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Jesienią ub. roku mieliśmy okazję od-
wiedzić firmę D-TEC, holenderskiego
producenta naczep podkontenerowych,
cystern i wywrotek. Taki miks specjalno-
ści wynika z historii, która liczy już blisko
60 lat. Przedsiębiorstwo branży metalo-
wej, założone przez p. Jana van Vlastu-
ina, wykonywało podzespoły pojazdów
użytkowych, ale dopiero w 1987 r. po-
wstała pierwsza własna konstrukcja, cy-
sterna do przewożenia gnojowicy. To dla
holenderskich farmerów podstawa do-
brych plonów, więc ranga takich cystern
jest duża, a producenci bardzo się an-
gażują w spełnienie życzeń klientów.

Pierwszy sukces zachęcił do zajęcia
się tą specjalnością; w kolejnej dekadzie,
na fali wydłużania naczep po zmianie
przepisów, w innym zakładzie rozpoczę-
to produkcję podwozi podkontenero-
wych. Potem firma miała okres perturba-
cji związanych z dzieleniem schedy
po zmarłym właścicielu. Ostatecznie
w 2006 r. całość operacji przejął jeden
z synów Gerrit van Vlastuin, zaczynając
od scalenia jej w jednym miejscu, w Ke-
steren. Mając podstawy w obrotach, któ-
re w 2008 r. sięgnęły 60 mln
euro, i jasną wizję przyszłości
zaplanowano duże inwestycje,
po czym nastąpił kryzys i pla-

Du¿e zmiany w ma³ym D-TEC
ny trzeba było zrewidować, ale nie scho-
wać do szuflady! Sposób zarządzania
przez Gerrita i jego recepta na sukces to
bardzo ciekawe doświadczenie. Nie pró-
bowano iść na zwarcie z dużymi produ-
centami, tylko wyszukano dla siebie ni-
sze, w których Holendrzy czuli się najle-
piej, mogli oprzeć się na lokalnych klien-
tach i zza ich pleców wyszukiwać rynków
zagranicznych. Wykorzystując fakt, że in-
westycje najlepiej robić w kryzysie, gdy
dostawcy też są w dołku i łatwiej nego-
cjować ceny, postawiono nowe hale, wy-
posażając je w urządzenia do wytwarza-
nia elementów ze stali wysokojakościo-
wych, w tym liczne roboty spawalnicze.
Doskonalono także umiejętności w pro-
jektowaniu pojazdów oraz organizacji
i technologii wytwarzania.

Umożliwiło to prowadzenie działalno-
ści na kilku frontach. Samodzielna (co do
ramy) produkcja pojazdów jest jednym
z ważniejszych, ale jednocześnie D-TEC
wykonuje podzespoły do maszyn robo-
czych m.in. marki Kubota, wygina wy-
sięgniki żurawi, dostarcza stalowe pod-
zespoły dla Nootebooma i Krakera, pod-

wozia ciągników terminalowych Terberg.
Firma świadczy także usługi obliczenio-
we i konstrukcyjne, a obok działa Vlastu-
in Mechanisatie, regionalny dealer i ser-
wis maszyn i ciągników rolniczych John
Deere.

W ostatnich latach o D-TEC zaczęło
być głośno dzięki naczepom podkonte-
rowym Flexitrailer i Combitrailer. Pierw-
sza, najlżejsza uniwersalna podkontene-
rówka na rynku (masa własna od 4600
kg), zaczęła znajdować zwolenników
poza Holandią. Przyczyniło się do tego
powołanie osobnej organizacji handlo-
wej TrailerTec na zasadzie spółki z udzia-
łem D-TEC i Kraker Trailers. Tworzy ona
w innych krajach przedstawicielstwa
z udziałem kapitałowym lokalnych part-
nerów, dobrze znających swoje rynki.
U nas jest nim TrailerTec Polska z Siera-
dza, wcześniej sprzedająca naczepy
z ruchomą podłogą Kraker, a teraz cały
wachlarz pojazdów obu marek. Dwaj
mali producenci zmyślnie połączyli siły,
dzięki czemu mogą zaproponować lep-
sze warunki sprzedaży już w kilkunastu
krajach Europy.

Pierwsze sukcesy podkon-
tenerówek Flexitrailer to wynik
małej masy i perfekcyjnego
wykonania. Konstrukcja ramy
naczepy z rurą centralną jest
precyzyjnie wyliczona, używa
się na nią niemal wyłącznie
(poza paroma wspornikami)
stali gatunku S700, a wszyst-
kie spawy są wykonywane
przez roboty. Praca człowieka
ogranicza się do heftowania
elementów, które trafiają na
automat łączący w całość

Roboty zapewniają dosko-
nałą i w pełni powtarzalną
jakość spawów, a to z kolei
umożl iwia zmniejszenie
masy bez szkody dla wytrzy-
małości. Przy ramie z rurą
centralną precyzja pospawa-
nia jest podstawą bezproble-
mowej eksploatacji naczepy.

Montaż końcowy naczep. D-TEC bo-
ryka się z brakiem rąk do pracy
w środkowej Holandii, nasyconej no-
woczesnym przemysłem.
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rurę, po czym w przyrządzie są do niej
dospawane wsporniki belek zawieszenia
i zamków. Dzięki doświadczeniu firmy
z przeróbką stali gorącowalcowanych
i kompetencjom w spawaniu precyzja
i jakość są najwyższej klasy. W D-TEC
mówią, że wielcy rywale szczycący się
zastosowaniem takich samych materia-
łów muszą się jeszcze sporo nauczyć,
zanim osiągną porównywalną jakość.

W ub. roku była budowana jeszcze jed-
na hala, teraz już jest gotowa i można
meblować się na nowo. Trwają wielkie
porządki, wiele gniazd produkcyjnych
jest inaczej zorganizowanych, przyrządy
spawalnicze ustawiono na regałach i po-
jawiły się wolne przestrzenie. Zostanie na
nich ustawiona nowa wypalarka lasero-
wa ze stołem 6x2 m, umożliwiająca wy-
cinanie elementów o grubości do 50 mm.
Wtedy firma stanie się całkowicie nieza-
leżna pod tym względem; materiał na
wypalarki będzie dostarczany ze nowo-
czesnego magazynu stali. Działają już
4 roboty do kompletacji ram, by skrócić
czas dostawy, nadmiernie wydłużony
w okresie rynkowej hossy.

Harmonię tego procesu nieco zakłóci-
ło wykupienie innego holenderskiego
producenta naczep, VB Trailerbouw. Jest
to jedna z wielu firm holenderskich, któ-
re wykonają absolutnie każdy pojazd, ja-
kiego zażyczy sobie klient, liczba osi, ich
położenie i sterowanie zależą tylko od
jego wyobraźni. Choć to mniejszy gracz
niż D-TEC, ma wielu wiernych klientów
m.in. dlatego, że dotąd należała do gru-
py Nijhof-Wassink. Jej, ani jej siły prze-
konywania klientów, nie trzeba nikomu
przedstawiać. Jedyny problem w tym, że
programy obu producentów pokrywają
się, jeśli chodzi o cysterny i wywrotki, na-
tomiast rozwiązania konstrukcyjne są
w dużej mierze odmienne. Scalenie pro-
dukcji w jednym miejscu nie jest celowe,
bo w Bedum na północy Holandii łatwiej
znaleźć spawacza i montera pojazdów,
niż w Kesteren. Umiejętna fuzja, bez
szkody dla udziałów rynkowych, to zada-
nie niełatwe, a że transakcję sfinalizowa-
no w połowie kwietnia, nie ma jeszcze
pełnej jasności, jak to przeprowadzić.

Perspektywy są jednak obiecujące:
przejęto zakład, który mógłby np. skon-
centrować się na produkcji wywrotek wy-
magających dużej powierzchni, serwis
naczep, a co najważniejsze klientów. Ta
połączona organizacja sięgnie 300 za-
trudnionych, a obrót zbliża się do 100
mln euro, czym gospodarzy się z holen-
derską skrupulatnością. Każdy krok
i wydatek są starannie przemyślane, a że

Nowa hala mieści teraz magazyn materiałów i podzespołów, ale wkrótce na
jednej połowie zostanie zorganizowany montaż cystern i wywrotek. Zastajemy
na próbach cysternę VB Trailerbouw opracowaną pod kątem wymagań i przepi-
sów holenderskich. Od D-TECowskich różni się ramą i systemem sterowania osi.

Cysterna do gnojowicy D-TEC SV-2006. Przez lata starano się unikać zewnętrz-
nego rurkowego miernika poziomu cieczy, podatnego na uszkodzenia na przed-
niej ścianie naczepy. Własny układ pływakowy okazał się jednak zanadto za-
wodny w kontakcie z agresywnym ładunkiem i zastąpiono go szklanym wskaź-
nikiem, ale w pancernej osłonie i jeszcze z zaworkiem, by w razie rozbicia nie
było wycieku.

D-TEC jest całkowicie
samowystarczalna, jeśli
chodzi o produkcję ram,
natomiast zbiorniki ku-
puje w wyspecjalizowa-
nych firmach. W Keste-
ren są dospawywane
stożki, do których bę-
dzie mocowane zawie-
szenie. Opowiada o tym
Bernard Schiebaan od-
powiedzialny za rynki
eksportowe.
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managerowie D-TEC mówią otwarcie
o swych rozwiązaniach i planach, moż-
na łatwo ocenić, że mają dobrze poukła-
dane w głowach.

Wraz z rozwojem bazy konstrukcyjnej
i produkcyjnej są ulepszane pojazdy.
Naczepa-cysterna SV 2006, przystoso-
wana do dostaw gnojowicy wszelkich
frakcji w specyficznych warunkach ho-
lenderskich farm o ciasnych podwór-
kach, została znacznie odchudzona.
Jednym z podstawowych warunków na
Holandię jest duża ładowność, co moż-
na osiągnąć szerzej rozstawiając osie,
i zwrotność. Obie te cechy można pogo-
dzić dzięki sterowaniu 1. i 3. osi, co po-
woduje jednak zwiększenie masy włas-
nej, niechętnie widziane na rynkach eks-

Mocne i lekkie podwozie jest z tyłu otwarte na kształt litery
V, tworząc wejście dla kierowcy, który musi wyciągnąć 6-
metrowe przewody z pojemników i podłączyć je do króćców
cysterny. Nogi podporowe są standardowo aluminiowe.

W ramie nowej naczepy pod tank-kontenery chemiczne sta-
rannie dobrano kąty, pod jakimi zmienia się wysokość łabę-
dziej szyi, by uniknąć spiętrzenia naprężeń. Zwrócono tak-
że uwagę na usztywnienie wsporników zawieszenia.

Ramy cynkowane nowej podkontenerówki mają wycinane otwory ulżeniowe
w środnikach podłużnic. W malowanych się tego nie robi, by uzyskać równo-
mierne pokrycie farbą.

portowych z DMCZ ograniczoną do 40 t.
Pokazana jesienią ub. roku jako prototyp
SV 2006 jest maksymalnie zwarta jak na
pojazd ze zbiornikiem 30 m3, a o zwrot-
ność bez niszczenia gumna dba układ
Wabco Optiturn powodujący automa-
tyczne odciążenie lub podniesienie tyl-
nej osi po stwierdzeniu częstych manew-
rów na małej prędkości. W porównaniu
z typową cysterną zmniejszono masę
własną do 5250 kg, zbliżając się do kon-
strukcji aluminiowych. A tu jest wciąż
stal, co nadaje naczepie wytrzymałość
umożliwiającą bezpośrednie wykorzysta-
nie do rozprowadzania gnojowicy na
pola. W tym celu ma ona agregat pom-
powy (w aluminiowej obudowie dla lek-
kości) zamontowany z tyłu, gdzie łatwo

może posłużyć do wielu celów: załadun-
ku, przepompowania, recyrkulacji zawar-
tości w celu dokładnego wymieszania
wiadomo czego, mycia. Prostsze jest tak-
że użycie układu NIR, mierzącego skład
ładunku pod względem zawartości
składników istotnych dla jego wartości
jako nawozu, a jednocześnie limitowa-
nych przez prawo. Taki pomiar w czasie
rzeczywistym nie został jeszcze dopusz-
czony w Holandii, ale trwają próby na kil-
kunastu naczepach.

Zupełnie nowym opracowaniem jest
naczepa CC-2030 pod tank-kontenery
20 i 30’, która zadebiutuje oficjalnie na
IAA. Cel był ten sam: najlżejsza, najwy-
godniejsza w użyciu i najtańsza w eks-
ploatacji naczepa na rynku. Jedna z wer-
sji naczep Flexitrailer była przystosowa-
na do przewozu tank-kontenerów, ale
w pojeździe wyspecjalizowanym zrezyg-
nowano z ramy centralnej, stosując pra-
wie konwencjonalną konstrukcję 2-
podłużnicową. Prawie, bo ma ona otwar-
ty tył i dodatkowe skośne poprzeczki
w górnej płaszczyźnie, tworzące kratow-
nicę usztywniającą ramę na siły po-
przeczne. Wprawdzie przy ostrych skrę-
tach powinien ją usztywniać kontener, ale
naczepa może przewozić także nadwo-
zia wymienne ISO 7,15, 7,45 i 7,82 m,
bardziej wiotkie. Sztywna i lekka zarazem
struktura to podstawa niskich kosztów
obsługi i ew. napraw.

Największą ciekawostką jest otwarty
tył, ułatwiający dostęp do węży w pojem-
nikach, przepuszczonych przez ażurowe
poprzeczki ramy, a także do zaworów
cysterny. Belka przeciwnajazdowa pełni
jednocześnie rolę stopnia, który można
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uzupełnić o antypoślizgowe trapy i tace
ociekowe. To rozwiązanie trzeba będzie
zmienić przed końcem 2020 r. ze wzglę-
du na nowe wymagania homologacyjne,
ale przez te kilka lat D-TEC będzie miał
najwygodniejszą w obsłudze podkonte-
nerówkę na rynku, a także najlżejszą:
masa własna to ok. 3400 kg na kołach
aluminiowych. CC-2030 ma wiele opcji
wykonania, w tym podstawy wybór mie-
dzy malowaniem na mokro (z ew. natrys-
kiem cynku na całą ramę lub tylko na
górne powierzchnie) lub cynkowaniem
ogniowym. Zamki podkontenerowe będą
raczej wyjmowane, przynajmniej w po-
jazdach sprzedawanych bezpośrednim
użytkownikom – takie są mocniejsze. Do
wypożyczalni trafią naczepy z zamkami
stałymi, żeby nie ginęły.

Tylna oś samosterowana, dostawca
osi, mnóstwo mniejszych rozwiązań też
są w opcji. Można je skonfigurować kom-
puterowo i podobnie jest zorganizowa-
ny zakup części zamiennych w tej firmie,
która jest mała, ale właściciel nie ma
z tego powodu kompleksów.

Gerrit van Vlastuin pilnuje swoich spa-
waczy, ale jego pasją są systemy pomia-
rowe, stad kolejna nowość, jaka zosta-
nie zaprezentowana na IAA: zintegrowa-
na z pojazdem waga kontenerów. Wiąże
się to z wymaganiami przepisów mor-
skich SOLAS, wykluczających przeładu-
nek kontenera o nieznanej masie. W D-
TEC powstał układ wykorzystujący pre-
cyzyjne czujniki w miechach zawieszenia
ciągnika i naczepy, połączonych światło-
wodem ze sobą i z nadajnikiem, który za

pośrednictwem sieci komórkowej wysy-
ła wyniki pomiaru do chmury. Na tym
kończy się część montowana na pojeź-
dzie. Obróbka sygnałów, interpretacja
i udostępnianie to zadanie serwerów
i aplikacji, które można zmieniać bez
wpływu na hardware. System wymaga
przejechania niewielkiego odcinka
z małą prędkości, by usunąć naprężenia
w obu członach, po czym zgłasza masę
kontenera z dokładnością do  250 kg, 2-
krotnie większą, niż wymagają SOLAS.

Kolejnym opracowaniem D-TEC bę-
dzie naczepa tylko pod tank-kontenery
20’, zadanie pozornie najprostsze, ale
zadano sobie jako cel masę własną po-
niżej 3 t. Można oczekiwać sukcesu: fir-
ma ma dobrze zarządzany potencjał kon-
strukcyjny i produkcyjny.

Gerrit van Vlastuin jest właścicielem firmy
dalekiej od korporacyjnego sztywniactwa
i sztucznie wymyślanych zasad. Wie wszyst-
ko o zakładzie, produkcie i pracownikach,
nie buduje sobie pałaców i nie kupuje li-
muzyn. W takiej atmosferze sprawnie po-
wstają nowe pojazdy o starannie przemy-
ślanej konstrukcji, jak CC2030.


