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N OVICE Ford Trail in Active > Modela Trail in Active
združujeta izboljšane zmogljivosti za terensko vožnjo in
privlačen videz.

32 TOP 100 Največji prevozniki > Največji prevozniki blaga in
potnikov ter logisti v Sloveniji.

KDO ŠČITI KOGA?
Po več letih priprav in burnih bojev med nasprotniki
iz vzhodne Evrope in podporniki iz zahodne je bil v evropskem parlamentu pred kratkim potrjen mobilnostni paket
– gre za novosti na področju predpisov, ki se dotikajo
prevozništva. Obrazložitev namena sprememb predpisov
se sliši tako: zagotoviti boljše delovne pogoje za voznike
in omejiti nelojalno konkurenco. A ob tem se ne moremo
znebiti občutka, da je primarni namen novosti ščitenje zahodnoevropskih prevoznikov.
In pri tem je treba pogledati nekoliko širšo sliko razvoja prevozniškega sektorja v zadnjih dveh desetletjih.
Ob širitvi Evropske unije so bila prevozniška podjetja z
Nizozemske in iz Nemčije tista, ki so prva hitela odpirati podružnice v državah vzhodne Evrope; tja so preselila
svoje tovornjake in začela izkoriščati cenejšo delovno silo
– seveda vse z namenom večjega zaslužka. In če pogledamo podatek, da so poljski prevozniki leta 2018 opravili
kar 40 odstotkov vseh kabotažnih prevozov v Nemčiji, je
jasno, kdo to izkorišča. Nemški naročniki prevoza bi v teh
primerih vedno lahko izbrali domačega prevoznika, a tega
ne storijo – saj cenejši tuji prevoznik preprosto pomeni
večji zaslužek zanje (in ne za prevoznika).
Takšna zgodba se seveda pojavlja tudi v vseh ostalih
državah, zahodnoevropski naročniki prevozov, pa najsi gre
za proizvajalce, logistična podjetja ali trgovce, z iskanjem
najcenejšega prevoza podpirajo nelojalno konkurenco.
Sicer podpiram prihajajoče novosti v predpisih, saj večinoma izboljšujejo pogoje v prevozništvu, a tudi v Bruslju
bi morali na naš sektor gledati širše in se izboljšav lotiti
drugače, ne z omejevanjem prostega pretoka storitev in
konkurence, temveč morda z določanjem minimalnih cen
prevoza in urnih postavk.

bostjan.pauser@bmslovenia.si

44 TEHNIKA Industrijski vlačilci > V pristaniščih, tovarnah in
logističnih centrih pogosto uporabljajo specialne vlačilce za
prevoz polprikolic.

48 VOZILI SMO Mercedes-Benz eCitaro > Na ljubljanskih
ulicah smo preizkusili prvi Mercedesov električni avtobus.

52 VOZILI SMO MAN TGE 5.180 minibus – AS Domžale > V
Domžalah so MAN-a TGE predelali v linijski minibus za 15
potnikov.

56 TEST Iveco Daily 35S16A8 > Edini dostavnik, ki temelji na
pravi šasiji, nudi bogato opremo za udobje in varnost.

60 TEHNIKA Thermo King Advancer > Thermo King je predstavil novo generacijo hladilnih agregatov, ki zmanjšujejo
operativne stroške.

62 TEHNIKA ZF CeTrax > Nov centralni elektromotor
je namenjen predvsem avtobusom, pa tudi vgradnji v
tovornjake.
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Mercedesov Arocs pokriva področje gradbenih in komunalnih vozil.
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južni Bavarski.
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> Evropski parlament je sprejel številne
novosti, ki naj bi izboljšale razmere v
prevozništvu.

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

64

TATRA FORCE T815-7 6X6

Z zračno hlajenim V8-motorjem in
posamično vpetimi polosmi je Tatra
pravi posebnež.

nedopustna. Ponatis dovoljen samo z dovoljenjem
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

V Veliki Britaniji
prepovedana uporaba
pnevmatik, starejših od
10 let
Združeno kraljestvo je prepovedalo uporabo pnevmatik, starejših od 10 let, na tovornjakih, avtobusih in minibusih od 15. julija
2020 dalje.
Prepovedana je uporaba pnevmatik, starih 10 ali več let, na
prednjih (krmilnih) kolesih tovornjakov in avtobusov ter na
vseh kolesih minibusov. Odgovorni trdijo, da je prepoved rezultat raziskav, ki so pokazale, da se
škoda, ki jo povzroči korozija (oz.
oksidacija), s starostjo močno
poveča in s tem tudi nevarnost
uporabe. 

FORD TRANSIT TRAIL IN ACTIVE

IZVEDBI TRAIL IN ACTIVE ZA
TRANSIT IN TRANSIT CUSTOM
Modela Trail in Active združujeta izboljšane zmogljivosti za terensko vožnjo in privlačen
videz, na trg pa prihajata konec poletja.

R

azličica Trail je na voljo za
Transit in Transit Custom in
je namenjena uporabi v težkih
delovnih pogojih, kjer je v pomoč nov mehanski diferencial z
zaporo (mlSD) za modele Transit in Transit Custom s pogonom

na sprednji kolesi ali inteligenten pogon na vsa kolesa za modele Transit.
Te modele bomo zlahka prepoznali po velikem napisu "Ford"
na maski (po vzoru Raptorja),
novem spodnjem delu odbija-

ča in izrazitih stranskih obrobah
z napisom Trail. Novi diferencial bo zagotovil boljši oprijem v
slabih pogojih (za modele s pogonom na prednja kolesa), pa
tudi inteligenten pogon na vsa
kolesa (za modele Transit Tra-

Zglobni eCitaro z novo
generacijo baterij
Dve leti po solo električnem
avtobusu je Mercedes-Benz
predstavil tudi zglobni eCitaro G,
katerega dobave se bodo začele konec leta. Zglobni električni
avtobus bo lahko sprejel 146 potnikov in bo zagotovil večje možnosti za potniški promet brez izpustov škodljivih plinov. Citaro G
bo opremljen z drugo generacijo
litij-ionskih baterij, kar bo povečalo kapaciteto z 292 na 396 kWh v
primerjavi s solo avtobusom.
Prav tako so v razvoju t. i. 'solid
state' baterije, ki bodo na voljo
kot opcija in bodo omogočale
povečanje kapacitete na kar 441
kWh. Te baterije bodo še posebej primerne za hitro polnjenje, ki
ga je mogoče izvesti na končnih
postajališčih ali obračališčih. Od
leta 2022 bosta eCitaro in eCitaro G na voljo tudi v različici z gorivnimi celicami, ki bodo v kombinaciji z novo generacijo baterij
zagotovile še večji domet.
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VARNOST

DAF Z AEBS-3 V VSEH MODELIH

N

izozemski proizvajalec je začel vgrajevati napredni sistem za zaviranje v sili tretje generacije, ki
omogoča popolnoma samodejno zaviranje, da se pre-

preči trčenje s stacionarnimi ovirami ali vozili pri hitrostih do 80 km/h.
Sistem nove generacije AEBS uporablja visoko natančen radar s 16 antenami (prej jih je bilo 7) z dosegom
250 metrov (prej 200 m) in pokriva kot 120 stopinj (prej
50 stopinj).
To omogoča zgodnje odkrivanje potencialno nevarnih situacij tudi v slabem vremenu, ko je vidljivost zmanjšana. Tako
kot prej da sistem najprej vozniku vizualno in zvočno opozorilo, če reakcije ni, se
najprej aktivira delno in nato polno zaviranje. Sistem deluje v kombinaciji s prilagodljivim tempomatom (ACC) in sistemom
za opozarjanje na trčenje (FCW) in je del
standardne opreme vseh novih modelov.

NOVICE

Modele Trail bo mogoče hitro prepoznati po velikem napisu »Ford« na maski (po vzoru
Raptorja), spremenjenem spodnjem delu odbijača in novih bočnih plastikah.
il) z možnostjo fiksne razporeditve prenosa 50 % navora na vsako os.
Transit Custom Trail bo na voljo
v različicah od 3.000 do 3.4000
kg največje dovoljene mase z
dvema medosnima razdaljama in kot furgon, dvojna kabina ali kombi. Transit Trail je na
voljo le s 3.500 kg največje dovoljene mase, kot furgon, dvojna kabina in kombi ter kot šasija z enojno ali dvojno kabino.
Oba modela bosta na voljo z motorji s 130, 170 in 185 KM, Transit Custom Trail pa bo na voljo
tudi v blagih hibridnih različicah
(mild hybrid). Različica Active je
na voljo samo za modele Transist Custom in Turneo Custom,
namenjena pa je tistim, ki vozilo uporabljajo v poslovne in zasebne namene. Prepoznamo jih
po posebni maski in odbijaču,
17-palčnih platiščih in izraziti
obrobi na bokih.

Čeprav je poudarek na terenskih zmogljivostih in zunanjem
izgledu, je nekoliko spremenjena tudi notranjost ter
bogatejša serijska oprema.

LNG

30 VLAČILCEV S-WAY NP ZA GUSTKE

N

emško logistično podjetje Heinrich Gustke GmbH je prevzelo 30 vlačilcev
Iveco S-Way NP, ki jih poganja utekočinjen zemeljski plin (LNG). S to izbiro vozil želi podjetje ne samo zmanjšati obratovalne stroške, kar omogoča
zemeljski plin zlasti v Nemčiji, kjer so taka vozila oproščena cestnin, ampak
tudi zmanjšati onesnaževanje. "Izbrali smo vozila na utekočinjen zemeljski
plin pri Ivecu, saj so pionirji pri razvoju te vrste pogona in imajo največ izkušenj," je povedal Stephan Gustke, predsednik uprave. Iveco je z novim modelom S-Way opravil odlično delo v ponudbi prostora in udobja v kabini, medtem
ko plinski motor po zmogljivostih ne zaostaja za dizelskim. Za Gustke je zemeljski plin trenutno edina realna alternativa dizlu v mednarodnem prometu,
ki ni samo boljši za okolje, temveč tudi bolj stroškovno učinkovit. Novih trideset tovornjakov Iveco S-Way NP moči 460 KM predstavlja četrtino flote Gustka, ki jo sestavlja 120 vlačilcev in skoraj 150 polpriklopnikov ter letno opravi
približno 210.000 prevozov tako v Nemčiji kot v tujini. V Nemčiji je trenutno

22 polnilnic za LNG, do konca leta 2020 pa jih bo več kot 70. Mreža polnilnic za LNG v Evropi vključuje 250 postaj. Do konca leta 2020 bodo Nemci zagotovili 12.000 evrov subvencij za nakup vozil na utekočinjen zemeljski plin,
poleg tega pa so taka vozila do konca leta 2023 oproščena plačila cestnine.
AVGUST/SEPTEMBER 2020
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NOVICE
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Dva Stralisa LNG za Časa
Janez Čas je v svojo floto tovornjakov dodal dva Ivecova
Stralisa LNG 460, ki ju poganja
utekočinjen zemeljski plin.
Tovornjaka sta opremljena z
12,9-litrskim motorjem moči
338 kW (460 KM) in 2.000 Nm
navora, ki ga poganja utekočinjen zemeljski plin LNG. Iveco
je z LNG-tovornjaki vodilni v
tem segmentu v Evropi, dodatno prednost pa predstavlja podaljšanje obdobja, v katerem
so LNG-tovornjaki v Nemčiji oproščeni plačila cestnine do leta
2024.

EKSTREMNI TERENSKI MINIBUS
Poleg obstoječega pogona na vsa kolesa je
vgrajena tudi zapora zadnjega diferenciala.
Poleg terenskega vzmetenja je povečana oddaljenost od tal, Terrastorm pa lahko premaga vodno oviro globine do 690 mm, za najzahtevnejše potrebe pa je ponujena tudi možnost
premagovanja globine 820 mm.
Notranjost lahko sprejme od devet do 20 potnikov, na voljo sta dve različici, odvisno od
opreme – TT1 Coach in TT2 Nomad. Ojačana je konstrukcija in pritrditev vseh sedežev,
za najbolj ekstremne namene pa so na voljo
tudi posebni profilirani sedeži s pettočkovnimi pasovi. Cena se začenja pri 57.461 evrih.

Češko podjetje Torsus, znano po ekstremnih terenskih modifikacijah vozil,
predstavlja Terrastorm – ekstremni terenski minibus, ki temelji na Volkswagen Crafterju ali MAN-u TGE.

T
Ali prihaja nova
najmočnejša Scania?
Na spletu so se pojavile fotografije Scanie z oznako 770 S.
Ali gre pri tem za nov najmočnejši serijski tovornjak v Evropi?
Že nekaj časa se napoveduje, da
naj bi Scania pripravljala novo,
zmogljivejšo verzijo V8-motorja, s katero bi prehiteli Volva
in prevzeli vlogo najmočnejšega serijskega tovornjaka v Evropi. Na fotografijah, ki so bile očitno posnete v tovarni, je povsem
nov triosni vlačilec, ki nosi oznako 770 S. Scania namreč že ima
v ponudbi 16,4-litrski V8-motor
največje moči 770 KM, a je zaenkrat namenjen le za industrijske motorje.
Če želimo izvedeti, ali gre za
pričakovano novo izvedbo ali
zgolj za zavajanje z menjavo
številk v oznaki, bomo morali
očitno še malce počakati.

orsus Terrastorm je bil izdelan na modelu Volkswagen Crafter / MAN TGE 4Motion
z dvojnim turbo motorjem Euro 6D 2.0, ki je na
voljo z dvema različicama; s 140 KM (103 kW)
in 340 Nm ter 176 KM (130 kW) in 410 Nm. Prenos moči je mogoče s šeststopenjskim ročnim
menjalnikom ali 8-stopenjskim samodejnim.
Terrastorm ima močno spremenjeno podvozje
z ojačanim vzmetenjem, novimi amortizerji Bilstein B6 in 5 mm debelo aluminijasto ploščo za
popolno zaščito motorja, menjalnika, rezervoarja za gorivo, izpušnega lonca in zadnje osi.

PREVZEM

SLO-CAR V CELOTI Z VOLVOTI

V

podjetju Slo‐Car, d. o. o., so z nedavnim prevzemom
tovornega vozila Volvo FH 460 42T v celoti prešli na znamko Volvo Trucks. V voznem parku imajo 24
vozil, katerih specifikacije so povsem prilagojene njihovim potrebam.
Leta 2015 so začeli s prenovo svojega voznega parka
– pred tem so imeli izključno tovornjake druge znamke – in z nedavnim prevzemom zadnjega, 24. Volva
dokončno prešli na to znamko. Skupaj s prepoznavno
modro barvo Volvovi tovornjaki zaokrožujejo celostno
podobo podjetja. Vsa njihova tovorna vozila so enaka,
z enako opremo, celotne kompozicije pa posebej opti8
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mizirane za njihove potrebe. Volva FH 460 42T poganja
12,8-litrski turbodizelski motor s 460 konjskimi močmi
in 2.300 Nm navora.
Podjetje Slo-Car, d. o. o., se lahko pohvali z dolgo in bogato tradicijo, saj njegove korenine segajo v leto 1974,
danes pa so njihov primarni tovor različne kovine. Z
lastnimi tovornimi vozili ali s podprevozniki vozijo predvsem po Sloveniji, Italiji, Avstriji, Nemčiji in Švici. Na sedežu podjetja se nahaja tudi zunanje parkirišče za 200
tovornih vozil z možnostjo najema parkirišča, nudijo
pa tudi možnost skladiščenja za 1.000 paletnih mest,
preklade tovora in dostavo.

AVGUST/SEPTEMBER 2020
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NOVICE
AMERIKA

Unimog je off-road
vozilo leta 2020
Unimog pride tja, kamor se nikomur več ne uspe prebiti. Bralci
specializirane revije "Off Road" so
ga že šestnajstič zapored izbrali
za terensko vozilo leta, in sicer v
kategoriji "specialna vozila".
Unimog je s 54,7 % glasov bralcev z veliko prednostjo osvojil prvo mesto. Unimog uživa veliko priljubljenost med svetovnimi
popotniki, ki ga uporabljajo kot
osnovno vozilo, ko potujejo izven
asfaltiranih cest. 

PETERBILT 389 PRIDE&CLASS ZA LJU
P

o letu 2014 in 2017 je Peterbilt zaradi velikega zanimanja kupcev ponovno ponudil paket Pride&Class za model
389, za katerega je značilno veliko sijočega kroma, zaradi česar je ta že tako arhaičen model resničen predstavnik filozofije stare šole.
Čeprav so nam v Evropi vsi ameriški tovornjaki videti nekoliko arhaično, je Peterbilt 389 poseben primer, zlasti v paketu

Pride&Class, kjer je skoraj polovica kabine kromirana.
Sicer pa 389 ni tako zastarel, kot se morda
zdi, ker je kabina v celoti izdelana iz aluminija in ker je Peterbilt del skupine Paccar
(kot tudi DAF in Kenworth), Peterbilt 389
uporablja sodoben motor Paccar MX-13 s
510 KM, ki se vgrajuje tudi v modele DAF
XF. Evropejcem je ta znamka najbolj znana
po filmu Duel Stevena Spielberga iz leta
1971, ko Peterbilt 281 preganja
Dennisa Weaverja v svojem Plymouth Valiantu. Peterbilt 281 je
imel vgrajen motor CAT 1674 in
naj bi dosegel največjo hitrost
130 km/h, kar nekoliko upravičuje napeto zgodbo, da mu Plymouth s 5,2-litrskim motorjem
z 230 KM ne more uiti.

Zamenjava vodstva
v Tratonu
Andreas Renschler, prvi mož skupine Traton, zapušča svoj položaj,
prav tako izvršna direktorja gospodarskih vozil MAN in Volkswagen,
Joachim Drees in Thomas Sedran.
Renschler, ki je bil dolga leta v
vodstvu tovorne divizije MercedesBenz, je ob prihodu v Volkswagen
ustvaril Traton in združil proizvajalce težkih gospodarskih vozil v
lasti koncerna Volkswagen. Zamenjal ga je Matthias Gründler, ki je bil
doslej Tratonov finančni direktor.

Kombinacija dizla in
vodika
Britansko podjetje Ulemco, kjer
ima tovornjak poleg standardnega dizelskega motorja še rezervoar z vodikom pod tlakom 350
barov, ki se meša in izgoreva z
dizlom. Delež vodika lahko doseže do 30 %, in ker je edini produkt
zgorevanja vodika vodna para, se
emisija CO2 in drugih škodljivih
sestavnih delov zmanjša za isto
količino.

10
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NAJVEČJE PARKIRIŠČE ZA TOVORNJAKE NA SVETU

P

arkirišče Maasvlakte Plaza, ki so ga odprli pred tremi
leti, je sedaj povečan na 567 parkirnih mest za tovornjake, s čimer je postalo največje varovano parkirišče za
tovornjake na svetu.
Rotterdam je eno najbolj obremenjenih pristanišč v Evropi, kamor vsak dan prispe približno
10.000 tovornjakov. Na širšem območju pristanišča je več parkirišč za tovornjake, leta 2017
pa so odprli parkirišče Maasvlakte Plaza, ki je
imelo od odprtja povprečno zasedenost za 90
odstotkov, zato je bila širitev potrebna.
Možno je parkirati vse velikosti in vrste vozil,
tukaj lahko vozniki uporabljajo tudi celotno storitev: prhe, pralne stroje in sušilnike, pisarniški
prostor in seveda restavracijo. Poleg velike bencinske črpalke (napovedana je tudi polnilnica za

utekočinjen zemeljski plin LNG) je tam tudi največja pralnica tovornjakov v Evropi. Parkiranje je čez dan brezplačno, zaračunajo se le nočitve, prvi dve uri pa sta brezplačni.

CESTE

TEST NOVEGA MOSTU V GENOVI S 56 TOVORNJAKI

P

o manj kot dveh letih, odkar se je v italijanski Genovi zrušil most Morandi, pri čemer je življenje izgubilo 43 ljudi,
so v nedeljo začeli z obremenitvenimi testiranji novega mostu. Predvideno je, da bodo statiki izvajali preizkuse
šest dni, pri tem pa si pomagajo kar z naloženimi tovornjaki gradbenega podjetja. Šlo bo za preizkus in simulacijo različnih obremenitev mostu, pri katerih bodo merili zvijanje in upogibanje strukture
mostu. Po prvi vožnji 16 tovornjakov, ki je bila namenjena učvrstitvi
vseh komponent mostu, je sledil statični test, ko je na mostu parkiralo 56 tovornjakov vsak s skupno maso 44 ton, kar predstavlja
statično obremenitev mostu s skoraj 2.500 tonami.
Italijanom je tako uspelo v manj kot dveh letih porušiti ostanke
starega mostu (ki so bili med drugim tudi nad naseljenim območjem), izdelati načrte za novega, izbrati izvajalca in most tudi zgraditi (od začetka gradnje je minilo samo 13 mesecev). Za primerjavo: v Sloveniji je samo postopek izbora izvajalca za gradnjo druge
cevi predora Karavanke trajal dobri dve leti.

NOVICE
GORIVNE CELICE

UBITELJE KROMA

HYZON ZAČENJA S PROIZVODNJO
NA NIZOZEMSKEM

A

zijsko-ameriško podjetje Hyzon Motors bo na Nizozemskem proizvajalo vozila s pogonom na vodik za evropski
trg. Novo podjetje Hyzon Motors Europe B.V bo proizvajalo tovornjake na gorivne celice z uporabo tehnologije Hyzon. Za začetek bodo uporabili šasije in kabine obstoječih modelov tovornjakov, v katere bodo vgradili nov pogon. Na prvih ilustracijah
je vidno, kako je Hyzonov vlačilec nastal na osnovi DAF-a XF.
Hyzon Motors Europe bo s proizvodnjo začel takoj, pri tem pa
obljubljajo, da bodo do konca leta 2021 izdelali vsaj 100 tovornjakov z največjo dovoljeno maso do 50 ton. Prvi tovornjaki naj bi bili na cesti čez 6–8 mesecev, hkrati pa iščejo lokacijo za popolnoma novo tovarno s kapaciteto približno 2.000
tovornjakov na gorivne celice na leto.

1.000 km dnevno z
LNG-jem
31 metrov dolga kompozicija na
Finskem ni nič nenavadnega, nenavadno pa je, da jo poganja utekočinjen zemeljski plin LNG.
Kuljetus Luokkala Oy ima vozni
park s 23 vozili in približno 40 vozniki, prevoze pa večinoma opravlja na severu Finske. Vozni park
vključuje tudi več tovornjakov Scania R410, ki jih poganja LNG, ki jih
Juha in Matti Luokkala uporabljata za dolge kompozicije in vsakodnevno distribucijo na razdalji 980
kilometrov. Juha in Matti z enim
polnjenjem goriva že več mesecev vozita to relacijo s svojima
Scaniama R410 LNG in 31 metrov dolgo kompozicijo, na koncu
dneva pa v rezervoarjih ostane
še od 25 do 30 % plina. Poudarjata, da povprečna poraba znaša
27–28 kg/100 km oziroma približno 250–300 kg plina na dan. 

QUANTRON ENERGON
Z DOSEGOM 700

N

emško podjetje Quantron, znano po predelavah klasičnih tovornjakov v električne, je
za leto 2022 napovedalo celotno ponudbo vozil
z gorivnimi celicami, ki jih poganja vodik. Ker je
večina prejšnjih modelov temeljila na Ivecu, ne
preseneča, da bodo tudi prihodnji modeli temeljili na tovornjakih in dostavnih modelih italijanskega proizvajalca. Model Energon, najavljen za
leto 2022, sicer temelji na Iveco Stratorju, vendar
je skoraj gotovo, da bo večina temeljila na modelu S-Way. Napovedana je moč elektromotorja 340 kW (462 KM), ki bo kolesa poganjal prek
dvostopenjskega menjalnika. Inštalirana moč
gorivnih celic bo 130 kW, poleg tega pa bodo
nameščene baterije s kapaciteto 110 kWh, ki
jih je mogoče polniti iz omrežja. Rezervoarji za
vodik bodo zagotovili doseg najmanj 700 km.
Napovedani so tudi lažji modeli, ki temeljijo na
Dailyju, in sicer različica največje dovoljene mase
4,2 tone z motorjem 100 kW in različica 7,2 tone
z motorjem 147 kW. Doseg bo od 300 do 500
km, odvisno od števila nameščenih rezervoarjev.

SPECIALISTI ZA GOZDARSKE NADGRADNJE

V

podjetju Beber SGV so specialisti za različne, še zlasti gozdarske nadgradnje, ki
so prilagojene specifičnim potrebam posameznega naročnika. Z eno takih so opremili tudi
zmogljivega Volva FMX, ki je še posebej primeren za delo, ki ga opravljajo.
Volvo FMX 500 64R se poleg zmogljivega pogona ponaša tudi z menjalnikom s prestavami za posebej počasno vožnjo (crawler), kar
omogoča natančno manevriranje tudi v naj-

zahtevnejših razmerah
in s polno obremenjenim vozilom.
Majhna masa nadgradenj podjetja Beber
SGV je, poleg trpežnosti in dolge življenjske
dobe, prav tako eden
izmed njihovih adutov.
Prispeva k večji koristni
nosilnosti, sestavljajo
pa jo komponente nemškega podjetja Jw-tec,
za katerega so uradni
zastopnik za področje
Slovenije. Komponente
v svoji delavnici še dodatno dodelajo v skladu s potrebami posameznega naročnika.
Na novega Volva FMX
so namestili tudi gozdarsko dvigalo proizvajalca Loglift.
Prve izkušnje z novim Volvom FMX 500 64R so
zelo pozitivne, uporabljajo pa ga v sestrskem
podjetju Branal, d. o. o. Korenine podjetja segajo v leto 1972, danes pa so se poleg servisa
in gozdarskih nadgradenj Beber SGV usmerili
predvsem v prevoz hlodovine, lesne biomase,
razsutih tovorov, kontejnerjev, odpadnih surovin in kiper prevoze.
AVGUST/SEPTEMBER 2020
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ANALIZA

REGISTRACIJE NOVIH VOZIL V PRVIH 6 MESECIH 2020

TRG SE JE PREP
Pandemija koronavirusa je velik davek pustila pri prodaji gospodarskih vozil.
Če primerjamo prodajne številke z lanskim polletjem, lahko ugotovimo, da se je trg praktično
prepolovil. Pri tem pa še vedno ostaja veliko vprašanje, kaj bo prinesla druga polovica leta.
PIŠE Boštjan Paušer

Volvo se je z manjšim zmanjšanjem od večine ostalih vrnil na
drugo mesto.

P

o tem, ko se je že lani prodaja
novih gospodarskih vozil umirjala in na koncu leta beležila 14-odstotni padec, so nastale razmere
letos to še poslabšale. Če upoštevamo dejstvo, da je bilo v prvem
polletju dobavljenih še veliko vozil, ki so bila naročena pred začet-

Tretja Scania je zabeležila največji padec
– z lanskih 335 vozil so padli na 131.

kom pandemije, pa se bo realna
slika trga pokazala šele v drugi polovici leta.

ZOPET SPREMENJEN
VRSTNI RED
Število prvič registriranih tovornih
vozil se je v primerjavi z lani zma-

njšalo za dobrih 48 odstotkov, pri
tem pa je prišlo tudi do sprememb
vrstnega reda. MAN na prvem mestu s 24,5-odstotnim tržnim deležem in drugi Volvo z dobrimi 19 odstotki sta padla manj kot celotni
trg. Tretja Scania je zabeležila največji padec – z lanskih 335 vozil so

Prvo mesto je ohranil MAN
in celo nekoliko povečal svoj
tržni delež.

REGISTRACIJE NOVIH TOVORNJAKOV

2
3
2
5

6
1

1
3

8 Ford Trucks
9 Fuso
10 Isuzu
SKUPAJ

8

157
145
131
113
62
41
23
8

1
1

0

Delež

13

2019

8

2020

2

nad 18 t

od 12,01 t do
17,99 t

MAN
Volvo
Scania
Mercedes-Benz
DAF
Renault Trucks
Iveco

od 7,5 t do
12 t

1
2
3
4
5
6
7

do 7,49 t

ZNAMKA

1. 1.–30. 6. 2020

180
145
131
121
67
43
39
8
1
1

312
219
335
249
159
96
46

24,5%
19,7%
17,8%
16,4%
9,1%
5,8%
5,3%

11

1,1%

1
0

0,1%
0,1%

736 1428 100,0%

Z le malenkost spremenjenim tržnim dele
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POLOVIL

REGISTRACIJE NOVIH AVTOBUSOV

2019

Delež

2

7
4

2020

7
1
2

Nad 42
sedežev

Mercedes-Benz
Iveco
Ford
Feniksbus
Irizar
Setra

Midi od
24 do 41
sedežev

1
2
3
4
5
6

Mini do 23
sedežev

ZNAMKA

1. 1.–30. 6. 2020

1
1

14
7
2
1
1
1

30
8
1
11
5
1

53,8%
26,9%
7,7%
3,8%
3,8%
3,8%

13

26

84

1

10

3

ežem je Mercedes padel za eno mesto.
AVGUST/SEPTEMBER 2020
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S 67 registriranimi novimi tovornjaki je
DAF ohranil peto mesto.
padli na 131 oz. za skoraj 61 odstotkov. Kot četrti sledi Mercedes z
dobrimi 16 odstotki tržnega deleža
in 121 vozili.
Vsi ostali so prodali manj kot sto
vozil, peti je DAF in šesti Renault
Trucks. Iveco je imel izmed vseh

Renault Trucks je s štirimi tovornjaki prednosti zadržal šesto
mesto.

znamk najmanjši padec, le 15-odstotni, tudi osmemu Fordu je prodaja padla za manj kot tretjino.

najbolj prizadela, saj nas je doletela
ravno pred začetkom pomladi, ko
se začenjajo turistični prevozi in se-

NAJVEČJI MINUS ZA
AVTOBUSE

veda z njimi povezani nakupi vozil.
Padec trga znaša okroglih 69 odstotkov, skupno je bilo v
prvem polletju re-

Avtobusni segment je pandemija

gistriranih le 26 novih avtobusov.
Na prvem mestu ostaja Mercedes,
ki je svoj tržni delež še povečal, a
polovica od štirinajstih avtobusov
odpade na minibuse, ki temeljijo na
Sprinterju. S pol manj, le sedmimi
vozili, sledi Iveco, razen dveh Fordovih minibusov pa so vsi ostali –
Feniksbus, Irizar in Setra – prodali
le po eno vozilo, medtem ko MAN
prvo polletje končuje celo z ničlo.

TUDI PRI PRIKOLICAH –48 %
Tako kot pri tovornjakih je identičnih minus 48 odstotkov prvič registriranih novih vozil tudi pri tovornih prikolicah. Hkrati pa se je
tudi tu

REGISTRACIJE NOVIH PRIKOLIC
ZNAMKA

2020

2019

DELEŽ

1. 1.–30. 6. 2020

1 Schmitz
Cargobull

133

337

22,4%

2 Schwarzmüller

133
122
55
14
9
8
7
5
5
5
4
3
3
3
2
2
81

152

22,4%

233

20,5%

135

9,3%

38

2,4%

24

1,5%

23

1,3%

5

1,2%

11

0,8%

1

0,8%

9

0,8%

12

0,7%

12

0,5%

2

0,5%

2

0,5%

9

0,3%

7

0,3%

594

1146

3 Krone
4 Kögel
5 Kässbohrer
6 Fliegl
7 Knapen
8 Ozsan Treyler
9

Gsodam

10 Kraker
11 MF-CT
12 HTT
13 Bijol
14 D-Tec
15 Wielton
16 Benalu
17 Feldbinder
18 Ostali
SKUPAJ
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Iveco je imel v prvem polletju izmed vseh znamk najmanjši padec, k čemur
je verjetno pripomogel tudi novi model S-Way.

Ford Trucks se še naprej prebija na trg – tudi
pri njih je bil padec manjši od povprečja trga.

www. kamion-bus.si

Avtobusni segment je bil najbolj prizadet – prvo mesto ohranja
Mercedes s 14 vozili, od tega je polovica minibusov.

158
111
244
29
29
1
39
0
38
0
60
0
30
0
12
0
0
0
0
0
1

376
136
51
152
148
144
81
0
25
0
0
45
1
29
3
0
2
1
0
0
0

SKUPAJ

916

752

1194

3

3

1
14

21

DELEŽ

158
245
28
89
48
50
5
125
50
99
0
0
13
0
0
4
0
0
1
1
0

2019

Renault
Volkswagen
Ford
Citroën
Peugeot
Fiat
Mercedes-Benz
Škoda
Opel
Dacia
Mitsubishi
MAN
Toyota
Iveco
Nissan
Esagono energia
Renault Trucks
Dangel
Isuzu
Land Rover
Piaggio

2020
SKUPAJ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

od 3.500 do
7.499 kg

1. 1.–30. 6. 2020

3.500 kg

Prodaja dostavnikov je najmanj
občutila vpliv pandemije – prvo
mesto ohranja Renault.

tjega padel na šesto mesto, tik
pred Mercedes. Večji padec je s
64-odstotnim minusom zabeležila še Dacia in s sedmega padla
na deseto mesto.

REGISTRACIJE NOVIH DOSTAVNIKOV

od 2.801 do
3.499 kg

Segment dostavnikov ima vedno
manjša nihanja od ostalih treh in
tudi letos ni bilo nič drugače. Število novih registracij se je konec juni-

mesto, sledi mu Volkswagen, na
tretje mesto pa se je s četrtega dvignil Ford. Četrti je Citroën,
peti Peugeot, Fiat pa je z več kot
60-odstotnim zmanjšanjem s tre-

do 2.800 kg

NAJMANJŠI PADEC PRI
DOSTAVNIKIH

ja ustavilo pri številki slabih 2.900
vozil, tako da zmanjšanje v primerjavi z lanskim letom znaša
36 odstotkov. Renault s povečanim tržnim deležem ohranja prvo

ZNAMKA

zgodila sprememba vrstnega reda;
s Schmitz Cargobullom si namreč
prvo mesto prvič deli tudi Schwarzmüller. Širok asortima izdelkov in
velika ponudba specialnih prikolic
sta namreč poskrbela, da je bil njihov padec le 12-odstoten, medtem
ko je pri Schmitzu ta znašal 60 odstotkov. Sledi jima Krone z manj
kot 50-odstotnim zmanjšanjem,
prvo četverico pa zaključuje Kögel,
pri katerem je minus znašal dobrih
59 odstotkov.
Omenjene štiri znamke še vedno
obvladujejo tri četrtine slovenskega trga prikolic, pri ostalih proizvajalcih so prodajne številke majhne
in s tem povezana nihanja velika –
nekateri pa so prodajo uspeli tudi
povečati.

Padec registracij pri prikolicah je podoben kot pri tovornjakih, prvo mesto pa
si delita Schmitz Cargobull in Schwarzmüller.

695
492
323
270
225
195
128
125
113
99
60
46
44
43
15
4
2
1
1
1
1

912
804
490
414
421
502
170
135
149
276
70
41
50
101
15
0
1
0
2
0
3

24,1%
17,1%
11,2%
9,4%
7,8%
6,8%
4,4%
4,3%
3,9%
3,4%
2,1%
1,6%
1,5%
1,5%
0,5%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

2883

4563
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VOZILI SMO

MERCEDES-BENZ AROCS 2643

ZVEZDA
GRADBIŠČ

Mercedesovi tovornjaki so bili pri nas vedno priljubljeni v gradbenem sektorju in
so zasedali enega vodilnih mest po tržnem deležu. Prenovljeni Arocs s sodobno tehnologijo, ki v ta segment
prvi prinaša kamere namesto ogledal, pa bo k temu le še pripomogel.
PIŠE Boštjan Paušer FOTO Marin Tomaš
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ercedesovi tovornjaki nosijo
imena, ki se začnejo s črko
A, le Arocs pa na nek način simbolizira tudi njegovo poslanstvo
(angl. 'rocks' pomeni skale). Ime
se je pojavilo šele z zadnjo menjavo generacije, ki se je zgodila pred
sedmimi leti, pred tem so namreč
tudi tovornjaki za gradbeništvo nosili imel Actros.

OBLIKOVNO SE LOČI
Od Actrosa pa se ne loči le po
imenu, temveč je tudi vizualno nekoliko drugačen – najbolj očitna je

drugačna prednja maska, ki simbolizira obliko 'zob' na žlici bagra.
Drugačni so še prednji žarometi in seveda jeklen odbijač – ta je
sestavljen iz treh med seboj ločenih delov, kar poceni menjavo,
če je ta potrebna zaradi poškodb.
Pod njim je jeklena zaščita hladilnika. Če je Arocs opremljen s klasičnimi vzvratnimi ogledali, je malenkost drugačna tudi plastika
ohišja.
Ko se premaknemo v kabino, razlike izginejo – to pomeni, da so vozniku na voljo najvišji nivo udobja

in tehnologije, ki jih ponuja Mercedes. Zadnja prenova je tako tudi v
Arocsa pripeljala dva LCD-zaslona
– ta sta sicer serijska le pri podaljšanih spalnih kabinah, medtem ko
dnevne še vedno ponujajo klasične analogne merilnike, med katerimi je v sredini manjši barvni LCDzaslon. V primeru, da je Arocs
opremljen z digitalnim (multimedia) kokpitom, pa osrednji zaslon
nadomešča klasične analogne
merilnike in je na voljo v dveh dimenzijah, desni, ki se krmili na dotik, pa je namenjen infotainment

sistemu – poleg navigacije in radijskega sprejemnika je mogoče
prek njega nastavljati tudi klimatsko napravo in določene funkcije
vozila, zato se v tem primeru iz armaturne plošče poslovi množica
stikal. Skupaj z zasloni prihaja še
praktičen gumijast odlagalni predal na sredini armature, ki je namenjen odlaganju mobilnega telefona in je opremljen z brezstičnim
indukcijskim polnjenjem.
V kombinaciji s klasično armaturno ploščo je najbolj opazna sprememba nova ročica parkirne za-

www. kamion-bus.si

M

Pri Arocsu so kamere namesto vzvratnih ogledal
del opcijske opreme, prav tako digitalni kokpit, ki
je serijski pri izvedbah s spalno kabino.
AVGUST/SEPTEMBER 2020
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VOZILI SMO

MERCEDES-BENZ AROCS 2643

MERCEDES-BENZ AROCS 2643 K
MOTOR

Vodno hlajeni, vrstni 6-valjni, z enostopenjskim turbopolnilnikom
s fiksno asimetrično geometrijo lopatic in hladilnikom polnilnega
zraka, štirje ventili na valj, EGR, SCR + DPF sistem, X-Pulse vbrizg
goriva preko skupnega voda, Euro 6d

Tip

Mercedes OM 470, 2. generacija

Prostornina

10,7 l

Vrtina x hod

125x145 mm

Kompresija

18,6:1

Vbrizg goriva

skupni vod pri 1.160 barov / 2.100 barov

Nazivna moč

315 kW / 428 KM

pri

1.600 v/min

Največji navor

2.100 Nm

pri

1.100 v/min
Motor OM 470 prinaša dobro razmerje med manjšo maso in dobrimi
zmogljivostmi. V drugi generaciji je opremljen s pametnimi komponentami in tehnološkimi rešitvami, ki zmanjšujejo porabo goriva
ter povečujejo zanesljivost. Visokozmogljiva tristopenjska motorna
zavora nadomešča hidravlični retarder.

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

avtomatizirana, z elektro-pnevmatskim upravljanjem, suha sklopka
z eno lamelo
Mercedes G-230 12 PowerShift 3, avtomatiziran menjalnik, 12 stopenj prenosa za vožnjo naprej in 2 za vzvratno
11,67 / 9,10 / 7,06 / 5,50 / 4,40 / 3,43 / 2,65 / 2,07 / 1,60 / 1,25 /
1,00 / 0,78
11,67 / 9,10
4,571

OSI IN VZMETENJE
Šasija

Pnevmatike

jeklena šasija, rezervoar goriva: 290 litrov, rezervoar za AdBlue: 60 l
parabolična listna vzmet, 3 listi, stabilizator, teleskopski amortizerji,
nosilnost 7,5 t
planetarna tandemska pogonska os, listnate vzmeti, največja dovoljena obremenitev 9,5 t
315/80 R22,5

Platišča

jeklena

Spredaj
Zadaj

KRMILJENJE
Tip

hidravlično

Prenosno razmerje

17-20:1
multifunkcijski volanski obroč, nastavljiv po višini in globini, premer:
450 mm

Volan
ZAVORNI SISTEM

Parkirna zavora

dvokrožni sistem na stisnjen zrak, kolutne zavore na prvi osi, bobnaste na zadnjih, EBS, ABS
elektro-pnevmatska, na zadnji osi

Motorna zavora

High Performance Engine Brake, 340 kW pri 2.300 v/min

Retarder

-

Delovne zavore

ELEKTRIKA
Akumulatorji

2x12 V 170 Ah

Alternator

28 V, 100 A

Osvetlitev

halogenski žarometi, LED-dnevne luči

Delovno mesto je nemško urejeno, pri roki so stikala za vklop
funkcij, ki pomagajo pri zahtevni terenski vožnji, in nova ročica
elektronske parkirne zavore.
vore. Ta je elektronska, voznik
pa lahko z njenim daljšim potegom preveri tudi delovanje zavor na prikolici, v kolikor je ta
seveda priključena. Malenkost
drugačen je še volanski obroč,
za zagon motorja pa je tu se-

DIMENZIJE IN MASE
Medosna razdalja

3.300 mm

DxŠxV

7.616 x 2.550 x 3.177 mm

Masa praznega vozila 12.020 kg
KABINA
Ozka nizka dnevna kabina ClassicSpace M, dolžina 2.000 mm, širina 2.300 mm, višina
3.177 mm, mehansko vzmetena, voznikov sedež z zračnim vzmetenjem, integrirani nasloni
za glavo in tritočkovni varnostni pas, zložljiv sopotnikov sedež, notranja višina nad motornim tunelom 1.310 mm, višina motornega tunela 320 mm, hidravlični dvig kabine, steklo na
zadnji steni.
OPREMA
Klimatska naprava, potovalni računalnik, diagnostični sistem, predvidljiv topografski
tempomat PPC, EcoRoll, električno nastavljiva in ogrevana ogledala, električni pomik stekel,
multifunkcijski volanski obroč, nastavljiv po višini in nagibu, radio z USB-priklopom in
Bluetooth povezavo, meglenke, strešno okno, daljinsko centralno zaklepanje, vozniški sedež
z nasloni za roko.
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Na levem
boku kabine je
zunanji predal,
praktičen za
shranjevanje
obutve ali
opreme.

daj pametni ključ, ki ga ima voznik lahko v svojem žepu. Tudi
Arocs je bil deležen nove notranje osvetlitve, ki uporablja le
LED-diode in vključuje tudi ambientno osvetlitev v oranžni barvi jantarja.

www. kamion-bus.si

30 centimetrov daljša M-kabina ponuja veliko odlaganega prostora
za sedeži, kjer sta tudi dva zaprta predala. Odlagalna mesta so še na
motornem tunelu ter sredinskem delu armaturne plošče.
leg njiju pa je za voznikovim in sopotniškim sedežem na voljo veliko
odlagalnega prostora tudi za oblačila ali drugo opremo, dodatna odlagalna mesta so nameščena na
motorni tunel, nekaj malega prostora pa je še nad vetrobranskim
steklom.

EKONOMIČEN POGONSKI
SKLOP
Našega Arocsa je poganjal 10,7-litrski vrstni šestvaljnik OM470, ki
je zaradi manjše mase še pose-

bej primeren za dvo- in triosne tovornjake, medtem ko bodo kupci štiriosnih pogosto posegli po
večjem in zmogljivejšem 12,4-litrskem motorju.
Z največjo močjo 315 kW (428
KM) in 2.100 Nm navora je več
kot dovolj zmogljiv, tudi če se tovornjaku pripne še prikolica. Motor je opremljen s sistemom vbrizgavanja X-Pulse, s katerim je
Mercedes edinstven na tržišču.
Gre za neke vrste hibrid med sistemoma Common-rail in črpal-

PRAKTIČNA ODLAGALNA
MESTA
Testni Mercedes je bil opremljen z
drugo kabino po velikosti z oznako M ClassicSpace, to pomeni, da
gre za nizko izvedbo strehe, njen
zadnji del pa je podaljšan za 30
centimetrov, s čimer voznik pridobi praktičen odlagalni prostor za
svoje predmete ali opremo. Zunanja širina meri okrogle 2,3 metra, medtem ko ima v notranjosti
32-centimetrski motorni tunel.
Pregled odlagalnih mest moramo začeti s predalom na levi strani kabine, ki je dostopen iz zunanje strani. Ta je sicer manjši, kot
smo jih vajeni iz večjih spalnih kabin, a vseeno dobrodošel za shranjevanje, npr. delovnih čevljev ali
zaščitne čelade. Predal je dostopen tudi iz notranjosti kabine, še
en dostopen samo iz notranjosti
pa je na desni strani kabine. Po-

Tudi Arocs je prejel predvidljiv topografski tempomat PPC, ki pomaga pri varčevanju z gorivom – prihranek naj bi znašal do 5 odstotkov.
AVGUST/SEPTEMBER 2020

kamion&bus

19

MERCEDES-BENZ AROCS 2643

www. kamion-bus.si

VOZILI SMO

Stopnica na boku nad blatnikom in ob zadnji steni kabine skupaj z držali na strehi omogoča vozniku, da udobno in varno lahko pogleda v
keson tovornjaka in spremlja naklad materiala.
ka-šoba. Tlak v skupnem vodu je
povečan z 900 barov pri prejšnji izvedbi na 1.160 barov, največji tlak
vbrizgavanja pa je 2.700 barov.
Dodatno povečanje tlaka se izvaja
v sami brizgalki s pomočjo sistema ventilov, Mercedesovi inženir-

ji pa trdijo, da se na ta način dosegajo zelo visoki tlaki vbrizgavanja
z manjšimi izgubami doseganja
tlaka v skupnem vodu ter z enako
fleksibilnostjo in hitrostjo vbrizgavanja. Motor uporablja asimetrični
turbopolnilnik s fiksno geometrijo

lopatic in hladilnik polnilnega zraka, v testnem tovornjaku pa je bila
vgrajena še visokozmogljiva tristopenjska motorna zavora.
Obe družini motorjev sta bili pred
petimi leti že deležni tehničnih izboljšav s ciljem doseganja manj-

še porabe goriva in večje zanesljivosti. S prenovo pa je Arocs dobil
še pameten predvidljiv topografski
tempomat PPC (Predictive Powertrain Control) – ta na podlagi topografskih kart, ki so naložene v
vozilo, spremlja cesto do dva kilo-

Na maski Arocsa so simbolizirani zobovi žlice bagra, ki ponazarjajo njegovo

KAMERE ALI OGLEDALA
Z uvedbo kamer namesto vzvratnih
ogledal je Mercedes dvignil veliko
prahu, z Actrosom jih je dobil tudi
Arocs, ki pa se giblje v povsem drugačnem delovnem okolju. Čeprav
se zdi, da tu rešitev prinaša še več
prednosti kot pri dolgoprogašu, pa
sodijo na seznam opcijske opreme
in večina strank še vedno raje prisega na klasična ogledala.
Sicer res da nimajo tolikšnega vpliva na porabo goriva, saj ti tovornjaki
večinoma prevozijo zelo malo kilometrov pri hitrostih nad 70 km/h, ko
se manjši aerodinamični upor odraža v zmanjšani porabi goriva, imajo pa zato velik vpliv na izboljšano
preglednost – ta pa je na gradbiščih zelo pomembna. Ker v primeru
kamer, ki so nameščene na nosilcih, odpadejo velika ohišja ogledal,
je s tem močno zmanjšan mrtvi kot in tako povečana preglednost.
Kamere pa zajemajo tudi večji vidni kot in zato olajšajo manevriranje, še posebej če je tovornjaku dodana tudi prikolica.
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Triosni tovornjaki s prekucnikom in pogonsko konfiguracijo 6x4
so najbolj pogosti v gradbenem in komunalnem sektorju pri nas.
metra pred seboj in prilagaja delovanje menjalnika topografiji terena, tako da bo poraba goriva čim
manjša. Prihranek naj bi znašal do
5 odstotkov, PPC pa ni omejen le
na avtoceste in deluje tudi na lokalnih cestah.

'gradbeno' poslanstvo.

POMOČ V TEŽJIH
D ELOVNIH POGOJIH
K zmanjševanju porabe pripomore tudi zelo dober avtomatiziran
12-stopenjski Mercedesov menjalnik PowerShift 3, ki je opremljen z

mika pri motornih vrtljajih prostega teka, kar je lahko dobrodošlo pri
delovnih pogojih na gradbiščih in
pri natančnem manevriranju. V vsej
množici funkcij pa se tudi v tem segmentu tako kot pri tovornjakih za
daljše mednarodne prevoze kot vse
bolj pomembno kaže usposabljanje
voznikov, saj le usposobljen voznik,
ki pozna svoje vozilo, lahko izkoristi
vse, kar mu tovornjak danes ponuja.
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dodatnimi funkcijami, kot sta na
primer off-road program za vožnjo
izven urejenih cest in funkcija zibanja vozila – ta pomaga v primeru, ko tovornjak obtiči na mehkem in spolzkem terenu, kot so
npr. sneg, pesek ali blato. Z vklopom funkcije menjalnik vsakič,
ko voznik spusti stopalko za plin,
preklopi med prestavo za naprej
in vzvratno in tako omogoči, da se
tovornjak začne zibati naprej-nazaj in se tako reši iz situacije.
Ko je govora o vožnji po zahtevnem neutrjenem terenu, sta tu
še dve zapori diferenciala – triosni Arocs s konfiguracijo pogona
6x4 na prvi stopnji ponuja sredinsko zaporo diferenciala, z vklopom druge stopnje pa se aktivira
še zadnja zapora. Stikalo v obliki
vrtljivega gumba je nameščeno na
sredinskem delu armaturne plošče, in sicer pod ročico parkirne zavore. Pri polni obremenitvi 26 ton
skupne mase zmore Arocs v prvi
prestavi premagati vzpone z naklonom dobrih 76 %.
Ko se sprehodimo skozi meni dodatnih asistenčnih funkcij, lahko vidimo tudi počasne oz. polžje
vožnje. Takrat se vozilo počasi pre-

TRISTRANI PREKUCNIK
Najbolj tipično vozilo za gradbeni
sektor je vsekakor prekucnik, v našem primeru gre za tristrani prekucnik proizvajalca Meiller Kipper prostornine dobrih 9 m3. Prekucnik je
opremljen z 80-centimetrskimi stranicami, pri čemer ima leva zgornje
in spodnje odpiranje ter kratko izvedbo zaščite za kabine spredaj.
Praktičnost povečujeta stopnici na
levem blatniku in zadnji steni kabine ter ročaj, nameščen na strehi in
zadnji steni kabine – tako lahko voznik varno pogleda v keson.
Krmilna ročica za upravljanje s
prekucnikom je nameščena ob vozniškem sedežu v kabini, odgon
poganja Meillerjevo hidravlično črpalko.

Tristrani prekucnik s stranicami višine 80 centimetrov ima prostornino dobrih 9 m3 in ga poganja
Meillerjeva hidravlična črpalka s krmiljenjem iz kabine.
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NOV ZAGON
MAN je lani v Nemčiji
prvič v zgodovini dosegel vodilni tržni delež,
dobro pa so se odrezali tudi v številnih drugih
državah. Nova generacija modela TGX tako
stopa v velike čevlje, v Münchnu pa upajo, da
bodo z njim prodajne številke ne le obdržali,
ampak še povečali.
TEKST Boštjan Paušer FOTO MAN

K

o smo pred pol leta v Bilbau
sedli za volan nove generacije
TGX-a, si nihče ni mislil, da bo sledil tako dolg premor brez novinarskih dogodkov. A ravno MAN je bil
prvi, ki se je opogumil in se spopadel z nastalo situacijo, saj imajo
kaj pokazati – ravno v teh dneh so
namreč po dvajsetih letih, kolikor
jih je minilo od predstavitve modela TG-A, na ceste zapeljali prvi levi
nove generacije.
Šest tovornjakov, različno zmogljivi motorji iz družine D26 in D38,
Scanijin in ZF-ov menjalnik, obe

22

kamion & bus

AVGUST/SEPTEMBER 2020

VEDNO TESNEJŠE
SODELOVANJE
Nova generacija MAN-ovih tovornjak je prva, pri kateri so že bolj
vidni rezultati skupnega sodelovanja pod streho Volkswagna. Po
tem, ko sta si MAN in Scania v zadnjih letih delila infotainment sistem in avtomatiziran menjalnik,
je sedaj skupnih točk vedno več.
Krmilni sistem z volanskim drogom, ki za dobro nastavitev volana nudi dvojni pregib, prihaja
s Švedske. Tudi funkcijo Dynamic Sailing smo že videli pri Scanii, kjer sliši na ime Pulse&Glide.
Pri MAN-u se aktivira v načinu delovanja Efficiency+ in na ravnih
odsekih izmenjujoče pospešuje, prestavlja v prosti tek in koristi
funkcijo EcoRoll za zmanjševa-

nje porabe. V praksi to pomeni, da
tovornjak od nastavljene hitrosti
pospeši za 3 km/h, nato prestavi v prosti tek in počaka, da hitrost
pade 3 km/h pod nastavljeno, ter
nato zopet pospeši. S pomočjo
tega znaša prihranek pri gorivu do
dva odstotka.
S Švedske bodo v prihodnjem obdobju prišli še matrični LED-žarometi in nova družina 13-litrskih vrstnih šestvaljnih motorjev,
medtem ko so v obratni smeri Nemci povsem prevzeli razvoj
električnih tovornjakov, ki naj bi že
v letu do dveh ponudili doseg okoli 400 kilometrov. Ugiba se tudi,
da naj bi Scania koristila MAN-ove
motorje iz družine D15.
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največji kabini in različne izvedbe opremljenosti so nas v jutranjem soncu pričakali pred tovarno v Münchnu. Ko temu dodamo
le tri novinarje in sedem ur dolgo testno vožnjo po južni bavarski
in Avstriji, je jasno, da smo dobili odlično priložnost, da temeljito spoznamo izdelek, na katerega
Bavarci polagajo velike upe.

KAMERE PRIHAJAJO
KONEC LETA
Že ob zimski predstavitvi novih
modelov je bilo veliko vprašanj vezanih na vgradnjo kamer namesto
vzvratnih ogledal. MAN bo kamere
ponudil predvidoma še pred koncem letošnjega leta, saj so trenutno že v zadnjih fazah preizkušanj.
Z njimi bodo kot prvi proizvajalec nadomestili čisto vsa ogledala, torej tudi sprednje ogledalo nad
vetrobranskim steklom in stransko ogledalo nad vrati. Njuna slika se bo prikazovala na desnem
zaslonu, a le pri počasni vožnji. Tu
pa se razvoj ne konča; v naslednji fazi bodo nosilce, na katerih

Pri upravljanju s hitrostjo predvidljiv
topografski tempomat lahko uporablja tudi
podatke, kot so omejitve hitrosti, ovinki in
krožišča, ter temu prilagaja hitrost, tako da
je vožnja čim bolj ekonomična.

AVGUST/SEPTEMBER 2020
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Vozniki bodo cenili udobje, ki ga nudi kabina, in pregledno delovno mesto,
ki ga nudi nova armatura z odlično ergonomijo in dvema LCD-zaslonoma.
so nameščene kamere, opremili s
senzorji, ki bodo voznika pri manevriranju opozorili, v kolikor se bo
približal npr. steni ali kakšni drugi
oviri, v katero bi lahko zadel z nosilcem kamere.
Kamere bodo na voljo le kot dodatna oprema – v serijski bodo še
vedno ostala klasična ogledala,
ki so odlična, saj so z novo obliko
ohišja močno izboljšali vidljivost
in zmanjšali mrtvi kot pri A-stebričku. Prav tako so v celoti električno nastavljiva – to velja tudi za
prednje ogledalo nad vetrobran-

skim steklom, voznik pa vse nastavitve opravlja z le enim vrtljivim gumbom.

DVA MENJALNIKA IN 8
PROGRAMOV
Pri zmogljivejših motorjih iz družine D38 so tovornjaki opremljeni z
12-stopenjskim avtomatiziranim
menjalnikom ZF TraXon, medtem
ko je pri šibkejših motorjih D26
strankam na voljo izbira dveh; serijski je Scanijin 12+2-stopenjski,
ki mehansko prekine povezavo z
retarderjem, kadar ta ni aktiven, in

pri prestavljanju v višjo prestavo
koristi motorno zavoro za hitrejšo
uskladitev vrtljajev, opcijsko pa se
prav tako lahko odločijo za 12-stopenjski TraXon, ki je v primerjavi s švedskim izdelkom lažji za
kar 50 kilogramov. V obeh primerih je programska oprema krmiljenja menjalnika MAN-ova lastna in

Povsem nova vzvratna ogledala z ozkim ohišjem nudijo zelo dobro vidljivost in zmanjšujejo mrtvi kot, že
konec leta pa naj bi bile opcijsko na voljo tudi kamere, ki bodo nadomestile čisto vsa ogledala.
24
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povsem prilagojena karakteristikam motorjev. S ponudbo dveh različnih avtomatiziranih menjalnikov je MAN edinstven, saj drugi
proizvajalci ne nudijo te možnosti.
Voznik v vožnji težko opazi kakšne
večje razlike med obema menjalnikoma, po našem občutku je Scanijin nekoliko bolj odziven v nizkih
prestavah, kar pa potem kompenzira z bolj ekonomičnimi prenosnimi razmerji v višjih – seveda pa na
te vozne lastnosti močno vpliva
tud izbira prenosnega razmerja diferenciala.
V Münchnu so edinstveni še po
eni ponudbi, in sicer številu programov, ki jih nudijo za menjalnike, teh
je namreč kar osem. Poleg osnovnega programa Efficiency je tu Efficiency+ s strategijo, še dodatno
prilagojeno doseganju manjše porabe (takrat se maksimalna hitrost
omeji na 85 km/h, 'kick down' na
stopalki plina je onemogočen, prav

www. kamion-bus.si

Z novo obvolansko ročico se krmili retarder in menjalnik. Tu je še električna parkirna zavora ter sijajna rešitev dveh vrtljivih gumbov MAN
SmartSelect za upravljanje s celotnim infotainment sistemom.
tako pa ni možno ročno menjati
prestav), za izkoristek maksimalnih
zmogljivosti voznik lahko vključi
program Performance, za počasno in natančno manevriranje pa je
tu Manoeuvre, ki dovoli večje drsenje sklopke in omeji vrtljaje motorja. Poleg teh osnovnih programov
so za posebne potrebe na voljo še
sledeči programi: Offroad za gradbena vozila, ki vozijo izven urejenih cest, Emergency za intervencij-

ska vozila in povsem nov program
Tank za vozila, ki prevažajo tekočine v cisternah. Ta spremeni delovanje menjalnika in menjavanje
prestav tako, da bi bilo pljuskanja
tekočine v cisterni čim manj, kar izboljšuje udobje in vozne zmogljivosti ter povečuje varnost.
Voznik preklaplja med različnimi
programi delovanja menjalnika s
pomočjo vrtljivega gumba na desni obvolanski ročici, s katero med

drugim izbira smer vožnje in prosti
tek, ročno menjava prestave in aktivira motorno zavoro oz. retarder.

AKTIVNO POPRAVLJANJE
SMERI
Sistem Lane Return Assist, ki skrbi za ohranjanje tovornjaka znotraj
voznih pasov, zahteva nekaj malega privajanja. Pri svojem delovanju uporablja kamere in GPS-sistem ter naložene karte cest,

voznik pa si lahko prilagaja tudi
pozicijo znotraj voznega pasu, kjer
želi, da ga sistem ohranja (npr. bližje desnemu robu, na sredini ali
bližje levi črti). Ko se voznik preveč približa robu, se sistem aktivira, in sicer lahko s posegom v
elektrohidravlični krmilni sistem
aktivno popravi smer vožnje ali pa
le otrdi krmiljenje, tako da voznik
volana ne more zavrteti v 'napačno' smer.

AVGUST/SEPTEMBER 2020
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A ravno to je tisto, česar se mora
voznik privaditi, saj sistem na
tak način najpogosteje odreagira v zavojih, zato je sprva občutek zelo neprijeten. Razvojni inženirji MAN-a so ob tem povedali, da
že pripravljajo tudi drugo stopnjo
tega sistema, ki bo omogočala t. i.
drugo stopnjo avtonomne vožnje
in bo tovornjak samodejno sledil
poteku ceste.

VISOK NIVO UDOBJA
Po sedmih urah druženja z novim
bavarskim adutom se vtisi najprej
ustavijo pri udobju – tako vstopa-

LANE CHANGE
S UPPORT
MAN je prvi, ki je tovornjake
s po dvema radarjema opremil na obeh bokih. Ti med vožnjo spremljajo dogajanje na
obeh bokih in voznika opozarjajo, če se tam nahaja vozilo,
pri nižjih hitrostih in zavijanju
pa sistem Turn Assist zaznava
tudi pešce, kolesarje in mirujoče objekte, kot so npr. ograje in
semaforji.
Opozorilo v obliki rumenih
lučk, vgrajenih v A-stebriček,
je tristopenjsko; v prvi stopnji sveti le del lučk in voznika
samo obvešča na bližino vozila, druga stopnja se aktivira, če
bi voznik takrat vključil smernik, hkrati opozorilo zasveti močneje, na tretji stopnji pa
se doda še zvočni signal, če bi
voznik kljub prejšnjim opozorilom začel zavijati oz. menjati vozni pas.
Sistem LCS vozniku pomaga
tudi pri prehitevanju drugih tovornjakov na avtocesti, saj lahko vidi, kdaj ga je prehitel, in se
varno vrne na desni vozni pas.
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nje, gibanje po kabini in sama vožnja ponujajo zelo visok nivo udobja, in to bodo vozniki pri MAN-u
najbolj cenili. Nov, bolj natančen
krmilni sistem, dobro nastavljiv
volan in sedež ter dobra preglednost poskrbijo, da vožnja za voznika ni utrujajoča.
O povsem novi armaturni plošči
smo že pisali, zato se ne bomo
ponavljali, ampak samo dopolnili našo izkušnjo – prikaz na zaslonu je zelo pregleden, količina podatkov je ravno pravšnja, seveda
pa si voznik sredinski del prikaza
lahko prilagodi po svojih željah.
Tudi to je mogoče zelo hitro osvojiti, saj so stikala na volanu jasna.
Všeč nam je tudi, da jih je nekoliko več, saj tako voznik lahko hitro
in direktno spreminja več nastavitev, ne da bi jih moral iskati v menijih na osrednjem zaslonu.
Navduši tudi vrtljiv gumb SmartSelect z naslonom za roko – voznik lahko z njim med vožnjo hitro in natančno, predvsem pa
mnogo bolj varno kot pri zaslonih na dotik upravlja vse funkcije infotainment sistema, vključno
z navigacijo. Z njim so pri MAN-u
naredili velik korak v pravo smer.

Z novo zunanjo podobo MAN ostaja prepoznaven, pohvaliti
pa je treba še zelo dobre LED-žaromete z asistenco za dolgi
snop, ki bodo kmalu nadgrajeni še z matrično izvedbo.

Tudi ko voznik ne uporablja tempomata, mu sistem
EfficientCruise še vedno pomaga z nasveti glede na topografijo
terena, ki se izpišejo na osrednjem zaslonu.
ODLIČEN POMOČNIK ZA
ZASTOJE
Münchenska obvoznica 99 vsakodnevno postreže z zastoji in
tudi mi se temu nismo mogli izogniti, smo pa zato dobili izvrstno
priložnost, da preizkusimo sistem
ACC Stop&Go. Gre za dodatno
funkcijo radarskega tempomata,
ki vozniku močno olajša vožnjo
v zastojih. Ko se voznik znajde v
zastoju, mora aktivirati tempomat
in sistem bo samodejno sledil hitrosti vožnje kolone pred njim. Če
se vozila ustavijo, se ustavi tudi
tovornjak, in to na razdalji, ki ni
prevelika, da bi se pred nas ves
čas vrivala osebna vozila. Če se
kolona pred tovornjakom v roku
dveh sekund začne premikati, bo
povsem avtomatsko to storil tudi
tovornjak, če je postanek daljši

od dveh sekund, pa se mora za
ponovni začetek vožnje voznik le
dotakniti stopalke za plin in tovornjak bo speljal ter sledil vozilu
pred seboj.

HITER RAZVOJ
Pred leti smo imeli občutek, da
so v Münchnu nekoliko zaspali,
saj niso sledili trendom pri razvoju novih elektronskih in asistenčnih sistemov. A trenutna slika je
povsem drugačna; Bavarci so v
polnem zagonu in z napovedanimi novostmi, ki jih na trgu pričakujemo v prihajajočih mesecih,
ne le da bodo zaostanek povsem izničili, temveč bi lahko celo
prevzeli vodilno vlogo. In če zaključimo z mislijo iz uvoda – veliki čevlji so novemu TGX-u povsem prav.
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SKRB ZA VOZNIKE ALI
PROTEKCIONIZEM?

Novi evropski predpisi na področju
opravljanja prevozov naj bi poskrbeli za zmanjšanje nelojalne konkurence med prevozniki in za izboljšanje delovnih pogojev za voznike.
PIŠE Boštjan Paušer

E

vropski paket mobilnosti se je v
Bruslju pripravljal več let, pri tem
pa so se države članice razdelile v
dva tabora – vzhodnega, ki je nasprotoval številnim novostim, in zahodnega, ki jih je podpiral. Pri tem
seveda ni treba biti doktor znanosti, da bi odkrili ozadje – zahodna
Evropa želi omejiti nelojalno konkurenco, ki jo predstavljajo prevozniki z vzhoda.
Novosti so razdeljene v tri ključna
področja: kabotaža, napotitve voznikov v tujino ter delovni čas in
počitki voznikov. Seveda so vsa
ta področja že sedaj pravno urejena, a iznajdljivi prevozniki so
izkoriščali določene luknje ali nedorečenosti v predpisih, ki so onemogočale učinkovit nadzor. Poleg

28

kamion & bus

AVGUST/SEPTEMBER 2020

Ne glede na to, ali so novosti prevoznikom všeč
ali ne, jih bodo morali spoštovati.

tega so pri Evropski komisiji sledili tudi razvoju tehnologij in gospodarskih vozil ter začrtali nekaj
smernic za prihodnost.

VEČ POČITKA DOMA
Po novem naj bi bili voznikom zagotovljeni boljši pogoji za počitek, več pa ga naj bi preživeli tudi
doma. Pogoji za opravljanje rednega tedenskega počitka v trajanju
45 ur bodo sedaj bolj jasno definirani – voznik ga ne sme opraviti v vozilu, temveč v primerni namestitvi z ustreznimi bivalnimi in
sanitarnimi pogoji, katere strošek
mora plačati delodajalec. To velja
tudi za vsak tedenski počitek, daljši od 45 ur (npr. prazniki).
Voznikovo delo mora biti orga-

Čeprav so že obstoječi predpisi prepovedovali opravljanje rednega
tedenskega počitka v kabini, je v spremembah to sedaj še bolj
natančno definirano, tako da ni več dvomov.

www. kamion-bus.si

Novosti naj bi
poskrbele, da
bodo vozniki več
časa preživeli
doma – najkasneje
po štirih
zaporednih tednih
se bo voznik moral
vrniti domov,
podjetje pa bo o
tem moralo voditi
ločeno evidenco.

nizirano tako, da lahko več časa
prebije doma – to pomeni, da se
mora voznik najkasneje po štirih
zaporednih tednih vrniti domov,
kjer prebije najmanj redni tedenski
počitek v trajanju 45 ur. Voznik se
mora vrniti domov na redni tedenski počitek, tudi če je v tujini pred
tem opravil dva skrajšana teden-

Voznik bo lahko prekoračil dnevni in tedenski čas vožnje, če se
bo zato lahko vrnil domov in bo temu sledil tedenski odmor.

ska počitka. Podjetje mora o tem
voditi posebno evidenco za potrebe inšpekcijskega nadzora.
Pametni tahografi bodo s pomočjo GPS pozicioniranja oz. globalnega navigacijskega satelitskega
sistema (GNSS) zaznavali prehode meje, na ostalih pa bo moral voznik po prečkanju meje na

ma bodo prevozi za lastne potrebe in prevozi delovne opreme, če
vožnja ni voznikova glavna naloga
(npr. obrtniki, servisna dejavnost).
Prav tako naj bi za vozila do 3,5
tone postala obvezna licenca za
opravljanje prevozov.
Spreminjajo se nekatere izjeme,
pri katerih uporaba tahografa ni
potrebna, npr.
za prevoz gradbene mehaniLeta 2017 je bilo 50 % vseh kabotaž
zacije v radiju
v EU opravljenih na območju Nemčije
100 kilometrov od sede– od tega so jih 40 % opravili poljski
ža podjetja, če
prevozniki.
vožnja tovornjaka ni vozniprvem primernem mestu opravikova osnovna naloga (npr. je strojti ročni vnos spremembe države.
nik, ki bo v preostanku delovnega
Prav tako je predvidena obvezna
dne upravljal z gradbeno mehanizamenjava vseh starih tahografov
zacijo), za vozila, ki prevažajo svež
za pametne tahografe najkasnebeton (mešalniki beton in avto črje v roku treh let od začetka veljavpalke z mešalniki), in za vožnje
nosti novih predpisov.
po otokih s površino, manjšo od
2.300 km2, ki s celino niso povezni
TAHOGRAFI ZA KOMBIJE IN
z mostom.
NOVE IZJEME
Izjemoma bo voznik lahko prekoPomembna novost prihaja za doračil dovoljen dnevni in tedenski
stavnike, pri vozilih z največjo dočas vožnje za eno oz. dve uri, če
voljeno maso vozila ali vozila skubo to potrebno, da se vrne do sepaj s prikolico nad 2,5 tone bo od
deža podjetja, in bo temu sledil te1. julija 2026 obvezna uporaba tadenski počitek. V primeru, da sledi
hografa in s tem povezano sposkrajšan tedenski počitek, bo voštovanje pravil glede delovnega
žnjo lahko podaljšal za eno uro, v
časa, časa vožnje in počitkov. Izjeprimeru rednega tedenskega poAVGUST/SEPTEMBER 2020
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vah, saj so tam le začasno in se
ne integrirajo v lokalni trg dela,
je predvideno poenotenje pravil
in postopkov glede napotitve na
delo v drugo državo članico EU.
Vse države se bodo pri voznikih
morale držati usklajenih pravil in
ne bodo smele imeti individualnih zahtev ali postopkov. S tem
bo prevoznikom olajšano delo.

PREMOR PRI KABOTAŽI

Kombiji nad 2,5 NDM, ki so jim Nemci nadeli ime 'poljski sprinter', bodo morali imeti od leta 2026 dalje
vgrajene tahografe ter spoštovati vse s tem povezane predpise.
čitka pa za dve uri, z dodatnim 30
minutnim odmorom pred začetkom dodatnih dveh ur vožnje.

SEZNAM CERTIFICIRANIH
POČIVALIŠČ
Povečuje se obdobje, za katerega
se lahko kontrolira čas vožnje in počitkov iz tekočega dne + zadnjih 28
dni na tekoči dan + zadnjih 56 dni.
Do konca leta 2025 mora Evropska komisija pripraviti analizo glede uporabe sistemov, ki omogočajo
avtonomno vožnjo, in ugotoviti, kakšen vpliv imajo ti sistemi na pravila
o časih vožnje in počitkih, ter pripraviti ustrezne spremembe zakonodaje, če bo to potrebno.

Še leto prej, do konca leta 2024,
mora biti narejena analiza počivališč in varovanih parkirišč, že pred
tem pa mora biti izdelan seznam
ustreznih počivališč za gospodarska vozila, ki bodo prejela certifikat in nudijo osvetljena parkirišča,
možnost nakupa hrane, urejene toaletne prostore, električne priključke, preprečujejo kazniva dejanja
(npr. varovanje ali video nadzor)
in imajo opremo za komuniciranje
(telefon, brezžično omrežje).

ENOTNE NAPOTITVE
VOZNIKOV
Ker so vozniki specifični glede
opravljanja dela v drugih drža-

Evropska komisija mora narediti analizo ustreznih in certificiranih
počivališč, ki izpolnjujejo zahteve za varen in udoben počitek voznikov.
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Sistem kabotaž, ki je bil vpeljan
leta 1990 s kvotami, ostaja še naprej v veljavi – prevoznik torej
lahko na ozemlju držav EU opravi tri kabotaže v sedmih dneh.
Novost pa je, da po tem obdobju
sledi štiridnevni premor, preden
zopet lahko z istim vozilom v isti
državi opravi naslednjo kabotažo.

Čas kontrole na cesti se iz dosedanjih zadnjih 28 dni povečuje na
tekoči dan + 56 dni.

www. kamion-bus.si

Vozila se bodo morala vrniti v državo, kjer ima podjetje
sedež, najkasneje po osmih tednih vožnje.
Evropa začenja tudi boj proti t. i. 'poštni nabiralnik' podjetjem, ki imajo v neki državi le
prijavljeno podjetje, vse svoje prevoze pa opravljajo v drugih državah EU in na ta način
izkoriščajo določene prednosti, ki jih država nudi (npr. cenejši davki, možnost vstopa
na trg EU brez dovolilnic). Podjetje bo moralo določen delež prometa opraviti v državi,
v kateri ima registriran sedež, prav tako se bodo vozni-

ki morali na sedež podjetja vrniti najkasneje vsakih osem
tednov.
Novosti bodo stopile v veljavo po objavi v Uradnem listu
Evropske unije, kar naj bi se
zgodilo v prihodnjih tednih.
Spremembe glede časov vožnje in počitkov imajo prehodno obdobje le 20 dni po objavi, medtem ko je za večino
ostalih sprememb do začetka
uporabe predvideno 18-mesečno prehodno obdobje.

KONEC PLAČEVANJA PO KILOMETRIH?
Spremenjena direktiva 561 bo sedaj še bolj jasno definirala,
da vozniki ne smejo prejeti plačila za opravljeno delo, ki temelji na številu prevoženih kilometrov, odstotkov od opravljenega prometa ali nagrade za hitrosti dostave.

VIDE PRILOGA
POGLEJTE NA

www.kamion-bus.si

Iveco
S-Way

www. kamion-bus.si

TOP 100

32

CESTNI PREVOZ BLAGA

DEJAVNOST H 49.410 - CESTNI PREVOZ BLAGA

NAZIV IN SEDEŽ PODJETJA

CELOTNI
PRIHODKI
(EUR)

ČISTI
DOBIČEK /
ŠTEVILO
IZGUBA (EUR) ZAPOSLENIH

1

KLEMEN TRANSPORT, KLEMEN PIŠKUR s.p.

36.325.760

1.678.557

332

2

AVTOTRANSPORTI KASTELEC KASTELEC LADO s.p.

34.505.011

1.158.596

212

3

EUROTEK TREBNJE, d.o.o.

30.400.202

370.503

172

4

FRIKUS d.o.o.

27.867.305

-1.554.149

170

5

T.L.SIRK d.o.o.

27.271.001

1.005.591

162

6

TRANSPORT FINEC d.o.o.

25.814.737

1.447.836

217

7

MILŠPED d.o.o.

22.679.848

112.374

142

8

HOEDLMAYR d.o.o.

21.732.002

-1.054.564

167

9

JURČIČ & CO., d.o.o.

20.257.157

594.234

172

10 PETRANS d.o.o.

20.144.298

92.046

117

11 INTERLINE d.o.o.

19.420.687

517.615

3

12 TNT EXPRESS WORLDWIDE, d.o.o.

18.188.761

474.078

94

13 GLOBAL SISTEM d.o.o.

18.034.078

278.893

145

14 PLOJ d.o.o.

17.906.344

261.166

138

15 SIGR d.o.o.

17.002.738

113.492

22

16 ŠPEDICIJA GOJA d.o.o.

16.740.975

458.759

115

17 GATIS d.o.o. Šempeter pri Gorici

16.322.738

943.661

48

18 PFEIFER d.o.o.

14.731.697

795.200

113

19 KO-TRANS d.o.o.

14.525.950

728.383

127

20 KAASS - AVTO d.o.o.

13.476.856

861.762

61

21 EURODINAMIKA d.o.o.

13.198.885

1.040.203

71

22 BRUS d.o.o.

13.035.716

-249.519

115

23 FORBIZ d.o.o.

11.794.020

301.791

95

24 ŠUŠTAR TRANS d.o.o.

11.770.629

1.362.953

93

25 GLOBUS d.o.o. Metlika

11.688.806

158.370

91

26 TRANSPORT FRANGEŽ d.o.o.

10.538.586

66.286

90

27 ŽIHER d.o.o.

9.649.521

231.711

69

28 AVTOTRANSPORT KOVAČIČ d.o.o.

9.642.179

75.718

33

29 ŠKOFIC PROMET, d.o.o., Trstenik

9.363.648

654.393

32

30 KOPTRANS d.o.o.

9.096.342

44.396

8

31 TRANSMISION d.o.o.

9.094.150

96.929

76

32 AUTA MAROCCHI d.o.o.

8.759.287

-262.160

75

33 NASTRAN d.o.o.

8.636.832

79.213

85

34 SLO-CAR d.o.o.

8.632.814

40.975

38

35 SEČNIK TRANSPORT d.o.o.

8.565.326

869.951

70

36 OMAHEN-TRANSPORT d.o.o.

8.123.158

94.223

49

37 PAN TRANSPORT d.o.o.

8.118.704

145.758

60

38 BONTA d.o.o.

7.991.311

238.534

44

39 MAROLT BETON d.o.o.

7.986.397

502.885

23

40 VITRANS, d.o.o.

7.950.110

207.500

54

41 EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o.

7.712.004

165.739

62

42 BRANKO KOLENC, s.p.

7.637.815

17.658

29

43 CVETKA DIR d.o.o.

7.543.762

660.828

6

44 ANZELJ TRANSPORT d.o.o.

7.431.874

410.963

44

45 JUDEŽ d.o.o.

7.413.015

233.081

45

46 MELAVC d.o.o.

7.284.172

298.698

39

47 JATIS d.o.o. Ljubljana

7.071.113

-41.791

57

48 PREVOZI OLVO d.o.o.

7.036.242

347.434

37

49 TRANSCAT ADRIATIC d.o.o.

7.033.824

74.275

46

50 LKW NANINI d.o.o.

6.826.256

24.460

61
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V tabeli nudimo
pregled nad stotimi največjimi
slovenskimi podjetji, katerih
glavna dejavnost po standardni
klasifikaciji dejavnosti je cestni
prevoz blaga. Glavno merilo za
razvrstitev so čisti prihodki v
letu 2019 na podlagi zaključnega
računa.
PIŠE Boštjan Paušer

P

odatki za pripravo lestvice so bili zajeti julija
2020. Lestvica vključuje podatke o poslov-

nih subjektih, ki so do tega datuma oddali revi-

NAZIV IN SEDEŽ PODJETJA

AJVEČJIH

OZNIKOV BLAGA
[Powered by]

dirane podatke o svojem poslovanju ali pa
so bili njihovi podatki uporabljeni na podlagi
soglasja za objavo nerevidiranih podatkov.
Če podatke primerjamo z letom prej, vidimo,
da so se prihodki stotih največjih prevoznikov nekoliko povečali (+4,5 %), prav tako se
je povečalo število zaposlenih za kar dobrih
13 odstotkov, ob tem pa so poslovni rezultati malenkost slabši (–11,7 %).

CELOTNI
PRIHODKI
(EUR)

ČISTI
DOBIČEK/
ŠTEVILO
IZGUBA (EUR) ZAPOSLENIH

51 VIRNEK, d.o.o.

6.626.647

405.810

41

52 GLT d.o.o.

6.609.215

280.613

44

53 ZAMET d.o.o.

6.534.013

-97.976

14

54 TRAIG D.D., IVANČNA GORICA

6.497.049

15.260

55

55 KORLE LOGISTIKA d.o.o.

6.484.569

-175.169

58

56 EX d.o.o.

6.290.734

115.048

49

57 LOGISTIK LJUTOMER d.o.o.

6.196.109

406.564

48

58 SPACE LOGISTIC d.o.o.

6.174.777

103.961

5

59 JAN 2, d.o.o.

6.162.728

244.046

4

60 DRAGANOVIĆ d.o.o.

6.092.793

370.999

58

61 KATERN d.o.o.

6.076.496

107.324

37

62 KRISTL, d.o.o.

5.971.987

265.398

50

63 PREVOZI MAČEK, d.o.o.

5.966.363

258.570

48

64 ŠVAGELJ SEVERIN s.p.

5.947.852

54.390

32

65 AVTOPREVOZ BORUT FIJAVŽ d.o.o.

5.944.755

94.661

48

66 EASYTRANS d.o.o.

5.900.909

273.333

52

67 DVORNIK d.o.o.

5.820.391

75.166

52

68 TOPP d.o.o.

5.797.838

98.111

44

69 ZUMIKS TRANS d.o.o.

5.754.305

294.683

40

70 SANIMAR ROBERT BERGANT s.p.

5.709.250

69.806

36

71 STELE TRANS d.o.o.

5.585.405

29.261

42

72 LESTRANS d.o.o.

5.536.978

-454.460

26

73 ŠTEMPIHAR d.o.o.

5.429.638

241.790

23

74 BALKAN AVTO d.o.o.

5.394.052

447.553

37

75 TRANSPORT PUŠNIK, d.o.o.

5.390.676

238.966

49

76 AVTOPREVOZNIŠTVO DACAR d.o.o.

5.337.161

152.007

43

77 MARJAN BERGANT s.p.

5.309.551

54.822

34

78 TAURUS TRANSPORT d.o.o.

5.200.461

285.073

47

79 ŠTUPICA TRANSPORT d.o.o.

5.150.160

197.010

47

80 NOVAK TRANS d.o.o.

5.137.596

102.024

52

81 NOVAK TRANSPORT d.o.o.

5.054.173

65.562

66

82 JANČIČ d.o.o.

5.013.095

120.658

38

83 BRCE d.o.o.

5.012.648

302.637

86

84 FLORO d.o.o.

4.997.603

173.265

19

85 TINLES, d.o.o.

4.978.404

261.756

35

86 KURNIK TRANSPORT d.o.o.

4.960.843

69.541

22

87 JOŽE ŠUŠTERIČ S.P.

4.954.267

18.682

12

88 ROADFLYERS d.o.o.

4.935.440

3.741

1

89 MP-TRANS d.o.o.

4.926.000

78.956

13

90 GOLINE, d.o.o.

4.877.549

-133.520

35

91 JOEBSTL d.o.o.

4.872.616

-39.249

11

92 TRADEXTRANS d.o.o.

4.858.392

435.248

27

93 BLUMEN MARKET d.o.o.

4.765.117

410.531

48

94 TINTTER, d.o.o.

4.741.719

61.530

36

95 DP ZALIV d.o.o.

4.696.161

310.230

31

96 SEMENIČ TRANSPORT d.o.o.

4.691.645

7.443

46

97 DOLINŠEK TRANSPORT d.o.o.

4.651.859

397.695

34

98 B. MAKOVEC TRANSPORT d.o.o.

4.624.434

167.704

39

99 DOBRAVC TRANSPORT d.o.o.

4.597.014

386.128

29

100 BZ TRANSPORT d.o.o.

4.590.614

194.818

41
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LOGISTIČNA PODJETJA

H 52.210 SPREMLJAJOČE STORITVENE DEJAVNOSTI V KOPENSKEM PROMETU /
H 53.100 IZVAJANJE UNIVERZALNE POŠTNE STORITVE / H 52.240 PRETOVARJANJE /
H 52.290 ŠPEDICIJA IN DRUGE SPREMLJAJOČE PROMETNE DEJAVNOSTI /
H 53.200 DRUGA POŠTNA IN KURIRSKA DEJAVNOST / H 52.100 SKLADIŠČENJE

NAZIV IN SEDEŽ PODJETJA

CELOTNI
PRIHODKI
(EUR)

ČISTI
DOBIČEK /
ŠTEVILO
IZGUBA (EUR) ZAPOSLENIH

1

DARS d.d.

523.120.872

139.611.455

1.212

2

POŠTA SLOVENIJE d.o.o.

238.907.230

4.157.023

5.451
1.487

3

LUKA KOPER, d.d.

231.313.236

38.818.611

4

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE

129.806.297

24.625.034

61

5

INTEREUROPA d.d.

115.894.794

3.387.948

582

6

GLOVIS EUROPE GmbH, Podružnica Koper

92.579.566

5.048.478

17

7

BTC d.d.

74.645.107

7.325.832

479

8

DSV TRANSPORT d.o.o.

49.772.446

532.387

158

9

SCHENKER d.d.

151

45.606.371

1.765.850

10 CARGO-PARTNER d.o.o.

44.373.714

-881.239

99

11 KUEHNE + NAGEL d.o.o.

41.515.124

-300.468

198

12 VOLNIK d.o.o.

38.253.545

152.729

2

13 AGROCORN d.o.o.

31.690.288

144.252

23

14 DHL GLOBAL FORWARDING, d. o. o.

29.984.810

100.703

61

15 GEFCO ADRIA d.o.o.

25.448.090

276.704

29
125

16 DHL EKSPRES (Slovenija), d.o.o.

22.001.223

338.592

17 FERSPED, d.o.o.

21.447.205

1.652.702

61

18 RHENUS LOGISTIKA d.o.o.

20.658.166

450.883

21

19 BOXLINE UCL d.o.o.

18.946.843

52.783

28

20 GENERAL LOGISTICS SYSTEMS d.o.o.

18.031.931

1.430.653

66

21 FMS LOGISTIKA d.o.o.

17.453.829

95.522

17

22 IZBERI d.o.o.

14.436.457

-281.721

19

23 HMEZAD - TMT, d.o.o., Ljubljana

12.706.916

270.590

9

24 RCM d.o.o.

12.679.773

287.344

49

25 NEUTRON 900 d.o.o.

11.615.639

1.127.466

19

26 ADRIATIKAGENT d.o.o.

11.045.226

274.350

28

27 T.T. CARGO d.o.o.

11.006.668

176.650

3

28 COMARK, d.o.o.

9.892.168

560.870

17

29 PS LOGISTIKA d.o.o.

8.930.077

232.875

64

30 FOR TRANS d.o.o.

8.773.859

210.419

11

31 F.A. MAIK d.o.o.

8.517.850

327.494

73

32 PGS KOPER d.o.o.

7.982.289

-86.242

33

33 ALFA SP d.o.o.

7.970.188

358.760

19

34 2HM LOGISTICS d.o.o.

7.394.952

63.314

14

35 SOCIETE AIR FRANCE, Podružnica Ljubljana

7.370.960

-1.835.981

3

36 LANA d.o.o., Sežana

7.242.498

206.849

7

37 TRIAK d.o.o. Ljubljana

6.812.763

210.779

5

38 S.A.GE.M. KOPER d.o.o.

6.730.634

46.759

7

39 VIES LTD d.o.o.

6.569.411

308.677

17

40 KMP LOGISTIKA d.o.o.

6.498.280

40.537

0

41 ADRIATIK EKSPRES d.o.o.

5.924.111

157.675

7

42 EKOL LOGISTIKA d.o.o.

5.397.784

451.725

10

43 EUROPACIFIC d.o.o.

5.376.055

29.359

16

44 NAVIGO LOGISTIKA d.o.o.

5.166.543

100.958

3

45 TRADE LOGISTICS d.o.o.

5.114.999

128.927

3

46 KOLI ŠPED, d.o.o.

5.035.609

147.152

48

47 TRANSAGENT, d.o.o., Koper

4.986.062

17.661

14

48 SKALA d.o.o.

4.694.511

94.593

9

49 ABC LOGISTIKA d.o.o.

4.640.407

88.610

6

50 TOP HRVATIN d.o.o.

4.562.603

84.432

6

kamion & bus

AVGUST/SEPTEMBER 2020

100
NA
LOGISTIČNI

PIŠE Boštjan Paušer Na seznamu stotih
in ostalih spremljajočih dejavnosti
podjetja, razvrščena po čistih prih
nega računa.
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P

odatki za pripravo lestvice so bili zajeti julija 2020. Lestvica vključuje podat-

ke o poslovnih subjektih, ki so do tega datuma oddali revidirane podatke o svojem

CELOTNI
PRIHODKI
(EUR)

ČISTI
DOBIČEK/
IZGUBA (EUR)

ŠTEVILO
ZAPOSLENIH

51 JAKOB'S CENTER d.o.o.

4.516.036

302.489

3

52 STANDARD LOGISTIC d.o.o.

4.483.709

12.264

1

53 ECC d.o.o.

4.443.112

200.074

144

54 AMSTAF, d.o.o.

4.417.545

120.793

10

55 OSSIS ŠPEDICIJA d.o.o.

4.356.271

20.318

37

56 INTERLOGIS d.o.o.

4.183.789

55.657

21

57 EXPRESS d.o.o.

4.046.517

91.516

9

58 AUGIMOUNT LOGISTIKA d.o.o. - v stečaju

4.029.054

-712.591

13

59 TRAUSSNIG, d.o.o.

4.017.288

253.272

12

60 FINING d.o.o.

3.676.756

26.759

6

61 LOTRANS d.o.o.

3.666.353

41.628

37

62 VIT LOGISTIKA d.o.o.

3.484.993

58.865

8

63 GASTLOG d.o.o.

3.395.231

82.324

2

64 EFTEC SL d.o.o.

3.334.187

7.832

5

65 BELISAR d.o.o.

3.233.122

45.507

3

66 SPEED d.o.o.

3.212.326

23.398

11

67 AP LJUBLJANA D.D.

3.104.211

644.184

33

68 ARKADIA, d.o.o.

3.086.773

31.457

29

69 E JIMM d.o.o.

3.044.595

44.569

8

70 TMARK d.o.o.

2.977.230

29.602

1

71 SPED STAR d.o.o.

2.933.415

225.156

3

72 RNS, d.o.o.

2.925.699

159.001

8

73 GANCO d.o.o.

2.807.219

24.477

3

74 ENGLMAYER d.o.o.

2.789.346

-10.975

8

75 SABOD d.o.o.

2.727.293

6.970

26

NAZIV IN SEDEŽ PODJETJA

AJVEČJIH

IH PODJETIJ

največjih podjetij s področja logistike
i v transportu predstavljamo največja
hodkih v letu 2019, na podlagi zaključ-

poslovanju ali pa so bili njihovi podatki uporabljeni na podlagi soglasja za objavo nerevidiranih podatkov.
Podobno kot pri prevozu blaga se je tudi promet
stotih največjih logistov lani povečal (+11,7 %), istočasno je zraslo število zaposlenih (+7,4 %), medtem ko so bili poslovni rezultati slabši (–7,2 %).

76 STT d.o.o.

2.683.694

8.011

2

77 NT LOGISTIKA, d.o.o.

2.667.239

16.263

24

78 HTNS KOPER d.o.o.

2.649.555

129.273

4

79 RHI d.o.o.

2.622.953

39.342

4

80 LAGERMAX AED d.o.o.

2.559.053

-180.892

9

81 ALFOM d.o.o.

2.531.780

14.253

24
5

82 KANDID TRANS d.o.o.

2.518.227

24.323

83 T-RAIL TRADE d.o.o.

2.509.057

303.242

0

84 BSL d.o.o.

2.504.313

565.709

10

85 PREZA LOGISTIKA d.o.o.

2.500.883

399.818

6

86 TRANSPORT + PARTNER, PETER LOBE s.p.

2.463.484

34.207

4

87 IBT KOBLER d.o.o.

2.459.431

11.419

2

88 IFT MO-VE d.o.o.

2.452.536

66.153

10

89 SIMPEX KRANJ d.o.o.

2.369.576

34.999

6

90 NUNNER LOGISTIKA d.o.o.

2.360.020

37.375

15

91 HOYER d.o.o.

2.328.032

29.382

23

92 PORTŠPED d.o.o.

2.319.330

254.167

7

93 ADRIATIK LOGISTIKA d.o.o.

2.237.525

19.786

1

94 GLOBAL LOGISTIC, d.o.o.

2.234.255

64.128

4

95 TRADE TRANS ADRIA d.o.o.

2.198.827

-30.383

4

96 CONBULK d.o.o.

2.156.536

52.829

2

97 GEMINI BILJE d.o.o.

2.152.339

252.617

11

98 FIC, d.o.o.

2.115.822

73.342

7

99 4M4U SKUPINA d.o.o.

2.104.130

23.606

10

100 MAKSMAIL d.o.o.

2.093.795

4.160

3
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CESTNI POTNIŠKI PROMET

H 49.310 MESTNI IN PRIMESTNI KOPENSKI POTNIŠKI PROMET
H 49.391 MEDKRAJEVNI IN DRUGI CESTNI POTNIŠKI PROMET

NAZIV IN SEDEŽ PODJETJA

CELOTNI
PRIHODKI
(EUR)

ČISTI
DOBIČEK
/ IZGUBA
(EUR)

ŠTEVILO
ZAPOSLENIH

1

LPP d.o.o.

54.766.143

265.787

870

2

Arriva Alpetour d.o.o.

23.640.438

2.692.511

311

3

ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA d.o.o.

22.687.655

7.506.212

234

4

ARRIVA ŠTAJERSKA d.d.

16.885.867

987.113

278

5

AP MS d.d.

7.999.379

366.671

138

6

ARRIVA KAM-BUS d.o.o.

4.894.571

172.006

78

7

INTEGRAL BREBUS BREŽICE d.o.o.

4.753.445

129.846

76

8

INTEGRAL VOZNIK d.o.o.

3.222.380

36.710

43

9

JAMŠEK d.o.o.

3.068.900

129.155

8

10 MPOV d.o.o. Vinica

2.998.388

64.372

35

11 FLUCHER TURIZEM d.o.o.

2.665.909

75.409

27

12 SINTRAKO d.o.o.

2.539.883

62.747

26

13 TAJHMAN TURIZEM, d.o.o.

2.407.522

285.810

22

14 APS D.D.

2.170.326

14.462

28

15 LARIS d.o.o.

2.084.555

334.329

9

16 NERED d.o.o.

1.852.488

248.225

13

17 AVTOŠOLA PRAH SEVNICA, ANTON PRAH, s.p.

1.807.620

2.970

32

18 EUROTOUR d.o.o. Novo mesto

1.741.830

82.264

11

19 MIVAX d.o.o. Nova Gorica

1.733.912

187.556

18

20 AVTOPREVOZNIŠTVO MARTIN - VALENTINA FRELIH s.p.

1.688.099

43.017

18

21 STREET TOUR, d.o.o., Portorož

1.619.726

27.833

20

22 TOP LINE d.o.o. Portorož

1.541.563

56.875

17

23 TEMNA LUNA 5 d.o.o.

1.475.392

71.064

15

24 RANCAS d.o.o. Ljubljana

1.458.864

19.666

10

25 KB POTOVANJA1 d.o.o.

1.379.633

69.600

7

26 GRATOURS, d.o.o. Škofja vas

1.371.146

42.895

11

27 N.M. BUS, d.o.o.

1.352.996

113.858

9

28 METEOR, CERKLJE, d.o.o.

1.260.511

70.108

11

29 GERČAR PREVOZI d.o.o.

1.198.157

73.946

10

30 TADEJ POLIČNIK s.p.

1.195.008

18.257

3

31 VANDROV'C d.o.o.

1.180.460

28.363

6

32 DKMK d.o.o.

1.076.004

56.292

7

33 EKSTRA BUS, d.o.o.

1.071.961

18.750

9

34 POHORJE TURIZEM d.o.o.

1.063.052

34.277

11

35 SPIDI, d.o.o.

1.054.943

81.638

0

36 RADIKA PREVOZI d.o.o.

1.000.307

25.585

13

37 ZUP PREVOZI d.o.o.

973.799

73.863

14

38 GASHI TOURS d.o.o.

967.186

36.350

42

39 EUROPA BUS CH d.o.o.

912.429

30.760

7

40 EDVARD VENGUST, d.o.o.

884.726

27.205

5

41 VUČKO TOURS ŽELJKO VUKOJEVIĆ S.P.

858.917

7.899

8

42 RUDI TURS d.o.o.

847.394

86.448

8

43 JEREB d.o.o.

830.011

13.170

3

44 PEČELIN d.o.o.

829.572

46.624

5

45 KAJIČ d.o.o.

787.992

1.368

9

46 Danijel Rašić s.p.

779.724

65.614

9

47 M&M TOURS , MITJA MOŠKOTEVC s.p.

758.664

29.174

6

48 PREVOZI IN STORITVE OBLAK d.o.o.

747.982

73.116

7

49 PETER MIRT s.p.

738.769

23.118

5

50 LAPUH JOŽE, s.p.

703.916

12.039

2
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NAJVEČJIH
CESTNIH
POTNIŠKIH
PREVOZNIKOV
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Predstavljamo
pregled nad petdesetimi
največjimi slovenskimi podjetji
v letu 2019, ki se po standardni
klasifikaciji dejavnosti primarno
ukvarjajo s cestnim prevozom
potnikov.
PIŠE Boštjan Paušer

P

odatki za pripravo lestvice so bili zajeti julija 2020. Lestvica vključuje podatke o poslovnih subjektih, ki so do tega datuma oddali
revidirane podatke o svojem poslovanju ali pa
so bili njihovi podatki uporabljeni na podlagi
soglasja za objavo nerevidiranih podatkov.
Trg na področju prevoza potnikov je bil stabilen, prihodki so zrasli (+8,7 %), malenkost pa
se je povečalo tudi število zaposlenih (+2 %).

www. kamion-bus.si

TAHOGRAFI

KONTROLA PAMETNIH TAHOGRAFOV

KAKO IZGLEDA

KONTROLA PAMETNIH TAHOGRAFOV?
Kakor verjetno veste, morajo biti od 15. junija 2019 vsa prvič registrirana gospodarska
vozila z NDM nad 3,5 tone na območju EU opremljena s pametnim tahografom, a z novo generacijo
tahografov se je spremenil tudi način njihove kontrole.
TEKST Matko Jović

G

lede na dejstvo, da je upravljanje s pametnim tahografom
zelo podobno (čeprav ne popolnoma) kot pri zadnji generaciji digitalnega tahografa, se za voznike
ni veliko spremenilo. Se je pa korenito spremenil način zakonske
kontrole tahografov, spremenil pa
se bo tudi postopek, po katerem
bodo nadzorni organi kontrolirali voznike.

POSTOPEK KONTROLE
Vsak tehnološki postopek se začne s prijavo vozila in od-

38
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piranjem delovnega naloga, preverjanjem podatkov o vozilu in z
osnovnimi administrativnimi preverjanji. Ampak v tem trenutku
nas to ne zanima. Zanima nas tehnika, kako v skladu z zakonodajo kontrolirajo pametni tahograf
in kaj je v postopku novega v primerjavi s "klasičnim" digitalnim tahografom.

www. kamion-bus.si

1

VSTAVLJANJE KARTICE IN
POVEZOVANJE S TAHOGRAFOM

Kontrolor vstavi v utor tahografa svojo digitalno delavniško kartico druge generacije, v
konektor tahografa pa istočasno priključi tako
imenovani VDO WorkShop Link. Gre za delavniški adapter
Bluetooth, ki poveže pametni tahograf in merilni instrument
– (tablico). Niti takšne delavniške kartica (GEN 2) niti vse
navedene merilne tehnike v času digitalnih tahografov še
ni bilo. Pametnih tahografov ni mogoče kontrolirati s staro
tehnologijo, ampak izključno z ustrezno novo opremo.

PREVERBA ŠTEVILKE
IMPULZATORJA NA
MENJALNIKU

2

Po vzpostavitvi povezave med pametnim tahografom in merilno opremo začnemo z osnovnimi preverjanji – npr. ob odpiranju pokrova tiskalnika mora
tahograf sporočiti, da je ta odprt, preverja se funkcionalnost
vseh gumbov na tahografu, delovanje zaslona, spremembe
delovnih aktivnosti, na kraju pa se pripravi prvi izpis tehničnih podatkov iz pametnega tahografa. V to preverjanje spada tudi preizkus, če je v spominu tahografa prijavljen senzor
(impulzator) na menjalniku ali kakšen drug (lažen), ki služi
za manipuliranje s signalom. Včasih so to delali s kablom, s
katerim so z zunanje strani povezali senzor in tahograf, danes za to potrebujemo posebno orodje – VDO KITAS Direct, tako da je celoten postopek enostavnejši in za tehnika, ki
ga opravlja, hitrejši.
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TAHOGRAFI

KONTROLA PAMETNIH TAHOGRAFOV

Med kontrolo ustreznosti delovanja impulzatorja je obvezno treba preveriti stanje njegovega konektorja – vse
mora biti originalno in brez kakršnih koli sledi manipulacije. Dobro je vedeti, da impulzator in tahograf prideta
skupaj v paru, in če se pokvari pametni tahograf, je obvezno treba zamenjati tudi senzor. V nasprotnem primeru to ni potrebno – ob zamenjavi senzorja je treba novega samo prijaviti v spomin pametnega tahografa in ga še
enkrat preveriti po zakonskih zahtevah. Da, bolj
zapleteno je (in tudi dražje bo) v primerjavi
z običajnim digitalnim tahografom.

VIZUALNA KONTROLA
IMPULZATORJA NA
MENJALNIKU

3

KONTROLA DELOVANJA MODULA DSRC

4

No, to je nekaj popolnoma novega. V vsakem pametnem tahografu sta modul in antena (na vetrobranskem steklu) za daljinski (brezžični) prenos osnovnih podatkov o vozilu, vozniku in tahografu do nadzornih služb. Gre za tako imenovani DSRC-modul in v okviru zakonske
kontrole tahografa je treba preveriti ustreznost njegovega delovanja. To naredijo s sprejemno anteno, postavljeno na določeni višini in oddaljenosti pred vozilom, ter s pošiljanjem testnega signala proti pametnemu tahografu. Če sprejemna antena prestreže zadovoljujoče število „pingov“, pomeni, da DSRC-modul
dobro deluje. Kontrolor nam iz svojih bogatih izkušenj pove, da še sedaj, leto po
tem, ko so začeli vgrajevati pametne tahografe, tu in tam naleti na posamezna
vozila uglednih znamk, pri katerih ta komunikacija ne deluje, zato ne more nadaljevati z njeno nastavitvijo.
Izdali vam bomo skrivnost – v številnih državah še nimajo opreme za daljinsko
kontrolo pametnih tahografov.

KONTROLA GNSS-MODULA
Tudi tukaj gre za nov postopek – preverjajo delovanje in natančnost modula GNSS. V žargonu navadno rečemo, da določamo
GPS-položaj vozila, a pametni tahograf lovi signale treh vrst satelitskih sistemov. Med kontrolo tahografa ugotavljajo, ali GNSS-modul v tahografu prikazuje položaj znotraj predpisanih
odstopanj, a kot merilna podlaga spet služi tablica VDO. Kontrolor pove, da še sedaj naleti na težave pri natančnem
določanju položaja vozila, ker tahografe pogosto namestijo tik pod pločevinasto streho kabine – v tem
primeru morajo navadno postaviti GNSS-antene nekam na vidno mesto v vozilu.

5
VHODNI TEST

6
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Končno smo prišli do merilne steze. Toda pred merjenji vozila – njegove
konstante – je potreben tako imenovani vhodni test. Preverijo natančnost prikaza in zapisa hitrosti, časa in prevožene razdalje. Če so ti
testi pozitivni oziroma znotraj dovoljenih odstopanj, se merjenja nadaljujejo. Če niso, ne preostane drugega, kot da pametni
tahograf (in senzor na menjalniku) zamenjajo, kar pa se zgodi zelo redko.

www. kamion-bus.si

MERJENJE KOEFICIENTA
VOZILA
Na 20-metrski razdalji na merilni stezi najprej izmerijo konstanto vozila. Na tej osnovi preračunajo koeficient na 1.000 km. Prej so meritev
lahko beležili ročno, ko je bilo vozilo na začetku in koncu merilne
steze – a to za pametne tahografe ni dovolj natančno.
Zdaj ni več mogoče in začetek ter konec merjenja se odvijeta popolnoma samodejno.
Naprava VDO Blue Meter se vakuumsko pritrdi na vrata kabine. Vozilo pelje mimo merilnih količkov, na
katera sta prilepljena odbojna trakova. VDO Blue Meter sproži in zaključi merjenje in meritev je do milimetra natančna.

7

Na stezi tudi funkcionalno preverjajo delovanje omejevalnika hitrosti – vsa s pametnim tahografom opremljena tovorna vozila in
avtobusi morajo imeti omejevalnik hitrosti. Ta tovornim vozilom ne
sme dovoliti, da bi na ravni cesti – ko se hitrost vzdržuje z močjo
motorja – presegla hitrost 90 km/h (hitrost avtobusov je nastavljena na 100 km/h). Lahko peljejo počasneje, hitreje pa ne. To preverjajo z računalnikom, tako da spremljajo, če se vbrizgavanje goriva
v motor prekine, ko vozilo doseže z VDO WorkShop Tabom nastavljeno hitrost 90 km/h. Sodobna vozila imajo elektronsko upravljane sisteme za napajanje z gorivom in vse deluje zelo natančno. To
pomeni, da bi morali vse redkeje videti tovorna vozila,
kako na avtocesti eno drugega prehitevajo z velikimi razlikami v hitrosti.

PREVERJANJE DELOVANJA
OMEJEVALNIKA HITROSTI
MERJENJE/RAČUNANJE
PREMERA POGONSKEGA KOLESA

9

8

Preverjanje dimenzij pnevmatik na pogonskih
kolesih je ena od najpomembnejših postavk pri
zakonski kontroli tahografov. Dimenzije pnevmatik
na vozilu morajo biti vpisane v homologacijo – če niso, mora vozilo najprej ponovno na tehnični pregled. Toda, ne oziraje se na
dimenzije, moramo med zakonsko kontrolo preveriti statični radij, to pomeni izračunati premer kolesa. To se naredi pri praznem in razbremenjenem vozilu (polpriklopnik je treba odklopiti), a če je na vozilu tovor, ki ga ni mogoče razložiti, ali so na
pogonski osi „narezane“ (REGROWABLE) pnevmatike, je pri preračunu treba uporabiti korekturne koeficiente.

AVGUST/SEPTEMBER 2020
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TAHOGRAFI

KONTROLA PAMETNIH TAHOGRAFOV

Plombe za senzor pametnega tahografa so popolnoma drugačne od dosedanjih svinčenih plomb. Biti morajo homologirane, vsaka zase pa oštevilčena. Številko plombe vpišejo
v spomin pametnega tahografa, plombirati pa je treba tako,
da električni konektor na senzorju v primeru kakršne koli cestne kontrole ostane dostopen. Eno in isto plombo lahko namestimo le enkrat, saj med njenim nameščanjem (ali odstranjevanjem) določeni deli počijo in se zato ne more uporabiti
večkrat. Ob menjavi plombe je treba iti še enkrat skozi ves postopek zakonske kontrole
tahografa.

PLOMBA PAMETNEGA TAHOGRAFA
NA SENZORJU MENJALNIKA

10

11

IDENTIFIKACIJSKA NALEPKA

Na koncu postopka je treba na stebriček "B"
med vrati prilepiti identifikacijsko nalepko z vsemi podatki o zakonski kontroli tahografa. Nalepko
prekrijejo z zaščitno folijo, ki jo varuje pred atmosferskimi vplivi in
pred poskusi morebitnih prirejanj podatkov na njej. Vozniki vedo,
da zaradi te nalepke, v primeru da podatki na njej niso ustrezni (datum, VIN-oznaka, registrska oznaka, dimenzije pogonskih pnevmatik, tehnične karakteristike kontrole tahografa itd.), ponekod lahko plačajo zelo visoko kazen. Zato vozniki, varujte jo, ker mora tam
ostati naslednji dve leti. Ob spremembi na vozilu (npr. druga registrska oznaka ali dimenzije pnevmatik) je potrebna ponovna zakonska kontrola tahografa.

Na koncu smo Borisa vprašali, če je
takšen način kontrole pametnih tahografov enak v vseh državah EU.
Odgovor je bil pritrdilen, saj izdelavo, kontrolo, vgradnjo, preverjanje,
delovanje in popravilo pametnih tahografov ter njihovih sestavnih delov predpisuje Uredba Komisije
(EU) 2016/799 in njena priloga I.C.
V slovenski pravni red so jo med
drugim prenesli s Pravilnikom o
odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje
hitrosti (Ur. l. RS, št. 24/2019).
Prva generacija pametnih tahografov je že med nami in v naših novih
vozilih, a govori se že o drugi generaciji pametnih tahografov. Ta naj bi
tehtala in zapisovala osne obremenitve in si zapomnila vsak prehod
državne meje – zaradi lažje kontrole kabotaže. Po napovedih naj bi se
ti tahografi pojavili v petih letih in takrat bodo dodatno preverili tudi njihove obstoječe module. "Veliki brat"
nas opazuje na različne načine in
tahograf je samo eden od njih.
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PRIMERJALNI TEST

N

ovi koncepti pri pogonskem
sklopu in aerodinamiki ter asistenčni sistem MAN EfficientCruise so znova poskrbeli, da je nova
generacija tovornjakov bolj varčna od svojih predhodnikov. TÜV
Süd je preveril in na testu dokazal zmanjšanje porabe goriva za
do 8,2%.

www. kamion-bus.si

TEST TÜV

684 KILOMETROV DOLG
PREIZKUS

Novosti pri pogonskem sklopu in aerodinamiki ter asistenčni sistem MAN EfficientCruise so poskrbeli,
da je nova generacija tovornjakov še posebej varčna.

Novi MAN porabi
8,2 % manj goriva
Februarja je MAN predstavil javnosti svojo novo generacijo
tovornjakov. Poleg edinstvene, vozniku namenjene pozornosti in
novega koncepta upravljanja je imela pri razvoju največjo prednost
učinkovita izraba goriva.

Po skupaj 684 kilometrih je znan
rezultat: pri novem MAN-u TGX
18.470 Euro 6d se je povprečna
poraba goriva zmanjšala za 8,2
% (v primerjavi s predhodnikom,
opremljenim z generacijo motorjev Euro 6c). Opravljeni sta bili dve
meritvi na 342-kilometrski testni progi, ki je vodila po avtocesti
in magistralnih cestah. Da bi dobili primerljive rezultate, so se na testnih vozilih pri obeh vožnjah izmenjevali polpriklopniki in vozniki.
Izbrani profil poti ustreza približno 90 % poti, ki jih opravijo vozila pri prometu na dolge razdalje v
Evropi.
"Manjši skupni stroški vozila so odločilni za uspeh naših strank. Novo
generacijo MAN-ovih tovornjakov
smo dosledno zasnovali za največjo učinkovitost in gospodarnost –
in v celoti dosegli želeni cilj! Zelo
nas veseli, da je to potrdil tudi test
neodvisne preizkusne organizacije. Pri tem bi se rad iskreno zahvalil celotni ekipi – izjemno delo," je
ob objavi rezultatov TÜV-a povedal
dr. Frederik Zohm, vodja raziskav in
razvoja MAN Truck & Bus.

AVGUST/SEPTEMBER
STUDENI/PROSINAC 2019.
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TEHNIKA

INDUSTRIJSKI VLAČILCI

SPECIALISTI ZA PO

V pristaniščih, na intermodalnih terminalih, v velikih logističnih centrih, skladiščih
ali proizvodnih obratih si danes transporta polprikolic praktično ne moremo predstavljati brez industrijskih vlačilcev; klasične izvedbe z dizelskimi motorji počasi nadomeščajo plinsko in električno
gnane, prihajajo pa tudi že različice s pogonom na vodik.
PIŠE Stephen Stenkiewitz

P

redhodniki aktualnih industrijskih vlačilcev so se pojavili že pred šestimi desetletji. Skozi
to obdobje so njihovi proizvajalci spremljali spremembe na cestnih vlačilcih, iz katerih so nastali, a
se od njih vseeno znatno razlikujejo. Za začetek so "prepolovili" kabino in jo namenili le za eno osebo. Nameščena je z leve ali desne
strani motorja in omogoča dobro
preglednost okoli celotnega vozila (360 stopinj). Vhod je lahko
z bočne strani, lahko pa tudi skozi drsna vrata na zadnji steni kabine, medtem ko je notranja višina
prilagojena lažjemu in hitrejšemu
dostopu do priključkov polpriklopnika. Industrijski vlačilci imajo
krajšo medosno razdaljo od cestnih – dvoosne različice največkrat okoli 3.000 mm, na voljo so
tudi večji s 3.200 do 3.250 mm
in redkeje daljši s 3.450 do 3.500
mm. Najnovejše različice poga-

Prilagodljiva višina sedla omogoča
prevoz vseh vrst polprikolic – od
standardnih do nizkopodnih.
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njajo dizelski motorji, ki izpolnjujejo zahteve norme Euro Tier V
(ta za vozila, ki vozijo izven javnih prometnic, velja od lanskega
leta). Tako evropski kot ameriški proizvajalci se največkrat odločijo za motorje znamk Cummins
in Volvo Penta, nekateri pa vgrajujejo tudi Mercedes-Benzove agregate. Motorne moči praviloma ne
presegajo 220 kW (300 KM), a za
večino nalog zadoščajo motorji moči okoli 118 kW (160 KM).
Ob dizlih se zadnje čase pojavljajo tudi različice na stisnjen zemeljski plin. Menjalniki so praviloma večstopenjski
avtomatski, pretežno Allisonovi,
posamezni proizvajalci pa vgrajujejo tudi transmisije znamke ZF.

PREDNOST V POSEBNOSTIH
Sedlo lahko s pomočjo hidravličnih batov prilagaja višino glede na potrebe (bati lahko dvigajo

Zmogljiv hidravlični sistem, ki
dviguje sedlo, lahko prenese
obremenitve do 32 ton.

www. kamion-bus.si

OLPRIKOLICE

Industrijski vlačilci se za premikanje polprikolic najpogosteje
uporabljajo v pristaniščih, logističnih središčih in večjih
proizvodnih obratih.
AVGUST/SEPTEMBER 2020
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TEHNIKA

INDUSTRIJSKI VLAČILCI

tudi prikolice, težje od 30 ton). To
omogoča vleko vseh vrst standardiziranih polprikolic, celo v parkirnem položaju – sprednji podporni
nogi polprikolice lahko ostaneta
spuščeni tudi med premikanjem.
Ker ta vozila navadno ne vozijo po javnih prometnicah, njihova največja hitrost redko presega
40 km/h. Lahko premagujejo nagibe do 15 stopinj, kar je tipičen
"vzpon" nalaganja in razlaganja v
RoRo (roll-on-roll-off) terminalih.
Nekateri vlačilci so certificirani za
premagovanje nagibov do 20 stopinj, čeprav jih v največji meri uporabljajo v pristaniščem prometu.

Skupna masa standardnih skupin
vozil (terminalski traktor+naloženi polpriklopnik) lahko znaša do
45 ton, a močnejše izvedbe lahko premikajo tudi do 250 ton (ko
po ravni površini vlečejo več priklopnih vozil). Na vlačilce je mogoče namestiti tudi vlečno kljuko za prikolice z rudo. To pa še
ni konec posebnosti, zaradi katerih imajo industrijski vlačilci veliko prednost v primerjavi s klasičnimi. Poleg naštetega so v vseh
situacijah okretnejši in enostavnejši za upravljanje ter manipulacijo s tovorom in še registrirati jih
ni potrebno.

GRE TUDI BREZ VOZNIKA
Finski Konecranes, proizvajalec
opreme za dviganje različnih tovorov,
razvija v sodelovanju s Terbergom
industrijski vlačilec prihodnosti
A-TT (Automated
Terminal Tractors).

Klasični industrijski vlačilci lahko kmalu ostanejo brez dela, ker prihajajo izvedbe, ki delujejo brez
voznika: pristanišča, železniški kontejnerski terminali, skladišča, logistični centri, vsi prostori, ki
jih nadzirajo z video kamerami in so pokriti s sateliti, so idealni za avtonomno vožnjo. Nekateri
izmed velikih proizvajalcev tovornjakov in terminalskih vlačilcev so s takšnimi projekti že pobegnili konkurenci.
Pri ZF-u in Terbergu so pred dvema letoma predstavili AutoTUG – vlačilec, ki deluje popolnoma
avtonomno, njegov razvoj pa naj bi zaključili naslednje leto. AutoTUG je kombinacija Terbergovega vozila in naprednih ZF-ovih rešitev avtonomne
vožnje. „Arhitekturo“ avtomatizacije sestavljajo
tri plasti: v prvi so senzorji in aktivatorji nižje ravni, ki poskrbijo za priključitev prikolice. Druga
plast je navigacijski sistem, tretja pa preprečevanje trkov in avtonomna kontrola. Avtonomno
vožnjo omogoča ZF-ov osrednji računalnik ProAI, ki v realnem času obdeluje vse informacije s
senzorjev in druge opreme (lidar, radar), se odloča in preračunava pot. Informacije se spreminjajo
v ukaze za motor, sistem za usmerjanje vozila in
zavore. Koordinirane funkcije vzdolžnega in boč-
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FINCI PRED DRUGIMI

nega usmerjanja omogočajo vlačilcu, da prevzame polprikolico in jo avtonomno pripelje do
rampe za praznjenje ali polnjenje. Ko se ta operacija zaključi, polprikolico vrne na mesto, kjer jo
je prevzel.

Terberg in ZF sta delujočo različico
avtonomnega industrijskega vlačilca AutoTUG
predstavila junija 2018, v prodajo pa naj bi šla
naslednje leto.

Finski proizvajalci industrijskih
vlačilcev so vodilni v Evropi. Tam
je sedež enega največjih proizvajalcev v panogi – Kalmarja (deluje v okviru skupine Cargotec, v kateri je tudi HIAB). Pri Kalmarju so
prve industrijske vlačilce izdelali
že leta 1958 in do danes po vsem
svetu dobavili več kot 70.000 teh
vozil. Podružnico imajo tudi v Severni Ameriki, kjer posluje njihova
družba Kalmar Ottawa. Drugi veliki
evropski proizvajalec je nizozemski Terberg Special Vehicles, sledi nemški MAFI Transport-Systeme, nekaj modelov pa ponuja tud
nemški KAMAG.
Industrijski vlačilci so zelo priljubljeni v Severni Ameriki, zato so
se tam v zadnjih nekaj letih ob
obstoječih proizvajalcih (Capacity Trucks, TICO) pojavili tudi novi
– Lonestar Specialty Vehicles, Organge EV.
Veliko proizvodnjo ima kitajska divizija gospodarskih vozil CNHTC
(pokriva 70 odstotkov domačega trga), ki ta vozila prodaja pod
eno od svojih številnih blagovnih
znamk – Hova. Vse bolj se prebija
tudi BYD, pri katerem razen električnih avtobusov in vlačilcev ponujajo tudi svoj, seveda električni
industrijski vlačilec.

Pri Terbergu so lani javnosti sporočili, da razvijajo industrijski vlačilec YT203-H2 s pogonom na vodik. Osnovo predstavlja električna
različica takšnega vozila z dodano opremo za skladiščenje vodika in
gorivnih celica za pridobivanje električne energije.

Pri Terbergu ponujajo tako imenovani distribucijski
vlačilec z nizkim podom kabine, namenjen natančnejšemu
premikanju polpriklopnikov, vleče lahko do 75 ton skupne
mase, dovoljena obremenitev sedla pa je 36 ton.

www. kamion-bus.si

S POGONOM NA VODIK

Industrijski vlačilci bodo kmalu namesto škodljivih izpušnih
plinov izpuščali samo čisto vodo.

ELEKTRIČNE IZVEDBE
Ameriško podjetje Lonestar
SV je staro šele šest let in
je že predstavilo svoj triosni
električni vlačilec.

Terbergov električni
terminalski vlačilec
nove generacije YT203EV naj bi bil evropskim
kupcem na voljo do
konca leta 2020.

Za razliko od električnih cestnih vlačilcev, pred katerimi je še dolga
gonski sklop razvije največjo moč 235 kW/315 KM, ob največjem napot, da postanejo pravi serijski proizvodi, električne industrijske vlavoru 3.100 Nm, stalna moč znaša 145 kW/194 KM, stalni navor pa
čilce že nekaj let redno uporabljajo. Medtem ko evropski proizvajalci
1.055 Nm. Ta pogonski sklop je mogoče vgraditi tudi v obstoječe konprednjačijo s ponudbo konvencionalnih modelov, nekaj start-up podjevencionalne industrijske vlačilce.
tij iz ZDA vodi pri razvoju in proizvodnji električnih različic.
Vsi električni vlačilci imajo v osnovi enake ali
zelo podobne lastnosti: pogonske sklope, ki jih
po moči lahko primerjamo z dizelskimi, litij-ionske akumulatorje, sisteme za hitro polnjenje
in mehanske komponente uglednih svetovnih
proizvajalcev.
Eden najnovejših triosnih električnih industrijskih vlačilcev, Lonestar SV T22, s pogonsko
konfiguracijo 6×2 je predviden za skupno maso
do 45.800 kg. Kapaciteta akumulatorjev znaša 220 kWh, kar omogoča 22 ur neprekinjene- Kalmarova ameriška divizija Kalmar
Terbergov električni vlačilec je od leta
2015 aktiven v logističnem oddelku
ga delovanja (za polnjenje s hitrim polnilnikom Ottawa je svoj prvi električni vlačilec T2E
skupine BMW v Münchnu.
moči 150 kW sta potrebni samo dve uri). Po- predstavila pred dvema letoma.
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VOZILI SMO

MERCEDES-BENZ eCITARO

NAJBOLJŠE

PRIDE NA KONCU
Mercedes je relativno pozno predstavil serijsko različico
električnega mestnega avtobusa. Toda čakanje se je izplačalo, saj gre pri
eCitaru za tehnološko zelo dovršen izdelek. Po prvi vožnji v Nemčiji smo ga
sedaj imeli priložnost preizkusiti tudi v Ljubljani.
PIŠE/FOTO Boštjan Paušer

O

ba največja evropska proizvajalca avtobusov (MAN in Mercedes) sta relativno pozno vstopila
v svet elektromobilnosti. Pri Mercedesu razlagajo, da so s svojim proizvodom namenoma počakali na
pravi trenutek, ko je povpraševanje
na trgu dovolj veliko za serijsko proizvodnjo in je tehnologija dovolj razvita, da omogoča zanesljivo in cenovno dostopno uporabo.
Če pogledamo prodajne številke,
je bil trenutek vstopa na trg vsekakor pravi – lani je bilo v zahodni
Evropi prvič registriranih več električnih avtobusov kot v prejšnjih
sedmih letih skupaj (1.678 novih
avtobusov v letu 2019), že samo v
primerjavi z letom 2018 (ko je bilo

do osem modulov baterij pa je lahko še na
strehi. Njihova pozicija
se lahko premika naprej in nazaj glede na
konfiguracijo potniškega prostora, tako
da se doseže optimalIzkušnje na ljubljanskih ulicah
na razporeditev mase
so pokazale, da je realni doseg
in osnih obremenitev.
okoli 250 kilometrov.
Maksimalna kapaciteta baterij (v primeBATERIJE V ZADKU IN NA
ru izbire desetih modulov, kot jih
je imel naš testni avtobus) trenutSTREHI
Avtobus je lahko opremljen z do
no znaša 243 kWh, kar pomeni, da
12 moduli baterij NMC (nikelj-manima eCitaro najmanj 150 kilomegan-kobal), ki so razporejene v zatrov dosega z enim polnjenjem.
dku (tam so štirje moduli), od dva
Ob tem moramo posebej poudariprvič registriranih 548 električnih
avtobusov) pa se je številka potrojila. Pri tem si je Mercedes v svojem prvem letu na trgu s 126 eCitari že uspel odrezati 7,5 odstotka
evropskega trga.

Veliko je črnih površin, ki povezujejo vetrobransko steklo v prikazovalnik napisov in se na boku iz
stranskih stekel nadaljujejo navzgor proti strehi, s čimer so optično zakrili povečano višino avtobusa, v
kateri se med drugim skrivajo baterije. Ravno za 28 centimetrov višja višina je tudi edina dimenzijska
razlika, če električnega eCitara primerjamo z običajnim.
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nih pogojih ljubljanskega potniškega prometa, kjer so se z enim polnjenjem baterij gibali ravno okrog
te številke prevoženih kilometrov.
Že konec letošnjega leta prihaja nova (druga) generacija baterij, ki bodo minimalni doseg povečale na najmanj 200 kilometrov
(do 396 kWh), sledile naj bi jim t. i.
solid state baterije s trdnim elektrolitom (do 441

kWh), za leto 2022 pa je napovedana tudi izvedba e-Citara REX
(Range Extender) s podaljševalnikom dosega v obliki gorivnih celic, ko naj bi doseg po predvidevanjih dosegel številko okoli 400
kilometrov.

POLNJENJE BATERIJ
Krmilna enota baterijskega sklopa skrbi za uravna-

vanje napetosti – to pomeni, da je
napetost v vseh celicah baterijskega modula ves čas enaka tako pri
praznjenju kot pri polnjenju, s tem
ne prihaja do preobremenitve posameznih celic, kar optimira avtonomijo in podaljšuje življenjsko
dobo baterij.
Polnjenje baterij poteka prek standardiziranega priključka CCS (max
150 kW in 200 A), ki je nameščen
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ti, da Mercedes za razliko od ostalih proizvajalcev navaja najmanjši doseg, torej ko vozilo obratuje v
najslabših možnih pogojih (maksimalna obremenitev, vključeno
ogrevanje in zahtevna topografija
terena). Če pogoji vožnje niso tako
zahtevni, je doseg lahko mnogo
večji in z desetimi moduli baterij
celo preseže 250 kilometrov. To se
je potrdilo tudi pri preizkusu v real-

Čeprav eCitaro temelji na klasičnem
Citaru, pa so ga oblikovno navzven
toliko spremenili, da se že na daleč
loči od tistih z motorjem z notranjim
izgorevanjem.
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MERCEDES-BENZ eCITARO
POGON
Elektromotor
Moč
Navor
Prenosno razmerje
Baterije
Število baterijskih
modulov
Kapaciteta

ZF AVE 130,
asinhron, v
pestih
2x 125 kW (340
KM)
2x 485 Nm
elektromotor
(2x 11.155 Nm
na kolesih)
1 : 23
litij-ionske, NMC
(nikelj-mangan-kobalt)
10
243 kWh

DIMENZIJE
Dolžina (mm)

12.135

Širina (mm)

2.550

Višina (mm)
3.400
Največja dovoljena
20.000
masa vozila (kg)
Medosna razdalja (mm) 5.900
Število sedežev

32

Število stojišč

44

Potniška kapaciteta

76

PRENOS MOČI
Pogon na zadnja kolesa, portalna os ZF
AVE 130 z dvema elektromotorjema v
pestih, enostopenjska redukcija prenosa, prenosno razmerje i = 1 : 23.
VZMETENJE, KRMILJENJE, ZAVORE
Prednja os ZF 82 RL EC, posamično vpeta
kolesa, največja dovoljena osna obremenitev 8 t, zadnja os portalna ZF AVE 130,
največja dovoljena osna obremenitev 13
t. Zračno vzmetenje z bočnim nagibom.
Kolutne zavore na vseh kolesih, ABS, EBS,
ESP. Elektro-hidravlično servo krmiljenje
Eco Steering ZF.
POTNIŠKI PROSTOR
32 sedežev in 44 stojišč, prostor za vozičke, vstopna rampa za vozičke, dva para
vrat (spredaj in sredina), LED-razsvetljava
potniškega prostora, dodatna bočna
stekla na sredini avtobusa.
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Spremenjen je celoten sprednji del avtobusa, ki sledi konceptu FutureBus z majhnimi okroglimi
LED-žarometi, veliko zvezdo in dvema prozornima letvicama, ki potekata po celotni širini maske.
na desnem boku pri prvi osi, kar
pomeni, da mora prevoznik v garaži namestiti polnilnico. Od njene moči je odvisno, koliko časa bo
trajalo polnjenje baterij.
Poleg serijske t. i. plug-in izvedbe Mercedes opcijsko ponuja tudi
možnost priložnostnega polnjenja
prek pantografa na strehi avtobusa oz. na nosilcu nad cesto. Ta rešitev, ki se običajno uporablja na

končnih postajah in ni tako pogosta, pa seveda zahteva investicijo v izgradnjo dodatne infrastrukture tudi na samih postajah, hkrati
pa tudi bolj obremenjuje baterije
in jim posledično skrajšuje življenjsko dobo. Pri Mercedesu pravijo, da naj bi do padca kapacitete
na 80 odstotkov prvotne prišlo po
5–6 letih uporabe – to pa je v veliki meri odvisno od pogojev upora-

be avtobusa in predvsem načina
polnjenja baterij.

TOPLOTNA ČRPALKA
Ker je poraba električne energije za
ogrevanje večja od porabe za samo
vožnjo, je bila ključnega pomena izbira optimalne rešitve, ki bo potnikom nudila prijetno temperaturo
in varčevala z energijo. Za najboljšo se je izkazala toplotna črpalka,

Notranjost ostaja identična klasičnemu Citaru in tudi voznikovo delovno mesto ne prinaša nobenih novosti
– edina razlika je le prikaz podatkov, vezanih na stanje baterij.

PREHOD MORA BITI
P OSTOPEN

Celoten sistem ogrevanja avtobusa vključuje več patentiranih rešitev in naj bi bil najboljši na trgu. Svoje
delovanje prilagaja celo številu potnikov v notranjosti in zunanjim vremenskim dejavnikom.
ki je združena s klimatsko napravo, za medij uporablja CO2 in skrbi za ogrevanje ter hlajenje potniškega prostora. Ogrevanje koristi
tudi odvečno temperaturo, ki nastaja pri hlajenju baterij, in toploto, ki
nastaja pri zaviranju, v potniškem
prostoru pa so nameščeni še dodatni grelci. Toplotna črpalka nudi
zadovoljivo ogrevanje vse do zunanje temperature –10 °C, za hladnejše klimatske pogoje pa je vseeno
treba dodati tudi grelce s pogonom
na dizelsko ali biodizelsko gorivo.
Čeprav se zdi to skregano z logiko
električnega avtobusa brez emisij,
pa je treba poudariti, da so poraba
goriva in s tem povezane emisije
dodatnega grelca minimalne.

REGENERACIJA IN
'JADRANJE'
Avtobus je opremljen z ZF-ovo portalno pogonsko osjo AVE 130 z
dvema elektromotorjema. Vsak
od obeh elektromotorjev nudi 125
kW in 485 Nm navora, tako da skupna pogonska moč znaša 250 kW
in 970 Nm navora. Elektromotorja,
nameščena v pestih koles, delujeta
pri vsakem zaviranju kot generatorja in proizvajata električno energijo, ki se prek pretvornikov skladišči
v baterijah. Voznik lahko rekuperacijsko zaviranje uravnava z nožno zavoro, pa tudi s pomočjo obvolanske ročice, če je avtobus z njo
opremljen.
Upoštevajoč prenosno razmerje pogona 1 : 23, pomeni, da iz 485 Nm,
ki jih proizvede posamezen elektromotor, na pogonskih kolesih dobi-
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se na štartno mesto vsakič pripeljali z nespremenjenim dosegom.

Prehod voznih parkov na električna vozila mora biti postopen,
saj je treba vzporedno graditi infrastrukturo, poleg tega pa ta hip
električni avtobusi še niso primerni za uporabo na vseh linijah.
Govoriti o ceni je vedno nehvaležno, pri električnih avtobusih velja
nepisano pravilo, da so avtobusi
trenutno približno enkrat dražji od
klasičnih dizelskih, pri čemer pa
je treba poudariti, da za dvig cene
niso krive le dražje komponente,
temveč je dražja tudi proizvodnja,
saj je čas izdelave daljši. Seveda
pa na ceno močno vpliva še količina vgrajenih baterij.

Vgraditi je mogoče do 12 modulov
baterij, od tega so štirje moduli v
zadku, preostale pa na strehi, kjer se
njihova pozicija lahko prilagaja glede na
konfiguracijo potniškega prostora.

mo ogromnih 11.155 Nm navora.
To pa je številka, ki za stoječe potnike ne pomeni udobja, ampak boj
za preživetje, zato je doziranje nadzorovano in pri speljevanju z mesta,
tudi pri polnem pritisku stopalke
za plin, avtobus pospešuje nežno,
tako da je vožnja za potnike izredno udobna, pri tem pa je pospeševanje seveda tudi zvezno, brez prekinitve prenosa.
Ena najboljših rešitev, ki jo nudi eCitaro v primerjavi z ostalimi električnimi avtobusi, ki smo jih preizkusili
do sedaj, je t. i. 'jadranje', ki bi ga na
nek način lahko primerjali s funkcijo EcoRoll, ko se pri klasičnih pogonih menjalnik prestavi v prosti

tek. Avtobus se takrat giblje izključno na račun svoje inercije, ker je pogonski sklop manj kompleksen, pa
je mnogo manj notranjih uporov, ki
bi vozilo zavirali. Glede na topografijo terena se včasih vozniku zdi, da
bi se avtobus dobesedno lahko kotalil v nedogled. To se močno odraža na porabi električne energije.
Kako dobro deluje sistem rekuperacije in jadranja, lahko še najlepše opišemo na našem primeru, ko
smo za potrebe slikanja po ljubljanskih ulicah delali točno dva kilometra dolge kroge – vso elektriko, ki
smo jo med pospeševanjem porabili, smo uspeli pri zaviranju z rekuperacijo pridobiti nazaj in tako smo

Baterije se polnijo prek
standardnega CCS-priključka
(maks. 150 kW in 200 A),
opcijsko pa je mogoče vgraditi
tudi pantograf.
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MAN TGE 5.180 MINIBUS – AS DOMŽALE

N

a sredini prejšnjega stoletja
se je na Viru pri Ljubljani začela zgodba podjetja, danes znanega pod imenom AS Domžale. V svojih začetkih so v podjetju popravljali
osebna in gospodarska vozila, to
dejavnost pa so ohranili tudi po selitvi na zdajšnjo lokacijo v Domžalah,
kar se je zgodilo sredi šestdesetih
let. V sedemdesetih so nato zgradili novo proizvodno delavnico in začeli z razvojem ter izdelavo lastnih
aluminijastih nadgradenj za tovorna vozila.
V svet proizvodnje avtobusov je
podjetje stopilo leta 1987, ko so
sklenili partnerstvo z nemškim
proizvajalcem Ernst Auwärter. Zanje so proizvajali 30-sedežni model Teamstar, ki je temeljil na podvozju Mercedes Varia. Zanimivost
iz tistega časa je, da mnogo kupcev sploh ni vedelo, da so avtobusi
proizvedeni v Jugoslaviji, Nemce
pa so prepričali z visoko kakovostjo izdelave.
Leta 2005 je nemški partner končal
v stečaju, a v Domžalah so se že
pravočasno lotili lastnega razvoja
in leta 2002 razvili avtobus na šasiji Iveco Dailyja, leta 2006 pa je sledil tudi model Marathon, ki je tako
kot Teamstar temeljil na Mercedesovem podvozju modela Vario.

V AS Domžale, kjer so specialisti
za mini in midi buse, so iz MANovega furgona izdelali minibus
za lokalne prevoze.

LOKALEC
PIŠE/FOTO Boštjan Paušer

Priljubljenost minibusov, ki temeljijo na dostavnikih,
je že vrsto let v vzponu, tako kot število podjetij, ki jih
predelujejo. Z dolgo tradicijo izdelave minibusov se
lahko pohvalijo v podjetju AS Domžale, kjer so v roke
prvič vzeli MAN-ovega TGE-ja.

Osnovo predstavlja 5-tonski TGE
z najzmogljivejšim motorjem
moči 180 KM.

SODOBNA OSNOVA
TGE, kot rezultat skupnega projekta z Volkswagnom, je na cestah
že dobri dve leti, a še vedno deluje sveže. Z izdelavo na visokem nivoju, tako kar se tiče uporabljenih
materialov, končne izdelave kot
tudi vgrajene sodobne tehnologije
in varnostnih sistemov, se dostavnik ponuja kot odlična osnova za
predelavo v minibus.
Motorizacijo preizkušenega vozila je tokrat predstavljal najmočnejši motor v ponudbi – dvolitrski dizelski štirivaljnik z največjo močjo
180 KM. To pomeni, da bo moči
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C IZ DOMŽAL

dovolj tudi na bolj zahtevnih ali
gorskih relacijah, k dobrim zmogljivostim pa pripomorejo še optimalno izbrana prestavna razmerja
ročnega šeststopenjskega menjalnika. Tudi ta navduši s kratkimi in
natančnimi gibi prestavne ročice,
seveda pa se stranka lahko odloči
tudi za osemstopenjski samodejni menjalnik.

ZA LINIJSKE PREVOZE
Prvi minibus na osnovi TGE-ja, ki
je nastal v Domžalah, je linijske
zasnove in namenjen krajšim linijskim in primestnim prevozom kot

Električna stopnica se odpre in zapre samodejno
ob odpiranju vrat ter potnikom olajša vstop.

Notranjost je osvetljena z LED-lučmi, stekleno strešno
okno pa v potniški prostor spušča dodatno svetlobo.
AVGUST/SEPTEMBER 2020
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Voznikovo delovno mesto je odlično – kakovostno, pregledno, udobno in s številnimi odlagalnimi mesti. Minibus je opremljen z dodatnim
Webasto grelcem in strešno klimatsko napravo za potniški prostor z avtomatskim uravnavanjem temperature.
tudi šolskim prevozom otrok. Kot
pravijo v podjetju, bi seveda, če
se bo na trgu pojavilo povpraševanje, lahko ponudili tudi turistično izvedbo TGE-ja.
Vstop v potniški prostor poteka

prek originalnih desnih drsnih vrat
z dvostopenjskim odpiranjem, ki
so opcijsko lahko tudi električno
gnana, kljub že tako nizki višini pa
vstopanje in izstopanje še dodatno olajša električna vstopna sto-

pnica, ki se samodejno odpre in
zapre pri odpiranju oz. zapiranju
drsnih vrat.
Potniški prostor nudi 15 sedežev
proizvajalca Sege in je opremljen
z LED-razsvetljavo ter dodatno

ŠTEVILNI VARNOSTNI SISTEMI
Pri prevozu potnikov je varnost še kako pomembna, zato je dobrodošel dolg seznam varnostnih in
asistenčnih sistemov, ki jih ponuja TGE. Vsi TGEji so serijsko opremljeni z zavorno asistenco za
samodejno zaviranje v sili. Elektromehanski servokrmilni sistem omogoča vgradnjo sistema
Crosswind Assist – ta ob bočnih sunkih vetra samodejno popravlja smer vožnje, tako da vozilo ne
zapusti svojega voznega pasu.
Nadzor mrtvih kotov voznika opozarja na vozila, ki
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bi jih lahko spregledal, Rear Traffic Alert pa pri vzvratni vožnji spremlja, če bi se morda s strani približevalo vozilo, ki ga voznik ne vidi, in v skrajni sili
tudi zavira ter tako prepreči trk.
TGE ponuja še samodejno parkiranje, tudi če ima
vozilo priključeno prikolico, radarski tempomat, sistem proti zapuščanju voznega pasu, večnaletno
zavoro, kamero za prepoznavanje prometnih znakov, sistem za zaznavanje voznikove utrujenosti in
samodejno upravljanje z dolgim snopom luči.

strešno klimatsko napravo proizvajalca Webasto. Ta za hlajenje
in ogrevanje uporablja prezračevalne kanale, vgrajene v strop, in
omogoča samodejno vzdrževanje
nastavljene temperature, vozilo

tično brez napak; vse je tam, kjer
voznik pričakuje, na voljo je tudi
veliko odlagalnih površin in dobro
nastavljiva tako sedež kot volanski obroč. Nad vetrobranskim steklom sta dve veliki odlagalni polici, praktičnost pa bi bila še večja,
če bi bila tam vgrajena dva zaprta predala.
In ko govorimo o vožnji, nas je
TGE navdušil še z vzmetenjem –
kljub temu, da je na drugi osi opremljen z listnatimi vzmetmi in ne z
zračnimi blazinami, kot bi pričakovali, je vožnja izjemno udobna in
se s potniško obremenitvijo še dodatno izboljša.

TEHNIČNI PODATKI
MOTOR

UDOBNA VOŽNJA
Z vozniškega vidika se minibus v
vožnji ne razlikuje od tovornega
TGE-ja. To pomeni odlično okretnost in zelo dobro preglednost, ki
jo še izboljšuje tudi kamera za vzvratno vožnjo, nameščena na posebnem nosilcu na koncu strehe.
Voznikov delovni prostor je prak-
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pa ima že originalno vgrajen tudi
dodatni Webastov grelec s prenosom toplote skozi konvektor in s
prisilnim vpihovanjem. V streho je
vgrajeno stekleno strešno okno,
ki je bolj kot zračenju namenjeno
zasilnemu izhodu, v potniški prostor pa prinaša tudi dodatno svetlobo.
Za potrebe linijskih prevozov sicer ni potreben velik prtljažni prostor, a nekaj prostora je vseeno
na voljo za in pod zadnjo vrsto
sedežev, dostop pa omogočajo
dvokrilna vrata na zadku. Stene v
potniškem prostoru so tapecirane, pod pa je opremljen z aluminijastimi tirnicami, ki omogočajo
enostavno spreminjanje sedežne
konfiguracije. Tu je mogoče izbirati med fiksnimi ali hitro vpenjalnimi nogami sedežev.

Pri (v/min)

turbodizelski,
štirivaljni,
vrstni, 4
ventili na valj,
EURO 6
1968
130 kW (177
KM)
3.600

Največji navor (Nm)

410

Pri (v/min)

1.500–2.000

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

Sedeži so nameščeni na aluminijaste tračnice, tako da se njihova
razporeditev lahko spreminja, v zadku pa je tudi nekaj malega
prostora za prtljago.

MERE IN MASE
6.836 x 2.040
x 2.625

Dolžina/širina/višina
(mm)

Medosna razdalja (mm) 4.490
Masa praznega vozila
2.524
(kg)
Naj. dovoljena masa (kg) 5.000
Nosilnost (kg)

2.476

Število potniških sedežev 16
Prostornina rez. za
75
gorivo (l)
ZMOGLJIVOSTI
Največja hitrost (km/h)

100

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

194

PORABA GORIVA
Tovarniški podatki (l/100 km) 7,0
Poraba na testu (l/100 km)

8,9

PRENOS MOČI
pogon na zadnji kolesi, 6-stopenjski
ročni menjalnik
PODVOZJE IN KAROSERIJA
spredaj posamične obese McPherson,
vijačne vzmeti z variabilno vzmetno
konstanto, stabilizator in plinska blažilnika, zadaj poltoga prema z vijačnimi
vzmetmi in poševnim trikotnim vodilom,
samonosna karoserija, drsna vrata na
desnem boku, dvokrilna prtljažna vrata
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IVECO DAILY 35S16V A8

DOSTAVA
S STILOM

Pri Ivecu so v novem Dailyju najsodobnejšo tehnologijo združili z zasnovo šasije, s čimer smo dobili vozilo izjemnih možnosti
prevoza, ki vozniku istočasno nudi kar največje udobje, dobre vozne lastnosti
in visoko raven varnosti za vse prometne udeležence.
PIŠE Matko Jović FOTO Miroslav Miščević

P

rvo generacijo Iveca Dailyja so
predstavili leta 1978, tako da
je to model z najdaljšo tradicijo v
segmentu dostavnih vozil v Evropi, tovarna v Suzzari pa je do sedaj izdelala več kot tri milijone primerkov. Aktualna, tretja generacija
je na trgu od leta 2014, ampak pri
Ivecu skrbijo za nenehne inovacije
in mu s tem osvežujejo videz.
Med zadnjo lanskoletno spremembo so vzporedno z uvedbo motor-

jev po normi Euro 6d dodali še številne novosti, ki so doprinesle k
popolnoma novi ravni varnosti in
udobja. Zaradi potrebe po večji količini zraka za delovanje motorja
so povečali mrežo prednje maske,
kar se je odrazilo v zelo učinkoviti spremembi videza, še zlasti v
kombinaciji z opcijskima LED-žarometoma. Nov je tudi prednji odbijač, ki so ga izdelali iz treh delov,
kar poenostavi in poceni popravila.

Smerni kazalci so sedaj integrirani
v ohišje glavnih luči, kar zmanjšuje
možnost njihovih poškodb.

ODLIČNI POGONSKI SKLOP
V Dailyje so v tretji generaciji začeli vgrajevati tudi avtomatski menjalnik Hi-Matic. Gre za enega najboljših tovrstnih menjalnikov na
trgu (in to ne samo med dostavnimi vozili). Osemstopenjski ZF, poleg tega da neopazno in bliskovito

Bočna drsna vrata z odprtino širine 1.260 mm in 1.800 mm višine so med največjimi na trgu. Vstopanje
olajšata stopnica in ročaj.
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pretika, omogoča tudi manjšo porabo goriva. V kombinaciji z (doplačilno) električno parkirno zavoro, ki se samodejno aktivira ob
ugašanju motorja, znatno olajšuje delo voznikom, ki morajo velikokrat vstopati v kabino in iz nje
izstopati. Avtomatski menjalnik ne
zahteva vzdrževanja, kar kljub višji
ceni vozila zmanjšuje stroške uporabe dostavnika.
Pri Ivecu vgrajujejo v Dailyje 2.3in 3.0-litrske štirivaljne motorje
moči od 85 do 154 kW (od 116 do
210 KM). Testni model je poganjal motor 2.3, moči 115 kW (156
KM) s 380 Nm navora, in čeprav

Stopnica olajša vstopanje tudi
zadaj, vrata se odpirajo do kota
270 stopinj, tri LED-luči pa
poskrbijo za dobro osvetljen
tovorni prostor.

je to agregat s sredine ponudbe,
je vedno na voljo dovolj moči za
dobre zmogljivosti. Če je to potrebno, ima menjalnik Hi-Matic še
režim delovanja PWR (power –
moč), ki dopušča vrtenje v malo
višje vrtljaje, kar lahko koristi pri
prehitevanjih in vožnji navzgor (na
izbiro je tudi režim Eco za zniževanje porabe goriva).
FPT-jev motor F1A 2.3 je eden najboljših v razredu, izpušni plini se
vračajo po dvojnem (nizko- in visokotlačnem) vodu, k čemer so
dodali še katalizator SCR, kar zagotavlja ne samo zelo nizko raven škodljivih snovi v izpušnih plinih, ampak tudi majhno porabo
goriva.
Ena izmed vgrajenih novosti je
elektro-mehanski servovolan, zaradi katerega se je dodatno zmanjšala poraba goriva, režim "City"

pa s 70 % močnejšo servo pomočjo olajšuje vrtenje obroča. Obenem je bil to nujen predpogoj za
vgradnjo številnih varnostnih sistemov. Ne oziraje se na to spremembo je upravljanje zelo precizno in z
dovolj povratnimi informacijami s
ceste. Nizka raven hrupa prav tako
doprinese k prijetni vožnji.

Luč za osvetljevanje zunanjosti
mesta nalaganja in kamera
sodijo na seznam dodatne
opreme.
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IVECO DAILY 35S16V A8
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VOZILI SMO

IVECO DAILY 35S16V A8
MOTOR
Prostornina (ccm)
Največja moč (kW/KM)

4-valjni,
turbodizel
2.287
115/156

Pri (vrt/min)

3.500

Največji navor (Nm)

380

Pri (vrt/min)

1.500

Okoljska norma

Euro 6d

Tip

DIMENZIJE
Dolžina (mm)

5.960

Širina (mm)

2.010

Višina (mm)

2.660

Medosna razdalja (mm)

3.520

Prostornina tov. prostora (m3) 12
Dolžina tov. prostora (mm)

3.540

Širina tov. prostora (mm)

1.800

Višina tov. prostora (mm)

1.900

Masa praznega vozila (kg)

2.300

NOVI VARNOSTNI SISTEMI

Skupna masa vozila (kg)

3.500

Nosilnost (kg)

1.200

K udobnejši in varnejši vožnji pomembno pripomorejo številni novi
sistemi, posebej koristni v gneči
oziroma mestnem prometu. Napreden sistem AEBS (za doplačilo), sistem samodejnega zaviranja in City
Brake PRO preprečujejo nalete v
druga vozila ali stacionarne objekte.
Aktivni sistem za zadrževanje vozila znotraj voznega pasu dobro deluje (seveda le, če so črte vidne).
Sistem voznika opozori že, ko se
približa črti. Če se na to ne odzove,
ga z rahlim obračanjem v nasprotno smer zadrži znotraj pasu. Če
voznik vključi smerni kazalec, se to
ne zgodi. Toda voznik lahko sistem
(z malo močnejšim zasukom volana) enostavno premaga, če hoče
namerno povoziti ali prevoziti črto.
Ta pripomoček je s stikalom mogoče tudi izključiti.

PRENOS MOČI
Pogon na zadnji kolesi, osemstopenjski avtomatski menjalnik. Prenosno
razmerje diferenciala 3,60.
PODVOZJE IN ZAVORE
Spredaj posamični obesi Quad leaf s
teleskopskima blažilnikoma in prečno
listnato vzmetjo, zadaj toga prema z
(vzdolžnima) listnatima vzmetema.
Kolutne zavore na vseh kolesih.
Pnevmatike spredaj/zadaj 235/65 R16.
ZMOGLJIVOSTI
Poraba goriva na testu
(l/100 km)
Poraba goriva (l/100 km –
tovarna)
Posoda za gorivo (l)

9,8
8,9
100

Posoda za AdBlue (l)

20

Največja hitrost (km/h)

160

Emisija CO2 po WLTP (g/km) 242
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Notranjost je temeljito prenovljena z manjšim volanskim obročem, ki je lahko usnjen, nov je izgled
inštrumentov in osrednjega zaslona, Iveco pa ponuja tudi električno parkirno zavoro.
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Radarski tempomat omogoča samodejno vzdrževanje izbrane hitrosti in oddaljenosti od spredaj vozečega vozila. Drugače povedano:
Daily bo vozil s hitrostjo, ki ste jo
določili, in upočasnil, če bo dohitel počasnejše vozilo. Takoj ko se
to umakne ali pospeši, sistem ponovno doseže nastavljeno hitrost.
Ob tem lahko voznik zmanjšuje ali
povečuje razdaljo do spredaj vozečega vozila, pri kateri bo avtomatika reagirala.
Queue Assist (pomoč pri vožnji v
zastojih) spremlja promet v zastoju oziroma sledi vozilu pred njim
in našega po potrebi samodejno
ustavi, za ponovno speljevanje pa
mora voznik samo pritisniti plinski
pedal. Na ta način zastoji vozniku
povzročajo manj stresa, v primeru, če vozilo pred nami sunkovito
ustavi, pa ne pride do trka.

S pomočjo radarskega
tempomata, sistema
za ohranjanje
smeri znotraj pasu
in s samodejnim
zaviranjem v sili lahko
Daily vozi skoraj sam.
Praktičen je Queue
Assist za vožnjo v
zastojih, ESP pa ima
dodano funkcijo za
pomoč pri sunkih
bočnega vetra.

Večnamenski 7-palčni zaslon
Hi-Connect se upravlja na
dotik in prikazuje sliko
vzvratne kamere.
Delovanje ESP-ja so razširili z aktivno pomočjo pri sunkih vetra –
sistem pri bočnem vetru popravlja
smer vožnje. Čeprav vse našteto
omogoča, da bi Daily vozil praktično sam, mora voznik vseeno imeti
roke ves čas na volanu in pozorno
spremljati promet.

Radar se nahaja v maski, medtem ko so kamere na vrhu
vetrobranskega stekla.

NOVA NOTRANJOST
Ob novem volanskem mehanizmu
so Dailyju namenili tudi nov volanski obroč, ki je sedaj manjši (in lepši) ter v spodnjem delu malo „spodrezan“, kar olajšuje gibanje po
kabini. K temu so pripomogli še z
zamenjavo ročice parkirne zavore
s stikalom. Volan je prevlečen z usnjem, kar je ena od številnih opcij s

Traction Plus je sistem, ki
pomaga na spolzkih podlagah oziroma predvsem, kadar obtičimo v blatu ali snegu.
Sistem zavira kolo, ki drsi, in
navor prenese na tistega z
boljšim oprijemom. Prav tako
dopušča določeno drsenje
koles na mestu, ki potem „kopljejo“, kar pomaga, da se izvlečemo. Deluje do hitrosti 30
km/h – tudi pri različici z dvojnima pogonskima kolesoma,
kjer so vgradili mehansko diferencialno zaporo. Takšni sistemi niso redkost, a ta je prvi,
ki deluje ob pogonu na zadnji
kolesi. Ob funkciji Hill Holder, ki olajšuje speljevanje na
vzponih, Hill Descent Control
pomaga pri vožnji navzdol, saj
njegovo aktiviranje na strmih
spustih samodejno vzdržuje
varno hitrost.

www. kamion-bus.si

TRACTION PLUS
IN HILL DESCENT

Sedeži so lahko ogrevani, sopotniška klop deljiva, pod njo pa je velik
odlagalni predal. Voznikov sedež je vzmeten z blaženjem, odvisnim
od voznikove teže.
seznama dodatne opreme testnega modela, in tudi premikati ga je
mogoče tako po višini kot globini.
Instrumenti so postali „čistejši“ in
preglednejši z digitalnima prikazoma količine goriva in temperature.
Nov je tudi barvni ekran med omenjenima prikazoma, na katerem voznik lahko izbira informacije, ki jih
želi spremljati, a na tem mestu se
samodejno prikazujejo tudi vsa
opozorila.
Novost je velik 7-palčni večnamenski zaslon Hi-Connect z upravljanjem na dotik, ki združuje multimedijske, navigacijske in telefonske
funkcije (Apple Car Play in Android
Auto), na voljo je še aplikacija Iveco Business Up, ekran pa prenaša
tudi sliko, ki jo posname vzvratna
kamera. Poudariti je treba, da ima
navigacijski sistem možnost izbire
nastavitve za avtomobil ali tovor-

njak. Vnesti je mogoče podatke o
dimenzijah in največji masi vozila,
na osnovi katerih potem računalnik
izbere najugodnejšo pot.
Standardna garancija je dve leti
ali 200.000 km, ponujajo pa še različne možnosti doplačil za njeno podaljšanje oziroma za pakete vzdrževanja. Servisni intervali
si sledijo vsakih 50.000 km, kar
je med najdaljšimi na trgu in prav
tako doprinese k zniževanju stroškov uporabe. Testno vozilo je najbolje opremljeni Daily, ki ga ponujajo na trgu, in razen tega, da
ima avtomatski menjalnik in kovinsko barvo, so ga opremili še z
LED-lučmi, s popolno paleto varnostnih sistemov, električno parkirno zavoro, navigacijskim in multimedijskim sistemom Hi-Connect
itd. Seveda vse našteto ne more
biti poceni.
AVGUST/SEPTEMBER 2020
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THERMO KING ADVANCER
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HLADILNA TEHNIKA

NOVA GENERACIJA

HLADILNIH AGREGATOV
Novi hladilni agregat je namenjen
hladilnim polpriklopnikom in je na voljo v treh
različicah s tipskimi oznakami A-360, A-400 in
A-500. Zasnovali in skonstruirali so ga tako, da
v vedno bolj zahtevnem segmentu temperaturno
kontroliranega transporta postavlja popolnoma
nove standarde na področjih zmogljivosti, nadzora
in upravljanja temperature ter povezanosti voznih
parkov.
TEKST Luka Štimac

Sveži ali globoko zmrznjeni izdelki, zdravila ali rastline –
Advancer nudi maksimalno zaščito tovora ob minimalnih
operativnih stroških.
60
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N

ova generacija hladilnih agregatov Thermo King za polpriklopnike, zvenečega imena
Advancer, prinaša pomembne
spremembe v konstrukciji in
izvedbi tega tipa transportnih hladilnih sistemov – vse s ciljem večje operativne prilagodljivosti, natančnejše in stabilnejše kontrole
nastavljene temperature ter zniževanja stroškov delovanja in stroškov lastništva vozila. Inovativni
pristop Thermo Kingovih inženirjev pri razvoju hladilnih agregatov
Advancer se kaže v pomembnem
povečanju njihove učinkovitosti
oziroma hladilnega učinka. Tako,
na primer, v primerjavi s podobnimi na trgu dostopnimi agregati odlikuje agregate Advancer kar
40 % krajši čas ohladitve tovornega prostora. To pomeni, da je za
pripravo vozila pred nalaganjem
potrebno ustrezno manj časa. Po
drugi strani pa so pri distribucijskih vožnjah s pogostejšim odpiranjem vrat hladilnika nihanja temperature manjša in se prej izničijo.

SPREMENLJIVA
DISTRIBUCIJA ZRAKA
Boljši učinek hlajenja so dosegli
s spremenljivo distribucijo hladnega zraka – popolnoma neodvisno od števila vrtljajev pogonskega dizelskega motorja. S tem je
mogoče optimalno prilagoditi pogoje za kateri koli tovor oziroma
z ustreznim pretokom zraka doseči najprimernejšo temperaturo.
To se na koncu odraža v precejšnjih prihrankih pri gorivu, saj se
pogonski dizelski motor z elektronsko regulacijo delovanja stalno prilagaja trenutnim potrebam
po hlajenju. Po proizvajalčevih trditvah hladilni agregati Advancer
porabijo tudi do 30 % manj goriva, kot znaša povprečje primerljivih konkurenčnih agregatov, in
za 20 % manj kot predhodna generacija Thermo Kingovih naprav
tega tipa. S spremenljivo distribucijo hladnega zraka je mogoče
temperaturo tovornega prostora
tudi natančneje vzdrževati, kar bo
zadovoljnim strankam pri raztovarjanju vsakič potrdil podroben
izpis temperatur celotne vožnje.
Ni treba posebej poudarjati, koliko lahko dosledno upoštevanje
naročnikovih navodil glede vzdrževanja želene temperature doprinese k poslovnemu ugledu
prevoznika.

Serija Advancer zajema tri modele, ki si delijo večino ključnih lastnosti, po katerih se uvrščajo v sam vrh svetovne ponudbe hladilnih
agregatov za polpriklopnike. To so maksimalna učinkovitost in hladilna kapaciteta, maksimalni (ampak spremenljiv) pretok zraka

skozi tovorni prostor, minimalna poraba goriva, minimalen hrup med delovanjem, minimalni negativni okoljski vplivi, najbolj kakovostna
elektronska strojna in programska oprema ter
vključene brezplačne telemetrijske storitve
prvi dve leti po nakupu.

A-360 UNIVERZALNA
ODLIČNOST V
TRANSPORTNEM HLAJENJU
Odlikuje ga močan,
ekonomičen in zanesljiv
dizelski motor, neposredni
pogon, neodvisno upravljanje
s pretokom zraka in natančna
regulacija temperature.

A-400 NOVI STANDARD
ZA POLPRIKLOPNIKE
V TEMPERATURNO
KONTROLIRANEM TRANSPORTU
Ob vseh kakovostih osnovnega
modela A-360 je ta agregat
opremljen še z elektronskim
nadzorom delovanja motorja
in nekaterimi dodatnimi
funkcijami, ki zmanjšujejo
porabo goriva.

A-500 TOP MODEL, KI
DAJE NAJBOLJŠE OD
NAJBOLJŠEGA
To je najbolj dovršen model
celotne Thermo Kingove
ponudbe hladilnih agregatov
za prikolice, ki uporabnikom
zagotavlja maksimalne
zmogljivosti in omogoča
uresničevanje najzahtevnejših
transportnih nalog.

ZMANJŠANO NAČRTOVANO
IN NENAČRTOVANO
VZDRŽEVANJE

visiranje ključnih sklopov ter sestavnih delov zmanjšuje skupne
potrebe po vzdrževanju v primerjavi s predhodno generacijo Thermo
Kingovih naprav tega tipa za tudi
do 30 %. Nenačrtovani servisni po-

segi so zmanjšani za kar 60 %,
medtem ko so redni servisni interval podaljšali na 3.000 delovnih ur.
Advancer je prvi hladilni agregat
za polpriklopnike, ki podaja temeljit pregled porabe goriva na zaslo-

Poenostavljena konstrukcija agregata Advancer z manj gibljivimi
deli in olajšanim dostopom za ser-

Zahvaljujoč modularni 48-voltni 'mild
hybrid' tehnologiji, se Advancer lahko
prilagodi različnim virom napajanja,
agregatu, zunanjemu napajanju ali
solarnim panelom.

nu upravljavske plošče ali telemetrijsko na portalu TK TracKing. Na
voljo so podatki o porabi na vsaki
vožnji, absolutni urni porabi, skupni porabi od zadnjega polnjenja
rezervoarja in o preostali količini goriva v njem. Ob tem sistem
opozarja tudi na morebitne kraje
goriva, ki jih prepozna po hitrem
nižanju ravni goriva v rezervoarju. Po izkušnjah Thermo Kingovih serviserjev sta kar dve tretjini terenskih intervencij povezani
z izpraznjenimi rezervoarji goriva in akumulatorji, zato so Advancerja opremili z ustreznimi tipali,
ki voznika in vodjo voznega parka
pravočasno opozorijo o tovrstnih
motnjah, še preden bi se sistem
lahko ustavil.
Večja začetna investicija v hladilne agregate Advancer naj bi
se po Thermo Kingovoh preračunih zaradi povečane zanesljivosti delovanja in z neposrednimi finančnimi ter časovnimi prihranki
zaradi manj pogostih vzdrževalnih del povrnila že v prvih dveh letih. Ti prihranki kasneje za prevoznika predstavljajo čisti dobiček.
V prvih dveh letih brez posebnega doplačila vsem kupcem dajo
na razpolago storitev "Connected
solutions". V tem času se lahko
ti sami prepričajo, v kolikšni meri
jim ta storitev koristi za upravljanje z voznim parkom, in se na tej
podlagi odločijo postati njihovi
naročniki.

www. kamion-bus.si

SERIJA MODELOV ADVANCER: A-360, A-400, A-500

NOVA
KRMILNA PLOŠČA
Namestili so jo na običajno mesto na levi strani in je videti skoraj kot zaslon pametnega
telefona. Velik barvni zaslon in
uporabniško namizje temeljita
na ikonah, kar vozniku olajšuje
upravljanje s hladilnim agregatom. Večino operacij je mogoče
opraviti z največ tremi "kliki". V
primeru kakršnih koli težav sistem sproži alarme in obvesti vse
odgovorne osebe v podjetju. Vozniku se na zaslonu upravljavske plošče prav tako prikaže opozorilo in (prvič v tej panogi)
navodila za nadaljnje ukrepanje.
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TEHNIKA

ZF CeTrax

NOV ELEKTROMOTOR ZA
AVTOBUSE

Po izvedbi portalne osi AxTrax AVE z dvema elektromotorjema
v pestih je ZF ponudil še centralno izvedbo pogona z
elektromotorjem in kardanskim prenosom.

podne in standardne 'visoke' zasnove, ki so bila razvita za konvencionalne pogonske agregate,
ki moč motorja prek menjalnika
prenašajo na pogonsko os s pomočjo kardanske gredi. To pomeni, da je z uporabo CeTraxa možna tudi predelava obstoječih vozil
z dizelskimi motorji v električna,
in to brez potrebe po menjavi pogonske osi in brez večjih konstrukcijskih sprememb avtobusa – torej z minimalnimi stroški. Največja
moč elektromotorja znaša 300
kW, medtem ko je še bolj impresiven največji navor – ta namreč dosega kar 4.500 Nm.
Poleg tega lahko CeTrax, tako kot
druge ZF-ove elektromotorje, napajajo baterije, super kondenzatorji, električni vodniki (npr. pri trolejbusih) ali pa gorivne celice.
Zato je primeren tudi za razvoj no-

Strožje še
dovoljene meje emisij vozil in javna razprava o
onesnaževanju s finimi trdnimi delci ne pritiskajo
le na proizvajalce avtomobilov, ampak tudi
gospodarskih vozil. Zlasti od javnega prevoza
potnikov se zahteva zmanjšanje emisije in s tem
zmanjšanje obremenjevanja okolja.
TEKST Boštjan Paušer FOTO ZF, Solaris

Z

F kot vodilna svetovna tehnološka skupina in dolgoletni partner industrije gospodarskih
vozil podpira proizvajalce pri tej
preusmeritvi s svojim tehnološkim
strokovnim znanjem, kamor sodi
tudi proizvodnja elektromotorjev.
Številni proizvajalci po vsem svetu
že uporabljajo za električno gnane
avtobuse portalno os ZF AxTrax
AVE, kjer so elektromotorji vgrajeni v pestih koles. V tretjem četrtletju letošnjega leta pa na trg prihaja
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nov centralni elektromotor CeTrax,
ki bo še dodatno olajšal prehod
javnega potniškega prometa na
električni pogon.

VELIKA FLEKSIBILNOST
ZF je CeTrax zasnoval za uporabo v avtobusih in ga javnosti prvič predstavil v testnem vozilu leta
2017. Zasnova elektromotorja temelji na pristopu 'plug-and drive'
– CeTrax je mogoče enostavno
namestiti v obstoječa vozila nizko-

Najpogosteje se bo CeTrax uporablja za pogon avtobusov, saj se
brez predelav vozila lahko vgradi v avtobuse, ki so bili zasnovani
za klasični dizelski motor in kardanski prenos do pogonske osi.
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SOLARIS URBINO 15 LE ELECTRIC

Avtobus se bo nudil v konfiguraciji z dvojimi dvokrilnimi vrati (2-2-0) ali dodatnimi enokrilnimi zadaj (2-2-1). Primestna izvedba bo
ponujala do 55 potniških sedežev.
Letos bo Solaris dodal v ponudbo električnih avtobusov 15-metrsko
različico Urbina LE electric z nizkopodnim vstopom. Do zdaj je Solarisova električna ponudba zajemala le mestne avtobuse, 15-metrska
različica Urbina LE pa bo ustrezala tudi zahtevam medkrajevnega linijskega prevoza. Avtobus bo homologiran in ponujen v specifikacijah za vozila razreda I – kot mestni avtobus – in za vozila razreda II
– kot avtobus za medkrajevni prevoz. Zasnova triosnega avtobusa
dolžine 15 metrov za proizvajalca ni nič novega. Solaris je svoja prva
triosna vozila izdelal že leta 1999 in do danes kupcem dobavil skoraj 1.300 teh vozil, a so ti modeli do sedaj temeljili na klasičnem dizelskem pogonu ali plinskih CNG-motorjih.
Odločitev za izdelavo novega avtobusa so sprožili ne le tržni interesi, temveč tudi velik tehnični napredek na področju električnih avtobusov in zlasti na področju shranjevanja energije. Za shranjevanje
energije bodo skrbele baterije Solaris High Energy+ zadnje generacije, ki jih je Solaris predstavil lani. Nova baterijska rešitev omogoča
zadosten doseg z enim polnjenjem, ki izpolni potrebe medkrajevnih prevoznikov v vseh vremenskih pogojih. Prva dva predserijska
avtobusa bosta opremljena s šestimi paketi baterij s skupno kapaciteto nad 470 kWh. Dva sklopa baterij bosta nameščena na strehi, štirje pa v zadnjem delu avtobusa. Baterije bo mogoče napolniti
prek 'plug-in' priključka ali na željo stranke tudi s pantografom. Na
voljo bodo pantografi, nameščeni na strehi vozila, pa tudi obratna
rešitev, kjer se pantograf spusti s polnilnega mesta. Pogonska enota triosne različice Urbino bo vodno hlajen centralni elektromotor
CeTrax moči 300 kW, nameščen na drugo os avtobusa.

Da bi optimizirali porabo energije, bo med drugim električni Urbino 15 LE opremljen s hibridnim ogrevanjem na osnovi toplotne črpalke. Še več, vozilo bo vsebovalo varnostne rešitve, povezane z
ADAS-om (Advanced Drivers Assistance Systems), tj. avtomatiziran
sistem za pomoč vozniku, vključno s funkcijami MirrorEye ali MobilEye Shield+.
Električni avtobusi z nizkopodnim vstopom bodo na voljo z dvojimi
vrati (2-2-0) ali še z dodatnimi enokrilnimi tretjimi vrati na zadnjem
delu avtobusa (2-2-1). Pri vozilih razreda II bo avtobus lahko opremljen z do 55 potniškimi sedeži.

Prva dva predserijska modela sta opremljena s šestimi baterijskimi
moduli skupne kapacitete 470 kWh, od katerih sta dva modula
nameščena na strehi, štirje pa v zadku avtobusa.

ZF CeTrax je primeren tudi za pogon tovornjakov, predvsem za
lokalno distribucijo. Vgraditi ga je mogoče v že obstoječe tovornjake.

vih vozil, ki bodo na trg še prišla. S
tem omogoča proizvajalcem vozil,
da se prožno odzivajo na zahteve
trga, razvoj tehnologije alternativnih pogonov in zakonske predpise. Poljski proizvajalec avtobusov
Solaris je prvi, ki se je zaradi številnih prednosti izdelka odločil za
vgradnjo elektromotorja CeTrax
v svoje avtobuse, kmalu pa naj bi
mu sledili tudi drugi proizvajalci.
CeTrax je bil razvit predvsem
za mestno in primestno vožnjo,
zato ga bo poleg avtobusov mogoče vgraditi tudi v tovornjake –
predvsem so tu mišljeni tovornjaki srednjega razreda za potrebe
distribucije in komunalnega
sektorja.
AVGUST/SEPTEMBER 2020
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ČEŠKI POSEBNEŽ

Češki tovornjaki so v zadnjih letih na naših cestah postali
že prava redkost, to pa še toliko bolj velja, ko gre za novo vozilo, kot v našem
primeru, ko smo lahko zapeljali pravega posebneža.
TEKST/FOTO Boštjan Paušer

V

ozilo, o katerem berete, izstopa v več pogledih; za začetek
je tu dizajn kabine, potem namestitev motorja, ki ni v celoti pod kabino, temveč delno za njo, njegova zasnova z zračnim hlajenjem in
seveda značilno Tatrino vzmetenje
s posamično vpetimi polosmi in
zračnim vzmetenjem.

ZAČETEK LETA 1850
Zgodba podjetja iz Kopřivnic na
Češkem sega v leto 1850, ko je
Ignac Šustala začel s proizvodnjo vozov za konjske vprege, leta
1890 so se preusmerili na žele64
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zniške vagone, leta 1897 pa so
izdelali prvi avtomobil v srednji
Evropi, tako da gre za najstarejšega proizvajalca vozil v srednji
Evropi in tretje najstarejše podjetje na svetu, ki neprekinjeno proizvaja vozila.
Proizvodnjo osebnih vozil so opustili leta 1999 in sedaj iz proizvodnih obratov prihajajo le še tovornjaki – prvega so izdelali že leta
1898 – poganjala sta ga dva Benzova dvovaljna motorja skupne
moči 12 KM. Pri nas so bile v sedemdesetih in osemdesetih letih
prejšnjega stoletja v gradbeništvu

najbolj pogoste triosne Tatre T138
in T148, največkrat opremljene s
prekucnikom, hruško za prevoz
betona ali avtodvigalom.
Kljub zaostrenim razmeram na
trgu Tatra danes ostaja samostojna, pri tem za določene modele
uporablja DAF-ove kabine in pogonski sklop (DAF je bil v preteklosti 19-% lastnik podjetja, danes
pa je ta povsem v lasti čeških delničarjev), pri nekaterih modelih pa
so na voljo tudi motorji proizvajalcev Cummins in Renault Trucks.
Verjetno najbolj pomemben segment za Čehe je vojaški program

Srce gasilskega tovornjaka predstavlj
oprema za gašenje gozdnih požarov.

Manevriranje dobrih 9 metrov dolgega
vzvratno vožnjo in LED-razsvetljava ok

www. kamion-bus.si

– njihova vozila so namreč prisotna po vsem svetu (največji kupec
je indijska vojska z več kot sedem
tisoč vozili) – ter civilna vozila za
zaščito in reševanje. Letna proizvodnja je bila zadnja leta v vzponu in presega tisoč tovornjakov.

GASILSKA CISTERNA
V PGD Zagorje mesto so se na
podlagi potreb, ki jih prinaša hribovita topografija območja, ki ga
društvo pokriva, odločili za model
Force T815-7 z vsekolesnim pogonom 6x6 – pri tem sta stalno gna-

ni zadnji dve osi, pogon prve osi
pa se vklaplja po potrebi. Za zahtevne terene z zmanjšanim oprijemom sta na voljo še sredinska in
vzdolžna zapora diferenciala.
Vozilo po gasilski tipizaciji nosi
oznako AC 30/100, kar pomeni, da
se v nadgradnji, ki so jo izdelali v
Ilirski Bistrici v podjetju Webo, nahaja rezervoar z 10 tisoč litri vode,
izdelan iz nerjavečega jekla, celotna konstrukcija nadgradnje pa je
izdelana iz aluminijastih profilov.
Vodna črpalka proizvajalca Magirus je nameščena na klasičnem
mestu – povsem v zadku. Tu sta
še LED-razsvetljava okolice vozila
in vodni monitor z največjim pretokom 3.000 litrov v minuti. Na
sprednjem odbijaču, ki je seveda
robustne kovinske zasnove, je nameščen še visokotlačni sistem za
pranje cestišča.

Zaradi specifičnega vzmetenja, namestitve kabine pred motor
in močne šasije znaša zunanja višina tovornjaka z nadgradnjo
samo 2,91 metra.

V zadku je vgrajena vodna črpalka proizvajalca Magirus z elektronskim
krmiljenjem funkcij in maksimalnim pretokom 3.000 litrov/minuto.

ZRAČNO HLAJENI MOTOR V8

ata 10.000-litrska cisterna z vodo in

a tovornjaka olajšata kamera za
kolice.

Zračno hlajeni motorji se danes
večinoma omenjajo le še v člankih
o starodobnikih. V našem primeru
ni tako, gasilskega orjaka namreč
poganja zračno hlajen motor Tatrine lastne izdelave. Gre za 12,7-litrski osemvaljnik z valji, razporejenimi v obliki črke V pod kotom
90 stopinj, neposrednim vbrizgom
goriva, turbopolnilnikom in hladilnikom polnilnega zraka. Največja moč motorja znaša 325 kW
(442 KM), navora pa je 2.100 Nm.
Moč se prek avtomatskega šeststopenjskega menjalnika Allison,
opremljenega s pretvornikom navora, prenaša na vsa kolesa.
Med posebnostmi motorja je treba
omeniti črpalko za vbrizg goriva s

Vse funkcije nadgradnje voznik krmili prek osrednjega zaslona na
armaturni plošči.

Kovinski prednji odbijač je oblikovan za doseganje velikega
vstopnega kota, pod njim so nameščene tudi šobe za pranje ceste.
AVGUST/SEPTEMBER 2020
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V kabini je prostora za tri osebe, v zadnjem delu (nad motornim tunelom) pa tudi za opremo gasilcev. Armaturna plošča je zelo preprosta z
analognimi merilniki in klasičnimi stikali.
povsem mehanskim krmiljenjem
in odsotnost kompleksne krmilne
elektronike, kar se zdi v današnjih
časih že skoraj povsem nemogoče
– ravno to pa vozilu zagotavlja zanesljivo delovanje v vseh pogojih
uporabe in preprosto vzdrževanje.
Ker gre za specialno vozilo, je dovolj, da motor izpolnjuje le normo
Euro 5, za čiščenje izpušnih plinov
pa skrbi SCR-katalizator.

POSAMIČNO VPETE OSI
Tatrin prepoznavni znak pri pogledu od zadaj so osi, ki zaradi posamičnega vpetja polosi stojijo oz.
se gibljejo v obliki črke V, kar je še
posebej opazno pri neobremenjenem vozilu. To tovornjakom omogoča izvrstne terenske zmogljivosti ob veliki nosilnosti in zelo dobri
stabilnosti. Tovornjak je na vseh
kolesih opremljen s kolutnimi zavorami in zračnim vzmetenjem.
Tovrstna zasnova osi vozilu omogoča tudi zelo nizko višino, ta znaša samo 2,9 metra in po zagotovilih Tatre gre za najnižje vozilo
66
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s tovrstno konfiguracijo pogona
na trgu. Tu se zopet kaže osnovno poslanstvo, saj so Čehi sledili vojaškim Natovim standardom,
ki omogočajo nakladanje vozil v
vojaška transportna letala C-130
Hercules.
Posledično je nizko težišče, kar je
pri vozilih s cisterno še posebej
dobrodošlo, prav tako pa je boljša terenska prehodnost. K nizki
višini tovornjaka pripomoreta še
namestitev motorja – ta ni v celoti pod kabino, temveč je pomaknjen nekoliko nazaj – za prvo os, zato
je kabina lahko postavljena nižje, in
čvrsta šasija, na katero se lahko nadgradnja namesti neposredno, brez potrebe
po vmesni podšasiji.

PREPROSTA NOTRANJOST
KABINE
Že hiter pogled na kabino razkriva, da je bila namensko razvita za

vojaške potrebe – zasnova z ravnimi elementi karoserije namreč
omogoča vgradnjo balistične zaščite. Ta pri gasilskem vozilu seveda ni potrebna, je pa njena notranjost mnogo bolj preproste
zasnove, kot smo je sicer danes
vajeni v sodobnih tovornjakih. Armaturna plošča je ravna s klasičnimi stikali in analognimi me-

Posamično vpete polosi in
zračno vzmetenje so značilni
za Tatro in ji zagotavljajo
dobre terenske zmogljivosti
ter nizko višino.

rilniki, le za krmiljenje in pregled
delovanja funkcij nadgradnje je
dodan sodoben LCD-zaslon.
V kabino se vstopa le prek dveh
stopnic, poleg voznika lahko
sprejme še dva sopotnika, za prijetno temperaturo skrbi samodejni klimatski sistem, v opremi
pa je tudi dodaten grelec znamke
Webasto.

