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YrkesBils lesere er flåteeiere, bileiere og yrkessjåfører,
håndverkere og påbyggere. En stor del av leserne har
ansvaret for innkjøp, drift og vedlikehold både i privat
og offentlig sektor. Leserne kommer fra store bedrifter
så vel som enkeltmannsforetak. Felles for dem alle
er en genuin interesse for næringen.
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77 % sier de mener det er nødvendig å hente informasjon
fra aviser og fagblader for å følge med i bransjen.

Vi tar for oss temaer som biladministrasjon, forsikring,
distribusjon, regelverk og økonomi. Du vil også få nyheter
innen påbygg, dekk, verksteds-utstyr, hengere og alt som
hører til under transportnæringen.
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handelen?

Bilgummilage
ret er
en av landet
s eldste
privateide faghan
dler
innen dekk
og felg.
Men endrin
ger i dekkbransjen gjør
at eierne
lurer på hva
som blir
skjebnen for
faghandlerne.

DESIGN

90 % har avgjørende myndighet eller innflytelse på
innkjøp i bedriften.
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YrkesBil kommer ut 11 ganger i året og formidler nøytral,
uavhengig informasjon ved å gi kommentarer og dybde
reportasjer om yrkesbilnæringen og dens aktører.
Vi har tabeller du ikke finner andre steder, og gjør våre
egne prøvekjøringer av lastebiler, busser og varebiler.
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.
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på gashar kommet
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på grunn av
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er
ivå, forteller
en tilvennin
gssak for sjåføBærheim,
som legger
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Geir Bærheim,
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– Samtidig økes
Måling av
mere som kjøres
kravene, og med
hvor effektivt
økende antall
på HVO kjøres
ser klarte seg
(Hydrogenert
det
el-busser øker
meget godt under
er en viktig del
Vegetabl isk
også kraftige
av overgangen.
behovet for strømtilg
det BYD-buss
Olje) i
snøfallet i midten
– Med programm
ene.
ang. For et nytt
av noet «Den grønne
anlegg i Oslo
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– Varmekapasitet
nå kreves det
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i buss vintersfrem- tid
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er
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heller ikke utelukken
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Mer førerløst

«Våre el-leddbus
ser klarte seg
meget
godt under det
kraftige snøfa
llet i midten av november,
også når det gjeld
fremkommelighe
er
t»

Sjåfør om elbu
ss: –

ELBUSS-SJÅFØR:
Richard Smatlak
har det siste
halve
elbuss for Nobina, året kjørt
med Lillestrøm
som base.

Overgangen til
elektriske busser
er ikke riktig
bare som å knipse
i fingrene. Det
er mye som
er nytt, og alt går
ikke på skinne
r fra første dag,
bekrefter Nobin
a-sjåfør Richar
d Smatlak.
Frank
Williksen

D

en hyggelig
e slovaken
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kjørt buss i Norge
siden 2009,
den siste tiden
for Nobina.
Tidligere hadde
han mange år
bak
seg som bussog langtrans
portsjå-

før i hjemland
et, så erfaringe
n med
tunge kjøretøy
er omfattende
– ikke
minst i persontra
nsport.

Tyngde og kulde

Elbuss har han
kjørt for Nobina
siden
juli i fjor. Kjøretekn
isk har dette
vært
uproblematisk,
men han er
tydelig

Stor tyngde er
krevende

Ny elektrisk
dobbelt
dekker

BYD har tilbudt
elektriske dobbeltdekkere en
stund allerede,
og det ruller
flere av dem
blant
annet i London.
på at elektrisk
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kinesiske produsen
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ten ett steg
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buss på 13,7
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er mest forskjelmeter og plass
sene, problesk Olje) for
lig med en elbuss
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å varme opp
mer og mindre
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over to etasjer.
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bussen, men
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med
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å slå over på
C10MS ble lansert
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ss, er den
store tyngden.
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rundt 10 tonn
ch
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Associastrømfor
må
selvsagt kjøringen
med løsning
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bruket såpass
tions bransjeut
sier seg Probleme
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mye at det
stilling i Nashvilselv at dette
går hardt ut
økte
merkes godt.
tyngden.
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over rekkevidd
At vekten
tilstrekkelig
i første omgang
er så mye høyere,
en, ikke
innvendig varme
minst på litt
– I hvilken grad
vil jo også bety
myntet på det
lengre strekning
er nå i ferd med
merkes det høye
amerikanske
økt veislitasje
er med dreiemom
bli løst, ifølge
å mange stopp
.
Geir Bærheim
markedet. Bussen
– for eksempel
entet fra start?
, teknisk Oslo
mellom
Ellers er det ingen
skal drives av
sjef i Nobina.
og Lillestrøm
– Elbuss er litt
Men før man
to elmotorer
tvil om at både
. Så lenge vi
raskere de første
kom så kjøre
på 180 kW, med
når det gjelder
langt, høstet
kan meterne,
rekkevidde og
på HVO er likevel
elbuss-sjåførene
en toppfart på
men utover det
varme lig
ikke dette
atskil- noe
inne i bussen
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er forskjelkjeft fra hutrende
problem, sier
len liten. Vi
er dieselen
Batteriet på 446
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kan uansett
Smatlak videre.
fortsatt
langt bedre.
ikke ta ut
kWh skal gi
– Ja, og dette
– Hvilke erfaringe
denne økte akseleras
en rekkevidde
var krevende
r har vinterkjø
på mer ringen
på 370 kilomejonen ved å
Det har dessuten
enn en måte.
- full gass
gi
gitt, har den
Normalt bruker
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vært en del
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fra holdeplas
én lading. Med
store tyngden
vi en hjulpet
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dieselvar mer
200 kW
til passasjerenes
på fremkom
som kjøres
ladekapasitet
meligheten?
komfort og sikkerpå HVO
skal batteriet
– Nei. Fremkom
av
het, sier Richard
typen
litium-jer
meligheten
Smatlak til slutt.
nfosfat kunne
er
lades opp på
to timer.

, FH OG FH16
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Classic
eller ny modell,
og
bli med i trekning
en
av en tur til fabrikke
med eget opplegg n
og
overlevering
av ny bil.

Ny servicekontrakt

telsen.
en for at
Det er bakgrunn en ny
lanserer
Volvo Trucks
. Den skal
FlexiGold-kontrakt som Volvo
dekning
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til samme
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Volvo!
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en rekke nye
hatt noen
plementere
,
– Vi har også
10-15 årene.
Gøteborg
ger
på plass i
kommende
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nter,
digitale instrume

Gjør et kupp på
volvotrucks.no
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å øke
nye måter
portører helt
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h Wardrum
Brede Høgset

STADIG FLERE:
Antallet elbusser øker betydelig
og det vil komme i norske byer,
mange flere
i
2020. Hvordan
de takler norsk
vinter, var noe
av det vi lurte
på
da vi besøkte
Nobina i Oslo.
Alle foto: Frank
Williksen
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– Det er ikke enkelt
for en fri dekkforhandler å
konkurrere med
dekkjeder som eies
av produsen
tene. Det
kan enkelte ganger
virke som om
de
handler dekk
til internpris
er, mener
Salomonsen.
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– Vi har vurdert
ganger, for eksempe det mange
l å starte egne
dekkutsa lg
i Stavanger
og Bergen
og andre steder.
Utfordringen
er å
skaffe dyktige
ansatte. Derfor
har
MER TUNGBIL
vi bestemt oss
: Bilgummilageret
for å være best
og daglig leder
der
vi har vår virksomh
Gunvald Aadland
et. Vi satser
satser mer og
på
mobile tjenester
mer på dekk
og yter
til
lastebiler og
som kjøper tungbilde våre kunder
ikke minst til
landkk service hvor
bruket. Storparte
hen de kjører.
n av dekkene
leveres av NDI.

Bilgummilageret
har tatt konsekvensen av
utviklingen
i bransjen

og satser nå
mer enn noen
gang på
tungbildekk
og ikke minst
dekk til
anlegg og landbruk
.
– Der er det
fortsatt marginer
vi kan leve av.
Når det gjelder
personbildek k
så er det en
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som bare øker
og øker. Fortsatt
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det kunder
som ikke bare
kjøper
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som vil ha kvalitet
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fagservice. Men
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et prisprodukt.
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a for
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koronavirus
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for selskaDen tidkunder og
skal produksj
Akkurat da
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en til YrkesBil.
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37, i starten
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skje i uke
Volvo Truck
fen er nå salgsetter planen
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Volvo Norge-sje
Trucks.
er.
Europa i Volvo
lansering noens startet, men ingen ligere
klare, så selv
ved septemb
direktør for
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ne
Christensen
pets største
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i GøYrkesBil møtte
og markeds
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Volvo Trucks’
ensen ble
inntil videre
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før norskegr
som normalt,
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sjonen etter
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«korona-stengt», og høre hvordan
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storllen
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i Volvos utsagn
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,
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Tide kjøper
16 elektriske
turbusser

Side 8-17

Totalopplag 19.670
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Gult lys for fag
handelen?

Bilgummilage
ret er
en av landets eldste
privateide faghan
dler
innen dekk og
felg.
Men endringer
i dekkbransjen gjør at
eierne
lurer på hva som
blir
skjebnen for faghandlerne.

Forhandler og

o

Priseksempler på plastpakket bilag:
Vekt (g)

Vekt er viktig,
også for dekk.
Michelin har derfor
sommerdekk
for varebiler,
satt sine
Agilis 3, på en
Ifølge den franske
real slankekur
.
produsenten
er det nye dekket
snitt en kilo lettere
i
enn sin forgjenge
lettere i enkelte
r, og opptil 1,7
dimensjoner.
kilo
Dette innebære
annet mindre
r blant
forbruk av råvarer
under produksjo
mindre å kvitte
n, og
seg med etter
endt bruk.
Vektreduksjonen
hevdes å gi utslag
drivstofforbruk
i 0,12 liter lavere
per 100 kilometer
kjørt for en dieselbil.
Michelin lover
samtidig at dekkets
hetsegenskaper
bruks- og sikkerer i toppklass
e, og trekker
bremseegenskapen
spesielt frem
e på våt vei og
lav rullemots
Produsenten
tand.
mener dekket
derfor også passer
for varebiler med
ypperlig
elektrisk drift.

10
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ruc k.n

3 | mars 2020

Volvonye
Den Slan
ket varebildekk
familien
LETTERE: Michelin
de nye sommerd har redusert vekten betydelig
ekkene Agilis
3, spesielt beregnetpå
varebiler.
på
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Wardrum

tyktflytende
tetningsmasse
i produksjonsfasen
påføres
av dekket i slitebane på innsiden
et er teknologi
en ContiSea
n.
l
som skal sørge
Massen reparerer
for punkteifølge Continental 80 prosent
ringsfri kjøring,
av alle punkteved at hull
i dekket på
ringer og reduserer
opptil fem millimet
dermed risikoen
er for et flatt
automatisk
forsegles uten
dekk. ContiSeal
tap av tydelig
-dekk er
dekktryk ket.
merket med
et symbol på
siDette gjøres
deveggen og
«PUNKTERINGSFRI
ved at en klebrig,
er kompatible
TT»: I første
med alle
typer vanlige
omgang er det
felger.
sommerd
Continental VanConta ekket
– Vi har hatt ContiSeal
ct100 i difor personmensjonen 215/65
bildekk en stund,
R 16 C 106/104
og tilbakeme
T som nå tilbys
ldingene fra de som
med ContiSeal
bruker teknologi
.
en
er strålende.
At det nå
gjengelig på varebildek også blir tilmed ContiSeal
-dekk når de
ket ContiVanleveres
Contact100
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er en kjempefo
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rdel for
yrkessjåfører.
nye
elbilen Volkswag
De vet at en
en ID.3 dekk
punktering tar tid og
med
ContiSeal-teknolog
betyr ekstra
i
fabrikkm
kostnader
ontert
i form av tapt
på noen modeller.
arbeidsin ntekt,
sier
Knut Knudsen.
– En ting er å
unngå punkterin
ger
Det er i første
for å spare tid,
omgang sommerog i mange yrkessjådekket Continen
førers tilfelle
tal VanConta
penger. Noe
ct100
annet er
i dimensjonen
sikkerhet. Vi
215/65 R 16 C
vet at punkterin
106/104
FORKLARINGEN:
ger er
T som nå tilbys
en sikkerhetsrisiko,
En
med ContiSea
og vi i Continenflytende tetningsm klebrig, tyktl, og
produksjonen
tal
jobber mot en
asse er påført
startet i februar.
fremtid med
på innsiden av
null
Ifølge Continen
ulykker, null
dekket i slitebane
OG FH16
skadde og null
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Massen reparerer
n.
drepte , FH
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«robust dekk
på veiene gjennom
ifølge ContinenFM, FMX
med høy lasteevne
NY
tal 80 prosent
vår
som er designet
av alle punkterin
Det å unngå punkterin Vision Zero.
STYRER SATSINGE
for tøffe underlag»
ger.
ger er et viktig
N: Nils Kristian
.
Flere og flere
tiltak for å begrense
fartstid som
Saltveit, med
biler tilbys nå
lastebilsjåfør
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ulykker, poengogså
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leder dekksatsi
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Nettbutikk sats
på lastebildek er
k

WeeGruppen
kjører nå i gang
en større
satsing på dekk,
der merkene Windp
wer og Aeolus
ostår sentralt.

WeeGruppen
har de siste ti
årene solgt små
spesialdekk, men
volum av
nå startet selskapet
det de beskriver
s nettbutikk Wee.no
som «en omfattend
felger for lastebiler,
e satsing på dekk
og
traktorer, ATV,
hjullastere og
Det er i hovedsak
truck».
dekk fra merkene
nettbutikken vil
Windpower og
fokusere på –
Aeolus
både av typen
tralle-, boggistyredekk,
og hengerdek
k. Satsingen innebærer
av dekkomleg
gere til lastebil-,
også salg
traktor- og
Den tidligere
transportbedriftseie industridekk.
sjåføren Nils
ren
og
lastebilKristian Saltveit
– som har 35
bransjen – ble
års fartstid i
1. september
i fjor hentet inn
dekksatsingen
for
å lede
hos utstyrslev
erandøren i Tysvær.
Han kan fortelle
at nye europeiske
med på å sette
krav til lastebildek
rammene for dekksatsin
k er
gen hos WeeGrupp
– EU stiller nye
krav til vinterdekk
en.
for lastebiler fra
den mye omtalte
2020,
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