večja
prenova pri Volvu
zgodila lani, ko so
predstavili paket
rešitev z imenom
I-Save, ki s pomočjo dodatne turbine oz. t. i. sistema
Turbocompound pri 13-litrskih motorjih D13TC povečuje navor in
prispeva k do sedem odstotkov manjši porabi goriva. Vseeno pa so
na Švedskem pripravili nekaj novosti pri oseh – nove so krmilne osi
z zračnim vzmetenjem za prvo in drugo os z dovoljeno osno obremenitvijo deset ton, na voljo je tandemska pogonska os z največjo
dovoljeno skupno obremenitvijo 38 ton, ki je omogočila dvig največje dovoljene mase vozila na 150 ton. Zadnja v sklopi novosti pri
oseh se dotika vodilnih in sledilnih krmiljenih osi – pri teh je bil povečan kot zasuka, s čimer se zmanjšuje obračalni krog tovornjaka.
To je še posebej dobrodošlo pri vožnji po mestnih središčih in gradbiščih, hkrati pa se zmanjšuje tudi obraba pnevmatik.

NOVE KABINE ZA MODELA FM IN FMX

Notranja višina
Notranja višina nad
motornim tunelom

Nizka dnevna
kabina
148 cm

Dnevna kabina

Spalna kabina

164 cm

Nizka spalna
kabina
148 cm

104 cm

164 cm

Povišana spalna
kabina Globetrotter
201 cm

Kabina za
posadko
159 cm

120 cm

104 cm

120 cm

157 cm

/

FMX kraljuje na gradbiščih in v najtežjih
delovnih pogojih ter je tovarniško na voljo
z do petimi osmi.
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NOVOSTI PRI PONUDBI OSI

Ponudba kabin za modela FM in
FMX obsega šest izvedb; poleg
spalne, nizke spalne in povišane
Globetrotter so tu še tri povsem
nove – dve kratki dnevni kabini s
standardno in nizko streho ter podaljšana dvojna kabina za prevoz
posadke, v kateri je prostora za
skupno do devet oseb (dve spredaj in do sedem zadaj), ki bo najbolj priljubljena predvsem za gasilska vozila.
V vseh novih kabinah znaša višina
motornega tunela 44 centimetrov,
medtem ko se višina nad motornim tunelom glede na višino strehe giblje med 104 centimetri pri
nizkih izvedbah kabin, prek 120 pri
standardnih do 157 centimetrov,
kolikor jih nudi najprostornejša povišana kabina Globetrotter.

Novo vrtljivo stikalo za krmiljenje zapor
diferencialov je bolj dostopno in olajša
vklop.
APRIL/MAJ 2020 kamion&bus
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Notranjost prinaša digitalizacijo z LCD-zasloni namesto merilnikov, višina motornega tunela pa znaša 44
centimetrov.
VEČ PROSTORA IN UDOBJA
Nove kabine prinašajo boljšo vidljivost, A-stebriček je ožji in bolj
pokončen, bočno steklo na vra-

tih poteka nižje, nova so vzvratna
ogledala brez ohišja, ki bi zmanjševalo mrtvi kot, na voljo pa je
tudi kamera za desni bok. Kabi-

ne so hkrati tudi prostornejše – v
primerjavi s prejšnjimi prinašajo
vsaj en kubični meter več prostora, večji so odlagalni predali in na-

PONUDBA MOTORJEV
MOTOR

D11K

D13K

Norma
Število valjev
Prostornina (l)

Euro 6
6
10,8

Hod (mm)
Vrtina (mm)
Kompresijsko razmerje
Ekonomično območje
(v/min)
Motorna zavora
Motorna zavora VEB

D16K

G13C

Euro 6
6
12,8

D13K460TC
D13K500TC
Euro 6
6
12,8

Euro 6
6
16,1

Euro 6
6
12,8

152

158

158

165

158

123

131

131

144

131

17:01

18:01

17:01

16:01

17:01

1.000–1.500

950–1.400

900-1.300

950–1.400

1.000–1.400

160 kW
(2.400 v/min)
290 kW
(2400 v/min)

200 kW
(2.300 v/min)

375 kW
(2.300 v/min)

230 kW
(2.200 v/min)

Motorna zavora VEB+

-

-

-

-

-

375 kW
(2.300 v/min)

375 kW
(2.300 v/min)

470 kW
(2.200 v/min)

375 kW
(2.300 v/min)

PREGLED MOČI IN NAVORA

D11K330
D11K380
D11K430

MOČ
(kW/KM)
245/330
280/380
317/430

PRI
v/min
1.600–1.900
1.700–1.800
1.700–1.800

NAVOR
(Nm)
1.600
1.800
2.050

PRI
v/min
950–1.400
950–1.400
1.058-1.400

D11K460

339/460

1.700–1.800

2.200

1.050–1.400

D13K420

309/420

1.400–1.800

2.100

860–1.400

D13K460

345/460

1.400–1.800

2.300

900–1.400

D13K460TC

345/460

1.250–1.600

2.600

900 – 1.300

D13K500

368/500

1.530–1.800

2.500

980–1.270

D13K500TC

368/500

1.250–1.600

2.800

900–1.300

D13K540

397/540

1.450–1.800

2.600

1.000–1.450

D16K550

410/550

1.380–1.700

2.800

900 – 1.380

D16K650

480/650

1.450-1.700

3.150

950–1.450

D16K750

550/750

1.600–1.800

3.550

950–1.400

G13C420

309/420

1.400–1.800

2.100

1.000–1.400

G13C460

338/460

1.700–1.800

2.300

1.050–1.400

MOTOR

20

kamion & bus

APRIL/MAJ 2020

FM

FMX

FH

FH16

FM je na voljo s
šestimi različnimi
kabinami in tako
primeren za
najrazličnejše
potrebe.

bor možnosti, s katerimi tovornjak postane mobilna pisarna. Ne
moremo pa tudi mimo dejstva, da
imajo nove kabine večjo konstrukcijsko trdnost in posledično nudijo več varnosti za voznika v primeru nesreče.
Vozniki bodo veseli večjega udobja med počitki, ležišče pri spalnih

www. kamion-bus.si

Kabina za prevoz
posadke je novost
v Volovi ponudbi
modelov FM in
FMX.

kabinah je nameščeno višje, zato
so odlagalni predali pod posteljo
večji, opcijsko pa so na voljo tudi
omarice na zadnji steni. Izboljšana je toplotna in zvočna izolacija
kabine. Udobje in varnost pri vstopanju v kabino in izstopanju iz nje
povečujejo nove stopnice s protidrsno površino.

Zadnji del dvojne kabine lahko sprejme do sedem oseb in bo najbolj
pogosta izbira pri gasilskih vozilih.

FMX je najbolj pogosto
opremljen z nadgradnjo
prekucnika. Nova
tandemska os z
dovoljeno obremenitvijo
38 ton je dobrodošla
predvsem za delo izven
javnih cest.

PREGLED MODELOV
MODEL
Število kabin
Razpon moči
Alternativni pogoni

FH16

FH

FM

FMX

5
550–750 KM
Biodizel, HVO

5
420–540 KM
LNG, biodizel, HVO

6
330–500 KM
LNG, biodizel, HVO

6
330–540 KM
Biodizel, HVO

APRIL/MAJ 2020 kamion&bus
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I NA PODROČJU
PROMETA
Z omejitvami in prepovedjo opravljanja dejavnosti so se na področju prometa
pojavile številne novosti, ki so pomembne za transportni sektor. Preverili pa smo tudi, kako je z
delovanjem servisov gospodarskih vozil.
TEKST Boštjan Paušer

N

a Ministrstvu za infrastrukturo so pripravili odgovore na
najpogostejša vprašanja s področja prometa, ki so se do sedaj
pojavila v zvezi z epidemijo koronavirusa (covid-19). Objavljamo
aktualno stanje do zaključka redakcije, ker pa dnevno prihaja do
novosti in sprememb, vam svetujemo, da redno spremljate spletne strani ministrstva.

PODALJŠANJE
VELJAVNOSTI
PROMETNIH DOVOLJENJ
IN REGISTRACIJE NOVIH
VOZIL
Vlada je z odlokom (Uradni list
RS, št. 27/20) začasno prepovedala izvajanje tehničnih pregledov

in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo
v tahografskih delavnicah. Prepoved velja do 16. aprila 2020,
veljavnost prometnih dovoljenj,
vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR-certifikatov za
prevoz nevarnega blaga, ki jim zaradi prepovedi poteče veljavnost
od uveljavitve tega odloka do 16.
aprila 2020, pa se podaljša do 16.
maja 2020.
Podaljšanje veljavnosti prometnih
dovoljenj velja tudi za preizkusne
tablice, ki jim pred nastopom odloka ni potekla veljavnost. Ukrep
prav tako onemogoča odjavo motornega vozila.
Odlok ne preprečuje uporabe
motornega vozila v tujini, saj je

pristojno ministrstvo o sprejetju odloka obvestilo evropske države oz. njihove pristojne organe
pregona.
Med nujne zadeve, ki jih je mogoče opraviti, je uvrščeno le izdajanje dovoljenj, ki so nujna za izvajanje pridobitne dejavnosti, s
katero se ukvarja posameznik ali
gospodarski subjekt (prometna
dovoljenja za prvo registracijo homologiranih tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in
njihovih priklopnikov ter delovnih
strojev ipd.). Ministrstvo za infrastrukturo si prizadeva, da bi bilo
čim prej mogoče izvajati tudi registracijske postopke ostalih vozil
ob spoštovanju vseh navodil za
omejitev širjenja koronavirusa.

PODALJŠANJE
VELJAVNOSTI VOZNIŠKIH
DOVOLJENJ
Vlada je z Odlokom o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in
pooblaščenim organizacijam s
področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 32/20) začasno prepovedala
delovanje šol za voznike. Prepoved velja do 16. aprila 2020, veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah
in ADR-certifikatov o usposobljenosti voznika, ki zaradi prepovedi potečejo od uveljavitve tega
odloka do 16. aprila 2020, se po-
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daljša do 16. maja 2020. Odlok
ne preprečuje vožnje v tujini, saj
je pristojno ministrstvo o sprejetju odloka obvestilo evropske države oz. njihove pristojne organe
pregona.

POTNIŠKI PROMET
Za opravljanje vsega potniškega
prometa (notranji javni potniški
promet in mednarodni občasni in
linijski prevozi) velja prepoved do
preklica.

Servisna mreža in dobava rezervnih delov delujeta normalno,
zaželena je najava pred prihodom na servis, vozniki pa morajo
upoštevati tudi splošna navodila glede zaščitnih ukrepov za
preprečevanje okužbe.

TOVORNI PROMET

veljajo v Republiki Sloveniji za notranje in mednarodne prevoze naslednja odstopanja od Uredbe (ES)
št. 561/2006:
• Maksimalni dnevni čas vožnje
se podaljša na 11 ur (predhodno 9 ur).
• Najdaljši tedenski dovoljeni
čas vožnje se podaljša na 60 ur
(predhodno 56 ur).
• Maksimalno dovoljeni skupni
čas vožnje v katerih koli dveh zaporednih tednih se podaljša na
96 ur (predhodno 90 ur).
• Najmanj 45-minutni neprekinjeni
odmor se izvede po 5 urah in pol
(predhodno po 4 urah in pol).
• Redni dnevni čas počitka se
skrajša na 9 ur (predhodno 11 ur).
• Redni tedenski čas poVeljavnost registracij, kode 95,
čitka: po šestih 24-urADR-certifikatoc in overitev
nih obdobjih (predtahografov se podaljša do
hodno najpozneje na
koncu šestih 24-urnih
16. maja.
obdobij od konca predhodnega tedenskega
časa počitka).
Za konvojski tranzit sta predvidena
mejna prehoda Obrežje in Gruškovje. Tovorni promet na Madžarsko
ODPRAVA OMEJITEV
je omogočen. Tranzitni tovorni proPROMETA
met poteka po avtocestah.
Na cestah v Republiki Sloveniji je dovoljen promet tovornih voODSTOPANJA GLEDE
zil in skupin vozil, katerih največČASOV VOŽENJ IN
ja dovoljena masa presega 7.500
POČITKOV
kg, tudi ob nedeljah in dela prostih
V obdobju od 16. 3. do 14. 4. 2020
dnevih od 8. do 21. ure.
Tovorni promet se odvija, se pa
preventivno svetuje, da imajo prevozniki pri vstopu v tujino s seboj
ustrezna potrdila o opravljanju dejavnosti.
Vstop tovornega prometa iz Italije je urejen z Odredbo o določitvi
pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz italijanske republike zaradi
preprečevanja širjenja nalezljive bolezni. Za prehod tovornega prometa na slovensko-avstrijski meji ni
posebnosti. Vstop tovornega prometa na Hrvaško, s končnim ciljem
na Hrvaškem, je omogočen. Tovorni tranzit čez Hrvaško poteka konvojsko s policijskim spremstvom.

Sproščene so omejitve prepovedi vožnje ob nedeljah, podobno je
tudi v ostalih evropskih državah. Pri delovnem času in obveznih
počitkih je dovoljenih pet odstopanj, ki pa žal niso poenotena na
ravni Evropske unije.
24
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Kljub izrednim razmeram servisi gospodarskih vozil delujejo, nekateri le z nekoliko spremenjenim delovnim časom. Deluje tudi podpora
asistence na cesti in dobava rezervnih delov.
Čeprav niso toliko medijsko izpostavljeni, so vozniki tovornjakov, skupaj z zdravniki, gasilci in policisti, trenutno najpomembnejši ljudje ne
le v Sloveniji, ampak tudi širše po svetu. Vidimo lahko, da kljub vsem

DAF
Servisna centra Cordia obratujeta, vendar samo po predhodni najavi.
V času obiska morajo obiskovalci upoštevati določila gibanja, uporabe zaščitne opreme in sredstev. Asistenca ITS deluje nemoteno.
Servis Medvode: delovni čas 7.00–15.00
Kontakt za naročanje: Janez Drinovec 041 677 875
Servis Maribor: delovni čas 7.00–16.00
Kontakt za naročanje: Matjaž Bitenc 041 378 091

težavam dobava blaga in sanitetnega materiala deluje brez večjih težav, za kar so zaslužni ravno vozniki, prevozniki in njihovi tovornjaki. O voznikih bomo govorili ob drugi priložnosti, a za tovornjake, ki
se vozijo, so potrebni vzdrževanje in nadomestni deli. Kljub ukrepom
vse storitve popravila gospodarskih vozil delujejo, in to večinoma velja tudi za dobavo rezervnih delov.

Ford Trucks
Servis tovornih vozil v prodajno-servisnem centru na Celovški cesti
492 v Ljubljani deluje nemoteno. Pred prihodom na servis je zaželena telefonska najava, vozniki pa morajo spoštovati splošna navodila glede preprečevanja okužbe.
Tel. 01 810 7501

Iveco
Vsi Ivecovi servisi obratujejo z okrnjeno zasedbo in po skrajšanem
delovnem času, ena ekipa je na čakanju na domu. Zaželena je navaja, saj to omogoča hitrejše odpravljanje težav. Pri predaji in prevzemu

vozila so za preprečevanje širjenja okužb omejeni osebni stiki. Mobilna asistenca 24/7 deluje nemoteno. Delovni čas: 7.00–15.00 oz.
8.00–16.00.

MAN
Trenutno delavnice v mreži MAN delujejo v celoti. Prav tako je strankam v primeru nujnih posegov na voljo MAN Mobile 24. Stranke ne
vstopajo v poslovne prostore, če to zaradi narave poslovanja ni nujno potrebno. V tem primeru stranke posamično vstopajo v poslovno
zgradbo v spremstvu zaposlenega, ki poskrbi za varnostni protokol
preventivnih ukrepov. Uvedeno je brezstično poslovanje. Stranke tako
vse naloge opravijo prek okna in napovedi na telefonske številke, ki so

navedene na obvestilu pri vstopnih vratih.
Ponedeljek–petek 7.00–19.00
Sobota 7.30–15.00
Nedelja, prazniki zaprto
Tel.: +386 (0)1 5309 300
e-pošta: mandelavnica@man.eu
MAN Mobile 24: +386 (0)59 233 100.

Mercedes-Benz
Servis gospodarskih vozil in nujna pomoč na cesti delujeta nemoteno. So pa v skladu z navodili in smernicami NIJZ sprejeli ukrepe, s
katerimi so zaščitili zaposlene in stranke. Strankam priporočajo, da
se zaradi varnostnih ukrepov predhodno naročijo po telefonu.
Servis gospodarskih vozil, avtobusov in lahkih dostavnih vozil:
tel.: 01 588 3600 ali 041 404 834

Scania
Scanijini servisi in poslovalnice v Sloveniji delujejo nemoteno. Pri obisku poslovnih enot poteka nov protokol. Zaradi zagotavljanja varnosti
voznikov in zaposlenih je do nadaljnjega vstop nezaposlenim osebam v poslovne prostore omejen. Najava ni potrebna, šoferji pa v Ljubljani počakajo v posebnem prostoru, kjer se morajo razkužiti. Vstop
brez rokavic in mask ni dovoljen. Servisa Kozina in Maribor pa stranke
sprejemata zunaj, vstop v poslovne prostore ni dovoljen.
Za okvarjena vozila, ki so bila na območju karantene, je treba urediti

Volvo Trucks
Volvo Trucks skupaj s celotno evropsko mrežo dela vse, kar lahko, da
še naprej opravlja storitve za stranke. Spremenjen je delovni čas delavnic v Sloveniji in prodaje nadomestnih delov. Novi odpiralni čas je
od ponedeljka do petka od 8. do 17. ure. Potrebna je predhodna rezer-
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SERVISNA MREŽA DELUJE NORMALNO

Renault Trucks
Celotna mreža servisnih centrov Renault Trucks je odprta. Odpiralni čas je od ponedeljka do petka od 8. do 17. ure. Pred prihodom na
servis je zaželena telefonska najava. Asistenca 24/7 deluje nemoteno in je na voljo na telefonski številki 00800 1234 2424.

transport do Scanijine delavnice, saj Scanijina asistenca na terenu ne
more zagotoviti predpisane dezinfekcije vozila.
Aktualni delovni časi poslovnih enot:
Scania Ljubljana: ponedeljek–petek 7.30–20.00, sobota 8.00–15.00
Scania Maribor: ponedeljek–petek 7.30–20.00, sobota 8.00–15.00
Scania Kozina: ponedeljek–petek 8.00–16.00, sobota 7.00–13.00
(sprememba)

vacija termina. Storitev Volvo Action (VAS) še naprej zagotavlja storitev 24 ur na dan in je na voljo na:
VAS – Volvo Trucks Ljubljana: 051 33 54 10
VAS – Volvo Trucks Maribor: 051 69 32 02
VAS – Volvo Trucks Divača: 051 21 45 75
APRIL/MAJ 2020 kamion&bus
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TE

Pri Daimler
Trucksu so lani ustvarili 2,5 milijarde evrov
dobička, kar je kljub stagnaciji trga tretji najboljši
rezultat v zgodovini, in načrti so bili tudi za letos
optimistični, dokler se ni pojavil covid-19, ki bo
do temeljev pretresel evropsko in tudi svetovno
gospodarstvo.
TEKST Dubravko Majetić FOTO Daimler, dm

P

rvi človek Daimler Trucksa AG,
Martin Daum, je februarja pokazal številke, ki so vlivale optimizem. Daimlerjeva kamionska divizija je v preteklem letu ustvarila
zaslužek v višini 2,5 milijarde evrov,
kar je tretji najboljši rezultat v zgodovini znamke. To se je zgodilo
kljub dejstvu, da je leta 2019 v primerjavi z letom 2018 prodaja padla za 11 %. Letos so v razvoj novih
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proizvodov in tehnologij nameravali vložiti 1,7 milijarde evrov, seveda
predvsem v smeri okoljsko sprejemljivejših tehnologij in zmanjšanja izpustov CO2. Letos novega
Actrosa ponujajo na vseh evropskih trgih in tudi v Braziliji, v Indiji pa so obnovili celotno ponudbo
Daimlerjevih vozil. A nedolgo po
tem sestanku se je začela pandemija, zato bo zanimivo videti, kako

Martin Daum poudarja, da bodo pri Daimlerju v naslednjem obdobju
maksimalno doprinesli k izboljšanju transporta blaga in ljudi ter trajnosti
in samostojnosti te pomembne dejavnosti v svetovnem gospodarstvu.
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NAPREDNE
EHNOLOGIJE

dročju infrastrukture. Pri Daimlerju
dajejo prednost avtonomni vožnji in
intenzivno vlagajo v njen razvoj. Pri
tem so ena od prvih znamk, ki je to
tudi uresničila na ameriškem ozemlju. V ta namen intenzivirajo sodelovanje s podjetjem Torc Robotics,
specialistom za sisteme avtonomne
vožnje. Skozi to sodelovanje pri Daimlerju nameravajo investirati dodatnih 500 milijonov evrov in tako doprinesti k reševanju problema vedno
večjega pomanjkanja poklicnih voznikov v Evropi in tudi širše.

DAIMLER TRUCKS & TORC
ROBOTICS

Prenovljeni Actros ima v primerjavi s predhodnikom 5 %
manjšo porabo goriva – 1,5 % so k temu prispevale kamere, ki
so nadomestile klasična vzvratna ogledala.

Podjetji nadaljujeta s skupnimi testiranji sistemov avtonomne vožnje
četrte stopnje. S testiranji iz laboratorijev prehajajo na javne prometnice, seveda v Ameriki. Združena
skupina inženirjev je januarja letos
predvidela nekoliko prometnic, na
katerih bodo potekala testiranja. V
prvi vrsti bodo preizkušali varnostne sisteme in se trudili predvideti vse situacije, v kakršnih se v prometu lahko znajdejo takšna vozila.
Osnovna naloga je razviti sistem z
ničelno toleranco na napake in morebitne prometne nesreče. Da, raziskovanje je obsežno in njegov cilj je
doseganje novih spoznanj na tem

Daimler Trucks in Torc Robotics skupaj nadaljujeta s testiranji sistema avtonomne vožnje na 4.
nivoju. Cilj je razviti sistem z ničelno toleranco na napake in morebitne prometne nesreče.
bodo realizirali ta načrt do konca letošnjega leta. Neodvisno od
tega so pri Daimlerju že napovedali zmanjšanje stroškov za okoli 550 milijonov evrov do konca leta
2022. To naj bi uresničili s povečanjem učinkovitosti na vseh ravneh
in dodatnim izboljšanjem sistemov
kakovosti, pa tudi z zmanjšanjem
stroškov dela (plač zaposlenih) za
okoli 300 milijonov evrov.

NOVE TEHNOLOGIJE
V katero smer razvoja novih tehnologij gredo pri Daimlerju? Jasno
je, da je izbrana smer elektrifikacija transporta. Tu ni več dilem glede
distribucije, pri transportu na dolge
razdalje pa se na horizontu kaže vodik. Toda velikega napredka ni pričakovati brez resnih posegov na poAPRIL/MAJ 2020
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privlačnem in prodornem področju. Na mizi so moderne tehnologije, in sicer od umetne inteligence,
nove senzorike do naprednih vizijskih sistemov. Vozilo aktivno komunicira z drugimi vozili okoli sebe,
s svojim lastnikom, uporabnikom
transportnih storitev in prometno
infrastrukturo. Zapleteno, a vsekakor rešljivo v korist prihodnjega trajnostnega in samostojnega transporta.

E-MOBILTY
Ker je pri uporabi električnih vozil infrastruktura velik izziv, Daimler začenja projekt eTruck Charging Initiative. Dragocena pobuda,
ki naj bi izboljšala infrastrukturo
električnih polnilnic tudi za tovorna, ne samo osebna vozila. Iniciativi se pridružujejo proizvajalci ele-

Nova energetska mreža bo sprejemala in vračala energijo iz baterij nazaj v omrežje odvisno od
razporeda voženj tovornjaka in trenutnih potreb vozila oz. omrežja.

ACTROSOVA AERODINAMIKA
Novi Actros ima v primerjavi s predhodnikom 5
odstotkov manjšo porabo goriva. Samo kamere,
ki so nadomestile zunanja klasična vzvratna ogledala, prihranijo 1,5 odstotka goriva. Zanimivo je,
da je poraba modelov letnika 2019 v primerjavi z
Actrosi iz leta 2011 manjša za okoli 15 odstotkov.
K temu prihranku je doprineslo več sistemov, a iz-

Projekt eTruck Charging
Initiative naj bi izboljšal
infrastrukturo polnilnic za
tovorna vozila.

boljšanje aerodinamičnih lastnosti
kabine gotovo zavzema pomembno
mesto. Prav zato so nas Daimlerjevi
inženirji peljali na sprehod skoz tovarniški vetrovnik v Stuttgartu. Kot
enega od najstarejših v Evropi, a še
vedno zelo uporabnega, ga koristijo za razvoj vseh Daimlerjevih vozil.
Močan aksialni ventilator z devetimi lopaticami delovnega premera
8,5 metra lahko generira veter moči
do 17 boforov, kar je tudi največja
stopnja po Beaufortovi lestvici, kar
pomeni hitrosti, višje od 200 km/h.
Ventilator poganjata dva istosmerna elektromotorja moči po 250 kW.
Za takšne sile ob hitrosti vetra 250
km/h je skozi 125 m dolg vetrovnik
treba potisniti 9.000 kubičnih metrov zraka.
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ktričnih polnilnic, proizvajalci in
distributerji električne energije in
proizvajalci programske opreme
za upravljanje procesa polnjenja
akumulatorjev. Zgodbo vodi Daimler, sisteme pa preizkušajo na
tovarniškem dvorišču, kjer smo
imeli priložnost videti, kako delujejo in se polnijo Daimlerjevi električni tovornjaki. Sistemi bi morali
biti postavljeni na dvoriščih prevoznikov in ne na javnih površinah.
Razvijajo tudi novo energetsko
mrežo, v kateri bodo na pameten
način koristili akumulatorje vozil. Akumulatorji bodo sprejemali in vračali električno energijo v
mrežo – v odvisnosti od razporeda voženj tovornjakov in trenutnih
potreb vozila ter tudi od potreb
električne mreže. Preizkušajo različne koncepte polnjenja akumulatorjev, delajo pa tudi na njihovi
konstrukciji. Poznavajoč Daimler,
bi te rešitve v Evropi lahko hitro
postale standard.

www. kamion-bus.si
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TESTIRANJE NOVIH TOVORNJAKOV

POD
KRINKO
Novega
tovornjaka čaka dolga pot, preden bo pripravljen za serijsko
proizvodnjo. Ključni del te poti so testne vožnje – z njimi
preizkusijo delovanje vseh komponent in vozilo izpostavijo
ekstremnim pogojem. Na Švedskem recimo vozijo po
zaledenelih cestah pri minus 45 °C.
TEKST Tanita Hecking FOTO MAN, Dirk Bruniecki, Bernhard Huber

T

ovornjak se s škripajočimi pnevmatikami ustavi na
mestu, na asfaltu so črni sledovi
pnevmatik, voznik pa ima nasmešek na obrazu. Delovalo je, zavorna asistenca za zaviranje v sili je
40-tonsko kompozicijo uspešno
ustavila pred oviro. Črno-bele kamuflažne nalepke sporočajo, da
gre za posebno vozilo – pod njimi se skriva novi TGX. Šlo je le
za enega izmed mnogih preizkusov, ki so jih pri MAN-u opravili pred letošnjo predstavitvijo novih modelov.

OD PROTOTIPOV DO
KONČNIH IZDELKOV
Nov model so v vseh izvedbah
preizkušali štiri leta. Več kot sto
testnih voznikov in inženirjev je
s 60 vozili opravilo skoraj pet milijonov testnih kilometrov, da so
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se prepričali, da tovornjaki izpolnjujejo vsa pričakovanja prevoznikov.
Testi se začnejo izvajati že s prvimi prototipi in se nadaljujejo do
končnih različic tovornjakov, pri
tem pa tesno sodelujejo inženirji,
mehaniki in vozniki. Tovornjaki so
opremljeni tudi s specialno merilno opremo – na enem testnem vozilu je tako lahko tudi do 250 merilnih mest. Meritve se zbirajo in
obdelujejo s pomočjo računalniških sistemov, ki poskušajo odkriti, kje so in ali bi lahko prišlo do pomanjkljivosti. Na testnih vožnjah
se vedno preverja tudi komunikacija posameznih komponent s celotnim vozilom – vse mora delovati brezhibno ne glede na to, ali
je tovornjak polno naložen, prazen
ali le pod delno obremenitvijo. Testni vozniki preizkusijo vse siste-

www. kamion-bus.si

Preden tovornjaki pridejo v serijsko
proizvodnjo, prestanejo številne
teste v ekstremnih pogojih.
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Maskirna črno-bela polepitev testnih vozil optično zakrije detajle, zato je na fotografijah zelo težko
prepoznati dejansko obliko novega tovornjaka. Vozilo se razkrije šele na predstavitvi.

V enem tovornjaku je med
testiranjem lahko tudi do 250
merilnih mest.

me pod različnimi pogoji.
MAN ima svojo lastno testno
stezo poleg tovarne v Münchnu.
Tam imajo možnost preizkuša-

tovornjaki pa so takrat izpostavljeni ekstremnim pogojem.

ti tovornjake, ko so še v začetni
fazi prototipov, medtem ko preizkušanje na javnih cestah simulira dejanske pogoje obratovanja

pri prevoznikih. Na koncu pridejo
na vrsto najtežji preizkusi, ki se
več mesecev izvajajo poleti v vroči Španiji in pozimi na Švedskem,

Testiranje vključuje 250 ljudi, in sicer od testnih voznikov do razvojnih inženirjev in tudi upravnega odbora,
ki spremlja napredek in dvakrat letno preizkusi vozila ter izmenja mnenja s testno ekipo.
32

kamion & bus

APRIL/MAJ 2020

ZA VOLANOM TUDI
UPRAVA
Tovornjakov pa ne preizkušajo le
razvojni inženirji in testni vozniki. Med temi poletnimi in zimskimi
testi ima vodstvo podjetja možnost, da sami ocenijo, kako daleč je razvoj novih vozil, in priložnost, da tudi sami sedejo za volan
in preizkusijo tovornjake. Tokratno
novo generacijo je uprava MAN-a
prvič lahko preizkusila med poletjem leta 2017.
Poleg vseh omenjenih so v fazo
testiranja vključeni tudi nekateri
izbrani prevozniki in njihovi vozniki, in sicer so združeni v t. i. svetovalni odbor strokovnjakov (Expert
Advisory Board). Preizkušajo posamezne komponente in sisteme
(kot je bil npr. predvidljiv topografski tempomat EfficientCruise), še
preden pridejo v serijsko proizvodnjo, in podajo predloge za izboljšave ali popravke.

NA POLEDENELIH CESTAH
Vremenski pogoji vplivajo na vozne lastnosti vozila in počutje voznika v kabini. Vsako leto se
okoli 250 zaposlenih s 50 vozili odpravi na zimska testiranja na Švedsko. Ta trajajo štiri mesece od decembra do marca, tovornjake in avtobuse
pa preizkušajo tako na zaprtih testnih progah, na
zamrznjenih jezerih kot tudi na javnih cestah, in to
pri temperaturah, ki padejo vse do minus 45 °C.
Glavni fokus je na prezračevanju, ogrevanju in klimatskem sistemu kot tudi na vožnji po spolzki

podlagi z majhnim koeficientom trenja. Tovornjak
mora biti tudi v zimskih pogojih udoben za voznika in varen za vožnjo. Tu testne voznike čaka najtežje delo, saj morajo pogosto še s prototipnimi
vozili, ki so v fazi razvoja, varno voziti po zaledenelih cestah, zato pri MAN-u to delo zaupajo le
najbolj izkušenim voznikom. Ob koncu zimskih
testiranj testno ekipo na Švedskem obišče upravni odbor podjetja, ki vozila lahko preizkusi in si izmenja mnenja s strokovnjaki.

VSE VEČ TESTIRANJ ZA
ASISTENČNE SISTEME
Pri testiranjih pa niso pozorni samo
na sisteme, ampak tudi na drobne
praktične podrobnosti, ki jih vozniki cenijo pri vsakodnevnem bivanju
v kabini, kot so na primer odlagalna
mesta na armaturni plošči ali okoli ležišča.
Testna ekipa je vključena v razvoj
varnostnih in asistenčnih sistemov.
Eden takšnih je nov pomočnik Turn
Assist, ki nadzira mrtvi kot ob vozilu. Gre za zahteven proces razvoja,
saj se sistem ne sme aktivirati po
nepotreben in mora voznika opozoriti le na pešce in kolesarje, ki se
nahajajo v mrtvem kotu, to pa zahteva zelo natančno kalibracijo radarskih senzorjev. Pri tem so člani testne ekipe pogosto tudi sami
prevzeli vlogo pešcev in kolesarjev,
ki se znajdejo v mrtvem kotu. Sistem pa so nato preizkušali v realnih
pogojih na cestah po vsej Evropi.
Sistem mora prepoznati tudi različne oznake na cesti tako v Sloveniji
kot tudi v Italiji ali Angliji.
Po štiriletnem intenzivnem delu je
ekipa inženirjev in testnih voznikov
zadovoljna z rezultatom, saj nova
družina tovornjakov prinaša zelo
dobro vozniško izkušnjo ter nekatere že preizkušene rešitve iz prejšnje
generacije kombinira z novostmi.
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MAN-ova testiranja
na severu Švedske
trajajo štiri mesece
od decembra do
konec marca.

Na zaledenelih jezerih in poledenelih cestah severne Švedske pogosto preizkušajo še prototipna vozila, zato je odgovornost velika in lahko za
volan sedejo le najbolj izkušeni vozniki.
APRIL/MAJ 2020 kamion&bus
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MERCEDESOVA KABINA
Konceptni tovornjak sicer temelji na Kamazu z oznako 54901, ki
so mu sedaj nadeli bolj prijazno
ime. Pogled na kabino hitro razkrije Kamazovo partnerstvo z Mercedesom, v osnovi gre namreč za
Actrosovo kabino Stremspace,
ki so jo Rusi nekoliko spremenili.
Povsem drugačna je sprednja maska z LED-trakovi in dokaj visoko
postavljenimi žarometi, spremenjene so bočne plastike in spodnji
– plastični del vrat, s katerim so
pri konceptnem modelu povsem
zaprli stopnice, tudi čisto spodnjo.

MODERNA NOTRANJOST
KABINE
Verjetno najzanimivejša je notranjost kabine, ki je zasnovana za
enega voznika in je svojevrstni
apartma na kolesih. Poleg standardne opreme, ki smo jo danes
vajeni v tovornjakih za prevoze na
dolge razdalje, Continent poleg 90
centimetrov širokega poklopnega ležišča ponuja tudi mikrovalovno pečico, hladilnik, večnamenski
kuhalnik, poklopno mizico, umivalnik, trezor za denar in dokumente
ter druge pripomočke za čim večje
udobje voznika na poti.
Kabina ponuja v notranjosti raven
pod in stojno višino 1,98 metra.
Armaturna plošča je sicer oblikovno povzeta po Actrosovi, a močno

Kamaz 54901 Continent
je opremljen s številnimi
inovativnimi rešitvami. Na trgu
bi se lahko pojavil v petih letih.

RUSKI POGLED NA

PRIHODNOST
Ob petdeseti obletnici podjetja je ruski Kamaz
pokazal koncept vlačilca za mednarodne prevoze z imenom Continent, v
katerega so vgradili številne inovativne rešitve, ki bi se že kmalu lahko znašle
v serijskih vozilih.
TEKST Boštjan Paušer FOTO Kamaz

N

a podlagi resolucije takratnega centralnega komiteja komunistične partije Sovjetske zveze se
je 13. decembra leta 1969 v mestu
Naberežnie Čelnij začela gradnja to-
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varne. Kamaz je postal največji ruski proizvajalec vozil, skupaj z njim
pa se je razvilo tudi mesto – iz takratnih 27 tisoč prebivalcev jih je danes v mestu dobrega pol milijona.

Ne nazadnje pa je dober pokazatelj,
za kako pomembno podjetje gre,
tudi dejstvo, da se je praznovanja
50. obletnice udeležil tudi sam ruski
predsednik Vladimir Putin.

Gre za
za Actrosovo
Actrosovo kabino
kabino
Gre
Streamspace, ki
ki je
je nekoliko
nekoliko
Streamspace,
spremenjena, drugačna
drugačna je
je
spremenjena,
prednja maska
maska zz LED-trakovi
LED-trakovi
prednja
in dokajvisoko
dokajvisoko postavljenimi
postavljenimi
in
žarometi.
žarometi.

KAMERE IN AVTONOMNA
VOŽNJA
Konceptni tovornjak, tako kot novi
Actros, nima vzvratnih ogledal,
ampak sistem kamer, pri čemer so
šli Rusi še korak dlje od Mercedesa – s kamerami so nadomestili
čisto vsa ogledala, tudi sprednjega nad vetrobranskim steklom in
bočnega nad vrati. Poleg tega so
oba zaslona, ki prikazujeta sliko
kamer na A-stebričkih, mnogo lepše integrirali v sama stebrička.
To pa ni edina tehnologija, s katero
Kamaz stopa v prihodnost – sistem Highway pilot (ime so si očitno sposodili kar pri Mercedesu)
omogoča delno avtonomno vožnjo. Pri tem ne gre le za vožnjo
znotraj voznih pasov na avtocesti,
čeprav Rusi obljubljajo, da lahko

40 TISOČ
TOVORNJAKOV LETNO

Kamaz je poleg digitalnih merilnikov desno namestil velik zaslon na
dotik, še enega pa je dodal kar na volanski obroč. Znebili so se vseh
klasičnih ogledal, tudi tistega nad vetrobranskim steklom in nad
desnimi vrati.

Sistem Highway Pilot nudi avtonomno vožnjo, ki poleg ohranjanja smeri
na voznem pasu omogoča tudi menjavo voznega pasu in zavijanje.
tudi samodejno menja vozne pasove in celo zavija. Tovornjak ima
še sistem za prepoznavanje prometnih znakov s pomočjo kamere.
Omeniti moramo še dva sistema
za dvig varnosti; voznik mora pred
zagonom motorja opraviti alkotest, ki pa ne zahteva neposrednega kontakta z ustnikom, dve ka-

meri pa ves čas vožnje spremljata
voznika in zaznavata njegovo utrujenost na podlagi nagibanja glave in mežikanja oči.

HIBRIDNI POGON
Čeprav Kamaz sodeluje z Daimlerjem, pa se to še ne odraža pri pogonskem sklopu. Za pogon to-

Kamaz (Kamskij avtomobilnij
zavod) je največji ruski proizvajalec tovornjakov s sedežem v
mestu Naberežnie Čelnij v ruski republiki Tatarstan. Tovarna je v večinski državni lasti, z
dobrimi desetimi odstotki pa je
med večjimi solastniki nemški
Daimler.
Kapaciteta tovarne, ki zaposluje okoli 36 tisoč ljudi, znaša
71 tisoč tovornjakov, dejanske
proizvodnje številke pa se zadnja leta gibljejo okoli 40 tisoč
vozil letno.
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spremenjena, osrednje merilnike
nadomešča LCD-zaslon, desno od
njega pa je velik osrednji LCD-zaslon z diagonalo, ki meri 39 centimetrov (15,5 palca), in upravljanjem na dotik, ki služi upravljanju
z večino funkcij vozila, vključno z
multimedijskim sistemom in navigacijo. Omenjenima dvema zaslonoma so pri Kamazu dodali še
tretjega, in sicer so ga namestili kar na sredino volanskega obroča, tudi tega se upravlja na dotik.
Pri tem se seveda pojavlja vprašanje, koliko je zaslon na volanu dejansko praktičen, a ne pozabimo,
da gre le za konceptno vozilo.

vornjaka namreč skrbi hibridni
pogonski sklop, ki Liebherrjev 12-litrski dizelski motor kombinira z elektromotorjem, medtem ko je menjalnik 12-stopenjski avtomatiziran
ZF TraXon. Hibridni pogonski sklop
naj bi po besedah tovarne omogočal kar do 17 odstotkov manjšo porabo goriva v primerjavi z dizelsko
različico.
Piko na i dodajajo sončne celice, ki
so jih namestili na streho kabine –
z njihovo pomočjo se delno napajajo električni porabniki v kabini, kar
je še posebej praktično med počitki,
ko je motor tovornjaka ugasnjen.
Pri Kamazu so napovedali, da bi serijsko različico Continenta lahko ponudili na trgu v roku petih let.

Vrata popolnoma pokrivajo
vstopne stopnice – tudi
povsem spodnjo.

Zasloni namesto vzvratnih
ogledal so odlično integrirani
v A-stebričke kabine.
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TOVORNJAKI IN TRAKT
HK

Njihova prodaja se ne šteje v tisočih, saj je ta specifičen
tržni segment šele v povojih. Potencialni kupci so tisti, ki še niso odkrili,
da namensko opremljeni vlačilci pri številnih kmetijskih opravilih lahko
zamenjajo klasične traktorje – ob pomembni prednosti: od njih so občutno
cenejši in razen po njivah lahko hitro vozijo tudi po cestah.
TEKST Stephen Stenkiewitz

K

oncept univerzalnega tovornjaka, prilagojenega tudi
kmetijskim potrebam, je poznan že od leta 1948, ko so izdelali prvega Unimoga. V Evropi takšna vozila danes kot lastni
proizvod – in ne predelavo zuna-

36

kamion & bus

APRIL/MAJ 2020

njih parterjev – ponujata samo
MAN in Tatra. Nekatere od vlačilcev Mercedes-Benza, predvsem
Arocsa, za dela v kmetijstvu uspešno prilagaja nemško podjetje
Paul Nutzfahrzeuge, ki je nedavno v takšne predelave vključilo

še Ivecovega Trakkerja. Še nekaj
manjših, večinoma nemških podjetij se ukvarja z istim poslom –
z modeli iz programa MercedesBenza in Volva.
Pri znamkah DAF (če ne štejemo
Tatre, ki tudi za kmetijske različi-

Vsestranskost MAN-ove
ponudbe: v tovarniški
ponudbi so tudi vlačilci
za kmetijstvo.
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TORJI
KRATI

Agro izvedbe
Tatrinih vlačilcev
so kombinacija
DAF-ove kabine
in Paccarjevega
motorja MX-13
moči do 462 KM
ter legendarnega
posamičnega
vzmetenja
pogonskih osi.

uporabo so predelani vlačilci (in
tudi solo tovornjaki), prilagojeni
kmetijskemu transportu, obdelavi
zemljišč ali zaščiti posevkov, lahko
boljši od traktorjev. Njihova prednost pred traktorji je najbolj prepričljiva pri prevozu poljedelskih proizvodov, silaže, sena, slame … od
roba obdelovalnih površin do obratov za predelavo, skladišč, silosov,
zbirnih centrov, tovarn, farm …
Razdalje do omenjenih lokacij so
v novejših časih vedno daljše, prometne obremenitve vedno večje in
klasični traktor za
tovornjakom, ki
lahko vozi tako po
Povpraševanje po vlačilcih za
njivi kot po vsaki
kmetijsko-predelovalno industrijo je
javni prometnici,
začelo rasti v zadnjih dvajset letih.
vedno bolj zaostaja. Seznamu neodkritih potencialov dodajmo še večjajo potencialne kupce, večinoma
jo hitrost »agro« tovornjakov. Poleg
na specializiranih sejmih, kakršen
tega je tovornjake z enostavno zaje na primer Agritehnica (vsamenjavo koles izven sezone kmeko neparno leto ga organizirajo v
tijskih opravil mogoče uporabljaHannovru, na istem mestu kakor
ti za drugačne namene, na primer
mnogo bolj poznani IAA).
za zimsko čiščenje in vzdrževanje
NEODKRITI POTENCIALI
cest, za prevoze v gradbeništvu, pri
Z manjšo nabavno ceno od trakkomunalni dejavnosti in še kje.
torjev primerljive moči, večjo noV ČEM SO DRUGAČNI?
silnostjo, cenejšo uporabo in
"Kmetijski" tovornjaki se od običajvzdrževanjem, kompaktnejšimi dimenzijami, enostavnejšim in udobnih kamionov s pogonom na vsa
nejšim upravljanjem in (kar je najkolesa (4×4 ali 6×6) najbolj razpomembneje) bolj univerzalno
likujejo po bolj grobem videzu in
ce kupuje kabine CF-a in motorje),
Renault Trucks in Scania "kmetijskih" izvedb nimajo niti v lastni ponudi niti v sodelovanju s katerim
od evropskih predelovalcev. Razlog za to je še vedno majhno in geografsko omejeno povpraševanje
– glavni trg predstavljajo Nemčija
in države Beneluksa, nekaj „poljedelskih“ kamionov pa prodajo tudi
v Avstriji, na Češkem in Slovaškem.
V drugih delih Evrope jih kmetje
še niso odkrili, proizvajalci pa šele
zadnje čase intenzivneje nagovar-

V kmetijskem prevozu so specialno predelani vlačilci povsem
primerljivi traktorjem.
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Vzporedno s tovornjaki, avtobusi in dizelskimi motorji je MAN med letoma 1938 in 1962 proizvajal tudi traktorje, ki so sloveli po vzdržljivosti.
Še danes MAN-ovi motorji poganjajo traktorje nekaterih znamk.

AGRO AROCS V DVEH RAZLIČICAH

Agro Mover se lahko opremi z
GPS-sistemom krmiljenja, kar je
že uvod v avtonomno vožnjo na
nadzorovanem prostoru.

Zmogljiva motor in
odgon omogočata
Arocsu, da se angažira
tudi pri zahtevnih delih
na njivi.

Za predelave v kmetijske tovornjake Agro Mover so pri Paulu
Nutzfahrzeugeu do nedavnega
koristili samo Mercedes-Benzove modele. Ti še vedno predstavljajo glavnino ponudbe, a s
pomembno novostjo: ponudbo so zdaj razdelili na dve "liniji" – Work in Transport. Izvedbo
Work, ki temelji na Arocsu
2051 AS 4×4 moči 375 kW (510
KS), so premierno predstavili na Agritehnici 2019. Odlikuje jo vsestranskost uporabe
skozi vse leto, saj jo je ob transportu mogoče koristiti tudi za
vleko oziroma delo kmetijskih
strojev.
Razen 11 hidravličnih priključkov na zadnji strani, vključno s
sistemom za merjenje obremenitve, je zadaj na voljo še mehanski odgon moči do 360 kW,
ki je v celoti integriran v šasijo.
Na ta način preprečujejo možnost poškodb in ohranjajo viši-

no sedla na 1.390 mm.
V opremi so ročni menjalnik
kakor tudi nadzor in kontrola
vleke EHR, ki zagotavljajo enakomerno hitrost pri globoki obdelavi tal (globokem oranju).
V primerjavi s predhodnim
(praktično edinim) modelom ima različica Work zaradi enostavnejšega vzdrževanja
kompaktnejšo razporeditev hidravličnih komponent na nosilcu za kabino.
Agro Mover Transport je prilagojen predvsem prevozu na
večje razdalje. Tudi ta ima posebne pnevmatike, pogon na
vsa kolesa in motor, zaščiten
pred udarci s spodnje strani. Na
voljo je tudi s samodejnim menjalnikom, sedlom, priključki za
stroje, hidravličnim sistemom,
senzorji obremenjenosti in z 11
hidravličnimi priključki na zadnji strani, vključno s tehnologijo ISO-bus.
večji oddaljenosti od tal, kar dosežejo z vgradnjo koles, na katerih
so spredaj najpogosteje pnevmatike dimenzij 445/65 R22,5, zadaj
pa 600/50 R22,5 (pogosto je na
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Glavne tehnične razlike, zaradi katerih tovornjak postane kmetijski stroj, so: priklop za kardan, priključki za zrak in hidravliko, priklop za
traktorske priključke in prikolico ter kamera.
VLAČILEC V PREDNOSTI

Vlačilec +
polprikolica vs.
traktor + prikolica

Skupna masa
kompozicije
Masa vlečnega vozila
Dodatna obtežitev
spredaj
Dodatna obtežitev
zadaj
Razpoložljivo za
vlečno vozilo in tovor
Razen za pet ton večje nosilnosti
nemško specializirano podjetje
Amag GmbH ob tej preglednici
navaja še nekaj prednosti »kmetijskega« vlačilca v primerjavi s
traktorjem, kadar oba opravljata kmetijske prevoze. Tako transportna kombinacija z vlačilcem
ne potrebuje dodatnih uteži spredaj in zadaj, ker polpriklopnik
voljo še regulacija tlaka iz kabine).
Na prednjem delu različic, ki jih
uporabljajo za obdelavo zemlje,
dodajo uteži za regulacijo obremenitve prednje osi. Na bokih so pod
profilom šasije rezervoarji za hidravlično olje in zmogljive črpal-

40 ton
9,5 tone

11 ton

-

2,5 tone

-

1,0 tona

30,5 tone

25,5 tone

z lastno maso in tovorom dovolj obteži sedlo in vsa kolesa.
Na testiranjih je vlačilec na uro
dela porabil od štiri do šest litrov
manj dizelskega goriva kot traktor. To pomeni 40 litrov prihranka
v vsakem delovnem dnevu oziroma kar 10.000 litrov letno.
Stroški redne menjave traktorskih pnevmatik so prav tako ne-

kajkrat večji kot pri vlačilcu;
redno servisno vzdrževanje in rezervni deli za vlačilce so tudi občutno cenejši, servisna mreža za
tovornjake je pogostejša… Ne
nazadnje pa sploh ni zanemarljivo, da je vozniško udobje (pa naj
bo traktor še tako sodoben) v tovornjaku, čeprav starejšega letnika, na dosti višji ravni.

ke, za katerih hlajenje skrbijo ventilatorji.
Največje tehnične spremembe
se zgodijo na zadnjem delu vozila: pri večini modelov na odgon
vgradijo nastavek za kardansko
gred za pogon priključnih strojev.

Mehanski pogon je boljša rešitev za priključne stroje z visokimi
delovnimi zmogljivostmi. Vgradnja kardanske sklopke lahko –
v odvisnosti od osnovnega vozila – poveča višino šasije in s tem
tudi višino sedla. Večina predelo-

valcev nudi kot standardno višino sedla od 1.390 do 1.410 mm.
Z vgrajenim priključkom za kardansko gred se lahko pri nekaterih vozilih poveča tudi do 1.460
mm. Pomembni elementi so tudi
priključki za vleko klasičnih prikolic, za delovne stroje ali vleko
specialnih prikolic (npr. za silažo, samonakladalne prikolice in
podobno) ter številni hidravlični
in električni priključki ter priključki za stisnjen zrak.
Spremembe so tudi v notranjosti kabine, kamor so vgradili sisteme za upravljanje s hidravlično
opremo in priključnimi stroji. Pogosto dodajo še kamere za nadzor stanja za vozilom in ob njem,
kar je z ozirom na namen vozila
zelo dobrodošlo.

BREZ TRAKTORJEV
VSEENO NE GRE
Ne glede na vsestranskost imajo takšni tovornjaki vseeno nekatere omejitve, zato bodo klasični traktorji za številna kmetijska
opravila še nadalje nezamenljivi. Predvsem je na strani traktorjev trajnost (nič nenavadnega ni
videti traktorje, stare tudi po 50
ali 60 let), robustnost, odpornost
na torzijske obremenitve, boljša
prehodnost na podlagah z gloAPRIL/MAJ 2020
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TEHNIKA

BAVARSKI PIONIR
Največ izkušenj pri predelavi klasičnih vlačilcev v
"cestne traktorje" imajo pri MAN-u. Ob tem beležijo
tudi največjo prodajo v tej niši in so edini iz velike
sedmerice, ki imajo takšna vozila v redni ponudbi.
Pravzaprav MAN-u pri tem pomembno pomagajo v
partnerskem podjetju Toni Maurer iz Türkheima, ki
z MAN-om sodeluje več kot 20 let.
Pri MAN-u navajajo, da lahko za kmetijske namene prilagodijo vse njihove modele – od TGL-a do
TGX-a, a za predelave, ki vozilom omogočijo vožnjo po njivah, so najprimernejši vlačilci iz družine TGS.
Najnovejši v tej ponudbi je TGS 18.510 XLION Traction. Iz specifikacije izpostavljamo prednjo os z
mehanskim vzmetenjem za obremenitve do 9,5
tone, zadnjo (planetarno) zračno vzmeteno os s
prenosnim razmerjem i = 4.00 za obremenitve do
13 ton, motor D26 moči 510 KM z navorom 2.600
Nm ter avtomatiziran menjalnik MAN TipMatic s
programsko opremo Offroad Performance. »Kmetijsko« opremo sestavljajo še odgon (PTO) na strani vztrajnika, posebne pnevmatike, vlečna naprava
z dodatnim krogelnim priklopom za usmerjanje krmilne osi prikolice na koncu šasije, hidravlični sistem z regulacijo v odvisnosti od obremenitve,
kamera …

Poleg agro vlačilcev MAN ponuja tudi šasije s pogonom 8x4 za
specialne kmetijske nadgradnje.
40
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Visok nivo udobja ni več omejen samo za prevoze na dolge razdalje, TGS
Xlion Traction je vrh ponudbe pri MAN-u.

Najnovejši izdelek
iz hiše Paul:
Arocsu Agro
Moverju se je
konec lanskega
leta v izvedbi
Transport pridružil
tudi Iveco Trakker.

IVECO TRAKKER V "KMETIJSKI" IZVEDBI
Med tovornjaki, ki so na voljo v kmetijskih različicah, je od nedavnega tudi Iveco Trakker. Pri Paulu Nutzfahrzeugeu so na Agritehnici premierno predstavili svojo verzijo vlačilca Trakker AD 400 4×4
– Agro Mover Transport. Gre za dvoosni kamion z medosno razdaljo
3.800 mm, avtomatiziranim ZF-ovim menjalnikom AS-Tronic z 12
stopnjami prenosa in motorjem Cursor 13 prostornine 12,9 litra in
moči 331 kW (450 KM). Njegove kompaktne dimenzije (z dolžino
6.500 in višino približno 3.600 mm) omogočajo premikanje in manevriranje na tesnih površinah. Trakker v novi varianti Transport je
namenjen vleki vseh standardnih kmetijskih priklopnikov in polpriklopnikov. Višina sedla Jost je s 1.410 mm optimizirana natanko za
ta priklopna vozila.
Opremo različice Transport so dopolnili s hidravličnim, na obremenitev občutljivim sistemom s črpalko velike prostornine (120 cm³) na
odgonu, kakor tudi z enajstimi hidravličnimi priključki na zadnji strani. Tehnična dovoljena obremenitev znaša največ 19,4 tone – do 9,0
ton na prednji in največ 10,4 tone na zadnji osi.

V to tržno nišo se počasi prebijajo tudi manjše delavnice in podjetja, ki se ukvarjajo z maloprodajo in servisiranjem poznanih znamk tovornjakov. Od lani je v tej družbi novi "igralec" Volvo FMX 540
4×4 Multitruck, ki je nastal s predelavo standardne gradbene verzije FMX-a v podjetju A+T Nutzfahrzeuge. Modificiran Volvo FMX ima
zadnji priključek za obtežbe do 3,5 tone. Prednjo stran so prav tako
prilagodili za delo na terenu s priključki mase do 2,2 toni. Tako je mogoče na Multitruck razen kmetijskih priključkov brez težav priključiti
še drugo namensko opremo, npr. snežni plug. Z obema priključkoma,

ki sta opremljena s senzorji obremenitve, je mogoče upravljati iz kabine ali z zunanje strani.
V poslu predelave dvoosnih vlačilcev s pogonom 4×4 sta že nekaj
časa nemški podjetji: Stapel in Bruhns, ki je za model Agrotruck Secutor izkoristil Mercedes-Benzovega Zetrosa. Izvirno razvit za vojaške potrebe se je Zetros odlično znašel v novi vlogi. Poleg izredne
robustnosti Secutorja odlikuje dejstvo, da je voznik zaradi sedenja za
prednjo premo manj izpostavljen vibracijam kot pri vlačilcih s kabino nad motorjem.

Popolnoma obremenjeni FMX 540 4x4 Multitruck lahko na dobri
cesti doseže hitrost do 80 km/h.

Zetros Secutor je edini evropski tovornjak z nosom pred kabino za
potrebe kmetijstva. Močan, robusten, neustrašen … in ne ravno poceni.

LEGENDA SE NE PREDAJA
Ko se je pred 72 leti pojavil, je Unimog predstavljal pravo revolucijo v ponudbi lahkih univerzalnih
vozil (UNIversal-MOtor-Gerät). Do danes je ostal
nepremagljiv – tako po tehničnih lastnostih in
zmogljivostih kakor po dejanski vsestranskosti.
Seveda ga tudi danes kupujejo predvsem bogatejša kmetijska gospodarstva in veliki agrarni sistemi. V ponudbi so šibkejše različice – kot U 216
in U 218, ki prevažajo tovor samo od meje posesti oziroma do nje. Najmočnejše izvedbe iz serije
U 530 lahko obvladujejo tudi neprehodne terene. Močnejše verzije so ob delu na polju kos vleki transportne mase do 40 ton. Pri tem koristijo
18,75-metrsko dovoljeno dolžino skupine vozil z

dvema kmetijskima prikolicama in dosežejo največjo dovoljeno hitrost 89 km/h.
Na Agritehnici 2019 so največjo pozornost pritegnile Unimogove predelave z obema krmiljenima
osema, tako da zadnji kolesi v isti sledi popolnoma sledita prednjima – na ta način se zmanjšajo
površine sledi koles na zemljišču. Med razstavnimi eksponati v Hannovru je bil tudi Unimog z infrardečo kamero za merjenje vsebnosti dušika v
prsti in je odvisno od teh rezultatov doziral tekoča gnojiva. Na koncu še tisto, kar bo posebej zanimalo potencialne kupce iz agro gospodarstva:
vse različice Unimogov sedaj opremljajo z ojačeno kabino, kar povečuje varnost.
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TUDI FMX IN ZETROS STA V IGRI

bokimi in spolzkimi useki, a tudi
po vseh spolzkih terenih in vzponih, večjimi od 10 odstotkov. Ob
naštetem v številnih državah registracija tovornjaka oz. traktorja še
vedno ni zakonsko regulirana in
enako velja tudi za vozniška dovoljenja. »Navaden« izpit za vožnjo
traktorja (kategorije F) ne velja, kadar tovornjak oz. traktor vozi po
javni prometni površini, takrat je
potreben vozniški izpit C- oz. CEkategorije.

Unimog se ponaša z
najdaljšo zgodovino,
sijajnim ugledom, izredno
univerzalnostjo, a tudi z
najvišjo ceno.

Na Unimoga se
kmetijski priključki
lahko priključijo
zadaj, spredaj in
na oba boka.

APRIL/MAJ 2020

kamion&bus

41

www. kamion-bus.si

PREDSTAVITEV

IVECO S-WAY FIT CAB

Ivecova kabina Fit
Cab omogoča vozniku
ohranjanje telesne
kondicije in vadbo z
napravami v kabini in
izven nje.

FITNES V KABINI
Vozniški poklic je neizogibno povezan s sedenjem in bivanjem na približno
petih kvadratnih metrih prostora. Ker je to skregano z vsemi pravili zdravega življenja, so dobrodošle
rešitve, ki voznikom omogočajo telesne aktivnosti.
TEKST Boštjan Paušer FOTO Iveco

S

Na zadnji steni je nameščena večfunkcijska naprava z utežmi in trakovi, pod stropom pa je zložljiv
drog za dvig trupa.
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eveda pa so tu še nakladi in
razkladi tovora, pri katerih večinoma vozniki aktivno sodelujejo, a za zdrav življenjski slog tudi
to ni dovolj. Po priporočilih angleške zdravstvene organizacije (National Health Service) bi morali odrasli med 19. in 64. letom starosti
na teden opraviti 150 minut zmerne aerobne vadbe in vsaj dva treninga za krepitev moči.
Ob lanski predstavitvi novega modela S-Way je Iveco prikazal še dve
konceptni rešitvi; eno posvečeno
znamki Magirus, ki igra predvsem
na noto nostalgije in nudi prestižnejšo opremljeno notranjost kabine z vsemi dodatki, ki so danes na
voljo na trgu, druga posebna kabina pa se imenuje Fit Cab, ki je
opremljena tako, da vozniku omogoča telesno vadbo med počitki.

Notranjost kabine Fit Cab so opremili z nekaterimi napravami, ki jih
poznamo iz fitnes centrov. V zadnjo steno kabine je integrirana večfunkcijska naprava z utežmi in trakovi, s katero voznik lahko izvaja
najmanj šest različnih vaj za roke,
noge, rame in trup telesa. Voznik

pride do naprave z dvigom sredinskega dela postelje na zadnjo steno, tako kot to poznamo iz različic
Stralisa, ki so bile opremljene z mizico na sredini. Nekoliko ožje je še
zgornje ležišče, da se lahko povsem zloži na zadnjo steno kabine
in voznika ne moti med vadbo.
Pod stropom je zložljiv drog za
dvigovanje telesa – tudi na njem

je mogoče izvajati več različnih
vaj, predvsem za mišice rok, ram
in trupa. Med ostalo opremo se
nahajajo še elastični trakovi, drsne
in gumijaste podloge ter ročne
uteži. Voznik lahko tako čas počitka, ne glede na zunanje vremenske pogoje, izkoristi za rekreacijo
in vzdrževanje telesne kondicije.
V navodilih za vadbo, ki so nameš-

Voznik lahko, lahko ob lepem vremenu izvaja vaje tudi zunaj, pri tem pa si pomaga kar s samim tovornjakom.

čena kar na zadnjo steno kabine,
najdemo še devet vaj, ki se izvajajo z lastno maso, pri tem pa si voznik pomaga z ležiščem, sedeži
oz. jih opravi zunaj.
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INTEGRIRANA FITNES
OPREMA

VADBA TUDI ZUNAJ
Vadba pa ni omejena samo na
opremo, ki je v notranjosti kabine,
temveč Fit Cab vozniku ponuja, da
določene vaje ob lepem vremenu
izvaja tudi izven kabine, pri tem pa
si pomaga s tovornjakom. Na kabino so pri Ivecu namreč namestili
pritrdilna mesta za opremo – tako
lahko npr. na bok kabine pritrdi elastične trakove, za trening pa
lahko uporabi tudi zložljivo stopnico v sprednji maski kabine.
Sicer pa je S-Way Fit Cab prepoznaven tudi od zunaj in se loči od
standardnih modelov – kabina je
odeta v kovinsko črno barvo, prav
tako črna so platišča s kontrastno
rdečo obrobo, rdeča barva pa je
vključena tudi v atraktivni poslikavi. Za piko na i so tu še srebrni dodatki, in sicer od prednje maske in
ohišja ogledal do dekorativne letvice na strehi kabine in na bočnih
usmerjevalcih zraka.
Iveco S-Way Fit Cab je, kot že
omenjeno v uvodu, le konceptno
vozilo, kar pa ne pomeni, da ga
morda ne bomo videli tudi v serijski različici – na podlagi povratnih
informacij, ki jih bodo dobili od voznikov in prevozniških podjetij, se
bodo namreč nato odločili, ali bo
Fit Cab na voljo tudi za nakup.

APRIL/MAJ 2020

kamion&bus

43

www. kamion-bus.si

PREDSTAVLJAMO

MERCEDES-BENZ VITO

MOČNEJŠI, VARČN

Novi motor OM 654 in avtomatski menjalnik 9G-Tronic
sta sedaj na voljo za vse modele in izvedbe.

Novi Mercedes-Benz Vito je dobil
nove motorje in nove varnostne sisteme, električni
eVito Tourer pa postavlja nove standarde v
učinkovitosti električnega pogona in dosega
v tem razredu vozil.
TEKST Matko Jović

P

ri Mercedes-Benzu so v preteklem letu zabeležili rekordno
prodajo svojih dostavnih vozil, saj
so jih po vsem svetu kupcem predali skoraj 440.000. Rast prodaje so dosegli na vseh trgih, še zlasti intenzivno pa na nemškem in na
trgu Združenih držav Amerike. Pomembno vlogo pri tem rezultatu
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ima tudi Vito, ki je že 25 let del Mercedesove ponudbe, Vita aktualne
tretje generacije pa so od leta 2014
prodali že v 530.000 primerkih.
Z novostmi so začeli že oktobra
lani, ko so v vse modele namesto
motorja prostornine 1,6 l vgradili
nov 1,7-litrski motor OM 622, medtem ko je Vito Tourer dobil nov

dvolitrski motor (OM 654, prostornine 1.951 ccm) in 9-stopenjski
avtomatski menjalnik 9G-Tronic.
Po marčevski posodobitvi modelov je motor OM 654 v paru z menjalnikom 9G-Tronic ob Tourerju
na voljo tudi pri furgonu in Mixtu.
Tako pri obnovljenem modelu manjši motor OM 622 koristijo
za različice s prednjim pogonom,
in to izključno s šeststopenjskim
ročnim menjalnikom. Motor OM
654 poganja različice z zadnjim
in 4×4 pogonom v kombinaciji z
9-stopenjskim avtomatskim menjalnikom (pri nekaterih modelih
pa tudi z ročnim menjalnikom).

OM 654
Motor OM 654, hrbtenica Mercedesove motorizacije, je premiero doživel v razredu E konec leta
2016. Sedaj ga vgrajujejo v praktično vse modele, od razreda A
do Sprinterja, in sicer v razponu
moči od 100 do 176 kW (136 do
240 KM). Gre za enega najboljših
dizelskih agregatov današnjega
časa. Lahek, kompakten in uglajen
ter obenem močan in varčen predstavlja pravi biser strojegradnje.
Zahvaljujoč uporabi aluminija je
povprečno 50 kg lažji od motorja
OM 651, ki ga je nadomestil. Poleg teže so znatno znižali raven
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NEJŠI IN VARNEJŠI

Številnim varnostnim sistemom od prej
sta se pridružila tudi Active Brake Assist in
Distronic.

Furgon se lahko opcijsko opremi
z novim plastičnim podom, ki je
vzdržljiv in lahek.
hrupa in vibracij ter zmanjšali porabo goriva – slednja je za 13 %
manjša kot pri predhodniku.
Razen da je v celoti aluminijast,
ima blok na stenah valjev poseben nano sloj, ki dodatno zmanjšuje upore zaradi trenja oziroma
mehanske izgube. Bati so jekleni, kar prav tako zmanjša trenje ter
poveča termodinamično učinkovitost. Bati imajo še stopničasto
obliko zgorevalnega prostora, kar
omogoča boljše zgorevanje oziroma manj trdnih delcev v izpušnih plinih.
Čeprav so motorju OM 654 namenili oksidacijski katalizator, filAPRIL/MAJ 2020 kamion&bus
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Notranjost je osvežena z novimi
detajli in kakovostnejšimi
materiali. Na voljo so trije radijski
sistemi, digitalni radio (DAB+) je
vedno serijski.

ter delcev in katalizator SCR, so s
pomočjo dvojnega visoko- in nizkotlačnega vračanja izpušnih plinov že pri izhodu iz valjev dosegli visoko raven čistosti izpušnih
plinov.

ZRAČNO VZMETENJE
Spremembe v videzu so minimalne; prednjo masko so malo spremenili s prečkami, ki niso več perforirane in jih kupec lahko naroči
tudi prevlečene s kromom. Posodobljena generacija je dobila nove
odprtine za prezračevanje, kako-

DIGITALNO
VZVRATNO OGLEDALO
Slaba preglednost, predvsem nazaj, je velika hiba
furgonskih različic. Tudi če pogleda ne zastira tovor, je voznikov pregled nad okolico vozila zelo
omejen. Pri Mercedesu so na notranjo stran zadnjega stekla namestili kamero visoke resolucije in na ta način odpravili težavo. Kamera pokriva
dvakrat širše vidno polje kot običajno vzvratno
ogledalo, ki ga omejuje širina zadnje šipe.
Razen tega digitalno vzvratno ogledalo visoke ločljivosti 1.600 x 320 pikslov v kombinaciji
s HDR-kamero zagotavlja jasno sliko tudi v dežju ali ob mraku, ne moti pa ga niti nizek položaj
sonca. S stikalom na spodnji strani vzvratnega
vostnejšo tkanino prevlek, v odvisnosti od ravni opreme pa se da
najti tudi nekaj kromanih robov in
bleščečih lesenih površin. Razširili so še ponudbo barv in platišč dimenzij 17, 18 in 19 palcev.

ogledala (to drugače služi kot zaščita pred zaslepljevanjem) lahko digitalno sliko enostavno
izključimo in ogledalo koristimo na običajen način in obratno.

Vse potniške različice z motorjem
OM 654 bodo od oktobra letos
na voljo tudi z zračnim vzmetenjem Airmatic. Lastnosti vzmetenja se prilagajajo vrsti podlage in
načinu vožnje, tako je vožnja pre-

cej udobnejša. Voznik s pomočjo stikala Dynamic Select izbira med tremi programi vožnje. Na
slabših podlagah in hitrostih do
30 km/h je vozilo mogoče dvigniti za 35 mm, pri višjih hitrostih pa

Motor, menjalnik in vrste pogona ki se nudijo za furgonsko izvedbo
110 CDI FWD 114 CDI FWD 114 CDI RWD
Motor
R4
R4
R4
Prostornina (cm3)
1749
1749
1951
Največja moč
75/102
100/136
100/136
(kW/KM)
Največji navor
270
330
330
(Nm)
Menjalnik
6-st. ročni
6-st. ročni
9G-Tronic
Poraba
6,5-6,4
6,5-6,4
6,1-5,8
(l/100 km) NEFZ
CO2 emisije
172-169
172-168
160-154
(g/km) NEFZ
*Samo za modela Vito Tourer in Vito Mixto v potniški izvedbi.
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114 CDI 4x4
R4
1951
100/136

116 CDI RWD 116 CDI RWD
R4
R4
1951
1951
120/163

120/163

116 CDI 4x4
R4
1951

119 CDI RWD
R4
1951

119 CDI 4x4
R4
1951

124 CDI RWD*
R4
1951

120/163

140/190

140/190

176/239

330

380

380

380

440

440

500(530)

9G-Tronic

6-st. ročni

9G-Tronic

9G-Tronic

9G-Tronic

9G-Tronic

9G-Tronic

6,6-6,5

6,2-5,9

6,1-5,8

6,4-6,3

6,0-5,8

6,4-6,3

6,4-6,3

173-170

162-156

160-154

169-166

157-154

169-166

168-166

www. kamion-bus.si

Na voljo so tri osnovne izvedbe Tourer, Mixto in furgon ter tri
možnosti pogona sprednji, zadnji in na vsa kolesa.

se samodejno vrača na normalno
višino. V standardnem programu
Comfort se vozilo pri hitrostih, višjih od 110 km/h, zaradi zmanjšanja porabe goriva samodejno zniža za 10 mm, program Sport pa
vozilo zniža za 10 mm, ne oziraje
se na hitrost.
Ob številnih od prej poznanih varnostnih sistemih je novi Vito dobil
še Active Brake Assist in Distronic. Active Brake Assist prepozna-

Zračno vzmetenje se nudi za vse potniške izvedbe, trdota
vzmetenja se avtomatsko regulira za vsako kolo posebej,
tako da odgovarja trenutnim pogojem vožnje.

va možnost trčenja z drugim vozilom ali oviro pred nami in voznika
najprej opozori, nato pa namesto njega zavre, če se ta ne odzove na opozorilo. Distronic oziroma
Active Distance Assist avtomatsko vzdržuje varnostno razdaljo
za spredaj vozečim vozilom in občutno olajšuje vožnjo po avtocesti,
še posebej med zastoji.
V ponudbi so tri ravni avdio sistemov; Audio 10, Audio 30 in Audio

MERCEDES PRO

Vito je edini model v tem rezredu, ki se ponuja v treh dolžinah, z dvema medosnima razdaljama in tremi
možnostmi pogona. Tudi nosilnost je s 1.369 kg v vrhu razreda.

Pri Mercedes-Benzu s platformo Mercedes PRO omogočajo
različne digitalne storitve povezovanja in nadzora voznega parka ter s tem povečujejo
njegovo učinkovitost ob zniževanju operativnih stroškov.
Tehniške zahteve za zajemanje
in izmenjavo podatkov so izpolnili s komunikacijskim modulom (LTE) s stalno vgrajeno
SIM-kartico. Omenjene storitve
je mogoče koristiti z računalnikom ali mobilno napravo. Za
Vita so pripravili osem različnih
paketov, ki omogočajo različne ravni storitev – od medsebojne komunikacije vozil in
disponentov, analize načina vožnje posameznega voznika do
sistema upravljanja z voznim
parkom ali dostopa do vozila
na daljavo.
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Z dosegom 421 km je eVito Tourer električno gospodarsko
vozilo z največjim dosegom na trgu.

eVITO TOURER
Vito je eden od pionirjev na
področju električnega pogona, a nova izvedba prinaša
dosti večji akumulator in posledično daljši doseg. Kapaciteta akumulatorja znaša 90
kWh in pri Mercedes-Benzu
poudarjajo, da to zadošča za
421 km. Za razliko od prejšnjega modela s priključkom
za polnjenje na boku vozila
so ga novemu eVitu Tourerju
namestili na levo stran prednjega dela. Da se ga polniti z
izmeničnim električnim tokom
moči 11 kW, medtem ko lahko
moč polnjenja z enosmernim
polnilnikom znaša do 110 kW.
Na ta način je mogoče akumulator napolniti od 10 do 80 %
kapacitete v 45 minutah. Tako
kot vsa električna vozila je tudi
eVita Tourerja mogoče polniti
z rekuperacijo oziroma zaviranjem, pri čemer lahko voznik z
vzvodoma za volanom nastavlja intenzivnost rekuperativnega zaviranja. Elektromotor
največje moči 150 kW poganja prednji kolesi in omogoča največjo hitrost 140 km/h v
standardni oziroma 160 km/h
v izvedbi s posebno opremo.
eVito Tourer je na voljo v standardni izvedbi dolžine 5.140
mm ali podaljšani (5.370 mm),
na izbiro so različne konfiguracije sedežev, ki jih je lahko
največ devet.
48
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Tehnični podatki za model eVito Tourer
Pogon
Moč: konična/dolgotrajna
Največji navor
Kapaciteta akumulatorja
Poraba električne energije
Doseg
Čas polnjenja
Dolžina
Prostornina prtljažnika
Največja hitrost
Največja dovoljena masa

Na prednji kolesi
150/70 kW
362 Nm
90 kWh
26,2 kWh/100 km
421 km
1–10 ur
5.140/5.370 mm
Dolgi: 999 l, ekstra dolgi: 1,390 l
140 km/h (osnovno), 160 km/h
(opcija)
3.500 kg

»Energometer« namesto merilnika vrtljajev,
tipke za volanom skrbijo za regulacijo
rekuperacije.

eVito je serijsko opremljen z vodno
hlajenim polnilnikom moči 11 kW, mogoče
je polnjenje z enosmernim tokom moči do
100 kW.

S fleksibilno konfiguracijo sedežev je eVita Tourer mogoče opremiti
z do devetimi sedeži.

40, pri čemer pri vseh izvedbah
vgradijo digitalni radio (DAB+). Že
osnova raven Audio 10 ima Bluetooth in USB-vtičnico. Pri Audio
30 in 40 dobimo tudi 7-palčni na
dotik občutljiv zaslon, na katerem
se ob običajnih infotainment informacijah prikazuje tudi 180-stopinjska slika z zadnje kamere.

NADGRADNJE FORDOVIH DOSTAVNIKOV

Specializirana podjetja, ki
izdelujejo nadgradnje, izbirajo
med 450 različnimi osnovnimi
izvedbami modelov, da lahko
najdejo najprimernejšo osnovo,
na katero bodo postavili
določeno nadgradnjo.

ZA VSE

NAMENE

Ford želi s sodelovanjem QVM-jevih certificiranih
izdelovalcev nadgradenj dodatno utrditi svoj tržni položaj pri vozilih z
nadgradnjami, ki jih bodo plasirali skozi pooblaščeno Fordovo prodajno
mrežo in tako imenovane točke One Stop Shop.
TEKST Matko Jović
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TEHNIKA

P

ri Fordu so leta 2012 štartali s celovito obnovo modelov
in začeli povečevati svoj delež
na evropskem trgu gospodarskih vozil ter dokaj hitro zasedli
njegov vrh kot vodilna znamka v
tem segmentu. Ranger je že dolgo najbolje prodajani pick-up v
Evropi, a vsi ostali modeli Transit
in Tourneo imajo prav tako odlične rezultate. Da bi še dodatno izboljšali prodajo, so se pri Fordu
odločili, (še) bolj posvetiti nadgradnjam zaradi njihovega pomena pri gospodarskih vozilih,
posebej v najtežjem razredu.
Okoli polovica tranzitov gre skozi določene prilagoditve oziroma
nadgradnje. Specializirana podjetja, ki to opravljajo, izbirajo med
450 različnimi osnovnimi izvedbami modelov, da lahko najdejo
APRIL/MAJ 2020
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WLTP
Da bi pomagali izdelovalcem
nadgradenj in olajšali homologiranje, so pri Fordu pripravili spletni kalkulator WLTP, s
pomočjo katerega le-ti z vnašanjem ustreznih podatkov o
nadgradnji lahko izračunajo
emisijo CO2 izdelanega vozila.
razširila na 140. Na ta način se je
občutno povečal tudi izbor mogočih nadgradenj, ki vključujejo hladilnike, prekucnike, reševalna in
številna druga namenska vozila.

VEČJA PONUDBA MODELOV

Pri Fordu bodo ponudili tudi različico s prednjim pogonom in nizko šasijo, primerno za volumenske
nadgradnje oziroma distribucijo. Za vse modele ponujajo pogonske sklope 2.0 EcoBlue in EcoBlue Hybrid z
ročnim in avtomatskim šeststopenjskim menjalnikom. Za modele z zadnjim pogonom pa je od letos na voljo
desetstopenjski avtomatski menjalnik.

Čeprav vozil ne nadgrajujejo v Fordovih tovarnah, ampak pri specializiranih partnerskih podjetjih, Fordovi strokovnjaki z njimi seveda

Leta 2019 so pri Fordu evropskim ku
vozil in so že pet let zapovrst

najprimernejšo osnovo, na katero bodo postavili določeno nadgradnjo. V ta namen so pri Fordu leta 2017 začeli s programom
QVM (Qualified Vehicle Modifier)
oziroma zasnovali mrežo certificiranih izdelovalcev nadgradenj, v
sodelovanju s katerimi omogočajo tako imenovane točke One Stop
50
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Shop (OSS) za nadgrajena vozila. To pomeni, da kupci določene
nadgradnje naročijo in prevzamejo neposredno od Forda, ki izda
garancijo za celotno vozilo in, seveda, zagotavlja tudi servis. Mreža certificiranih (QVM) nadgrajevalcev se je od leta 2017, ko jih
je bilo v njej 45, do začetka 2020

www. kamion-bus.si

Pri Fordu je od lani na voljo vsestranski in praktični bivalnik Transit Custom Nugget, ki ga je zanje razvil priznani specialist, nemško podjetje Westfalia.
Custom Nugget so zgradili na izvedbi z dolgo medosno razdaljo in ga opremili s kuhinjo ter dnevnim prostorom za štiri osebe. Večji Big Nugget Concept
nudi 13 kubičnih metrov notranjega prostora in stojno višino več kot 2 metra ter ločene spalnico, kopalnico in kuhinjo.
tesno sodelujejo in skladno z informacijami iz procesa izdelave
nadgradenj vozila sproti prilagajajo. Tako se krog sklene in par-

Koncept Big Nugget so prav
tako razvili pri Westfaliji
in obsega prho, dvojni
plinski kuhalnik in hladilnik,
prostornine 70 l.

upcem dobavili 384.300 gospodarskih
tjo najbolje prodajana znamka na tem
področju.

tnerji lažje naredijo in prilagodijo
nadgradnje. Pri težkih bivalniških
nadgradnjah je na primer izjemno
pomembna kar najnižja masa vozila, da skupna masa ne bi presegla zakonskih omejitev. Zato iščejo rešitve, kako zmanjšati maso
vozila, in ena od njih je vgradnja listnatih vzmeti iz kompozitnih materialov, kar prihrani 15 kg.

Da bi omogočili povečanje števila nadgradenj, povečujejo ponudbo različnih osnovnih modelov.
Kmalu lahko pričakujemo različico Transita s prednjim pogonom in
pogonskim sklopom HDT (heavy
duty), namenjeno težjim nadgradnjam, kot so bivalniki, reševalna vozila, vozila za prevoz konj in podobno. Z njo bodo nudili motorje moči

96 in 118 kW (130 in 160 KM) ter
ročne ali avtomatske menjalnike.
Ponudili bodo tudi različico s prednjim pogonom in nizko šasijo, primerno za volumenske nadgradnje
oziroma distribucijo. Za težje izvedbe bo na voljo podaljšana šasija z medosno razdaljo 4.522 mm
in za največje dovoljene mase od
3,5 do 4,5 tone.

OBSEŽNI TESTI
Vsak model podvržejo obsežnim testom, in to ne
samo pred lansiranjem na trg, ampak tudi kasneje.
Inženirji se z neprekinjenimi testi in simulacijami
trudijo dodatno izboljšati določene rešitve, zmanjšati porabo goriva oziroma analizirati obnašanje
posameznih sklopov pri ekstremnih pogojih. Velik Fordov razvojni center v Duntonu nedaleč od
Londona ima ustrezne laboratorije za nekaj skupin testov. Tako Advanced Propulsion Laboratory
(APL) služi proučevanju porabe goriva in učinkovitosti čiščenja izpušnih plinov. Vozila tam „prevozijo“ tisoče kilometrov na valjčkih, upravljajo pa jih

roboti, ki jih programirajo za različne stile vožnje.
Zanimiv je tudi Environmental Test Laboratory
(ETL), kjer za vozila ustvarjajo ekstremne okoljske
pogoje, kot so zelo nizke ali zelo visoke temperature, različne nadmorske višine, različne vrednosti
vlage v zraku in podobno. Tako je mogoče doseči
pogoje, ki ustrezajo nadmorskim višinam od –91
m, kolikor je recimo višina kalifornijske Doline smrti, do 3.658 m, kar je višina, na kateri leži La Paz v
Boliviji. Vozila so izpostavljena večdnevnemu „bivanju“ na temperaturah od –40 do +50 oC, ob tem
je mogoče prilagajati tudi vsebnost vlage v zraku.
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NOVI VOLKSWAGEN CADDY

addy je že več kot 40 let eden
najpomembnejših modelov
v Volkswagnovi ponudbi gospodarskih vozil in v prejšnjih štirih
generacijah so izdelali več kot tri
milijone primerkov. Prav tako je
Caddy že leta eden najbolje prodajanih vozil v svojem razredu.
Že na začetku je treba povedati, da ne gre za spremembo videza ali obnovo, ampak za popolnoma nov model, ki v svoji generaciji
skorajda nima sestavnega dela, ki
bi ostal nespremenjen. Tudi v tem

primeru se Caddy v precejšnjem
delu "naslanja" na Golfa. Za razliko od prejšnje generacije, predstavljene leta 2010, ki je pretežno temeljila na Golfu 5, je nova
generacija nastala na novi Volkswagnovi prečni modularni platformi MQB in si mnogo komponent deli z najnovejšim Golfom 8.
Povedano drugače: prednje vzmetenje, pogon (motorji in menjalniki), sistemi pomoči in večina digitalnih rešitev so enaki (ali zelo
podobni) tistim iz Golfa.

VEČJI TOVORNI PROSTOR
Zaradi nove platforme je medosna razdalja po novem daljša za
73 mm, tako v kratki različici znaša 2.755 mm. Istočasno so skupno dolžino povečali za 93 mm, ta
sedaj meri 4.501 mm. Skupno širino so povečali za 62 mm in brez
vzvratnih ogledal znaša 1.855
mm, v višino pa sedaj meri 1.797
mm, kar je 25 mm manj od prejšnjega modela.
Pomembno je pridobil tovorni prostor, katerega širina je več-

ja za 50 mm in znaša 1.606 mm,
medtem ko je kljub manjšanju celotne višine vozila tovorni prostor višji za 7 mm (1.273 mm). Pri
starem modelu je bila ena od zamer premajhen razmik med notranjima blatnikoma v tovornem
prostoru (1.170 mm), kar je onemogočalo prečno postavitev evro
palete. Tako so v kratek model
lahko naložili zgolj eno paleto, in
to vzdolžno. Pri novem Caddyju je
med notranjima blatnikoma 1.230
mm, kar pomeni, da se da paleto

Novi Caddy bo imel dve osnovni gospodarski
izvedbi: Cargo (zaprt furgon) in Kombi
(zastekljen potniški del).

DOSTAVNI
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DALJŠI IN ŠIRŠI
Zunanji videz jasno kaže, da gre
za popolnoma nov model. Čeprav
so osnovne dimenzije podobne, je
novi Caddy širši in nižji, zato deluje (še) močneje, k čemer svo-

je doprinesejo nova maska v obliki satovja, kakor tudi večja kolesa
(glede na raven opreme so lahko
do 18-palčna). Posebej izstopajo
LED-luči, ki spadajo med dodatno
opremo, pri najbolje opremljenih
vozilih pa so vgrajene serijsko.
Že po zunanjem videzu ima novinec veliko stičnih točk z Golfom, a
povezava z njim je še bolj opazna
v notranjosti. Popolnoma digitalna
armaturna plošča z osrednjim infotainment zaslonom, velikosti od
6,5 do 10 palcev, je pri osnovnej-

ših različicah na voljo kot opcija,
pri bolj bogato opremljenih pa kot
standardna oprema.
V primerjavi s prejšnjim modelom je
celotna notranjost popolnoma spremenjena. Nov je večfunkcijski volan,
novi ergonomski sedeži so iz boljših materialov, prevzeli pa so tudi
zasnovo z odprtimi predali, kakršno
so uveljavili v Crafterju. Novi Caddy
prav tako nima več vrtljivega stikala
za luči. Njegovo funkcijo prevzema
praktično polje s tipkami za luči in
vidnost (tudi to je iz Golfa).

I GOLF

Digitalna armatura z zaslonom velikosti 10,5 palca, ki je pri osnovnejših modelih na voljo kot opcija, pri višji ravni opreme pa kot
serijska oprema, se tudi že nahaja v številnih modelih skupine Volkswagen, a vsaka izvedba
je prilagojena posameznemu modelu. V Caddyju voznik s stikalom "View" na volanu izbira med
dvema osnovnima prikazoma. Pri
prvem dominirata dva okrogla „instrumenta“, med katerima se lahko prikazujejo informacije, ki jih

www. kamion-bus.si

postaviti prečno in je v kratko različico novega modela mogoče naložiti dve. Zahvaljujoč povečanju
tovornega prostora v vse smeri,
njegova prostornina sedaj znaša
3,3 m3 in je za 0,1 m3 večja kot pri
predhodniku.

Potniške izvedbe bodo nudile tri
nivoje opreme: Caddy, Life in Style.

Nova platforma, novo
podvozje, večji tovorni prostor, modernizirani
pogoni, novi asistenčni sistemi in izjemno
visoka raven digitalizacije pomenijo, da
Caddy znova dviguje standarde v tem
razredu dostavnih vozil.
TEKST Matko Jović
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Tovorni prostor se je povečal na 3,3 m3 (+1,1 m3), razmik med blatniki zadnjih koles je povečan na 123 cm, zato sedaj tudi kratka različica lahko
sprejme dve evro paleti.
določi voznik, pri drugem pa ves
prostor služi za prikaz informacij
po njegovem izboru.
Velikost središčnega zaslona je

lahko 6,5, 8,25 ali 10 palcev, pri čemer tudi vstopne tovorne različice imajo zaslon, nimajo pa radia
(na voljo za doplačilo). Tam za-

LED-osvetlitev notranjosti, dva priključka USB C in mesto za
indukcijsko polnjenje mobilnega telefona.

VARNOSTNI SISTEMI
Novi Caddy ima skupaj 19 varnostnih sistemov, od tega jih šest ni
bilo v predhodnih generacijah in so popolnoma novi. Volkswagen
je prvi vgradil Travel Assist v gospodarsko vozilo; gre za pomoč, ki
deluje v celotnem razponu vožnje. To pomeni, da Caddy samostojno vzdržuje varnostno razdaljo z vozilom pred njim in se samodejno
zadržuje znotraj voznega pasu, kar je že druga stopnja avtonomne
vožnje. To omogoča usklajeno delovanje novega adaptivnega tempomata ACC 2.0 Stop&Go in sistema Lane Assist za zadrževanje
znotraj voznega pasu. Trailer Assist oziroma pomočnika pri manevriranju s prikolico so prevzeli od novega Crafterja. Ta znatno olajšuje vožnjo s prikolico (predvsem vzvratno). Ob naštetem je na voljo
še Side Assist, ki voznika seznanja, da se okoli njega nahajajo druga
vozila, in ga opozarja, če v takšni situaciji želi zamenjati vozni pas.
Predvsem za gospodarska vozila je zelo koristen še en sistem, in
sicer Rear Traffic
Allert. Ta pomaga
ob vzvratni vožnji
s parkirnega mesta, saj senzorji
zaznavajo vozila,
ki vozijo mimo in
jih voznik najpogosteje ne vidi.
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slon služi za nastavljanje gretja ter
upravljanje drugih funkcij. Večja zaslona prihajata s sistemom MIB3,
dvema vtičnicama USB C, kakor
tudi s številnimi opcijskimi možnostmi, kot so glasovno upravljanje, navigacija in tako dalje. Infotainment sistemi lahko skozi on-line
enoto za povezljivost (OCU) z integrirano eSIM-kartico dostopajo do
mobilnih on-line storitev in funkcij
„Volkswagen We“, kakor je to poznano že pri novem VW T 6.1.

NOVA MOTORIZACIJA
Za pogon je zadolžen 2.0 TDI motor, ki ga ponujajo z močmi 55 kW
(75 KM), 75 kW (102 KM) in 90 kW
(122 KM). Motorji so opremljeni s
tehnologijo "twin dosing" oziroma z
dvojnim SCR-katalizatorjem ter posledično z dvojnim vbrizgavanjem
dodatka AdBlue in zadovoljujejo
zahteve o čistosti izpušnih plinov,
ki bodo prišle v veljavo naslednje
leto. Ob najmočnejši različici z 90
kW moči bodo ponudili dvosklopčne menjalnike (DSG) in možnost
pogona na vsa kolesa (v kombinaciji z ročnim menjalnikom).
Bencinski 1.5 TSI motor razvije 84
kW (114 KM) in bo na voljo z ročnim ter DSG-menjalnikom, medtem ko bo različica s pogonom na
zemeljski plin 1.5 TGI imela 96 kW

Innovision Cockpit združuje
elemente za upravljanje vozila,
digitalni kokpit in infotainment
sistem, ki ima lahko ekran
velikosti 6,5 ali 10 palcev.

Volkswagnova platforma We online omogoča različne ravni pasivne in aktivne komunikacije z
vozilom. We Connect zagotavlja
od celovitih informacij o vozilu
(stanje pripravljenosti za vožnjo,
servisi, lokacija vozila) do pristopa k vozilu na daljavo (s pomočjo
aplikacije) in upravljanje določenih funkcij (zaklepanje/odklepanje, aktiviranje "webasto" gretja
in podobno). We Connect Plus
ponuja še veliko dodatnih funkcij, kot so glasovno upravljanje,

napreden navigacijski sistem z
lokaliziranimi informacijami in
možnost vzpostavitve Wi-Fi dostopne točke (hotspot). Da je to
izvedljivo, so v vozilih vgrajene
eSIM-kartice, ki so stalno aktivne. Najvišja raven te platforme je
"We Connect Fleet". Z njeno pomočjo je mogoče popolno upravljanje voznega parka (sledenje
vozil, spremljanje njihove porabe
goriva, določitev njihove poti, zapisnik aktivnosti, razpored vzdrževalnih del in podobno).

CADDY MAXI
Caddy Maxi (ki bo prikazan
nekoliko kasneje) ima 215
mm daljšo medosno razdaljo,
tako da skupna dolžina znaša 4.853 mm, kar je 25 mm
manj kot v prejšnji generaciji.
Tovorni prostor pri tej različici je dolg 2.150 mm, njegova
prostornina pa meri 4 kubične metre.

www. kamion-bus.si

VOLKSWAGEN WE

Nova platforma MQB je omogočila več prostora v notranjosti, novi
model pa ima tudi boljšo aerodinamiko.

(130 KM) in jo bodo nudili zgolj z
ročnim menjalnikom ter samo v
različici Maxi. Napredne tehnologije bodo skupaj z boljšimi aerodinamičnimi lastnostmi omogočile
tudi do 12 % manjšo porabo goriva v primerjavi s predhodno generacijo (odvisno od modela).
Z novo MQB-platformo je Caddy dobil tudi popolnoma novo podvozje.
Prednja os z McPhersonovima obesama je praktično enaka kot v Golfu, zadnjo pa so prilagodili gospodarski rabi. Zadaj je namreč toga

prema na vijačnih vzmeteh dodatno
(bočno) vodena s Panhardovim drogom. Pri Volkswagnu poudarjajo,
da je takšna konfiguracija najboljši kompromis med dobrimi voznimi
lastnostmi in veliko nosilnostjo.
Novi Caddy v gospodarskih izvedbah bo slišal na imeni Cargo
(furgon) in Kombi (zastekljeni potniški prostor). Potniške različice bodo
proizvajali pod oznakami Caddy
Life in Style. Novi Caddy prihaja na
naš trg jeseni, možna pa so že prednaročila.
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MERCEDES-BENZ V300D 4MATIC EXCLUSIVE

NAJBOLJŠE ZA
NAJBOLJŠE
Ko vaš žep muči predebela
denarnica in hkrati želite le najboljše, je MercedesBenz razreda V lahko pravi odgovor. Še zlasti, če
si boste ob naročilu dali duška in seznam dodatne
opreme dodobra pokracali s kljukicami. V tem
primeru boste dobili šestmestno evrsko vrednost, ob
kateri bi se tudi prestižnim limuzinam orosile luči.
TEKST/FOTO Anže Jereb

R

azred V je dejansko najdražji
tip klasičnega kombija, ki ga
lahko kupite pri nas, cenovno druščino mu dela le še volkswagen
multivan, pa še ta z njim na najvišjem cenovnem nivoju ne uspe
držati koraka. Čisto vsi ostali pa so občutno cenejši oziroma
niso na voljo v kakšni pregrešno dragi različici, daleč najvišje se povzpne prav V. Še posebej
takšen z oznako 300d, 9-stopenjskim samodejnim menjalnikom
9G-Tronic, štirikolesnim pogonom in opremo Exclusive, ki stane več kot 110.000 EUR, in takšen bi bil lahko še dražji.

NEŽNE, A OPAZNE
SPREMEMBE
Glavna novost lanske prenove je
bil pogonski sklop z dvolitrskim
motorjem, medtem ko so pri obliki
narejene le drobne spremembe na
zunanjosti, v notranjosti pa je sprememb še manj. Armaturna plošča
je nespremenjena in ni po vzoru

najsodobnejših Mercedesov z velikimi zasloni, osrednji del armaturne plošče še vedno zaškripa ob
dotiku z roko, kar je tudi naša največja kritika. Okolje so sicer malce
dodelali, torej izboljšave so, ne pa
povsod. Tudi odlagališč je dovolj,
čeprav manjka kakšno bližje roki,
ne le tisto povsem spodaj, pri tem
pa je praktična sredinska konzola, v kateri je tudi manjši hladilnik.
Občutek znotraj je vseeno vrhunski; usnjeni sedeži so zelo udobni,
voznik in sovoznik bosta potovala z veliko mero udobja, še veliko
bolj pa oba potnika v drugi vrsti,
če boste le doplačali za izjemna
fotelja, kakršna je imel tokratni V.
Osem tisočakov vas bosta stala, a če želite v avtomobilu občutiti udobje prvega razreda, bolje
od tega ne gre. Oba sedeža druge vrste ponujata masažo in ju je
mogoče električno nastavljati v
praktično vse smeri, zložita se do
skoraj povsem ležečega položaja. Lahko tudi udobno sedite in si

izjemno udobje
zmogljiv motor
cena vozila
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A

Prenova mu je dobro dela in
'diamantna' maska poskrbi za
opaznost in samozavest.
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le privzdignete noge, možnosti je
skoraj neskončno, udobje pa resnično vrhunsko. Edina pripomba
z vidika splošnega udobja in počutja gre sredinskemu sedežu tretje
vrste (in ravno tako druge, če ne
boste izbrali takšnih foteljev). Snovalci so malce pozabili na preglednost, srednji sedež bi moral imeti

Zmogljiv motor z oznako 300d
poskrbi za suverene premike ne
glede na razmere.

Notranjosti manjka le še kakšno odlagališče, sicer pa je pregledna, moderna in dobro izdelana.
Zaslon prek kamer prikazuje odlično sliko.

vzglavnik, ki se lahko povsem spusti v naslonjalo in ne ovira preglednosti nazaj, ko tam ni potnika.

BOLJ UDOBNEGA
PODVOZJA NI
Ena najboljših točk mercedesa V
je nedvomno udobje. Podvozje je
izjemno dobro nastavljeno, zato
super elegantno požira grbine in
hkrati v zavojih skrbi, da se V ne
ziba kot jadrnica. Tudi zvočna zatesnjenost je odlična, vozniško je
skratka V verjetno najbolj uglajen
in eleganten kombi pri nas. Sploh
v kombinaciji s tako bogato opremo, kjer nas je razvajalo električno odpiranje stranskih in prtljažnih
vrat, doplačilna možnost odpiranja
zgolj stekla pri prtljažnih vratih je
tudi velikokrat dobrodošla.
Seveda marsikaj od omenjene60
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V takšni izvedenki bo veliko udobja našlo do osem potnikov, manj, če boste izbrali bolj prestižne doplačilne sedeže.
ga lahko ponudijo tudi cenejši in
bolj 'plebejski' kombiji, vendar prav
nobeden od njih ni tako vozniško
uglajen, kot rečeno, pa tudi ne ponudi nekaterih ostalih stvari, denimo tako zmogljivega motorja.
V 300d ob dveh litrih prostornine
iztisne 176 kW moči oziroma skoraj 240 konjičkov, zato je suveren
vedno in povsod. Osem sekund
in pol do stotice in 214 km/h največje hitrosti pravijo podatki, praksa pa razkriva, da je to več kot dovolj prav v vseh razmerah, tudi pri
osmih potnikih v vozilu. Navora
je veliko in vsa pospeševanja so
vedno lahkotna, 9-stopenjski menjalnik ima sicer skoraj toliko prestav kot Mercedesov Actros, a se
med njimi sprehaja hitro in elegantno. Večinoma zna tudi izbrati najustreznejšo ne glede na režim vožnje, le nekajkrat se nam je
zazdelo, da jih je celo preveč in je
sprehajanja med njimi veliko oz.
da prepočasi prestavlja v višjo. Seveda takšne zmogljivosti za seboj potegnejo davek v obliki porabe goriva, ki pa naj vas posebej ne
skrbi, če boste že ob nakupu za
takšen V odšteli več kot 100 tisočakov. Ker vemo, da vas vseeno
zanima, pod deset litrov za sto kilometrov bo šlo pri avtocestni vožnji težko.
Prenova mu je torej dobro dela
in v tem trenutku je tole verjetno
najboljši kombi, ki ga lahko kupite. Razen škripanja enega dela armaturne plošče in previsokega
vzglavnika mu tehnično ne mo-

remo zameriti ničesar. Je izjemno udoben, s štirikolesnim pogonom vedno in povsod suveren
ter uglajen, je pa cena tista, ki vam
bo orosila oko in izsušila denarnico. Tako je to, če hočete najboljše, sicer pa so za polovico tega

zneska zelo suvereni tudi nekateri
konkurenti. Ne pozabite, tole sploh
ni najdražji V v ponudbi! Za tiste, ki
boste zjutraj vzeli tableto poguma
in se z debelo denarnico odpravili
v salon, imajo pri Mercedesu skrit
še kakšen adut.

TEHNIČNI PODATKI
MOTOR

Pri (v/min)

turbodizelski,
štirivaljni,
vrstni, 4
ventili na valj
1.950
176 kW
(239 KM)
4.200

Največji navor (Nm)

500 (+30)

Pri (v/min)

1.600–2.400

Tip
Prostornina (ccm)
Največja moč (kW/KM)

MERE IN MASE

Ločeno
opiranje stekla
je uporabna
funkcija, vredna
doplačila.

5.140 x 1.928
x 1.880

Dolžina/širina/višina
(mm)

Medosna razdalja (mm) 3.200
Masa praznega vozila
2.220
(kg)
Naj. dovoljena masa (kg) 3.200
Nosilnost (kg)

980

Prostornina tovor. dela (l) 1.030
Mere tovornega dela (mm) /
Prostornina rez. za
80
gorivo (l)
ZMOGLJIVOSTI
Največja hitrost (km/h)

214

Pospešek do 100 km/h (s) 8,6
Emisije CO2 (g/km)

/

PORABA GORIVA
Tovarniški podatki (l/100 km) 7,6/6,3/6,8
Poraba na testu (l/100 km)

10,1

PRENOS MOČI
Pogon na vsa štiri kolesa, 9-stopenjski
samodejni menjalnik.
PODVOZJE IN KAROSERIJA
Spredaj posamične obese McPherson,
vijačne vzmeti z variabilno vzmetno
konstanto, stabilizator in plinska blažilnika, zadaj poltoga prema z listnatimi
vzmetmi in plinskima blažilnikoma,
samonosna karoserija, drsna vrata na
levem in desnem boku, dvižna prtljažna
vrata.

Osrednja sedeža sta fotelja, ki kot dva prestola nudita najvišji nivo
udobja. Cena je temu primerna.

CENA TESTNEGA
VOZILA

112.862
EUR
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PROMOCIJSKO SPOROČILO

KAKO JE TOVORNJAK POSKR
REVOLUCIJO V MESTNEM PR
Časovne zagate, zastoji in pomanjkanje
parkirnega prostora – distribucija v mestih ni
enostavna

P

ri MAN-u so sprejeli izziv in
ustvarili novo generacijo tovornjakov, ki ji je usojeno, da poskrbi za
revolucijo v dostavnem prometu.

NAJPOMEMBNEJŠI JE
VOZNIK
Pri MAN-ovih modelih TGM in TGL
se udobje začne še pred zago62
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nom motorja. Vstopanje še nikoli ni bilo tako priročno in varno, za
to pa poskrbi ergonomski vstop,
podoben stopnišču z nedrsečimi stopnicami in nizko vstopno
višino. In to še ni vse – ko je vozilo parkirano, lahko pomaknete
volan povsem naprej v vodoravni
položaj. S tem povečate prostor

med robom sedeža in volanom,
kar omogoča lažje vstopanje. Z
novim konceptom kabine MAN
DriverFit, ki je povsem prilagojen
vozniku, zadošča le nekaj trenutkov in že se boste v kabini počutili kot doma. Pomembna novost je
12,3-palčni barvni zaslon z visoko
ločljivostjo na instrumentni plošči
v različici Professional. Popolnoma digitalni prikazovalniki ponujajo novo vrsto vizualizacije, ki
predstavlja vrhunec pri prenosu informacij vozniku. Tudi zaznavanje

prostora zunaj kabine ne bi moglo
biti lažje. Nizka armaturna plošča,
ogledala pa spremenjena tako, da
razširijo vidno polje na sprednjem
delu kabine in ob bokih.
MAN se je v novih modelih TGM in
TGL osredotočil na najpomembnejši člen dobavne verige – voznika.

VEDNO PRIPRAVLJEN NA
AKCIJO
Vsak voznik pozna frustracije, povezane s strogimi časovnimi ome-

www. kamion-bus.si

Aplikacija MAN Driver s številnimi inovativnimi funkcijami olajša
življenje voznikom.
lefonom in logistično platformo
RIO ter pošljejo servisni delavnici, ki je del sistema MAN ServiceCare.

ZMOGLJIVI TOVORNJAKI,
ZMOGLJIV SERVIS
Široko razpredena mreža servisnih centrov po vsej Evropi in zanesljiva pomoč na cesti 24/7 poleg posebej prilagojene in visoko
usposobljene asistence zagotavlja, da je MAN dosledno uvrščen
med najboljše ponudnike storitev na trgu.

IZJEMNO UČINKOVIT IN
EKONOMIČEN
Če pripravite tako zmogljiv paket, si ne morete privoščiti, da bi
obstali. Za zagotavljanje stroškovno učinkovite storitve potrebujete zanesljiva vozila. MAN ima
v ponudbi široko paleto storitev,
ki poskrbijo, da so vozila odlično vzdrževana in vedno pripravljena na obratovanje. Kaj to pomeni
za vas? Konsistentno stanje vozila z dolgimi servisnimi intervali in zmanjšani stroški v življenjski dobi.

RBEL ZA
ROMETU
jitvami distribucijskega prometa.
Zato je zelo koristna MAN-ova pomoč z novo aplikacijo MAN Driver. S hitrim vodnikom, digitalnim
preverjanjem vozila pred odhodom in takojšnjimi poročili o škodi olajša voznikovo delo, poleg
tega pa pomaga pri preprečevanju nezgod in je koristna v primeru okvare.
Če bi se kljub temu pojavile
motnje, se vse zadevne informacije preverijo po povezavi
med voznikovim pametnim te-

Delovanje novega multimedijskega sistema je prikazano na 12,3-palčnem barvnem zaslonu.
APRIL/MAJ 2020 kamion&bus

63

www. kamion-bus.si

TEHNIKA

BPW iGURT

ZANESLJIVEJŠE

PRITRJEVANJE TOVORA S PASOVI

P
Pri pritrjevanju tovora s tekstilnimi pritrjevalnimi pasovi se
vozniki redno soočajo s težavo – ne vedo, s kakšno silo so pas napeli
in ali je to dovolj ali morda celo preveč. Do nedavnega je bilo vse stvar
občutka, sedaj pa je sile mogoče meriti in jih tudi med vožnjo stalno
nadzorovati.
PIŠE Luka Štimac

68
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o vsej Evropi zadnje čase
posvečajo vedno večjo pozornost pravilnemu pritrjevanju tovora. Seveda so razlike, saj so nekatere države na področju visokih
varnostnih standardov daleč pred
drugimi tako v uvedbi standardov, izobraževanju voznikov kot v
doslednem nadzoru. O tem znajo povedati vozniki tovornjakov v
mednarodnem prometu, ki so po
metodi lastne kože šli skozi to
"šolo", in to na težji (oz. dražji) način. Medtem ko vozijo po različnih

POSPEŠEVANJE

ZAVIRANJE

ZAVIJANJE

Pri vsaki spremembi hitrosti gibanja, tako po velikosti kot tud po smeri, se pojavljajo sile inercije, ki
želijo ohraniti prvotno stanje gibanja. Pri pospeševanju 'potiskajo' tovor nazaj, pri zaviranju naprej,
medtem ko pri zavijanju v nasprotno smer zavijanja.

SILE, KI DELUJEJO NA
TOVOR

SILE, KI DELUJEJO NA TOVOR
TEŽA

Fg

INERCIJA

F

Fg Fg

F F

TRENJE

Fµ

Zaviranje: 0,8xFg

Zavijanje: 0,5xFg

Pospeševanje: 0,5xFg

evropskih državah, vozniki zbirajo in ažurirajo številne informacije o „lokalnih običajih“ in zahtevah
posameznih inšpekcijskih služb
– tako ob inšpekcijskem nadzoru
prometa kot med nalaganjem tovora na kamione. Urejene zahodnoevropske države so del odgovornosti za varnost tovora na vozilu
razširile tudi na pošiljatelja. Sedaj skladiščniki, vozniki viličarjev
in upravljavci dvigal običajno pred
začetkom nalaganja preverijo, če
imajo vozniki s sabo vso potreb-

Zavijanje: 0,5x Fg

Tovor velja za pravilno pritrjenega,
če preprečimo njegovo premikanje
pri običajnih silah, ki delujejo na
vozilo in na vse predmete ter druge osebe, ki se nahajajo na tem
vozilu oziroma v njem. Tu predvsem mislimo na silo vztrajnosti
pri pospeševanju in upočasnjevanju
µ vozila, vključujoč centrifugalne sile pri spremembah smeri
gibanja. Vztrajnost vedno deluje v nasprotni smeri od predznaka spremembe hitrosti. Torej, pri
pospeševanju vozila deluje nazaj,
pri zaviranju pa naprej. Med zavijanjem oziroma vožnjo v ovinek
sile prav tako delujejo nasprotno
od smeri zavijanja. Intenzivnost
sil vztrajnosti, ki delujejo na vozilo
samo in na kateri koli predmet ali
osebo v njem, je sorazmerna masi
tega telesa in vrednosti pospeška
oziroma spremembi hitrosti (po
velikosti in/ali smeri). Ob upoštevanju lastnosti in zmogljivosti sodobnih tovornih vozil in praktičnih
rezultatov znanstvenih raziskav v
praksi upoštevamo največje vrednosti vztrajnostnih sil, ki se lahko
pojavijo pri vožnji, in sicer od 0,5

Fµ F

Teža je sila, s katero tovor določene mase pritiska na pod tovornega prostora. Sile inercije so
proporcionalne masi in vrednosti pospeška. Sila trenja je proporcionalna teži in koeficientu trenja –
zoperstavlja se sili inercije.

Teža (Fg)
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no opremo za ustrezno pritrjevanje dotičnega tovora, in spremljajo,
kako bo tovor razporejen na vozilu.
A kaj pravzaprav pomeni pravilno
pritrditi določen tovor? To se sprašujejo mnogi, saj večina držav EU
v okviru svoje zakonodaje vseeno
nima podrobno razdelanih pravil in
metod pritrjevanja tovora.

FIZIKALNE LASTNOSTI PRI SPREMEMBI GIBANJA

Če vzamemo v obzir
karakteristike in zmogljivosti
sodobnih tovornih vozil in
empirične rezultate znanstvenih
testiranj, se danes v praksi
upoštevajo maksimalne sile
inercije, ki se lahko pojavijo
med vožnjo – to je 0,8 g pri
močnem zaviranju ter 0,5 g pri
pospeševanju in zavijanju. To
pomeni, da na kateri koli tovor
pri močnem zaviranju deluje
sila inercije, ki lahko doseže
do 80 % teže tega tovora. Pri
pospeševanju in zaviranju pa
sile inercije lahko dosežejo 50 %
teže tovora.

Večna dilema –
koliko zategniti
pritrjevalne
pasove.

VELJAČA/OŽUJAK 2020.
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PRITRDITEV TOVORA S
PRIVEZOVANJEM

Napravo iGurt se lahko enostavno namesti na vsak tekstilni pas.
g pri pospeševanju in spremembi
smeri gibanja do 0,8 g pri hitrem
zaviranju (grafični prikaz na sliki
1). To pomeni, da na kateri koli tovor na tovornem prostoru pri hitrem zaviranju deluje sila vztrajnosti, ki lahko doseže do 80 % teže
tega tovora. Pri pospeševanju in
zavijanju pa sile vztrajnosti lahko
dosežejo do 50 % njegove teže.

PRITRDITEV TOVORA S
TRENJEM
Vsak tovor na vozilu s svojo težo
pritiska na pod tovornega prostora in pri tem povzroča določeno
silo trenja, ki se do neke meje lahko uspešno zoperstavlja silam
vztrajnosti in ga zadrži na mestu.
Čeprav te meje vključujejo večino normalnih prometnih situacij,
je treba tovor vseeno zavarovati
oziroma pritrditi, saj mora biti naložen tako, da prenese tudi izredne situacije, kakor so hitra zaviranja ali izogibanje nepričakovanim
oviram.
Sila trenja je zmnožek sile tlaka
oziroma teže tovora in koeficienta
trenja med stičnimi površinami. V
primeru transporta s tovornjakom
torej med tovorom ali paleto (lesena, plastična, kovinska) in podom tovornega prostora. Slednji
je praviloma izdelan iz nedrsečih
vezanih plošč. Vrednosti koeficienta trenja se spreminjajo v precej širokih razponih in so odvisne
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predvsem od vrst materialov v stiku in od stanja njihovih stičnih površin (preglednica 1). Že bežen
pogled na preglednico 1 odkrije, da mehanizem trenja zaradi lastne teže tovora večinoma tudi
v najugodnejših primerih ne zadošča, da bi kljuboval vztrajnostnim silam. Kot že omenjeno, pri
hitrem zaviranju nastane vztrajnostna sila, ki lahko doseže vrednost do 80 % teže palete s tovorom. Če je paleta težka 1.000 daN
(1 deka Newton = 10 N), kar je
enako masi približno 1 tone, potem nanjo pri ekstremnem zaviranju lahko deluje sila tudi do 800
daN. Torej, sila trenja, ki to paleto zadrži na mestu, mora znašati
vsaj toliko. Toda če za računanje
vzamemo celo največjo vrednost
koeficienta trenja med paleto in
podom (0,5), ki jo je v praksi skoraj nemogoče doseči brez protidrsnih podlog, in pomnožimo s težo
palete (1.000 daN), znaša sila trenja 500 daN. Paleta bi se torej v
tem najugodnejšem primeru lahko s svojo lastno težo zoperstavila premikanju v prečni smeri in
nazaj, naprej pa (v primeru močnega zaviranje) ne. Če računamo z realnim koeficientom (0,3),
bi ob zaviranju razlika lahko dosegla tudi 500 daN. V tem primeru
bi bilo premalo trenja tudi v prečnih smereh in nazaj, in sicer celo
do 200 daN.

Ta presežek sile vztrajnosti mora
nase prevzeti oprema za zavarovanje oziroma pritrjevanje tovora. Kosovni in paletizirani tovori se
na vozilu najpogosteje zavarujejo
pred premikanjem na dva osnovna
načina – s fizičnim blokiranjem ali
privezovanjem, v nekaterih primerih pa je omenjena načina primerno kombinirati. Kadar je govora o
privezovanju, je le-to lahko direktno, pri čemer največkrat uporabljamo verige, lahko pa tudi jeklene pletenice ali tekstilne zatezne
pasove – slednje v žargonu vozniki večinoma imenujejo „gurtne“ (popačenka iz nemščine). En
konec naštetih spon pripnemo na
predmet, ki ga želimo pritrditi, drugega pa v ušesa oziroma sidrišča
na podu tovornega prostora ali na
okviru nadgradnje. Verige, jeklene
vrvi ali tekstilne pasove napnemo
le toliko, da med vožnjo niso ohlapni, svojo funkcijo pa opravljajo le
ob povišanih silah vztrajnosti, ki
jih prevzamejo nase. Drugi način

iGurt je v bistvu
senzor vlečne sile
s svetlobno indikacijo z
LED-diodami in oddajnikom
Bluetooth.

www. kamion-bus.si

je vertikalno privezovanje, pri katerem pasove (ali druge spone) z
zateznimi napravami napeljemo
čez tovor in jih z obema koncema
pripnemo v ušesa v tovornem prostoru ter napnemo z določeno silo
prednapenjanja. S prednapenjanjem pasov (odvisno od kota, ki
ga tvorijo z ravnino poda) vlečejo
tovor in s tem povečujejo silo njegovega pritiska na pod. S tem se
povečuje tudi sila trenja. Vrnimo
se na prejšnji primer 1.000 daN
težke palete s koeficientom trenja
med njo in podlago 0,5. Izračunali smo, da bi bila v primeru intenzivnega zaviranja sila trenja premajhna za 300 daN. Ko čez njo z
zatezno napravo napnemo pas s
silo prednapenjanja, recimo 600
daN, to silo prištejemo teži tovora
in dobimo silo pritiska 1.600 daN.
Ko to vrednost pomnožimo s koeficientom trenja 0,5, se to odrazi v
rezultatu 800 daN, kar zadošča
v vseh primerih bočnih in
vzdolžnih pospeškov.
Ponavljamo, da

Ne glede na napravo iGurt pa mora voznik še vedno sam upoštevati kot, pod katerim pas poteka čez
tovor, koeficient trenja in ostale pomembne karakteristike.
je pomemben tudi kot, ki ga tvori pas z ravnino poda tovornega
prostora. Bliže kot je vrednosti
90°, večji del sile prednapenjanja

Aplikacija iGurt za pametne
telefone prek povezave Bluetooth
dobiva podatke iz tovornega
prostora o trenutni napetosti pasov.
Poleg grafičnega prikaza voznika
alarmira tudi v primeru, če bi kateri
od pasov med vožnjo popustil.

penjanja prižigajo ena za drugo
in vozniku s tem dajejo konkretno informacijo, s pomočjo katere zlahka ugotovi, ali je tovor dovolj pritrjen in ali so
potrebni še dodatni
ukrepi. Naprava iGurt
Naparava iGurt daje v ozniku
neprekinjeno nadziuporabno informacijo o
ra napetost pasov in
napetosti pasov.
po povezavi Bluetooth pošilja informacije na voznikov pametni telefon
izkoriščena. Po drugi strani pa –
ali tablico. Vsak pas, s katerim je
manjši kot je kot, manjša je tudi
tovor pritrjen, je na telefonskem
vertikalna komponenta in je pomanjkanje treba nadoknaditi s
zaslonu prikazan v lastnem grafikonu in omogoča pregled nad
povečano silo prednapenjanja.
silo prednapenjanja. Če se pas
SENZOR SILE BPW IGURT
med vožnjo razrahlja, se prikaz
Vozniki se pri vertikalnem privena zaslonu spremeni iz zelene v
zovanju tovora redno srečujejo
rdečo barvo in voznika opozori,
s težavo, s kolikšno silo prednada mora ustaviti in napeti omepenjanja so pritrdili tovor. Senjeni pas. To aplikacijo je mogoveda je to mogoče izračunati, a
če koristiti posamično, lahko pa
postopek je za praktično upojo tudi integriramo v telematičrabo preveč zapleten in na konne sisteme za nadzor voznega
cu ostane samo napenjanje „po
parka in upravljanje z njim. Naprava iGurt je zelo koristna tudi
občutku“. Zaradi tega jim je lahko BPW-jev proizvod iGurt v velipri pritrjevanju občutljivih tovoko pomoč. Napravo kompaktnih
rov, saj zmanjšuje možnost poškodb embalaže ali celo tovora
dimenzij je na pas za pritrjevanje tovora enostavno namestizaradi premočnega napenjanja
ti in zanesljivo meri silo prednapasov. Naprava ne zahteva nikapenjanja – tako med zatezanjem
kršnega posebnega vzdrževanja,
kot kasneje med vožnjo. LED-diizdelana je zelo robustno, vgrajeode na lestvici od 50 do 500 daN
ne baterije pa naj bi zdržale najmanj leto.
se s povečevanjem sile predna-

pas prenaša v navpično komponento, ki predmet pritiska navzdol. Lahko tudi rečemo, da je
tako sila prednapenjanja bolje
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DNEVNO SVEŽE
NOVICE IZ SVETA
TRANSPORTA,
LOGISTIKE IN
GOSPODARSKIH
VOZIL.
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