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Įrašykite čia savo vardą. Tai padės medžiagai grįžti į jūsų 
rankas, jei kartais vienas kitą pamestumėte.
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SUSIKURKITE PROFILĮ, PLANUOKITE SUSITIKIMUS IR RASKITE NAUJŲ PAŽĮSTAMŲ.



Sveiki!

„Road Transport EXEX“ – tai tarptautinė konferencija, kur 
kiekvienoje iš Baltijos šalių susirenka po šimtą didžiausių 
kelių transporto kompanijų vadovų. 

Šiais metais konferencijos metu išgirsime karščiausias 
naujienas iš Europos Komisijos apie „Mobilumo paketą“, 
su ministerijų ir asociacijų vadovais aptarsime kelis 
klausimus, susijusius su kelių transporto bendrovių veiklą 
reglamentuojančiais įstatymais, bei peržvelgsime svarbias 
teisines nuostatas. 

Forumui įsibėgėjus, rinkos lyderiai pasidalins savo 
gerosiomis praktikomis. Taip pat bus įdomių ir naudingų 
pristatymų apie naujas variklių, degalų, padangų ir 
telematikos technologijas, kurios leidžia ne tik sutaupyti, 
bet ir uždirbti.

Kad jums būtų patogiau, renginio metu veiks sinchroninis 
vertimas. Užsienio svečių pranešimai bus verčiami į lietuvių 
kalbą.

Linkime jums naudingo ir įdomaus forumo!

„Road Transport EXEX“ organizatorių ir partnerių vardu
Greta Urman
„Confent LLC“
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9.00  Registracija, rytinė kava ir partnerių 
ekspozicija

9.30  Forumo pradžia

9.45  Kaip Lietuvos ir Europos teisinė bazė veikia 
kelių transporto sritį?

 Maria Koidu, Baltijos šalių multimodalinio transporto 
koordinatorė Europos Komisijoje

10.20  Ekspertų diskusija
 Tomas Garuolis, Sekretorius transporto politikai, 

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija 
„Linava“

 Eglė Radišauskienė, Socialinės apsaugos ir darbo 
viceministrė

 Aušra Grikevičienė, VRM patarėja, Migracijos politikos 
grupė

 Evelina Gudzinskaitė, Direktorė, Migracijos 
departamentas prie LR VRM

11.00  Gerosios praktikos Lietuvoje pavyzdys: 
„Girteka Logistics“

 Paulius Dambrauskas, „Girteka Logistics“ vykdantysis 
direktorius

11.30  Pertrauka ir partnerių ekspozicija

Programa
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12.00  Kaip bus pasiekta, kad ateities variklių 
technologijos atitiktų išmetamųjų dujų 
emisijos reikalavimus?

 Jonas Strömberg, „Scania Group“ tvarumo strategijų 
vadovas

12.30  Kaip sujungtos transporto priemonės gali 
optimizuoti išlaidas ir padidinti efektyvumą?

 Matis Indov, „Fleet Complete“ verslo plėtros vadovas

13.00  Pietūs ir partnerių ekspozicija

14.00  Kaip naujausios padangų technologijos 
leidžia sumažinti sąnaudas?

 Richard Tröster, Vidurinės ir Šiaurės Europos 
„Michelin“ B2B pardavimų direktorius

14.30  Ekonominės prognozės: protekcionizmas, 
naftos kainos žemumos ir prekybiniai karai

 Nerijus Mačiulis, „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas

15.00  Apdovanojimai: „2018 metų kelių transporto 
įmonė“

15.15  Forumo pabaiga
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Kokie šiuo metu naujausi 
Europos Komisijos svarstomo 
„Mobilumo paketo“ pakeitimai?

2017–2018 m. Komisija priėmė 
tris  „Mobilumo paketus“, kurie 
patvirtina šios Komisijos prioritetą 
sukurti ir modernizuoti  transporto 
reguliavimo sistemą. Dėl pasiūlymų
vyko derybos ES Taryboje ir 
Europos Parlamente.  Vienose 
šalyse padaryta didelė pažanga, 
kitose – mažesnė. Tiesą  sakant, 
pastarosiomis savaitėmis  ėmėme 
judėti link projekto pabaigos ir 
tikime, kad  galutinius susitarimus 
pavyks pristatyti š. m. gruodžio 3 d.
Taryboje vyksiančiame ministrų 
susitikime. Jie suteiktų  pagrindą 
institucijų  deryboms  ir įgalintų 

tolesnius politinius  susitarimus. 
Taip pat noriu atkreipti dėmesį į 
tai, kad šiuo metu veikiame stipriai 
spaudžiami laiko: kitą pavasarį vyks 
Europos Parlamento rinkimai, tad 
iki tol tikimės pasiekti kuo daugiau 
politinių susitarimų.

Kokie galimi galutiniai 
kompromisai?

Šiandien negaliu daug pasakyti 
apie galutinius kompromisus, 
net ir apie galutinę Tarybos 
poziciją. Šiuo metu šios 
temos  aptariamos ambasadorių 
lygio susitikimuose. Daugelis 
dalykų vis dar gali pasikeisti, nes 
pirmininkaujanti Austrija bando 

Per kelias artimiausias savaites bus priimti svarbūs Europos Komisijos 
sprendimai, turėsiantys įtakos kelių transporto sektoriui. Maria Koidu, 
Baltijos šalių multimodalinio transporto ir logistikos koordinatorė Europos 
Komisijoje, yra visų šių sprendimų epicentre. Su forumo dalyviais ji 
pasidalins naujausiomis ir aktualiausiomis žiniomis apie šiuo metu Komisijos 
nagrinėjamą ,,Mobilumo paketą“ ir pristatys pokyčius, turėsiančius įtakos 
lokalioms transporto įmonėms.

Maria Koidu, Baltijos šalių multimodalinio transporto koordinatorė 
Europos Komisijoje

Kaip Lietuvos ir Europos 
teisinė bazė veikia kelių 
transporto sritį?
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„Kaip Komisija, mes tikėjomės sukurti ir modernizuoti 
reguliavimo sistemą tam, kad verslo atstovams būtų 
paprasčiau veikti. Tikslas – sumažinti administracinę 

naštą užtikrinant taisyklių laikymąsi ir išvengiant 
neteisėtų veiksmų.“

suderinti skirtingų valstybių narių 
interesus. Tikiuosi, kad konferencijos 
metu mes jau tiksliau žinosime 
apie galimus kompromisus tokiais 
klausimais, kaip kabotažo taisyklės, 
kelių transporto darbuotojų taisyklių 
skelbimas ir kiti kelių  transporto 
socialiniai  klausimai. Komisijos 
požiūris yra gana paprastas: mums 
reikia aiškių taisyklių, kurios galėtų 
būti vykdomos. Tačiau tai gali reikšti 
daugybę dalykų, kuriuos mes  vis 
dar aiškinamės. Tarybos susitarimai, 
kuriems dabar  skiriame daugiausia 
dėmesio, nėra proceso pabaiga. 
Kai Taryba patvirtins savo poziciją, 
prasidės institucijų ir tų sričių, kurių 
pozicijos itin skiriasi, derybos. Visa 

tai gali užtrukti iki bus pasiektas 
politinis susitarimas, kuris taps 
naujo teisės akto pagrindu.

Ką galimi galutiniai kompromisai 
reikštų Baltijos šalių kelių transporto 
bendrovėms?

Sunku vertinti šiandien dar 
nepriimtų kompromisų poveikį. 
Kaip Komisija, mes tikėjomės 
sukurti ir modernizuoti reguliavimo 
sistemą tam, kad verslo atstovams 
būtų paprasčiau veikti. Tikslas  – 
sumažinti administracinę naštą 
užtikrinant taisyklių laikymąsi ir 
išvengiant neteisėtų veiksmų.
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Su ministerijų bei asociacijos atstovais padiskutuosime ką jie mano apie 
Eropos Komisijos rengiamą ,,Mobilumo paketą”, aptarsime kelis klausimus, 
susijusius su kelių transporto bendrovių veiklą reglamentuojančiais 
įstatymais, bei peržvelgsime svarbias teisines nuostatas.

Tomas Garuolis, Sekretorius transporto politikai, Lietuvos nacionalinė 
vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ 

Eglė Radišauskienė, Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė

Aušra Grikevičienė, VRM patarėja, Migracijos politikos grupė

Evelina Gudzinskaitė, Direktorė, Migracijos departamentas prie LR VRM

Ekspertų diskusija
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„Girteka Logistics“ – viena iš Europoje pirmaujančių transporto įmonių, 
atliekanti daugiau nei 420 000 pilnų krovinių (FTL) pervežimų per metus. 
Įmonė nuosekliai vysto savo veiklą ir jos 2010 m. turėtas 600 vilkikų 
transporto parkas šiemet jau išaugo iki 5 000 vilkikų ir 5 500 puspriekabių, 
eksploatuojamų ne tik Europoje, Skandinavijoje, bet ir NVS šalyse.
 
Naujienos apie „Girteka Logistics“ žiniasklaidoje dažnos: „Perka 1000 
vilkikų“, „Pajamos pasiekė pusę milijardo eurų“, „Ieško dar 350 darbuotojų“. 
Tad kalbiname Paulių Dambrauską, UAB „Girteka Logistics“ vykdantįjį 
direktorių, ir klausiame, kokių įgūdžių reikia, kad pavyktų suvaldyti 
tūkstančius vairuotojų ir vilkikų bei  sėkmingai vykdyti tiesioginius 
pardavimus didžiausiems pasaulio gamintojams (nesvarbu, ar vežama 
lašiša iš Norvegijos, pieno produktai iš Prancūzijos ar vaisiai iš Ispanijos)? 
Kas svarbiausia, kad klientai būtų aptarnaujami efektyviai? Domėsimės ir 
apie tai, kaip efektyviai išlaikyti tokį gigantišką parką bei kokias naujausias 
technologijas „Girteka Logistics“ diegia logistikos procesams paskatinti.

Paulius Dambrauskas, ,,Girteka Logistics“ vykdantysis direktorius

 Gerosios praktikos 
Lietuvoje pavyzdys:
„Girteka Logistics“
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Koks „Scania“ santykis su 
alternatyviais kelių transporto 
degalais ir kokie jūsų ateities planai?

Prieš pradėdami, turėtume 
pažvelgti į tendencijas, transporto 
sektorių ir „Scania“ kompanijoje 
skatinančias naudoti tvaresnius 
alternatyvius degalus. Akivaizdu, 
kad šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisija yra pirmoji priežastis. 
Dauguma sektorių yra linkę keisti 
savo elgesį, kad būtų sumažintas 
šiltnamio efektą lemiančių dujų 
kiekis. Transporto sektorius vis 
dar skatina naftos naudojimą, o 
mūsų išmetamas CO2 kiekis auga 
sparčiau nei kituose sektoriuose. 
Taigi mes šiek tiek tampame 
„blogais vyrukais“. Tiesą sakant, 
per dešimtmetį turime perpus 

sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų 
kiekį, kad pasiektume Paryžiaus 
iškeltus tikslus. Tai aiškiai nurodo 
ir naujausios TKKK ataskaitos. 
Kalbama, kad šiuo metu imamasi 
komercinių, mažai anglies 
dvideginio išskiriančių sprendimų.

Antra stipri paskata ateina 
iš miestų. Daugumos didžiųjų 
pasaulio miestų oro kokybė yra 
labai prasta. Įprastai 80 proc. dalelių 
išskiria tokios sunkiosios transporto 
priemonės, kaip sunkvežimiai ir 
autobusai. 

Kalbant apie sunkiasvorį (HD) 
transportą ir mūsų aptariamas 
galimybes, svarbu paminėti, 
kad sunkiasvoriai sunkvežimiai 
ir autobusai nėra automobiliai –

Dauguma sektorių yra linkę keisti savo elgesį, kad būtų sumažintas 
šiltnamio efektą lemiančių išmetamųjų dujų kiekis. Transporto sektorius 
vis dar skatina naftos naudojimą, o jo sąlygojamas išmetamo CO2 kiekis 
auga sparčiau nei kituose sektoriuose. Mes paklausėme „Scania“ grupės 
Tvarumo strategijų skyriaus vadovo, koks jų santykis su alternatyviais 
degalais ir kaip jie mato transporto sektoriaus ateitį.

Jonas Strömberg, „Scania Buses & Coaches (Scania Group)“ Tvarumo 
strategijų vadovas

Kaip bus pasiekta, kad ateities 
variklių technologijos atitiktų 
išmetamųjų dujų emisijos 
reikalavimus?



ROAD TRANSPORT EXEX 2018 17



18 ROAD TRANSPORT EXEX 2018

politikai ir žiniasklaida šiuos 
terminus dažnai yra linkę painioti.

Kartais net 24 valandas per parą 
konkurencingoje verslo aplinkoje 
veikianti didelės galios transporto 
priemonė iki 60 tonų labai skiriasi 
nuo įprasto privataus automobilio, 
kuris yra lengvas ir dažniausiai 
naudojamas vos kelias valandas 
per dieną. Todėl mūsų sektoriuje 
elektrifikacijai realizuoti reikės 
daugiau laiko. Galime elektrifikuoti 
atskiras sektoriaus dalis: 
tarkime, miesto centro autobusų 
segmentą ir kai kuriuos specialius 
sunkvežimių darbus, pvz., įdiegti 
jiems elektrinius greitkelius. Tai 

kad taptų tvarus. Dažnai atsiranda 
„metų technologija“, apie kurią 
tam tikrą laiką verda diskusijos. 
Jei norime užsitikrinti komerciškai 
ir ekonomiškai efektyvų tvarų 
transportą, visose šalyse ir 
transporto sektoriuose turėsime 
įdiegti daugybę technologijų ir 
pasiūlyti pritaikytų sprendimų. 
Sprendimai skirsis pagal naudojimo 
būdą. „Scania“, remdamasi 
moduline koncepcija, sukūrė 
ekonomiškai efektyvų alternatyvų 
sprendimą visoms sunkvežimių 
ir autobusų programoms – dabar 
valdome didžiausią alternatyvių 

šiuo metu yra bandoma Švedijoje. 
Netolimoje ateityje daugumai mūsų 
verslų reikės ko nors daugiau, kad 
galėtume dekarbonizuotis ir išvalyti 
emisijas.

Štai dabar aptarkime 
alternatyvius degalus. Su jais 
kilometrui galime išleisti tiek pat, 
kiek ir su dyzelinu. Tai svarbiausias 
veiksnys „Scania“ kompanijai ir 
mūsų klientams, nes jei alternatyvūs 
degalai negalės konkuruoti su 
dyzelinu, mes niekada nepasieksime 
plataus vartojimo masto.

Net jei daugelis labai to norėtų, 
transporto sektorius negalės 
pasitenkinti viena technologija, 

elektrinių traukinių tinklą.

Dujos yra viena svarbiausių 
degalų rūšių (su komercinėmis 
eksploatavimo sąnaudomis). 
Jos švaresnės nei „Euro 6“ – be 
šalutinio naudojimo poveikio. 
Visame pasaulyje dujų kaina yra 
gana patraukli. „Scania“ siūlo 
sunkvežimiams ir autobusams 
naudoti gamtines dujas ir biodujas. 
Tai gera alternatyva kurui: galite 
pradėti nuo gamtinių dujų, o vėliau 
pereiti prie biodujų, kad veikla tikrai 
taptų tvari. Disponuodami dideliu 
dujų pasirinkimu, dabar jų vartojimą 
pasiūlėme tarpmiestiniams auto-

„ES turi daugiau nei 25 MHa apleistos žemės ūkio 
paskirties žemės, kuri galėtų būti naudojama biokurui 

gaminti bei lokalioms darbo vietoms ir vietos 
energetiniam saugumui kurti.“
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busams ir 410 AG varikliams. Taip 
mes turime galimybę aptarnauti vis 
daugiau transporto priemonių.

Su savo energetikos partneriais 
taip pat sudarysime galimybę miesto 
atliekas paversti švariais biologinių 
dujų degalais, kuriuos pasiūlysime 
vietiniams transporto parkams. 
Biodujos yra vienas iš protingiausių 
ir veiksmingiausių HD transporto 
priemonių dekarbonizavimo būdų. 
Kartais CO2 kiekis sumažėja net iki 
200 proc.! Atsižvelgiant į tai, kad
95 proc. visų pasaulio organinių 
atliekų vis dar patenka į sąvartynus, 
tai yra tikrai tvarus sprendimas. 
Švedijoje net į  91 proc. dujų stotelių 
tiekiame biodujas, todėl drąsiai 
galime teigti, esame visiškai tvarūs. 

Biodyzelinas yra ypač populiarus 
Europoje. Jis skystas ir gali būti 
naudojamas beveik visiems 
esamiems dyzeliniams varikliams. 
HVO (hidrintas augalinis aliejus) yra 
sintetinis dyzelinas (labai panašus 
į biodyzeliną). Visgi jei dėl kokių 
nors priežasčių pritrūksta HVO ar 
biodyzelino, visada galite pereiti 
prie dyzelino.

Biodyzelinas, HVO ir dujos 
dideliu mastu yra komerciniai, 
ekologiškai patrauklūs sprendimai, 
kuriais jau dabar galime naudotis. 
Savo klientams stengiamės tiekti 
visą paketą: transporto priemonę, 
degalinę ir degalus, todėl visada 
siekiame efektyviai bendradarbiauti 
su vietinėmis kuro bendrovėmis. 

Populiariausias pasaulyje 
biokuras yra etanolis. Beveik 
kiekviena šalis jau eksploatuoja 
tam tikrą etanolio formą. „Scania“ 

įmonėje pirmasis etanolio variklis 
buvo pagamintas dar 1916 m. Jį 
gaminti gana pigu, todėl etanolis –
puikus alternatyvus kuras. 
Dažnai etanolis maišomas su 
benzinu. „Scania“ naudoja etanolį 
dyzeliniams varikliams – šiuo atveju 
jis yra kiek pakeistas, kad galėtų būti 
naudojamas kaip įprastas dyzelinas. 
Mūsų naujausias papildymas – 
sunkesniam transportui skirtas 
410 AG etanolio variklis.

Hibridizacija esamus variklius 
ir pavarų dėžes gali padaryti 
efektyvesnius. Pavyzdžiui, įvairioms 
transporto priemonėms galima 
įmontuoti hibridinę elektrinę 
pavarų dėžę. „Scania“ gaminiai 
yra tarsi „Lego“ žaislai – viskas 
moduliuojama. Pradėjome nuo 
miestų ir priemiesčių autobusų ir 
logistikos sunkvežimių, tačiau mūsų 
modulinė hibridinė elektrinė pavarų 
dėžė skirta visiems būsimiems 
sunkvežimiams ir autobusams. Be 
to, jau naudojame savo pirmąją 
elektrinę (angl. plug-in) paskirstymo 
mašiną, su kuria galime tyliai atlikti 
pristatymus į garsams jautrius 
miesto rajonus. 

Pagaminti elektrinę transporto 
priemonę techniškai nėra 
sudėtinga, tačiau sunkioji dalis –
gaminti ją pramoniniu būdu ir 
garantuoti techninio aptarnavimo 
kokybę, veikimo laiką bei dalių 
tiekimą. „Scania“ kompanijoje 
visada siekiame, kad klientas galėtų 
pasitikėti savo alternatyviu kuru ar 
elektriniu hibridiniu gaminiu. Kaip 
ir bet kuriuo kitu produktu, žinoma.

Kalbant apie hibridines ir 
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elektrines technologijas, autobusai 
yra ta priemonė, kuri labiausiai 
skatina naujoves. Miestai ieško 
švarių sprendimų, todėl inovatyvių 
autobusų kūrimas dažnai būna 
spartesnis nei sunkvežimių. Šiuo 
metu hibridinę transmisiją taip 
pat mėginame montuoti ir į 
sunkvežimius bei atliekų surinkimo 
automobilius. Hibridas yra paremtas 
energijos taupymu, ypač stabdant. 
Kuo ilgiau išlaikysite pastovų didesnį 
vidutinį greitį, tuo daugiau turėsite 
energijos. Hibridinės transporto 
priemonės dažnai naudojamos 
miesto centre, tačiau tai nėra 
jiems geriausia vieta. Hibridai 
gerokai tinkamesni priemiesčių ir 
regioniniams keliams, kur vidutinis 
greitis gali būti didesnis. Pvz., 
mūsų priemiesčių ir regioniniai 
hibridiniai autobusai sutaupo iki 
25 proc. degalų. Mūsų modulinis 
metodas leidžia naudoti hibridą 
kartu su tokiomis alternatyviomis 
energijomis, kaip biodyzelinas ar 
HVO sprendimai, išmetamų teršalų 
kiekį sumažinantys daugiau nei 
90 proc.

Šalys savo infrastruktūroms 
pritaikys ir jose palaikys skirtingas 
technologijas. Tarptautinio krovinių 
vežimo bendrovei gali būti sudėtinga 
valdyti transporto priemones, 
naudojančias alternatyvius degalus, 
nes jų prieinamumas gali skirtis 
priklausomai nuo šalies.

Kiekviena šalis norėtų atsikratyti 
priklausomybės nuo naftos ir 
vietoj jos naudoti vietinį kurą. Šiuo 
metu biodyzelinas yra plačiausiai 

Europoje naudojamas kuras, o dujų 
(tiek skystų, tiek suspaustų) galima 
rasti beveik visų šalių degalinėse. 
Perėjimą prie dujų aktyviai remia 
Europos teisės aktai, tačiau 
norėtume, kad vietinis biokuras, 
tarkim, etanolis ir biodyzelinas, 
būtų palaikomas intensyviau. ES 
turi daugiau nei 25 MHa apleistos 
žemės ūkio paskirties žemės, kuri 
galėtų būti naudojama biokurui 
gaminti bei lokalioms darbo 
vietoms ir vietos energetiniam 
saugumui kurti.

Žiūrint į tolimą ateitį akivaizdu, 
kad sunkiojo transporto sektoriuje 
visi priklausysime nuo alternatyvių 
degalų. Elektrifikacija bus stipresnė 
miesto autobusų, atliekų surinkimo 
ir paskirstymo sunkvežimių 
kategorijose bei kai kuriose 
magistralėse.

Ar tvirtai jaučiatės dėl visų šių 
technologijų?

Taip, labai. Daugelis šių 
sprendimų jau gali konkuruoti su 
dyzelinu, transporto priemonių 
kaina taip pat gana panaši. Verslas 
vykdys savo sprendimus pagal 
degalų kainas vietinėje rinkoje. Kuro 
kaštai daugiausia priklauso nuo 
vietinės politikos. Technologijos 
nėra kliūtis. Pavyzdžiui, 83 proc. 
Švedijos autobusų naudoja antrinį 
kurą (gautą iš atliekų). Taip pigiau 
ir mažiau teršiama aplinka! Merai 
taip pat nori, kad jų miestai būtų 
švarūs, todėl dažnai reikalauja, kad 
konkursams būtų teikiamos švarios 
ir nedidelį anglies dioksido kiekį 
išmetančios transporto priemonės, 



21ROAD TRANSPORT EXEX 2018

kas, žinoma, yra gerai. Jungtinė 
Karalystė yra dar vienas puikus 
pavyzdys – čia sėkmingai prigijo 
biodujų autobusai ir sunkvežimiai.

Gerai, kad visas Baltijos regionas 
turi galimybę naudotis dujomis. 
Sunkvežimiai Skandinavijoje 
jau varomi HVO ir biodyzelinu. 
Energetinė nepriklausomybė yra 
stipri varomoji jėga.

Tačiau tai susiję ne tik su 
degalais. Taip pat svarbu, kaip 
mes valdome ir eksploatuojame 
transporto parkus. Galime sutaupyti 
daug degalų, mokydami vairuotojus 
efektyviau valdyti automobilius. 
Sujungtos transporto priemonės 
leidžia tinkamai valdyti parką. 

„Scania“ turi daugiausia sujungtų 
transporto priemonių pasaulyje. 
Galime padėti vairuotojams spręsti 
problemas realiuoju laiku, kai jis/ji
vairuoja. Visa tai įgyvendindami 
kartu su įmonėmis galime sutaupyti 
iki 11 proc. kuro.

Apibendrinant, aiškiai matome, 
kad alternatyvaus kuro infra-
struktūra ir polinkis į jį auga. Tai 
galima matyti ir mūsų pardavimų 
ataskaitose. Dėl viešosios 
paklausos autobusų rinka dažnai 
yra išsiveržusi pora metų į priekį. 
Šiandien alternatyvaus kuro 
autobusai sudaro ketvirtadalį visų 
mūsų autobusų pardavimų.
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Kurie verslo modelio pokyčiai 
daro įtaką komercinių transporto 
priemonių ekosistemos kaitai ir 
kaip jie lemia transporto sektoriaus 
dalyvių gerėjančius rezultatus?

Kaip didžiausią komercinių 
transporto priemonių sektoriaus 
pasikeitimą  galima įvardinti 
sunkvežimių transformaciją iš 
produkto į paslaugą. Pastaruosius 
100 metų sunkvežimis buvo 
produktas. Įsigijus jį likdavo 
tik nuspręsti, ką su juo veikti 
toliau. Šiandien dėl įstatymų 
ir sektoriaus kompleksiškumo 
santykiai su klientu nesibaigia 
įsigijimu: transporto priemonė virto 
logistikos, diagnostikos, saugos ir 
kitomis paslaugomis. Tačiau kiti 

sektoriai, kuriuose panašūs pokyčiai 
jau įvyko, išgyveno ne tik juos, 
bet ir tolesnę transformaciją, kai 
paslauga tapo sprendimu. Tai nutiks 
ir komercinių transporto priemonių 
sektoriuje. Transporto priemonė 
leis spręsti vairuotojų trūkumo ar 
sumažėjusių pajėgumų problemas.

Kaip sutelkti dėmesį į 
bendruosius komercinių transporto 
priemonių nuosavybės kaštus? 
Kaip ryšio technologijos leidžia 
automobilių parkams ne tik 
sutaupyti, bet ir uždirbti?

Jei išskirtume bendruosius 
nuosavybės kaštus į išankstinę 
transporto priemonės vertę, arba 
pirkimo kainą, ir veiklos ciklo 

Didžiausias komercinių transporto priemonių pramonės pokytis yra susijęs 
su sunkvežimiais, kurie iš produktų srities pereina į paslaugų. Mes paprašėme 
Matis Indov išsamiau pakomentuoti tris aktualius klausimus: kurie verslo 
modelio pokyčiai lemia komercinio transporto ekosistemos kaitą bei 
suteikia galimybę augti, kaip susitelkti į komercinio transporto bendrinius 
nuosavybės kaštus ir kaip ryšio technologijos leidžia automobilių parkams 
ne tik sutaupyti, bet ir uždirbti?

Matis Indov, „Fleet Complete“ verslo plėtros vadovas

Kaip automobilių parkams ne tik 
sutaupyti, bet ir uždirbti?
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sąnaudas, tai pastarajai telemetrija 
turėtų tikrai didelę įtaką. Mes 
negalime lemti pirkimo kainos, 
nes tai priklauso nuo sunkvežimių 
gamintojų, bet galime akivaizdžiai 
sumažinti transporto priemonės 
gyvavimo ciklo sąnaudas. 
Pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje ir 
Europoje didžiausios bendrųjų 
nuosavybės kaštų sudedamosios 
yra vairuotojų kaštai, kuro 
sąnaudos, išperkamosios nuomos 
ir finansavimo, aptarnavimo 
bei priežiūros išlaidos, kelių 
rinkliavos, padangos ir draudimas. 
Telemetrija suteikia galimybę 
reguliuoti tokius didelius kaštus 
kaip degalai ir užtikrinti, kad 

šie būtų perkami pigiausiai ar 
vairuojama ten, kur mažiau 
spūsčių. „Fleet Complete“ taikome 
sprendimą „BigRoad Freight“, kuris 
sunkvežimių vairuotojams leidžia 
surasti artimiausius krovinius, 
kad būtų optimizuotas pajėgumų 
naudojimas. Mes taip pat kuriame 
saugos sprendimus, kurie mažina 
vairuotojo įtampą bei nuovargį, todėl 
patiriame mažiau draudimo išlaidų. 
Mūsų diagnostinis sprendimas 
nustato ir įspėja apie gedimus. Tai 
sumažina aptarnavimo ir priežiūros 
sąnaudas, nes iškart tiksliai žinome, 
kas nutiko, ir mums nebereikia gaišti 
laiko autoservisuose, kol technikai 
ieško problemų.

„Anksčiau egzistavo tik principas „vienas tinka 
visiems“. Dabar galime pritaikyti pasiūlymus 

atsižvelgdami į klientų poreikius.“

Kaip telemetrijos sprendimų 
tiekėjai išnaudoja didelių duomenų 
analizę, siekdami išauginti 
automobilių parkų, sunkvežimių 
gamintojų, finansų sektoriaus ir 
miestų, kuriuose šios transporto 
priemonės veikia, efektyvumą bei 
našumą?

Didelių duomenų agregatais 
padedame automobilių parkams 
sutaupyti ir užsidirbti. Pusė milijono 
automobilių visame pasaulyje 
naudoja „Fleet Complete“. 
Praėjusiais metais paskelbėme 
partnerystę su „General Motors“, 
praėjusį mėnesį – su „Toyota“, 

šiandien – su „Mitsubishi“. 
Pastebėsite, kad vis daugiau 
originalios įrangos gamintojų (OEM)
naudoja mūsų didelių duomenų 
analizės platformą CONNVEX. 
Mes renkame duomenis iš visų 
ekosistemos dalyvių: transporto 
gamintojų (apie stabdžius, 
transmisijas, variklius), miestų, 
draudimo ir išperkamosios nuomos 
bendrovių bei, svarbiausia, – iš 
daugiau nei pusės milijono mūsų 
sistemas naudojančių transporto 
priemonių. Remdamiesi surinktais 
duomenimis, galime pasiūlyti 
individualius sprendimus savo 
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klientams. Anksčiau egzistavo tik 
principas „vienas tinka visiems“. 
Dabar galime pritaikyti pasiūlymus 
atsižvelgdami į klientų poreikius. 

Be to, mes padedame įrangos 
gamintojams (OEM) kurti pažangius 
individualius sprendimus ir naujus 
verslo modelius.
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PADANGOS MICHELIN X® MULTI™ energy ™ 
 
UNIVERSALUS PRITAIKYMAS DĖL ENERGIJOS 
EFEKTYVUMO, ILGAAMŽIŠKUMO IR SAUGUMO

Susipažink su mūsų padangų technologijomis transport.michelin.lt 

*   Skaičiavimai grindžiami VECTO simuliatoriaus duomenimis transporto priemonėje su MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z 
ir D 315/70 R 22.5 padangomis, palyginti su transporto priemone su MICHELIN X® MULTIWAY™ 3D XZE ir XDE 315/70 R 22.5 
padangomis.

SUMAŽINK 
DEGALŲ SĄNAUDAS

Iki -1,2 l/100 km*

RIDA
Tokia pati rida kaip ir su

MICHELIN X®MULTIWAY™ 3D 
gamos padangomis

UNIVERSALUMAS
Puiki transporto priemonės 

trauka visą padangų 
naudojimo laiką

SAUGUMAS
Puikus transporto priemonės 

sukibimas visą padangų 
naudojimo laiką

TAUPYK DEGALUS
IR IŠSAUGOK 
AUKŠTĄ RIDOS 
LYGĮ

NAUJIENA



28 ROAD TRANSPORT EXEX 2018

Kaip apibūdintumėte kelių 
transporto rinką Europoje, ypač, 
mūsų regione?

Yra du iš dalies susiję pagrindiniai 
veiksniai – šio regiono ekonomikos 
augimas ir įstojimas į Europos 
Sąjungą. Jie abu skatina regioninius 
ir, labai didele dalimi, tarptautinius 
pervežimus. Pavyzdžiui, Lenkija 
pirmauja Europos tarptautinių 
pervežimų srityje. Žinoma, kitos 
Vidurio ir Rytų Europos šalys taip 
pat daug dėmesio ir pastangų 
skiria tarptautiniams pervežimams. 
Tarptautiniai pervežimai, daugelio 
mūsų transporto įmonių veiklos 
pagrindas, yra atvira rinka. Nuo 
2004 m., kai Vidurio ir Rytų Europos 
šalys prisijungė prie Europos 
Sąjungos, Europos erdvė joms tapo 
visiškai atvira, beveik be jokių srautų 
apribojimų. Tuo metu skirtumas 

tarp Rytų ir Vakarų kaštų, kalbu apie 
atlyginimų dydį, vis dar buvo labai 
didelis. Mūsų transporto įmonės 
sugebėjo greitai pasiekti aukštą 
kokybės standartą ir pasinaudojo 
didžiuliu konkurencingos kainos 
pranašumu. Ši kombinacija lėmė 
milžinišką Vidurio ir Rytų Europos 
transporto sektoriaus sėkmę.

Su kokiomis problemomis 
šiandien susiduria kelių transporto 
bendrovės? 

Viskas vystosi labai sparčiai. 
Matome, kad ekonomika nuolat 
auga. Tai mažina nedarbo lygį ir 
tuo pačiu stipriai kelia atlyginimus. 
Prieš tai minėtas konkurencinis 
kainos pranašumas nyksta. Kuro, 
sunkvežimių kainų, vairuotojų 
atlyginimų skirtumai ima trauktis. 

Kelių transporto sektorius Vidurio ir Rytų Europoje itin aktyvus. Klausiame 
Richardo Trosterio iš „Michelin“, kokie iššūkiai šiandien kyla kelių transporto 
sektoriui ir kaip naujausios padangų technologijos leidžia įmonėms mažinti 
išlaidas.

Richard Tröster, Vidurinės ir Šiaurės Europos „Michelin“ B2B pardavimų 
direktorius

Kaip naujausios padangų 
technologijos leidžia sumažinti 
sąnaudas?
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Todėl mūsų tarptautinio transporto 
iššūkis – rasti naujų būdų išlaikyti 
konkurencingą kainą ir atremti 
konkurencinį spaudimą. Čia ir 
prasideda žaidimas, nes mes turime 
sutelkti dėmesį į produktyvumo 
ir efektyvumo augimą. Degalai, 
vairuotojai ir sunkvežimių kaina 
sudaro apie 90 proc. transporto 
kompanijos išlaidų. Taigi dabar 
svarbu rasti būdų, kaip sumažinti 
degalų sąnaudas, kaip išvengti 
gedimų, kaip išlaikyti lojalius ir 
patikimus vairuotojus bei kaip kuo 
labiau sumažinti techninių įsikišimų 
skaičių. Norėdamos spręsti šias 
sudėtingas temas, įmonės turi 
vystyti techninę automobilių parkų 

dalį bei itin daug dėmesio skirti 
įmonės valdymui ir kontrolei. Vienas 
iš pavyzdžių: paprasta suskaičiuoti, 
kiek sutaupyta, kai kuro sąnaudos 
sumažėja iki 2 l/100 km. Tačiau 
kaip tą padaryti? Kuro sąnaudoms 
įtaką daro vairuotojas, jo gebėjimai 
ir motyvacija, sunkvežimio tipas, 
padangos, keliai... Norėdami valdyti 
visus šiuos aspektus, turite pasiekti 
aukštą kompetencijos lygį.

Kuo padangų technologijų 
inovacijos gali būti naudingos 
vežėjams?

Įprastai transporto įmonių 

,,Ne visi žino, kad trečdalis kuro sunaudojama
pasipriešinti riedėjimui. Kitaip tariant, padangos 

sunaudoja 1/3 degalų.”

išlaidos padangoms yra santykinai 
nedidelės, t. y. nuo 1,2 iki 3 proc. visų 
sąnaudų. Nepaisant to, padanga 
yra svarbus elementas, kuris lemia 
sunaudojamų degalų kiekį, kelių 
transporto stabilumą, taip pat 
vairuotojo lojalumą. Ne visi žino, 
kad trečdalis kuro sunaudojama 
pasipriešinti riedėjimui. Kitaip 
tariant, padangos sunaudoja 1/3 
degalų. Čia reikšmingi produktų 
skirtumai. Jiems žymėti taikoma 
oficiali ženklinimo sistema. A ar B 
lygio produktų pasirinkimas kaip tik 
ir gali lemti tuos 2 l/100 km. 

Antrasis elementas, kurį 

būtina pabrėžti, – svarbu tinkamai 
prižiūrėti padangas. 1 iš 3 gedimų 
įvyksta su padangomis. Dažniausia 
priežastis – žemas slėgis. 
Vienas mūsų klientas patiria 7 
gedimus/30 milijonų km, nes jis 
reguliariai naudojasi profesionalia 
profilaktikos paslauga. Šis puikus 
rezultatas pasiektas ne tik dėl 
naudojamo patikimo produkto, 
bet ir  dėl nuolatinio stebėjimo bei 
tinkamo aptarnavimo. 

Kadangi vairuotojų trūkumas 
šiandien yra vienas pagrindinių 
iššūkių, noriu retoriškai paklausti: 
ar manote, kad vienas iš aspektų, 
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norint pritraukti vairuotoją, gali 
būti ir tai, kad jam bus suteikiamas 
automobilis, naudojantis patikimus 

ir gerai žinomus produktus, 
kuriems garantuojamas puikus 
aptarnavimas?



Ekonominės prognozės: protekcionizmas, žemiausios kada buvusios naftos 
kainos ir prekybiniai karai Nerijus Mačiulis pristatys bendrą ekonominę 
prognozę, didėjantį protekcionizmą ir prekybos karus, kurie daro įtaką kelių 
transporto verslui. Jis taip pat pristatys naftos, kuri yra viena iš didžiausių 
vežėjų išlaidų sudedamųjų dalių, kainų prognozes.

Nerijus Mačiulis, „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas

Ekonominės prognozės: 
protekcionizmas, naftos kainos 
žemumos ir prekybiniai karai
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UAB ECOFLEET LIETUVA (Fleet Complete Company)
lietuva@ecofl eet.com, +370 5 205 99 55, www.ecofl eet.com

BŪTINA TACHOGRAFO 
INFORMACIJA
REIKIAMU METU REIKIAMOJE VIETOJE

Su “Ecofl eet” galite atsisiųsti tachografo bylas, nepriklausomai, kur tuo metu 
yra transporto priemonė, ar ką veikia vairuotojas. Turite vaizdinę apžvalgą kiek 
vairuotojui liko vairuoti iki artimiausio poilsio ir vilkiko buvimo vietą realiu 
laiku. Be to, jūs galite stebėti degalų sąnaudas ir gauti automatinius įspėjimus, 
kai degalų lygis staiga sumažėja.

Mes siūlome lanksčius sprendimus stebėti ir valdyti krovininį transportą. 
Susisiekite su mumis ir rasime jums geriausią!



„Scania“ yra pasaulinė įmonė, teikianti prekybos ir techninės 
priežiūros paslaugas daugiau nei 100 šalių. Kompanija siūlo ne 
tik aukštos kokybės gaminius – sunkvežimius, miesto ir tolimojo 
susisiekimo autobusus, variklius, naudotas transporto priemones, 
bet ir daugybę sprendimų konkretiems klientų poreikiams, taip 
siekdama padidinti jų efektyvumą ir pelningumą.
„Scania“ pirmauja tvaraus transporto srityje, siūlydama 
alternatyvias kuro rūšis naudojančius modelius. Ne viena „žaliojo“ 
transporto naujovė pristatyta ir Lietuvoje. Tai sfera, kurioje įmonė 
siekia darnios sistemos verslui, visuomenei ir aplinkai. 
„Scania Lietuva“ padaliniai yra įsikūrę Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose.  

www.scania.lt

Pirmaujanti padangų bendrovė „Michelin“ didina klientų 
mobilumą ir suteikia tvarumo, kuria ir platina klientų poreikius 
geriausiai atitinkančias padangas, paslaugas ir sprendimus, teikia 
skaitmenines paslaugas, žemėlapius ir vadovus, paįvairinančius 
keliones ir joms suteikiančius išskirtinumo, bei kuria transporto 
pramonėje naudojamas aukštųjų technologijų medžiagas. 
„Michelin“ centrinė būstinė įsikūrusi Klermone Ferane, Prancūzijoje, 
bendrovė veikia 171 šalyje. Daugiau nei 114 000 darbuotojų dirba 17 
skirtingų šalių įsikūrusiose 70 gamyklų, kuriose per 2017 m. iš viso 
buvo pagaminta maždaug 190 mln. padangų. 

www.michelin.lt

„Fleet Complete“ (FC) kompanija, įkurta 2000 metais, visame 
pasaulyje teikia integruotus mobilumo sprendimus, skirtus 
įvairios paskirties autoparkams, turtui bei mobiliajam personalui 
valdyti. FC aptarnauja daugiau nei 500 000 vartotojų ir daugiau 
nei 30 000 įmonių Kanadoje, JAV, Australijoje, Nyderlanduose, 
Belgijoje, Liuksemburge, Austrijoje, Vokietijoje, Danijoje, Švedijoje, 
Suomijoje, Norvegijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Europoje 
„Fleet Complete“ šiuo metu susitelkė į „Ecofleet“ grupės autoparkų 
ir mobiliojo personalo valdymo sprendimus, veikiančius GPS 
pagrindu, kurie platinami daugiau nei 20 Europos šalių ir aptarnauja 
daugiau nei 80 000 transporto priemonių. „Ecofleet“ sprendimų 
išskirtinumas – nuolatinis augimas, kurį papildo tvirta partnerystė 
su 15 platintojų Europoje, pažangus produkto vystymas, talentingi 
darbuotojai ir siekis būti rinkos lyderiais. 

www.fleetcomplete.com

Partneriai


