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Ustawa o  elektromobilności obliguje 
do wymiany sporej części floty na 

niskoemisyjną m.in. Pocztę Polską. To kil-
ka tysięcy samochodów różnej wielkości, 
więc poczciarzy czekają spore zakupy, 
a następnie wprowadzenie ekologicznych 
rozwiązań tam, gdzie mogą faktycznie 
ograniczyć hałas drogowy i komunikacyjne 
zanieczyszczenie powietrza. Liczy się także 
na obniżenie kosztów eksploatacji.

Wiosną ub. roku Poczta przetestowała 
15 pojazdów o ładowności do 800 kg, kilku 
producentów. Były to Citroën Berlingo, 
Melex 381, 382 i  391, Nissan e-NV200, 
Peugeot Partner, Renault Kangoo, Zeppelin 
Goupil G4 i G5 oraz Komel, konwertyk In-
stytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych. 
Ten test przedłużono, po jego zakończeniu 
i podsumowaniu zostaną podjęte decyzje. 
Poczta jest zdeterminowana, by tej jesieni 
mieć we fl ocie kilkadziesiąt elektrycznych 
samochodów dla listonoszy, toteż zostanie 
rozpisany przetarg na ich pozyskanie. 

Kolejną grupę elektryków pocztowcy 
wzięli na próby 14 lutego. Tym razem są to 
samochody o DMC do 3,5 t i  ładowności 
ponad 800 kg. Będą testowane w  War-
szawie, Poznaniu, Lublinie, Łodzi, Zabrzu, 
Krakowie i Pruszczu Gdańskim. Pierwsze 
próby w  Polsce obejmujące samochody 
elektryczne tej ładowności potrwają do po-
łowy maja br. Bierze w nich udział 8 samo-
chodów: 5 egzemplarzy MB e-Vito, Renault 
Master Z.E., SAIC Maxus i VW e-Crafter. 
Kierowcy Poczty Polskiej będą sprawdzać  
parametry techniczno-użytkowe, takie 
jak przyspieszenie, hamowanie, komfort 
jazdy i obsługi, sposób ładowania akumu-
latorów i zasięg. Po przeprowadzeniu testu 
sporządzą krótkie opisy i  charakterystyki 
pojazdów. W ub. roku Poczta sprawdzała 
równolegle działanie stacji ładowania. Tym 
razem testy ładowarek będą prowadzone 
w Warszawie, Zabrzu, Pruszczu Gdańskim 
i Komornikach, gdzie urządzeń użyczą fi rmy 
PRE Biel, kmt Ecotap Poland i Power EV.

Test e-Vito odbędzie się przy współpracy 
Mercedes-Benz Polska i Athlon Car Lease 
Polska, która zapewnia usługi leasingowe 
i zarządzanie fl otą. „Bardzo się cieszymy, 
że Poczta Polska dołączyła do wybranego 
grona kluczowych europejskich klientów 
Daimler AG i dzięki testowi eVito włączy się 
w projekt eDrive@VANs, który ma na celu 
szybki rozwój fl oty elektrycznej Mercedes
-Benz” – powiedział podczas przekazania 
Rene Achinger, dyrektor Mercedes-Benz 

Poczta Polska testuje samochody elektryczne

Vans. MB eVito dla Poczty Polskiej mają 
długość 5,14 m, ładowność 1073 kg i po-
jemność ładunkową 6,6 m3. DMC wynosi 
3,2 t. Akumulator jest zamontowany pod 
podłogą, co umożliwia wykorzystanie całej 
ładowni. Zmagazynowane w nim 41,4 kWh 
energii zapewnia zasięg ok. 150 km (NEDC). 
Można go w pełni naładować w ciągu ok. 
6 h. Moc 84 kW (114 KM) i maksymalny 
moment obrotowy 300 Nm, dostępny od 
pierwszego wciśnięcia przyspiesznika, za-
pewniają dynamiczną jazdę. Maksymalna 
prędkość to 80 lub opcjonalnie 120 km/h, 
co pozwala na swobodne użytkowanie 
zarówno na terenie miasta, jak i poza nim.

VW e-Crafter, pierwszy samochód elek-
tryczny marki, ma zasięg 173 km wg normy 
NEDC. Stworzono go z myślą o takich klien-

tach jak Poczta Polska, dostarczających 
towar do końcowego odbiorcy. Większość 
samochodów w takich fi rmach przejeżdża 
od 70 do 100 km dziennie. Akumulatory  
są rozmieszczone pod podłogą ładowni, 
dzięki czemu ma ona pojemność 10,7 m3. 
Seryjnym wyposażeniem e-Craftera jest 
m.in. Park Pilot wspomagający parkowanie 
i zawierający funkcję monitorowania boków 
nadwozia, co znacznie zmniejsza ryzyko 
uszkodzenia, wielofunkcyjna kamera przed-
nia i kamera z tyłu. 

e-Crafter jest napędzany silnikiem syn-
chronicznym EEM85 o maksymalnej mocy 
100 kW (136 KM) i maksymalnym momen-
cie obrotowym 290 Nm. Dzięki temu jest 
dynamiczny i  oszczędny, zużycie energii 
elektrycznej przy obciążeniu 1-tonowym 

Poczta Polska, jako jeden z kluczowych klientów Daimler AG, weźmie udział w pro-
jekcie Lighthouse Customers, mającym na celu włączenie fi rm użytkujących pojazdy 
Mercedes-Benz w proces tworzenia i udoskonalania rozwiązań dla fl ot elektrycznych. 
W ramach projektu wybrani klienci będą testować eVito w codziennej eksploatacji.

VW e-Crafter jest 
n a j n o w o c z e ś -
niejszym pojaz-
dem w tej staw-
ce ,  p r zec iwko 
przemawia tylko 
skromny wybór 
wers j i :  furgon 
o krótkim roz-
stawie osi to już 
wszystko.
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ładunkiem wynosi (w cyklu mieszanym, wg 
normy NEDC) 21,5 kW/100 km. Napęd jest 
przenoszony za pomocą jednostopniowej 
przekładni, która tworzy jeden nieduży mo-
duł z silnikiem i mechanizmem różnicowym.

Na stacji ładowania prądem stałym 
o mocy 40 kW, wyposażonej w złącze CCS, 
akumulator e-Craftera o pojemności 35,8 
kWh można zasilić energią do 80% pojem-
ności w ciągu 45 minut. 

Do rywalizacji o zakupy pocztowe przy-
stąpił także Renault z  eMasterem, który 
wyróżnia się wśród rywali najszerszą gamą 
wersji: to 4 furgony i 2 podwozia pod zabu-
dowę. We wszystkich napęd elektryczny 
jest możliwie mało kłopotliwy dzięki uloko-
waniu akumulatora o pojemności 33 kWh 
pod kabiną. Zasięg 3,1-tonowego Mastera 
jest określany na 200 km wg NEDC i 120 
km w warunkach rzeczywistych. Czas łado-
wania to niestety aż 6 h. Silnik elektryczny 
ma moc 57 kW i maks. moment obrotowy 
225 Nm.

Z europejską czołówką konkuruje elek-
tryczny Maxus EV80 chińskiego SAIC. Jego 
przewagą jest możliwość szybkiej realizacji 
dużych zamówień fl otowych, jako że jest 
produkowany seryjnie na rynki azjatyckie. 
Nieco tańszy niż VW czy Renault, jest 
dostępny w 4 wariantach nadwozia: jako 
furgon z dachem średnim (10,2 m3, ładow-
ność 950 kg) lub wysokim (11,5 m3, 915 
kg), mikrobus i podwozie z kabiną. Wagę tej 
zalety zmniejsza fakt, że nikt nie ma homo-
logacji na zabudowy, a wielu przypadkach 
(np. izolacji wewnętrznych) trzeba je two-
rzyć od podstaw do tego modelu, niezna-
nego w  Europie, od kiedy zniknął z  niej 
LDV Maxus. Nie przeszkadzało to jednak 
w zaproponowaniu na rynek niemiecki mik-
robusu przystosowanego przez fi rmę AMF 
Bruns do przewozu osób niepełnospraw-
nych na wózku, z tylną windą. 

Zgodnie ze strategią producenta, EV80 
jest wprowadzany przez instytucje fi nan-
sujące zakup. U nas jest to Hitachi Capital. 

Napędzany silnikiem o  mocy maks. 100 
kW i momencie 320 Nm, Maxus EV80 ma 
zasięg sięgający 200 km dzięki bateriom 
litowo-jonowym pod podłogą. Można je 
ładować zarówno prądem stałym mocą 
30 kW, jak i zmiennym z gniazdka, co trwa 
odpowiednio 2 i 7 h. Elektryczny Maxus jest 
objęty gwarancją 3-letnią, baterie 5-letnią 
lub do przebiegu 100 tys. km. 

We wstępnej ocenie przedstawicieli 
Poczty Polskiej odpowiedzialnych za eks-
ploatację floty, skromny zasięg i  długie 
ładowanie baterii zaprezentowanych samo-
chodów nie są bardzo znaczącą przeszko-
dą. Jest grupa pojazdów pocztowych, które 
nie przejeżdżają nawet 100 km w  ciągu 
jednej zmiany, a resztę doby spędzają na 
parkingach, na których można je podłączyć 
do ładowarki. Właśnie te zostaną zastąpio-
ne elektrycznymi w  pierwszej kolejności. 
Poczta rozważa równolegle zakup pojaz-
dów zasilanych CNG na nieco dłuższe trasy 
i LNG do najdalszych przewozów. 

Renault z pomocą wy-
specjalizowanej fi rmy PVI 
tak przerabia Mastera, 
że cały napęd elektryczny 
kończy się zaraz za kabiną 
kierowcy. Nieduży blok 
ogniw litowo-jonowych 
jest zgrabnie ulokowany 
pod nią. Dzięki temu moż-
na korzystać z gamy furgonów o pojemności od 8 do 13 m3 
i ładowności sięgającej 1,1 t.

Maxus EV80 ma 
już za sobą pierw-
sze sukcesy pocz-
towe: Holendrzy 
dostarczają nimi 
przesyłki w Hadze, 
używa ich także 
poczta słoweń-
ska. Cały spód 
jest podbity akumulatorem litowo-jonowym typu LiFePo 
o pojemności 56 kWh.

eVito wyprodukowane od marca tego roku będą podłączone do pakietu łączności Digital eVan Management, obejmującego dwie usługi. 
Dzięki Remote eCharging klienci mogą ustawiać wymaganą temperaturę we wnętrzu pojazdu przed rozpoczęciem podróży. Kierowca 
wyposażony w odpowiednią aplikację połączy się z samochodem, by zadać godzinę wy-
ruszenia na trasę i wymagane warunki we wnętrzu. Równolegle menedżer fl oty otrzymuje 
zwrotnie informacje o poziomie naładowania, jaki osiągnie do tego czasu akumulator, 
i nastawach klimatyzacji.

Drugą usługą Mercedes PRO connect dla eVito będzie Intelligent eCharging. Umożliwi 
ona menedżerom ładowanie fl oty pojazdów elektrycznych w sposób rozłożony, by zmi-
nimalizować wymaganą moc wyjściową podłączenia elektrycznego. Co więcej, będą oni 
mogli ustawiać czas odjazdu i  temperaturę, a  inteligentna infrastruktura zarejestruje te 
dane i będzie ładowała i wstępnie klimatyzowała wszystkie pojazdy w kolejności, w jakiej 
opuszczą one fi rmowy parking.
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