
rupa Vlastuin działa w kilku ob-
szarach biznesowych. Jest dużym
podwykonawcą wytwarzającym

strukturalne komponenty stalowe (ele-
menty ramion żurawi, napędów gąsie-
nicowych, płyt podłogowych ciężkich
podwozi) dla różnych producentów koń-
cowych. Do Grupy Vlastuin należy firma
D-TEC produkująca naczepy podkonte-
nerowe, cysterny i wywrotki. W ubieg-
łym roku do Grupy Vlastuin dołączyła
firma VB Trailerbouw – lokalny produ-
cent naczep różnego typu, specjalizujący
się w wywrotkach. Mimo poszerzenia
składu i możliwości produkcyjnych Grupa
Vlastuin zamierza nadal pozostać pro-
ducentem wysokomarżowych pojazdów
specjalistycznych.

D-TEC działa w strukturach grupy
TrailerTec tworzonej wraz z Kraker Trai-
lers – producentem naczep z ruchomą
podłogą, aby wykorzystywać maksymal-
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D-TEC: nowości 
gotowe na IAA
Należąca do holenderskiej Grupy Vlastuin 

firma D-TEC jest znana na rynku jako

producent naczep do przewozu kontenerów

oraz cystern do przewozu produktów stałych

i płynnych. Odwiedziliśmy firmę D-TEC

Products w holenderskim Kesteren, aby

zapoznać się z nowościami przygotowywanymi

na zbliżające się targi IAA. 

W oddanej do
użytku w 2018 r. nowej

hali o powierzchni 6000 m2

odbywać się będzie montaż
cystern i wywrotek, jest
również magazyn wyso-

kiego składowania



SAMOCHODY SPECJALNE | CZERWIEC 2018 | 33

| TECHNIKA |

nie synergie wynikające ze wspólnej or-
ganizacji sprzedaży i sieci serwisowej.
Grupa Vlastuin za pośrednictwem przed-
stawicieli sprzedaje swoje produkty w 15
krajach, a bezpośrednie przedstawiciel-
stwa TrailerTec działają w Wielkiej Bry-
tanii, Polsce i Niemczech. W naszym kraju
spółka TrailerTec Polska ma siedzibę
w Sieradzu. Rozszerzana jest również sieć
warsztatów autoryzowanych do obsługi
i napraw pojazdów marki Kraker i D-TEC.
Sprzedaż części zamiennych z powodze -
niem jest prowadzona za pośrednictwem
sklepu internetowego – wystarczy poda -
nie numeru VIN, a uzyskuje się pełny
 dostęp do dokumentacji technicznej kon-
kretnego pojazdu. a w 2018 r. oddano do użytku nową halę

produkcyjną o powierzchni 6000 m2.
Docelowo odbywać się będzie w niej
montaż cystern i wywrotek, wydzielono
również magazyn wysokiego składowa-
nia. W ostatnim czasie zmodernizowano
również park maszynowy – kupiono m.in.
wycinarkę laserową, która może wycinać
komponenty z arkuszy blach o wymia-
rach 6×2 m i grubości do 50 mm. Są rów-
nież kolejne 2 nowe roboty spawalnicze
(spawanie ram realizują obecnie już 4).

Nowa naczepa 
podkontenerowa D-TEC

D-TEC jest wiodącym specjalistą
w produkcji naczep do przewozu konte-
nerów – zarówno tych maksymalnie pro-
stych, przystosowanych do transportu
kontenerów jednej wielkości, jak i wie-
lofunkcyjnych, dzielonych i rozsuwanych
naczep uniwersalnych, przystosowanych
do transportu jednostek ładunkowych
różnej wielkości. Cechą wspólną pod-
kontenerówek D-TEC jest optymalna
kombinacja niskiej masy własnej i ma-
ksymalnej ładowności oraz prostota obsłu-
gi. Gwarantuje to zachowanie wysokiej
wartości pojazdu przy odsprzedaży. 

Na wrześniowe targi IAA w Hanowe-
rze D-TEC przygotował interesującą pre-
mierę. Jest to nowa naczepa z rodzi ny
ContainerCarrier – model CC2030-3-F.
Pojazd zaprojektowano z myślą o trans-
porcie tzw. tank-kontenerów oraz stan-
dardowych kontenerów 20- i 30-stopo-
wych. Przy przygotowaniach naczepy
uwzględniono wymagania systemu
ważenia kontenerów Solas, który jest
wykorzystywany w największych portach
przeładunku kontenerów – m.in. w Rot-

Musimy stale modernizować produkty, widzimy bowiem, jak nasi konkurenci
próbują kopiować nasze najlepsze rozwiązania. Chcemy mieć przewagę
konkurencyjną i nie chcemy być naśladowcami. D-TEC zdecydowanie chce
znajdować się na czele rynku transportowego, choć w grupie producentów
podwozi podkontenerowych panuje duża konkurencja. Z pewnością nadal
pozostajemy producentem najlżejszego wielofunkcyjnego podwozia do
przewozu kontenerów na świecie. 
Projektując nową naczepę podkontenerową CC 2030, doszliśmy do wniosku,
że zastosowanie tradycyjnej belki centralnej nie pozwoli nam na uzyskanie
tak niskiej masy, jaka jest obecnie oczekiwana przez klientów. Natomiast
w przypadku ramy z podwójną belką staje się to możliwe. Decyzja o tak
gruntownej zmianie konstrukcji miała dla nas przełomowy i bardzo emo-
cjonalny charakter, gdyż od lat w naszych pojazdach stosowaliśmy belki
centralne i dzięki takim cechom konstrukcji zdobyliśmy tak dobrą pozycję
na rynku. D-TEC kojarzony był do tej pory właśnie z podwoziami z belką
centralną. Jednak nie mieliśmy wyboru. 
Nowa naczepa CC 2030 wraz z pojazdami znajdującymi się w dotychcza-
sowej ofercie pozwoli nam przekonać wielu nowych klientów do pojazdów
marki D-TEC i ugruntować pozycję rynkową. Planujemy, aby w najbliż -
szych latach jeszcze bardziej rozszerzyć naszą ofertę w segmencie podwozi
podkontenerowych – pracujemy już nad superlekką naczepą do przewozu
20-stopowych tankkontenerów. Inne odmiany – 40-stopowa czy 2×20 stóp
– czekają w kolejce. 
Na rynku przewozów kontenerowych liczy się tylko jedno – ciężar. Nasza
nowa naczepa uniwersalna to bardzo dobra kombinacja ciężaru i trwało -
ści, jest jednocześnie bardzo konkurencyjna cenowo. Uważam, że jest to
obecnie najlepsze rozwiązanie dostępne na rynku.

Gerrit van Vlastuin,

właściciel Grupy Vlastuin

Grupa Vlastuin (VG) od kilku lat znaj-
duje się na fali wzrostu, w ubieg łym
roku obrót sięgnął 100 mln euro, zwięk-
szono również zatrudnienie o 30 osób –
obecnie wynosi ono 300 pracowników.
W 2016 r. uruchomiono nową spawal -
nię podwozi o powierzchni 5500 m2,

Nowa cysterna SV-2006
jest na tyle krótka, że nie
jest konieczne montowa-
nie bocznych osłon prze-
ciwwjazdowych
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terdamie. System Solas pozwala na
określenie ciężaru kontenera w oparciu
o pomiar ciśnienia powietrza w miechach
zawieszenia. Dane są przetwarzane
i przechowywane w chmurze, dostęp do
nich kierowca, operator w terminalu
portowym czy w firmie transportowej
może mieć za pośrednictwem aplikacji
na telefon komórkowy. Pomiar ciśnienia
w miechach odbywa się w trakcie jazdy
z prędkością w zakresie 5–10 km/h,
ciężar pojazdu wraz z kontenerem okreś-
lany jest z dokładnością do 500 kg. Na
razie firma D-TEC przekazała swoim
klientom 3 nowe naczepy CC 2030 do
eksploatacyjnych testów.

Cechą charakterystyczną podwozia
CC 20/30 jest podwójna belka nośna
oraz brak łabędziej szyi, ułatwiający
przewóz cystern kontenerowych (tank
kontenerów). Aby uzyskać jak najmniej -
szy ciężar (w wersji standardowej masa
własna pojazdu to 3400 kg), ramę na-
czepy wykonano ze stali o podwyższonej
jakości. Pomiędzy poprzeczkami ramy
podłużnicowej umieszczono diagonalne
wzmocnienia, które zwiększają sztyw-
ność konstrukcji podczas wykonywania
skrętów, zwłaszcza pod kątem prostym.
W części tylnej na wysokości 3. osi zna-
lazły się dodatkowe wzmocnienia ze-
wnętrzne poprawiające rozkład obciążeń
podczas hamowania. 

Cała rama jest spawana przez robo -
ty, w poprzeczkach przewidziano otwory,
przez które prowadzone są przewody
elektryczne i pneumatyczne. W całej
konstrukcji starano się utrzymać w jak
największym stopniu strukturę otwartą
i szczególnie zwracano uwagę na elimi-
nację miejsc, w których mogłaby wystę-
pować gwałtowna zmiana sztywności. 

W przypadku gdy zabezpieczenie an-
tykorozyjne naczepy D-TEC CC 2030
wykonywane jest metodą cynkowania
zanurzeniowego, w podłużnicach ramy
wykonywane są dodatkowe otwory –
zmniejsza to ciężar o 20 kg. Jednak gdy
klient życzy sobie tradycyjną powłokę
lakierniczą, otworów się nie wycina,
gdyż mogą one osłabiać jakość powłoki. 

Część tylna ma strukturę otwartą,
co ułatwia za- i rozładunek kontenera.
Zwiększenie wytrzymałości tylnej części
naczepy uzyskano przez charakterystycz -
ne dla D-TEC zakończenie w kształcie li-
tery V. Część tej konstrukcji stanowi
tylna belka przeciwwjazdowa. Belka –
zderzak jest umieszczony dość nisko –
znajduje się bowiem na wysokości ok.
500 mm od powierzchni drogi (opony
385/65). Przed uszkodzeniami podczas
podjeżdżania do rampy chronią stan-
dardowe poduszki gumowe. Najwięk-
szym kosztem związanym z eksploatacją
naczep podkontenerowych jest wymiana
zużytego ogumienia i łatwo uszkadza-
nych świateł tylnych. Chcąc obniżyć te
koszty i uprościć czynności obsługowe,
w nowej naczepie CC 2030 belka ze
światłami została przesunięta do przodu
i jest chroniona przez tylne elementy
ramy podwozia. 

Naczepa standardowo jest wyposa -
żona w montowane na stałe standar-
dowe zamki do mocowania kontenerów
(mniej trwałe, ale jest to preferowana
opcja wśród firm wynajmujących na-
czepy), opcjonalnie można ją wyposażyć
w zamki demontowalne (bardziej trwałe). 

W przypadku gdy na naczepie prze-
wożone będą tankkontenery, tylną część
pojazdu można wyposażyć w aluminiowe
miski odciekowe w dwóch wariantach:

pojedyncza miska na wysokości belki prze-
ciwwjazdowej lub 5 misek rozmiesz czo -
nych na różnych wysokościach; środkowa
miska ma 3-calowy otwór odpły wowy.
Dodatkowo przewidziano dwa uchwyty
ułatwiające poruszanie się po części tyl-
nej naczepy. Ułatwieniem w prze wozie
tankkontenerów są schowki do prze-
chowywania rur, umieszczone w dolnej
części podwozia. 

Nowa cysterna SV-2006
Kolejną nowością szykowaną na targi

IAA jest rolnicza stalowa naczepa cy-
sterna SV-2006. Cechą charakterystycz -
ną jest jej niewielka długość: cały pojazd
ma mniej niż 9 m długości, samo podwo -
zie – mniej niż 7,5 m. Krótszym zesta-
wem jest zdecydowanie łatwiej ma-
newrować, a w ciasnych przestrzeniach
gospodarstw ma to kolosalne znaczenie.
Cysterna jest też bardzo lekka – w stan-
dardowym wyposażeniu, przy objętości
zbiornika wynoszącej 30 m3, pojazd waży
ok. 5250 kg, co jest porównywalne z cy-
sternami aluminiowymi. Cysterna SV-
2006 jest wyposażona w nowy wskaź-
nik poziomu cieczy oraz zmodernizowane
czujniki NIR w module próbkującym. 

Nowa cysterna stanowi punkt wyjś-
cia do rozszerzenia rodziny pojazdów
tego typu, tak by można było skutecz-
nie oferować je na innych rynkach niż ho-
lenderski. Na razie istotną przeszkodą są
różne przepisy dotyczące dopuszczalnej
mocy całkowitej obowiązujące w poszcze -
gólnych krajach – np. w Holandii jest to
50 t, na terenie Niemiec czy Polski tylko
40 t. Chcąc maksymalnie wykorzystać
możliwości cysterny, należałoby w jesz-
cze większym zakresie zredukować masę
własną pojazdu.

Zdjęcia © D. Piernikarski

Gwarantem jakości i trwałości podwo-
zia podkontenerowego jest najwyższa
jakość spawów. W pojazdach D-TEC
spawanie wykonują roboty, a spoina
jest po prostu idealna


