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LAF czeski specjalista od osi autob
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..jeopodal polskiej granicy, w znanei g16wnie turystom mieiscowosci Liberec, znajdujq sie zakhdb .,,,;oryzacyjne -,
(skrot od LibereckaAutomobilova Fabrika).Zakbdy s~ecjalizujasie w produkcli przednich osi, gl6wnie na potrzeby prodocent6w pojazdow uiytkowych, cieadwek i autobusow. Choc wczesniej produkowane to osie powstawaly gmwnie na
potmeby rodzimych pmducent6w (Skoda-LIAZ, Karosa), od kilku /at rob@ one s w q kariere takie w Polsce, trafiajqc
w dutvch liczbach do pmduMdw AUtoSana i SolarEa, a wiwi M c h najwatniejsrych dodostawcdw autobus& na nauym
rynku. To sklonilo nas do nieco bli2szego przyjrzenia sie histoni firmv. jej obecnei svtuacii oraz f d m m iei sukcesu.

CarSc historii
Historiafirmy sigga 1951 r., kiedy rozpoczgto tworzenie wielkiego czechosbwackiego koncernu LIAZ, zajrnujqcego
sig produkcjq samochodow cigiarowych. W6wczas postanowiono, i e
w zakladach w Libercu produkowane
bgdq - znane takie w Polsce - silniki
Dieslado cieiarowek ~ k o d 706
a oraz autobusow 706 RTO. Oprocz fabryki w Libercu, Mora otrzymala name ,,03Liberec - Hanychov", w sklad koncernu LlAZ
wchodwfabryki w Jabloncu (p6iniej produkowano tu silniki), Mglniku (ramy do
cigiarowek) iMnichovo HradiSt* (rnontai
finalny). W 1969 r. profil produkcyjny

libereckich zakladow zostal rozszerzony
o mosty napgdowe do sarnochodow c i g
iarowych LIAZ, More byly wykorzystywane takie w autobusach Karosa. Kolejne rozszerzenie dzialalnosci nastqpil o w 1979 r., kiedy to fabryce w Libercu
przypadla w udziale rowniei produkcja
przednich osi do cieiarowek LlAZ i autobusow Karosa. Od 1981 r. fabryka
uruchomk!a t e i produkcjg silnikow LlAZ
nowszego typu, oznaczonego ML 635,
przez wiele lat stanowiqcego gl6wne ir6dlo napgdu autobusow Karosa serii 700
i poiniej 900. Silniki LlAZ byly produkowane w Libercu do 1991 c, kiedy to ich
wylwarzanie przeniesiono do zakladow

poloionych w pobliskirn Jabloncu nad
Nisou. Produkowane w Libercu przednie osie oraz mosty napedowe b$y taki e stosowane w trolejbusach Skoda.
Qcznie, w swojej historii fabryka z Liberca opracowata 38 roinych osi, z czego
ok. 20 trafilo do seryjnej produkcji.

Prywatyzacja iupadek
giganta
W 1995 r. grupa LlAZ zostala przejgta poprzez sprzedai wigkszoSciowego pakietu uc!ziaiow koncernowi przemyslowemu Skoda Holding z Pilzna.
W latach 1995-1998 ciqiarowki produkowane byly pod markq ~koda-LIAZ,
a nastgpnie j~
u i tylko iako
Skoda.
.
. Niestety, ambitne plany rozwojowe, Morych
Swiadectwern bylo m.in. zaprezentowanie na targach IAA Hanower 1996 nowoczesnego ciqgnika siodlowego
Skoda Xena, wobec braku odpowiednich srodkow i zalamania wewngtrznego rynku cieiarowek w Czechach,
nie mialy szans na realizacjg. W efekcie, w 2001 r. fabryka Skody w Mnichovo HradiStB, zajmujqca sie montaiem
finalnyrn cigiarowek, oglosila upadtosc
i produkcja zostafa wstrzymana.
Pozostalepo koncernie sp&i zaczp
ly sie prywatyzowaci uniezaleinia6, a nastgpnie w wigkszosci zostaly wykupione przez prywatnych inwestorow. Taki 10s
spotkal np. zaklady Jamot w Jabloncu,
More przejea firma Tedom - producent
m.in. ukladow kogeneracji, opartych na
silnikach zasilanych gazem ziemnym.
Nie inaczej byb zfabrykq w Libercu, ktora j u i w 1997 r. otrzymala obecnq nazwq - LAF a.s. W 2003 r. 100% udzialow
w LAF przej* firma GALL s.r.0, ktorej
zatoiycielem by1przedsigbiorcapolskiego pochodzenia, ini. Ryszard Glosny,

a w 2005 r. jako osobafizyczna, przejqt
wszystkie udziaty w LAF i stai sie jej
wtascicieiem.

Obecna oferta produkcyjna
DziS, LAF zajmuje sig przede wszystkim produkcjq przednich osi dla autobusow, samochod6w cieiarowych i trolejbusow. Do dodatkowej dziatalnosci
moina zaliczyc produkcje czesci zamiennych dla przemyslu motoryzacyjne
go, wytwarzanie elementow z twotworzywa
sztucznego oraz przeprowadzanieregeneracji osi LIAZILAF starszego typu.
WigkszoSC produkcji oczywiscie nadal trafia na rynek krajowy. Niemniej, zaprzestanie przez koncem lrisbus produkcji autobusow dawnej serii 900 Karosy,
a wigc i korzystania z przednich osi LAF,
spowodowato, i e proporcje te nieco sie
zmieniiy. WSrod krajowych klientow moinawymlen16takle firmy, jak: SOR Libchavy (niezaleznie zawieszone osie przednie
do autobusow), skoda Auto (cz+ci zamienne), Benteler Liberec, Tedom (przednie osie do autobusow Kronos) oraz Grupo Antolin Bohemia. Wsrod zagranicznych klientow, najwainiejsi odbiorcy to:
Autosan SA (sztywne przednieasie), I.R.S.
Aburaj Anin (Turcja), Solaris Bus & Coach (sztywne, przednie osie portalowedo
autobusow niskopcdtogowych),Weweler
(Holandia) 0razA.I.A. Advanced Industries
of Arabia (Jordania).

Obecnieoferowaneosie stanowiqpod
wzgledem konstrukcyjnym rominiecie
dotychczasowych, opracowanych na potrzeby cigtarowek LlAZ i autobusow Karosa/lrisbus. Osie sq wykonywane z belek kutych o przekroju dwutmwym. O f e
rowane sq zarowno osie sztywne (stosowane m.in. w autobusach Autosan), jak
i zawieszone niezaleinie (dla autobus6w
SOR i Kravtex). Osie z zawieszeniem n i e
zaleinym oferowane sq w dwoch wersjach: jako kompletne zespdy oraz jako

Jak na razie podstawe produkcjizakhd6w W stanowie szlywne osie pnednie

jednostki kdowe, na bazie Morych producenci opracowujqwksne osie (tak robi
np. firma SOR). Poniewai gt6wnym odb i o r q produktow LAF sq producenci autobusow, w ofercie nie moie zabraknqc
t a k e sztywnych osi portalowych, prze
znaczonych do autobusow niskopocHogowych, montowanych m.in. w autobusach Solaris, SOR, Kravtex,Tedom, ataki e w autobusie Jelcz M083 LiberoIAutosan A0808M Sancity. Sq to osie o nosnoSci od 56 do 80 kN (osie sztywne) oraz

-

od 55 do 60 kN (osie z niezaleinym zawieszeniem). NowoSciq w ofercie firmy
jest portalowa, skrgtna os wleczona, prze
znaczona do trzyosiowych, niskopodb
gowych autobusow miejskich. Jej noSnoSC obliczona jest na 80 kN.
Wszystkie nowe osie wyposaia sig
w hamulcetarczowefimKNORR iWABCO,
jedynie w osiach regenerowanych stosujesigjeszcze hamulcebebnowe. Roczna
produkcjawynosi ok. 1000 sztuk.
Oprkzsamych osi, jak jui wspomniano, firmazajmujesigtak2e produkcjqpcszczegolnych elementow uklad6w jezdnych, takich jak sworznie, tuleje, Sruby,
piasty orazzwroinice. Dodatkowqdziatalnosciqjestwytwarzanieelementowztworzywa sztucznego, jak np. cz@ci plastikowe do wyciszenia iwykohczenia kabin
samochodow, a takie produkty dla przemyslu chemicznego i spojwczego.

P~ednia0s W z niez&nym
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zawieszeniem

Plany rozwojowe

Podsumowanie

Plany rozwojowe firmy obejmujq
m.in. wejScie na rynek nieco mniejszych
pojazdow n i i cigiarowki i autobusy.
Obecnie, prowadzone sq np. prace nad
uruchomieniem produkcji osi dla samochodu terenowego Nimr, ktory ma byc
wytwarzany w Arabii Saudyjskiej. Istniejq
takie pewne szanse na dostawy przednich osi dla firmy Tatra, w ramach kontraktu dla czeskich sit zbrojnych.
LAF niezaniedbujetakie coraz wainiejszego dla niej rynku polskiego.
Wspolnie zfirmq Wulpol z Poznania, prowadzone sq prace nad przednimi osiami z niezaleinym zawieszeniem, przeznaczonymi do autobusow Autosan
i Solaris. Motnasig domyslat, i e w przypadku producenta z Sanoka nowe osie
majq trafic do autobudw nowej generacji: Eurolider i Sancity.

Dzigki popularnoSci dawnych cigiarowek Skoda-LIAZw Europie Srodkowej
oraz dobrej opinii o nich, przejgcie zakiadow produkujqcych przednieosie do
tych pojazdow przez firmg GALL okazato sig sukcesem. Pomimo zakonczenia
wytwarzania autobusow Karosa przez
koncern lrisbus, do niedawna gi6wnego odbiorcy osi z Liberca, nadal znajdujq one zastosowanie w remontowanych autobusach Karosa, a takie w pojazdach produkowanych przez mniejsze,
lokalne firmy czeskie i stowackie. Dobre
kontaktyw(aScicielafirmyz polskimi producentami zaowocowaty takie otwarciem dla nich sporego rynku polskiego.
Dzigki temu, osie LAF stopniowo stajq
sig w Europie Srodkowej tahszq, realnq
alternatyqdla bardziej kosztownychosi
zachodnich producentow.
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