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a mai bine de patru ani de
la lansarea oficială a siteului infotrucker.ro, timp în
care alături de colegii mei
am cercetat să aflăm ce
anume dorește noul val
de consumatori de media
din sectorul transporturilor
rutiere să citească, ne-am făcut curaj
împinși din spate de cifrele inregistrate de
site și interesul crescut pentru „altceva” să
lansăm revista online infoTrucker, o nouă
etapă în evoluția firească a proiectului
media infoTrucker.
Împachetate într-un format modern, în
ton cu noul trend în materie de presă
digitală, informațiile publicate în revista
online infoTrucker se adresează, așa cum
spune și motto-ul, „Managerului, șoferului
și pasionatului din tine”. Știrile, featureurile, articole și testele sunt organizate pe
rubrici, ușor de urmărit datorită paginării
intuitive ce permite o parcurgere cursivă
a informațiilor (aici trebuia să spun
ceva și despre Art-ul nostru, pe care ai
ocazia să-l urechezi pe email la office[at]
infotrucker.ro).
Din punct de vedere al conținutul editorial,
revista online infoTrucker va trata obiectiv
subiectele de ordin tehnic, de la prezentări
pertinente ale unor produse sau servicii
până la teste cu vehicule comerciale. De
asemenea, revista va cuprinde interviuri
cu șoferi, transportatori și persoane
decidente din cadrul autorităților statului
sau asociațiilor profesionale. Nu în ultimul

rând revista va avea o rubrică permanentă
de magazin, care va cuprinde informații
relevante diverse de la povești de drum
la gadget-uri, aplicații mobile și sport,
inclusiv fotbal, că doar n-o să scriem numai
de fiare. În plus, nu vor lipsi articolele
de opinie și anchetele, chiar și despre
companii de transport.
Acest primă ediție sau pilot cum i se mai
spune, conține informații pe care probabil
le-ați mai citit, însă scopul ei este acela
de a vă lăsă să experimentați formatul
și eventual să ne trimiteți un feedback.
Ediția cu numărul doi, va conține informații
separate de site dar interconectate cu
acesta. O să vedeți, așa cum am promis, va
fi o experiență unică!
Un lucru foarte important pe care aș vrea
să-l menționez, este că, revista online
infoTrucker și-a propus să crească calitatea
editorială cu ajutorul direct al cititorilor
săi (adică, prin implicare poți personaliza
interiorul și chiar ne bazăm pe voi). Plecăm
de la premisa că un cititor interesat este un
cititor câștigat.
De ce online? Motive sunt foarte multe
însă m-am gândit să vă expun doar câteva
dintre ele. Pe lângă faptul că până și
Playboy a anunțat trecerea conținutului
său explicit actual pe digital (asta este
o informație de ultimă oră), am plecat
de la ideea de a nu îngrădi accesul la
informație a celor interesați, așa cum o
face în mod normal, fără să vrea, o revistă
tipărită, distribuită prin abonament la o
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adresă poștală sau prin rețeaua națională
de distribuție a presei. Păi, și cu cei care
lucrează în străinătate în acest domeniu
cum rămâne? Mă refer în primul rând
la șoferii profesioniști care timp de trei
luni numesc „casă” o cabină de camion.
De astăzi, îi informează revista online
infoTrucker sau măcar încearcă, totul fiind
la îndemâna oricui are o conexiune la
Internet.
Și dacă am adus în discuție Internet-ul, nu
trebuie să uităm de avantajele mediului
online, acesta fiind o resursă nesfârșită de
posibilități de promovare și de propagare,
un alt motiv care stă la baza deciziei
noastre. Și nu în ultimul rând, pentru că
toată lumea, de la cititori la potențiali
clienți de publicitate este într-un fel sau
altul pe rețelele de socializare.
Ar mai fi câteva lucruri de spus dar parcă
mi-ar plăcea să le descoperim împreună pe
parcurs. Așadar, domnilor, doamnelor, vă
învităm într-o călătorie în ERA DIGITALĂ
alături de revista online infoTrucker.
Oh, că era să uit! Eu sunt Mircea, unul din
cei care lucrează la acest proiect ambițios
denumit infoTrucker. Tot eu sunt și cel
care primește reclamațiile sau laudele pe
adresa deja cunoscută de o parte din voi office[at]infotrucker.ro.
Drumuri bune să avem cu toții!

Mircea Ciolpan


Editor - InfoTrucker
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100 ANI
MAN Truck & Bus
În 2015, MAN Truck & Bus
sărbătorește o sută de ani de
existență, motiv pentru care s-a
hotarât să scoată din sertarul
cu amintiri multe povești și
întâmplări frumoase ce au în prim
plan pasiunea pentru camioane,
satisfacția lucrurilor bine făcute și
încrederea clienților.

UNTRR
Statul pierde 30.000€
la fiecare camion

Hai sã

socializãm!
infotrucker facebook

26.

Faptul că tăiem panglici la fiecare
10 km de autostradă și pe urmă
pleacă dealul cu autostradă pe noi
nu ne interesează...

32.

MAN
O nouă generaţie
de sisteme de siguranță

SISTEME
Daimler Trucks
Cuvântul de ordine pentru
Daimler Trucks și, mai ales pentru
Mercedes-Benz, este de a construi
cele mai sigure vehicule din lume.
Desigur, nu numai pentru ei, însă
nemţii au fost aproape mereu primii
în această industrie.

38.

Atât EBA cât şi noul sistem de
ghidare (Lane Guard System,
LGS) vor fi introduse în producţia
de serie pentru noile modele
de autovehicule, pentru care se
aplică obligativitatea acestor dotări
standard pentru înmatriculările noi
începând din 1 noiembrie 2015.

Stai conectat!
twitter.com/
InfoTruckerRO

facebook.com/
infotrucker

instagram.com/
infotrucker

3

AUGUST 2015

infotrucker

www.infotrucker.ro

news

Tot ce trebuie sa știe un şofer profesionist sau un manager de transport.
CAMIOANELE
ȘI
AUTOBUZELE
EURO II
INTERZISE ÎN
PARIS

pe scurt

Începând cu
1 septembrie
2015, camioanele
și autobuzele
produse până în
2001 cu normă
de poluare Euro
II, și sub aceasta,
au fost interzise
în capitala Franței.
Excepție fac doar
anumite categorii
de camioane și
autobuze.
Măsura se referă
doar la o minoritate
a segmentul
de camioane și
autobuze pentru
transportul de
mărfuri și persoane
care vin zilnic
la Paris, acesta
reprezentând
aproximtiv 10% din
totalul vehiculelor
comerciale grele
care intră în Paris.
Camioanele și
autobuzele cu
normă de poluare
Euro II sau mai
mică nu mai au voie
să circule în zona
orașului între orele
8:00 și 20:00.
Proiectul de lege
prevede scutiri
pentru anumite
tipuri de mărfuri,
cum ar fi lichide sau
cele cu temperatură
controlată.
Transportatorii
francezi nu se teme
de mult această
decizie luată de
municipalitatea
din Paris, având
în vedere că
numărul este relativ
mic, majoritatea
efectuând transport
de marfă în interes
propriu sau pentru
comercianții
stradali.
Totuși, există
o precupare a
transportatorilor
în cazul în care
municipalitatea
din Paris sau alte
orașe franceze
vor lua în calcul să
introducă anumite
taxe de trecere în
baza kilometrilor
efectuați în Paris.

CAMIOANE

Proiectul EDIT:
Renault Trucks
propune camioane
de distribuție mai
eficiente
Renault Trucks alături de alți șase parteneri au lansat proiectul EDIT
– Camioane de Distribuție Eficiente, ce are ca țintă reducerea consumului de combustibil al camioanelor de distribuție curente cu 13%,
pe baza unor tehnologii inovative.

D

upă Optifuel Lab 2,
vehiculul laborator
care reunește inovații
tehnologice concepute
pentru a reduce consumul
de combustibil în segmentul
transportului pe distanțe lungi,
Renault Trucks își extinde aria de
cercetare și asupra a vehiculelor
de distribuție, și tocmai din acest
motiv a lansat proiectul EDIT
(Efficient Distribution Truck).
Camionul de studiu ce va fi utilizat
este un Renault Trucks D Wide
Euro VI, echipat cu dubă frigorifică.
Scopul proiectului este de a
proiecta și dezvolta un vehicul
pentru transport frigorific care
să consume cu 13% mai puțin
combustibil decât un camionul
de distribuție Euro VI actual.
Acest vehicul de studiu va folosi
tehnologii care disponibile spre
achiziție până în 2020, la fiecare

din partenerii implicați în acest
proiect.
Proiectul se bazează pe diferite
domenii de cercetare. În primul
rând, aerodinamica vehiculului și
duba de refrigerare vor fi complet
revizuit. Apoi, camionul de studiu
va fi echipat cu un sistem macrohibrid de joasa tensiune care va
recupera o parte din energia de
frânare prin intermediul unui
sistem electric reversibil. Aceasta
va fi utilizată pentru a alimenta
echipamentele auxiliare cu energie
electrică recuperată și poate oferi,
de asemenea, suținere motorul cu
ardere internă.
Un alt domeniu de cercetare se
referă la dezvoltarea unui nou
sistem de asistență de conducere.
Acesta va fi conectat la semafoare
și capabil să detecteze când se vor
schimba, astfel încât să definească
un profil de viteză pentru a
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minimiza consumul de combustibil.
În plus, va permite șoferilor să
aleagă cea mai economică rută
pentru camion lor. În cele din
urmă, prototipul va fi testarea cu
noi anvelope ce au un coeficient
de rezistență mai mică la rulare.
Proiectul EDIT este programat
să se încheie cu livrarea primului
vehicul în 2018.
Nu în ultimul rând, acest proiect
ar trebui să conducă la noi
oportunități de piață pentru
vehiculele de distributie din
Europa.
Proiectul EDIT a fost etichetat de
către LUTB Transport and Mobility
System un cluster competitiv
și a fost selectat în rețeaua FUI
Regions. Pe lângă Renault Trucks,
în proiectul EDIT s-au implicat
companiile Valeo, Lamberet,
Michelin, BeNomad, INSA Lyon
(LamCoS) și IFSTTAR (LICIT).
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DB Schenker și GLS Group vor colabora în 2016
Compania de transport și logistica DB
Schenker a anunțat semnarea unui acord
de colaborare în Europa, cu GLS Group
pentru dezvoltarea livrării expres de colete și pentru
transportul de paleti.
Cele doua companii au deja o dimensiune europeană
și sunt perfect complementare. Acestea au decis să își
unească forțele, fiecare oferind servicii în segmentul
în care excelează: GLS în transportul expres de
pachete mici și DB Schenker Logistics în platforme de
transport.

Germania aduce
modificări la legea
salariului minim

G

uvernul german a decis să renunțe parțial
la obligațiile pe care le au companiile
de transport străine în a demonstra
conformitatea respectării legii salariului minim
din transport în Germania (legea Milog), în anume
condiții pe care trebuie să le demonstreze.
Scutirea de raportare privind compania,
conducătorul auto și transportul este permisă
numai în cazul în care există oricare dintre
următoarele condiții: conducătorul auto are un
salariu mediu lunar de peste 2.958 de euro brut,
sau are un salariu lunar mai mic de 2.958 euro
brut dar în ultimele douăsprezece luni cuantumul
salariului a fost mai mare de 2.000 de euro pe lună
brut, sau conducătorul auto este o rudă apropiată
a angajatorului (de exemplu soț/soție, copil sau
părinte). În toate cazurile, în camion trebuie să
existe o documentație în limba germană care
atestă una dintre aceste trei condiții, care trebuie
să fie prezentate autorităților germane în cazul
inspecțiilor rutiere.
Reacția Uniunii Internaționale a Transporturilor
Rutiere (IRU) n-a întârziat să apară la anunțarea
acestor modificări. IRU arată că nu există
certitudine cu privire la modul de evaluare
al salariului minim, în special privind calculul
bonusărilor, ca parte integrată din salariu. De
exemplu, autoritățile germane susțin că acestea
pot fi luat în considerare în calculul salariului minim
pentru rambursarea cheltuielilor.
Dacă companiile de transport străine nu au
documente pentru cel puțin una dintre condițiile
stabilite mai sus, atunci, acestea trebuie să pună
în aplicare procedura standard de înregistrare și
raportare de deplasare din legea MiLog.

Conform acordului semnat în luna septembrie, GLS
Group va livra colete colectate de la DB Schenker
iar compania germană va fi responsabilă pentru
transportul de paleti pentru GLS Group. Parteneriatul
nu este exclusiv astfel încât le permite celor două
companii să-și extindă serviciile sub marca proprie.
De exemplu, DB Schenker va oferi transport maritim
expres în nume propriu, cu toate că serviciul va fi
efectuat de către GLS (și vice-versa pentru încărcări
fracționate). Acordul va deveni operațional la 1 ianuarie
2016, inițial în Germania și apoi în întreaga Europă.

telematică

La timp și în siguranță cu
Volvo Positioning+

Noul serviciu Volvo Trucks permite urmărirea
poziţiei unui camion în timp real, întocmai ca
la un serviciu de curierat rapid.

P

unctualitatea este
importantă în toate
operaţiunile de transport
însă, în cazul celor pentru
care timpul de livrare este un factor
critic, aceasta poate fi o condiţie
esenţială pentru a păstra pe termen
lung, un contract de transport.
Noul serviciu de poziţionare de
la Volvo Trucks, Positioning+
permite localizarea geografică
a vehiculului în fiecare minut.
Este un beneficiu care creează
premisele unor operaţiuni logistice
eficiente. Un bun exemplu este
industria cimentului. Sincronizarea
este totul, până la momentul în
care camionul parchează pentru a
prelua încărcătura cu beton. Când
se prepară betonul, amestecul
este adaptat pentru timpii de
încărcare, transport şi turnare în
cofraje. Cu serviciul Poziţionare+
este posibil să afli exact când va
ajunge camionul şi să pregăteşti
amestecul de beton corespunzător,
spune Johan Östberg, Product
Specialist la Volvo Trucks. Pe
lângă posibilitatea de a determina
în timp real poziţia vehiculului,
serviciul permite stabilirea unei
arii geografice, a unui traseu sau
a unei ţări întregi şi notificarea
de fiecare dată când un camion
traversează zonele respective.
Această opţiune este folositoare
în special în activităţile de operare
a depozitelor, unde personalul
trebuie să ştie când soseşte şi când
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pleacă un camion, pentru a-şi putea
programa activităţile premergătoare
sau ulterioare. Pentru anumite tipuri
de transporturi acest serviciu de
poziţionare oferă şi alte beneficii.
Ce este şi ce face Positioning+
Positioning+ este un un serviciu
adiţional Dynafleet Positioning
din cadrul sistemului Volvo Trucks
pentru gestionarea flotelor,
Dynafleet. Serviciul Positioning+
oferă informaţii cu privire la
poziţionarea în timp real, la minut,
asistând astfel transporturile care
necesită o planificare riguroasă.
Totodată, serviciul permite definirea
unei arii geografice, a unei rute
sau a hotarelor unei întregi ţări şi
permite notificarea de fiecare dată
când un camion tranzitează zonele
respective. Acest serviciu reprezintă
un avantaj în special pentru clienţii
care operează transporturi pentru
care timpul este esenţial sau care
transportă bunuri de valoare.

Dacă un camion deviază de la ruta sa,
sistemul emite o alertă. Acest lucru
oferă un mediu de lucru mai sigur
pentru companiile care transportă
bunuri de valoare,
explică Johan Östberg.
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LIVRĂRILOR EXPRESS

Un nou
premiu
obținut
de NOul
Daily
Lupta pe segmentul
de distributie usoara
si curierat este din ce
in ce mai apriga, astfel
ca, orice titlu castigat
de principalii jucatori
de pe piata utilitalelor
usoare reprezinta un
reper suplimentar si un
atuu in vanzari. Fara
doar si poate, cel mai
apreciat si premiat
model din segmentul
usor in 2015 este a treia
generatie Iveco Daily,
fiin cel mai bun produs al
italienilor de pana acum.
Noul Daily a reusit sa
impresioneze nu numai
juriul „International Van
Of The Year” dar si alte
numeroase alte forumuri
europene.

C

ei 25 de experti din sectorul
livrarilor express, curierat
si coletarie au decis, dupa
ce au testat intreaga piata
de autovehicule dedicate
acestui segment, sa-i atribuie titlul
de „Best KEP Transporter 2015” iar
lui Iveco Daily titlul de „Innovation
Award”. Puține industrii pune atat de
mult accent pe vehicule, cum pune
piata de curierat, colatarie si livrari
express. Specialiștii din cadrul celor
trei industrii importante i-au acordat
titlul din acest an lui Daily, deoarece
are cel mai generos spatiu de incarcare
din segment si o cabina spatioasa cu
un nivel de confort ridicat gratie unui
interior restilizat, ce aduce confort
automobilelor de lux intr-un vehicul
utilitar. De asemenea, cheia succesului
noului Daily a fost, noua cutie de
viteze Hi-Matic, ce ofera soferilor
și flotelor cea mai buna flexibilitate,
eficiență, economie de combustibil
din clasa sa. Dezvoltata de ZF, cel
mai mare producator mondial de cutii
de viteza si axe, Hi-Matic este prima
transmisie automata cu opt trepte
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introdusa in segmentul comercialelor
usoare. Conform oficialilor Iveco, noua
cutie de viteze permite schimburi mai
rapide si mai precise decât cel mai
bun sofer de pe planeta, avand nevoie
de mai puțin de 200 de milisecunde
pentru o schimbare de viteze atunci
când este nevoie. Titlul „Innovation
Award” confirmă faptul ca Daily HiMatic furnizeaza placere absoluta de
a conduce. Membrii juriului au supus
modelul Daily 35S13 mai multor teste,
subliniind la final ca lipsa pedalei de
ambreaj, creste siguranta in trafic
mai mult. Cei 25 de specialisti au fost
incantati si de modul lin de lucru a cutiei
de viteze. Cea de-a treia generatie Iveco
Daily lansata in 2014 este disponibila
in, atentie, peste 8.000 de configuratii
posibile si mai multe variante de
ampatamente, motoare, cutii de viteza,
greutati si volume ale spatiului de
incarcare. Acesta poate acoperi orice
tip de misiune indiferent de tipul
aplicatiei si client, with a wide choice
of gross vehicle weights, wheelbases,
rear overhangs, engines, gearboxes and
loadspace volumes.
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Technic:

Mercedes-Benz Arocs 3245, provocare Și
distracȚie constructivĂ pentru pasionati
Cunoscutul producător danez de cărămizi din plastic, LEGO, a realizat în colaborare
cu divizia de camioane Mercedes-Benz un nou model în gama LEGO Technic.

D

upă modelul MercedesBenz Unimog, realizat
de cele două companii
în trecut Mercedes-Benz
Trucks și LEGO au colaborat
din nou pentru lansarea unui nou
model de camion și tot de construcții,
Mercedes-Benz Arocs 3245.
Cu un total de 2.793 piese și
componente pneumatice din care
o parte acționate cu baterii, fac din
Mercedes-Benz Arocs 3245 cel mai
complex model ghidat din gama LEGO
Technic. Modelul MB Arocs are o
înălțime de 31 cm, lățime de 14 cm și o
lungime de 54 cm, și reproduce o serie
impresionantă de detalii ale camionului
de construcții Mercedes-Benz Arocs

3245. Pentru a se asigura că modelul va
corespunde cât mai bine cu versiunea
reală, specialiștii LEGO au vizitat linia
de producție Mercedes-Benz Trucks din
cadrul fabricii din Wörth, unde au asistat
la procesul de producție a acestui model
de camion.
Design-ul inconfundabil al grilei
radiatorului, mana curenta, scara
de acces în cabina și multe alte
caracteristici au fost adaugate,
oferindu-i modelului un aspect
inconfundabil. Pentru dezvoltatori,
autenticitatea, functionalitate și
îndemânarea necesară pentru a construi
modelul sunt extrem de importante,
de aceea, modelul Arocs reprezintă
potrivirea perfectă, acesta necesitând
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multă meticulozitate din partea celui
care-l construiește.
„Uitându-ne la toate modelele lansate
de Mercedes-Benz incepand cu 2011
pe segmentul camioanelor - a existat
un anumit vehicul care s-a remarcat
ca fiind un subiect potențial pentru un
proiect de colaborare în continuare,
noul camion de construcții Arocs 3245,
a declarat Michael Dietz, Director de
Marketing pentru Mercedes-Benz.
În cazul în care v-a convins, trebuie
sa știți că pentru un set MercedesBenz Arocs 3245 trebuie să scoateți
din buzunar aproximativ 200 Euro.
Deoarece conține componente
structurale mici, acesta este indicat
copiilor cu vârsta de peste 11 ani. 
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Transport & Logistică

De s,tiut!
Bavaria este un centru
de avangarda pentru
industrie si cercetare.
Este deosebit de
important ca economia
bavareza sa fie intr-o
pozitie de frunte si
in ceea ce priveste
electromobilitatea.
BMW joaca in acest
sens un rol important
si arata ca intr-un
mediu competitiv
global poti avea
succes printr-un
proces sustenabil de
productie si concepte
inovative, a declarat
Ilse Aigner, Ministrul
Economiei al Landului
Bavaria

BMW folosește camioane electrice Terberg
Parteneriatul dintre BMW Group și SCHERM a intrat într-o nouă etapă, după ce
camionul electric Terberg și-a început oficial activitatea de distribuție urbană
regulată de componente.

B

MW Group devine primul
producător european de
automobile care utilizează în
circulație deschisă camioane
electrice ca soluție de
transport Primele teste ale camionului
electric, cu masa maximă de 40 t,
produs de producătorul olandez
Terberg, companie specializată în
producția de vehicule comerciale cu
destinație specială, au fost finalizate cu
succes, astfel că, începând cu jumătatea
acestui an, BMW îl folosește pentru
distribuția regulată de componente
intre facilitatile BMW din Munchen.
Camionul electric, bazat pe modelul
YT202-EV 4×2 al producatorului
olandez, este folosit de BMW Group
pentru transportul de componente,

precum sisteme de suspensie și șasiu
între locațiile companiei din Munchen.
Acumulatorul camionului se încărca în
3-4 ore și asigură o autonomie de 100
km suficientă pentru a acoperi într-o
zi cele opt drumuri de aprovizionare
planificate dintre SCHERM și BMW.
Chiar dacă distanțele pot parea foarte
scurte, camioanele electrice vor face
transport greu serios, generând,
de-a lungul unui an, cu 11.8 tone
mai puține emisii CO2. Alimentat
numai din surse de energie 100%
regenerabile și folosind un sistem de
propulsie integral electric, camionul
de 40 t are impact zero în ceea ce
priveste emisiile de CO2. De asemenea
reduce semnificativ poluarea sonoră
și cu particule de praf. Automobilele

BMW Group sunt o referință în
ceea ce privește raportul emisiiperformanță. Compania germană a
aratat o preocupare constantă și pentru
optimizarea constantă a procesului de
producție, astfel încat amprenta reală a
impactului de mediu a produselor sale
să fie cât mai redusă. Acest proiect de
transport cu un camion propulsat 100%
electric este unul dintr-un program
amplu în acest sens. BMW Group are
o tradiție bogată în ceea ce privește
preocuparea pentru mediu, fiind prima
companie de automobile care a numit
un ofițer intern de mediu înca din 1973.
Rezultatele au fost recompensate cu
pozitii de top în cele mai importante
clasamente care urmăresc indici de
sustenabilitate.

ALTE VECHICULE COMERCIALE ELECTRICE
E-CELL FUSO CANTER
Filiala Daimler Trucks
din Japonia este un
pionier al sistemelor
verzi din sectorul
vehiculelor comerciale,
fiind responsabilă cu
dezvoltarea noului model
„Zero Emission” Canter
E-Cell.

RENAULT TRUCKS D
Ca parte a cercetării sale
în transportul de mărfuri
pe baza dezvoltării
durabile, Renault Trucks
si Guerlain testează
experimental un Renault
Trucks D complet
electric operat de Speed
Distribution Logistique.
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IVECO DAILY ELECTRIC
Iveco este cunoscut
ca un lider inovator al
segmentului de vehicule
electrice, primul Daily
Electric fiind lansat în
1986. Daily Electric este
un vehicul utilitar ușor
cu emisii zero, proiectat,
construit și vândut de Iveco.
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Tracțiune
integrală
automată?
Desigur!
Producătorul suedez de camioane, Volvo Trucks, este recunoscut
pentru modul alert în care lansează pe piață noi sisteme ce
ușurează munca șoferilor sau reduc costurile de operare.

D

in această categorie
face parte şi noul sistem
de control automat al
tracţiunii de la Volvo
Trucks. Acesta acţionează
în timpul mersului, activând automat
puntea motoare faţă dacă apare riscul
împotmolirii. Şoferul se bucură de
manevrabilitatea îmbunătăţită, iar
proprietarul de economia de combustibil
şi de o uzură mai redusă a camionului.
Volvo Trucks este şi primul producător
de camioane din lume care oferă cuplare
automată pentru transmisia integrală la
camioanele de construcţii. Noul sistem
de control automat al tracţiunii activează
tracţiunea roţilor de pe puntea din faţă
dacă roţile din spate pierd aderenţa pe
teren alunecos sau afânat.
„Mulţi şoferi cuplează tracţiunea faţă
sau blochează diferenţialul cu mult
timp înainte de a ajunge pe teren dificil,
pentru a evită riscul de a se împotmoli.
Sistemul de control automat al tracţiunii
de la Volvo cuplează tracţiunea pe roţile
din faţă când autocamionul este în
mişcare doar pentru intervalul scurt de
timp în care este necesar”, spune Jonas
Odermalm, managerul Volvo Trucks
pentru segmentul de construcţii.

DEZVOLTAT
PENTRU CONDIŢII
INDUSTRIALE DURE
Sistemul de Control Automat al

Tracţiunii de la Volvo echipament
standard de acum pentru modelul Volvo
FMX cu tracţiune faţă, este deja folosit
de Volvo Construction Equipment la
transportatoarele articulate.
Soluţia constă într-un software
conectat la senzorii de viteză din
roată, care detectează şi controlează
tracţiunea.
Când o roată din spate începe să
alunece, puterea este transferată
automat către roţile din faţă, fără
să se piardă din puterea sau viteza
camionului. Un ambreiaj cu interferenţă
activează tracţiunea pe roţile din
faţă în numai o jumătate de secundă.
Ambreiajul este mai uşor şi are
mai puţine piese în mişcare decât
soluţia folosită la tracţiunea integrală
permanentă. Dacă şoferul întâlneşte
un teren deosebit de dur, atunci pot fi
blocate manual diferenţialele punţilor
faţă şi spate.

oricărei situaţii critice. Aşadar, şoferul
se bucură de o manevrabilitate
superioară mai mult timp.
Şoferul evită astfel un consum excesiv
de combustibil şi uzura lanţului
cinematic şi a anvelopelor, consecinţele
fireşti ale utilizării tracţiunii roţilor din
faţă. Datorită sistemului de Control
Automat al Tracţiunii putem fi siguri că
întotdeauna este activat modul optim
de tracţiune, preluând această decizie
din grija şoferului.
„Sistemul de Control Automat al
Tracţiunii este un alt exemplu de
tehnologie inovatoare care face
ca lucrurile să fie mai simple şi mai
inteligente decât înainte. Aşa cum
Volvo I-Shift a revoluţionat cutia de
viteze, suntem încrezători că această
nouă realizare va face acelaşi lucru
pentru tracţiunea pe puntea faţă”,
spune Ricard Fritz, Vicepreşedinte la
Volvo Trucks.

MANEVRABILITATE
ÎMBUNĂTĂŢITĂ
ŞI ECONOMIE DE
COMBUSTIBIL

DOTARE STANDARD
PENTRU MODELUL
VOLVO FMX CU PUNTE
FAŢĂ MOTOARE

Tracţiunea pe puntea din faţă previne
opririle pe terenuri dificile, însă funcţia
este de multe ori necesară doar pe o
mică parte a traseului. Prin sistemul de
control automat al tracţiunii, aderenţa
pneurilor din faţă este concentrată pe
menţinerea direcţiei până la apariţia

9

Sistemul de Control Automat al
Tracţiunii este un echipament standard
pe modelul Volvo FMX în versiunile
4×4, 6×6, precum şi 8×6, şi este
oferită împreună cu gama completă de
motorizări pentru standardele Euro III,
IV, V şi VI.
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Noul Iveco
Eurocargo:
Camionul pe care
orașul îl iubește

În anul în care împlinește 40 de ani, și la doi ani
de la lansarea versiunii Euro VI, Iveco a lansat la
începutul lunii septembrie noul Iveco Eurocargo,
modelul de clasă medie, dedicat transportului pe
distanțe medii și scurte. Acesta, alături de Stralis și
noul Daily completeză evoluția gamei de vehicule
comerciale Iveco.

C

onstruit în fabrica Silver
World Class Manufacturing
(WCM) din Brescia, noul
Iveco Eurocargo este pregătit
să se aventureze în orașele
din întreaga lume, pentru a dovedii faptul
că este un partener ideal pentru misiunile
urbane. Lansat sub sloganul, „Camonul pe
care il iubește”, noul Iveco Eurocargo este
definit, la fel ca și predecesorul său, de
caracteristici precum siguranță, eficiență
și manevrabilitate, la care se adaugă un
plus de confort, design și o mai mare
verstilitate, respectând totodată oamenii
și mediul în care funcționează.
Trebuie spus de la bun început că noul
Iveco Eurocargo debutează cu o nouă
politică de denumire, ce va fi cu siguranță
implementată și pe viitoarele modele de
camioane. Aceasta este asemenătoare
cu a mezinului gamei, Iveco Daily. Astfel,

prima cifră reprezintă greutatea totală
exprimată în tone (exemplul, înscripția 75
indică faptul că greutatea totală este de
7,5 tone), iar grupul de trei cifre de după
cratimă reprezintă puterea motorului.
Iveco Eurocargo este lider european în
materie de tehnologie și de piață, iar noul
model oferă inovații importante în ceea
ce privește motoarele, siguranța, confort,
reducerea costurilor și grija pentru mediu,
urmând îndeaproape succesul obținut de
Stralis și noul Iveco Daily, câștigătoare
ale International Truck of the Year 2013
respectiv International Van of the Year
2015.
Noul nostru Eurocargo este camion pe
care îl place orașul. Este un vehicul care
este apreciat de toată lumea: orașele îl
plac deoarece este sustenabil, proprietarii
îl plac pentru că este eficient și are un
cost total de proprietate scăzut, șoferii îl
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plac pentru că este un adevărat „un birou
pe roți” – confortabil, multi-funcțional,
ușor de manevrat și ergonomic, a declarat
Pierre Lahutte, Președintele Iveco, în
cadrul evenimentului de lansare.
Noul Iveco Eurocargo este singurul Euro
VI din gama medie de camioane care are
sistem singular de neutralizare a emisiilor
poluante, sistemul Hi-SCR cu filtru diesel
de particule pasiv. Hi-SCR este singurul
sistem care nu schimbă procesul de
combustie - deoarece funcționează mai
degrabă prin aport de aer proaspat, decât
prin recircularea gazelor de evacuare.
Acest lucru reprezintă un beneficiu cheie,
nu numai din punct de vedere al creșterii
fiabilității cici și pentru că permite acces
nerestricționat în zone sensibile precum
tuneluri, aeroporturi, parcări subterane
și vapoare, unde temperaturile ridicate
cauzate de regenerarea activă constituie
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un risc.
Camioanele din gama medie sunt folosite
în principal pentru distribuție urbană și
servicii municipale. Acesta este motivul
pentru care prioritatea de top pentru
Iveco în dezvoltarea noului Eurocargo
a fost îmbunătățirea performanțelor, și
în mod special reducerea consumului
de combustibil. Noul Iveco Eurocargo
este echipat cu două versiuni de
motoare Tector 5 (4 cilindri) respectiv
Tector 7 (6 cilindri), și este disponibil
în șapte versiuni de putere cuprinse
între 160 și 320 CP. Mai mult decât
atât, datorită noului turbocompresor,
rata de compresie a fost crescută iar
cuplul motor este disponibil la turații
sub 1.200 rpm, astfel încât, noul Iveco
Eurocargo este în măsură să răspundă
mai dinamic la accelerare și la pornire,
ceea ce duce la economii de combustibil

de până la 8%. Nu în ultimul rând, pentru
o reducere substanțială de combustibil,
noul Iveco Eurocargo este echipat cu
sistemului EcoSwitch. Acesta prelungește
angajamentul celei de-a șasea viteze și
limitează retrogradarea în viteza a patra
permițănd rulajul la turații scăzute. În
plus, doar împreună cu transmisia cu 12
rapoarte este dispnibilă funcția EcoRoll,
care, folosește inerția vehicul în situații
de coborâre a pantelor, fapt ce aduce
un supliment la capitolul reducere de
combustibil atunci când camionul este
folosit pe distanțe extra-urbane mai
lungi.

SIGURANȚA
DE TOP

Siguranța n-a fost nici ea uitată, aceasta
fiind un reper important din cadrul
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procesului de reînoirea a lui Eurocargo.
Față de airbag-ul și controalele de pe
volan, noul Eurocargo este disponibil
cu toate sistemele cheie de asistență în
timpul mersului, cum ar fi sistemul de
avertizare la parăsirea benzii de mers
(LDWS), sistemul avansat de frânare de
urgență (AEBS) și Adaptive Cruise Control
(ACC). Pentru a îmbunătăți siguranța și
vizibilitatea în timpul mersului, noul Iveco
Eurocargo este echipat cu lumini de zi cu
LED iar opțional, acesta poate fi echipat
și cu Xenon.
Noul Iveco Eurocargo include multe
caracteristici noi, fiind construit în
jurul un nou design - care reflectă stilul
implementat pentru prima dată noul
Daily - cu noile deflectoare de aer și o
noua grila față, care trasează un „zâmbet”
sub logo-ul supradimensionat. De altfel,
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campania vizuală de promovare a noul
Eurocargo, se bazează pe sloganul
„Camionul pe care îl place orașul”, și
plasează vehiculul ca personaj central în
mediul urban.
Noul Iveco Eurocargo este un partener
ideal în oraș. Este respectos cu oamenii și
mediul înconjurător. De asemenea, oferă
o actualizare substanțială a design-ului,
siguranței și funcționalității. Consumă mai
puțin combustibil și prin urmare are emisii
reduse de dioxid de carbon. În cele din
urmă își menține aceeași manevrabilitate
având cu cuplului motor și confortul
îmbunătățit. Așa cum am declarat, Iveco
este partenerul pentru transport durabil, a
mai spus Pierre Lahutte.
Pentru a îmbunătăți și mai mult modelul
Eurocargo, Iveco a urmat aceeași rețetă
care a dus la succesul acestui model:
accentul pe nevoile clienților și evoluția
pieței. Noul Eurocargo anticipează megatendințele care conduc la schimbări
în economia mondială. În primul rând,
urbanizare, deoarece populația la nivel
mondial continuă să crească și circulația
mărfurilor în zonele metropolitane va fi
din ce în ce mai mult un factor vital pentru
a susține atât comerțul cât și standardele
de viață.

GESTIONAREA ENERGIEI
ESTE ESENȚA CENTRUL
DE CERCETARE ȘI
DEZVOLTARE IVECO.
Compania italiană a lucrat atât pentru a
reduce consumul motoarelor sale diesel
tradiționale cât și să promoveze utilizarea
combustibililor alternativi, devenind lider
european în sectorul utilizării gazelor
naturale (5.500 autobuze și 8.500 de
furgonete și camioane, în funcțiune) ca
sursă de energie, având cea mai largă
gamă de motoare CNG și LNG.
Cererea tot mai mare pentru siguranță și
sănătate a cuprins și lumea transportului.
Noua generație de vehicule Iveco sunt
din ce în ce mai sigure, mai confortabile,
și promovează un condus mai rațional.
Mai mult decât atât, noilor sisteme
telematice, din ce în ce mai inteligente,
pot interacționa cu infrastructurile
de gestionare a flotei și de control al
traficului. Toate acestea caracteristici
se încadrează perfect în valorile mărcii
Iveco. Tehnologia a redus Costul Total
de Proprietate (TCO), durabilitatea și un
parteneriat de afaceri tot mai consolidat
cu clienții - care fac din Iveco o alegere
înțeleaptă în termeni de eficiență,
productivitate și versatilitate.
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Versatilitate
și funcționalitate
Toate caracteristicile noului Iveco Eurocargo au fost proiectate în jurul valorii
de functionalitate, de la forma și poziția
comenzilor până la funcțiile radio și telefon controlate direct de pe volan.
De la transportul de produse refrigerate până la distribuția în construcții sau
servicii publice, noul Eurocargo este un
vehiculul versatil, grație șasiului său, cel
mai ușor din segment. Fabricat din oțel de
înaltă rezistență, cadrul șasiului permite
montajul de suprastructuri cu lungimi
cuprinse între 4.265 și 10.175 mm.
Lonjeroanele sunt paralele de-a lungul
întregii lungimi și sunt pre-configurate
pentru a simplifica asamblarea suprastructurii. Acest lucru permite timpilor de
livrare mai mici, comparativ cu vehicule
similare din segment. Pentru a satisface
cererea fiecărui segment de piață în parte,
noul Eurocargooferă trei tipuri de cabină
diferite.
- Cabină de zi ce oferă cel mai bun echilibru între lățimea ansamblu și lungimea
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acestuia, fiind potrivită pentru munca de
zi cu zi în marile orașe.
- Cabină de dormit cu plafon standard sau
supraînălțat ce poate fi echiptă cu unul
sau două paturi, fiind potrivită pentru
misiunile de transport peste noapte.
- Cabină pentru echipaj (cu plafon
standard) proiectată pentru transportul
unui echipaj format din șase persoane
plus șofer și unelte aferente. Acest tip
de cabină este potrivit pentru industria
construcțiilor sau pompieri.
În total, noul Eurocargo este disponibil în 11.000 de versiuni, rezultate din
combinația variantelor disponibile: două
tipuri de transmisii, 14 niveluri de greutăți
brute, șapte puteri, 12 cutii de viteze, 15
ampatamente și trei tipuri de cabine cu
două variante de acoperiș – alături de
o gamă largă de sisteme de suspensie,
grupuri, osii și prize de putere (până la
1.100 Nm ).

NOUL EUROCARGO
DUCE CONFORTUL
LA UN ALT NIVEL
Inovațiile introduse de Iveco pe noul
Eurocargo duc nivelul de confort și
ergonomie la un al nivel în segmentul
său. Noile comenzi de pe volan permit

șoferului să utilizeze radioul și telefonul
în deplină siguranță. Vehiculul dispune de
comenzi ergonomice noi, pentru controlul climei, luminilor și cutiei de viteze
automate. Interiorul noului Eurocargo
este dotate cu numeroase compartimente
și buzunare pentru depozitarea obiectelor
și documentelor, consola centrală are
două suporturi pentru sticle de 0.5 litri,
o priză de 12 V (la cerere) și o linie de aer
comprimat, precum și compartimente
speciale pentru carduri. De asemenea,
peretele din spate al cabinei este prevăzut
cu șină pentru agățat hainele. De asemenea, în versiunea cu scaun pentru pasager,
noul Eurocargo este disponibil cu un
mic birou ce poate găzdui un laptop sau
o tabletă. Nu au fost uitați nici cei care
vor să citească în cabină, fiind montată o
lumină de lectură. Dimensiunile compacte
ale tunelului motorului și design-ul liniar al
bordului, permite accesul facil al șoferului,
din ambele parți ale vehiculului, ceea
ce-l recomandă pe noul Eurocargo ideal
pentru misiunile urbane. Interiorul este
echipat cu scaune noi îmbrăcate într-un
material cu tesătură specială, rezistentă la
uzură. La cerere, pentru postul de condus
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se poate opta pentru un scaunul cu spătar
ajustabil și reglabil pe înălțime echipat cu
o nouă suspensie pneumatică și prevăzut
cu încălzire și ventilație.
Rămâi conectat chiar și în mișcare
În vederea obținerii unei eficiențe crescute, noul Eurocargo este echipat cu cele
mai noi tehnologii de conectivitate, ușor
de utilizat ce oferă un mediu de lucru
productiv. Astfel, cel mai nou membru
al gamei Iveco este echipat cu un sistem
telematic avansat ce oferă toate instrumentele necesare pentru controlul integrat al tuturor operațiunilor, informațiile
fiind colectate și analizate de la distanță.
Accesul la un portal intuitiv permite
administratorului flotei să monitorizeze
o serie de factori, cum ar fi utilizarea
vehiculului și gestionarea detaliată a
șoferilor și a stilului lor de condus, ceea
ce face posibilă o planificare a fluxurilor
de lucru și activităților individuale. Fiecare
aspect este evaluat prin indicatori de
performanță, esențiali în reducerea costurilor și creșterea eficienței în toate domeniile. Combustibilul și limitele impuse
de reglementările sunt principalii factori
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de cost, reducerea acestora fiind posibilă
doar printr-o gestionare profesională a
vehiculelor și a șoferilor, aceștia contribuind decisiv la eficiența vehiculului.

ÎN PERMANENT
CONTACT CU VEHICULUL

Cabina noului Iveco Eurocargo este
un hub multi-funcțional - echipată cu
toate caracteristicile tehnice care sunt
necesare pentru a rămâne conectat în
timp ce sunteți pe drum. Pentru dispozitivele personale, noul Eurocargo este
pre-configurat pentru conectarea cu
cele mai multe smartphone-uri, tablete
și sisteme de navigație GPS. Pentru
servicii profesionale, noua telematică
oferită este modulară si poate fi upgradat la diferite niveluri. Sistemul opțional
Iveco UTP Telematics Box permite
colectarea datelor de la distanță și raportare a serviciilor de bază și avansate
de gestionare a flotelor oferite de Iveco,
prin intermediul parteneriatului cu
unul din liderii acestui sector.

în timp util pentru o reacție promptă.
De asemenea, Iveco Driverlinc adaugă,
instrumente de îmbunătățire a eficienței
consumului de combustibil, cum ar fi
„driver coach”, ce susține șoferul pentru
îmbunătățirea performanțelor sale în
timp real. Nivelul de servicii „avansat”
include caracteristici de înaltă calitate
ce sprijină șoferul, atât la bord cât și
în afara acestuia, cum ar fi o tabletă
detașabilă care poate gestiona funcțiile
de la navigare în cadrul comenzilor și
captarea semnăturii electronice. Funcția
„drive coach” ajută la reducerea consumului de combustibil, oferind sfaturi
utile șoferului cu privire la modul în
care poate economisi combustibil.
Ea face acest lucru prin compararea
performanțelor cu obiective desemnate, oferind feedback în timp real, pe
baza unui set de 13 indicatori diferiți
de stiluri de condus. Platforma Android
permite un nivel ridicat de personalizare
al misiunilor de transport.

DRIVERLINC
DISPLAY PENTRU UN
MANAGEMENT TOTAL
Pentru a sprijini clientul în
îmbunătățirea productivității, Iveco
a lucrat intens pentru a defini
o soluție telematică care este
capabilă de a maximiza serviciul
oferit. Prin instalarea la bordul a
ecranului Iveco DriverLinc, caracteristicile serviciului de gestionare
al flotei sunt îmbunătățite. DriverLinc permite fluxul de comunicare
structurat între conducătorul auto
și back office, furnizând informații
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Eficiența
tehnologie HI-SCR
Regenerare? Nu mulțumesc! Aceasta este
tema principală a campaniei media europene de comunicare a eficienței tehnologiei HI-SCR de post-tratare a gazelor de
eșapament. Soluția Iveco, fără recircularea
gazelor de eșapament (EGR), oferă multe
avantaje, cum ar fi un consumul de combustibil redus și o viață mai lungă a filtru
de particule diesel (DPF). Sistemul de control al emisiilor Hi-SCR este o tehnologie
exclusivă Iveco, care nu modifică procesul
de combustie, acesta funcțonând cu aer
proaspăt, și nu cu gazele recirculate de
eșapament (EGR). Acest lucru înseamnă
că temperatura de ardere este mai mare
iar procentul de particule diesel extrem
de scăzut, astfel încât nu este necesar
filtru diesel de particule (DPF) activ. Noul
Eurocargo este singurul vehicul care a
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adoptat această tehnologie inovatoare în
segmentul mediu. Noul Iveco Eurocargo
este disponibil cu două propulsoare Euro
VI, produse de FPT Industial, Tector 5 și
Tector 7 ce nu folosesc EGR.

CEA MAI EFICIENTĂ
TEHNOLOGIE EURO VI

Sistemul HI-SCR are un aport benefic
asupra consumului de combustibil, acestă
ardere curată minimizând formarea de
particule în timp, oxizi de azot (NOx) fiind
neutralizați cu ajutorul sistemului de reducere catalitica selectivă (SCR), care atinge o eficiență de transformare a oxizilor
de azot de aproximativ 97%. Avantajele
acestei tehnologii sunt numeroase, în
primul rând siguranța șoferului, nefiind
necesară nicio acțiune forțată a acestuia
pentru regenerarea DPF - oferind astfel
beneficii semnificative în ceea ce privește
costul total de proprietate. După cu știți,
DPF este un filtru care captează particulele diesel rezultate în urma arderii. Atunci
când filtrul este complet infundat, acesta
trebuie regenerat, prin ridicarea temperaturii de evacuare și injectarea de combustibil pentru a arde reziduurile și depunerile de carbon. Supraîncălzirea DPF-ului
în timpul regenerării active poate crea o
stare de pericol potențial pentru persoane
și obiecte din mediul imediat, atunci când
se apropie prea mult de acesta. În schimb,
tehnologia HI-SCR disponibilă pe noului
Eurocargo, necesită regenerarea pasivă a
DPF-ului, care se curăță continuu la temperaturi mai scăzute, fără un consum de
energie suplimentar, în timpul funcționării
normale. Nu este nevoie pentru injectarea combustibilului suplimentar să ardă
particulele. În acest fel, atât consumul de
combustibil și stresul termic a sistemului
post-tratament sunt reduse.

BENEFICIILE
TEHNOLOGIEI HI-SCR

Beneficiile imediate pentru client sunt:
o mai mare eficiență și un consumul de
combustibil mai mic datorat combustiei optimizate fără EGR și a raportul de
conversie extraordinar de aproximativ
97% din sistemul SCR. Tehnologia HI-SCR
înseamnă un singur sistem compact în
loc de două, și astfel, mai puține componente, o complexitate redusă a întregului
sistem și o geutate mai mică, un câștig
considerabil în ceea ce privește sarcina
utilă. Întregul sistem HI-SCR este optim
poziționat pe șasiu, pentru a permite o
flexibilitate maximă pentru orice tip de
supratructură, inclusiv boxuri frigorifice,
prelate laterale glisante, cisterne și multe
alte configurații.
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COMPONENTELE
SISTEMULUI HI-SCR
Sistemul de post-tratare a gazelor de
eșapament de la motoarele Iveco Cursor
și Tector Euro VI este compus dintr-un
catalizator de oxidare (DOC) și un filtru
diesel de particule (DPF), pasiv. După
DPF sunt montate, în ordine, dispozitivul
de dozare a ureei (AdBlue), conducta
de amestec de înaltă turbulență și
catalizatorul SCR. Un catalizator final
CUC (Clean-up Catalyst) elimină orice
conținut de amoniac rezidual în gazele
de evacuare. Pentru a pune în aplicare
această inovație tehnologică, Iveco
a exploatat experiența unică a CNH
Industrial, lider în sector cu 500.000
de sisteme SCR pe șosea și în off-road,
comercializate din 1996 prin intermediul
mărcilor sale.
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testat în trafic real
Pe 2 octombrie 2015, Daimler Trucks a scris o nouă pagină de
istorie în segmentul vehiculelor comerciale și a transportului
rutier de mărfuri, realizând în premieră mondială primul test
în condiții de trafic real cu Mercedes-Benz Actros Highway
Pilot, primul camion de serie autonom din lume.

P

remiera vine la un
an de la lansarea
mondială a camionului
experimental
Mercedes-Benz
Future Truck 2025 și la doar
cinci luni de la lansarea și
obținerea aprobării de circulație
pe drumurile publice din
Nevada (SUA) a camionului
Freightliner Inspiration Truck, de
asemenea autonom.
Testul inaugural cu MercedesBenz Actros Highway Pilot
în trafic rutier deschis, a fost
efectuat de Dr. Wolfgang
Bernhard, membru al Consiliului
Administrativ Daimler AG,

responsabil pentru camioane
și autobuze alături de Winfried
Kretschmann, prim-ministru
landului Baden-Württemberg.
Camionul de serie autonom
folosit în premieră în trafic
deschis este la bază un
Mercedes-Benz Actros
echipat cu sistemul inteligent
Highway Pilot (HP). Acesta
a fost aprobat ca vehicul
de test, în conformitate cu
paragraful 19 din Codul Rutier
din Germania. Autoritatea de
inspecție tehnică din Rhinelan
a verificat vehiculului și a emis
un raport de expertiză, pe baza
căruia consiliul regional din
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Baden-Württemberg a acordat
o derogare în conformitate cu
paragraful 70 din Regulamentul
de Licențiere a Traficului Rutier
din Germania.
Multi-senzorul de fuziune,
adică o combinație între
noua generație de sisteme
de asistență demonstrate
și sistemele de siguranță și
senzori, permite camionul
cu sistemul Highway Pilot să
observe continuu întreaga zonă
în fața vehiculului și de a prelua
controlul în anumite situații.
Acest sistem permite șoferului
să lase volanul liber, fără niciun
risc.

Dr. Wolfgang Bernhard a
condus camionul MercedesBenz Actros Highway Pilot.
Punctul de plecare în test fiind
un service de pe autostrada în
direcția Karlsruhe. De îndată
ce camionul a intrat în fluxul
traficului rutier, pe banda din
dreapta, sistemul „Highway
Pilot” s-a activat, oferindu-se
să preia controlul vehiculului,
șoferul confirmând cererea prin
apăsarea unui buton albastru.
Odată activat, Mercedes-Benz
Actros Highway Pilot păstrează
banda și menține o distanță
optimă față de vehiculul din
fața sa. În cazul în care distanța
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devine prea mică sau un vehicul
din trafic îi taie fața, camionul
frânează. Activarea sistemului
Highway Pilot a permis celor
doi ocupanții ai vehiculului să
stea confortabil în cabina și să
discute într-o manieră relaxată.
La ieșirea de pe autostradă,
sistemul i-a cerut din nou lui
Wolfgang Bernhard să preia
controlul, camionul revenind
din modul de conducere
automat în modul de conducere
manual, mesajul afișat fiind
„Highway Pilot Off“. Wolfgang a
întors camionul pe sensul opus
de mers unde a fost repetat
scenariu.

Trebuie spus că, în cazul în
care camionul se apropie de
un obstacol, cum ar fi lucrări
rutiere, sistemul cere șoferului
să preiau controlul vehiculului.
După depășirea în modul
manual a lucrărilor rutiere,
Highway Pilot se oferă să
preia din nou controlul asupra
vehiculului.

REACȚIE RAPIDĂ ȘI
FĂRĂ EZITARE
Aproximativ două treimi din
totalul accidentelor rutiere sunt
coliziuni din spate sau rezultate

din părăsirea neintenționat a
benzii. De multe ori cauzele
sunt erori provocate de
somnolență, distrage atenția
și erori de condus. În aceste
situații sistemul Highway Pilot
este superior oricărei ființe
umane, fără excepție sau
ezitare, non-stop, șapte zile pe
săptămână.
Mercedes-Benz Actros
Highway Pilot (HP) este echipat
cu OM471 de 12.8 litri, cel mai
nou motor lansat de Daimler, și
cu toate sistemele de asistență
rutieră și siguranță, cum ar
fi Mercedes PowerShift 3,
Predictive Powertrain
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Control (PPC), Active Brake
Assist 3, controlul proximității,
detectarea somnolenței și
computer Fleetboard. Toate
aceste sisteme sunt legate de
senzorii Highway Pilot - radar
și camera stereo. Sistemul este
ideal pentru autostradă, acesta
menține distanța corectă față
de vehiculul din față și frânează
în timp util în cazul în care un
alt vehicul îi taie fața. Foarte
important de reținut este că,
Highway Pilot nu înlocuiește
conducătorul auto, ci îl susține
prin diminuarea stresului la
volan și a monotoniei.
În modul automat șoferul
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deține controlul asupra
vehiculului în orice moment
iar în situații dificile poate
prelua controlul vehiculului din
nou. În cazul în care condițiile
minime pentru sistemul nu
sunt prezente din cauza
vremii nefavorabile sau lipsei
marcajelor rutiere, sistemul
Highway Pilot avertizează
acustic și vizual șoferului
să preia controlul. Dacă nu
există nici o reacție din partea
șoferului, camionul se oprește
în mod automat și în condiții de
siguranță.

ASTĂZI, DAIMLER
TRUCKS DEJA
DEZVOLTĂ
SOLUȚII PENTRU
TRANSPORTUL
VIITORULUI
Creșterea volumului de mărfuri
transportate influențeză major
traficului rutier la nivel mondial.
Ca pionier în cadrul industriei
de automobile, Daimler și-a luat
responsabilitatea și lucrează
constant la modalități de a
răspunde provocărilor complexe
privind densitatea traficului,
blocaje și presiunie costului
în sectorul transporturilor.
De aceea, transportul pe
distanțe lungi este predestinat
vehiculelor autonome.
Aceastea vor permite o creștere
considerabilă a eficienței
sectorului transporturilor,
în special prin reducerea
costului total de operare (TCO),
creșterea siguranței rutiere
și reducerea consumului de
combustibil.
Un camion de transport dedicat
transportului pe distanțe lungi

parcurge în medie 130.000
de km pe an. Camionul
autonom ajută șoferul prin a
avea grijă să nu se instaleze
monotonia și oboseala la la
volan dându-i posibilitatea să
se întindă și să facă mișcări de
relaxare în timpul mersului.
Testele efectuate de către
departamentul de cercetări
Daimler privind starea șoferului
în timpul conducerii automate
au dovedit că acestuia îi ia un
timp mai lung să obosească.
Rata atenției șoferilor este cu
aproximativ 25 la suta mai
mare decât în cazul conducerii
unui Mercedes-Benz Actros
convențional.

CREȘTE
IMPORTANȚĂ
CONECTIVITĂȚII
ÎN TRAFICUL
VIITORULUI
Utilizarea rețelelor digitale în
trafic se află în pragul unei
dezvoltări majore. Conectivitate
nu înseamnă doar combinarea
sistemelor de asistență, de
siguranță și telematice cu
noile sisteme de senzori, ci și
crearea de rețele inteligente
între vehicule și infrastructura
de transport. Dacă un camion
este informat din timp cu
privire la incidentele de trafic
care apar în prezent în fața
lui sau în spatele lui, pot fi
luat măsuri corespunzătoare.
Acest lucru înseamnă că, în
mod autonom de conducere
manipularea se adaptează la
caracteristicile traseului din
față. Prin fluxul mai omogen al
trafic, consumul de combustibil
și emisiile scad. În același timp,
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timpi de transport vor putea
fi estimați mult mai precis iar
camioanele vor fi supuse unei
uzuri mai mici datorită unui stil
de conducere consecvent. De
asemenea, acest lucru reduce
timpii morți ai camionului
din cauza întreținerii și
reparației. Premisele utilizării
camioanelor autonome
precum decongestionarea
infrastructurii de transport
și optimizarea fluxului de
mărfuri sunt importante pentru
transportatori, pentru a le
asigura succesul pe drumurile
viitorului.

PAS CU PAS CĂTRE
CONDUCEREA
AUTONOMĂ
În luna iulie 2014, MercedesBenz prezenta presei camionul
autonom Future Truck 2025
condus pe o pistă de teste
lângă Magdeburg ca în luna
mai a acestui an să lanseze
Freightliner Inspiration Truck,

primul camion autonom care a
primit aprobarea de a putea fi
operat pe drumuri publice din
Statele Unite. Atât MercedesBenz Future Truck 2025 cât și
Freightliner Inspiration Truck
sunt vehicule concept care sunt
echipate cu tehnologii viitoare.
Oglinzile retrovizoare cu
camere, scaunul rotativ și
tableta integrală sunt elemente
de pe Mercedes-Benz Future
Truck 2025 care nu sunt
prezente pe Mercedes-Benz
Actros Highway Pilot, deoarece
vehiculul este omologat în
conformitate cu nivelul de
automatizare 2 (conducere
parțial automatizată). Acest
lucru înseamnă că sistemul
Highway Pilot poate ajuta
șoferul în anumite situații, atât
pentru orientare longitudinală
cât și laterală. Cu toate acestea,
șoferul trebuie să monitorizeze
în mod constant vehiculului,
condițiile de drum și de trafic
iar în orice moment să fie în
măsură să preia controlul asupra
vehiculului. Din acest motiv,
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activitățile cum ar fi utilizarea
unei tablete în timpul călătoriei
automate nu sunt permise în
prezent. Pe pista de testare
din Magdeburg, MB Future
Truck 2025 a demonstrat
deja nivelul 3 (conducere
ridicată automatizată).
Aceasta înseamnă că sistemul
detectează în mod independent
limitele și solicită în consecință
șoferul să preia conducerea. La
acest sistem de automatizare
șoferul nu mai trebuie să
monitorizeze sistemul în mod
permanent ci ar putea face alte
activități în timpul călătoriei.
Daimler Trucks se concentreaza
pe dezvoltarea în mod constant
de soluții de mobilitate pentru
viitor și își asumă rolul de
lider pentru conducerea
automatizată a camioanelor.
Cu premiera din 2 octombrie
2015, dată pe care vă rugăm
s-o rețineți, Mercedes-Benz
a trasat liniile viitorului în
transporturilor rutiere. Lumea
transporturilor nu va mai fi
niciodată la fel! 
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suplimentară pentru MAN
Zece ani au trecut de când producătorul
bavarez de camioane a introdus pe piaţă
MAN HydroDrive, sistemul de tracţiune
suplimentară pe care-l poţi activa „cu o
simplă apăsare de buton “.

20

AUGUST 2015

Î

n 2005, MAN a fost primul producător
care a introdus pe piaţă acest sistem
de tracţiune pe segmentul camioane
destinate transportului pe distanţe
lungi, clienţii având posibilitatea să
achiziţioneze un camion cu tracţiune mai
bună fără a fi nevoiţi să apeleze la achiziţia
unui vehicule cu tracţiune integrală. Cei zece
ani de HydroDrive i-a ajutat pe bavarezi
să acumuleze o experienţă vastă în acest
domeniu.

O GAMĂ VARIATĂ
DE CAMIOANE
Eficienţa şi avantajele sistemului MAN
HydroDrive a convins de la lansare peste
11.000 de clienţi din întreaga lume. Sistemul
MAN HydroDrive este disponibil pe
modelele TGS şi TGX în şase variante de
echipare – de la două la patru axe şi două
variante de înălţime. Cei mai mulţi clienţi
care au în exploatare camioane echipate cu
acest sistem de tracţiune sunt din Austria,
Elveţia, Germania şi din ţările scandinave.
MAN HydroDrive este disponibil în mai
multe variante de axe: 4x4H, 6X4H-2,
6x6H, 6x4H-4, 8x4H-6, 8x6H. Datorită
caracteristicilor şi performanţelor lor,
camioanele echipate cu acest sistem de
tracţiune suplimentară nepermanent
pot fi folosite la aplicaţii multiple de la
stingerea incendiilor, salubritate, construcţii
şi transportul de lichide până la domeniul
forestier, acestea având capacitatea de a
înfrunta fără probleme terenurile accidentate
şi drumurile forestiere neamenajate. Un
exemplu este de situaţie în care MAN
HydroDrive poate fi determinant este atunci
când un autovehicul de transport materiale
de construcţii sau ciment intră pe un drum
de şantier neasfaltat sau neamenajat.
O altă situaţie este aceea în care ploaia
face drumurile forestiere alunecoase, iar
tracţiunea spate nu face faţă de una singură,
mai ales în situaţii când vehiculul nu este
încărcat. Pe suprafeţe alunecoase, direcţia
unui autovehicul încărcat este îngreunată
atunci când nu beneficiază de tracţiune
faţă. În aceste situaţii s-ar impune tracţiune
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clasică integrală. V-aţi întrebat vreodată
dacă este într-adevăr necesar ca
vehiculele să fie astfel echipate, având în
vedere faptul că majoritatea parcursului
se realizează pe asfalt? Noi da, la fel şi
inginerii MAN! Cu siguranţă la această
întrebare răspunde cel mai bine sistemul
HydroDrive. Acesta oferă un plus la
siguranţă şi tracţiune, fără a avea o cutie
de transfer, diferenţial faţă şi arbore
cardanic. Toate acestea economisesc
combustibil, reduc costrurile de
întreţinere şi emisiile de CO2. În
comparaţie cu un autovehicul cu
tracţiune integrală clasică, un vehicul
echipat cu HydroDrive cântăreşte
cu 400 de kilograme mai puţin, ceea
ce înseamnă că autovehiculele cu
HydroDrive au o sarcină utilă mai mare.

De s,tiut!

Sistemul punctează două avantaje
de bază pentru producătorii de
suprastructuri, care produc bene
basculante pe şasiuri echipate
HydroDrive: nicio componentă a
transmisiei nu depăşeşte marginea
superioară a şasiului şi varietatea mare
de prize de putere disponibile.

AVANTAJE UTILIZĂRII
UNUI CAMION MAN
ECHIPAT CU SISTEMUL
HYDRODRIVE
Din dorinţa de a vă informa cât mai
bine în ceea ce priveşte sistemul
MAN HydroDrive, ne-am gândit să vă
expunem mai jos o parte din avantajele
acestui sistem care a revoluţionat piaţa
camioanelor acum 10 ani. Astfel, un vehicul
MAN cu HydroDrive extinde plaja de sarcini
realizabile şi scuteşte întreprinzătorul de
achiziţia suplimentară a unui autovehicul cu
tracţiune integrală clasică.

ÎNĂLŢIME REDUSĂ
ŞI O EXCELENTĂ
RAZĂ DE VIRAJ
Transmisia individuală pe fiecare roată a
sistemului HydroDrive permite construcţia
autovehiculelor cu înălţimi normale şi medii,
cu o bună tracţiune pe axa faţă, deoarece
numai autovehiculele cu înălţime normală
pot transporta diferite suprastructuri
respectând limitele de înălţime permise.
Astfel, sistemul
HydroDrive permite
construcţia unor versiuni
cu aplicaţie specială
care în mod normal
sunt disponibile doar cu
tracţiune integrală, ca de
exemplu suprastructurile
pentru transport
containere, autospecialele
de pompierilor sau cele

În comparaţie cu un autovehicul
cu tracţiune integrală clasică,
un vehicul echipat cu HydroDrive
cântăreşte cu 400 de kilograme
mai puţin, ceea ce înseamnă că
autovehiculele cu HydroDrive au o
sarcină utilă mai mare.

21

pentru intervenţiile în caz de calamităţi.
O înălţime normală înseamnă totodată
şi acces nerestricţionat, precum şi un
centru de greutate mai coborât ce oferă
o stabilitate superioară. Agilitatea este un
alt avantaj al autovehiculelor dotate cu
HydroDrive. Având o rază de viraj mai mică
decât un vehicul cu transmisie mecanică
faţă, HydroDrive permite manevrarea
autovehiculelor în spaţii înguste, foarte util
în cazul autospecialelor de pompieri pentru
întoarceri dintr-o singură manevră.

ABORDAREA RAMPELOR
ÎN SIGURANŢĂ
Sistemul MAN HydroDrive presupune
antrenarea roţilor faţă individual printr-un
motor hidraulic. Acest lucru este posibil
datorită unei pompe hidraulice ce dezvoltă
o presiune de până la 420 bar. Transmisia
se acţionează cu uşurinţă şi în timpul
mersului sau în sarcina prin intermediul
unui buton. Astfel, şoferul poate urca în
pante fără a opri vehiculul în prealabil.
Tracţiunea suplimentară este funcţională şi
în situaţia de mers înapoi sau în modul de
rulare din inerţie. Astfel sunt protejate atât
frâna de serviciu, cât şi frână continuă în
special sistemul MAN PriTarder. Totodată se
îmbunătăţeşte manevrabilitatea vehiculului
pe porţiuni alunecoase şi astfel şi siguranţă
în mers.
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Berăria Augustiner,
unul din cei mai vechi clienți man
În 2015, MAN Truck & Bus sărbătorește o sută de ani de existență, motiv pentru care
s-a hotarât să scoată din sertarul cu amintiri multe povești și întâmplări frumoase
ce au în prim plan pasiunea pentru camioane, satisfacția lucrurilor bine făcute și
încrederea clienților.

A

stfel, povestea parteneria
tului de durată dintre MAN
și Augustiner-Brau își are
începuturile prin 1915,
atunci când producatorul
de bere din Munchen, a început să-și
livreze butoaiele de bere cu ajutorul
camioanelor MAN. Printre primii clienți
de camioane produse în fabrica MAN
(Lastwagenwerke M.A.N.- Saurer) au
fost detașamentele de pompieri și mici
producători de bere. Pe cât de diferite
sunt cele două domenii, pe atât de
mare nevoie au amândouă de vehicule,
indiferent că vorbim de 1915 sau 2015:
în timp ce pompierii vroiau să ajungă la
incendii mai rapid, berăriile din München,
precum Augustiner, doreau să își livreze
butoaiele cu bere și în afara orașului.
Puterea animală era insuficientă pentru
a transporta mărfuri către orașe ca
Rosenheim sau Traunstein. Vehicule cu
autonomie crescută și puteri superioare
erau absolut necesare. Acest lucru a
condus la parteneriatul dintre Augustiner
și MAN – un acord care continuă și astăzi.
„Este într-adevăr nebunie, când te
gândești înapoi. Suntem astăzi aici,
la 100 de ani distanță, și încă mai
livrăm butoaiele noastre din lemn cu
vehicule MAN, diferența este că, în
loc de 36 de cai putere, acum folosim
440 de cai putere”, spune Wolfgang
Ketterl, managerul de flotă al companiei
Augustiner-Bräu Wagner KG.
Nu este vorba numai de o berea ce
este încărcată în camioane la ora 5:30
dimineața, din centrul de logistică
München-Freiham. Augustiner-Brau
încă mai produce în fabrică propriul malț
din orz. O asemenea dedicație pentru
calitate și rădăcinile acesteia dau roade.
Berea Augustiner are locul ei de cinste în
München.

„Oricine vizitează fabrica poate observa
imediat mândria angajaților pentru
companie și pentru tradițiile acesteia”,
spune Stefan Mini, reprezentatul de
vânzări MAN pentru Augustiner.
Și pentru că fabrica de bere Augustiner
pune preț pe apartenența la regiune, își
caută furnizorii de servicii pe cât posibil
din München – cum ar fi MAN. Fie că
este vorba de o discuție telefonică sau
fie de o întâlnire, MAN si Augustiner sunt
permanent în contact.
„Este pur și simplu vital pentru noi
ca partenerii noștri să vorbească
aceeași limbă cu noi. În acest fel s-a
dezvoltat de-a lungul anilor o relație
bazată pe încredere“, spune Wolfgang
Ketterl, managerul de flotă al companiei
Augustiner-Bräu Wagner KG.
Iar această relație de încredere se
bazează, bineînțeles, pe o istorie comună.
Acum o sută de ani, angajații de la livrări
puteau accelera până la 23 km/h. A
trebuit ca șoferii să își îndeplinească
sarcinile fără confortul de care
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beneficiază în zilele noastre.
„În acea vreme, camioanele încă aveau
roți din lemn și anvelope din cauciuc dur
cu foarte puțină absorbție a șocurilor”
spune Henning Stibbe, directorul arhivei
istorice a MAN Truck and Bus.
Anvelopele presurizate au apărut abia la
sfârșitul anilor 1920. Pe rutele scurte din
oraș, Augustiner a folosit în continuare
vehicule trase de cai și parțial a continuat
acest lucru până în anul 1970. În același
timp, flota de autovehicule a continuat
să crească după cel de al II-lea Război
Mondial. În 1947 Augustiner detinea
o flota de 12 vehicule care a crescut
în 1958 la 28 de unități. Camioanele
Augustiner cu decorațiuni florale au
participat la parada Oktoberfest din anii
’60.
„Acesta este un semn de cât de mandră
era compania de vehiculele sale chiar
și atunci”, spune arhivistul fabricii
Augustiner, Ursula Eymold.
La mijlocul anilor ‘80, compania a început
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să-și reînnoiască flota. În timp ce fabrica
de bere achiziționa înainte cu precădere
autovehicule uzate, a început să
investească într-o flotă nouă și modernă,
formată din camioane precum MAN
F90, care erau remarcabile în special în
privința cabinei generoase și a noilor
serii eficiente de motorizări. De-a lungul
timpului, suprastructuri specializate
în transportul băuturilor au înlocuit
suprafețele de încărcare simple din
scânduri. Platforme de ridicare hidraulice
au facilitat încărcarea și descărcarea, iar
axele viratoare posterioare au facilitat
manevrarea în spațiile înguste ale
orașului.
„Conducerea unui camion obișnuia
să fie epuizantă, iar acum este la fel
de confortabilă precum cea a unui
autoturism”, spune managerul de flotă
Ketterl.

DE LA MODELUL F90
LA TGA ȘI PÂNĂ
LA NOUL TGX
De la mijlocul anilor ’80 și până în
prezent, Augustiner a exploatat cu
succes fiecare generație de camioane
MAN. Eficiența ridicată a vehiculului a
fost și este crucială pentru AugustinerBrau în special din punct de vedere al
consumului de combustibil și al costurilor
scăzute de întreținere. De când spațiul

sediului central Augustiner din centrul
orașului München s-a dovedit a fi prea
mic, iar flota de transport a fost mutată
în centrul logistic München-Freiham,
camioanele au chiar propria spălătorie
automată de tipul „drive-through”, un
fel de Spa al camioanelor. Vehiculele
sunt curățate o dată sau de două ori pe
săptămână și chiar mai des în timpul
iernii. Pentru companie, care a înlăturat
complet publicitatea clasică, camioanele
de un alb strălucitor în combinație
cu albastrul mărcii Augustiner sunt o
emblemă bine cunoscută a Landului
Bavaria, aceleași culori fiind înglobate în
cele mai puternice mărci din Munchen,
precum BMW sau FC Bayern. Din cadrul
activității fabricii nu lipsește niciun
vehicul – departamentul de service MAN

De s,tiut!

MHS Truck & Bus este unic
importator și distribuitor al vehiculelor
comerciale MAN, pe piața din România.
se asigură de acest lucru.
„Putem stabili întotdeauna termene
flexibile pentru reparații – fără timpi de
așteptare”, spune reprezentantul de vânzări
MAN, Stefan Mini.
Avem și în această privință un mare avantaj,
prin faptul că atelierul MAN se află la numai
câțiva kilometri distanță de centrul logistic
Augustiner. De câțiva ani, Augustiner a
folosit de asemenea și serviciul ‘Pick-up
and Bring-in’, asigurat de MAN, prin care
un angajat MAN preia camionul înainte de
weekend pentru a efectua lucrările necesare
și îl returnează la timp, înainte de cursa de
luni dimineața.
„În acest fel economisim timpii de
nefuncționare de pe parcursul săptămânii”,
explică managerul de flotă Ketterl.
Angajații Augustiner au grijă să păstreze
și un alt prestigiu al companiei, căruțele
istorice trase de cai, care stau chiar
lângă camioanele din centrul logistic.
Berarii încă le folosesc să livreze bere in
timpul weekend-urilor – de exemplu la
evenimentele din oraș. Hățurile sunt de
cele mai multe ori ținute de șoferii care
în timpul săptămânii conduc cele mai noi
modele de camioane MAN. Ei mențin
spiritul care a caracterizat parteneriatul
dintre Augustiner si MAN de mai mult de
100 ani. Acest lucru îi păstrează în pas cu
vremurile fără a-și pierde însă tradiția.
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Hankook

GEFCO a achiziționat
compania IJS Global

SmartControl DW07

Producătorul de anvelope Hankook îşi extinde gama
de anvelope de camion SmartControl cu un nou produs
dedicat sezonului rece, anvelopele SmartControl DW07.

C

u această nouă anvelopă
pentru axa motoare, Hankook
introduce un produs ce a fost
adaptat condiţiilor solicitante de
iarnă. Simbolul fulg de zăpadă (3PMSF)
certifică performanţele anvelopei în
sezonul rece, asigurând mobilitatea
flotelor de camioane chiar şi în cele mai
vitrege condiţii meteorologice, cu drum
acoperit integral cu zăpadă. Comparativ
cu modelele precedente, anvelopa
SmartControl DW07 oferă până la 25%
mai mult tracţiune pe zăpadă şi până la
13% mai mult rulaj pe drumuri de iarnă.
Hankook SmartControl DW07 a fost
dezvoltat plecând de la cele mai extreme
condiţii de iarnă regăsite în transportul
european pe distanţe lungi. Noul model de
anvelope de iarnă pentru axa motoare este
deja disponibil în trei dimensiuni principale
315/80 R22.5, 315/70 R22.5, 295/80
R22.5, alte dimensiuni urmând a fi lansate
în curând. Pentru a evita timpii morţi şi
pentru a ajunge la destinaţie în condiţii de
siguranţă, flotele trebuie să fie echipate în
mod corespunzător pentru a face faţă celor
mai dure condiţii de iarnă. În plus, faţă de

randamentul kilometric crescut, tracţiunea
optimă pe zăpada este o cerinţă principală
a anvelopelor de iarnă în afacerea de
transport pe distanţe lungi şi distribuţie.
Designul benzii de rulare a anvelopei
SmartControl DW07, precum şi materialul
din care este produsă au fost optimizate
şi proiectate pentru a satisface cele mai
exigente cerinţe ale clienţilor atunci când
vine vorba de condiţii de iarnă, în special
în cazul contractelor ce trebuie onorate
în Europa de Nord sau regiunea alpină.
De asemenea, profilul benzii de rulare a
SmartControl DW07 este conceput în
jurul punctului central al performanţei
optime pe zăpadă şi de siguranţă pe
drumuri cu condiţii de iarnă. Noua
anvelopă de iarnă pentru axa motoare
are o bandă de rulare cu 8% mai mare
faţă de modelele anterioare, mărind
astfel suprafaţa de contact dintre pneu
şi sol pentru îmbunătăţirea aderenţei şi a
manevrabilităţii. În plus, designul benzii
de rulare cu cinci caneluri principale
de drenaj oferă siguranţă suplimentară
la acvaplanare. Noul design al benzii
de rulare a îmbunătăţit frânarea şi
tracţiunea. Tehnologiile inovatoare fac
din SmartControl DW07 o anvelope
deosebit de eficientă. Optimizat pentru
condiţii de iarnă dure, anvelopa Hankook
SmartControl DW07 rămâne rezistentă
la temperaturi scăzute şi la frig, ceea ce
creşte performanţa de frânare în condiţii
de temperatură extrem de scăzută.
Anvelopa de iarnă SmartControl
DW07 înglobează tehnologia Hankook
Stiffness Control Contour (SCCT).
Tehnologia permite o distribuţie
uniformă a presiunii din anvelope,
minimalizând deformarea benzii de
rulare. Acest lucru creşte longevitatea
anvelopelor, dar îmbunătăţeşte şi
reşaparea lor.

anvelopa SmartControl DW07
oferă până la 25% mai mult de
tracţiune pe zăpadă şi până la 13%
mai mult rulaj pe drumuri de iarnă.
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Gefco a preluat controlul asupra expeditorului aerian și maritim olandez IJS Global,
foarte înrădăcinat în sectoare cu valoare
adăugată mare, cum ar fi domeniul pharma,
înaltă tehnologie și acțiuni umanitare.

A

chiziția totală a companie IJS Global de
către Gefco s-a realizat pe 23 septembrie
2015. Această achiziție permite companiei
franceze de transport și logistică să-și consolideze
prezența în Australia și unele țări europene, în
special Marea Britanie, Țările de Jos și Germania. La
rândul său, compania de transport maritim olandez
poate intra pe piețele din China, Asia de Sud și
Statele Unite ale Americii.
„După achiziția Italian Mercury din 2011, acest
lucru ilustrează în mod clar strategia de creștere
în afara a grupului Gefco”, scrie compania într-un
comunicat.
Chiar dacă este o companie relativ tânără,
fiind înființată în 2004, IJS Global a ajuns la o
dimensiune semnificativă, având 500 de angajați
și o cifra de afaceri în 2014 ce se ridica la 160 de
milioane de euro.
Acesta funcționează în 250 de țări, cu operațiuni
directe în șaisprezece dintre ele. Printre serviciile
oferite se află transport multimodal, depozitare,
obiceiurile și practicile fiscale, coordonarea
integrată și optimizarea lanțurilor de aprovizionare
complexe.

Van Of The Year: Patru
candidați pentru 2016
Dacă anul trecut juriul Van Of The Year a fost
destul de ocupat dat fiind numărul mare de
vehicule comerciale ușoare lansate în 2014
și eligibile pentru IVOY 2015, în acest an
lucrurile par să fie ceva mai relaxate.

D

acă anul trecut juriul Van Of The Year a fost
destul de ocupat dat fiind numărul mare de
vehicule comerciale ușoare lansate în 2014
și eligibile pentru IVOY 2015, în acest an lucrurile
par să fie ceva mai relaxate.
Juriul IVOY format din jurnaliști experți a anunțat
lista candidaților la International Van Of The
Year 2016, al cărui câștigător va fi anunțat pe 17
noiembrie în cadrul Solutrans, târgului de transport
și logistică din Lyon.
Trei din cele patru modele de comerciale ușoare
eligibile aparțin segmentului compacte din care face
parte noul Fiat Professional Doblo Cargo, a patra
generație a modelului Volkswagen Caddy și noile
modele ale grupului PSA, Peugeot Partner/ Citroen
Berlingo. Toate vehiculele eligibile, sunt conforme
normelor de poluare Euro VI și întrunesc condițiile
de siguranța active și pasive actuale.
Principalul criteriu de nominalizare și votare a
oricărei comerciale ușoare ca Van of the Year este
contribuția adusă la ridicarea standardelor de
eficiență și sustenabilitate în transportul rutier de
mărfuri, respectând mediu și siguranța oamenilor.
În 2015, așa cum InfoTrucker v-a informat, titlul
International Van Of The Year a fost câștigat de a
treia generație Iveco Daily, festivitatea de premiere
fiind organizată în cadrul IAA Hanovra
Juriul este format din 24 de jurnaliști experți,
România fiind reprezentată de Marilena Matei,
Tranzit.
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Recomandări
pentru camionul dumneavoastră
Ulei sintetic de motor pentru
autovehicule comerciale grele

Tehnologie avansată pentru produse sintetice,
destinată transmisiilor și axelor posterioare

Formulare pentru reducerea
consumului de combustibil

Potențial de reducere a consumului de
combustibil

Compatibilitate Euro VI

Lubrifiant pentru tot trenul de transmisie

Protecție ridicată a sistemelor
de reducere a emisiilor

Stabilitate termică și la oxidare

Transmisie manuală

Ulei de motor

Gresare automată a șasiului

Tren de rulare suplimentar și
cuplaje cardanice

Diferențial și transmisii finale

Butuci roată

Rulmenți ieșire ambreiaj și
puncte de lubrifiere

©2014 Exxon Mobil Corporation
Logourile Mobil Delvac sau ExxonMobil sunt mărci înregistrate ale Exxon Mobil Corporation sau a uneia dintre subsidiarele sale. Informațiile legate de produs sunt corecte la data publicării.

www.lubexpert.ro
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La fiecare camion scos
din circulație statul
pierde 30.000 de euro
Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România
(UNTRR) consideră că, deși ambițios, Master Planul din
Transporturi este o simplă poveste și că peste 5 ani când se
va discuta din nou despre acesta drumurile din România vor
fi în aceeași situație ca în prezent, este una din concluzile
unei conferinte pe segmentul de transport si logistica la care
reprezentantii UNTRR au participat.

N

u acordăm niciun
fel de credit celor
care se ocupă
de Master Plan.
Peste 5 ani când
o sa ne întâlnim o sa zicem
că povestea a fost frumoasă,
dar zmeul zmeilor nu ne-a
lăsat să o îndeplinim. Faptul
că tăiem panglici la fiecare 10
km de autostradă și pe urmă
pleacă dealul cu autostradă
pe noi nu ne interesează,
a declarat Constantin Isac,
vicepreședinte UNTRR.

Acesta a menționat că un
studiu IRU din 2008 arată
că un euro neinvestit în
infrastructură aduce în țările
dezvoltate pierderi de 2
euro, în timp ce în economiile
emergente pierderile se
ridică la 10 euro. Astfel, la
1 miliard de euro neinvestit
sau furat din lucrările de
infrastructură aduce pagube
de 10 miliarde de euro. Am
observat că provincii istorice
sunt condamnate la sărăcie
deoarece nu putem trece

26

cu camioanele, cu trenurile
ca să dezvoltăm economia.
Un camion care desfășoară
o activitate de transport
în România și este bine
administrat aduce în fiecare an
bugetului de stat 30.000 de
euro – din acciza pe motorină,
taxe pe salarii și alte activități
conexe pe care le antrenează.
La fiecare camion pe care
îl scoate din piață statul își
permite să piardă. Dar adunăm
taxe de la bătrânelele din piață
care vând pătrunjel, a adăugat

Constantin Isac. Pe de alta
parte, Robert Dobre, Consilier
Superior în Ministerul
Transporturilor și Coordonator
al Master Planului General de
Transport al României, spune
că în minister umblă o glumă
– ,,la fotbal, politică și Master
Plan se pricepe toată lumea”.
Master Planul a suferit multe
modificări în bine. Mediul de
afaceri a adus observații la
Master Plan și multe dintre
ele au fost implementate. ,,A
fost o muncă anevoioasă, am
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primit 80 de observații din
partea Comisiei Europene, cele
mai multe la autostrada SibiuPitești, aceasta fiind inițial
proiectată drept drum expres”.

MINISTERUL
TRANSPORTU–
RILOR S-A CONDUS
MAI BINE FĂRĂ
MINISTRU
Referitor la lipsa rezultatelor

din Ministerul Transporturilor,
domnul Radu Dinescu,
Secretar General UNTRR, a
declarat că transportatorii
rutieri au constatat că lucrurile
se mișcă în minister atunci
când fotoliul de ministru
este vacant. Acesta a dat
ca exemplu reglementarea
privind sistemul juridic al
drumurilor care a dus la
scăderea amenzilor de 10
ori, legea fiind adoptată în
condițiile în care portofoliul
de la minister era liber. Acum

câțiva ani a venit un ministru și
ne-a curentat cu niște plăcuțe,
altul nu a semnat niște hârtii
vitale pentru transportatori
un an de zile. De la domnul
Matache (Iulian Matache
– n.r.), având experiență în
domeniu, avem speranța că va
rezolva o parte din problemele
noastre. ,,Avem așteptări mari
de la dumnealui. În România
nu există responsabili pentru
neaplicarea legii, există doar
legi proaste”, a explicat Radu
Dinescu, Secretar General
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UNTRR. Același lucru a fost
subliniat și de Constantin Isac,
care a precizat că ministrul
Transporturilor, după o
perioadă de acomodare, va
trebui să spună ce dorește
să realizeze, ce a făcut,
astfel transportatorii rutieri
nu îl vor cruța. Domnul
Dinescu a completat că
politicienii români ar trebui
să se trezească, în special
europarlamentarii, și să
înțeleagă că apartenența la
Uniunea Europeana oferă și
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drepturi, nu doar obligații.
Având în vedere că fiecare
țară își protejează cetățenii
și agenții economici proprii,
la fel trebuie să procedeze și
statul român, întrucât, la nivel
european, lucrurile nu arată
grozav la nivel concurențial.
Există o criză a șoferilor, dar cu
toate acestea Europa de Vest
dorește să impună restricții
împotriva transportatorilor
din Est. Soluția lor vine pe
zona legislației muncii. Avem
exemplul Germaniei, care
a introdus legea salariului
minim, iar aceasta se aplică
tuturor celor care lucrează în

cadrul granițele țării indiferent
dacă sunt angajați în alte
state. Îngrijorător este faptul
că și comisarul european pe
Transporturi, Violeta Bulc, a
salutat inițiativa Germaniei
de a avea un salariu minim
în acest sens. În România,
autoritățile lasă usa deschisă
pentru astfel de reglementări
europene, iar acest lucru este
îngrijorător. Noi facem munca
celor din Vest și nu le luăm
locurile de muncă. Ei nu mai
găsesc personal, iar noi venim
să-i ajutăm. Francezii nu mai
vor să lucreze pe camion, vor
să fie în fiecare zi la ora 17

acasă, însă românii mai doresc
un astfel de loc de muncă,
a menționat domnul Radu
Dinescu.

RESTITUIRILE
DIN ACCIZA
SUPLIMENTARĂ
SE RIDICĂ LA 4,8
MILIOANE LEI
Adriana Serbănescu, șef
Serviciu, Biroul Electronic European și restituire acciza,
a afirmat că un număr de 671
de operatori de transport

s-au înscris pentru restituirea
accizei, depunând 765 de
cereri.
Dintre acestea au fost
aprobate 326 de cereri, cu
o suma totală aferentă de
7,3 milioane lei. Din această
sumă, 4,8 milioane lei au fost
deja plătite către operatori.
Radu Dinescu a precizat că
procedura este extrem de
greoaie și că firmele aflate în
insolvență nu beneficiază de
acest sistem, iar statul nu vine
în ajutorul transportatorilor
pentru a compensa restituirea
de acciză cu alte datorii la
bugetul de stat.

NU TREBUIE să
ajungi la Știri!

Trebuie să
ajungi ACASA!
CONDU PRUDENT!
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IDS se extinde

30 de Noi
puncte de
alimentare
disponibile
în reţeaua
europeană

compania este activă de mult timp, cum
ar fi Germania, Olanda, Franţa şi Italia.
Construcţia unei staţii de alimentare
complet noi la Mulhouse, în Franţa, şi
extinderea reţelei IDS cu 13 puncte de
alimentare suplimentare în Germania
sunt câteva exemple în acest sens.

Parte din Kuwait Petroleum PUNCTE DE ALIMENTARE
POZIŢIONATE STRATEGIC
Company, IDS este o
companie activă pe
Situate fie în apropierea unei frontiere,
a unui port, lângă o intersecţie de
termen lung în domeniul
autostrăzi sau pe o rută majoră de acces
alimentării cu carburant
populară în rândul şoferilor de camion,
poziţia fiecărui punct de alimentare
şi, în consecinţă, continuă
nou a fost identificată şi planificată cu
să investească în poziţii
atenţie. Scopul este de a oferi staţii de
strategice în toată Europa,
alimentare în locuri unde există spaţiu
suficient pentru aceasta, oferind astfel
pentru a îndeplini şi
cea mai bună variantă de acces pentru
reflecta nevoile clienţilor.
şoferii de camion, precum şi toate
utilităţile necesare. Pieter Declerck,
În prezent, reţeaua IDS
Manager General al IDS Europe,
are peste 600 de staţii
confirmă faptul că deschiderea acestor
puncte de alimentare noi face parte
de alimentare cu poziţii
dintr-un plan pe termen lung: „Fiecare
strategice în toată Europa.
dintre aceste puncte de alimentare

Î

n termeni practici, aceasta înseamnă
că IDS îşi extinde reţeaua pe pieţe
emergente, cum ar fi Croaţia şi Slovacia,
unde compania a inaugurat recent
noi staţii de alimentare la reţeaua sa şi
construieşte staţii de alimentare complet
noi în ţări din Europa Centrală care fac deja
parte din reţeaua IDS, cum ar fi în Polonia
la Gdansk. În plus, reţeaua din Europa de
Vest este în continuă extindere pe măsură
ce compania continuă să investească şi
să îşi consolideze reţeaua în ţări în care

noi este o dovadă a angajamentului
companiei IDS de a oferi clienţilor, la
nivel paneuropean, serviciile pe care le
doresc şi de care au nevoie, dar nu ne
vom opri aici şi în viitor vom continua să
investim.”

SATISFACŢIA CLIENŢILOR
ESTE PRIORITATEA
NUMĂRUL 1
Ca orice serviciu comercial care se
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respectă, IDS se concentrează pe
furnizarea celor mai bune servicii
posibile pentru a obţine cel mai înalt
nivel de satisfacţie al clienţilor în rândul
companiilor de transport pe distanţe
lungi. Acesta este motivul pentru care au
fost efectuate, de exemplu, investiţii atât
de mari în securitate şi control, compania
ajungând astfel lider de piaţă în acest
domeniu. Tot datorită acestui lucru, în
prezent este posibilă plată anticipată
a oricăror taxe sau tichete care pot fi
necesare pe drumurile europene. IDS a
fost primul furnizor de carburant care a
lansat un card inteligent de carburant de
tip contactless, cu cip RFID (identificare
prin frecvenţa radio) şi număr personal
PIN, prin care tranzacţiile se efectuează
mai rapid şi mai sigur. Fiecare tranzacţie
este supusă unei verificări de autorizare
online şi o echipă de securitate este
disponibilă pentru a monitoriza toate
tranzacţiile suspecte 365 de zile pe
an. Prin intermediul site-ului web,
clienţii IDS pot gestiona, bloca sau
seta cantitatea maximă de carburant
care poate fi alimentată în orice
moment pentru fiecare card şi punct de
alimentare. De asemenea, clienţii pot
vedea orice tranzacţie efectuată oriunde
în reţea. IDS furnizează un serviciu care
garantează un nivel maxim de informaţii
şi transparență pe tot parcursul
operaţiunii de alimentare cu carburant.
IDS a lansat recent un serviciu care face
posibilă plata electronică, fără numerar, a
taxelor de autostradă în toată Europa, o
soluţie convenabilă care asigură controlul
asupra plăţilor securizate. Acesta este
un alt exemplu prin care clienţii IDS
primesc tot ceea ce au nevoie când sunt
în deplasare.
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Un pionier al sistemelor inovative de
asistenţă şi siguranţă pentru camioane
Cuvântul de ordine pentru Daimler Trucks și, mai ales pentru Mercedes-Benz, este de
a construi cele mai sigure vehicule din lume. Desigur, nu numai pentru ei, însă nemţii
au fost aproape mereu primii în această industrie. Drept urmare, vehiculele construite
de ei combină deja o varietate de sisteme de siguranţă foarte eficiente pe care au ţinut
morţiş să le arate presei în cadrul „Shaping Future Transportation 2015 – Campus
Safety”.
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espre o parte dintre acestea
aţi auzit cu siguranţă, dacă
nu cumva le şi aveţi înglobate
pe vehiculele pe care le
conduceţi, fiind evoluţii ale
sistemelor lansate de Mercedes-Benz în
urmă cu mulţi ani. De altfel, producătorul
din Stuttgart a fost pentru o perioadă de
zeci de ani un pionier pentru siguranță
în sectorul transportului. Rezultatul
cercetărilor şi eforturilor inginerilor
Daimler s-a concretizat în sisteme de
asistență și siguranță ale căror capacități
merg dincolo de cerințele legale - un
exemplu actual fiind Active Brake Assist 3,
a treia generaţie a sistemului de asistenţă
la frânarea de urgenţă. Iar munca de
dezvoltare este în plină desfăşurare, un
sistem de monitorizare a unghiului mort
fiind programat să fie introdus în viitorul
apropiat. Fuziunea tuturor acestor sisteme
de asistență şi siguranţă s-a întâmplat deja
în cadrul mega proiectului Daimler Trucks
– Mercedes-Benz Future Trucks 2025,
camionul viitorului.

SISTEMELE DE ASISTENŢĂ
TESTATE ÎN CADRUL
SAFETY CAMPUS
În cadrul evenimentului, Campus
Safety, organizat de Daimler Trucks la
Berlin la începutul lunii iulie, MercedesBenz a prezentat o întreagă serie de
sisteme de siguranță cu ajutorul a trei
camioane Mercedes-Benz Actros. În
centru s-a aflat sistemul revoluţionar de
monitorizare a unghiului mort (Bline Spot
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Monitoring System), care va fi lansat în
viitorul apropiat pe gama de camioane
a producătorului german. Modul de
funcționare al sistemului de monitorizare
a unghiului mort a fost demonstrat în
timpul evenimentului. Acesta emite un
avertisment indiferent de condiţia de
mişcare (pe loc sau în mers), de exemplu,
atunci când intri pe un drum lateral
sau într-o intersecţie. Sistemul emite o
avertizare vizuală și sonoră, dacă senzorii
detectează un obstacol staționar, cum
ar fi un semafor, semn rutier sau stâlp
de iluminat aflat în drumul deplasării
vehiculului în timpul opririi. Sistemul se
dovedeşte a fi un sprijin pentru şofer la
schimbarea benzilor atât la revenirea în
bandă după depăşire, cât și atunci când
benzi converg.
Tot în cadrul Campus Safety a fost
demonstrat şi modul de funcţionare a
celei de-a treia generaţii a sistemului
Brake Assist, dar şi sistemul de asistenţă
a controlului stabilităţii. Vă reamintim că
începând cu 1 noiembrie 2014, ESPul a devenit obligatoriu în echiparea
standard pentru camioanele înregistrate
în Uniune Europeană. În activitățile sale
de dezvoltare, Mercedes-Benz Trucks
s-a folosit de rezultatele cercetării
accidentelor ale departamentului de
vehicule comerciale din cadrul Daimler,
și, prin urmare, de ceea ce se întâmplă
de fapt în accidente. În cazul vehiculelor
comerciale grele este luată în considerare
oferirea de sisteme pentru a preveni
accidentele. În opinia specialiştilor
Mercedes-Benz, atenuarea consecinţelor
unui accident cu ajutorul sistemelor de
siguranţă pasivă nu este suficientă. Biroul
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Federal de Statistică informează că primul
loc în topul accidentelor în care sunt
implicate vehicule grele de transport este
ocupat de coliziunea din spate. Aproape
40% dintre aceste accidente au loc fără
nici o frânare prealabilă. Pe al doilea loc,
sunt accidentele cauzate de plecarea
de pe loc și complexul de accidente în
intersecții iar pe locul trei se află cele în
care sunt implicaţi pietoni.
De-a lungul ultimilor 15 ani, MercedesBenz Trucks a fost primul producător
care a introdus pe rând Lane Keeping
Assist și Active Brake Assist în echiparea
camioanelor. În prezent, aceste sisteme
de asistență şi siguranţa activă sunt în
măsură de a preveni sau avertiza împotriva
părăsiri drumului sau a benzii de rulare
neintenționat, următorul pas a viitoarelor
versiuni a acestora concentrându-se să
prevină accidentele la oprire sau viraje.

SISTEMUL DE
MONITORIZARE A
UNGHIULUI MORT
DETECTEAZĂ PIETONII ŞI
BICICLIŞTII
Este adevărat că oglinzile exterioare
ajustate corect permit o vizibilitate
aproape perfectă. Spunem aproape
deoarece înălţimea la care sunt poziţionate
nu permit o vizibilitate completă, mai
ales în perimetrul imediat de sub acestea,
oglinda din dreapta fiind cea care dă
cele mai multe bătăi de cap şoferilor
profesionişti. Chiar şi un mai bun
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șofer de camion poate trece cu vederea
pietoni sau bicicliști, dacă aceștia intră
în zona cu vizibilitate „moartă” în timp
ce acesta se asigură pentru o fracțiune
de secundă în oglinda stânga. Aceasta
este și motivul dezvoltării sistemului de
monitorizare a unghiului mort dezvoltat de
Daimler Trucks. Șoferii vor primi un sprijin
decisiv în desfășurarea fără probleme a
activității lor, mai ales în mediul urban cu
trafic complex. Sistemul de monitorizare
a unghiului mort a trecut prin numeroase
teste în pre-dezvoltarea sa, fiind în prezent
pregătit să intre în producția de serie
devenind o piatră de hotar în dezvoltarea
sistemelor de siguranţă pentru camioane.
Sistemul, ce înglobează senzori radar,
este instalat înainte de puntea spate a
camionului în panourile laterale. Acesta
acoperă întreaga lungime a unei combinații
cu semiremorcă sau alt sistem de tractare
în spate. Logica de detecție se extinde
chiar doi metri dincolo de partea frontală a

vehiculului. Dacă un obiect se deplasează
în zona de monitorizare a sistemului,
șoferul va fi informat printr-un triunghi
galben cu LED-uri poziţionat în stâlpul
A de pe partea dreaptă. Dacă există un
risc major de coliziune, atunci triughiul
semnalizează culoarea roşie concomitent
cu un semnal sonor. De asemenea, dacă
senzorii detectează un obstacol staționar,
cum ar fi un semafor sau un stâlp de
iluminat în timpul procesului de oprire,
sistemul va avertiza vizual și acustic. Noul
sistem de monitorizare a unghiului mort
este independent de viteză, acesta ajutând
șoferul pe întreaga plajă, de pe loc până
la viteza maximă permisă. Acest lucru
permite o funcție suplimentară, sistemul
de monitorizare a unghiului mort acţionând
ca un sistem de asistență la schimbarea
benzilor de mers. Este un ajutor decisiv
pentru şofer, de exemplu, atunci când
revine pe bandă după depăşire sau atunci
când, pe autostrăzi, benzile fuzionează sau
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converg. Cei de la Mercedes-Benz sunt
convinși că noul sistem de monitorizare a
unghiului mort poate preveni accidentele
şi salva vieţi. Se așteaptă ca sistemul
de asistență la virare să fi capabil de a
preveni aproximativ jumătate din totalul
accidentelor de camioane cu pietoni și
bicicliști. Se consideră că numărul de
decese asociate ar putea fi redus cu
aproape o treime.

ACTIVE BRAKE ASSIST 3:
MAI MULTĂ SIGURANŢĂ
DECÂT PREVEDE LEGEA
Această inovație devine obligatorie
începând cu 1 noiembrie 2015 pentru
toate camioanele de peste 8 tone
înmatriculate în Uniunea Europeană,
cu excepţia camioanelor de şantier sau
a celor cu trei axe. Această cerință nu
prezintă o provocare pentru MercedesBenz Trucks, care acum nouă ani lansa
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prima generaţie Active Brake Assist,
sistemul de asistenţă la frânare. De atunci
până în prezent, Mercedes-Benz a inovat
şi dezvoltat sistemul său care a ajuns la a
treia generaţie. În prezent, în jur de 60.000
de camioane cu sistemul Active Brake
Assist circulă pe drumurile din Europa,
din care 23.500 au #ABA3. Împreună
au acoperit mai mult de 15.4 miliarde
kilometri. Aceasta reprezintă un avantaj de
neegalat în acumularea de experiența și
know-how pentru Mercedes-Benz Trucks.
Active Active Brake Assist 3 este deja
disponibil pentru modelul Actros, Antos și
Arocs.

LANE KEEPING
ASSIST ÎMPREUNĂ CU
ATTENTION ASSIST
De asemenea, acest sistem care
avertizează şoferul împotriva părăsirii
neintenționate a benzii, va fi obligatoriu
pentru camioane noi de peste 3.5 tone
în cadrul UE începând cu 1 noiembrie
2015. În acest caz, Lane Keeping Assist
de la Mercedes-Benz este capabil de
mai mult lucruri faţă de alte sisteme
de asistenţă similare. Sistemul Lane
Keeping Assist este disponibil în oferta
Mercedes-Benz încă de acum 15 ani. În
timp ce toate variantele Brake Assist
se bazează pe un sistem radar, Lane
Keeping Assist folosește o cameră
video care monitorizează continuu
calea de rulare a camionului, diminuând
pericolul de accidente la părăsirea benzii
neintenţionate. În acest caz, Lane Keeping
Assist avertizează sonor şoferul, pe partea
cu pericolul, care poate corecta direcţia
camionul înapoi în banda sa. Un semnal
de avertizare și un mesaj vizual apar pe
ecranul din bord. Părăsirea neintenţionată
a benzii de rulare este, de cele mai multe
ori, cauzată de neatenţie sau somnolenţă.
În cazul vehiculelor cu o greutate admisă
de peste 18 tone, Mercedes-Benz Trucks
combină în mod automat Lane Keeping
Assist cu sistemul Attention Assist.
Acest sistem foloseşte diverşi parametri
pentru a monitoriza continuu nivelul de
concentrare al șoferului. Attention Assist
emite un avertisment, dacă concentrarea
scade sub un anumit nivel. În cazul în care
sistemul detectează mişcări echivalente
cu oboseala, sistemul afişează şoferului pe
ecranul din bord diferite mesaje precum
un pat stilizat, sugerându-i acestuia o
pauză pentru recâștiga nivelul necesar
de concentrare. În cazul în care sistemul
Lane Keeping Assist este dezactivat,
acesta se activează automat în cazul în

care Attention Assist afişează şoferului un
mesaj.

COLLISION PREVENTION
ASSIST CU FUNCŢIE
STOP-AND-GO
De la lansarea sa pe piață în anul 2000,
sistemul de asistenţă la prevenirea
coliziunilor de Mercedes-Benz a
performat remarcabil. La o simplă apăsare
de buton, sistemul, menţine constant
o distanță sigură prestabilită față de
vehiculul din faţă, afişând, de asemenea,
distanța în metri. Dacă vehiculul din faţă
reduce viteză sau în cazul în care vehiculul
se apropie de un vehicul din faţă mai
lent, sistemul reglează viteza camionului
corespunzător pentru a menține distanța
de siguranță necesară. Dacă vehiculul din
fata mărește înainte viteza sau schimbă
banda, sistemul revine la setarea iniţială
de viteză de croazieră. În plus, sistemul
frânează automat camionul în cazul în
care acesta depășește viteza presetată,
spre exemplu, atunci când coborâţi o
pantă. O funcție suplimentară a fost
adăugat noii generaţii de camioane
Mercedes-Benz, cea de Stop-and-Go.
Aceasta ameliorează volumul de muncă al
şoferului, atunci când este prins ocazional
în ambuteiaje de trafic. Camionul se
opreşte automat, dacă este necesar,
păstrând o distanță corespunzătoare.
Dacă vehiculul din faţă se mişcă din nou
în termen de două secunde, camionul se
mișcă încet, la rândul său. Prin urmare,
funcţia Stop-and-Go reduce riscul de
coliziuni din spate, crește siguranța
traficului și contribuie la eficiența şi
confortul şoferului. Începând cu luna
octombrie a acestui an, funcţia va fi
disponibilă împreună cu Active Brake
Assist 3, având eficienţă optimizată
datorită combinaţiei controlului la
distanță și a funcției Eco-Roll.

CONTROLUL ASISTAT
AL STABILITĂȚII
Un sistem electronic de stabilitate a
fost obligatoriu începând cu toamna
anului trecut pentru toate camioanele
înmatriculate în Europa. Pe camioanele
Mercedes-Benz, sistemul ESP a
fost disponibil încă din 2001, sub
denumirea de Stability Control Assist,
asistența controlului stabilităţii. Aceasta
funcționează pe același principiu de bază
ca şi ESP-ul la turisme, fiind adaptat
cu funcţii extinse pentru utilizarea în
camioane. În limitele fizice, sistemul
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De s,tiut!

În plus, cuplul motorului este redus
astfel încât să În plus, riscul apariţiei
fenomenului de răsucire ca un briceag
(jackknifing) este diminuat prin
reducerea cuplului motor în combinaţie
cu o franere blândă a semiremorcii,
chiar dacă aceasta este echipată cu un
sistem de frânare convențional.
de asistenţă a controlului stabilităţii
(SCA) reduce riscul de derapaj în viraje
sau pe timpul manevrelor de evitare, a
ansamblurilor rutiere în special cele cu
semiremorcă. În acest scop forțele de
frânare la fiecare roată sunt controlate
dinamic în situații critice, când vehiculul
tinde să subvireze sau să supravireze
într-o măsură mai periculoasă.
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Echipa Kamaz
Master Team
MIZEAZĂ pe un nou
camion în Dakar 2016
În cadrul unui eveniment organizat la sfârşitul lunii
iunie la fabrica sa din Tatarstan, Rusia, constructorul de
camioane Kamaz a prezentat în premieră absolută noul
model al camionului de competiţie ce va lua startul în
cel mai dificil rally raid din lume, Dakar 2016.

P

rincipala diferenţa dintre
vechea generaţie şi modelul
proaspăt lansat este la nivel de
design, varianta pentru Dakar
2016 cu cabina retrasă fiind
foarte asemănătoare cu modelul Iveco
PowerStar al echipei De Rooy/Loprais.
Este greu de spus ce i-a determinat pe
ruşi să schimbe atât de radical designul,
având în vedere că vechiul model a
câştigat ultimele ediţii ale Dakar, însă cu
siguranţă toată lumea va fi cu ochii pe
Kamaz Master Team în 2016. Nu este un
secret că ruşii de la Kamaz aveau în plan
producţia unui camion de competiţie cu
cabină retrasă, acest lucru fiind confirmat
de Vladimir Chagin în cadrul unui interviu
la începutul anului în care afirma că
echipa va efectua o sesiune de teste cu
un camion complet nou în această vară.
Întrebarea firească care se naşte în capul
oricărui fan al echipei Kamaz Master
Team, este: De ce au pierdut ruşii timp
şi resurse în dezvoltarea unui camion cu
cabina retrasă atâta timp cât modelul
„standard” şi-a demonstrat pe deplin
calităţile în cadrul ediţiilor precedente de
Dakar? Să fie asta răspunsul ruşilor visà-vis de noua echipă formată De Rooy/
Loprais? Oficialii ruşi susţin că versiunea
cu cabina retrasă este cel mai bun model
produs pentru rally raid-uri. În teorie,
totul pare logic. Datorită retragerii cabinei

spre spate se obţine o distribuţie ideală
a greutăţii, în consecinţă, camionul ar
trebui să se deplaseze mai bine pe dunele
de nisip. De asemenea se constată un
plus de confort pentru cei trei membri
ai echipajului, stresul la care este supusă
coloana vertebrală fiind cu mult diminuat
datorită repoziţiei scaunelor în spatele
axei faţă. Acest lucru va crește rezistența
şi concentrarea echipajului, extrem de
importante în probele lungi ale rally raidului. Primul test cu adevărat important
pentru noile camioane ale Kamaz Mater
Team are loc chiar în această perioadă
în raliul de anduranţă din Rusia. Inginerii
Kamaz vor trage primele concluzii
după parcurgerea etapei dintre Elista şi
Astrakhan. Regulamentul tehnic al Dakarului nu-ţi da foarte multe opţiuni atunci
când vine vorba de design. Din acest
motiv, noul Kamaz de Dakar seamănă
foarte mult cu Iveco PowerStar pilotat
de De Rooy, sau cu Tatra lui Loprais.
Prezenţa capotei, evident, este atipică
pentru camioanele Kamaz de şosea, acest
desing fiind folosit pe versiunile militare
ale ruşilor.

NOUTĂŢILE TEHNICE
DE PE NOUL KAMAZ
Cabina noului camion este o cooperare
dintre germanii de la Daimler şi ruşi,
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Noul camion al
ruşilor este construit
pe şasiul 4326, folosit
atât de Mercedes-Benz
cât şi de Kamaz pentru
camioanele militare.
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astfel că omologarea tehnică va fi o
simplă formalitate. Noul camion al
ruşilor este construit pe şasiul 4326,
folosit atât de Mercedes-Benz, cât şi de
Kamaz pentru camioanele militare. În
ceea ce priveşte propulsoarele, ruşii au
renunţat pentru un an la motoarele de
buldozer produse de Liebherr, deoarece
acestea n-au putut fi montate din
cauza capotei, astfel că au fost montate
propulsoare Caterpillar preparate de
cehii de la Buggyra Racing Team. În
paralel, Kamaz dezvoltă propriul său
motor în linie, astfel încât, în câţiva
ani camioanele vor folosi propulsoare
proprii. În ceea ce priveşte suspensiile,
acestea au fost rigidizate, iar garda la
sol mărită pentru o mai bună trecere
peste obstacole. Preocuparea cea mai
mare a inginerilor Kamaz a rămas şi
rămâne răcirea motorului. Trecerea la

modelul cu cabină retrasă i-a forţat pe
ruşi să abandoneze sistem separat de
răcire, cu răcitoare de aer pe laterale şi
radiator de apă frontal. Acum totul este
compact, astfel încât, dacă este necesar,
va trebui să rezolve întreaga problemă
cu supraîncălzirea. În concluzie,
noul camion lansat de ruşi poate fi
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o încununare a tuturor informaţiilor
culese în toţi aceşti ani de muncă în
raliul Dakar sau poate fi camionul care
va dărâma ceea ce au construit cu trudă
în toţi aceşti ani. În orice caz, dacă în
2016 nu vor ieşi campioni, nu va fi nicio
tragedie, având în vedere că vorbim de
un material nou de concurs.
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MAN a introdus recent
o nouă generaţie
de sisteme de siguranță
În acelaşi timp, atât EBA cât şi noul sistem de ghidare (Lane Guard System, LGS) vor fi
introduse în producţia de serie pentru noile modele de autovehicule, pentru care se
aplică obligativitatea acestor dotări standard pentru înmatriculările noi începând din
1 noiembrie 2015. Aici se încadrează majoritatea camioanelor MAN, a autocarelor
şi autobuzelor pentru transport regional MAN şi NEOPLAN, cât şi a şasielor pentru
autocare MAN.

L

egislaţia EU impune începând
din noiembrie 2015 echiparea
următoarelor modele de
autovehicule cu un sistem de
frânare din Generaţia 1: camioanele
nou înmatriculate cu două sau trei axe, o
masă maximă autorizată mai mare de opt
tone şi axa spate cu suspensie pneumatică.

De asemenea, este impusă legal existenţa
unui sistem de ghidare pentru camioanele
cu două sau trei axe de peste 3,5 tone.
Sistemul de frânare de urgenţă EBA
implementat din iulie 2015 de MAN
îndeplineşte deja cerinţele legale mai stricte
din Generaţia 2, care vor fi valabile începând
din noiembrie 2018 pentru autovehiculele
nou înmatriculate. În acest fel
Această tendinţă confirmă angajamentul
clienţii primesc încă de acum un
nostru pentru a oferi siguranţă activă şi
sistem de viitor sigur şi valoros.

următorul pas pentru extinderea rapidă
a sistemelor noastre de siguranţă: din
iulie 2015 noua generaţie de sisteme de
frânare şi sistemul de ghidare LGS fac parte
din dotarea standard la aproape toate
modelele de camioane şi autocare. Le oferim
astfel clienţilor noştri o multitudine de
echipamente de siguranţă, asigurându-le
în acest fel un nivel crescut al siguranţei
active. Noul sistem de siguranţă EBA oferit
de MAN depăşeşte deja evident standardele
impuse legal începând din 2018 cu privire
la performanţă de frânare, declară
Heinz- Jürgen Löw, Bord Manager Sales &
Marketing la MAN Truck & Bus

TENDINŢA DE A
PRODUCE DIN CE
ÎN CE MAI MULTE
SISTEME DE
SIGURANŢĂ
În Germania deja din 2014 fiecare
al doilea MAN TGX vândut este
echipat cu pachetul de siguranţă
„Activ “sau „Activ Plus “şi cu
sistemul avansat de frânare de
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urgenţă EBA – tendinţa fiind în continuă
creştere.

INTERACŢIUNEA DINTRE
RADAR ŞI CAMERA

Noua generaţie de sisteme de frânare EBA
de la MAN combină informaţiile furnizate
de senzorul radar din masca din faţă a
autovehiculului cu cele de la camera video
de pe parbriz. Prin această combinaţie de
senzori, sistemul poate interpreta mult mai
sigur scenariile complexe din trafic. Astfel
se pot identifica mai rapid şi cu mai mare
siguranţă autovehiculele aflate în faţa şi
eventualele obstacole staţionare. În acest
fel sistemul câştigă timp pentru a declanşa
la nevoie frâna de urgenţă mai rapid. Prin
asta autovehiculul poate să piardă mai mult
din viteză în caz de urgenţă, pentru a putea
opri mai devreme cu câţiva metri valoroşi.
Obiectele staţionare sunt mult mai greu de
identificat cu certitudine decât vehiculele
aflate în faţă. În acest sens, sistemul trebuie
să fie capabil să distingă între obiectele
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relevante (ca de exemplu un autovehicul
defect sau unul aflat la capătul unui blocaj)
şi cele nerelevante (semne de circulaţie,
intrări în tunel, poduri). Pentru a preveni
cu mai mare siguranţă declanşarea eronată
a frânei de urgenţă, asistenţa la frânarea
de urgenţă acţionează abia atunci când
situaţia este interpretată cu foarte mare
probabilitate. Sistemul face în acest caz o
analiză mai intensivă, pentru a fi absolut
sigur că există efectiv un obstacol staţionar
în faţa autovehiculului pe banda proprie de
circulaţie.

ȘOFERII DE CAMION
MULȚUMIȚI DE
SISTEMELE DE
AVERTIZARE MAN
MAN dispune de o vastă competenţă în
domeniul cercetărilor privind conceptele
de operare a autovehiculelor comerciale.
Observarea ştiinţifică a şoferilor pe
simulatorul de la Universitatea Tehnică
München a furnizat rezultate importante
pentru interpretarea comportamentului
de avertizare şi reacţie a sistemului
EBA, de exemplu în privinţa atenţiei şi
distragerii şoferului, cât şi a stresului şi a
comportamentului în situaţii de urgenţă.
Concepţia sistemului de frânare de urgenţă
urmează principiul „şoferul trebuie să deţină
mereu controlul “. Această filozofie specifică
MAN asigură un grad mare de satisfacţie
din partea şoferilor.
Interacţiunea celor două tehnologii, radar şi
camera video, reduce semnificativ pericolul
avertizărilor nejustificate, întrucât se pot
folosi două tehnologii pentru identificarea
obiectelor. În acest fel MAN şi-a atins
obiectivul de a deranja cât mai puţin şoferul
prin semnale de avertizare.
Ţinând cont de propria evaluare a situaţiei,
şoferul poate întrerupe efectul de frânare

de urgenţă în cazul unei avertizări sau chiar
şi al unei frânări de urgenţă deja iniţiate.
În acest sens, el poate să apese pedala
de acceleraţie sau pedala de frână sau să
acţioneze semnalizatorul, pentru a schimba
banda de circulaţie şi astfel să anuleze
avertizarea sau să întrerupă declanşarea
automată a frânei. Dacă nu mai exista risc
de coliziune, de exemplu după ce un vehicul
care mergea încet s-a mutat pe banda de
urgenţă, EBA întrerupe frânarea de urgenţă
deja iniţiată.

semnalul la frânarea de urgenţă ESS
((Emergency Stopping Signal)) activează,
pe lângă luminile de frâna, şi aprinderea
intermitentă a luminilor de semnalizare,
cu frecvenţă crescută (luminile de
avarie), semnalizând astfel situaţia de
urgenţă autovehiculelor aflate în spate.
Testele au demonstrat că o avertizare la
timp ajută la evitarea coliziunilor.

PROCESUL
FRÂNĂRII DE URGENŢĂ

Noul sistem de ghidare LGS dispune de
cea mai nouă tehnologie pentru camera
video. Aceasta permite o precizie
mai mare la detectarea marcajelor
de separare a benzilor de circulaţie
şi reducerea la minim a avertizărilor
nejustificate.
La o viteză de 60 km/h, LGS
monitorizează poziţia autovehiculului
în raport cu banda de circulaţie şi
avertizează şoferul dacă depăşeşte
accidental marcajele acesteia. Funcţiile
suplimentare sporesc confortul
şoferului.
Noul sistem detectează singur când se
schimbă aspectul benzii de circulaţie:
o avertizare sigură este posibilă doar
dacă există marcaje pe partea dreaptă
şi stanga a drumului şi dacă banda de
mers are o lăţime minimă. Noul LGS
ţine cont şi de faptul că mulţi şoferi
de vehicule comerciale, de dragul
siguranţei, preferă să circule la marginea
benzii de circulaţie – adică la marginea
dreaptă a drumului în ţările cu circulaţia
pe banda dreaptă – şi avertizează mai
târziu pentru această parte a benzii. De
asemenea, sistemul se setează automat
pentru ţările cu circulaţia pe partea
dreaptă respectiv stanga. În acest fel,
şoferul savurează experienţa unei
filozofii adaptative de avertizare.

EBA reacţionează la detectarea unui obiect
care necesită frânarea de urgenţă şi la
lipsa răspunsului din partea şoferului (fie
schimbarea benzii de circulaţie fie frânarea)
cu măsuri secvenţiale: iniţial avertizarea
şoferului printr-un semnal sonor penetrant
şi un mesaj pe display. În acest moment
circuitele de frânare sunt deja pregătite,
pentru a scurta reacţia de răspuns. În
acelaşi timp, luminile de frână sunt activate
pentru a avertiza din timp autovehiculele
aflate în spate. În plus, sistemul de frânare
de urgenţă MAN reduce încă din faza de
avertizare cuplul motor. Acesta este încă un
efect suplimentar de avertizare perceptibil
în cazul unui şofer posibil neatent. Dacă
totuşi şoferul nu reacţionează, frânele se
activează automat ca o avertizare pentru
acesta (frânare de atenţionare). Dacă
riscul de coliziune persistă şi şoferul tot nu
reacţionează, atunci EBA iniţiază frânarea
de urgenţă, care în condiţii ideale poate
împiedica lovirea obstacolului, chiar şi la o
viteză de 80 km/h.

ESS – SEMNALUL LA
FRÂNAREA DE URGENŢĂ
În cazul unei frânări de urgenţă,
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Iveco Magelys Pro

este Coach Of The Year 2016
Iveco Magelys Pro a fost încoronat șeful autocarelor în 2016 în urma unei competiții
strânse în cadrul Coach Euro Test organizat la mijlocul lunii iunie la Plovdiv, Bulgaria.
Construit la fabrica Annonay din Franța, versiunea originală a lui Magelys a fost
pentru prima dată prezentată public în 2007. Design-ul integral, combină secțiunile
de oțel tubular și plan într-o caroserie care este protejată împotriva coroziunii printrun proces de vopsire în câmp electrostatic cunoscut și sub numele de cataforeză.

Î

ntotdeauna atractiv, versiunea
Iveco Magelys Pro Euro 6 care
a câștigat prestigiosul titlu, a
fost îmbunătățită estetic prin
adăugarea a ceea ce Iveco
numește „The Silver Smile”, un element
luciuos montat pe panoul inferior,
sub parbriz, ce conține numele Iveco.
Acest element este prezent pe totă
gama actuală de autobuze și autocare
Iveco. De asemenea, blocurile de
lumină și lămpile spate, sunt comune in
cadrul gamei, producătorul justificând
această alegere prin simplificarea
lucrurile pentru operatori de transport

și reducerea costul total de proprietate
(TCO).
Disponibil atât în versiunea de 12.2 m
cât și 12.8 m, autocarul care a intrat
în Coach Euro Test a fost cel mai lung,
dedicat liniilor expres configurat cu
46 de scaune. În versiune fară toaletă,
Magelys Pro poate fi configurat cu 59
de locuri. Magelys Pro a fost singurul
autocar prezent în cadrul euro testului
care era echipat cu centură cu trei
puncte iar pe scaune avea cusut „Bun
veni la bord”. Modelul de test a fost
echipat cu o ușă cu lift Dhollandia
pentru a permite accesul persoanelor
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cu dizabilități, pe lățimea calei de
bagaje.
La interior, Iveco Magelys Pro are o
abordare diferită față de concurenții
săi de pe piață, din multe puncte de
vedere. În primul rând, nu veți găsi
niciun ornament gri folosit, chiar nu
există niciunul. În schimb, totul este
în nuanțe de maro, inclusiv toate
ornamentele de plastic. În plus, cea
mai mare parte din lungimea plafonului
pe fiecare parte a acestuia Magelys
Pro a fost echipat cu geamuri care,
împreună cu geamurile laterale mari,
permit intrarea cu până la 35% mai
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multa lumină în intrenor.
Opțional se poate opta
pentru plafon tip sunroof, în
acest caz fiind nevoie de o
spălătorie specială și un grad
suplimentar de antifonare
împotriva zgomotului.
Într-un efort de a spori
confortul pasagerilor,
Magelys Pro este echipat
standard cu un număr
important de sisteme de
divertisment, inclusiv GPS,
o camera de drum, WiFi și un sistem ce oferă o
gamă de 250 de filme, port
USB și prize de 220 volți
necesare pentru încărcarea
dispozitivelor mobile sau de
lucru. În ceea ce privește
spațiul șoferului, acesta este
destul de bine configurat,
majoritatea membrilor
juriului Coach Of The Year
considerându-l confortabil de
condus.
Magelys Pro este disponibil
doar cu propulsorul FTP
Cursor 9 de 8.7 litri ce
livrează 400 CP și un cuplu
maxim de 1.700 Nm la 1.250
rpm. Cursor 9 cântărește
mai puțin decât varianta
Euro 5 și este cuplat la o
transmisie automată ZF
AS-Tronic. Aspectul cu
adevărat demn de remarcat
este faptul motorul nu are
EGR (recircularea gazelor
de evacuare) pentru a
controla emisiile motorului,
acesta bazându-se exclusiv
pe sistemul SCR (reducere
catalitică selectivă) pentru
a realiza acest lucru. Iveco
susțin că trecerea la Euro
VI a înregistrat o reducere a
consumul de combustibil cu
până la 10%.
În plus, față de
caracteristicile tehnice
ale lui Iveco Magelys Pro,
majoritatea membrilor
juriului Coach Of The Year au
apreciat valoare scăzută de
achiziție a autocarului, având
în vedere calitatea care este
furnizată.

Noua punte tandem cu axă liftabilă
lansată de Volvo Trucks permite ridicarea și
dezactivarea celei de-a doua axe motoare.
Astfel, atunci când camionul este condus fără încărcătură,
consumul de combustibil este mai mic cu 4%. Noua punte
tandem cu a doua axă liftabilă este creată pentru transporturi
grele, atunci când transportul se face cu încărcătură la dus și
fără încărcătură la întoarcere, ca de exemplu, transportul de
cherestea sau în construcții și transportul de mărfuri vrac.

Î

nlocuind diferențialul din prima
punte motoare cu unul special
conceput, cea de-a doua axă
motoare poate să fie dezactivată
și ridicată. Astfel, șoferul are acces
atât la puterea, cât și la capacitatea
a două axe motoare (6×4), dar și la
manevrabilitatea mai bună a unei singure
axe motoare (4×2). În plus, condusul cu
cea de-a doua punte motoare ridicată
reduce și raza de bracaj cu un metru și
uzează mai puțin anvelopele și sistemele
de suspensie. De asemenea, noua
punte tandem cu a doua axă motoare

liftabilă oferă șoferului un confort
mai mare atunci când camionul este
fără încărcătură, ceea ce de multe ori
înseamnă 50% din timpul de funcționare
conform Volvo Trucks.
Nivelul de zgomot din cabină este redus,
iar în volan se resimt mai puține vibrații
când numai anvelopele unei axe motoare
sunt în contact cu drumul. Noua punte
tandem cu axă liftabilă este disponibilă
pentru modelele Volvo FM, Volvo FMX,
Volvo FH și Volvo FH16.

PUNCTE CHEIE ALE PUNȚII
TANDEM CU AXĂ LIFTABILĂ
Ridicarea celei de-a doua axe motoare a
noii punți tandem permite dezactivarea
și ridicarea sa în timpul mersului. De
asemenea, anvelopele pot fi ridicate 140
mm față de suprafața drumului. Atunci
când tandemul cu o punte liftabilă este
activat, autocamionul consumă cu până
la 4% mai puțin combustibil. Uzura
anvelopelor este mai mică, iar raza de
bracaj este cu un metru mai scurtă.

În România, modelele Iveco
Bus sunt comercializate prin
Iveco Truck Service.
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Scania t

în orice condiții atmo

În 1923, un român inginer în aeronautică, pe numele său, Aurel
Perșu, construia la Berlin și totodată aducea în discuție pentru
prima dată aerodinamica vehiculelor rutiere - ca parametru
important în dezvoltare și necesitatea cercetării acesteia. Astfel,
din dorința de a studia îndeaproape problema, producătorii
din industria auto, indiferent că vorbim de automobile sau de
comerciale, și-au dezvoltat tunele de vânt pentru studiu. Astăzi,
majoritatea producătorilor dețin sau folosesc astfel de facilități,
însă niciuna cum este cea a suedezilor de la Scania.
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testează

osferice - în interior!

De s,tiut!

Atunci când înginerii Scania
doresc să testeze un camion
în condiții de iarnă și viscol nu
trebuie să mai aștepte sezonul
rece pentru a o face. Noua
facilitate permite generarea
tuturor condițiilor climatice
de pe glob, acest lucru fiind
un avantaj major în ceea ce
privește dezvoltarea unui
nou model, economisindu-se
timp. Tunelul este echipat cu
tunuri de zăpadă, fiind capabil
de a produce o gamă largă de
tipuri de zăpadă.
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Ș

i după această introducere, în care am
simțit nevoia de a aminti de unul dintre
românii care ne fac cinste, am să vă spun
de noul tunel de vânt climatic construit de
producătorul suedez Scania la Södertälje.
De altfel, este mai mult decât un simplu tunel de
vânt, este o „mașinărie“ generatoare de condiții
atmosferice. Noua facilitate Scania permite testarea
de camioane și autobuze în cele mai vitrege
condiții atmosferice fără a depinde de vremea sau
temperatura exterioară, sistemul fiind singurul de
acest gen în lume. Spre exemplu, atunci când înginerii
Scania doresc să testeze un camion în condiții de
iarnă și viscol, nu trebuie să mai aștepte sezonul rece
pentru a o face. Noua facilitate permite generarea
tuturor condițiilor climatice de pe glob, acest lucru
fiind un avantaj major în ceea ce privește dezvoltarea
unui nou model, economisindu-se timp. Tunelul
este echipat cu tunuri de zăpadă, fiind capabil de a
produce o gamă largă de tipuri de zăpadă. Condițiile
atmosferice pot fi optimizate, astfel încât vehiculele
testate sunt supuse la ploaie de diferite intensități și
dimensiuni ale picăturii. Un ventilator cu un diametru
de 3.75 metri poate genera intensități diferite de vânt.
Temperaturile generate în cadrul noii facilități sunt și
ele extreme de la -35° C la o +50° C.

acest fel din lume. Un principal atu al cestui tunel de
vând climatic îl reprezintă repetabilitate unui anumit
fenomen, astfel eliminându-se timpi morți și accelerând
procesul tehnologic după cum spunea și Lars Hult,
managerul de proiect. Se poate testa din nou și din
nou, în aceleași condiții climatice până când se vor
obține răspunsurile de care inginerii și tehnicienii au
nevoie, acest lucru nefiind posibil în realitate. Printre
avantajele se mai enumeră testarea în condiții de
iarnă geroasă să se desfășoare în mijlocul verii și fără
a transporta un camion concept într-o locație care are
climatul potrivit. Asta înseamnă că Scania nu trebuie
să se bazeze pe condițiile meteorologice naturale
imprevizibile pentru a obține rezultatele necesare. Un
alt avantaj îl reprezintă faptul că prototipurile nu mai
sunt expuse ochilor curioșilor sau fotografilor, astfel că
se pot conserva foarte bine toate informațiile legate de
un nou model până în momentul lansării.

PENTRU PRIMA DATĂ ÎN EUROPA
În timp ce facilități similare sunt utilizate de către
producătorii de automobile, tunelul de vânt climatic
construit de Scania este primul din Europa adaptat
pentru camioane, autocare și autobuze scara 1:1, iar
în momentul de față este posibil să fie singurul de

DE LA GER ARTIC LA ARȘIȚĂ
După cum am spus, instalația poate genera de la
temperaturi artice la arșiță, mai precis între -35 și +50
grade Celsius, precum și umiditate cuprinsă între 5% și
95%. Prin adăugarea în apa de ploaie a unei substanțe
de constrast sensibilă la ultraviolete, inginerii pot
urmării exact cum apa de ploaie și murdăria aderă pe
sufrafața cabinei și modul în care acestea se scurg
de pe vehicul. Alte teste care pot fi efectuate sunt
legate de rezistența anumitor componente la îngheț
și arșiță, vizibilitatea pe timp de ploaie și zăpadă,
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optim de testare al camioane și autocarelor. Pe toată
perioada testului, vehiculul este asigurat cu lanțuri. La
un capăt al unității este un efuzor imens, cu o suprafață
de 13 metri pătrați, prin care aerul produs este forțat
să treacă de vehicul pentru a alimenta ventilatorul aflat
în partea superioară a instalației. De asemenea, zăpadă
și ploaie este pompată prin același efuzor atunci când
este necesar. Conform oficialilor companiei de la
Södertälje, condițiile create sunt foarte asemănătoare
cu realitatea, însă nu pot înlocui 100% testele reale.

CONSECVENȚA ESTE CHEIA

INSTALAȚIA POATE GENERA
DE LA TEMPERATURI ARTICE
LA ARȘIȚĂ, MAI PRECIS ÎNTRE
-35 ȘI +50 GRADE CELSIUS,
PRECUM ȘI UMIDITATE
CUPRINSĂ ÎNTRE 5 ȘI 95%.

După cum spuneam, marele avantaj al acestui tunel
de vânt climatic îl reprezintă faptul că un test se poate
repeta în aceleași condiții practic la infinit. Fară discuție
este nevoie de testarea în mediu real a camioanelor,
dar testarea lor prealabilă în acest tunel va permite
inginerilor să fie mult mai pregătiți în etapa respectivă.
Pentru dezvoltarea noii facilități au fost implicate mai
multe departamente din cadrul Scania, astfel că fiecare
operator de alte instalații de testare a vehiculelor a venit
cu sugestii, inginerii de cabine au fost consultați cu
privire la factorii climatici. Foarte important, soft-ul de
comandă al instalației și citire a parametrilor vehiculului
testat a fost dezvoltat de către inginerii Scania, lucru
ce permite customizarea soft-ului sau modificarea
parametrilor de test în funcție de necesități. Pentru
construcția noii facilități a fost nevoie de modificarea
pistei de test, precum și detonarea de rocă echivalentă
cu suprafața a 12 terenuri de fotbal.

zgomotul vântului produs la interacțiunea cu oglinzile
retrovizoare și mânerele ușii. De asemenea, poate fi
generată lumină solară cu o intensitate a radiației de
400-1.100 W / mІ pe față, acoperișul și părțile laterale
ale cabinei. Poate fi simulată și o situație de vreme
înnorată.

VITEZE DE PÂNĂ LA 100 KM/H
Durata testelor efectuate în noua facilitate pot dura de
la o zi până la o săptămână, în funcție de parametrii
urmăriți. Vehiculul de test este parcat pe role - una
pentru fiecare axă pentru a permite tehnicienilor
simularea de viteze de până la 100 km/h, ritmul
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