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6		 NOVICE Toyota Hilux > Poleg novega videza prinaša Hilux
		 tudi nov 2,8-litrski motor z 204 KM, kar ga uvršča v sam
		 vrh pick-up ponudbe.

PRILOŽNOST, DA POSTANEMO BOLJŠI
Medtem ko so v Nemčiji še leto dni nazaj ocenjevali, da v prevozniškem sektorju primanjkuje okoli 40 tisoč
poklicnih voznikov, se je situacija po pandemiji spremenila – po zadnjih podatkih naj bi bilo v Nemčiji sedaj okoli
22 tisoč voznikov preveč. Glede na to, da naj bi se skupno
število poklicnih voznikov v Nemčiji gibalo pri dobrega pol
milijona, znaša razlika potreb po voznikih dobrih deset
odstotkov, medtem ko se je število brezposelnih voznikov
povečalo za skoraj 45 odstotkov.
V Sloveniji na žalost nimamo dovolj natančnih podatkov, da bi lahko naredili podobno primerjavo potreb po voznikih, lahko pa pogledamo število prvič registriranih novih
tovornih vozil – teh je po prvih petih mesecih letošnjega
leta manj za dobrih 22 odstotkov (nekoliko popolnejšo sliko bomo lahko predstavili v avgustovski številki s polletnimi podatki, povsem realna pa se bo seveda pokazala šele
jeseni). Glede na to, da smo že zadnjih nekaj let ocenjevali,
da je bila prodaja previsoka glede na realne potrebe trga, bi
še vedno težko govorili o vzrokih za veliko paniko, temveč
zgolj o približevanju številkam, ki so za naš trg 'normalne'.
Seveda ne bo lahko; to velja za čisto vse, ki smo vpeti
v ta segment gospodarstva (pa tudi izven njega), in seveda bodo nekateri morali zapreti svoja vrata. A prepričan
sem, da to ne bodo zdrava in uspešna podjetja, ki so svoje
poslovanje v vseh pogledih držala na visokem nivoju. Če
bodo razmere poskrbele za to, da se zmanjša nelojalna
konkurenca, ki se prej omenjenega visokega nivoja ni držala, pa se boste verjetno vsi strinjali, da ne gre pri tem za nič
slabega – prej nasprotno.
Specializacija, nudenje kakovostnih storitev kupcu in
večja dodana vrednost opravljene storitve bodo verjetno
ključni za preživetje. Obdobje, ki nas čaka, bo tako priložnost, da se trg prečisti in da dobri postanejo še boljši. Naj
bo to tudi vaše vodilo.

bostjan.pauser@bmslovenia.si

34 PREDSTAVITEV Mercedes-Benz Actros Black Edition >
		 Mineva 15 let od predstavitve posebne serije Actrosa, ki je,
		 tako po moči kot opremi, kraljeval na evropskih cestah.

50 ZGODOVINA DAF Super Space Cab > Pri DAF-u so pred
		 kratkim izdelali jubilejni 250.000. primerek njihove 		
		 popularne kabine Super Space Cab.

56 NADGRADNJE IN PRIKOLICE MF-CT > Podjetje MF-CT
		 je znano predvsem po vroče cinkanih nadgradnjah in
		 prikolici lastne izdelave za potrebe gradbeništva.

58 PREDSTAVITEV MAN TGS 28.510 AC 45/120 > Gasilska
		 cisterna izstopa s premišljeno konfiguracijo in 		
		 tehnološko dovršenostjo.

68 TEHNIKA BPW Airlight > BPW je ponudil še lažjo izvedbo
		 svojih osi za prikolice, ko vsak kilogram šteje.

TEHNIKA

26

MAN TGS

		 Model TGS pri MAN-u

pokriva predvsem področje
gradbeništva, komunale in
specialnih vozil.

40

HIDROSTATIČNI
POGONI

		 Skoraj vsi proizvajalci
nudijo dodaten
hidrostatični pogon
prvih osi.
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Nenaročenih rokopisov in drugih materialov ne
vračamo. Pri nas oblikovani oglasi in izdelani fotoliti
so last uredništva, zato je vsakršna nadaljnja
uporaba brez izrecnega soglasja uredništva
nedopustna. Ponatis dovoljen samo z dovoljenjem

70

OPRTNI VILIČARJI

Oprtni viličarji, ki se naložijo na vozilo,
so praktični in vse bolj priljubljeni.

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

Salon IAA V Hannovru
odpovedan
Največji
salon gospodarskih vozil,
hannoverski IAA, ki bi se moral
letos odvijati med 24. in 30. septembrom, je odpovedan. Razlog
je pandemija koronavirusa, ki je
letos že 'odnesla' nekaj drugih pomembnih avtomobilskih salonov.
Tokratni IAA bi bil sicer že 68.
po vrsti, prejšnjič se je na njem
predstavilo 2.174 proizvajalcev iz
48 držav sveta, ki so svoje proizvode razkazovali na skupno kar
282.000 m2 površin. 

32 vozil MAN TGE
za poljsko prometno
inšpekcijo
MAN je že dostavil 32 od skupno 64 vozil TGE poljski prometni
inšpekciji GITD. Prvo pošiljko so
prevzeli v prostorih podjetja AMZ
Kutno, ki je izdelalo nadgradnjo.
Dogovor o dostavi 64 vozil MAN
TGE 3.180 so sicer podpisali septembra lani, MAN pa zadnje ponuja 78-mesečno garancijo. 

20 Solarisovih
avtobusov na vodik
Solaris bo do konca leta 2021
na Nizozemsko dostavil 20 avtobusov s pogonom na vodik. Urbino 12 hydrogen ima pet kompozitnih rezervoarjev za vodik, ki so
nameščeni na strehi vozila, njihova skupna prostornina pa je 1.560
l. Gorivne celice z močjo 70 kW s
pomočjo vodika proizvajajo električno energijo, ki je potrebna za
pogon, nameščene pa so v zadku
vozila. Za pogon uporabljajo ZF
ovo os z dvema elektromotorjema s po 125 kW moči.
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NOVI HILUX

MOČNEJŠI IN LEPŠI
Poleg novega videza prinaša novi Hilux tudi nov 2,8-litrski motor z 204 KM, kar ga uvršča v
sam vrh pick-up ponudbe.

N

ajbolj prodajani (in najbolj znani) pick-up na
svetu je na trgu že več kot
50 let in si je ustvaril sloves
zanesljivega, robustnega in
skoraj neuničljivega vozila.
Hilux je osvojil severni pol,
Antarktiko in reli Dakar.
Novi Hilux prinaša novo podobo, ki je v skladu s Toyotinimi modeli SUV. Toda pri
Toyoti poudarjajo, da nekoliko bolj eleganten videz nikakor ne pomeni, da je Hilux
izgubil del svoje znane robustnosti in trajnosti. Popolnoma nov videz s t. i. tridimenzionalno prednjo masko
je vsekakor korak v pravo
smer, zgodbo o videzu pa
zaokrožajo nove LED-luči,
nova 18-palčna kolesa in tri
nove barve.
V notranjosti je nov 8-palčni
osrednji zaslon infotainment
sistema. Hilux se odklepa
samo, če ima voznik ključ v
žepu, motor se zažene s pri-

Izvedba Invincible vključuje posebno opremo, kot
so dvobarvna maska, poudarjeni robovi blatnikov,
posebna platišča in rolo za tovorni prostor.
tiskom gumba in ima vgrajen zvočni sistem JBL. Velika novost je novi 2,8-litrski
motor z 204 KM, ki je nadomestil predhodni 2,4-litrski
agregat. Motor je "izposo-

jen" pri modelu Land Cruiser in ponuja 500 Nm navora. Čeprav je na drugi osi
ohranjeno listnato vzmetenje, so bile narejene številne izboljšave, da se zagotovi

CESTNINA

PLINSKI TOVORNJAKI
V NEMČIJI BREZ
CESTNINE DO LETA 2024

O

dbor za promet nemškega Bundestaga (parlament) je sprejel
predlog za podaljšanje oprostitve
plačila cestnin do 31. decembra
2023 za tovornjake, ki jih poganja
zemeljski plin (CNG ali LNG). To je
za enkrat sicer le predlog, a se pričakuje, da bo glasovanje v parlamentu uspešno, zakon in predpisi,
ki urejajo to odločitev, pa se pričakujejo junija. Kot vemo, je Nemčija leta 2018 plinske tovornjake oprostila plačila cestnin v letih 2019

in 2020, od leta
2021 pa naj bi
začeli plačevati infrastrukturni del cestnine, vendar naj bi
zadnja odločitev to obdobje, v katerem je cestnina brezplačna, podaljšala do 31. decembra 2023.
To je odlična novica za vse lastnike
plinskih tovornjakov in večina strokovne javnosti podpira to odločitev,

pri čemer poudarja, da je plin trenutno edina realna alternativa. Zeleni se (pričakovano) s predlogom ne
strinjajo in poudarjajo, da bo to upočasnilo prehod dela tovornega prometa s cest na železnice.

NOVICE

večje udobje in boljše vozne
lastnosti.
Izvedba Invincible (samo s
podaljšano in dvojno kabino)
bo zadovoljila tiste, ki Hilux
uporabljajo ne le kot delovno
vozilo, ampak tudi za potovanja, vključuje pa tudi posebno opremo, kot so dvobarvna maska, poudarjeni robovi
blatnikov, posebna platišča
in rolo za tovorni prostor. Zanimivo je, da se prodaja v vzhodni Evropi začne julija, v
zahodni Evropi pa oktobra.

75 električnih
tovornjakov znamke
Scania za ASKO
Scania bo naslednje leto dobavila 75 električnih tovornjakov norveški maloprodajni družbi ASKO. Nov dogovor tokrat
obljublja, da bo v naslednjih treh
letih Scania dostavila 75 električnih tovornjakov, kar bo pomagalo podjetju ASKO, da doseže
začrtan cilj in od leta 2026 naprej ponuja prevoze brez škodljivih emisij.

Posebna izvedba najbolj
prodajanega pick-upa v
Evropi
Ford je predstavil Ranger
Thunder, omejeno izdajo najbolj
prodajanega pick-upa v Evropi, ki ga poleg najzmogljivejšega motorja in 10-stopenjskega
samodejnega menjalnika krasi
še atraktiven dizajn. Ford Ranger Thunder prinaša izstopajoč
dizajn in najboljšo možno opremo. Izdelana bo omejena količina 4.500 primerkov.

POSEBNA SERIJA

DAF XF UNITY EDITION TUDI ZA SLOVENIJO

D

AF je pripravil posebno serijo modela XF, ki jo poleg bogate serijske opreme zaznamuje tudi prepoznavna zunanja poslikava v barvah nacionalne zastave, in bo na voljo tudi za slovenski trg.
Vozila XF Unity Edition so na voljo s kabinama Space Cab in Super Space Cab ter jih poganja 13-litrski vrstni šestvaljnik MX-13 največje moči 480 ali 530
KM v kombinaciji z avtomatiziranim
menjalnikom ZF TraXon. Poleg bogate serijske opreme za udobje voznika velja omeniti še DAF MultiSupport garancijo Plus na celotno
vozilo – ta zajema garancijo na celotno vozilo za dobo 3 let do 500.000
prevoženih kilometrov ter 1 leto garancije pomoči na cesti.
Poslikava posebne serije Unity Edition vključuje barve slovenske zastave – belo, modro in rdečo – in
je vključena na maski vozila, strehi
spredaj in bočno, vzvratnih ogledalih in pri vstopnih kljukah na vratih.

Dirkalni MAN s 1.200
KM za novo sezono
T Sport Bernau je za letošnjo
sezono predstavil dirkaški MAN.
Letošnji MAN temelji na modelu MAN TGS 18.480; ima maso
5.300 kg, največjo moč 1.200
KM in ogromnih 5.800 Nm navora. Moč se prenaša prek 16-stopenjskega ročnega menjalnika
ZF 16 S 221.
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NOVICE
MAN LION’S CITY 18 E

Scania 450S za Abbi by
Šlamberger
Podjetje z družinsko tradicijo, Abbi by Šlamberger, je prevzelo novo Scanio 450S z atraktivno
polepitvijo. Unikatno vozilo je polepljeno z atraktivno folijo in bo
marsikomu vzelo sapo. Za oblikovanje in polepitev so poskrbeli v podjetju Venta Design iz Maribora, ki je znano po polepitvah
celotnih vozil.

ELEKTRIČNI ZGLOBNI MAN ZA 120 POTNIKOV IN 270 KM
Potem ko je lani predstavil solo različico z
električnim pogonom, je MAN svojo ponudbo razširil z 18-metrskim zgibnim električnim
avtobusom

M

4 MAN-i za podjetje
Grafist

AN Lion's City 18 E bo začel voziti v Barceloni in
Kölnu v drugi polovici leta, skupno gre za 15 avtobusov, ki so del testiranja v resničnih delovnih pogojih. Serijska proizvodnja se bo začela prihodnje leto.
Podobno kot pri solo avtobusu ima tudi zglobni z električnim pogonom več prostora za potnike v primerjavi z
dizelskim, saj so motorji vgrajeni na osi, zato ne zmanjšujejo prostora za potnike. Kapaciteta avtobusa je do
120 potnikov. Za pogon se uporabljata dva elektromotorja s skupno močjo od 320 kW (stalna moč) do 480 kW
(največja moč). En motor je nameščen na drugi in en na
tretji osi, delovanje motorja pa je elektronsko sinhronizirano, kar med drugim preprečuje, da bi se avtobus "zalomil" v zglobu, če bi tretja os v nekaterih situacijah dobi-

la preveč moči.
Motorji so nameščeni na sredini in kolesa poganjajo prek
polosi, kar je enostavnejše in cenejše od namestitve motorja v pesta koles. Ta zasnova omogoča tudi lažji dostop
in vzdrževanje. Akumulatorji imajo skupno kapaciteto 640
kWh in omogočajo doseg najmanj 200 kilometrov do kar
270 kilometrov v optimalnih pogojih. Zaradi velike zmogljivosti baterij se polnjenje izvaja le z enosmernimi polnilci z močjo 100 kW in več. S polnilnikom moči 150 kW
traja polnjenje približno štiri ure.

ELEKTRIKA

ABT E-TRANSPORTER 6.1

A

Gradbeno podjetje Grafist,
d. o. o., iz Kopra je prevzelo štiri
nove tovornjake MAN iz serije
TGS in TGM. Od treh vozil TGS
sta dva opremljena s prekucnikom, eden je triosni in eden štiriosni, tretji pa je vlačilec. Vse poganja 12,4-litrski vrstni šestvaljni
motor D26 moči 470 KM. Četrta nova pridobitev podjetja pa
je 18-tonski dvoosni prekucnik
TGM z motorjem D08 največje
moči 290 KM.
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BT e-Transporter 6.1 je električni kombi z elektromotorjem, ki zmore 83 kW največje moči in 200 Nm navora. Na
voljo bo v dveh 'hitrostnih' različicah; prva bo omejena na 90
km/h in druga na 120 km/h. Tovorni del takšnega premore 6,7
m3 prostornine, nosilnost različice furgon znaša 977 kg, pri potniški pa je večja, in sicer 1.096 kilogramov. Baterije premorejo 37,7 kWh energije, kar zagotavlja doseg med 105 in 138 km
(po standardu WLTP), poraba pa znaša od 27 do 35,8 kWh na
100 prevoženih kilometrov. Baterijski sklop tehta 333 kg, polnjenje na 7,2 kW vtiču traja okoli pet ur in pol, na enosmernem
toku s 50 kW pa bo baterija 80-odstotno polna v 45 minutah.
Ob tej priložnosti ima paket ABT Sportline še posebne 'aero' dodatke na sprednji maski, pragovih, zadaj sta spojler in difuzor,
takšen Transporter pa je obut v 20-palčna platišča.

DAIMLER TRUCKS IN VOLVO
GROUP V SKUPEN RAZVOJ
GORIVNIH CELIC
Daimler Trucks in Volvo Group sta podpisala preliminarni in za enkrat nezavezujoč dogovor o izgradnji skupne tovarne, katere namen bo proizvodnja
sistema gorivnih celic za pogon, predvsem težkih
gospodarskih vozil. Obe družbi bosta imeli enak
lastniški delež, pri tem bo v novonastalo podjetje
Daimler prinesel več kot 20 let izkušenj pri razvoju gorivnih celic iz vseh svojih enot, ki so se s tem
ukvarjale, Volvo pa bo svoj delež plačal s 660 milijoni evrov. Skupno podjetje bo delovalo samostojno in neodvisno od ostalih enot, saj bodo vse
druge tovarne obeh znamk še vedno delale samostojno in bosta znamki še naprej ostajali konkurenčni. Namen sodelovanja je ponuditi vozila za
linijski promet, ki se bodo že v drugi polovici tega
desetletja vozila na električni pogon. Glede na to,
da sta se v takšnem projektu združila dva najpomembnejša proizvajalca gospodarskih vozil, ki
letno izdelata več kot milijon tovornih vozil, gre
vsekakor za prelomen trenutek v smeri razvoja pogona za bodoča gospodarska vozila.

NOVICE
NOVA PNEVMATIKA ZA PRIKOLICE

200.000 tovornjakov
Western Star
Čeprav se 200.000 izdelanih vozil ne sliši tako zelo veliko, sploh ob časovnem obdobju
okoli petdeset let, Daimler Trucks z vozili Mercedes-Benz namreč toliko proizvede v enem
samem letu, je znamka Western
Star zelo specifična. Vsa njihova vozila so namreč izdelana namensko in za potrebe točno določenega specifičnega kupca,
uporabljajo pa se v specialne namene; v gozdovih, mestih ali v
naftni industriji. 

NOVI GOODYEAR OMNITRAC T

Goodyear je predstavil novo pnevmatiko Omnitrac T, ki je namenjena
priklopnikom za kombiniran prevoz, torej za vozila, ki vozijo ne samo po cesti,
ampak tudi po gradbiščih, gozdnih cestah itd.

N

Scania R500 za podjetje
Brezovnik
Podjetje Ciril Brezovnik, s. p.,
iz Slovenj Gradca, ki se ukvarja z
gradbenimi deli in prevozi gradbenega materiala po vsej Sloveniji, je pred dnevi prevzelo novo
štiriosno Scanio R500. Tovornjak
je opremljen s kratko dnevno kabino R z normalno višino strehe in prekucno nadgradnjo v obliki mulde proizvajalca Meiller ter
vzdolžno pomično ponjavo za
pokrivanje prekucnika.

Nissan najavil zapiranje
tovarne v Barceloni
Zaprtje bo podjetje Nissan
stalo okoli milijardo evrov, v tovarni pa so do sedaj proizvajali modela Navara in električni
kombi e-NV200. Proizvodnjo Navare bodo preselili v Južnoafriško
republiko, zamenjava za model
e-NV200 pa bo prišla iz Renaultove tovarne v Maubeugea.
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ova pnevmatika je odgovor na zahteve trga, ki v kombiniranem prevozu išče pnevmatike za prikolice z nosilnostjo 10 ton. Prav tako evropska zakonodaja predpisuje
povečano zimsko vzdržljivost pnevmatik v kombiniranem
prometu, to je certifikat 3PMSF (simbol snežinke in gore
s tremi vrhovi). Z uvedbo pnevmatike Omnitrac T celotna
družina pnevmatik Omnitrac nosi oznako 3PMSF, torej izpolnjuje nekatere zahteve za zimske pnevmatike (čeprav
to niso zimske pnevmatike). Poleg tega ima Omnitrac T povezljivost RFID, kar omogoča enostavno sledenje in spremljanje v velikih flotah. Poleg povečane nosilnosti (LI 164
= 10 t/os) ima Omnitrac T širok in globok tekalni plašč, ki
zagotavlja veliko prostornino pnevmatik, ki se lahko obra-

blja (dolga življenjska doba), večstranski dizajn pa zagotavlja enakomerno porazdelitev pritiska na tla. Cik-cak linija
osrednjega žleba poveča njegovo dolžino, oblika pa nudi dodatne robove, ki
se oprimejo podlage. Rezultat je večja
zavorna učinkovitost in boljši oprijem na mokrih površinah.
Zasnova tekalne plasti z masivnimi sredinskimi rebri in robustnimi bloki v sredini zagotavlja odpornost proti obrabi
pri velikih navorih in hrapavih površinah. Ta oblika zmanjšuje prodiranje kamnov in njihov lažji izmet. Omnitrac T je
na voljo v dimenziji 385/65 R22,5, pnevmatike pa je mogoče poglabljati in obnavljati.

TEHNIKA

FORD TRANSIT Z 10-STOPENJSKIM MENJALNIKOM

F

ord je sporočil, da so začeli s proizvodnjo novega 10-stopenjskega samodejnega menjalnika za modele Transita z zadnjim pogonom (RWD),
ki zagotavlja učinkovito porabo goriva, vrhunsko trpežnost in možnost za
vleko do 2.800 kg težkih prikolic. Novi menjalnik predstavlja idealno rešitev
za tiste vrste uporabe Transita z zadnjim pogonom, kjer sta ključni prednosti samodejnega menjalnika preprosta vožnja in priročnost, na primer
pri predelavah s težjimi nadgradnjami, kot so vozila za dostavo špecerije,
reševalna vozila in avtodomi, pa tudi pri Fordovih priljubljenih tovarniških
minibusih Transit s 15 in 18 sedeži. Zasnova 10-stopenjskega menjalnika
zagotavlja več prestavnih razmerij, kar pomeni, da lahko Transitov 2,0-litrski motor EcoBlue s 170 KM ves čas deluje kar se da blizu svoje največje
učinkovitosti in s tem omogoča odzivnejšo vozno izkušnjo.

MAN eTGM ZA FRIEDRICH
WENNER GMBH

P

odjetje Friedrich Wenner GmbH je prevzelo enega prvih
eTGM-ov, ki niso del preizkusnega programa, vendar so
namenjeni vsakodnevnim prevozom. Gre za model MAN
eTGM v konfiguraciji 6x2-4 s krmiljeno in dvižno zadnjo
osjo največje dovoljene mase 26 ton. Največja moč elektromotorja znaša 264 kW (360 KM), največji navor pa
3.100 Nm. Pogon vseh naprav (servo krmilni sistem, klimatska naprava, zračni kompresor ...) je električen in deluje le, kadar je to potrebno za zmanjšanje porabe energije.
Del litij-ionskih baterij, ki jih MAN-u dobavlja Volkswagen, je nameščen pod kabino nad prvo osjo, kjer je sicer
dizelski motor, drugi pa znotraj šasije. S polnimi bateri-

jami je doseg vozila 200 km. Baterije se lahko napolni s
polnilniki izmeničnega toka 22 ali 44 kW in hitrim polnilnikom moči 150 kW.
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Pri Ivecu od leta 2016
na trgu ponujajo tovornjak, ki ga poganja zemeljski plin, popolnoma primeren za prevoze na
dolge razdalje – z veliko udobno kabino, voznimi zmogljivostmi, praktično enakimi dizelskemu
pogonu, in s sprejemljivim dosegom – več kot
1.500 km. Gre za Stralisa NP 460, vodilni prodajni
hit v tem tržnem segmentu v Evropi, ki je z modelom X-Way NP po treh letih dobil več kot dostojnega naslednika.
PIŠE Luka Štimac FOTO Marin Tomaš

I

veco se je v Evropi s kar 70-odstotnim tržnim deležem uveljavil kot vodilni proizvajalec gospodarskih vozil s pogon na zemeljski
plin. To lahko delno pripišemo široki paleti tovrstnih vozil, pa tudi
dejstvu, da imajo najbolj dodelano pogonsko tehnologijo na zemeljski plin. Razvijajo in izpopolnjujejo jo že skoraj tri desetletja,
medtem ko je sedanji FPT Industrial od leta 1997 proizvedel več
kot 50.000 tovrstnih motorjev.

TRDNI TEMELJI
Pri Ivecu so že leta 2016 z modelom Stralis NP, opremljenim z
12,9-litrskim motorjem moči 338
kW (460 KM) in 2.000 Nm navora, prevoznikom ponudili konkurenčno rešitev za mednarodni
promet. To je pomenilo, da so vozne lastnosti ob celo nižjih stroških pogonskega goriva bolj ali

12

manj podobne kot pri dizelskih
tovornjakih (ponekod tudi cenejše cestnine) in da imajo tovornjaki z enim polnjenjem rezervoarja
sprejemljiv doseg, več kot 1.500
km. To je še vedno precej manj
od avtonomije dizelskih tovornjakov, a je vseeno popolnoma dovolj. Stralis NP se je skozi to obdobje v praksi že dokazal kot
zanesljivo vozilo, enostavno za
vzdrževanje in brez tipičnih Euro
6 „bolezni“ sodobnih dizelskih
tovornjakov. Te so večinoma povezane s sistemi naknadnega
čiščenja izpušnih plinov in pripadajočimi komponentami (črpalke za AdBlue, injektorji, DPF-filtri, SCR-katalizatorji, različna
tipala in tako dalje). Med zadnjo posodobitvijo leta 2016 so
Stralisu v standardni ponudbi
namenili veliko kabino Active
Space širine polna 2,5 metra s

KRALJEVA NO
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IVECO S-WAY NP AS440S46 T/P
MOTOR

Vodno hlajeni, vrstni 6-valjni, Ottov motor (s stahiometrijskim izgorevanjem), vžig gorivne zmesi s svečkami, štiritaktni, turbopolnilnik
s fiksno geometrijo lopatic (waste gate), štirje ventili na valj, tristezni katalizator, neposredni vbrizg goriva Multipoint (MPI), vbrizg
goriva, pogon na utekočinjen zemeljski plin, Euro 6d

Tip

Cursor 13

Prostornina

12.900 cm3

Vrtina x hod

135 x 150 mm

Kompresija

12,0:1

Vbrizg goriva

Multipoint (MPI)

Nazivna moč

343 kW (460 KM)

Pri

1.900 v/min

Največji navor

2.000 Nm

Pri

1.100 - 1.600 v/min
Iveco S-Way NP je zelo zanimivo vozilo, ki ruši stereotipe o plinskih
motorjih v težkih tovornjakih. Čeprav je optimalno delovno področje
pri nekoliko višjih vrtljajih, so zmogljivosti primerljive. Motor nudi
dobro vlečno moč in je občutno tišji od dizelskega. Porabo goriva je
težko neposredno primerjati, a proizvajalec obljublja, da je približno
15 % manjša v korist LNG-ja.

Nova vzvratna ogledala izboljšujejo preglednost in zmanjšujejo
zračni upor.

PRENOS MOČI
Sklopka
Menjalnik
Stopnje prenosa za
vožnjo naprej
Stopnje prenosa za
vzvratno vožnjo
Pogonska os
Prenosno razmerje
diferenciala

12,03 / 9,29 / 2,64 / 2,04
Meritor MS 17X EVO, hipoidna z enojno redukcijo prenosa
i=3,364

Pnevmatike

jeklena šasija iz vzdolžnih C-profilov 302,4 x 80 x 6,7 mm, protikorozijsko zaščitena, kriogeni LNG-rezervoarji (-160 °C) kapacitete 2x 540 l
parabolična enolistna vzmet, stabilizator, teleskopski amortizerji,
nosilnost 7,5 t
električno upravljano zračno vzmetenje s štirimi zračnimi blazinami,
hod +140/-61 mm, teleskopski amortizerji, stabilizator, največja
dovoljena obremenitev 11,5 t
spredaj: 385/55 R 22,5; zadaj: 315/70 R 22,5

Platišča

9,00 x 22,5 aluminijasta

Šasija
Spredaj
Zadaj

NOVA RAVEN UDOBJA IN
FUNKCIONALNOSTI

avtomatizirana suha sklopka z eno lamelo
avtomatiziran, 12 stopenj prenosa za vožnjo naprej in 2 za vzvratno,
funkcija EcoRoll
12,92 / 9,98 / 7,69 / 5,94 / 4,57 / 3,53 / 2,83 / 2,19 / 1,68 / 1,30 /
1,00 / 0,77

OSI IN VZMETENJE

povišano streho. Leta 2019 je
prišel naslednik – S-Way. Takoj
so pripravili tudi različico NP,
kar je voznikom prineslo novo,
še višjo raven udobja in ergonomije ter urejeno notranjost
kabine. Vse, kar je "skrito pod
pločevino", pogonski sklop, rezervoarji za zemeljski plin, sistem za napajanje s plinom itd.,
je za enkrat enako, kot je bilo
pri Stralisu NP, čeprav že letos lahko pričakujemo določene posodobitve tudi na tem
področju.

Halogenske žarnice so serijske,
medtem ko so LED-žarometi del
dodatne opreme.

Na novo oblikovana povišana
streha, maska hladilnika z izrazito zaobljenimi vogali, odbijač z novimi žarometi in integriranimi bočnimi usmerjevalci
zraka, vrata s podaljškoma, ki
pokrivata drugo in tretjo stopnico, na novo oblikovana blat-

KRMILJENJE
Tip

ZF 8098 hidravlično

Prenosno razmerje

17-20,0:1
multifunkcijski volanski obroč, nastavljiv po višini in globini, premer:
470 mm, oblečen v usnje

Volan
ZAVORNI SISTEM
Parkirna zavora

EBS-dvokrožni sistem na stisnjen zrak, kolutne zavore, AEBS, ESP,
Hill holder
na zadnji osi (Tristop)

Motorna zavora

/

Retarder

Retarder

Delovne zavore

ELEKTRIKA
Akumulatorji

2x12 V, 220 Ah

Alternator

28 V, 90 A

Osvetlitev

LED-žarometi, meglenke

DIMENZIJE IN MASE
Medosna razdalja

3.800 mm

DxŠxV

6.252 x 2.550 x 3.762 mm

Masa praznega vozila 7.500 kg
KABINA
Spalna kabina Hi-Way (AS) s povišano streho, notranje dimenzije 1.970 x 2.350 x 2.050 mm,
vstop prek treh stopnic, štiritočkovno zračno vzmetena, elektro-hidravlični nagib do kota 60°,
voznikov in sopotnikov sedež z zračnim vzmetenjem, integrirani nasloni za glavo in tritočkovni
varnostni pas, dimenzije spodnjega ležišča 2.060x750/630x90 mm, dimenzije zgornjega ležišča
1.940x770/630x90 mm.
OPREMA
Samodejna klimatska naprava, potovalni računalnik, diagnostični sistem, topografski
tempomat, ESP, električno nastavljiva in ogrevana ogledala, električni pomik stekel,
multifunkcijski volanski obroč, nastavljiv po višini in nagibu, sistem Iveconnect, CD-radio
z barvnim zaslonom na dotik in povezavo Bluetooth, navigacija, USB-priključki, hladilnik
prostornine 50 litrov, meglenke, paket vseh usmerjevalcev zraka, strešno okno, daljinsko
centralno zaklepanje, ogrevani sedeži.
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Simetričen koncept spalnega dela kabine omogoča vozniku prosto izbiro, v
Zgornje ležišče Comfort širine 70 centimetrov je opremljeno tudi s poklopn
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Dva rezervoarja utekočinjenega zemeljskega plina s kapaciteto 540 kilogramov S-Wayu NP zagotavljata avtonomijo do 1.600 kilometrov.

PRTLJAŽNI PROSTOR V KABINI

Nad vetrobranskim steklom so nameščeni trije veliki zaprti predali in dva manjša odprta, nad
voznikovo glavo pa običajni štirje predali po normah DIN. Čeprav je osrednji del celotne konzole
malo umaknjen, da bi bilo na voljo več prostora za gibanje in preoblačenje voznika, so skupno prostornino prtljažnega prostora povečali za
20 %, in sicer na 270 litrov. Velikost hladilnika je
odvisna od tega, ali ste naročili enodelno ali tridelno posteljo. Izbirati je mogoče med različni-

mi izvedbami in velikostmi hladilnikov za hrano
in pijačo. Zunanji predali, od katerih dva – večja, zgornja – sodita med standardno opremo, in
manjša, spodnja med opcijsko, nudijo 380 litrov
prostora in imajo za lažji dostop večje odprtine.
Tudi v vratih je še nekaj odprtih predalov z nosilcema za 1,5-litrske plastenke. Tu so že prej omenjeni predali v spalnem predelu, predal s polico
pod osrednjo konzolo ter predali na bokih kabine
nad vrati in tako naprej.

v kateri smer bo obrnjen med počitkom.
no lestvijo.
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Stacionarna klimatska naprava in ogrevanje sta popolnoma
integrirana v osrednji sistem prezračevanja in se krmilita s
skupnimi stikali.

BOLJŠA ERGONOMIJA IN PREGLEDNOST
Čeprav so višino poda v primerjavi s Stralisovo kabino AS
povečali, so obdržali tri stopnice. Seveda so morali razmik med njimi povečati, a se to med vstopanjem in izstopanjem pravzaprav niti ne opazi. Stopnice niso postavljene v
navpični ravnini, ampak so proti vrhu malce umaknjene proti kabini, tako da sta vzpenjanje in zlasti izstopanje prijetnejša, preglednejša in varnejša. Takoj ko sedemo za volan,
je jasno, da je sedež nižji kot pri Stralisu, a po vertikali ga je
mogoče regulirati za 145 mm (pri Stralisu „le“ 100 mm). Vzdolžno je sedež mogoče premikati za 260 mm (prej 220).
Še večja razlika je pri sovozniškem sedežu, ki je pri Stralisu
imel le 90 mm pomika, zdaj pa ga ima prav tako 260, naročiti pa je mogoče tudi vrtljivo različico.
DIMENZIJE KABINE
(mm)

(mm)

A

2.250

K

580

B

2.500

M

700-800 /
700

C

3.760

N

2.100/2.040

C1

1.500

P1

695

C2

2.240

P2

750

D

2.180

I

340

F

1.970

II

395

H1

2.150

III

380

H2

90

IV

390

N
N

P2 P2
GK GK

C2 C2
H1H1

P1 P1
DK DK

C C

K K
H2H2

C1 C1

B B

D D

V V
IV IV
III III
II II
I

I
E E
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S-Way je na voljo
s kabino v izvedbi
AS s povišano
ali ravno streho,
spalni izvedbi
AT, prav tako
s povišano ali
ravno streho, in
v dnevni izvedbi
AD.

nika in ohišji vzvratnih ogledal,
strešni in bočni spojlerji z gumijastimi podaljški itd. Vse našteto
je „zakrivilo“ zmanjšanje koeficienta zračnega upora za 12 %, kar
se neposredno odraža v za 4 %
zmanjšani porabi goriva.
Funkcionalnost notranjosti kabine in ergonomija sta še posebej
izboljšani na področju prostora
za bivanje in počitek. Z znižanjem motornega tunela z 205 na
95 mm in s preoblikovano streho so omogočili 2,15-metrsko
stojno višino (pri Stralisu je znašala 2,05 m). Poleg tega je prostor, ki ga je mogoče izkoristiti nad
zgornjo posteljo pri Stralisu zara-

telje, ob katerih so dodali dvojna USB-priključka in našli prostor
tudi za klasično 12-voltno vtičnico. Opozoriti je treba, da je še
vedno mogoče naročiti tridelno
spodnjo posteljo, ki jo lahko hitro
spremenimo v sedežno garnituro z zložljivo mizico na zadnji steni kabine.

NOV SISTEM ZA Z RAČENJE,
GRETJE IN HLAJENJE
KABINE

Čeprav so komande avtomatske klimatske naprave na osrednji konzoli enake kot pri Stralisu, so poskrbeli za bistveno razliko, ki se na
prvi pogled ne vidi. To je integriran
sistem HVAC, ki v celoto
združuje običajno zračenje z gretjem s toploto iz
Prenovljena kabina nudi
motorja, hlajenje s klimatvozniku več prostora in višji
sko napravo med vožnjo
in s stacionarno klimatsko
nivo udobja.

di izrazito zaobljene strehe, meril
le 440 mm, v S-Wayovi kabini AS
pa so ga povečali na 685 ali celo
na 785 mm, odvisno, ali je vgrajena postelja Smart širine 600 mm
ali Comfort širine 700 mm. Posteljni vložek prve je debel 80 mm
in namenjen le občasnemu spanju, ampak z zaščitno mrežo lahko služi za zelo prikladen dodatni
prostor za prtljago. Če tudi zgornje ležišče redno koristimo za
spanje, pri Ivecu priporočajo posteljo Comfort z vzmetnico debeline 100 mm in zložljivo lestvijo.
Spodnja postelja je lahko enodelna in v sredini široka 800, za obema sedežema pa 700 mm. Izbrati je mogoče vložek debeline 140
mm v trši ali mehkejši varianti, odvisno, kaj vozniku bolj odgovarja. Natanko na sredino zadnje
stene kabine so namestili panel
s komandami za gretje in hlajenje, notranjo razsvetljavo, odpiranje in zapiranje strešne lopute ter
bočnih oken, zaklepanje in odklepanje vrat ter za avdio sistem. Simetrična zasnova spalnega dela
kabine pušča vozniku svobodno izbiro, na katero stran bo obrnil glavo in na katero noge. Posledično so simetrično nameščeni
tudi bočni predali v predelu pos-

napravo ter s stacionarnim grelcem
na dizelsko gorivo znamke Webasto. Ne glede na to, kateri podsistem
trenutno deluje, se ohlajeni ali ogreti
zrak optimalno porazdeli po kabini
po standardnih kanalih in skozi ventilacijske odprtine.

PREIZKUŠEN POGONSKI
SKLOP
Med vožnjo najprej opazimo miren in tih tek motorja Cursor 13

POZNANA ZASNOVA KOKPITA Z DODELANIMI
PODROBNOSTMI

www. kamion-bus.si

Razen tega, da si sedaj voznik
lažje nastavi optimalni položaj
za volanom, lahko tudi bolje
spremlja prometno situacijo
okoli vozila. K temu pripomorejo bočna stekla, ki so postala
enodelna, brez vmesnega
stebrička, in na novo oblikovani
ohišji vzvratnih ogledal, s čimer
so zmanjšali mrtvi kot, ki je pri
Stralisu oviral preglednost ob
vstopanju v križišča in krožišča.

Številne podrobnosti v voznikovem delovnem prostoru spominjajo
na predhodnika Stralisa, a konec koncev, zakaj bi spreminjali dobro sprejeto zasnovo kokpita z izbočeno osrednjo konzolo, obrnjeno
proti vozniku? Iveco v svojih največjih kabinah takšno neguje vse od
leta 1993 in modela EuroStar. Namesto korenitih sprememb v oblikovanju notranjosti so posamezne detajle samo „izbrusili“. S-Way
je dobil nova elegantnejša stikala in koristne dodatne predale oziroma predal velikosti A4 pod osrednjo konzolo. Nad njim je praktična polica z nosilci za kozarce oziroma skodelice. Polico med vožnjo
osvetljuje ambientna razsvetljava.
Kontaktno ključavnico s ključem so zamenjali z gumbom Start /
Stop, posodobili pa so tudi grafiko osrednjega zaslona LCD na armaturni plošči. Nov večfunkcijski volan ima sedaj precej več tipk.
Njihova uporaba je logična in intuitivna ter ne zahteva predolgega
privajanja. Na desni strani so zbrane vse komande sistema Cruise
control in tipke za izbiro menija na osrednjem zaslonu LCD. Na levi
so navigacijske tipke za „sprehajanje“ po menijih kot tudi komande
telefona. Način upravljanja z avtomatiziranim menjalnikom Hi-Tronix je dobro poznan iz Stralisa – na kokpitu so tri tipke za predizbiro načina delovanja, z desno obvolansko ročico pa je mogoče ročno
pretikati in upravljati z Intarderjem. Na levi obvolanski ročici so komande za luči in brisalce, toda kamion so opremili tudi s tipali za
svetlobo in dež, tako da so te funkcije lahko avtomatizirane.
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NP. Nizka raven hrupa in vibracij je v prvi vrsti posledica nižjega
kompresijskega razmerja kompresije Ottovega motorja, ki v tem
primeru znaša 12 : 1, medtem ko
pri dizelski različici 17 : 1. K nizki ravni hrupa (71 dB) doprinese
tudi posodobljena motorna glava, izdelana iz vermikularne litine (litine s kroglastim grafitom).
Ta material odlično duši vibraci-

je in dobro prenaša visoke temperature. Delovna temperatura s
plinom gnanega motorja je občutno višja kakor pri dizlu – kar za
okoli 30 % – zato so za Cursor
13 NP izpušni kolektor izdelali iz sive litine, legirane z nikljem.
Novi "wastegate" turbopolnilnik
je fiksne geometrije, z jeklenim
ohišjem in vodno hlajenimi krogličnimi ležaji.

POLNJENJE REZERVOARJA ZA LNG
Obvezna je kriogena zaščitna oprema
(takšna, ki prenese
zelo nizke temperature), predvsem čelada
z vizirjem in rokavice,
rezervoar je treba ozemljiti zaradi preprečevanja morebitnega
iskrenja. Ko je naprava
za polnjenje s plinom
(dispenzer) pripravljena, voznik odpre pokrov rezervoarja na
tovornjaku in s stisnjenim zrakom izpiha priključek za polnjenje in šobo plinske cevi, da odstrani morebitno vlago in umazanijo. Šobo spoji na priključek rezervoarja in začne polniti z
LNG-jem. Ko se rezervoarji do konca napolnijo, se polnjenje
samodejno preneha in voznik zgolj odstrani šobo ter žico za
ozemljitev ter zapre in pokrije priključek rezervoarja.
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Iveco je na motorju Cursor 13 NP patentiral tudi dve tehnični rešitvi.
Prva se nanaša na kontrolo detonativnega izgorevanja, druga pa na
reaktivno kontrolo pretoka zraka skozi motor.

Iveco S-Way NP danes ponuja na trgu najbolj dovršeno tehnologijo
pogona na zemeljski plin.
Pri Ivecu so na motorju Cursor
13 NP patentirali dve tehniški rešitvi. Prva je kontrola detonativnega zgorevanja, ki omogoča
maksimalno izkoriščanje goriv
različnih kakovosti oziroma sestave in čistosti. Hkrati pred poškodbami varuje motor in katalizator. Drugače povedano: motor
se sproti prilagaja gorivu, ki ga
trenutno uporablja. Drugi patent
se nanaša na reaktivno kontrolo pretoka zraka skozi motor oziroma napredno metodo upravljanja stehiometričnega zgorevanja
med pretikanjem avtomatiziranega menjalnika. Pomemben je zaradi voznih zmogljivosti – stalnega zagotavljanja dovolj visokega
navora. S-Way NP so opremili z
vsemi funkcijami (pripomočki in
postopki) za varčevanje z gorivom, poznanimi pri dizelski razli-

čici, kot so prediktivni tempomat
Hi-Cruise in funkcija Eco Roll.
Večja kot so dovoljena odstopanja od hitrosti, ki jo nastavi voznik, večji je njihov varčevalni
potencial. Ampak, kot optimalni kompromis med varčevanjem
z gorivom in vzdrževanjem solidne povprečne hitrosti se kaže
vrednost 85 ±5 km/h odstopanja
na vzponih in pri vožnji navzdol.
Največjo moč 338 kW (460 KS)
motor razvije pri 1.900 vrt/min,
največji navor 2.000 Nm pa pri
1.100–1.600 vrt/min. Torej zelo
podobno kot pri sodobnih dizlih
s primerljivimi zmogljivostmi ob
"dolgih" diferencialih. Največji navor je na voljo v širokem razponu – 600 vrtljajev, zato menjalnik
ne pretika večkrat kot pri dizlu, a
konfiguracija transmisij omogoča hitra pospeševanja.

Optimalno delovno področje motorja je vseeno nekoliko višje
kot pri dizelskih motorjih, a v kombinaciji z 'overdriver' menjalnikom ZF TraXon 12 TX 2010 TO z razponom prenosnega razmerja
12,92–0,77 in pogonsko osjo Meritor MS17X-EVO z znatno 'krajšim'
prenosnim razmerjem 3,36 se hitrost 85 km/h vzdržuje pri 1.170 v/
min (s pnevmatikami 315/70R22,5).

Dvig kabine je v osnovi ročen, opcijsko pa je mogoče naročiti tudi
elektrificirano izvedbo.
JUNIJ/JULIJ 2020
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Ne samo v izrednih razmerah,
kakršnim smo bili priča v preteklih mesecih, ampak tudi v vsakodnevnem
življenju so zelo pomembna specialna vozila, s katerimi reševalne službe
vsakodnevno rešujejo življenja.
TEKST Boštjan Paušer FOTO Daimler, Iveco, MAN, Scania

REŠUJEJO
ŽIVLJENJA
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PREDSTAVITEV POSEBNA VOZILA ZA REŠEVALCE

Č

eprav večina reševalnih vozil temelji na dostavnikih,
lahko po Evropi najdemo tudi
nekaj tovornih vozil, ki so opremljena s specialnimi nadgradnjami. Gre za povsem
namensko izdelane nadgradnje, ki so lahko tudi
enkrat ali dvakrat dražje od šasije tovornjaka.
V nekaterih primerih pa
se ustanove odločijo,
da za osnovo namesto tovornjaka vzamejo kar avtobus in za
posebne potrebe prilagodijo njegovo notranjost.
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Poleg klasičnih rešilcev, ki temeljijo na dostavnikih,
se za reševalna vozila vse pogosteje uporabljajo tudi
tovornjaki in celo avtobusi.
JUNIJ/JULIJ 2020 kamion&bus
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Hidravlična dvižna ploščad
olajša nalaganje pacientov
na bolniških posteljah, ki
so lahko ves čas priključeni
na naprave za ohranjanje
življenjskih funkcij.
SCANIA ZA INTENZIVNO
NEGO
Reševalne službe intenzivne nege
imajo ključno vlogo pri premikanju težko obolelih bolnikov, ne da
bi prekinili njihovo oskrbo. Naloga reševalcev intenzivne nege je
prevoz hudo bolnih ali poškodovanih bolnikov med različnimi zdravstvenimi ustanovami, predvsem
med različnimi enotami intenzivne nege. Posebnost pri teh vozilih je, da lahko celotne ekipe za
nego (npr. zdravniki in medicinske
sestre) iz bolnišnic spremljajo pacienta med prevozom in tako ves
čas nadaljujejo oskrbo bolnika.
AISAB, ki deluje v okrožju Stockholma, ima tri reševalna vozila za intenzivno nego, ki so posebej opremljena za prevoz bolnikov
s posebnimi potrebami med različnimi enotami – dva temeljita na avtobusu, najnovejše, ki so
ga prejeli konec lanskega leta, pa
je izdelano na šasiji tovornjaka.
Vozila so prilagojena za zagotavljanje enakih storitev intenzivne
nege kot na oddelku za intenzivno
nego v bolnišnicah. V Stockholmu
s temi vozili v povprečju opravijo
približno 85 nalog vsak mesec.
Najnovejša mobilna ambulanta
temelji na Scanijini šasiji R410, ki
jo poganja vrstni šestvaljni motor
prostornine 12,4 litra, ki ne uporablja povratnega kroženja izpu22
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Mobilna intenzivna nega je postavljena na dvoosno šasijo Scanie R410,
specialno nadgradnjo pa je izdelalo švedsko podjetje Groth. Tovornjak
opravi v Stockholmu povprečno 85 prevozov pacientov mesečno.

šnih plinov, in nudi največjo moč
410 KM in 2.150 Nm navora. To je
dovolj, da dvoosnemu tovornjaku
zagotavlja dobre vozne lastnosti, k tem pa pripomore tudi avtomatiziran 12-stopenjski menjalnik Opticruise, tako da je voznik
lahko povsem skoncentriran le na
vožnjo.
Tovornjak je opremljen s spalno
kabino serije R normalne višine,
ki so ji v zadnji steni naredili prehod v nadgradnjo. Gre za izdelek
švedskega podjetja Groth, kjer poleg klasičnih nadgradenj izdelujejo tudi individualne nadgradnje po
željah strank. Nadgradnja je opremljena s toplotno izolacijo in fleksibilno notranjostjo. Ob strani so
na premičnih vodilih nameščeni
sedeži, na sredini pa je prostor za
bolniško posteljo s pacientom. Na
voljo je zmogljiva razsvetljava in
vsi priključki za medicinske aparate, medtem ko so zaprt prostor
ob šasiji izkoristili za shranjevalne predale, kjer se lahko prevaža dodatna oz. rezervna oprema.
Na zadnjem delu nadgradnje je še
dvižna ploščad, opremljena z ograjo, ki skrbi za udobno nalaganje
pacientov na bolniških posteljah.
Sprednji del nadgradnje je od
zadnjega ločen s predelno steno in vrati, poleg vstopnih stopnic pa se spredaj nahajajo še
dodatni potniški sedeži za prevoz osebja.

Notranjost nadgradnje ponuja vso potrebno opremo in priključke, ki so na voljo v klasični sobi intenzivne
nege v bolnišnici, zato lahko pacientu med prevozom nudijo oskrbo na popolnoma enakem nivoju. V
sprednjem delu nadgradnje je prostor s sedeži za dodatno spremljevalno osebje.

Povsem drugačno pa je vozilo
za prevoz pacientov, ki so ga v
preteklih tednih naredili pri Mercedesu. Za osnovo so vzeli nizkopodni mestni avtobus Citaro, ki so ga preuredili v tovarni
v Ulmu. Kot odgovor na potrebo po povečanju prevoznih zmogljivosti pacientov, ki potrebujejo
intenzivno nego, in so zdaj potrebne v mnogih krajih je ideja o
predelavi avtobusa prišla s strani direktorja reševalne službe
Heidenheim-Ulm. Skupina 12 zaposlenih iz Daimlerjeve avtobusne tovarne v Neu-Ulmu je avtobus preuredila v reševalno vozilo

Primestnega Citara so v Mercedesovi tovarni v Neu-Ulmu v
samo 15 delovnih dneh predelali v avtobus za prevoz pacientov,
okuženih s covid-19.
z visoko zmogljivostjo za prevoz
bolnikov s covid-19 v samo 15
delovnih dneh.
Mercedes-Benz Citaro, izdelan kot

linijski avtobus s 45 sedeži in stojišči za 40 oseb, je za svojo novo
funkcijo opremljen s štirimi posteljami za intenzivno nego. Zahvalju-

Namesto sedežev je v potniškem prostoru prostor za štiri bolniške postelje z vsemi aparaturami in
napeljavami, ki so potrebne za nego bolnikov. Prezračevalni sistem je ločen od voznikovega, prav tako
je olajšana dezinfekcija notranjosti.

joč preurejenemu avtobusu lahko
nemški Rdeči križ v Ulmu hitro reagira in po potrebi prepelje bolnike
intenzivne nege v druge bolnišnice. Potovanje nadzirata dva zdravnika intenzivne nege iz Univerzitetne bolnišnice v Ulmu. Na krovu
so tudi trije reševalci in dve medicinski sestri.
Kar se tiče zdravniške opreme, je
avtobus opremljen s štirimi elektrohidravličnimi nosili na kolesih
z nakladalnim sistemom, štirimi
ventilatorji za intenzivno nego, štirimi monitorji, enoto za sonografijo in plinskim analizatorjem krvi.
Osebje podjetja Daimler Busses je
ustvarilo tudi prostor za skladiščenje zadostne količine zdravil, negovalne opreme, dodatnih dihalnih
aparatov in zaščitnih oblačil. Mercedes-Benz Citaro je bil preurejen
tako, da se lahko pacienti prevažajo v različnih položajih. Stranska
okna so bila zaradi zagotavljanja
zasebnosti laminirana. Avtobus pa
je seveda opremljen tudi z modrimi lučmi in sireno.
Ker je avtobus namenjen prevozu
bolnikov s covid-19, so higienske
zahteve pri predelavi igrale pomembno vlogo. Na primer, dezinfekcijsko razpršilo je mogoče uporabiti v oddelku za bolnike, ko je
prevoz končan. Prostor za voznika je ločen od bolniškega prostora s steno in prezračevalni sistem
je spremenjen. Zaradi tega voznik nima stika s pacienti in ni izpostavljen nobeni okužbi.
Vozilo se bo prvenstveno uporabljalo za prevoze v zvezni deželi
Baden-Württemberg, seveda pa ga
je glede na potrebe moč uporabiti tudi za prevoze na širšem območju. Kako pogosto in v katerih regijah se bo uporabljalo reševalno
vozilo, je odvisno predvsem od nadaljnjega razvoja pandemije z virusom covid-19.
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MERCEDESOV AVTOBUS ZA
PREVOZ PACIENTOV

Poleg notranje zdravniške
opreme je avtobus, kot se
za reševalno vozilo spodobi,
opremljen tudi z zunanjo
polepitvijo in intervencijskimi
modrimi lučmi.
JUNIJ/JULIJ 2020 kamion&bus

23

www. kamion-bus.si

PREDSTAVITEV POSEBNA VOZILA ZA REŠEVALCE

Ob večjih nesrečah je potrebna dobra koordinacija vseh intervencijskih služb, zato so v ta namen pri MAN-u za bavarski rdeči križ pripravili
specialno vozilo za vodenje intervencij. Vozilo temelji na modelu TGL z motorjem moči 180 KM, velika prednost pa je nizka oddaljenost
nadgradnje od tal, kar olajša vstopanje in izstopanje.
MAN-OV ŠTAB ZA VODENJE
INTERVENCIJ
Prostovoljci bavarskega rdečega
križa Starnberg so spomladi prejeli posebno vozilo, ki so jim ga izročili pri MAN-u. Gre za t. i. poveljniško vozilo, ki ima poleg sejne
sobe in prostora z radijskimi zvezami tudi priročno skladišče. Za
osnovo v tem primeru služi MAN-ov tovornjak iz lahkega programa – TGL 8.180. Poganja ga la-

hek vrstni štirivaljni MAN-ov motor
D0834 prostornine 4,6 litra, ki nudi
največjo moč 180 KM.
Ena glavnih prednosti tovornjaka
je nizka oddaljenost šasije od tal,
kar omogoča udoben vstop v nadgradnjo. Ta je namenjena posredovanju pri večjih intervencijah, ko
je prizadeto večje število ljudi in je
zato potrebnega več usklajevanja,
in istočasno sodeluje več različnih
reševalnih enot, vozilo pa tako slu-

ži kot osrednji koordinacijski center oz. center za vodenje intervencije. Na 45-palčnem LCD-zaslonu v
sejni sobi si lahko na primer ogledajo zemljevide lokacij v velikem
formatu in imajo s tem lažji pregled taktičnih postopkov različnih
enot. Komunikacijska soba ponuja dve delovni mesti, vsako je opremljeno s po enim zaslonom na dotik in dvema večjima zaslonoma,
dvema fiksnima radijskima posta-

jama in magnetno piši-briši tablo.
Od informacijske opreme so tu še
lasten strežnik, usmerjevalnik in
večnamenska naprava s tiskalnikom ter optičnim čitalcem.
Samozadostno napajanje z baterijskim sistemom in zasilnim generatorjem omogoča, da vozilo in
njegova tehnična oprema delujeta več ur in neodvisno od možnosti priklopa na zunanje električno
omrežje. Nadgradnja je opremljena še z dodatno klimatsko napravo in LED-razsvetljavo okolice vozila.

VSE VEČ TEŽKIH
PACIENTOV

Komandno vozilo ponuja dve delovni mesti z vso informacijsko in komunikacijsko opremo ter lastnim
računalniškim strežnikom in multifunkcijsko napravo. Poleg komunikacijske sobe je v nadgradnji še
manjša sejna soba, v kateri vključene službe lažje usklajujejo svoje aktivnosti.
24
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Vse večja povprečna telesna teža
prebivalcev je bavarske reševalce
pripeljala do tega, da so se opremili s prav posebnim vozilom za
prevoz težkih pacientov, ki potrebujejo intenzivno nego. Klasična
reševalna vozila namreč praviloma lahko prevažajo bolnike, katerih telesna masa znaša do 200 kilogramov, ker pa se vse pogosteje
srečujejo s pacienti, ki so težji, so
v svoj vozni park vključili tovornjak
Iveco Eurocargo. 12-tonska šasija
je opremljena s podaljšano kabino
in prostorom za tri osebe, medtem
ko za pogon skrbi vrstni šestvaljni 6,7-litrski motor Tector 7 največje moči 280 KM. Udobno vožnjo
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Voznik ima stalno video
povezavo z notranjostjo
nadgradnje in lahko svojo
vožnjo prilagaja delu osebja.

Iveco lahko prevaža bolnike, ki so težki do 450 kilogramov, ob tem pa, v primerjavi s klasičnimi reševalnimi vozili, medicinskemu osebju nudi veliko več prostora okoli bolniške postelje za oskrbo pacienta.
zagotavljata avtomatski menjalnik s pretvornikom navora Allison
3000 in zračno vzmetenje na obeh
oseh, s katerim je opremljen ta reševalni tovornjak.
Za nadgradnjo je poskrbelo nemško podjetje Fahrtec-Systeme,
ki je specializirano za izdelavo
nadgradenj za reševalna vozila.
Nadgradnja je na zadnjem delu
opremljena z dvižno ploščadjo nosilnosti 1,5 tone. V notranjosti je,
v primerjavi s klasičnimi reševalnimi vozili, ki temeljijo na dostavnikih, občutno več prostora, ki ga

potrebuje zdravstveno osebje v
primeru oskrbe težjih pacientov. K
temu še dodatno pripomorejo sedeži za spremljevalno osebje, ki
se, ko niso v uporabi, povsem zložijo na bočne stene. Na voljo je
tudi vsa medicinska oprema, in sicer od monitorjev do respiratorjev in črpalk za infuzijo ter ločen
sistem za ogrevanje oz. hlajenje
notranjosti. Ta je opremljena še z
video nadzorom, tako da lahko voznik na zaslonu v kabini ves čas
spremlja dogajanje in temu prilagaja vožnjo, seveda pa je na voljo tudi avdio povezava za komunikacijo z osebjem. Tako na zunanji
strani kot tudi v notranjosti nadgradnje so na voljo številni shranjevalni predali za pripomočke in
opremo. Vozilo je zasnovano tako,
da lahko prevaža bolnike, ki so
težki do 450 kilogramov.

Eurocarga poganja motor Tector 7 največje moči 280 KM in je opremljen z avtomatskim menjalnikom Allison ter zračnim vzmetenjem na
prednji in zadnji osi. Na zunanji strani nadgradnje so predali za shranjevanje opreme, npr. za jeklenke s kisikom.
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TEŽKA
Ko je MAN februarja po dvajsetih letih predstavil novo
generacijo tovornjakov, je poskrbel za presenečenje in poleg dolgoprogašev pokazal
tudi nove modele v vseh ostalih segmentih, vključno s TGS-om, ki pokriva predvsem
področje gradbeništva, komunale in specialna vozila.
TEKST Boštjan Paušer FOTO MAN

A

če smo povsem natančni, serija
TGS ni prenovljena po dvajsetih
letih, saj je MAN spremenil poimenovanje šele s prvo prenovo predhodne

generacije Trucknology A leta 2007.
Takrat so modele TGA razdelili na dva
segmenta; TGX, namenjen predvsem
klasičnim prevozom na dolge razdalje,

Glavni novosti nove serije modelov MAN TGS sta močno izboljšan nivo udobja, ki ga nudijo v kabini, in večja
stopnja varnosti.

26
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in TGS, ki pokriva težek segment, kar
simbolizira tudi sama oznaka (Trucknology-Schwer, pri čemer 'Schwer' v
nemščini pomeni težek).
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LIGA

OD 18 DO 41 TON
Tovornjaki iz serije TGS tako še
naprej ostajajo zvesti svojemu namenu, naj si gre za gradbeništvo,
komunalna vozila ali težko distribucijo ter razna specialna vozila, in pokrivajo segment z največjo dovoljeno maso vozila od 18
do 41 ton.
Širokemu spektru uporabe je prilagojena ponudba pogonskih konfiguracij v razponu od dvo- do
štiriosnih vozil s praktično vsemi možnimi kombinacijami, in sicer od 4x2, 6x2, 8x2, 6x4 in 8x4
do vsekolesno gnanih 4x4, 6x6
in 8x8. Pri tem moramo dodati še možnost kombiniranja s hidrostatičnim pogonom krmilne
osi HydroDrive, kar še povečuje
število možnih konfiguracij pogona. Seveda pa so tovornjaki na voljo tako kot vlačilci in kot šasije za
namestitev nadgradnje. MAN za
vozila, ki pogosto vozijo izven ure-

27
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V pogonskih konfiguracijah ni novosti; še vedno je na voljo kot
vlačilec in šasija v dvo-, tri- in štiriosnih izvedbah ter s pogonom
na eno, dve, tri ali štiri osi, prav tako pa ga je mogoče kombinirati s
hidrostatičnim pogonom prve krmiljene osi.

Nova vzvratna ogledala
izboljšujejo vidljivost, saj so bolj
odmaknjena od A-stebrička in
imajo bolj vitko ohišje.
jenih cest, ponuja ABS s terenskim
'off-road' delovanjem. Ta se vključi s stikalom na armaturni plošči
in dovoli več blokiranja koles, kar v
določenih situacijah lahko skrajša
zavorno pot. Pri vsekolesno gnanih tovornjakih je opcijsko na voljo
tudi sistem ESP.

NOVE KABINE
Pri modelih TGS so v ponudbi le
ožje kabine širine 2,23 metra, ki so
na šasijo nameščene tudi nekoliko nižje od večjih, s tem je vozniku
zagotovljena boljša preglednost,
lažje vstopanje, zaradi manjše širine pa je olajšano tudi manevriranje na tesnih mestih. Izbirati je
mogoče med kratko dnevno, podaljšano spalno z nizko streho in

podaljšano s povišano spalno kabino.
Kabine so bile močno posodobljene, ne le oblikovno, ampak nudijo tudi večjo varnost in hkrati še
več udobja za voznika. Nova zunanjost prinaša bolj ostre linije,
novi žarometi so opcijsko na voljo v LED-tehnologiji, povsem novi
pa so tudi jekleni prednji odbijači. Ti so oblikovani tako, da nudijo še večjo zaščito žarometov (še
vedno je prek luči mogoče dodati
tudi kovinsko zaščitno mrežo), odbijač pa je sestavljen modularno iz
treh delov, tako da ga je v primeru
poškodbe mogoče menjati po segmentih, kar poceni vzdrževanje.
Vstopanje v kabino in izstopanje iz nje olajšajo nove stopnice.

STIKALA NA VRATIH
Ena preprosta, a zelo
uporabna novost so
stikala 'EasyControl'
na spodnjem robu
vrat – gre za štiri
stikala, ki jih kupec
lahko izbere po svojih potrebah, voznik
pa jih lahko uporablja, ko je izven vozila. Gre za stikala, kot
so npr. vklop varnostnih utripalk, odklepanje desnih vrat, prižig delovne luči za kabino, zapiranje stekla
oz. strešne lopute ali zagon odgona za pomožne naprave, kot je
nakladalna ploščad ali hidravlična črpalka za pogon dvigala oz.
prekucnika. Vozniku za vklop teh funkcij tako ni več treba splezati v kabino, kar največje prednosti prinaša ravno v gradbenem
sektorju ali pri distribuciji.
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Te so širše, zamaknjene po vertikali in imajo posebno protidrsno
površino, kar je še posebej v tem
segmentu tovornjakov zelo pomembno, saj vozniki in sopotniki bolj pogosto zapuščajo vozilo in
imajo pogosteje umazane čevlje.
Druga in tretja stopnica sta lahko pokriti s plastičnim pokrovom
na vratih in tako bolje zaščiteni
pred vremenskimi vplivi, medtem
ko je prva vpeta na nov fleksibilen
in ojačan nosilec, ki se ob stiku s
podlago ne poškoduje.
Vzvratna ogledala so zasnova-

Vstopanje olajšujejo po vertikali zam
plastike, prvi dve sta lahko pokriti. S
stopnico nad blatnikom je olajšan vp

www. kamion-bus.si

Jeklen sprednji odbijač je izdelan iz treh delov in daje tovornjaku
prepoznaven in nekoliko agresiven videz. Žarometi in meglenke so
lahko zaščiteni z mrežico.
li povsem na novo, zmanjšali so
ohišje in njegovo obliko ter jih namestili bolj stran od stebrička A.
Tako so dosegli, da ni več tako
velikega mrtvega kota, ki so ga
ustvarjala stara ogledala, saj ima
voznik med stebričkom A in ogle-

aknjene stopnice iz nove protidrsne
kupaj z ročajem na strehi in široko
ogled v keson.

Nov hladilnik se odslej odpira z enodelnim pokrovom in nudi tudi
praktično odlagalno mesto na vrhu.

FUNKCIJE, KO JE ZMANJŠAN OPRIJEM
Gradbena, komunalna pa tudi specialna vozila se
pogosto znajdejo v delovnih pogojih, kjer je oprijem koles na podlagi močno zmanjšan – naj si gre
za pesek, blato ali sneg. Tovornjake iz serije TGS je
mogoče opremiti z nekaterimi funkcijami, ki vozniku pomagajo v pogojih zmanjšanega oprijema in
preprečijo, da bi vozilo obstalo. Poleg že omenjenega terenskega delovanja za sistem ABS, ki dovoli daljše intervale blokiranja, je na voljo še funkcija
za povečan prag zdrsa asistenčnih sistemov ASR in
ESP – ta dovoli več vrtenja koles 'v prazno' pri pos-

peševanju in več bočnega zdrsa.
Za vozila z avtomatiziranim menjalnikom TipMatic
je tu funkcija zibanja (rocking free) – ta pomaga,
ko vozilo obtiči na spolzki podlagi, z njenim vklopom pa vozniku omogoča zibanje vozila naprej in
nazaj in tako pomaga pri rešitvi iz zagate. Voznik
vklopi funkcijo s stikalom, nato pa z izmeničnim pritiskanjem in spuščanjem stopalke za plin ziba vozilo – menjalnik pri vsaki popustitvi stopalke plina
preklopi v prosti tek in ob pritisku nanjo zopet nazaj v prestavo.
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dali prost pogled na cesto, kar je
še posebej pomembno v krožiščih
in križiščih, pa tudi pri gibanju po
gradbiščih.

POVSEM NOVA
NOTRANJOST
Ko se iz zunanjosti pomaknemo v
notranjost kabin, nas pričaka povsem novo delovno in bivalno okolje. Armaturna plošča je povsem
nova, nekoliko bolj usmerjena proti vozniku in z novim sredinskim
delom, kjer so predali in odlagalna mesta. Pred voznikom je nov
volanski obroč z novo razporeditvijo stikal. Volan ima tudi večji
razpon nastavitev in je zopet lahko opremljen z zračno blazino. Za
pet centimetrov je povečan razpon vzdolžnega pomika vozniškega sedeža, sedeži pa so tudi povsem novi in razviti v sodelovanju
s priznano znamko Recaro. Ponašajo se s certifikatom za ohranjanje zdrave hrbtenice in imajo po
višini nastavljive integrirane varnostne pasove.
V kratkih dnevnih kabinah moramo omeniti nov hladilnik, nameščen na motornem tunelu. Ta nudi
večjo prostornino in nima več dvodelnega pokrova, kot je bilo to pri
prejšnji generaciji tovornjakov,
s čimer so povečali praktičnost.
Praktičnost pa povečuje tudi nova
oblika pokrova hladilnika, ki lahko vozniku ali sopotniku služi kot
veliko odlagalno mesto. Odprt odlagalni predal je na voljo še nad
vetrobranskim steklom in za sedežema.

V notranjosti kabin je novo praktično vse; od sedežev, ki imajo certifikat za varovanje hrbta, volanskega obroča, ro
do armaturne plošče, novega infotainment sistema in gumbov, ki jim voznik lahko določi funkcije po svoji želji.

Namesto zaslona na dotik je tu SmartSelect, dvojni vrtljiv gumb s površino za pisanje in naslonom za
voznikovo roko. Upravljanje z radiem, navigacijo ali mobilnim telefonom je tako bolj natančno in predvsem
varnejše kot pri uporabi zaslona na dotik.
NOV UPRAVLJAVSKI
KONCEPT
MAN se je odločil, da v novih modelih ne bo več multimedijskega sistema z zaslonom na dotik. Zasloni na
dotik namreč vedno zahtevajo pogled voznikovih oči, ki se tam zadrži

MAN ponuja namesto klasičnih
analognih merilnikov osrednji
LCD-zaslon, na katerem si
voznik lahko prilagodi prikaz
podatkov, desni zaslon,
namenjen infotainment sistemu,
pa je na voljo v dveh velikostih –
širši in ožji.
30
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Poleg najštevilčnejše zastopanega gradbeništva in
komunale so tovornjaki serije TGS namenjeni tudi težki
distribuciji in raznim specialnim vozilom.

očic ob njem in odlagalnih predalov,

VEČ MOŽNOSTI ZA NADGRADITELJE

Korak naprej je tudi
elektronska parkirna
zavora, ki se lahko sprosti
samodejno.
dalj časa, saj se mora voznik prepričati, da bo pritisnil na pravo mesto zaslona in da bo zaslon njegov
pritisk tudi zaznal. Ves ta čas pa
seveda voznik ne spremlja prometa. Klasična stikala so v tem pogledu mnogo boljša, saj jih voznik lahko upravlja na otip, ne da bi tja tudi
gledal.
Vseeno pa so bili v Münchnu napredni in za potrebe krmiljenja razvili novo rešitev, imenovano SmartSelect. Pri tem gre za kombinacijo
dveh vrtljivih obročev in t. i. touchpada – s spodnjim (večjim) obročem voznik hitro preklaplja med

TGS je model, na katerega se namešča najširši
razpon različnih nadgradenj, zato bo pri njem najbolj do izraza prišla MAN-ova rešitev v obliki portala ABBI (Advanced Body Builder Info). Gre za
spletno mesto, na katerem lahko certificirani proizvajalci nadgradenj dostopajo do številnih podatkov o vozilu že v fazi proizvodnje – na voljo so jim
npr. natančne 3D-risbe šasije. Tako se lahko bolje pripravijo in prilagodijo svojo nadgradnjo vozilu, da je čas izdelave in montaže nadgradnje čim
krajši.
osnovnimi funkcijami (navigacijo, radiem, telefonom, multimedijo
itd.), zgornji obroč pa je namenjen
nastavljanju posameznih funkcij.
Celotno vrtljivo stikalo je mogoče premikati tudi v vse smeri (naprej – nazaj in levo – desno) ter se s
tem pomikati med meniji, medtem
ko se izbira potrdi s pritiskom celotnega stikala navzdol. Vsemu skupaj je dodana še občutljiva površina na vrhu stikala – to lahko voznik
izkoristi predvsem za vnos naslova, tako da s prstom piše črke po
površini.
Obroču so dodali površino za nas-

Še ena novost, ki jo lahko izkoristijo nadgraditelji, je uporaba desnega LCD-zaslona na armaturni
plošči za prikaz informacij nadgradnje in nadzor
njenih funkcij s pomočjo vrtljivega gumba SmartSelect.
Strankam pa bo MAN omogočil lažji in hitrejši
nakup vozila z nekaterimi najbolj tipičnimi nadgradnjami (npr. prekucniki, dvigala, nakladalci zabojnikov, vozila za zbiranje komunalnih odpadkov
itd.), saj bodo lahko stranke vozilo konfigurirale in
naročile prek MAN-ovih prodajalcev.

lon zapestja, da ga voznik lahko bolj
natančno vrti, kar je dobrodošlo že
pri vožnji po urejenih cestah, še toliko bolj pa pri vozilih TGS, ki se veliko časa gibljejo na gradbiščih.

DVA LCD-ZASLONA
Klasične merilnike nadomešča
12,3-palčni LCD-zaslon, pri tem
moramo pohvaliti njegovo grafiko, ki je zelo pregledna, ohranili so
prikaz merilnikov v klasični okrogli
obliki, levo je hitrost in desno merilnik vrtljajev, sredinski del si voznik
lahko prilagaja, povsem v sredini je
prikaz asistenčnih sistemov, levo

in desno pa je mogoče prikazati
druge funkcije. Prikaz se spreminja
s pomočjo stikal na volanu. Desni zaslon, namenjen multimedijskemu sistemu, je na voljo v dveh
velikostih, poleg osnovne je tu še
večja izvedba z diagonalo zaslona
12,3 palca, ki omogoča delitev zaslona v dva ločena prikaza. Vsi zasloni so nesvetleče – mat zasnove,
od katere se svetloba ne odbija.

DVE DRUŽINI MOTORJEV
Pri motorni ponudbi sta na voljo
dve družini motorjev – manjši D15
bo primeren predvsem za dvo- in
JUNIJ/JULIJ 2020 kamion&bus
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Novi prednji žarometi lahko
svetijo v celoti v LED-tehnologiji,
kar izboljšuje vidljivost, hkrati
pa so pri nočni vožnji voznikove
oči manj utrujene, saj je
barvni spekter LED-diod
bolj podoben sončni
svetlobi.

pri šibkejših izvedbah geometrija
fiksna. Za čiščenje izpušnih plinov uporablja motor le SCR-sistem, torej ni povratnega kroženja
izpušnih plinov, ker še dodatno
povečuje učinkovitost delovanja
in zanesljivost, hkrati pa zmanjšuje kompleksnost motorja. Poenostavljen je tudi hladilnik polnilnega zraka – ta je enostopenjski,
brez nizkotemperaturnega hlajenja.

INTELIGENTNE
KOMPONENTE

MOTORNA PONUDBA
MOTOR
D15

D26

DELOVNA

P ROSTORNINA
9,0 l

12,4 l

NAJVEČJA MOČ

NAJVEČJI NAVOR

243 kW (330 KM)
265 KW (360 KM)
294 kW (400 KM)
316 KW (430 KM)
346 KW (470 KM)
375 KW (510 KM)

1.600 NM
1.700 NM
1.800 NM
2.200 NM
2.400 NM
2.600 NM

triosna vozila v komunali in distribuciji, medtem ko bodo za gradbeništvo še vedno prva izbira večji in
zmogljivejši motorji D26.
O novi družini motorjev D15 smo
že pisali, saj jih je MAN že pred

dobrim letom iz avtobusnega segmenta vključil tudi v ponudbo pri tovornjakih – gre za vrstni
šestvaljnik prostornine 9 litrov, ki
nadomešča predhodne desetlitrske motorje D20.

NAJLAŽJI VLAČILEC
Dvoosni vlačilec TGS-TS je bil optimiziran za prevoze razsutih in
tekočih tovorov (cisterne in silosi) – tam, kjer je lahka zasnova vozila še posebej pomembna, saj je za prevoznike ključno, da lahko
prevažajo čim več tovora. Ti vlačilci so opremljeni z motorji D15
moči do 400 KM, njihova lastna masa pa, v kombinaciji z nizko
spalno kabino, voznikom, gorivom in AdBlujem, lahko znaša okoli
6.265 kg – seveda odvisno od ostale opreme vozila.
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Kot je že iz imena razvidno, gre
za manjši motor, kar posledično
pomeni tudi manjšo maso, in ravno to Bavarci najbolj izpostavljajo, saj v kombinaciji z njim ponujajo najlažjo izvedbo vlačilca na
trgu. Ob tem, da na tehtnici pokaže 230 kilogramov manj v primerjavi z motorjem D20, naj bi ponujal primerljive vozne lastnosti in
manjšo porabo goriva. Motor je
opremljen z vbrizgom goriva prek
skupnega voda, ki se odvija pri
tlakih do 2.500 barov, kar omogoča, da se gorivo razprši v drobne kapljice, s čimer se povečuje
učinkovitost izgorevanja. Ponuja tudi dva priklopa za odgon in
opcijsko ojačano motorno zavoro na izpušnem kolektorju Turbo
EVBec zavorne moči 350 kW.
Turbinski polnilnik je enostopenjski in pri najzmogljivejši različici
s 400 KM opremljen z variabilno
geometrijo lopatic, medtem ko je

Številne komponente okoli motorja ponujajo inteligentno delovanje, kot smo bili doslej vajeni
predvsem pri večjih motorjih, seveda vse s ciljem zmanjševanja
porabe goriva. Vodna črpalka deluje variabilno glede na dejanske
potrebe po hlajenju motorja, pametni alternator se vklaplja takrat, ko je potreba po moči motorja manjša – npr. pri vožnji po
klancu navzdol, serijski enovaljni
zračni kompresor pa pri delovanju varčuje z energijo. Opcijsko
sta na voljo še dva kompresorja:
enovaljni, ki se lahko izklaplja, in
dvovaljni s prav tako energijsko
učinkovitim delovanjem. Omeniti moramo še nov dvostopenjski
filter goriva – ta izboljša delovanje v hladnih vremenskih razmerah, podaljšuje življenjsko dobo
filtra in povečuje zanesljivost delovanja motorja.
MAN pa je lani posodobil tudi
motorje iz družine D26, ki so prejeli več moči. Vsi se ponašajo z dodatnimi 10 KM, tako da
ponudba sedaj obsega motorje moči 430, 470 in 510 KM, istočasno pa se je povečal tudi maksimalni navor – za dodatnih
100 Nm.
Vsi motorji so prejeli že prej
omenjen dvostopenjski filter goriva, izboljšan je sistem skupnega voda za vbrizg goriva, komponente hladilnega sistema so
prejele elektronsko krmiljenje,
zračni kompresor nudi ekonomično delovanje, SCR-sistem
ima brezzračni monitoring, komponente sistema za čiščenje izpušnih plinov pa so sedaj sestavljene modularno.
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DNEVNO SVEŽE
NOVICE IZ SVETA
TRANSPORTA,
LOGISTIKE IN
GOSPODARSKIH
VOZIL.
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15 LET ACTROSA BLACK EDITION

ČRNA ZVE

Kromirana maska, ogledala, obroba luči in letvice na senčniku
ter boku so skupaj s kovinsko črno barvo poskrbele za prepoznavnost najzmogljivejšega Actrosa na evropskih cestah.
Serija je bila omejena le na 250 vozil.
34
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A

ctros MP2 Black Edition je sicer premiero doživel že jeseni 2004 na salonu IAA
v Hannovru, a so jih strankam
dobavili v letu 2005. Tovornjak
je bil na voljo le z enim motorjem, eno kabino, enotnim paketom opreme in le v eni barvi – že
omenjeni kovinski črni ter je tisti
hip predstavljal vrh tovornjaške
ponudbe pri Mercedes-Benzu.

NAJMOČNEJŠI V8 V
EVROPI
Mercedes je bil vrsto desetletij
znan po svojih motorjih z razporeditvijo valjev v obliki črke V. Za
serijo Black Edition so Mercedesovi inženirji 15,9-litrski motor V8
še nekoliko 'navili', tako da je bil s
450 kW (612 KM) takrat to najzmogljivejši motor V8 na evropskih
tleh. Actros je tako nosil uradno
oznako 1861, motor pa je izpolnjeval ekološko normo Euro 3.
Več kot 600 konjskih moči še da-

nes voznikom privabi nasmešek
na usta in pred petnajstimi leti ni
bilo prav nič drugače. Kljub veliki
moči pa tovornjak prvenstveno ni
bil namenjen izrednim prevozom
in težkim tovorom, pri njem je šlo
za stvar prestiža.

KOMBINACIJA KROMA IN
ČRNE BARVE
In da gre za prestižen tovornjak,
je bilo tako očitno že od zunaj –
od ostalih Actrosov se je ločil po
prednji maski – ta je dobila dirkaški izgled z eno široko kromirano
prečko na sredini, kjer je kraljevala tudi velika zvezda, in kromirano mrežo z majhnimi odprtinami
na preostalem delu – podoben dizajn Mercedes še danes uporablja na nekaterih osebnih vozilih.
Spremenjen je bil še spodnji zaključek odbijača – prav tako opremljen s kromirano mrežico, medtem ko so bila vzvratna ogledala
povsem nova z enotnim ohišjem,

www. kamion-bus.si

ER

Kovinska črna barva je med
tovornjaki verjetno ena izmed najbolj redkih, in če se pod kabino skriva še
612 iskrivih konjičev, je vsakomur kaj hitro jasno, da je govora o posebnežu.
Pred dobrimi 15 leti so za poželjive poglede in sladke sanje o njem s
posebno serijo Actrosa poskrbeli pri Mercedesu.
TEKST Boštjan Paušer FOTO Daimler, Romeo Ibrišević, Espen Barta

seveda je bilo tudi to kromirano.
Podobna ogledala je Mercedes
štiri leta kasneje uporabil pri prenovljenem modelu Actrosa MP3.
Za piko na i sta bila tu še logotip
V8 nad masko in velik napis Black
Edition v srebrni barvi na strehi kabine. Celotno podobo tovornjaka v kombinaciji črne barve in
svetlečega kroma so zaključevala
polirana aluminijasta platišča Alcoa, kromirana letvica v zgornjem

Pred 15 leti je bil to vrh ponudbe
pri Mercedesu.

V notranjosti kabine MegaSpace, ki je ob ravnem podu nudila 1,92 metra stojne višine, sta voznika razvajala usnjen sedež in športno
oblikovan volanski obroč z zračno blazino. Imitacija temnega lesa na armaturi in drugi detajli so dodajali pridih prestiža.
JUNIJ/JULIJ 2020 kamion&bus
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Serija je bila na voljo le s 15,9-litrskim motorjem V8, ki je nudil
največjo moč 612 KM in je bil takrat najzmogljivejši motor V8 na
evropskih tleh. Motor je bil opremljen z neposrednim vbrizgom
goriva po sistemu črpalka–šoba in turbopolnilnikom.
delu senčnika in na bočnih pokrovih šasije ter kromirana obroba
prednjih žarometov.

LUKSUZNA NOTRANJOST
Actros Black Edition je bil na voljo le z največjo kabino v takratni
ponudbi – MegaSpace, ki je vozniku nudila raven pod v notranjosti in stojno višino 1,92 metra.
Mercedes je seriji namenil najboljšo možno opremo, ki jo je ponujal
za svoj tovorni program. Sedeži so
bili v celoti usnjeni z izvezenim logotipom zvezde, prav tako v usnje

je bil oblečen volan, opremljen
tudi z zračno blazino. Na armaturni plošči so se odločili za dekoracijo temnega lesa, s katerim
je bila opremljena tudi konzola na
sedežu za upravljanje z EPS-menjalnikom.
Serija Black Edition je bila omejena na skupno samo 250 tovornjakov, od katerih jih je bilo sto
namenjenih le domačemu nemškemu trgu. Kot se za omejeno
serijo spodobi, so vsi na aluminijasti ploščici nosili tudi vgravirano svojo zaporedno številko.

ACTROS EDITION 1
Ob lanskem prihodu na trg prenovljenega modela Actrosa je Mercedes zopet pripravil posebno serijo – tudi ta je bila prvič prikazana
že leto prej na salonu IAA v Hannovru in zaznamuje začetek serijske proizvodnje novega modela, kar nakazuje tudi njeno ime Edition
1. Tokrat so strankam sicer ponudili nekaj več svobode, saj je bilo
mogoče izbirati tako moč motorja (od 421 do 625 KM) kot tudi barvo in dve velikosti kabine (BigSpace ali GigaSpace). Vseeno pa je
serija prepoznavna že od daleč – za to poskrbita dva para dvojnih
dodatnih LED-žarometov za dolgi snop, ki sta nameščena v senčnik nad vetrobranskim steklom – ta je opremljen še s kromirano
letvico in napisom Edition 1, sprednja stran tovornjaka, vključno z
masko, je črne barve, prav tako črno je ozadje sprednjih biksenonskih žarometov. Notranjost temelji na usnjenih elementih, in sicer
od volana in sedežev do v usnje oblečenega zgornjega dela armaturne plošče. Ena od posebnosti v notranjosti kabine je ambientalna osvetlitev z LED-trakom v obliki kvadrata okoli strešnega okna
na stropu in z osmimi barvami, med katerimi lahko izbira voznik.
Dekorativni elementi na armaturi so tokrat karbonski, pred sopotniškim sedežem pa je nameščena kovinska ploščica z zaporedno
številko – Edition 1 je bil omejen na 400 vozil in bogato opremljen z
opremo za udobje in varnost.

Actros Edition 1
je omejen na 400
vozil, prevoznikom pa
ponuja več možnosti
prilagoditve vozila
njihovim potrebam.
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razmere v turističnih prevozih potnikov, kjer prevozniki stojijo že od
konca februarja in je padec od 90do 100-odstoten. Čez noč so ostali brez vseh prihodkov in fiksnih
stroškov, tudi če vozila stojijo. Deležni so državne pomoči za čakanje na delo in odpisa vseh prispevkov. Ne smemo pa pozabiti, da
dezinvestiranja ali odjave vozil čez
noč ni mogoče izpeljati, zato fiksni stroški za amortizacijo, stroške zavarovanja, leasinga, kreditov
in ostalih dajatev za vozila ostajajo. Smo dejansko na pragu velike krize. Pomoč države za panogo
je zato nujna.

Robert Sever, GZS

Pomoč države je nujna
O nastali situaciji na trgu prevozov in o težavah, s
katerimi se soočajo prevozniki, smo se pogovarjali z Robertom Severjem,
direktorjem združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije.
TEKST/FOTO Boštjan Paušer

Video posnetek intervjuja si lahko pogledate na: www.kamion-bus.si

Z

aprtje trgovin in tovarn ter
zmanjšana potrošnja sta pripeljali do zmanjšanih potreb po
prevozu blaga. Kolikšen je ta padec po vaših ocenah in kateri segmenti so najbolj prizadeti?
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Ocene v panogi so, da bo padec
lahko znašal tudi do 30 % na letni
ravni. Številne panoge so ustavile proizvodnjo blaga oz. ni potreb
po prevozih. Nekateri prevozniki
so v aprilu in tudi že v marcu de-

jansko obstali, saj podjetja ne potrebujejo blaga na zalogo oz. ga
ne morejo skladiščiti. V posameznih panogah, kot npr. v avtomobilski industriji, je ta padec tudi
40-odstoten. Katastrofalne pa so

Zmanjšanje potreb po prevozu pa
ni edina težava, s katero se soočajo prevozniki – presežek transportnih kapacitet je povzročil padec cen prevozov, ki so bile že prej
nizke. Kljub temu se vedno najde prevoznik, ki sprejme prevoz
po (pre)nizki ceni. Želje po določitvi minimalne še dovoljene cene
prevoza, ki bi preprečila nelojalno
konkurenco in rešila še marsikatero drugo težavo, so že dolgo znane. Ali smo kaj bližje tovrstni rešitvi v praksi?
Prevoznik, ki je zaradi brezizhodnega položaja in obveznosti plačevanja stroškov za obratna sredstva, plače in morebitne kredite
prisiljen voziti, saj če ostane brez
prihodkov, svojih obveznosti ne
more poravnati, bo ponudil prevoz za vsako ceno. Nizke – dumping prevoznine so v panogi prisotne in vsaka kriza jih še poglobi.
Nelojalna konkurenca, s katero se
spopadamo že dalj časa, je problem celotne Evrope, na kar opozarja tudi Evropska komisija. Obe
zbornici – GZS in OZS – sta zato
že pred krizo predlagali ukrepe za
zajezitev nelojalne konkurence s
sprejemom zakonskih določil, nekaj naših predlogov je država že
upoštevala, ta kriza pa bo pokazala, ali bo treba iti na tem področju
korak dlje in omogočiti enake pogoje za vse na prevozniškem trgu.
Zavedamo pa se, da kršitev ni mogoče zajeziti čez noč in zakonodaja sama po sebi ne prinaša hitrega napredka. Zdrava in stroškovno
uspešna podjetja oblikujejo raz-

Ali si upate napovedati, v kolikšnem času se bo stanje tako glede
količine blaga kot tudi cen prevozov zopet normaliziralo?
Težko je napovedovati. Vsi si želimo, da se bodo napovedi o hitrem
odboju in krizi v obliki črke "V" uresničile. Številne države namenjajo
močne finančne spodbude za ponoven zagon proizvodnje. Upamo,
da bodo ti ukrepi uspešni.
Podobno kot v prejšnji krizi se tudi
sedaj že dogaja, da nekatera pre-

vozniška podjetja, ki so se (pre)hitro širila, zapirajo svoja vrata. V
primerjavi s krizo pred 12 leti imamo sedaj v Sloveniji velik 'nabiralnik' podjetij z območij nekdanje
skupne države. Kako ocenjujete,
da bo trenutna situacija vplivala
na njihovo poslovanje?

voznike, in kakšne so aktivnosti
Gospodarske zbornice Slovenije
za pomoč prevoznikom?
Seznam predlogov ukrepov je
dolg in ga lahko razvrstimo v dva
sklopa; takojšna aktivacija likvidnostnih sredstev v obliki kreditov tudi za podjetja s slabšo bonitetno oceno in za
takšna, ki so ostala čez noč brez priNelojalna konkurenca, s katero
hodkov. Govorim
se spopadamo že dalj časa, je
o kreditih s porošproblem celotne Evrope.
tvom države in jih
lahko odobri banka SID, prav tako pa pričakujemo,
Kot že v prejšnjem komentarju, boj
da zaživi tudi ukrep likvidnostnih
proti nelojalni konkurenci je dolkreditov pri poslovnih bankah. Ta
gotrajen proces in prizadevamo si,
sredstva potrebujejo podjetja za
da bi taka podjetja izginila s trga.
ponoven zagon in nadaljevanje
Vsekakor pa bo potreben tudi
poslovanja v času krize in po njej.
strožji nadzor nad spoštovanjem
Predlagali smo tudi ukrep odkuzakonodaje.
pa terjatev, saj se je plačilna disciplina izredno poslabšala. Ukrep je
Ali menite, da so ukrepi, ki jih je
sprejet za odkup terjatve v Evropripravila vlada, ustrezni za pre-

pi, ne pa tudi za terjatve doma. V
drugi sklop spadajo sheme nepovratnih sredstev, ki jih podjetja potrebujejo za preživetje. Govorimo
o shemi po sistemu de minimis
in tu bi bila upravičena podjetja,
ki so najbolj prizadeta, predvsem
avtobusni prevozniki, ki opravljajo
turistične prevoze. Podjetja seveda koristijo tudi vse že sprejete
ukrepe iz 1. in 2. korona zakona.
Avtobusni prevozniki imajo tako v
povprečju 90 % zaposlenih na čakanju, pri avtoprevoznikih je ta odstotek nižji glede na potrebe na
trgu po prevozih. Z veliko zaskrbljenostjo pa čakamo, kaj se bo
dogajalo konec tega meseca, pri
avtobusnih prevoznikih pa konec
junija, saj zagona gospodarstva
in turizma v tako kratkem času ni
pričakovati kljub sprejetju več milijard vrednih ukrepov. Že to kaže
na razsežnost krize, v kateri smo
se znašli.

www. kamion-bus.si

mere na trgu, ne smemo pa dopustiti, da so na trgu uspešna tista
podjetja, ki kršijo zakonodajo, se
požvižgajo na vse predpise in kršitve ter uspešno poslujejo z nelojalno konkurenco. Trenutno se v
Sloveniji sprejemajo podzakonski
akti k zakonu, ki bodo bolj natančno definirali ukrepe za zajezitev
nelojalne konkurence.
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HIDROSTATIČNI POGON

HIDRAVLIKA POMAGA
Odkar so pri MAN-u prvič vgradili hidrostatični pogon prednje
osi kamiona, je minilo že 15 let, in to koristno alternativo so od takrat vpeljali
praktično vsi proizvajalci vozil kot tudi nekateri
proizvajalci prikolic.
PIŠE Stephen Stenkiewitz

S

talni (praviloma mehanski)
pogon na vsa kolesa pomeni občutno dražje vozilo, zahtevnejše vzdrževanje in večjo težo,
katere posledica je večja poraba goriva. Hidrostatični pogon je
na drugi strani učinkovitejša rešitev za večino situacij, ko imajo
pogonska kolesa premalo oprijema. Te namesto mehanskih prenosov rešujejo hidrostatični motorji z radialno postavljenimi bati,
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visokotlačnim hidravličnim sistemom in naprednimi elektronskimi sistemi.
Povedano drugače: namesto dodatne pogonske osi, kardanske
gredi diferenciala in razdelilnika pogona v nepogonsko prednjo os vgradijo hidravlični pogon,
ki je v večini primerov enako učinkovit kot običajne 4×4, 6×6 ali
8×6 konfiguracije. Hidravlični pogon ima še številne prednosti:

masa vgrajene opreme je za polovico manjša od primerljive klasične pogonske osi, vozilo s hidrostatičnim pogonom porabi tudi do
10 % manj goriva od primerljive
različice z mehanskim pogonom,
upravljanje je enostavno (sistem
aktiviramo z obratom stikala). Ob
naštetem se zmanjšata tudi segrevanje sklopke in njena obraba.
Prav tako je omenjeni sistem
mogoče vgraditi na podvozje s

kakršno koli konfiguracijo, ki spredaj nima pogonske osi – 4×2, 6×2
in tako naprej. Poleg tega je to rešitev brez težav mogoče vgraditi tudi
v tovornjake za prevoze na dolge
razdalje ali solo kamione vseh vrst,
če zaradi specifičnih delovnih pogojev občasno potrebujejo tudi pogon prednjih koles. Zaradi hidravlično gnane prednje preme se ne
spremenita niti oddaljenost od tal
niti obračalni krog vozila.

NE ZMORE PRAV VSEGA
Tovornjak z opisanim pogonom
se lahko izvleče praktično iz
vsake situacije, pri vlačilcih pa
je stvar malo bolj zapletena. Če
na vzponu začnejo pogonska
kolesa zdrsavati, je glavni razlog za to obremenitev na sedlu
(priklopno vozilo) in ne pomanjkanje pogona prednje osi. Ne
smemo pozabiti, da se hidrostatični pogon vključi, ko blokada
diferenciala ne zadošča. V takšnem primeru črpalka v hidro-

www. kamion-bus.si

A NA SLABEM TERENU
motorje potiska olje pod strogo omejenim tlakom. Zato je v
nekaterih ekstremnih primerih
treba pozabiti na silovito speljevanje z mesta, tudi ko je vključen pogon na prednji kolesi –
vsaj dokler je na vlačilec pripeta
polprikolica.
Toda tudi ob teh omejitvah je
hidrostatični pogon nesporno
zelo koristen, kar z njegovo uporabo potrjujejo vsi večji evropski proizvajalci tovornjakov (razen Scanie).

Hidrostatični pogon na prednji osi se
prepozna po izbočenem pestu, v katerega
je vgrajen hidravlični motor.

PRIMERJAVA MEHANSKEGA IN HIDROSTATIČNEGA POGONA PRVE OSI

1 – Kardanske gredi
2 – Razdelilnik moči z reduktorjem
3 – Prednji diferencial s polosovinama

1 – Kardanska gred
3 – Visokotlačna črpalka
4 – Hidravlične cevi
5 – Hidravlični motorji v prednjih pestih

Čeprav tehta okoli 300 kilogramov, je še vedno za okoli
400 kg lažji od mehanskega
pogona. Pri tem je ohranjena nizka višina šasije, kar
predstavlja lažje vstopanje
za voznika in nižje težišče.
Prav tako pri vlačilcih sedlo
ostaja na isti višini in je
mogoča uporaba standardnih prikolic. Pri cestni vožnji
izključen sistem ne ustvarja
dodatnih uporov, zato je
poraba manjša, prav tako je
vožnja občutno tišja.

JUNIJ/JULIJ 2020
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HydroDrive je že na voljo v najnovejši seriji TGS, pričakujemo pa ga tudi v nekaterih različicah iz družine TGX.
MAN HYDRODRIVE
Pri MAN-u so od leta 2005, ko so
kot prvi v panogi opcijsko ponudili
hidrostatični pogon, do sedaj prodali več kot 14.000 vozil, opremljenih s sistemom HydroDrive. Vodilni položaj so utrdili letos, saj imajo
trenutno v ponudbi najnovejši model s pomožnim pogonom na
prednjih oseh. HydroDrive so vgradili tudi že v novo generacijo TGS,
a kot pri predhodnikih bo na voljo
tudi pri modelih TGX – za prednje
osi vlačilcev ali solo tovornjakov
konfiguracij 4×2, 6×4, 8×4 in 8×6.
Hidravlično opremo proizvajajo v
francoskem podjetju Poclain (proizvodnja komponent se odvija v
Sloveniji) in ta ne vpliva na višino vozila, njegovo maso pa poveča za okoli 400 kg, kar je še vedno
tudi do 750 kg manj od mehanskega pogona. Hidravlično črpalko
poganja odgon moči iz menjalnika
(odgon motorja ostaja na razpolago za druge namene). Olje pri tlaku 420 barov v vsakem od koles
generira 7.280 Nm navora (skupaj 14.560 Nm). HydroDrive deluje
samo pri nižjih hitrostih in se samodejno izključi, ko vozilo preseže 28 km/h, in se ponovno vključi,
če hitrost pade pod 23 km/h.
MAN navaja, da znaša razlika v
ceni tovornjakov z vgrajenim sistemom HydroDrive v primerjavi s standardno gnanimi 4×2, 6×4
42
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in 8×4 okoli 10 odstotkov. Vozila
s klasičnim pogonom prednje osi
stanejo praktično enako kot tista s
HydroDrivom.

MERCEDES-BENZ HAD

Tako se je začela zgodovina hidrostatičnega pogona v evropskih
tovornjakih: prvi TGA s sistemom HydroDrive aprila 2005.

Pri Mercedes-Benzu so svoj
HAD (Hydraulic Auxiliary Drive)
predstavili leta 2013 – prav tako
s tehnologijo Poclain Hydraulics.
Sčasoma se je znašel v številnih
različicah Arocsa, predvsem v tistih s konfiguracijo osi 4×2, 6×2 (s
krmiljeno tretjo osjo) in 6×4. Ponudili so ga tudi na Actrosih in Antosih v omenjenih pogonskih konfiguracijah.
Hidravlično črpalko moči 112 kW
poganja PTO. Ta v minuti prečrpa 350 litrov olja pod tlakom 450
barov. Vsak motor s po 10 radialnimi bati razvije največjo moč 40

Mercedes-Benz Arocs s pogonom HAD: pod osveženo
kabino so obdržali že dobro poznano tehniko ne samo
sistema pomožnega pogona, ampak tudi drugih vitalnih
komponent.

SAF-HOLLAND INTRA CD TRAK

RENUALT TRUCKS
O PTITRACK

SAF-HOLLAND je doslej edini v panogi z osjo s hidrostatičnim pogonom na polprikolici – INTRA CD TRAK. Poclainovo opremo vgrajujejo na standardno os nosilnosti devet ton iz serije INTRA CD
(sistem je na vse SAF-ove osi te serije mogoče tudi naknadno vgraditi). Pri tem pri SAF-HOLLANDU pravijo, da dodatne naprave hidrostatičnega pogona povečajo maso osi za 150 kg. Ta dodatna masa
se še kako izplača, že ko naložena kompozicija prvič obstane na
spolzkem vzponu ali obtiči v blatu oziroma pesku.
Polprikolica, opremljena z osjo INTRA CD TRAK, je dobra zamenjava za integralni ali hidrostatični pogon vlečnega vozila, pri čemer
je doplačilo za SAF-ovo os s hidrostatičnim pogonom okoli 12.000
evrov. Vprašanje je samo, kaj se bolj splača – vlaganje v pomožni pogon na vlačilcu ali polpriklopniku? Hidrostatični pogon v povprečju dvigne ceno vlačilca za okoli 10 %, kar je zelo podobno
doplačilu za os INTRA CD TRAK. Toda dodatna oprema na vlačilcu
tehta okoli 300 kg, kar je enkrat več kot na polpriklopniku.

V Arocsu nove generacije voznik na
velikem multimedijskem zaslonu
na osrednji konzoli
lažje nadzira
delovanje sistema
HAD.
kW in 6.250 Nm navora, v sistemu
pa kroži 32 litrov olja. Delovno območje sega od –40 do +90 °C, a
kadar je olje hladno, se samodejno segreje na potrebno minimalno temperaturo sistema, ki znaša +15 °C, ko je mogoče aktivirati
sistem HAD.
HAD-pogon deluje do hitrosti 25
km/h, nato avtomatsko preide
v pasivni režim. Takoj ko hitrost
spet pade pod 25 km/h, se ponovno vključi. Sistem deluje tudi pri
vzvratni vožnji, tako pri prvi kot pri
drugi vzvratni prestavi. Ko tovornjak preseže hitrost 60 km/h, se
HAD samodejno popolnoma izključi, kar varuje njegove glavne
sestavne dele in minimizira porabo goriva. Pogon prednje preme
se prav tako popolnoma izključi

Pri Renault Trucksu so leta 2009,
tudi v sodelovanju s Poclain Hidraulics, začeli z razvojem lastne
variante hidrostatičnega pogona
OptiTrack. Ta je leto kasneje debitiral v dvoosnem vlačilcu Premium Lander (takratni Renaultovi
gradbeni seriji). Prva generacija sistema OptiTrack je imela hidravlična motorja MFE 08 moči
po 41 kW v prednjih kolesih. Oljno črpalko v Landerju je neposredno poganjal motor (PTO). OptiTrack je pripravljen za delovanje
takoj po vžigu motorja – se pravi, vse od prvega speljevanja, kjer
je pogon prednjih koles največkrat
najbolj potreben. Sistem se vključi, tudi če je aktivirana zapora diferenciala v pogonski osi, in ni važno, ali vozilo speljuje naprej ali
nazaj. Sistem se je samodejno izključeval pri hitrostih, večjih od 40
km/h. Če ga je voznik pozabil iz-

ključiti, je bil v „pripravljenosti“ do
60 km/h, ko se je sam popolnoma izključil.
Pri Renault Trucksu so leta 2018
predstavili izboljšano različico OptiTrack+. Sistemski tlak so s 420
povišali na 450 barov, kar je največji navor na kolesih povečalo za
7 %. Da bi v najzahtevnejših razmerah zagotovili največjo startno
moč, so dodali funkcijo "boost".
Ko jo voznik vključi, se tlak v hidravličnih motorjih poviša do maksimuma. OptiTrack+ se izključi,
ko vozilo doseže hitrost 50 km/h
(10 km/h prej kot pri predhodni
verziji), samodejno pa se spet
vključi pri 20 km/h. Novi različici
so dodali še eno vzvratno prestavo (R2) za optimalno vožnjo na
vseh podlagah.
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po zaustavitvi motorja.
Masa tega pogonskega sistema
znaša 400 kg, medtem ko je (klasični) štirikolesni pogon dvoosnega Arocsa težji za dodatnih 575
kg. Po navedbah iz Mercedes-
Benza vozila s HAD-om v povprečju porabilo zgolj 1,5 % več goriva kot vozila brez dodatnega
pogona.

Upravljanje s sistemom je zelo
enostavno, a se vseeno svetuje,
da se vozniki udeležijo kratkega
usposabljanja.

Sistem OptiTrack+ pri Renault Trucksu posebej priporočajo za zemeljska dela ali transport gradbenih
materialov v težkih pogojih.
JUNIJ/JULIJ 2020
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Pri Ivecu vedo, da je HI-TRACTION odlična rešitev za premagovanje občasnih težjih pogojev uporabe tovornjakov, namenjenih cestnemu prometu in gradbeništvu (njihova prva izbira za najzahtevnejše pogoje je sicer Trakker).
IVECO HI-TRACTION
Ivecov sistem HI-TRACTION so
predstavili leta 2017 v takratnem
modelu Stralis X-Way. Tudi tukaj so se odločili za Poclainovo rešitev. Pomožni pogon se sam izključi, ko vozilo doseže hitrost 22
km/h. Čeprav so ga ponujali predvsem na vlačilcih, ga je bilo mogoče naročiti tudi pri drugih izvedbah, predvsem prekucnikih. Samo
dve leti kasneje so pomožni pogonski sistem predstavili tudi v
novi generaciji X-Way.

VOLVO X-TRACK
Konec leta 2010 so pri Volvo Trucksu objavili, da so v FH16 z motorjem moči 485 kW (660 KM), ki je
vlekel kompozicijo s skupno maso
74 ton, vgradili hidrostatični pogon.
Čeprav niso opisovali podrobnosti, so razkrili, da so uporabili enako Poclainovo tehnologijo kakor pri
modelu Renault Trucks Premium
Lander. V projektu je sodelovalo še
podjetje Terberg, priznana znamka,
ki uspešno predeluje Volvove tovornjake kakor tudi vozila drugih proizvajalcev.
Terberg Techniek vgrajuje hidrostatični pogon (z oznako X-Track) večinoma v vlačilce serije FH, a pri Volvu poudarjajo, da je to prvi pomožni
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Volvova nemška podružnica je ena
redkih, ki ponuja modele X-Track.

pogon v kombinaciji z avtomatskim menjalnikom. Razen v linijo
FH X-Track vgrajujejo tudi v modele FM. Za Volvovo divizijo vojaških
vozil (Volvodefense) so leta 2016
z vgradnjo sistema X-Track predelali FMX 8×6, ki je dobil pogon tudi
na drugi prednji osi. To vozilo je bilo
tudi prvo s hidrostatičnim pogonom
v osi z bobnastima zavorama nosilnosti devet ton, kjer je dodatni pogon omogočen do hitrosti 25 km/h.

Volvodefense:
Volvova divizija
vojaških vozil
ponuja FMX-a, ki je,
zahvaljujoč hidrostatičnemu pogonu,
iz 8×6 izvedbe
postal 8×8.

Hidrostatični pogon PXP pri DAF-u za zdaj ponujajo pri dvoosnih
vlačilcih iz serije CF …
DAF PXP
Pri DAF-u so konec leta 2019 pokazali vlačilce CF in XF, opremljene s hidrostatičnim pogonom,
razvitim in uporabljenim v sodelovanju z nemškim podjetjem Paul
Nutzfahrzeuge, usmerjenim v predelave serijskih tovornjakov. Predhodno so pri DAF-u vse predelave
zaupali domačemu podjetju Ginaf.
Žal je podjetje med tem bankrotiralo in ga je prevzel kitajski lastnik,
pri DAF-u pa so se obrnili na druge partnerje.
Sistem PXP (Paul Xtra Power) je v
redni ponudbi od konca lanskega
leta in prav tako temelji na rešitvah Poclain Hydraulicsa. Trenutno
je na voljo na dvoosnih XF- in CF-vlačilcih, ki jih poganjajo Paccarjevi

motorji MX-11 in MX-13. Nizozemci napovedujejo druge kombinacije do konca leta 2020.
PXP-pogon deluje v prvih štirih
prestavah za vožnjo naprej in v
prvi ter drugi prestavi za vzvratno vožnjo. Pri hitrostih več kot
20 km/h (in/ali v 5. ali višji prestavi) se PXP vrača v režim pripravljenosti. Vsak od Poclainovih
hidravličnih motorjev generira najmanj 6.435 Nm navora pri največjem tlaku 360 barov. Hidravlično
črpalko poganja PTO, s čimer varčujejo pri masi in prostoru. Črpalko in hidravlično instalacijo je mogoče koristiti tudi za pogon dvigal
in drugih nadgradenj, za njihovo
delovanje pa zadošča zgolj en hidravlični rezervoar.

… in XF, medtem ko dodatni pogon v drugih različicah vlačilcev in
solo tovornjakov v obeh serijah pričakujemo do konca leta.

Opremo za hidrostatični pogon na kamionih (in tudi na dostavnih vozilih) v Evropi proizvajajo v francoskem Poclain Hydraulicsu in nemškem Rexrothu (del skupine Bosch). V svetu hidravlike sta poznani
obe znamki, a Francozi so se bolj posvetili razvoju in uporabi svoje
tehnologije ADDIDRIVE hidrostatičnega pogona za gospodarska vozila. V podjetju so se svoje bogate izkušnje s hidravličnim pogonom
že leta 1989 odločili uporabiti tudi na tovornjakih. Razvoj prototipa
je trajal 10 let, naslednjih šest pa, da je bila tehnologija pripravljena
na vstop na trg.
Prvi so njihov sistem vgradili pri MAN-u, danes pa so na seznamu
kupcev znamke Renault Trucks (OptiTrack), Mercedes-Benz (HAD),
IVECO (HI-TRACTION), TERBERG (za Volvo X-TRACK), Paul Nutzhafrzeuge (za DAF PXP), ameriški TDS (mnoga vozila v ZDA in Kanadi) in SAF-HOLLAND (za os INTRA CD TRAK).
Rexroth Bosch se je sistemom za pogon tovornjakov posvetil kasneje – HTA-sistem (Hydraulic Traction Assistant) so predstavili leta
2012 in je še danes v njihovi ponudbi. Uporabljajo ga pri nizozemskem Ginafu, ki HTA kupuje za pogon osi na DAF-ih in tudi težkih tovornjakih drugih znamk.
Oprema za hidrostatični pogon gospodarskih vozil obeh proizvajalcev je zelo podobna. Sisteme sestavljajo hidravlični motorji s krožno
razporejenimi bati, pri čemer Poclainov sistem lahko doseže moč do
82 kW (110 KM) in 13.660 Nm navora. Hidravlična črpalka, ki jo poganja motor preko odgona na motorju ali menjalniku, nudi moč do
233 kW/312 KM pri 3.650 vrt/min z delovnim tlakom do 450 barov.

www. kamion-bus.si

POCLAIN HYDRAULICS IN REXROTH

Princip delovanja hidravličnih motorjev je podoben tistim iz
gradbenih strojev in specialnih vozil.

Hidravlični sistem sestavljajo hidravlični motorji v pestih koles, oljna
črpalka s hladilnikom, kontrolni ventil in elektronska krmilna enota.
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STACIONARNE KLIMATSKE NAPRAVE

HLAJENJE

Nekateri proizvajalci
nudijo vgradnjo
sistema v tovarni
ali naknadno
preko poprodajnih
aktivnosti. Odvisno
od načina vgradnje in
izvedbe lahko strešna
klima vpliva na
aerodinamiko vozila.

NA PARKIRIŠČU
Stacionarna klimatizacija je postala že praktično obvezna
postavka na seznamu opreme vsakega tovornjaka na dolge proge, saj je
danes nepojmljivo dneve preživljati in spati v kabini, izpostavljeni različnim
klimatskim oziroma vremenskim razmeram. Na trgu se ponujajo različne
rešitve in različice, izbira in vgradnja naprave v vozilo pa sta mogoči tako v
tovarni kot naknadno.
TEKST Luka Štimac

Ž
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RELATIVNA VLAŽNOST
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e pred leti se je na trgu pojavila revolucionarna klimatska naprava znamke Bycool, namenjena
montaži na strešna okna kabin tovornjakov. Omogočala je hlajenje,
medtem ko je vozilo stalo z ugasnjenim motorjem. Končno so lahko
vozniki v vročih poletnih nočeh ujeli
malo sna ali lažje prenesli dolgotrajna čakanja na nalaganje, razlaganje,
carinjenje in podobno. Ko napišemo
revolucionarna naprava, mislimo na
to, da je nikoli prej niso uporabili na
takšen način.
Dejansko princip njenega delovanja ni bil niti malo revolucionaren
– poznali so ga že stari Egipčani in
ga koristili za hlajenje hiš. Zasnovan je na dejstvu, da je izhlapevanje vode endotermni proces, ki "porablja" toploto iz okolice. Najboljši
primer je, kadar pridemo iz vode in
učinek hlajenja čutimo tako dolgo,
dokler je koža mokra oziroma dokler z nje izhlapeva voda. Toda lahen vetrc izhlapevanje pospešuje,
kar učinek ohlajanja samo povečuje. V evaporacijski klimatski napravi izhlapevanje vode odvzema toploto zraku, ki piha skozi napravo
in vstopa v kabino.
Evaporacijska naprava porablja razen nekaj malega električne energije za pogon vodne črpalke in ventilatorja tudi vodo, in to od 1 do 3
litre na uro, odvisno od nasičenosti
zraka z vlago. Zato je treba redno
kontrolirati in polniti rezervoar, ki je
običajno nameščen za kabino. Ob

24 °C
22 °C
20 °C
18 °C

Občutek dobrega počutja ni odvisen samo od temperature, ampak tudi od količine vlage v zraku. Oboje
se lahko regulira s klimatsko napravo, le optimalni pogoji pa zagotavljajo kakovosten spanec.
vseh prednostih (enostavna konstrukcija in vzdrževanje, majhni
stroški uporabe) imajo takšne naprave tudi veliko pomanjkljivost –
dobro delujejo v suhem zraku, v
obdobjih visoke vlažnosti pa se njihova učinkovitost drastično zmanjša. Zrak je v takšnih primerih z

vodno paro že v veliki meri nasičen
in ne more absorbirati vodne pare
iz naprave. Proces se zaradi tega
upočasni ali popolnoma ustavi. Torej so evaporacijske klimatske naprave smiselne predvsem v državah, kot so Španija, Portugalska,
Grčija ali jug Italije, oziroma za pre-

voznike, ki pogosto potujejo v ta
območja.

KOMPRESORSKE NAPRAVE
Ravno zaradi tega so evaporacijske naprave s trga relativno hitro izrinile klasične kompresorske naprave s hladilnim plinom. Te delujejo

www. kamion-bus.si

na enak način kot serijske z motorjem gnane klimatske naprave. Za
razliko od tistih, ki delujejo med vožnjo, jih poganja njihov lastni elektromotor. Tudi te klimatske naprave so običajno nameščene na
strešnem oknu in so videti enako
kot evaporacijske. Izbirati je mogoče med integralno napravo ali ločenima enotama – "split-naprave".
Pri slednjih je na strešno okno nameščen samo uparjalnik manjših
dimenzij, medtem ko sta kompresorski in kondenzacijski del nameščena v ločenem modulu na zunanji strani zadnje stene kabine. Če na
strehi ni prostora, je lahko uparjalnik postavljen znotraj na zadnji steni kabine. Takšne klimatske napra-

ve so primerne za vozila z raznimi
specialnimi nadgradnjami, kot so
avto transporterji, dvigala, betonske
črpalke in podobno, ali za vozila z
zelo visokimi kabinami, pri katerih
bi integralna strešna klimatska naprava presegla dovoljene gabarite.
Kompresorske klimatske naprave
za delovanje med mirovanjem vozila zagotavljajo ohlajen zrak v vseh
vremenskih razmerah, tudi v vlažnih
dneh. Še več, ker zrak sušijo, s tem
dodatno lajšajo bivanje v kabini, saj
je znano, da je človeško občutenje
okoliške temperature oziroma ugodno počutje v veliki meri odvisno od
vlažnosti zraka. Iz grafičnega prikaza je razvidno, da je celo temperatura 26 °C znosna, če se relativ-

PRINCIP DELOVANJA KLIMATSKE NAPRAVE
Izparevanje

Kompresija

Kondenzacija

Hladen
zrak

Topel
zrak

Ekspanzija
Prikaz delovanja klimatske naprave (oz. toplotne črpalke), ki v
obratnem ciklusu lahko tudi greje, v konkretnem primeru pa se
uporablja samo za hlajenje.
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Potencialni prihranki pri uporabi stacionarne klime namesto
vgrajene standardne klime, ki jo poganja motor

Vgradnja split sistema na zadnjo
steno kabine zmanjšuje velikost
komponente na strehi.
na vlažnost giblje med 30 in 40 %.
V primeru, da vlaga naraste do 70
ali 80 %, se bomo pri isti temperaturi počutili neprijetno. Da bi dosegli
primerljiv subjektivni občutek ugodja, moramo tako vlažen zrak ohladiti na vsaj 20 °C.

1 TOVORNJAK
Letni prihranek goriva

3.168 litrov

Letni prihranek v evrih

3. 326 evrov

Zmanjšanje izpustov CO2

8,3 tone

FLOTA 5 TOVORNJAKOV
Letni prihranek goriva

15.840 litrov

Letni prihranek v evrih

16.632 evrov

Zmanjšanje izpustov CO2

41,7 tone

FLOTA 20 TOVORNJAKOV
Letni prihranek goriva

63.360 litrov

ŠIROKA PONUDBA

Letni prihranek v evrih

66.528 evrov

Na trgu je na voljo relativno širok
spekter kompresorskih stacionarnih klimatskih naprav, ki se razli-

Zmanjšanje izpustov CO2

166,6 tone

V izračunu je upoštevana povprečna poraba motorja v prostem teku 3 l/uro, 8 ur dnevno in 6
mesecev letno ter cena dizelskega goriva 1,10 EUR/l.

Možne kombinacije vgradnje elementov klimatskega sistema so v največji meri odvisne od višine vozila
in nadgradnje, ki ji je treba prilagoditi izvedbo montaže.
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Sistem se napaja z elektriko iz
akumulatorja, a se avtomatsko
izključi, če bi nivo napolnjenosti
akumulatorja padel pod dovoljen
nivo.
kujejo po moči, tako da vsak lahko
zase najde optimalno rešitev. Vedno se je treba zavedati, da te naprave namesto motorja tovornjaka
poganja elektromotor, zaradi česar
so akumulatorji bolj obremenjeni. Pametna elektronika skrbi, da v
akumulatorjih vedno ostane dovolj
energije za vžig motorja. Delovanje
naprav oziroma intenzivnost delovanja in mogoče trajanje hlajenja je
zaradi tega avtomatsko krmiljeno.
Tu se skriva poglavitna pomanjkljivost kompresorskih naprav – če
obstaja nevarnost, da bi se akumulatorji preveč izpraznili, se lahko
naprava sredi noči izključi in neha
hladiti. Na voljo so tako modeli, namenjeni izključno stacionarnemu
delovanju – se pravi za čas med
počitki, nalaganjem, razlaganjem
in med kakršnim koli čakanjem, kakor tudi takšni, ki se lahko dopolnjujejo s klasično, serijsko vgrajeno klimatsko napravo.
Od proizvodov v poprodaji, najsi bo
prek pooblaščene prodajno servisne mreže ali od neodvisnih trgovcev z opremo in rezervnimi deli, izstopa nekaj proizvajalcev. Dometic,
že dolgo samostojno podjetje, ki
je nastalo iz mnogo bolj znanega
Elektroluxa, je do leta 2017 nudilo
stacionarne kamionske klimatske

Vse višje temperature in prepoved delovanja motorjev v prostem teku na
parkiriščih so pripeljali do tega, da so stacionarne klime vse pogostejša
oprema tovornjakov.
naprave pod blagovno znamko Waeco. Ta uveljavljeni nemški proizvajalec namreč že od leta 2007 deluje pod okriljem skupine Dometic.
Njihova celotna linija proizvodov
za gospodarska vozila je dostopna tudi zadnja leta, vendar ima zaradi uvedbe nove blagovne znamke novo ime – Dometic. Potem je
tukaj podjetje Dirna Bergstrom, ustanovljeno leta 2013. Takrat je podjetje Bergstrom, eden od vodilnih
ameriških proizvajalcev klimatizacijskih sistemov za vse vrste gospodarskih vozil, kupilo špansko
podjetje Dirna. To je proizvajalec,
ki je že od zgodnjih osemdesetih let razvijal evaporacijske naprave predvsem za kmetijsko mehanizacijo in kasneje tudi za kamione.
Prav napravo Bycool, ki je bila nji-

hov proizvod, smo omenili na začetku te zgodbe. Čeprav v podjetju
Dirna Bergstrom še vedno prodajajo evaporacijske naprave, so ponudbo dopolnili še s kompresorskimi napravami. Dobro poznana
specialista za področje stacionarnega ogrevanja v hladnih mesecih – Webasto in Eberspächer –
sta se prav tako dejavno usmerila
na področje hlajenja. Poslej nudijo rešitve za poletno vročino – stacionarne kompresorske klimatske
naprave. Naj omenimo še proizvajalca Viesa, Autoclima in druge.
Strešne naprave so enostavne za
montažo in demontažo. Pri zamenjavi vozila je enoto mogoče prestaviti na novo vozilo brez puščanja sledi na starem, ker nikjer ni
treba vrtati novih izvrtin, saj so pri-

Proizvajalci tovornjakov svoje nove modele
že nekaj let tovarniško
opremljajo z integriranimi stacionarnimi klimatskimi napravami.
Pravzaprav gre za nadgradnjo
običajnega
klimatizacijskega sistema z nekaj novimi
komponentami, kot so
električni kompresor in
dodatni električni ventilatorji na standardnem kondenzatorju (bolj
poznan kot hladilnik klimatske naprave), da sistem lahko deluje
tudi ob ugasnjenem motorju. Razen skupnega kondenzatorja tako
koristijo tudi skupni uparjalnik, vgrajen nekje v armaturi. Torej, vsi
sklopi so skriti "pod pločevino", z zunanje strani se nič ne vidi,
strešno okno ostane normalno v funkciji, ni motenj pri aerodinamiki, najbolje pri tem pa je, da se za porazdelitev ohlajenega zraka
po kabini uporabljajo standardni kanali in ventilacijske odprtine,
ki so razporejeni tako, da dosežejo kar najboljši učinek pri gretju
ali hlajenju – odvisno, kaj je ob posamezni priložnosti potrebno.

Enostavna vgradnja ne zahteva vrtanja lukenj, sistem pa se lahko tudi enostavno odmontira in prestavi
na drugo vozilo v primeru prodaje tovornjaka.
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TRENDI V RAZVOJU STACIONARNE
KLIMATIZACIJE

lagojene kabinam posameznih
proizvajalcev. Cene teh naprav se
od modela do modela razlikujejo, a okvirno se gibljejo okoli 2.000
evrov. Na prvo žogo se zdi veliko,
ampak vseeno gre za koristno investicijo, ki se lahko povrne že v
prvem letu uporabe, predvsem kot
prihranek dizelskega goriva – v nasprotnem primeru bi za hlajenje kabine moral motor tovornjaka delovati v prostem teku. Seveda z
manjšo porabo goriva zmanjšujemo tudi negativne okoljske vplive –
manj CO2 in drugih izpušnih plinov
ter manj hrupa.
JUNIJ/JULIJ 2020 kamion&bus
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DAF SUPER SPACE CAB

POJEM VRHUNS

Pri DAF-u so pred kratkim izdelali jubilejni 250.000.
primerek njihove popularne kabine Super Space Cab, ene izmed
najprostornejših in najudobnejših kabin na evropskem trgu. Ob tej
priložnosti so predstavili številčno omejeno serijo modela XF pod nazivom
Celebration Edition, mi pa se bomo spomnili, kako je potekal zgodovinski
razvoj SSC-ja.
TEKST Luka Štimac

K

ako bi lahko ustrezneje obeležili prihod 250.000. kabine Super Space z montažne linije, kakor s posebno, številčno
omejeno serijo teh kabin. Znamka DAF slavi velik jubilej in ob tej
priložnosti ponuja svojim kupcem kabini Celebration Edition
White in Celebration Edition Ja-
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maica Blue. Z zunanje strani izstopata z atraktivno edinstveno
barvno shemo, znotraj pa izžarevata razkošje in prefinjenost
paketa „Exclusive" s številnimi detajli, delno ali v celoti oblečenimi z usnjem barve konjaka.
To se nanaša predvsem na volanski obroč, na notranje oblo-

ge vrat, na udobna zračno vzmetena, ogrevana in prezračevana
sedeža in na gornji del armaturne plošče po vsej širini kabine
– tudi pred sovoznikom. Videz
armaturne plošče in osrednje
konzole nad motornim prostorom so dodatno oplemenitili z
oblogami v imitaciji lesa.

VZOREN PROSTOR ZA DELO
IN POČITEK
Najnovejša DAF-ova kabina XF Super Space je med vozniki na dobrem glasu, še posebej če v njej živimo tedne. V današnjih časih
številni vozniki – zlasti iz srednjein vzhodnoevropskih držav –večinoma krožijo med destinacijami po tujih državah in se ne vrnejo
domov vsak vikend. V takšnih razmerah je jasno, da imata tovornjak in predvsem njegova kabina
pomembno vlogo pri doseganju
zadovoljstva voznika z delovnimi pogoji. Voznik, zadovoljen z delovnimi pogoji, predstavlja enega
osnovnih predpogojev za učin-
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SKEGA UDOBJA
DAF XF Super Space Cab Celebration Edition je na voljo kot 4×2 (FT) ali 6×2 (FTG) vlačilec oziroma
kot kamionska šasija v kakršni koli konfiguraciji osi. Kar zadeva motorje, so na izbiro PACCAR MX11 s 331 kW (450 KM) ali PACCAR MX-13 v različicah s 353 ali 390 kW (480 ali 530 KM).

Bogati paketi opreme se
od trga do trga v skladu
z lokalnimi potrebami in
željami kupcev razlikujejo
v podrobnostih, a
notranjost Exclusive je
skupna za vse: postelja s
15 cm debelim vložkom
za kar največje spalno
udobje, avtomatska
klimatska naprava, ki
jo je mogoče upravljati
na armaturi in panelu
na zadnji steni kabine,
multimedijski sistem
DAF TNR z integrirano
navigacijo za tovornjake
in velik hladilnik
prostornine 42 litrov pod
spodnjo posteljo.

kovito in profesionalno opravljanje dela.
S kabino Super Space so pri DAF-
u kar najbolj izkoristili razpoložljiv
prostor, ki ga omejujejo predpisi o
dovoljenih merah vozil v cestnem
prometu. Spoštovanja vredna prostornina kabine znaša 12,6 m3.
Nad motornim tunelom so dosegli
stojno višino 2.105 mm, a največja višina kabine pred sedežema
je 2.230 mm. Celotna prostornina prtljažnega prostora presega
925 litrov. Ob zadnji steni kabine
sta dve razkošni postelji. Spodnja
je široka kar 81 cm in 220 cm dolga, zgornja, dimenzij 70 × 200 cm,
pa ima z ergonomsko oblikovanimi in masivno dimenzioniranimi zložljivimi stopnicami verjetno
najbolje rešen dostop v tem razredu. Načela ergonomije so v celoti upoštevali tudi pri oblikovanju
voznikovega delovnega prostora, predvsem kokpita z armaturno
ploščo in osrednjo konzolo, ki vozniku vse komande približa na doseg roke. Ne samo to, voznik dobi
tudi zložljive nosilce za skodelice
in kozarce, predale za odlaganje
drobnarij, izvlečno mizico in tako
naprej. Danes sta za voznike zelo
pomembna razpored in število
JUNIJ/JULIJ 2020 kamion&bus
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vtičnic ter priključkov USB, kakor
tudi možnost za vgrajevanje dodatne opreme, kot so mikrovalovna pečica, aparat za kuhanje kave,
televizor in podobno. Ta kabina
omogoča vse našteto. Konec koncev, kupci polovice vseh DAF-ov XF
ne naročijo brez razloga z največjo
kabino Super Space.

ZGODOVINSKI RAZVOJ
POVIŠANIH KABIN DAF
Kabina Super Space Cab se je
„rodila“ leta 1994, čeprav dejansko temelji na konceptu Space Cab, ki so ga predstavili že konec leta 1984 na seriji modelov
2800/3300. Kabino so naslednje leto nadgradili s top modelom
3600 z napredno turbo-intercooling tehnologijo (ATi – Advanced
Turbo Intercooling). Šlo je za tovornjake s kabino F241 (ta oznaka
predstavlja njeno širino 241 cm).
Ta ima korenine v daljnem letu
1973. Sredi osemdesetih je bila
ena od starejših kabin na trgu in je
potrebovala osvežitev za časovno
premostitev in ohranjanje zanimanja kupcev do premiere nove se-

V prostor nad vetrobranskim steklom so vgradili tri predale za
prtljago, dva sta zaprta z roletama. Ti predali namerno niso
razporejeni po celotni širini kabine – nad sovozniškim sedežem
so zaradi udobnejšega preoblačenja pustili prazen prostor s polno
stojno višino. V konzoli nad voznikovo glavo so standardne DINodprtine s predpripravo za montažo radiokasetofona in CB-postaje.

Že pri prvi generaciji kabin Space so dvignili obe postelji in tako
pod spodnjo pridobili dodaten prtljažni prostor izmer 200 × 60 ×
25 cm. Takšne (z izjemo debeline vzmetnice) so bile tudi izmere
postelje. Voznik je sedel na zračno vzmetenem, nastavljivem in
ogrevanem sedežu s podporo hrbtenice v spodnjem (lumbalnem)
delu. Vgradili so tudi vtičnico napetosti 12 V za napajanje
prenosnega televizorja, aparata za britje, aparata za kuhanje kave
ali kakšne podobne naprave.
rije težkih tovornjakov, katerih
razvoj je bil v zaključnih korakih. Tako je kabina F241 po vzoru francoskega Berlieta (Centaure, 1978) in švedskega Volva
(Globetrotter, 1979) dobila po-

Space Cab je v primerjavi
s standardno kabino
F241 dobila 460 mm več
prostora v prednjem in
še dodatnih 120 mm v
zadnjem delu. Strešni
panel je bil pravzaprav
edini pomembnejši
strukturni element, ki je
doživel večje spremembe.
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višano streho. Z zunanje strani so
spodnjo mrežo maske hladilnika
(manjša, med dvojnima okroglima žarometoma) navzdol podaljšali vse do odbijača. Kasneje je
bilo takšne mreže mogoče videti tudi na vozilih z običajno spalno
kabino. Poleg tega je kabina Space pod odbijačem dobila spojler
z integriranimi meglenkami in žarometi. Aerodinamične izboljšave
so na prednjih vogalih kabine prinesle bočne usmerjevalnike zraka.
Vlačilce so na zadnjih vogalih dodatno opremili z bočnima spojler-

KONCEPT 95
Prva DAF-ova kabina Space je v
popolnosti izpolnila pričakovanja, čeprav so jo prodajali samo
tri leta. Namreč, leta 1987 so
predstavili dolgo pričakovano serijo 95 s popolnoma novo kabino, razvito v joint-venture podjetju
s španskim državnim podjetjem
ENASA, pod katerega okriljem sta
poslovala še španski proizvajalec
tovornjakov Pegaso in britanski
Seddon Atkinson. Malo kasneje,
leta 1990, so podjetje ENASA prodali Ivecu, a omenjeno sodelovanje skozi skupno podjetje Cabtec

Standardna oprema kabin
Space je postal tudi tedaj zelo
napreden sistem VISAR, ki je
vozniku na armaturi z navzgor
ali navzdol usmerjenima
puščicama predlagal pravi
trenutek za spremembo
prestave.

se je kazalo v novi kabini, ki so jo
pri DAF-u lansirali na trg z novo
serijo 95, pri Pegasu z novim modelom Troner in pri Seddon Atkinsonu s Stratom. Med sabo so
razdelili tudi zelo visoke razvojne stroške. Kabina je bila na voljo v treh različicah: dnevni, spalni
z nizko streho in spalni s povišano streho. Slednjo so pri DAF-u še
nadalje označevali in tržno promovirali pod že uveljavljenim imenom Space Cab. Medtem ko sta
blagovni znamki iz Španije in Velike Britanije pod okriljem Iveca v
devetdesetih leti počasi izginili s
scene, so pri DAF-u rezultate predanega dela Cabtecovih inženirjev odlično izkoristili in na njihovi
osnovi razvijali svoje velike kabine
vse do današnjih dni.
Space Cab druge generacije je voznikom ponudila še več prostora in še višjo raven udobja. Prve
kabine Space (F241) na modelih
2800/3300/3600 so bile še mehansko vzmetene s štirimi elastičnimi gumijastimi nasloni in parom amortizerjev na zadnji strani.
Druga generacija pri seriji 95 je
že v standardni specifikaciji dobila zračno vzmetenje s štirimi blazinami, oljnimi amortizerji in s stabilizatorjem na prednjem delu. Pri
nizkih spalnih kabinah so zračno vzmetenje ponujali zgolj po naročilu za doplačilo. Z elektronsko
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jema, ki sta zmanjševala vrtinčenje zraka v prostoru med kabino
in polpriklopnikom. Zvočno izolacijo so izboljšali z namestitvijo 20
mm debelih oblog na stropne panele in navpične stranice, pod pa
so izolirali s še debelejšimi, da bi
zmanjšali hrup, ki ga povzročajo motor in kolesa. V številkah je
to dejansko pomenilo 2–3 dB(A)
manjšo raven hrupa in stabilizacijo notranje temperature za okoli 10 °C višje kot v navadni "stari"
kabini, in to pri zunanji temperaturi
–22 °C. Razen da so bolje zadrževale toploto, so vse kabine Space
opremljali tudi z "vodnim" gretjem
Webasto, katerega dodatna korist
je bilo hitrejše doseganje delovne
temperature motorja.

Space Cab druge generacije na seriji 95 (z uradno oznako F249)
je krasila za tisti čas sodobna oblika čistih linij in površin. Zaradi
boljših aerodinamičnih lastnosti je kabina dobila nekoliko zaobljene
robove.
upravljanimi ventili za nivo kabine so minimizirali nagibanje kabine pri zaviranju, njeno dviganje
pri pospeševanju in bočno nagibanje v ovinkih. Veliko pozornosti so
posvetili ergonomskim podrobno-

stim, in sicer od po vertikali malo
proti notranjosti zamaknjenih stopnic in pazljivo razporejenih ročajev do udobnih zračno vzmetenih
sedežev in volanskega obroča z
bogato odmerjenimi pomiki za ta-

Zaradi gabaritov Cumminsovega 14-litrskega motorja s 373 kW
moči (507 KM) so morali kabino Super Space dvigniti za 10 cm
nad šasijo. Kasneje so pri DAF-u ponudili tudi kombinacijo te
kabine in motorja s 316 kW (430 KM).
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OBLETNICA

S serijo 95 so pri DAF-u prešli z dvojne H-sheme ZF-ovega
16-stopenjskega menjalnika na enojni H, kar pomeni, da za prehajanje
iz ene v drugo skupino prestav ni bilo več treba močneje udariti
prestavne ročice desno ali levo, ampak je voznik to storil z dodatnim
stikalom na ročici. Vozniki so novost izjemno cenili, saj so tako lahko
hitreje pretaknili iz 4. v 5. prestavo in obratno. Teleskopski vzvod med
prestavno ročico in menjalnikom je z absorbiranjem relativnega gibanja
kabine glede na šasijo znatno umiril prestavno ročico med vožnjo.

V kabini Super Space serije 95 so spodnjo posteljo dvignili 40 cm nad
motorni tunel in je med odmori lahko služila kot udobna klop, ki pod
sabo zagotavlja obilico prostora za prtljago. Levi predal pod posteljo je
bil neprodušno ločen od notranjosti kabine in dostopen samo z zunanje
strani, do desnega pa je bilo mogoče priti tako z zunanje kot notranje
strani (z dvigom postelje). Pod posteljo je bilo mogoče vgraditi tudi
izvlečni hladilnik. Nad vetrobranom so bili trije prostorni zaprti predali,
tokrat po celotni širini kabine. V srednjega je bilo mogoče vgraditi
mikrovalovno pečico. Standardna oprema kabine Super Space serije
95 je obsegala praktično vse, kar si je voznik lahko zaželel, vključno s
klimatsko napravo.
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kratne standarde. Space Cab je pri
seriji 95 nudila 29 cm večjo notranjo višino kot navadna spalna kabina, tako da je stojna višina pred
sedežem znašala 188 cm. Na 30
cm visokem motornem tunelu še
ni bilo mogoče vzravnano stati, a
za takratne standarde je ta kabina
predstavljala pojem prostornosti.
Pri njej so pri DAF-u prvič oblikovali zunanje predale pod spodnjo
posteljo. V takratni dokumentaciji so navedli, da je raven hrupa
v kabini pri hitrosti 80 km/h znašala vsega 68 dB(A). Pri "95-tici"
so prav tako prvič vgradili elektronsko nadzorovano stopalko plina s funkcijo tempomata, kakor
tudi elektronsko upravljano zadnje zračno vzmetenje (ECAS). Elektronika je igrala vse pomembnejšo vlogo pri diagnostiki in kontroli
delovanja posameznih podsistemov vozila. Tako so na armaturni plošči desno od merilnika hitrosti (tahografa) postavili zaslon s
signalnimi lučkami, ki so spremljale 11 osnovnih funkcij, a po potrebi še do 19 dodatnih. Zanimivo je
tudi dejstvo, da je bilo 30 % delov
v notranjosti plastičnih – vse s ciljem zmanjšanja teže kabine.

KRALJICA JE ROJENA!
Že zgodnja devetdeseta leta so v
industrijo gospodarskih vozil prinesla nove usmeritve. Da bi ostali v koraku s konkurenco, so pri
DAF-u na aktualne zahteve trga
odgovorili leta 1994 – in to z novim motorjem v razredu 500+
konjskih moči ter s še večjo kabino. Takrat se je rodila Super Spa-

Serija 95XF iz leta 1997 je dobila
sodobnejšo in bolj funkcionalno
notranjost s kar 1.080 litri
prtljažnega prostora. Izbočena
osrednja konzola na armaturi je
dobila bolj kot ne enak videz,
kakor ga imajo današnje.

Zadnjo steno kabine Super
Space serije 95 so pomaknili
nazaj za celih 20 cm in jo tako
podaljšali z 2.050 na 2.250
mm. To je zagotovilo prostor
za razkošno spodnjo posteljo
širine 81 cm – ravno toliko,
kot meri v najnovejši kabini XF
SSC. Kabina Super Space Cab
je že leta 1994 določila osnovne
dimenzije, ki so aktualne še
danes, in se po velikosti praktično
ni spremenila. S takratnih 10,2 m3
se je povečala na današnjih 12,6
m3, in to predvsem zaradi nižjega
motornega tunela.

ce Cab. Pri DAF-u so leta 1991,
preden je na vrata potrkala okoljska norma Euro 1, dali v prodajo njej prilagojene motorje z močmi do 400 KM. Naslednje leto so
predstavili še različico s 430 KM.
A potenciala za nadaljnje povečevanje moči pri tem motorju ni
bilo več. Obrnili so se na ameriški
Cummins in svoj takratni top model z izključno kabino Super Space opremili z njihovim 14-litrskim
šestvaljnim motorjem, ki je razvijal 507 KM.
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Na področju udobja je treba izpostaviti hidravlično podporo pretikanja prestav takrat novega menjalnika ZF 16S221, razvito v
sodelovanju z norveškim Konsbergom. Torej, premikov prestavne ročice do menjalnika niso prenašali s
pomočjo vzvodov in ročic, ampak
hidravlično s štirimi cevmi do štirih
hidravličnih valjev za pretikanje.

EVOLUCIJA KABINE SUPER
SPACE CAB
Leta 1997 so pri DAF-u predstavili novo serijo 95XF. Kabine Super Space niso drastično spremenili, a so ji privoščili sodobnejšo in
bolj funkcionalno notranjost s kar
1.080 litri prtljažnega prostora. Izbočena osrednja konzola na armaturni plošči je dobila videz, ki je
bolj ali manj enak današnjemu.
Naslednje preoblikovanje je prišlo
leta 2002 z novo serijo z uradnim
nazivom XF95, ki sta jo na maski
kabine označevali le črki XF. Prenova je prinesla obsežne tehnične
spremembe, kot popolnoma novo
šasijo in 12,6-litrske motorje Euro 3
v razponu moči od 380 do 530 KM.
Naslednji evolucijski korak se je
zgodil leta 2005, ko so predstavili serijo XF105 s Paccarjevimi
MX-motorji emisijskega razreda
Euro 4/5. Kabino Super Space je
bilo mogoče za doplačilo opremiti z atraktivnimi dodatnimi žarometi, integriranimi v streho kabine. V

Kabinam serije 95XF iz leta 2002 so notranjost na novo oblikovali,
uporabili novejše materiale in zaoblili armaturno ploščo, v katero je
integriran tudi digitalni zaslon potovalnega računalnika. Armaturno
ploščo so prevzeli iz serije CF. Zgornjo posteljo so podaljšali za 178
mm, tako da je po tem popravku merila 2,06 metra.
okviru izboljšanja voznikovega delovnega mesta z ergonomskega
zornega kota so ročico ročne zavore prestavili z motornega tunela na
armaturo in preoblikovali komande
menjalnika AS-Tronic. Vrtljivo stikalo za izbiro načina vožnje je dobilo prostor na armaturi, ročico za
upravljanje z menjalnikom pa so
namestili na volanski obroč.
V sklopu priprav za normo Euro
6 so leta 2013 predstavili XF, bolj
spremenjen z zunanje kot z notranje strani. Z zadnjo posodobitvijo
so pri DAF-u postregli leta 2017 in

v njegovem sklopu osvežili vse razrede vozil. Kabine so doživele manjše estetske in aerodinamične spremembe, poglavitno pozornost pa so
namenili tehnološkim in tehničnim
posodobitvam pogonskega sklopa.
Konstanta pri evoluciji kabine Super
Space je, kljub dejstvu, da celotna
konkurenca v top segmentu že dolgo ponuja enako velike kabine, njena tradicionalna priljubljenost med
vozniki. In prav kabini Super Space
lahko v veliki meri pripišemo DAF-ov več kot solidni tržni uspeh v kategoriji vlačilcev na dolge proge.

Zaradi kompaktne konstrukcije motorja MX so lahko znižali motorni tunel serije XF105 in povečali prostornino kabine. Tudi prostornino hladilnika pod
spodnjo posteljo so povečali na 45 litrov. Novi spalni predel in svetlejši materiali, uporabljeni v notranjosti, so bivanje v kabini naredili še udobnejše.
JUNIJ/JULIJ 2020 kamion&bus
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NADGRADNJE IN PRIKOLICE

MF-CT

Univerzalna
zvezda

Dolgoletne izkušnje so podjetje MF-CT iz Ljutomera pripeljale do nivoja, da lahko poskrbijo skorajda
za vsakršno željo in potrebo, pa če je še tako zahtevna. Plod lastnega razvoja je nova vsestransko
uporabna prikolica Unistar ZPX 19.500.
VROČE CINKANI
PREKUCNIKI
V želji po zagotavljanju dolge
življenjske dobe svojih proizvodov in preprostega vzdrževanja
posvečajo veliko pozornosti
uporabi nerjavečih materialov
in zaščiti črnega jekla. Pri tem
velja poudariti, da je njihova
posebnost uporaba vroče cinkane mreže in robnikov kesona pri prekucnikih, prav tako pa
je vroče pocinkana tudi pomožna šasija. »Po nam dostopnih
podatkih smo edino podjetje,
ki proizvaja vroče cinkane prekucnike,« se pohvali Samo.
Pri izdelavi nadgradenj za dostavna vozila do 3,5 tone skupne mase pokrivajo predvsem
lokalni del trga, medtem ko pri
nadgradnjah za tovorna vozila
nastopajo tudi prek meja Slovenije – v Avstriji, Srbiji in na
Hrvaškem.
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K

orenine podjetja segajo v leta
pred krizo, ko je v Ljutomeru nadgradnje proizvajalo podjetje Natral, v prejšnjem tisočletju
pa podjetje Servis vozil Ljutomer.

Po težkih časih so leta 2011 zopet zagnali proizvodnjo z novim
podjetjem MF-CT, ki ga vodi Samo
Fijavž. Sprva so opravljali predvsem popravila, nato pa so počasi širili svoj spekter dejavnosti na
njihov prvotni proizvodni program
– to je predvsem proizvodnja prekucnikov in nadgradenj po željah
stranke, k temu pa so dodali še
zastopstva nekaterih priznanih
evropskih proizvajalcev komponent in opreme.

OMEJITEV SO LE
ZAKONSKA DOLOČILA
Omejitev so pogosto le zakonska
določila; vsaka nadgradnja ali predelava jim mora seveda ustrezati,
sicer pa se bodo v podjetju z veseljem lotili specialnih tovornih nadgradenj, traktorskih, industrijskih
ali kamionskih prikolic ter še česa.
Vsa potrebna infrastruktura je na
dvorišču, imajo namreč svoje proizvodne hale, skladišče, konstrukcijsko in informacijsko opremo ter
seveda izkušene kadre in lasten razvoj s pomočjo 3D-modeliranja.
Nadgradnje montirajo na proizvode vseh evropskih proizvajalcev tovornih vozil.
Vsaka nadgradnja je izdelana v
skladu z namenom in potrebno dolgo vzdržljivostjo, zato uporabljajo
visokokakovostne materiale, kot so
oplemenitena jekla Hardox, Domex
in Strenx, nadgradnje pa imajo posledično dolgo življenjsko dobo.

PRIKOLICA UNISTAR
ZPX 19.550

Prikolica se ponaša z v celoti vroče cinkano konstrukcijo, veliko
nosilnostjo in širokim spektrom uporabe.

Njihov najnovejši proizvod, ki je
rezultat velikega povpraševanja
na trgu, je tandem prikolica Unistar ZPX 19.550, ki je namenjena predvsem gradbenemu sektorju in nudi širok spekter uporabe. V
osnovi gre za tristrani prekucnik,

15 TON NOSILNOSTI
Celotna hidravlična napeljava na
prikolici je izdelek priznanega proizvajalca Hyva, osi pa so SAF-ove.
Področje uporabe še razširja kom-

ZASTOPSTVO PRIZNANIH ZNAMK
Poleg lastne proizvodnje predstavlja pomemben del ponudbe tudi zastopstvo priznanih proizvajalcev opreme in komponent. So zastopniki hidravličnih komponent, abrolov in dvigal Hyva, dvižnih ploščadi
BÄR, prikolic s pomičnim podom Knapen in gozdarskih dvigal znamke Penz. Podjetje MF-CT je ekskluzivni zastopnik za znamko Hyva za
Slovenijo. Z njihovimi proizvodi pokrivajo skoraj polovico slovenskega trga, ko je govora o vgradnji hidravličnih črpalk in rezervoarjev na
tovorna vozila.

binirana 12/24-voltna električna
napeljava, kar pomeni, da jo je poleg tovornjakov mogoče uporabljati tudi v kombinaciji s traktorji.
Dolžina kesona znaša 5,5 metra,
medtem ko znaša največja tehnično dovoljena masa 19 ton, kar ob
lahki konstrukcijski zasnovi poskrbi, da lahko, seveda odvisno od izbrane opreme, nosilnost prikolice
znaša do 15 ton.

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA
Dolga življenjska doba prikolice je
zagotovljena z uporabo kakovostnih materialov – za šasijo je uporabljeno visokokakovostno jeklo
Strenx, medtem ko so stranice in
pod iz Hardoxa. Celotna prikolica,
razen stranic, je tudi vroče cinkana,
zato so skrbi glede korozije odveč.
Po uspešnem preizkusu na domačem trgu je prikolica Unistar že v
serijski proizvodnji, z njo pa imajo
v podjetju MF-CT ambiciozne načrte tudi na tujih trgih.
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opremljen s hidravličnim odpiranjem zadnje stranice, veliko dodano vrednost pa mu daje možnost
prevoza gradbene mehanizacije in
kosovnega tovora.
Poleg tega, da je prikolica nizke
zasnove, nakladanje mehanizacije olajšajo dolge nakladalne rampe, ki se, takrat ko niso v uporabi, praktično pospravijo kar pod
keson. Med nakladanjem se prikolica lahko še dodatno stabilizira s pomočjo dveh podpornih nog
na zadnjem delu. Varno pritrjevanje gradbene mehanizacije pa tudi
drugega kosovnega tovora omogočajo pritrdilna mesta – ta so
vgrajena v sam pod in so v istem
nivoju z njim ter tako niso v napoto, kadar jih voznik ne potrebuje.
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PREDSTAVITEV

MAN TGS 28.510 AC 45/120

TEHNOLOŠKO

DOVRŠEN GASILEC
Gasilski tovornjaki so vedno nekaj posebnega, pa ne le zaradi modrih luči in sirene, ampak predvsem zaradi opreme, ki jo skrivajo v
sebi. Tokratna najnovejša pridobitev kranjskih poklicnih gasilcev je lep primer
takšnega vozila, ki izstopa po svoji tehnični plati in premišljeni konfiguraciji.
PIŠE/FOTO Boštjan Paušer

V

ozilo z garažno številko 14
je v bistvu eno najbolj tradicionalnih gasilskih vozil – avtocisterna, ki je namenjena prevozu
vode in seveda gašenju požarov.
Pri njegovem konfiguriranju je sodelovala skupina petih gasilcev
iz t. i. skupine za tehniko, ki so jo
v Gasilsko-reševalni službi Kranj
vzpostavili z namenom sledenja
razvoju tehnologije in nabavljanju
sodobne opreme.

MAN ZA OSNOVO
Za osnovo gasilskega vozila služi triosna MAN-ova šasija modela
TGS 28.510. Pri tem je neposredno gnana le druga os, medtem
ko je sledilna tretja os krmiljena, kar vozilu skupaj s kratkim, le
3,6-metrskim medosnim razmikom med prvo in drugo osjo zagotavlja izjemno manevrirnost. Ko v
roke vzamemo meter, izmerimo,
da obračalni krog 8,5 metra dolge-

ga tovornjaka znaša le 12,8 metra. Ta se z razbremenitvijo tretje
osi, ki je lahko aktivna do hitrostih
30 km/h, zmanjša za dodatnega
pol metra. To pomeni, da se bodo
gasilci s tovornjakom lahko prebili tudi v najožje ulice in tudi tja,
kjer je v blokovskih naseljih prehodnost pogosto zmanjšana zaradi parkiranih vozil, kar je izjemnega pomena za hiter prihod na kraj
požara.

Fluorescentne odsevne nalepke, premišljeno nameščene modre utripajoče luči in svetlobna tabla na zadku poskrbijo
za dobro vidljivost vozila in večjo varnost.
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Sistem podmetnih verig Rotogrip, ki
se vključi s stikalom, je v pomoč na
zasneženih cestah.
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Tovornjak ima rezervoar za
12 tisoč litrov vode in tisoč
litrov penila.

Alternativo vsekolesnemu pogonu tokrat predstavlja hidrostatični
pogon prve osi HydroDrive. Ta se
vključi le po potrebi in do hitrosti
28 km/h vsakemu od prednjih koles nudi velikih 7.250 Nm navora.
Z izbiro te alternative se je višina
vozila zmanjšala za okoli 25 centimetrov, za toliko je posledično
nižje tudi težišče tovornjaka, kar
močno izboljša vozne lastnosti in
povečuje varnost na intervencijskih vožnjah. Zaradi nižje višine je
lažje tudi vstopanje v kabino in dostop do opreme v stranskih predalih nadgradnje.

Pnevmatsko dvižni svetlobni stolp je opremljen s štirimi LED-reflektorji,
vrtljivimi v vse smeri.

MENJALNIK Z INTERVENCIJSKIM PROGRAMOM
Pogonski sklop zaznamuje velika mera moči – gre za najzmogljivejši motor iz družine D26, ki po

PROSTOR ZA
VOZNIKOVO
Z AŠČITNO JAKNO
Gasilska zaščitna oblačila so
med vožnjo lahko zelo moteča
– voznika ovirajo pri vrtenju volana, zaradi svetilke in radijske
postaje, nameščene na jakno,
pa tudi zapenjanje z varnostnim pasom ni optimalno, zato
je v prvem levem predalu nadgradnje predviden prostor za
voznikovo osebno opremo.
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V prvem predalu na levi strani je prostor za voznikovo jakno in osebno
zaščitno opremo – da mu ta ni v napoto v kabini med vožnjo.

Pod prednjim odbijačem se nahajajo priklop za napajanje z vodo drugih
vozil (npr. avtolestve) in nizkotlačne šobe za čiščenje ceste.

zadnji prenovi ponuja 510 KM in
2.600 Nm navora. Za dobre zmogljivosti gasilskega vozila je dobrodošel širok razpon, v katerem
je na voljo največji navor. Menjalnik je avtomatiziran ZF TraXon, ki
pri MAN-u sliši na ime TipMatic in
nudi 12 prestavnih razmerij za vožnjo naprej. Tudi izbira menjalnika je premišljena, saj se pri samodejnem menjalniku voznik lahko
povsem osredotoči le na vožnjo,
in to je na intervencijski vožnji velik plus. Poleg tega je prestavljanje hitrejše in izbira prestave vedno optimalna. K temu še dodatno
pripomore poseben program menjalnika, imenovan 'emergency', ki
ga trenutno na trgu nudi le MAN,
in je namenjen intervencijskim vozilom. Voznik vključi program s
premikom stikala v položaj Ds –
takrat je prestavljanje še hitrejše,
menjalnik pa prestave izbira tako,
da izkorišča največjo moč motorja in poskrbi, da se vrtljaji motorja večino časa gibljejo v tem območju.
Poleg intervencijskega je menjalnik opremljen še s programom za
terensko vožnjo Dx. Ta je namenjen težkim terenskim pogojem,
ko se vozilo giblje izven urejenih
cest in na strmih naklonih. Tudi tu
se poveča območje vrtljajev, v katerem se vozilo lahko giblje. Elektronski možgani menjalnika poskrbijo, da je ta vedno v prestavi,
ki nudi dovolj moči, da vozilo ne bi
obstalo, število prestavljanj zma-

povezavo v zadnji del vozila, tako
da se cevi lahko izvlečejo brez plezanja na streho, iz nadgradnje pa
se dvigne tudi svetlobni stolp z
zmogljivimi LED-žarometi.

DOBRA VIDNOST JE
P OMEMBNA
Sodobna vozila z dobro zvočno
izolirano notranjostjo povzročajo
vsem intervencijskim vozilom vedno večjo težavo, saj njihovi vozniki siren ne slišijo dovolj zgodaj, da

njša na minimum in prestavlja le,
če je to nujno potrebno, pri tem pa
ne preskakuje prestav, ampak vedno zamenja le eno celo prestavo.

ALUMINIJASTA
S LOVENSKA NADGRADNJA
Za nadgradnjo tovornjaka so poskrbeli v slovenskem podjetju GV
Pušnik iz okolice Slovenske Bistrice. Nadgradnja je izdelana iz aluminijastih profilov, zato so dosežene nizka lastna masa in popolna
odpornost na korozijo ter tako dolga življenjska doba vozila. Za dobro razporeditev mase je 12.000-litrska cisterna pozicionirana nad
drugo osjo, na šasijo tovornjaka
pa je nameščena z gumijastimi
podložnimi boki. S tem se prepreči, da bi prišlo do poškodbe cisterne zaradi torzijskega zvijanja šasije, do katerega prihaja med vožnjo.
V sprednjem delu nadgradnje se
nahaja še tisočlitrski rezervoar za
penilo, medtem ko je vodna črpalka proizvajalca Rosenbauer nameščena povsem v zadku.
Vsi zunanji predali z opremo so
opremljeni z LED-razsvetljavo. Pod
sprednjim odbijačem so šobe, namenjene pranju cestišča, sistem
pa ni visokotlačne zasnove – zato
je odboj umazane vode manjši, širši pa je tudi pas čiščenja, ter spojka za napajanje drugih vozil (npr.
avtolestve) z vodo.
Na strehi vozila se nahaja še vodni
top, predal za shranjevanje skupaj
spetih 22 kosov B-cevi z direktno

bi intervencijskim vozilom naredili prosto pot. Zato dobri vidljivosti vozil v Kranju že dolgo posvečajo veliko pozornosti. Osnovo še
vedno predstavlja kontrastna belo-rdeča barva vozila, ki so ji dodali polepitev z visokovidnimi fluorescentno rumenimi odsevnimi
nalepkami, te nudijo dobro vidljivost tako podnevi kot tudi ponoči. Temu je dodan zrcalni napis na
maski, ki ga vozniki v svojem vzvratnem ogledalu vidijo pravilno
obrnjenega, za napise pa že vrsto
let uporabljajo pisavo z zaokroženimi robovi, ki je lahko berljiva.
Tudi modre utripajoče luči so nameščene strateško; na sprednjem

in zadnjem robu vozila, da se jih
čim prej opazi, npr. pri vstopanju v
križišče. Tokrat so jih na boku namestili tudi v višini zgornjega roba
koles, tako so naravnost v vidnem
polju voznikov osebnih vozil.
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Notranjost vseh predalov z opremo
in stopnice so opremljeni z
LED-razsvetljavo.

Vse funkcije nadgradnje je mogoče
upravljati prek osrednjega zaslona,
občutljivega na dotik, zraven pa so
tudi klasični gumbi.

TEHNIČNE LASTNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nadgradnja: GV Pušnik
Posadka: 1+2
Črpalka: Rosenbauer NH45
Rezervoar za vodo: 12,000 l
Rezervoar za penilo: 1,000 l
1x visokotlačni navijak zadaj
nad črpalko
Pralna naprava: 5 šob, delovanje na normalen tlak
Vodni monitor na strehi: Rosenbauer RM24 (2,400 l/min
pri 10 barih)
LED-svetlobni stolp
Dimenzije vozila: dolžina
8,480 mm, širina 2,550 mm,
višina 3,260 mm
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poraba goriva
glasen motor
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Raptor je bil v prazgodovini, ravno takrat, ko so se v eni od Mustrovih zgodb 'Prazvitorepec' tam naokoli potikali Trdonja, Zvitorepec
in Lakotnik, sila nevaren dinozaver. Če zgodb niste
brali, si poglejte film Jurski park, tudi tam so agresije polni mesojedci kazali svoje mišice.
PIŠE/FOTO Anže Jereb

samosvoj izgled
vrhunske terenske zmogljivosti

T

okrat vendarle pišemo o drugačnem raptorju; o Fordovem
Rangerju Raptor, ki si je v dokaj
kratkem obdobju privozil dovolj
velik sloves, da Googlovo iskanje
besede raptor najprej pokaže prav
nanj. In ime so mu dobro izbrali,
ker na cesti bolj agresivno in jezno gleda le še tank. Ostala klasična vozila so proti tokratnemu orjaku kot mačji mladiči. Oziroma,

Terenske pnevmatike poskrbijo
za neverjeten oprijem, na cesti
ostajajo udobne.

ER

mreč Ford tam ponuja svoj model
F-150 tudi v takšni najbolj agresivni verziji, ki premaguje teren kot
za šalo, se ne boji skokov preko
velikih lukenj in nasploh s svojim
agresivnim vzmetenjem požira grbine kot debeluh krofe. Evropski
orjak Ranger Raptor je proti tistemu skoraj pravi malček, pa čeprav
v višino meri skoraj meter devetdeset, v dolžino pa le malce manj
kot 5,4 metra. Nastopač je, mišičnjak, recite
mu karkoli superlativneAgresivna podoba poskrbi, da
ga in zadeli boste. Tudi
ga bodo na cesti ostali opazili
širok je, bistveno širši
in se mu s strahospoštovanjem
od navadnega Rangerja;
umaknili.
z ogledali vred ima 2,2
metra počez, zato izglebolje rečeno, kot mladiči veganda kot 'Švarci' v najboljših letih.
Glede na to, da marsikdo pri nas
sko naravnanega argentinosaurukupi poltovornjak predvsem kot
sa, če smo že začeli z dinozavri, a
statusni simbol, kot predmet občuje kljub temu lahko povsem umirdovanja oziroma kot vozilo, s katejen in vozniško nežen.
rim se bo z dopustniško kramo na
OZNAKO MU JE POSODIL
kesonu zlahka odpeljal na dopust,
ne kupi pa ga za delo samo, si boljAMERIŠKI BRAT F-150
šega niti ne predstavljam. Obdržal
RAPTOR
Na oni strani luže zelo dobro pozje namreč klasično prostornost navadnega, kar pomeni, da je sprenajo oznako Raptor . Vrsto let na-

Dvolitrski motor s 157 kW moči je dovolj zmogljiv, manjka mu le zanimiv karakter.
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FORD RANGER RAPTOR 2,0 TDCI

daj in zadaj več kot dovolj prostora
za štiri oziroma pet potnikov, tovorni del pa bo nase sprejel ogromno
tovora. Že dlje trdimo, da bi morali obstajati poltovornjaki z manjšo
nosilnostjo, ker bi se potem prazni
manj poskakujoče vozili po cestah,
in Raptor je prvi takšen primer. Njegova nosilnost znaša 'le' 600 kilogramov in ne več okoli tone, in to je
eden od razlogov, da je bolj prijeten
na cesti, ni pa edini. A če je zunaj
nastopaški in agresiven, je znotraj bolj umirjen. Razen rdeče črte
na vrhu volana in boljših sedežev z

Da bo jasno, tole ni navaden Ranger, tudi podvozje je zelo zmogljivo.

TEHNIČNI PODATKI
MOTOR

Pri (v/min)

turbodizelski,
štirivaljni,
vrstni, 4 ventili
na valj, EURO
6.2
1997
157 kW (213
KM)
3.750

Največji navor (Nm)

500

Pri (v/min)

1.750–2.000

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

MERE IN MASE
Dolžina/širina/višina
(mm)

5.363 x 2.028
x 1.873

Medosna razdalja (mm) 3.220
Masa praznega vozila z
2.310
voznikom (kg)
Naj. dovoljena masa (kg) 2.910
Nosilnost (kg)

600

Prostornina tovor. dela (l) /
Dolžina tovornega dela
1.575
(mm)
Prostornina rez. za
80
gorivo (l)
ZMOGLJIVOSTI
Največja hitrost (km/h)

180

Pospešek do 100 km/h (s) 10
Emisije CO2 (g/km)

281

PORABA GORIVA
Tovarniški podatki (l/100 km) 10,6/8,0/8,9
Poraba na testu (l/100 km) 11,3
PRENOS MOČI
Štirikolesni pogon, 10-stopenjski
samodejni menjalnik
PODVOZJE IN KAROSERIJA
Spredaj posamične obese in blažilniki
FOX, torzijske vzmeti, povezane s prečno povezavo, stabilizator, zadaj vijačne
vzmeti z blažilniki FOX, kolutne zavore
na vseh kolesih, mehanska ročna
zavora, povezana z zadnjima kolesoma,
šasija, štiri vrata na boku.
CENA TESTNEGA
VOZILA
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Keson je po prostornini enak klasičnemu, a sprejme manjšo maso tovora.
napisi Raptor notranjost ni kaj dosti drugačna od tiste pri navadnem
Rangerju. In to je dejansko super,
ker ostaja uporabna, dobro izdelana in z velikim zaslonom na sredini intuitivna.

KAJ ZMORE?
Da je podvozje podrejeno 'plezalnim' vrlinam, je jasno. Na to opozorijo že hudo terensko agresivne serijske pnevmatike znamke BF

Goodrich, ki so prve v liniji, da poskrbijo za odličen oprijem na skalah, v pesku, blatu, pravzaprav kjerkoli. Vozniku je na voljo tudi več
voznih programov , med drugimi
tudi program Baja, imenovan po
vztrajnostni peščeni dirki, da potem celoten pogon deluje podlagi kar se da primerno. Kompletno
podvozje je spremenjeno; namesto listnatih vzmeti so zadaj tokrat
klasične vijačne, blažilnike so iz-

delali pri podjetju Fox, kjer z njimi
radi oplemenitijo tudi dirkalnike ali
pa res dobra gorska kolesa, in njihov učinek je neverjeten. Na terenu ali asfaltu se kljub terenskim
pnevmatikam takšen Raptor pelje
bolj udobno od kateregakoli drugega poltovornjaka pri nas. In poleg
manjše nosilnosti je prav podvozje tisto, ki dodatno skrbi za udobje. Tukaj si Ranger Raptor zasluži
prvo veliko pohvalo.
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Samodejni menjalnik ima 10
prestav, med katerimi se včasih
preveč zapleta.

Notranjost ostaja zelo 'civilna', odlična sedeža
spredaj sta pravzaprav največja razlika.

Drugo si zasluži zaradi terenskih
vrlin. Da je pogon v osnovi zadaj
in ga lahko prestavimo k vsem štirim kolesom, zapremo kakšno zaporo ali dve in vključimo reduktor,
kar niti ni nič novega. Bolj zanimivo je, da je stranska polička za
vstopanje jeklena in je ne boste

hitro zvili. Ali pa to, da je tudi sprednja zaščita podvozja iz močnega legiranega jekla in ne le plastičnega okrasa, da je podvozje od
tal oddaljeno zajetnih 28 centimetrov in da Raptor zmore bresti po
85 centimetrov globoki vodi. Vse
to so podatki, ki jasno povedo, da
je na terenu praktično neustrašen. Temu prištejte še agresivne pnevmatike, pa dobite avtomobil, ki lahko spleza tja, kamor vi še
peš težko.

UMIRJEN CESTNI KUŽEK
Ker vemo, da se boste po zahtevnem terenu preganjali le redko in
večino kilometrov prevozili na urejenih cestah, je zelo pomembno,
da je tudi tam prijeten. Jasno je,
da se v mestu ne znajde najbolje;
je okoren in zahteva veliko prostora, ampak, kaj ste pa pričakovali, saj so takšni vsi poltovornjaki.
Sicer je izjemno udoben in cestne
anomalije res lepo požira. Tudi
zmogljiv je, najmočnejša izved-

Znotraj bosta sprednja potnika najbolj razveselila res odlična sedeža,
ki ostajata udobna, a obenem konkretno objameta hrbta.

ba dvolitrskega dizelskega motorja z dvema turbinama sicer morda ni slišati tako ušesom prijetno
kot nekdanji petvaljnik s 3,2 litra prostornine, je pa motor vseeno precej dober. Radodaren je z
navorom in dovolj zmogljiv, porabil bo sicer vsaj deset ali enajst litrov na sto kilometrov, z veseljem
pa tudi več, če boste izkoriščali njegovo moč. Skratka, glede
zmogljivosti mu ne moremo ničesar očitati, vseeno pa nas je pustil malce hladne s svojim robatim
zvokom. Tudi samodejni menjalnik nam ni bil povsem všeč. Sicer ima deset prestav, med katerimi se pomika hitro, a ravno število
prestav včasih poskrbi za zmedo,
saj se zdi, da jih je celo preveč. To
sta torej pravzaprav dve področji,
kjer bi si sklop raje sposodili kje
drugje, recimo pri F-150 Raptor,
da bi podkožje oplemenitil zmogljiv šestvaljnik. Vemo pa, da smo
v Evropi bolj naklonjeni dizelskim
motorjem in je ekonomsko gledano to veliko boljša izbira, je pa
za primerjavo trilitrski dizelski
šestvaljnik v Volkswagnu Amarok
veliko bolj prijeten, njegov menjalnik pa tudi.
Še eden od razlogov, zakaj smo
nad tem Raptorjem tako navdušeni, je cena. Dobrih petdeset tisočakov seveda ni malo, a ni veliko več, kot stane Ranger z opremo
Wildtrak. Če poltovornjaka ne potrebujete za delo in ne bo obremenjen s težkimi tovori ali čim podobnim, želite pa si ga, je tole ena
najboljših izbir pri nas. Samo navaditi se bo treba, da se vas bodo
na cesti včasih bali.
JUNIJ/JULIJ 2020
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PROMET

MAN Slovenija aktivno ozavešča splošno javnost
o pomenu transportne industrije v družbi in
s svojimi aktivnostmi pomaga dvigniti ugled
poklica voznik na raven,
ki si jo zasluži.
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okviru MAN-ove družbene odgovornosti je nastala tudi posebna majčka za voznike "MAN Slovenian drivers team edition". Kot
pravi Tanja Činč, predstavnica za
stike z javnostmi v MAN Slovenija:
"Majčka ni del redne prodaje MAN
Shop, temveč je nastala v Sloveniji z namenom zahvale voznikom, ki
kljub izrednim razmeram svoje delo
66
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še naprej vestno opravljajo. Majčko
smo podarili 200 voznikom. Trudimo pa se, da bomo v prihodnje lahko nagradili še več voznikov."
Verjamemo, da si za svojo družbeno odgovorno delovanje zaslužijo priznanje, saj z njim pomembno
vplivajo na splošni ugled transportne industrije, ki je pomemben za
vse nas, ki delujemo v okviru nje.
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TEHNIKA

BPW AIRLIGHT II

OSI Z MANJ KOT
370 KILOGRAMI
V stalnih prizadevanjih industrije, da bi ponudila
nove tehnične rešitve v prometnem sektorju, ki so bolj donosne za podjetja
in okolju prijaznejše, je BPW uspel znižati maso svoje 9-tonske osi za
prikolice Airlight II na manj kot 370 kg.
TEKST Luka Štimac FOTO BPW

B

PW Bergische Achsen, priznani proizvajalec osi za prikolice in številne druge sklope
ter sestavne dele za industrijo gospodarskih vozil, postavlja
nove rekorde. Namreč že tako lahek modularni sistem osnih enot
za priklopnike in polpriklopnike
Airlight II, s katerim je bila presežena psihološka meja 400 kg,
je zdaj lahko še lažji. Konkretno
se lahko njegova masa zmanj-

ša s 398 na 366 kilogramov. To
se doseže s kombiniranjem standardnega modula Airlight II z opcijskim novim tipom votlih vodilnih spon, imenovanih Light Tube,
z dodatnimi aluminijastimi pesti koles in zavornimi ploščicami
ECO Disk TS2.

BPW LIGHT TUBE
Light Tube je del vzmetenja, ki nadomešča običajne parabolične

BPW v svojih izračunih obljublja skoraj
1.000 EUR dodatnih prihodkov na leto
za vsako prikolico, zahvaljujoč večji
nosilnosti.
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vzmetne liste, narejene seveda
iz jekla. Vloga teh vzmeti, ki imajo pri prikolicah in polpriklopnikih
z zračnim vzmetenjem po navadi
eno ali dve parabolični listni vzmeti, je dvojna. So povezava med
podvozjem, osjo in zračnimi blazinami, zato imajo skupaj s temi
blazinami in amortizerji funkcijo
vzmetenja osi, torej blaženje udarcev in dušenje navpičnih nihanj ter
premikov koles glede na podvozje.

Jasno je, da so vzmeti lahko izpostavljene ekstremnim dinamičnim obremenitvam,
zlasti pri velikih obremenitvah in
na slabih cestah, zato sta njihova
moč in vzdržljivost zelo pomembni, zlasti za varnost v prometu.
Druga funkcija paraboličnih listov
pri običajnem zračnem vzmetenju
priklopnikov je vodenje osi oz. koles in prevzem vseh horizontalnih
sil, na primer zavorne sile. Torej

Zavore ECO Disc TS2 prispevajo 4 kg manj teže na os, vendar so
bolj pomembni njihova zmogljivost, optimalno ravnotežje med
doseženimi zavornimi silami in enakomerno obrabo ploščic in diskov
ter enostavnost vzdrževanja.

isto, kar t. i. V-spone oz. roke opravljajo pri vlačilcu s štirimi blazinami na pogonski osi.
Za razliko od običajnih listnih
vzmeti ima BPW-jev Light Tube
votel prerez – kot cev. Navdih za
inženirje so v tem primeru dajale kosti, predvsem ptic, ki so hkrati lahke in močne. Te cevaste
elemente vzmetenja skoraj ne
moremo imenovati vzmeti, čeprav
imajo še vedno identično dvojno
vlogo vodenja vzmetenja in osi.
Zdaj je morda bolj primerno, da jih
imenujemo vodilne spone. Če so
na osi Airlight II dodane spone Light Tube, bo v primerjavi s klasično zasnovo osi dosežen prihranek
14 kg na os, skupni prihranek na
triosni prikolici tako znaša 42 kilogramov.
Spone Light Tube so namenjene
fiksnim 9-tonskim osem z enojnimi kolesi s premerom 19,5'' ali
22,5'' in z odmično vrednostjo ET
0 ali ET 120. Uporabljajo se na
vzmeteh tipa ALO/ALM z višino
hoda med 300 in 565 mm (govora je o oddaljenosti sredine osi od
spodnjega roba vzdolžnega profila šasije).

ALUMINIJASTA PESTA
Druga opcija se nanaša na kovana aluminijasta pesta, ki prinašajo dodatnih 18 kg prihranka na os,

jim skupaj s protikorozijsko zaščito KTL zagotavlja dolgoročno obstojnost pri delovanju in visoko
stopnjo zanesljivosti. Aluminijasta pesta so namenjena 9-tonskim
osem z enojnimi kolesi s premerom 19,5" ali 22,5" z off-set vrednostjo ET 0. Seveda imajo 10 kolesnih vijakov s premerom TK 335
mm, ki jih je mogoče kombinirati z
zavornimi ploščami TSB 3709 (dimenzije diska Ø = 370 x 45 mm) in
TSB 4309 (dimenzije diska Ø = 430
x 45 mm) ter z bobnastimi zavorami SN 4218 (dimenzije bobna Ø =
420 x 180 mm). Kar zadeva ležaje teh pest, se uporabljajo preizkušeni ECO Plus, ki jih odlikuje visoka
zanesljivost skozi dolgoletno delovanje in preprosto ter ekonomično
vzdrževanje.
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kar v primeru triosnega vozila že
prinaša dobrih 54 kilogramov. In
obe možnosti, spone Light Tube
in aluminijasta pesta, skupaj
prihranijo 32 kg na os ali skupno
96 kg na prikolico. To je še posebej pomembno za cisterne, silose in nekatere vrste prekucnikov,
torej za prevoz razsutega tovora,
kjer vsak kilogram prepeljanega
tovora prinese prevozniku večje
prihodke. Pomembno je omeniti, da je mogoče obe možnosti naknadno vgraditi v obstoječe
9-tonske BPW-jeve osi za uporabo na cesti z vzmetenjem Airlight II in enolistnimi vzmetmi (1x
56 mm).
Ta pesta so narejena s kovanjem iz aluminijeve zlitine z visokimi mehanskimi lastnostmi, kar

Light Tube
prihranek 14 kg

Aluminijasto pesto
prihranek 18 kg

MAKSIMALEN PRIHRANEK PRI MASI OSI:
STANDARD
Airlight II
Modul

398 kg

OPCIJA 1
LightTube

OPCIJA 2
Aluminijasti
pesti

-14 kg

-18 kg

-32 kg

OPCIJA 1+2
Airlight II s sponami
Light Tube in
aluminijastim
pestom

-32 kg

<370 kg

BPW se s svojimi lahkimi rešitvami uveljavlja kot proizvajalec trenutno najlažjih osi za prikolice na
evropskem trgu.
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NOVA
ERA
OPRTNIH VILIČARJEV
Po nekajletnem premoru so v Evropski uniji decembra 2018
spet zakonsko uredili uporabo oprtnih viličarjev (viličarji, ki jih za nalaganje
in razlaganje vozimo na tovornjaku), medtem pa so začeli izdelovati prve
električne modele.
TEKST Stephen Stenkiewitz

Potujejo skupaj s tovornjaki in
vozniki najbolje vedo, koliko so
jim v pomoč.
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Pri nizozemskem proizvajalcu Terbergu, poznanem po predelavah tovornjakov oziroma proizvodnji
specialnih vozil, ponujajo tri serije oprtnih viličarjev.
Prvi oprtni viličar so izdelali
pred 34 leti. Podjetje, kjer
so ga izumili – Hiab/
Moffett, je še vedno
eden izmed vodilnih
svetovnih
ponudnikov
na tem
področju.

S

amo tisti, ki se je znašel v težavah pri nalaganju ali razlaganju težkega tovora nekje bogu
za hrbtom, ve, kako koristen je
lahko „potujoči“ viličar. To lahko
potrdijo vsi vozniki, ki ponekod
ure in ure čakajo na rampah, ali
tisti, ki izgubljajo čas (in živce)
v skladiščih in na gradbiščih, da
pride „pravi“ viličar. V Evropi so
bili ti koristni pomočniki nekje v
sivi coni zakona. Niso jih „prepoznali“ v predpisih o dolžini vozila
in nadgradnjah na zadnjih delih
tovornjakov, prikolic ali polpriklopnikov.

PONOVNO UZAKONJENI
Po vztrajnih zahtevah stroke, predvsem iz držav Beneluksa, Skandinavije in Velike Britanije, kjer tovrstne viličarje že dolgo
uporabljajo, in nekaterih združenj,
kot je italijansko ANITA, v katerem
se zbirajo njihovi cestni prevozniki, so zakonodajalci v Evropski komisiji proučili predhodne odloke. Na tej osnovi so pripravili nove
predpise, jih sprejeli 14. decembra
2018 in tako prevoz oprtnih viličarjev tudi uradno omogočili.
Zakonska regulativa glede oprtnih viličarjev je z natančnimi pravili, obvezami in navodili urejena do
zadnjih podrobnosti. Med drugim
vključujejo tudi vpis teh naprav s

Tudi pri Palfingerju nudijo širok
izbor – kar 14 modelov oprtnih
viličarjev.

Prvo premično "dvigalo" s podlogo, konzolno platformo in
dvigalom so izdelali iz lesa že
davnega leta 1867. Vendar so
se predniki viličarjev, kakršne
poznamo danes, pojavili nekoliko kasneje – v začetku 20. stoletja, in to na večjih železniških
postajah v Združenih državah
Amerike. Intenzivnejši razvoj viličarjev je sledil po prvi svetovni vojni, v tridesetih letih pa so
viličarji že dobili podobne poteze, kot jih imajo današnji. Pravi
razcvet so doživeli v prvih letih po drugi svetovni vojni. Danes so viličarji nezamenljiva
oprema vsakega resnega proizvodnega, trgovskega, logističnega ali transportnega podjetja.
Dvajseterica njihovih največjih
proizvajalcev letno proda okoli
milijon viličarjev v vrednosti več
kot 30 milijard dolarjev.

www. kamion-bus.si

DOLGA ZGODOVINA

Eden prvih primerkov
viličarjev, kakršne poznamo
danes: ameriški prototip iz
leta 1927, ki je imel tudi drsne
in nagibajoče se dvižne vilice.
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PLAFINGER NUDI ZLOŽLJIVE VILIČARJE

Iz delovnega v transportno stanje (in obratno) brez mazanja rok v zgolj 30 sekundah – vse, razen zaklepanja, storimo z daljinskim
upravljalnikom.
Palfinger je za enkrat edini evropski in tudi svetovni proizvajalec, ki ponuja mobilne viličarje tudi v zložljivi različici. Celoten mehanizem za
manipuliranje s tovorom lahko iz pokončnega (delovnega) položaja
preklopimo v ležeči (transportni) položaj. Viličar je tako mogoče spra-

viti v zaboj, nameščen pod podom prikolice. Dimenzije zloženega viličarja so zelo majhne, in sicer: dolžina 2.430 mm, širina 1.950 in višina
810 mm. Pri Palfingerju ponujajo dve različici tega box viličarja (BM
154 in BM 214). Gabariti in tudi neto masa 1.485 kg (brez vilic) so pri
obeh podobni, poganjata pa ju trivaljna dizelska motorja (močnejši
zmore 25 kW/34 KM). Do višine 2.850 mm lahko dvigneta 1.500- oziroma 2.100-kilogramski tovor.
Za razliko od viličarjev, ki jih prevažamo na zadnjem delu vozila, imajo
različice box po štiri kolesa. Vsa so pogonska in namenjena krmiljenju.
Tovrstne viličarje usmerjamo z daljinskim upravljalnikom, tako da z njimi brez težav operirajo tudi invalidi.
Pri Palfingerju poudarjajo, da je to najboljša rešitev, saj v primerjavi z viličarji, ki jih prevažamo na zadnjem delu vozila, zagotavljajo večjo stabilnost priključnega vozila in njegovo boljše „obnašanje“ med vožnjo,
predvsem kadar ni naloženo. Ker jih prevažamo v zaprtih zabojih, so
vitalni sestavni deli manj izpostavljeni koroziji in skriti očem nepridipravov.

Ne samo zaradi kompaktnosti, tudi zaradi pregibne konstrukcije se
bolje znajdejo v manjših prostorih ali na neravnih podlagah.

podatki o dolžini previsa, vključno
z viličarjem (skupna dolžina transportne enote), v prometno dovoljenje vozila. Predpisani so načini pritrditve med prevozom, zato je
treba uporabljati pripomočke, homologirane po standardu UN-ECE
EN (verige, jeklene vrvi, drogove
ali mehanske bloke). Vsa vgrajena
oprema mora izpolnjevati varnostne zahteve glede obremenitve zadnjega dela vozila.
V primeru nesreče mora vozilo z

viličarjem dosegati enake varnostne parametre kakor brez njega –
podobno kot velja za vozila z vlečno kljuko.
Pomembna je tudi nova zakonska omejitev, da tovornjak ne sme
imeti opreme, ki bi ob funkciji za
transport viličarja obenem služila
še za vleko prikolice. Če namestitev viličarja zahteva spremembo
strukture vozila, jo mora odobriti
proizvajalec dotičnega vozila. Nameščeno opremo je mogoče ho-

Oprtni viličarji francoskega proizvajalca Manitou so med najbolj
priljubljenimi v Severni Ameriki.
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Z novimi predpisi, s katerimi so oprtne viličarje v
Evropski uniji po dolgem času spet legalizirali, podrobno
opredeljujejo tudi varnostne zahteve, ki jih morajo
izpolnjevati prevozniki pri prevozu.

mologirati med serijsko proizvodnjo ali naknadno v pooblaščenih
organizacijah za homologacijo vozil.

BOGATA PONUDBA
V Evropi proizvajajo te logistične "pomočnike" štiri ugledne znamke: finski Hiab (oziroma njegova irska divizija Moffett), ki je leta
1986 prvi na svetu predstavil "potujoči" viličar, avstrijski Palfinger,
francoski Manitou in nizozemski

Terberg. Najmanjše število modelov nudi Terberg – samo tri, pri
Moffetu nudijo osem serij (vključno z električno), pri Palfingerju
14 (z dvema električnima različicama "zložljivega" box viličarja),
medtem ko pri Manitouju lahko izbirate med 15 različnimi izvedbami.
Čeprav so različni, imajo našteti viličarji nekaj skupnih lastnosti:
vsi imajo po tri kolesa; dve spredaj in eno zadaj. Slednje je pri ve-

Predvideni so predvsem za manipulacije s paletiziranim tovorom, a
se lahko uporabijo tudi za druge tovore.
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Z zmogljivostmi običajnih viličarjev, ki jih poganjajo dizelski motorji: serija E lahko dvigne dve
toni tovora, a res samo do višine 600 mm, in lažje tovore do treh metrov višine.

PRVI NA ELEKTRIKO
Poleg tega, da so leta 1986 izdelali prvi oprtni viličar, so pri Hiabu
oziroma njegovi podružnici Moffett leta 2013 predstavili tudi serijo
E-ProFuture – prvi oprtni viličar z električnim pogonom. Namenjen
je predvsem delu v mestnih območjih, kjer so omejene ravni hrupa in emisije škodljivih plinov. S kapaciteto dviganja do 2.000 kg
(do 600 mm in sorazmerno manj na večje višine), močnim pogonskim sistemom na zadnjem kolesu, majhnim obračalnim krogom
in s tihim, praktično brezšumnim delovanjem je ta viličar idealen
za manipulacijo s tovorom v zavarovanih kulturno-zgodovinskih
območjih in na lokacijah, kjer je vožnja klasičnih distribucijskih vozil omejena ali popolnoma prepovedana.
E-serija ima akumulatorje velike kapacitete, ki so napolnjeni v od
tri in pol do šest in pol urah iz običajne hišne vtičnice. Proizvajalec poudarja, da so skupni stroški lastništva pri električnih nižji od
stroškov pri dizelskih viličarjih, kjer lahko na letni ravni dosežejo
tudi do 4.000 evrov. Vzdrževanja praktično ni, vozniki pa hvalijo njihove zmogljivosti in zelo tiho delovanje. Delo z njimi jih manj utruja, ker ni izpušnih plinov, pa tudi manj onesnažujejo zrak in imajo
manj negativnega vpliva na zdravje viličaristov. To je še posebej
pomembno, če z viličarjem veliko delamo v zaprtih prostorih.
TEHNIČNI PODATKI
Kapaciteta dviga
Sistemska napetost
Kapaciteta akumulatorjev
Neto masa
Standardna kolesa*
Pogonsko kolo
Previs
Oddaljenost od tal
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E2 12.1

E4 20.1

1.200 kg na 600 mm

2.000 kg na 600 mm

48 V
100 Ah (130 Ah)
130 Ah (180 Ah)
1.590 kg
1.680 kg
400 × 4 / 21 × 8–9
18 × 7–8 / 21 × 8–9
Enojno, zadaj, 21”
1.160 mm
190 mm

čini viličarjev zložljivo – torej je
med transportom v ravnini s šasijo viličarja. Pogonsko je lahko samo zadnje kolo ali pa vsa
in praviloma jih poganjajo tri- ali
štirivaljni dizelski motorji (predvsem znamk Kubota in Yanmar,
moči tudi do 37 kW/50 KM). Tovore z masami od 1,5 do 3,5 tone
lahko dvigujejo vse do višine 4 m
(nosilnost je obratno sorazmerna z višino dviga). Večina modelov ima možnost premikanja v štiri smeri (naprej, nazaj in bočno),
zmogljive hidravlične sisteme, ki
služijo za delovne operacije, pa
uporabljajo tudi za zaviranje.

KOMPROMISI

Polnjenje z električno energijo
s polnilcem moči 1,5 kW pri
temperaturi 15 °C traja od tri in
pol (akumulator kapacitete 100
Ah) do šest in pol ur (180 Ah).

Kakor koli so oprtni viličarji koristni, vseeno niso brez pomanjkljivosti. Na prvem mestu je njihova
masa, ki z 1,5 do 3,5 tone obremenjuje tovornjak ali vlečno vozilo. To zmanjšuje nosilnost in povečuje porabo goriva. Po drugi
strani, če vzamemo v obzir čas
nalaganja in razlaganja, prednosti zlahka prevladajo – razen če
imajo na mestu manipulacije klasičen viličar. Na koncu je strošek
največji, če viličarja ni ravno tam,
kjer bi ga najbolj potrebovali. Vse
ima svojo ceno …

Moffettova "zelena"
serija – prvi oprtni
viličarji s pogonom samo
na elektriko.

