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Szanowni Państwo!
Poraz kolejny witam Państwa na łamach Amberway News. Jednak to spotkanie jest dla mnie wyjątkowe. Otóż razem z Państwem dobrnęliśmy szczęśliwie do dziesiątego numeru naszego Biuletynu.
Od kilku lat, regularnie, dwa razy do roku – wiosną
i jesienią, staramy się przybliżać Państwu informacje związane z ﬁrmami Grupy Krajewski, ich produktami, świadczonymi usługami, inwestycjami
i rozwojem oraz kontrahentami. Stałe rubryki, które na dobre zagościły w Amberway News dotyczą
ciekawostek z branży motoryzacyjnej (w tym oczywiście oponiarskiej), ale również z innych dziedzin,
w znacznej mierze związanych z turystyką i krajoznawstwem. Jak się wielokrotnie przekonałem, nasze artykuły z tego zakresu odbierane są przez Państwa bardzo pozytywnie, co pokrywa się z moimi
założeniami dotyczącymi propagowania rodzimych
perełek turystycznych.
Amberway News przeszedł przez te kilka lat olbrzymią ewolucję wizerunku, co z pewnością sami
Państwo zauważyli. Dziesiąty numer, jak na jubilata przystało, jest nieco inny od poprzednich – mam
na myśli przede wszystkim nowatorską okładkę oraz
logo, które począwszy od tego wydania będzie nam
towarzyszyć przez następne edycje.
Dziękując Państwu za dziesięć spotkań na łamach Amberway News, Państwa uwagi, sugestie,
pytania i propozycje tematów oraz współpracę
w redagowaniu gazety, życzę przyjemnej lektury
kolejnych wydań, z coraz ciekawszymi i tylko pozytywnymi informacjami!

Łukasz Krajewski

Adres redakcji: Krajewski TC, ul. Ciężkowicka 130, 43-604 Jaworzno, tel/fax: 32/ 615 02 86,
e-mail: krajewskitc@amberway.pl. Redaguje: zespół. Redaktor naczelny: Łukasz Krajewski.
Opracowanie graﬁczne: Łukasz Wiśniewski e-mail: l_wisniewski@o2.pl
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Cwo Grupie
nowego
Krajewski?
P

omimo powszechnie panującego zimą „sezonu
ogórkowego” w branży oponiarskiej, nasza Grupa przez cały ten okres systematycznie poszerzała swój zakres działania. Mam tu na myśli zarówno
nowe rynki zbytu i klientów, jak też działalności związane z branżą mieszanek gumowych.
Celem uzupełnienia naszej oferty skierowanej do zakładów regeneracji ogumienia, składającej się z mieszanek gumowych i materiałów do bieżnikowania, a szczególnie pasów podwulkanizowanych, których zakres

rozmiarów i wzorów ostatnio znacznie się poszerzył, proponujemy pomoc w kompletacji linii produkcyjnych.
Oprócz nowego sprzętu, oferujemy przede wszystkim,
maszyny używane, po kapitalnych remontach, które nie
wymagają od kupujących tak dużych nakładów ﬁnansowych, a sprawdzają się równie dobrze. Oczywiście wraz
ze sprzętem oferujemy kompleksowy serwis i szkolenie.
Od 2002 roku na producentach i importerach
opon, także używanych, ciąży obowiązek osiągnięcia
zalecanych poziomów
odzysku i recyklingu.
W tym roku jest to już
70% odzysku, w tym
12% recyklingu.
W przypadku nie
wykonania odzysku,
importer opon zobowiązany jest uiścić opłatę produktową. Czyni to
więc import całkowicie
nieopłacalnym.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych kontrahentów
uruchomiliśmy usługi związane z odbiorem i utylizacją opon
złomowych. Potwierdzeniem wykonanego
przez nas odzysku jest
3

dostępne dla wszystkich kontrahentów, a mianowicie serwisy informacyjne: pogodowy, drogowy
i inne. Dzięki nim będzie można, planując podróż,
sprawdzić co czeka nas na drogach, jaką będziemy
mieli pogodę oraz sprawdzić rozmieszczenie fotoradarów w całej Polsce. To nie wszystko! Aby być
w 100% przygotowanym do wyjazdu, przez nasz
portal można będzie zamówić interesujące nas
mapy i atlasy państw, regionów oraz plany miast
z bogatej oferty wydawnictwa kartograﬁcznego Beata Piętka z Katowic. Zamówiony towar otrzymacie
Państwo za zaliczeniem pocztowym. Oczywiście
oferta wydawnictwa jest dużo szersza i obejmuje
m.in. atlasy historyczne, mapy ścienne, globusy itd.
Wszystko całkowicie aktualne i wykonane z dbałością o szczegóły!

karta przekazania odpadu, którą otrzymuje zdający
złom gumowy.
Do realizacji nowych zadań zmuszeni byliśmy powiększyć ﬁrmowy tabor samochodowy. W naszej ﬂocie pojawił się bowiem pierwszy
ciągnik siodłowy z naczepą. Taki zestaw pozwala nam swobodnie przewozić nawet
najcięższe ładunki, w tym
oczywiście
opony złomowe i maszyny dla bieżnikowni.
W związku z faktem, że Internet stanowi jedną z podstawowych form kontaktu
z naszymi Klientami, postanowiliśmy całkowicie odmienić image naszych stron
www. Już wkrótce nasz portal, oprócz nowej szaty graﬁcznej, zyska całkowicie nowe usługi
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Podobnie jak w latach ubiegłych przygotowaliśmy dla Państwa serię map wspomnianego wcześniej wydawnictwa Beata Piętka, ﬁrmowanych naszym logo. Zestaw obejmuje mapy ogólne: Polski,
województw i regionów, szczegółowe plany miast
oraz mapy najpopularniejszych rejonów turystycznych (m.in. Tatr, Beskidu Śląskiego, Żywieckiego,
Jury Krakowsko-Częstochowskiej).

*

Podstawowe wzory bieżników ciężarowych opon marki
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Rozmiary opon regenerowanych w poszczególnych wzorach bieżników, podane są jedynie orientacyjnie - możliwości zależą od parametrów karkasów, głównie szerokości (która różni
się m.in. w zależności od producenta). Większość wzorów dostępnych do bieżnikowania w pełnych proﬁlach (np. 80 lub 90) można również wykonać w proﬁlach obniżonych, takich
jak 75, 70, 65, 60 itd. Dokładne informacje na temat doboru wybranych wzorów bieżników do konkretnych opon, uzyskacie Państwo u naszych pracowników.
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Kompleksowe rozwiązania
dla autokarów
N
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Mapa zastosowań

typ zastosowania

owoczesne ﬂoty autokarowe,
działające w różnorodnych warunkach klimatycznych, postawiły przed producentami opon
wysokie wymagania w obszarze bezpieczeństwa. W odpowiedzi na te oczekiwania Dunlop proponuje stosowanie w autokarach opon Dunlop SP 352.
Eksploatacja autokarów to temat bardzo
złożony. Inne bowiem są wymogi dla
przewozów krajowych, inne dla międzynarodowych, jeszcze inaczej będzie wyglądało przygotowanie autokaru do podróży przez różne strefy klimatyczne i po
różnych nawierzchniach drogowych.
Przy doborze odpowiednich opon do
autokaru, bardzo ważne jest aby zadbać
o połączenie wysokich przebiegów, przyczepności i skuteczności hamowania
na mokrej i ośnieżonej nawierzchni.
Dunlop SP 352, to sprawdzone opony w zastosowaniach autokarowych,
które są w stanie zaspokoić wszystkie
aspekty i wymagania nowoczesnych
autokarów.
Alternatywą dla ogumienia nowego na osi tylnej są produkty oferowane
przez naszą bieżnikownię: opony regenerowane Amberway Truck w bieżnikach K7 i K43. Wybór odpowiedniego
wzoru, uniwersalnego lub napędowego,
zależy od warunków eksploatacji i preferencji użytkownika.

Proponowane rozwiązanie
oś kierowana / napędowa
Proponowane rozwiązanie

Dunlop SP 352 / K43 Amberway

oś kierowana / napędowa
Dunlop SP 352 / K7 Amberway
wymagana przyczepność
niska

wysoka

DUNLOP SP 352

AMBERWAY TRUCK K7

AMBERWAY TRUCK K43

Cechy/Korzyści
- doskonałe przebiegi
- niskie opory toczenia poprawiające
ekonomikę zużycia paliwa
- wzór emitujący hałas na niskim poziomie oraz zapewniający równomierne zużywanie się, co zapewnia
doskonały komfort
- dobra skuteczność hamowania na
mokrej nawierzchni zwiększa poziom bezpieczeństwa

Cechy/Korzyści
- dobre trzymanie się drogi oraz precyzja kierowania
- powolne i regularne zużycie
- wysoki przebieg
- zredukowany poziom hałasu

Cechy/Korzyści
- idealna dla autokarów długodystansowych na osie napędowe
- dobra przyczepność również w warunkach zimowych i podczas opadów deszczu nawet przy niepełnym
obciążeniu
- szybka ewakuacja wody i śniegu
- cichobieżność
- regularne zużycie

Zalecane zastosowania opon autokarowych Dunlop i Amberway Truck

pora roku

LATO

LATO / ZIMA

typ eksploatacji

długie trasy / Intercity

długie trasy / Intercity

opis zastosowań

eksploatacja drogowa,
na autostradach, na suchych
i mokrych nawierzchniach

eksploatacja drogowa,
całoroczna (np. rejony
górskie, trasy transalpejskie)
lub gdzie wymagana jest
dobra przyczepność

zalecane zestawienia opon
SP 352
DUNLOP

K7
AMBERWAY
TRUCK

SP 352
DUNLOP

K43
AMBERWAY
TRUCK
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Targi

N

„OPONY I GUMA”

ajważniejszą imprezą wystawienniczą, w której braliśmy udział w bieżącym roku były moskiewskie Targi
„Opony i Guma”. W imprezie uczestniczyło w sumie
246 ﬁrm z ponad 18 krajów, w tym oczywiście wszyscy wiodący rosyjscy producenci związani z branżą gumową w bardzo
szerokim zakresie, m.in.: opony do wszelkiego typu pojazdów,
oraz sprzęt i technologie ich wytwarzania, kauczuki syntetyczne (wyposażenie i surowce do produkcji), guma przemysłowa,
obręcze kół, łańcuchy antypoślizgowe, bieżnikowanie, naprawy
i recykling opon, tkaniny kordowe, kordy stalowe oraz programy badawcze i informacyjne związane z branżą.
Merytorycznie organizatorów wspierały wiodące rosyjskie
instytuty badawcze i stowarzyszenia, co dodatkowo podniosło
rangę imprezy.
Targi zaowocowały dla nas wieloma kontaktami z potencjalnymi klientami, nie tylko z Rosji, ale również innych krajów
wschodnioeuropejskich.

10 Amberway News 10 1/2006

NasiKlienci: MPK OPOCZNO

D

nia 1 marca 1977 r. uruchomiono komunikację miejską w Opocznie
funkcjonującą w ramach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Tomaszowie
Mazowieckim, Oddział w Opocznie. Początkowo były to tylko 2 linie, które wyjechały na pierwszy
kurs 1 kwietnia 1977 r.
Od stycznia 1978 r. komunikacja miejska funkcjonowała jako
Filia Oddziału Komunikacji Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim
w ramach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
w Piotrkowie Trybunalskim, a po
kolejnych czterech latach przedsiębiorstwo stało się ﬁlią Zakładu
Komunikacji Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
W styczniu 1984 r. zostało przekształcone w samodzielny Zakład
Komunikacji Miejskiej w Opocznie podlegający WPKM w Piotrkowie Trybunalskim.
Po rozpadzie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Opocz-

nie, którego organem założycielskim
była Gmina Opoczno.
1 stycznia 1997 r. nastąpiło
przekształcenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

Autobusy obsługujące te linie
wykonują rocznie przebieg ponad
800.000 km.
Spółka zabezpiecza 100% przewozów młodzieży szkół podsta-

w Opocznie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której
100 % udziałów posiadała Gmina Opoczno. Jest to obecny status
prawny Spółki.
Obecnie MPK Sp. z o.o.
w Opocznie posiada 20 autobusów,
w tym 3 autobusy
w wersji turystycznej (w większości marki Autosan
i Jelcz).
Spółka świadczy usługi przewozowe na 8 liniach
komunikacyjnych
na terenie administracyjnym gminy
Opoczno i gmin
ościennych: Sławno i Drzewica.

wowych i gimnazjalnych z terenu gminy Opoczno i częściowo
z gminy Sławno.
W ostatnim 4-letnim okresie działalności nowego Zarządu Spółki przeprowadzono modernizację przestarzałego taboru
samochodowego. Obecnie 80%
posiadanego taboru stanowią
autobusy fabrycznie nowe lub po
przeprowadzonych gruntownych
remontach.
Równolegle przeprowadzono
również inwestycje mające na celu
poprawę warunków pracy zaplecza technicznego:
- remont budynku stacji obsługi,
- budowę myjni autobusowej,
- budowę osadnika z odtłuszczownikiem ścieków spełniającego
wymogi ochrony środowiska.
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NasiKlienci: PKS PŁOCK

H

istoria Przedsiębiorstwa
PKS w Płocku rozpoczyna się w 1945 r., wtedy to
właśnie pod egidą Państwowego
Urzędu Samochodowego zorganizowano w Płocku przy ul. Tumskiej bazę samochodową pod nazwą Stacja PKS II Klasy w Płocku.
W roku 1946 otwarto dworzec
autobusowy przy ul. Nowy Rynek
i uruchomiono regularne połączenia do Raciąża, Wyszogrodu, Żuromina i Płońska.
Ważną datą w historii Przedsiębiorstwa jest rok 1951 kiedy to
ukończona została budowa nowoczesnej zajezdni przy ul. Bielskiej.
Ekspozytura przenosi się do nowej
siedziby. Posiadany tabor zasilają
dostawy nowych autobusów Leyland, Chausson, Skoda, Fiat oraz
pojazdy ciężarowe Star, Żubr, Praga. W roku 1955 Ekspozytura posiada już 9 autobusów i 57 pojazdów ciężarowych.
W okresie szybkiego, dynamicznego rozwoju z początkiem lat 60-tych. oddział PKS w Płocku podejmuje zadania obsługi transportowej
kombinatu. W szczytowym okresie budowy i rozruchu MZRiP
przy ich obsłudze zatrudniano
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dziennie 170 pojazdów ciężarowych oraz 120 autobusów w przewozach. Początek lat 80-tych to
okres burzliwych przeobrażeń gospodarczych i społecznych w kraju. Uchwalona przez Sejm w roku
1981 Ustawa o przedsiębiorstwach
państwowych stworzyła przesłanki do pełnej samodzielności przedsiębiorstw. W 1990, następuje kolejna ważna data w historii PKS
w Płocku - powołanie samodzielnego przedsiębiorstwa - Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji
Samochodowej w Płocku.
Nowa rzeczywistość gospodarcza i ostre reguły gospodarki rynkowej postawiły trudne wyzwania przed Przedsiębiorstwem PKS
w Płocku. Wiele wysiłku włożono w dostosowanie zakładu do
nowych realiów gospodarczych.
Przeprowadzono restrukturyzację,
wdrożono nową organizację pracy, rozpoczęto proces komputeryzacji ﬁrmy, opracowano wieloletni
plan rozwoju. Podjęto i zrealizowano w tym okresie wiele nowych
inwestycji /budowa i wyposażenie
stacji kontroli pojazdów, zakupy
nowych autobusów, zakupy sprzętu komputerowego, modernizacja

zaplecza technicznego/. Podjęte działania umożliwiły realizację
procesu komercjalizacji Przedsiębiorstwa i przekształcenia w Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa, co
nastąpiło z dn. 1 października
1999 roku. Nowa organizacja dała
impuls do dalszego rozwoju i unowocześniania ﬁrmy.
Z dniem 15.03.2001 r. przy
współpracy z PKS w Bydgoszczy
zorganizowano i uruchomiono
nową usługę „Komfort-Bus”, która była odpowiedzią na rosnącą
konkurencję na krajowym rynku
przewozów dalekobieżnych. Uruchomienie tego rodzaju działalności przyniosło zamierzony efekt,
a „Komfort-Bus” stała się marką
rozpoznawalną i cenioną.
Nowe możliwości działania,
ale i nowe, trudniejsze wyzwania
otworzyły się przed Spółką z dn.
1.05.2004 r. tj. z chwilą wejścia
Polski do Unii Europejskiej.
Aktualnie ﬁrma zatrudnia 449
pracowników. Posiada 165 autobusów, w tym 9 wysokopokładowych i 15 o podwyższonym standardzie. Autobusy o wysokim
i podwyższonym standardzie wykorzystywane są głównie do obsługi komunikacji „Komfort-Bus”,
która jest dynamicznie rozwijającą
się marką na terenie naszego kraju. Spółka przewozi rocznie ponad
5 mln pasażerów.
Ponadto zakład świadczy usługi związane z remontem oraz naprawami bieżącymi pojazdów ciężarowych, autobusów i pojazdów
specjalnych.
Nowopowstała stacja kontroli
technicznej, jak i stanowisko wymiany olejów są nowoczesnymi
stanowiskami obsługowymi.

NasiKlienci: ZUK PUŁAWY

P

oczątki wywozu nieczystości stałych
i płynnych w Puławach sięgają lat 60-tych.
Po wielu reorganizacjach – obecny Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. został powołany Uchwałą Rady Miasta Puławy Nr XLIV/
288/97 z dnia 22 maja 1997r. i rozpoczął swoją
działalność z dniem 1 lipca 1997 r. ZUK Sp. z o.
o. jest jednoosobową spółką gminy Puławy. Wieloletnim dyrektorem był zmarły w 2005 roku Tadeusz Irlik. W czerwcu 2005 roku na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki został powołany Andrzej
Ryl. Aktualnie przedmiotem działania Spółki
jest: zbiórka i wywóz nieczystości stałych i płynnych, selektywna zbiórka odpadów, utylizacja
i recykling odpadów roślinnych i budowlanych,
oczyszczanie ulic i placów, utrzymanie terenów
zieleni i cmentarzy komunalnych. Terenem działania spółki jest cały powiat puławski. Spółka
dysponuje 9-cioma samochodami do wywozu
nieczystości, na podwoziach Volvo, Scania, Mitsubishi, Star i Jelcz. W roku 2005 wybudowano
własną kompostownię odpadów zielonych i linię
sortowniczą do odsiewu piasku i popiołu.
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Program szkoleniowy
KRAJEWSKI TC I TIPTOPOL

B

ranża oponiarska, podobnie jak inne techniczne dziedziny gospodarki, ze względu na
swoją specyfikę i ciągły rozwój wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji osób w niej pracujących, uczestnictwa w szkoleniach i seminariach.

Zdj. 1
Ciągłe kształcenie wymaga zainwestowania dużej
ilości czasu, którego po prostu dzisiaj każdemu
brakuje, nie wspominając o konieczności cyklicznego powtarzania szkoleń, w celu odświeżenia
zdobytej wiedzy.
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Aby umożliwić Państwu szerszy i częstszy dostęp
do najnowszych technologii branży oponiarskiej,
organizujemy cyklicznie spotkania z użytkownikami oferowanego przez nas ogumienia.
W ostatnim czasie odwiedziliśmy m.in. PKS w Olsztynie (30.11.2005), PKS w Płocku (18.04.2006), PKS w Łomży (20.04.2006) oraz dwa PKSy
Grupy Connex, w Bielsku Podlaskim (19.04.2006) i Tczewie
(21.04.2006).
Dzięki uprzejmości gospodarzy, w szkoleniu mogli
wziąć udział również przedstawiciele okolicznych przedsiębiorstw.
Prowadzący spotkanie, z ramienia TipTopolu, Ryszard
Marcinkowski, jak zwykle
sprawnie i fachowo omówił
interesujące kursantów kwestie oraz wyczerpująco odpowiedział na pojawiające się pytania i wątpliwości.
Doskonałym sposobem pogodzenia braku czasu na udział
w szkoleniach z dążeniem do
ciągłego doskonalenia się
mogą być wszelkiego rodzaju
materiały dydaktyczne wręczane przy okazji prowadzonych
szkoleń. Ciekawym przykładem są plansze przedstawiające technologię wykonywania różnego rodzaju napraw opon techonolgią
Tip-Top wydane przez ośrodek szkoleniowy firmy
Tip-Topol. Są one przeznaczone dla wszystkich
świadczących profesjonalne usługi naprawy opon,

jak i tych, którzy chcą dopiero zostać ekspertami
w branży ogumienia. Materiały te są pogrupowane
według rodzaju wykonywanych napraw i obejmują
szczegółowo poniższe rodzaje napraw opon:
- naprawa przebicia gwoździowego opony,
- naprawa uszkodzenia na boku opony
samochodu osobowego,
- naprawa uszkodzenia w czole opony samochodu osobowego,
- naprawa uszkodzenia na boku opony
samochodu ciężarowego,
- naprawa uszkodzenia w czole opony samochodu ciężarowego,
Zdjęcie obok przedstawia przykładową tabelę
naprawy przebicia gwoździowego za pomocą kołka
Minicombi (Zdj. 1).
Podobnie jak na przedstawionym obok zdjęciu każda plansza została podzielona na kilkanaście najistotniejszych etapów naprawy, które zostały dokładnie opisane, jak też wzbogacone o zdjęcia
obrazujące wykonanie każdej czynności. Ponadto,
przy poszczególnych etapach naprawy znajdują się
dodatkowe informacje o niezbędnych materiałach,
jak i zalecanych urządzeniach i narzędziach, bez których wykonanie omawianych czynności jest znacznie utrudnione lub wręcz niemożliwe. Plansze te,
zawierają także dodatkowe tabele i wskazówki uzupełniające opisywaną technologię. Przykładowy etap
wykonania naprawy przedstawionej na tabelach pokazano na zdjęciu (Zdj. 2).

PKS Olsztyn

Opona - jako jedyny element pojazdu - ma bezpośredni kontakt z jezdnią.
Bardzo istotne jest odpowiednie dobranie ogumienia do pojazdu, a w naszych warunkach jeszcze do pory roku.
Nieprawidłowe ciśnienie w oponach
- za niskie lub za wysokie - ma negatywny wpływ na parametry związane z bezpieczeństwem, przebiegiem
czy komfortem jazdy. Jednym słowem
niezmiernie ważne jest systematyczne kontrolowanie ciśnienia w ogumieniu. Zaniżone ciśnienie o około 20
proc. powoduje przy wysokich prędkościach drastyczny wzrost temperatury roboczej opony, co daje zwiększenie
oporów toczenia, a tym samym wzrost
zużycia paliwa i opony. Może to prowadzić do rozwarstwienia boków opony. Takie uszkodzenie w efekcie może
doprowadzić do zagrożenia kolizją. Zaniżone ciśnienie w konsekwencji powoduje też niepełne przyleganie czoła
bieżnika do jezdni, co wpływa na pogorszenie właściwości jezdnych opony,
a gdy ma to miejsce na osi przedniej, to
także na bezpieczeństwo czynne pojazdu. Niestety większość kierowców
nie przywiązuje większej roli do regularnego pomiaru ciśnienia w kołach.
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Śledźwskaźniki
Bezpieczną głębokość bieżnika opony pokazują wskaźniki, które możemy łatwo znaleźć
na każdej oponie.
Ważne milimetry. Zalecana głębokość bieżnika opon
letnich i zimowych różni się od siebie. W wypadku opon
letnich specjaliści polecają minimalną głębokość 3 mm,
a przy zimówkach – 4 mm. Zgodnie z polskimi przepisami
należy przestrzegać zasady, aby głębokość bieżnika była
nie mniejsza niż 1,6 mm.
Nowy bieżnik

1,6 mm

Zużyty bieżnik

1,6 mm

Pod kontrolą. Każda opona ma wskaźniki głębokości
bieżnika, tzw. TWI (ang. Tread Wear Indicator), które są
oznaczone na barku opony trójkącikami. Informują one
o stopniu zużycia bieżnika – mówi Mirosław Rdzak z działu szkoleń Grupy Goodyear.
Gdy opona zostanie zużyta w takim stopniu, że którykolwiek ze wskaźników TWI będzie się znajdować na tym samym poziomie, co leżące obok żebra bieżnika, oznacza to
konieczność wymiany opony.
Wskaźnik TWI pokazuje zużycie opony do zgodnej z polskimi przepisami granicy 1,6 mm. W najnowszych konstrukcjach opon zimowych znajdują się również wskaźniki
WWI (ang. Winter Wear Indicator), pokazujące rekomendowaną głębokość 4 mm; na oponie Goodyear UltraGrip 7
są oznaczone śnieżynką na barku opony.
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Zdj. 2
Jak można zauważyć, przedstawione powyżej materiały dydaktyczne kompleksowo prezentują wykonanie napraw opon. Mimo wszystko
nie zastąpią one udziału w profesjonalnie przygotowanych szkoleniach
praktyczno-teoretycznych prowadzonych przez profesjonalną ﬁrmę.
Ich posiadanie natomiast ma niewątpliwie kilka zalet:
1. Szybki dostęp do najważniejszych
informacji.
2. Możliwość świadczenia usług na
wysokim poziomie bez konieczności częstego brania udziału
w szkoleniach.
3. Podniesienie wizerunku warsztatu
przez pokazanie klientom, że ﬁrma
przestrzega standardów wyznaczonych przez liderów w branży.
Jak więc widać, prezentowane plansze w przejrzysty sposób gruntują posiadaną wiedzę, a tym samym mogą
przyczynić się do poprawy jakości
wykonywanych napraw, dzięki której
możemy zyskać upragnioną przewagę
nad konkurentami.
Więcej informacji na temat metod
jak i technologii naprawy oraz dostępnych materiałów dydaktycznych
można uzyskać w dziale szkoleń ﬁrmy Tip-Topol w Pobiedziskach.
Prezentowane materiały pochodzą
z Przeglądu Oponiarskiego Nr 1/38 oraz Magazynu Michelin Nr 4/2005 - Dziękujemy

PKS Olsztyn
PKS Łomża

PKS Connex Bielsk Podla

ski

PKS Connex Bielsk Podla

ski

PKS Connex Tczew

PKS Connex Tczew
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Umowa Goodyear Aviation Tires z liniami lotniczymi Ryanair

Opony dla
F

tanich linii

irma Goodyear Aviation
Tires zdobyła pięcioletni
kontrakt na dostawę opon
i usług konserwacyjnych dla firmy Ryanair, największej spośród
europejskich tanich linii lotniczych. Współpraca w ramach
kontraktu rozpoczęła się wraz
z początkiem 2005 roku, z opcją
przedłużenia na kolejne pięć lat.
Umowa obejmuje dostawę nowych opon oraz naprawy i regenerację opon używanych obecnie
we flocie liczącej 66 samolotów
typu Boeing 737-800 oraz w 96
kolejnych samolotach zamówionych już przez Ryanair. Do 2009
roku dostawy opon dotyczyć też
mogą opcjonalnie następnych
123 samolotów z poszerzającej
się floty tych linii lotniczych.
„Jest nam niezmiernie miło, że
tę wyjątkową, pięcioletnią umowę
na dostawę opon lotniczych dla
naszej ﬂoty Boeingów 737-800
podpisaliśmy właśnie z Goodyear’em. Firma Goodyear Aviation
Tires jest uznanym w świecie dostawcą tego typu opon oraz usług
oponiarskich. Dzięki umowie −
przy zachowaniu niskich kosztów − zapewniliśmy sobie długoterminową dostawę wyjątkowej
jakości produktów, które wspomogą rozwój naszej wciąż rozbudowywanej floty samolotów
Boeing 737-800” – powiedział
Michael Hickey, Dyrektor Techniczny firmy Ryanair, komentu18 Amberway News 10 1/2006

jąc umowę zawartą z Goodyear
Aviation Tires.
Z kolei Don Roulett, Global
Marketing Manager w Goodyear
Aviation, powiedział: „Ta umowa potwierdza to, co inni znaczący operatorzy maszyn typu Boeing
737-700/800 wiedzą na temat wartości dostarczanej przez ﬁrmę Goodyear. Samoloty serii Boeing 737
największych linii amerykańskich,
takich jak Southwest, Delta czy
American startują i lądują właśnie
na oponach wyprodukowanych
przez Goodyear Aviation Tires.”
Goodyear jest światowym liderem w dostawach opon dla lotnictwa. W tej branży koncern posiada 40% udziałów w rynku, co
daje mu największy udział w rynku opon dla linii lotniczych. Pozycja ta wynika z wykorzystywania
najnowocześniejszej technologii

produkcji, dbałości o wysoką jakość produktów oraz o poziom
bezpieczeństwa testowany podczas 3.000.000 „lądowań” przeprowadzanych co roku w laboratorium ﬁrmy.
Goodyear posiada najbogatsze doświadczenie w produkcji
i obsłudze opon do samolotów.
Pierwszą oponę do samolotu firma ta zaprojektowała i wyprodukowała blisko 100 lat temu. To
firma Goodyear jako pierwsza
opracowała technikę bieżnikowania opon lotniczych, lotniczą
oponę radialną oraz hydrauliczne hamulce do samolotów. Firma jest również wynalazcą urządzenia, które testuje opony do
samolotów, pomagając zwiększyć
ich niezawodność. Poza produkcją
wysokiej jakości opon dla lotnictwa cywilnego, Goodyear wytwa-

rza również opony dla samolotów
wojskowych, eksperymentalnych
oraz statków kosmicznych. Pierwsza opona, która pojawiła się na
księżycu w 1971 r. pochodziła właśnie z ﬁrmy Goodyear.
Opony lotnicze produkowane
są w zakładach Goodyear w Stanach Zjednoczonych, Brazylii
i Tajlandii. Za obsługę klientów
w Europie, Środkowym Wschodzie i Afryce odpowiedzialna
jest spółka Goodyear Nederland BV z siedzibą w Tilburgu,
w Holandii. Jako jedyna w Europie zajmuje się ona oponami
dla lotnictwa. Nowe opony stanowią 65% jej obrotu, pozostała część to opony używane. Firma oferuje ponad 375 różnych
typów opon i obecnie obsługuje 600 klientów, a eksportuje do
114 krajów. Ponad 80% opon
trafia na rynki europejskie i Bliskiego Wschodu.
Pewność i wysoki stopień bezpieczeństwa to najważniejsze cechy opon lotniczych. Portfolio
wyrobów ﬁrmy w tym segmencie
składa się z pięciu rodzin produktów: Flight Leader, Flight Eagle,

Flight Radial, Flight Custom III
i Flight Special II. Kształt i żywotność opon Flight Leader pozwala na ich wielokrotne bieżnikowanie. Z kolei Flight Eagle
to seria specjalnie dostosowana
do wymagań samolotów dla biznesmenów. Ich zalety to specjalne komponenty, które zwiększają
wytrzymałość, odporność na zużycie i sprawdzają się w trudnych
warunkach atmosferycznych. Są
również wyjątkowo odporne na
bardzo wysokie temperatury emitowane przez rozgrzane hamulce.
Opony z serii Flight Radial posiadają specjalny pas Flexten zapewniający pewność i stabilność wielokrotnego lądowania pomimo
ich niewielkiego ciężaru. Opona
Flight Radial jest mocna i wytrzymała, a jej ciężar o 10-20% mniejszy niż podobnych opon. Ponadto, opona Flight Radial wpływa
na zmniejszenie zużycie paliwa
ze względu na niski opór toczenia, a dzięki jej trwałości zwiększa się liczba lądowań. Wszystkie te cechy wpływają na redukcję
kosztów operacyjnych, związanych z obsługą samolotu.

Dla zwykłego lotnictwa cywilnego Goodyear oferuje modele Flight Custom III i Flight Special II. Ich zalety to optymalne
możliwości w porównaniu do ich
kosztu, nowoczesny design zapewniający wysoką jakość oraz
bezpieczeństwo.
Opony Goodyear mogą być ponownie bieżnikowane nawet dwunastokrotnie. Firma z Tilburga
oferuje pełen zakres rewitalizacji
opon z zachowaniem najwyższych
standardów. Jeśli przestaną spełniać wymogi dopuszczające do
lotów, mogą być wykorzystywane w innych branżach, np. w rolnictwie. Firmy z Grupy Goodyear
oferują również recykling opon po
okresie ich zużycia.
Firma współpracuje z tak uznanymi przewoźnikami, jak: American Airlines, Aeroﬂot, Air Canada, Air France, Delta Airlines,
Lufthansa, Singapore Airlines,
a także z producentami samolotów: Airbus, Boeing, Bombardier
i Cesna.
Przedruk z Przeglądu
Oponiarskiego nr 2 (33) - Dziękujemy
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X

XI wiek, to niewątpliwie
okres dla zapoczątkowanej
jeszcze w ubiegłym stuleciu
walki z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego spowodowanej
efektami działalności przemysłowej
człowieka, kumulującej się od początków „Rewolucji Przemysłowej”.
Bezpowrotnie odeszły czasy, gdzie
liczyło się tylko wprowadzanie nowych, coraz doskonalszych produktów i maksymalne zwiększanie
produkcji przedmiotów codziennego użytku, bez zwracania uwagi na
skutki i zagrożenia wynikające z rosnącej ilości odpadów.
Jak na ironię, to co kiedyś było
pierwszoplanowe i bezdyskusyjne,
tzn. opracowywanie coraz to wytrzymalszych, lżejszych i tańszych
materiałów, doprowadziło do niespotykanego w historii człowieka, nagromadzenia trudno rozkładalnych materiałów. Dodatkowo,
szczególnie w przypadku tworzyw
sztucznych, materiały te, podczas np.
pożaru tworzyły niezwykle niebezpieczne produkty zagrażające bezpośrednio zdrowiu i życiu ludzkiemu.
Od dziesiątków lat prowadzone są intensywne badania na uczelniach i w zakładach przemysłowych,
mające na celu zminimalizowanie
wpływu na środowisko naturalne
odpadów ze zużytych wyrobów gumowych. Biorąc pod uwagę wielkość
produkcji, złożoność budowy oraz
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Najlepszego sposobu nie ma

Utylizacja zużytych opon

nagromadzone w ciągu wielu lat na
wysypiskach „zapasy”, szczególnie
widoczny staje się problem utylizacji
opon samochodowych.Wyjątkowe
właściwości gumy wiążące się z jej
charakterystyką użytkową i różnorodnością zastosowań, powoduje
trudności jej zastąpienia innymi materiałami, łatwiejszymi do powtórnego przerobu. Trafnie ten pogląd
ujęto w monograﬁi pod red.: De S.
K., White J.R.: Poradnik technologa
gumy, IPG „STOMIL”, Piastów 2003:
„W większości zastosowań nie ma alternatywnych materiałów dla gumy
z wyjątkiem innej gumy”.
Wskazuje to jednoznacznie na
celowość badań nad recyklingiem
gumy, szczególnie z opon samochodowych. Każdy kolejny rok przynosi
nowe ilości zużytych opon, a na wysypiskach, w skali światowej, znajdują
się dalej miliony ton niezagospodarowanego, potencjalnie niebezpiecznego, choć cennego odpadu. Stanowi
to duże obciążenie dla środowiska
naturalnego ze względu na zagrożenie pożarowe, powstawanie enklaw
biologicznych dla wielu szkodników
m.in. dla komarów, gryzoni, a także zajmowanie dużych obszarów
drogich w utrzymaniu wysypisk
komunalnych.
Duża ilość opracowań naukowych
oraz literatury patentowej omawia
praktycznie każdą
możliwość utylizacji odpadu z opon
gumowych. Każda
nowa metoda w opinii ich autorów, jest
tym najlepszym rozwiązaniem, ale w per-

spektywie czasu i zmieniających się
uwarunkowań ekonomicznych okazuje się kolejną lepszą lub gorszą, ale
na pewno nie ostateczną.
Bierze się pod uwagę zarówno
metody samego odzysku energii
podczas spalania w ciepłowniach,
cementowniach, wykorzystania materiału opon bez lub po rozdrobnieniu, a także podczas bardziej wyraﬁnowanej przeróbki prowadzącej do
otrzymaniamałocząsteczkowychsurowców chemicznych w procesach
wysokotemperaturowych. Natomiast, do uzyskania materiału o właściwościach „surowej” mieszanki
gumowej, wykorzystuje się metody chemiczne, mechanochemiczne
i biologiczne.
Oczywiście, ważnym sposobem
przedłużenia żywotności opon
jest bieżnikowanie w metodzie
na „gorąco” lub na „zimno”. Obydwie metody wzajemnie się uzupełniają, w zależności od jakości
i dalszych zastosowań zregenerowanych opon.
Niestety, o czym już wspomniano,
praktyka wskazuje, że żadna z metod
w obecnej chwili nie rozwiązuje całościowo problematyki utylizacji opon,
co najwyżej przedłuża obieg materiału gumowego. Wyjątkiem są tutaj
metody odzyskiwania energii czy pirolizy, ale wydaje się zasadne postawienie pytania o celowość „straty”
wysokoprzetworzonego materiału
do celów energetycznych w niepewnej surowcowo sytuacji gospodarczej. To co w obecnej chwili wydaje
się idealne, może okazać się błędem
w perspektywie przyszłych lat.
ECH
Przedruk z Przeglądu
Oponiarskiego nr 1 (38) - Dziękujemy

Aktywny wypoczynek od Bałtyku, przez Wielkie Jeziora Mazurskie, po Beskidy.

D

la niektórych osób zima
kojarzy się z mroźną,
wietrzną pogodą i długimi wieczorami, dla poprawienia nastroju spędzanymi w cieple
domowego zacisza. Wielu wydaje się, że poza narciarstwem zjazdowym, którego uprawianie może
być w sposób obiektywny utrudnione dla osób mieszkających z dala od terenów górskich, niewiele
jest sportów „outdoorowych” dostępnych dla każdego.
Jednak nawet spędzając zimowy
urlop, czy weekend poza renomowanymi ośrodkami narciarskimi,
również nad morzem czy jeziorami, możemy liczyć na wspaniałą,
obﬁtującą w atrakcje, zabawę.
Poniżej znajdziecie Państwo trzy
propozycje aktywnego wypoczynku w różnych regionach naszego
kraju, który, uwierzcie mi, oprócz
niezapomnianych wrażeń, dostarczy również sporo adrenaliny.

Połowy dorsza na Bałtyku
Nasze największe morskie drapieżniki - dorsze, zwane też wątłuszami - od dawien dawna są w kręgu zainteresowań łowców okazów.
Ryba to waleczna, smaczna, osiąga
imponujące rozmiary i dobrze że-

ruje przez okrągły rok. Łowimy ją
z kutrów i mniejszych łodzi, czasem
wiele mil morskich od brzegu i z dużych głębokości, sięgających niekiedy 90 metrów. Dość powiedzieć, że
kto raz zasmakuje morskiego wędkowania, nie opędzi się łatwo od
planowania kolejnych wypraw.
Specyﬁka łowienia dorszy wymaga nie tylko zastosowania odpowiedniego sprzętu, ale też opanowania
techniki zarzucania i prowadzenia
pilkera - dorszowej przynęty. Zanim
przystąpimy do niezbędnych zakupów, lepiej wybrać się na Bałtyk
bez sprzętowego majdanu, który na
większości kutrów
za niewygórowaną
kwotę bez problemu wypożyczymy,
a w wolnym czasie
podpatrzyć, na jakie
kije i kołowrotki łowią wprawieni wędkarze, jakich używają przynęt. Można
też polegać na fachowej wiedzy zaprzyjaźnionych wędkarzy i oczywiście
skorzystać z porad
zamieszczanych na
łamach „Wiadomości Wędkarskich”.

Wchodząc na pokład kutra, jesteśmy właściwie zdani na wiedzę
i doświadczenie szypra. To on poprowadzi nas po dorszowych łowiskach i zadba o nasze bezpieczeństwo na morzu. Powinniśmy więc
posłuchać jego porad i stosować
się do nich w czasie rejsu. W porcie musimy stawić się punktualnie.
Nikt na maruderów nie będzie czekał. Zaprawieni w morskich łowach
wędkarze już kilkadziesiąt minut
przed wypłynięciem jednostki zajmują co lepsze miejsca, głównie na
ruﬁe i dziobie kutra. Te stanowiska
umożliwiają łatwiejsze operowanie
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wędziskiem i większą penetrację łowiska, nie zawsze jednak gwarantują okazowe ryby.
Po dotarciu na łowisko kuter zwalnia i szyper manewruje, ustawiając
jednostkę jedną z burt do wiatru.
Wędkowanie rozpoczynamy dopiero za zgodą załogi. Najczęściej jest to
jeden długi sygnał dźwiękowy.
Branie dorsza jest gwałtowne.
W pierwszej chwili dużą sztukę trudno oderwać od dna, zwłaszcza jeśli wzięła od burty nawietrznej. Nie
można holować jej jedynie za pomocą kołowrotka. Tylko „pompownie” - czyli podciąganie jej na wędce ku powierzchni i wybieranie luzu
na lince – ma sens. Inaczej uszkodzimy kołowrotek albo stracimy dorsza
w podwodnych zakamarkach, tym
bardziej gdy wędkujemy w pobliżu
wraka lub na ulubionych przez dorsze skałach. Większe sztuki, ważące
ponad dziesięć kilogramów, niełatwo wyholować. Będziemy się z nimi
zmagać nawet kilkadziesiąt minut.
Dlatego też ważna jest duża wytrzymałość wszystkich elementów naszej
wędki w końcowej fazie holowania.
Z małymi sztukami, mierzącymi do
pół metra, powinniśmy poradzić
sobie sami. Przy większym dorszu
pomoc będzie niezbędna. Wyjętą z wody rybę delikatnie odhaczamy, wkładamy do przydzielonej nam
przez załogę skrzynki i w nadzieji na
branie znów zarzucamy pilker.
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Dwa sygnały dźwiękowe oznaczają, że szyper szykuje się do zmiany łowiska. Niezwłocznie musimy
wyjąć przynętę z wody i wstawić
wędzisko do uchwytu. Jeżeli ryby
dobrze brały, kuter z pewnością powróci za chwilę na stary kurs. Jeśli
nie, popłynie w nowe miejsce, a my
będziemy mięć kilkadziesiąt minut
odpoczynku.
Trzy sygnały to znak, że rejs dobiegł końca. Kuter z zadowolonymi
z połowów wędkarzami wraca do
portu (oby tak było jak najczęściej!).

Żeglarstwo lodowe
na Mazurach
Obecnie żeglarstwo lodowe,
jako sport ekstremalny przeżywa
drugą młodość. Bardzo wielu ludzi remontuje stare, zabytkowe konstrukcje. Powstaje
też wiele nowych,
nieznanych dotąd
konstrukcji jak np.
Iceﬂyer (bojer z żaglem od deski) lub
Iceboard (lodowa deska windsurfingowa). Mazury zimą są jednym
z najzimniejszych

regionów w Polsce, dlatego też lód
na jeziorach pojawia się w pierwszej połowie grudnia i utrzymuje
się czasem nawet do końca kwietnia. Stwarza to doskonałe warunki
do uprawiania żeglarstwa lodowego
i nie tylko...
Na Mazurach (dawniej Prusy
Wschodnie) żeglarstwo lodowe rozkwitło w latach międzywojennych.
Niezwykle popularnym w tamtych
czasach ślizgiem był Monotyp XV
konstrukcji Estończyka Erika von
Holsta z 1931r. Bojer posiadał piętnastometrowy żagiel, miał płozę
skrętną zamocowaną z tyłu i mógł
zabierać dwie osoby. Monotypa XV
można spotkać na mazurskich jeziorach do chwili obecnej. W 1949r
w Giżycku uruchomiono produkcję
ślizgów Monotyp XV. W roku 1951
także w Giżycku odbyły się pierwsze Bojerowe Mistrzostwa Polski.
W latach sześćdziesiątych XX
w na Mazurach zaczął dominować
pochodzący z USA ślizg DN. Nazwa pochodzi od tytułu gazety Detroit News, w której ogłoszono konkurs na najlepszy bojer rekreacyjny.
W 1972 roku Monotypy wystartowały po raz ostatni, bowiem zainteresowania żeglarzy skierowały się ku
śligowi DN. Jest to obecnie najpopularniejszy typ bojera w Polsce, a tak-

że na świecie. Posiada ok. 6 metrów
kwadratowych żagla oraz płozę sterującą na dziobie. Sportowe wersje
tego ślizgu osiągają prędkości znacznie przekraczające 100km/h. Pod
względem liczby zbudowanych jednostek ślizg DN-60 znajduje się na
pierwszym miejscu. Atrakcyjność
tego ślizgu polega na stworzeniu
możliwości kontaktów międzynarodowych, niekłopotliwym transporcie, montażu, a przede wszystkim
na tym, że jest on dostępny dla każdego. Dzięki prostej budowie i technologii można go zbudować samemu przy użyciu oﬁcjalnych planów
i aktualnych przepisów IDNIYRA.
Mimo, że istnieją oﬁcjalne plany, to
ślizgu DN nie można nazwać monotypem, bowiem dopuszczalne tolerancje są tak duże, że dwa ślizgi
zbudowane według tych samych
planów i zgodnie z nimi mogą bardzo różnić się między sobą.
Małe ślizgi wcale nie żeglują wolniej niż duże - jednak przy pogorszeniu się warunków lodowych tracą
swoje dobre właściwości, nie mogąc
przebić się przez zaspy, podczas gdy
duże bojery żeglują, gdyż ich płozownice przechodzą ponad śniegiem.
Polscy żeglarze lodowi należą
do najlepszych na świecie. Wielu
z nich ma swoje korzenie właśnie
na Mazurach.

Skuterem śnieżnym
przez Beskidy
Mówi się, że potrzeba jest matką
wynalazku i tak też było ze snowmobilem –znanym w Polsce pod
nazwą skuter śnieżny. Niedostępne
zimą, ośnieżone, górskie rejony Północnej Ameryki były zimą praktycznie niedostępne dla żadnych mechanicznych pojazdów. Trzeba było
wymyślić coś, co nie będzie zapadało się w głębokim śniegu – a więc
w rachubę nie wchodził pojazd na

kołach, raczej na płozach. Coś, co
będzie sprawnie brnęło po dużych
nierównościach terenu – a więc
urządzenie zaopatrzone w gąsienice, ale nie tak ciężkie jak czołg. Coś
niewielkiego, lekkiego i zwrotnego,
o samodzielnym napędzie. Jednym
słowem skrzyżowanie sań, czołgu i motocykla.
Snowmobil posiada z przodu
jedną, albo dwie
ruchome płozy, dzięki czemu można nim
szybko zmieniać
kierunek jazdy.
Napęd – najczęściej jest to silnik spalinowy
-przenoszony
jest na gąsienicę,
która popycha
pojazd nie zważając na to, czy pod
spodem jest gruba warstwa śniegu,
lód, wzniesienie czy inne terenowe
przeszkody. Dosiada się tego jak konia, a waży znacznie mniej bo około 250 kilogramów. Skutery śnieżne
najnowszej generacji osiągają zawrotne prędkości – rekord to 230
kilometrów na godzinę, wspinają się
na górskie szczyty, świetnie radzą
sobie wszędzie tam, gdzie nie dotrze
zimą żaden inny środek lokomocji.
Na płaskim terenie jazda skuterem śnieżnym jest dziecinnie łatwa.
Siadamy okrakiem na wygodnym

siodełku, z zadowoleniem stwierdzamy, że od silnika bije przyjemne ciepełko, a rączki kierownicy są
dodatkowo ogrzewane. Manetka
gazu w kierownicy działa podobnie jak w motocyklu. Ruszamy dostojnie, a po chwili mkniemy już
całkiem sprawnie.

Prawdziwa zabawa rozpoczyna
się jednak dopiero kiedy próbujemy przedrzeć się przez zasypane puchem górskie ścieżki. Gąsienice raz po raz ryją bezradnie
w kopnym śniegu - przynajmniej
dwie osoby muszą udeptać nogami grubą białą warstwę i przesunąć tam maszyny, żeby znów
można było ruszyć. Dlatego potrzebne są porządne buty, a górska wyprawa na skuterach musi
składać się przynajmniej z kilku
doświadczonych i sprawnych ﬁzycznie osób.
W Polsce moda na skutery śnieżne wciąż się rozszerza. Najbardziej
przydatne są te maszyny w górskich
schroniskach i stacjach narciarskich. Szybko jednak okazało się, że
coraz więcej osób także i u nas chce
posmakować tego sportu.
W tekście wykorzystano fragmenty materiałów ze stron internetowych
organizatorów imprez oraz artykułów
prasowych.
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