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Zauważyliście zapewne, że ludzkość
zdaje się być podzielona na dwa typy,
o różnej genealogii. Większość wyraźnie
pochodzi od ssaków morskich, delfinów-
praprzodków, po których dziedziczy pra-
cowitość, inteligencję i życzliwość dla oto-
czenia. Część zaś zachowała cechy małpy:
to politycy. Można ich odróżnić po ciąg-
łym wspinaniu się na szczyt, pozostałości
po dawnym poszukiwaniu owoców na
czubku drzewa, a także po swarliwości
i zamiłowaniu do małpich figli. Jeśli spoj-
rzeć na ostatnie zachowania naszych par-
lamentarzystów, teorie pierwszych ewo-
lucjonistów potwierdzają się w 100%.
Powiększenie czaszki niczego nie dowo-
dzi, w tym przypadku myślenie nie wy-
stępuje, a już na pewno nie służy do tego
mózg. Wyraźnie widać to po braku zdol-
ności do kontrolowania mowy. Gdyby za-
stanowili się nad zdaniami, jakie legną się
w zastępującym go organie, zamknęliby
otwory gębowe; nie mają czym się zasta-
nowić, więc wygłaszają kwestie głęboko
wkurzające delfinią część społeczeństwa,
utrzymującą ten małpi gaj.

Ten podział nie jest wcale ograniczony
do naszej jaskini ani nie ujawnił się
w ostatnich latach. Powszechną specjal-
nością polityków są decyzje utrudniające
życie, głupie i szkodliwe. Jeśli nawet (co
rzadkie) wypływają ze słusznych pobu-
dek, to pod wpływem małpiego rozumu
zamieniają się w bzdury. Przykładem są
m.in. przepisy emisyjne narzucone moto-
ryzacji. Unijni urzędnicy ustalili srogie
limity i krótkie terminy, konsultując je
z producentami pojazdów. Ci na każdą
propozycję niezmiennie odpowiadali:
„my to zrobimy, z technicznego punktu
widzenia nie ma problemu, tylko kto za
to zapłaci?”. Już wiemy, kto: oni sami,
i to dwa razy! Najpierw wpakowali grube
setki milionów euro w opanowanie tech-
nologii kolejnych Euro, a teraz jeszcze raz
sięgną do portfeli. Udowodniono bowiem,
że w trakcie tej technicznej rewolucji
kontaktowali się między sobą, by ustalić,
jak zjeść szykowaną im żabę! Co gorsza,
ten podwójny wydatek ma szansę pójść
na marne, gdyż kolejne pokolenie polity-
ków chce skończyć z silnikami spalinowy-
mi. Jeśli sprawdzą się śmiałe plany Bun-
desratu, nastąpi to w 2030 r., po którym

nie będzie można zarejestrować w Niem-
czech nowego samochodu osobowego
z silnikiem spalinowym.

Parlamentarzyści związkowi od razu
przewidują, że pomysł narzucą innym
krajom unijnym, co potwierdza diagnozę,
że inne ukształtowanie palców rąk czy
brak fałdy na czole o niczym nie
świadczą. Jeśli takie plany potraktować
serio, europejscy producenci samocho-
dów mogą natychmiast ściągać z rysow-
nic wszystko, nad czym obecnie pracują!
Co w zamian? Politycy mają gotową od-
powiedź: bezemisyjny napęd elektryczny,
dla naszego dobra! Tyle, że nie jest on
bezemisyjny, poza Norwegią. Nawet naj-
zagorzalsi zwolennicy przyznają, że przy
średnim europejskim miksie pochodze-
nia energii samochód elektryczny wypa-
da na poziomie diesla, jeśli uwzględnić
emisję przy produkcji prądu. Co z zasię-
giem, skoro nie ma i długo jeszcze nie bę-
dzie akumulatorów o zadowalającej
pojemności i cenie? Będziemy nabijać ba-
terie z ogniw paliwowych zasilanych wo-
dorem! A wodór skąd? Z wody, każde
dziecko słyszało o elektrolizie, a wielu
polityków ukończyło szkołę podstawową,
choć dobrze to ukrywają.

Jak wynika z tych założeń, żeby uzys-
kać prąd zmagazynowany w samochodzie
w postaci wodoru, trzeba go najpierw
włożyć w elektrolizę, tyle, że dużo, dużo
więcej: sprawność tego procesu ledwie
sięga 30%. To wcale nie wyczerpuje prob-
lemu, bo wodór trzeba jeszcze zmagazy-
nować, a jedyna metoda, która przetrwa-
ła dziesiątki lat prób, to sprężanie, najle-
piej do 700 barów. Na każdy kg wodoru
trzeba ok. 3 kWh. Na jedno tankowanie
5 kg wodoru do jednej Toyoty Mirai pój-
dzie ok. 15 kWh energii, a sprężanie ma-
lutkich cząstek H2 to niezła zabawa. Do
skroplenia wodoru trzeba obniżyć tempe-
raturę do -240o, co wymaga włożenia ok.
8 kWh/kg. Słony rachunek za energię to
wcale nie koniec, bo do produkcji ogniwa
paliwowego są potrzebne metale rzadkie,
czyli drogie. Nadzieje na opędzenie spra-
wy wiatrakami lub fotowoltaiką są zupeł-
nie płonne, podobnie jak zawiodła kro-
plówka dopłat, jakie miały ożywić rynek
samochodów elektrycznych w Europie.
Udało się tylko w Norwegii, gdzie ich

użytkownicy są zwolnieni od wszelkich
podatków oraz opłat za przejazd mosta-
mi i tunelami. Kto tam był, ten wie, jak
słono to kosztuje. Jeśli wszyscy Norwe-
gowie przesiądą się do samochodów elek-
trycznych, kto zapłaci za utrzymanie
infrastruktury?

Na ostatnim Światowym Forum Eko-
nomicznym w Davos 13 koncernów, tym
BMW, Daimler, Honda i Toyota, powoła-
ło Komitet Promocji Wodoru. Cele jakże
szczytne: „wodór to wszechstronny noś-
nik energii o wielu zaletach, jego wyko-
rzystywanie nie uwalnia CO2 ani szkodli-
wych substancji do atmosfery”. A pro-
dukcja, sprężanie, transport gazu, wy-
twarzanie ogniw i zbiorników ciśnienio-
wych też nie uwalniają? „Warunkiem
przyspieszenia tego procesu jest zwięk-
szenie przez kluczowe podmioty wspar-
cia dla wodoru jako jednego z przyszło-
ściowych nośników energii przez prowa-
dzenie odpowiedniej polityki” – czyli ko-
lejne dopłaty do technologii, której zało-
żenia są dziurawe jak ser serwowany
w Davos. „Konieczne jest wsparcie tech-
nologii wodorowych przez rządy za po-
mocą właściwych narzędzi, np. przez
wspieranie wielkoskalowych inwestycji
w infrastrukturę. Apelujemy do świato-
wych przywódców o zaangażowanie, by
wspólnym wysiłkiem osiągnąć cele zwią-
zane z ratowaniem klimatu i przyspie-
szyć rozwój nowej infrastruktury i pro-
duktów związanych z wodorem”. Dla kli-
matu ratowania mamy polegać na gazie,
który bardzo trudno wyprodukować,
przechowywać, transportować i spalać.
Mamy tankować nim pojazdy elektrycz-
ne, które będą fanaberią bogaczy, albo
wielkie korporacje kupią po sztuce dla
prezesów w celu poprawy PR. Zaiste,
ludzkość przystawia teraz szczególnie
wiele technologicznych drabin, ale czy
aby do właściwych ścian?
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Suma 26 284 Suma 21 038

+ 18,7% +23,7%

N adzieje z początków grudnia w pełni
się potwierdziły: miniony rok był bar-

dzo dobry dla polskiego rynku pojazdów
użytkowych, a tym samym dla naszego
transportu, choć nie we wszystkich jego
branżach. Zarejestrowano 28 615 no-
wych ciężarówek i autobusów o DMC
powyżej 3,5 t, o 18,4% więcej niż rok
temu i najwięcej w historii.

Zwyczajowo jako pierwsza podjęła się
podsumowań Scania Polska, która po
listopadzie zajmowała 2. miejsce w seg-
mencie, w którym się specjalizuje, czyli
powyżej 16 t. Ten, podstawowa miara
koniunktury w transporcie i pośrednio
wymiany towarowej, wchłonął 24 431
pojazdów. Grudzień często czyni cuda,
tym razem sprawcą niespodzianki było
Volvo, które w ostatnim miesiącu roku
dostarczyło prawie 660 ciężarówek, też
głównie ciężkiej klasy. Ponad 20 wydań
dziennie, łącznie z niedzielami, Święta-
mi i Sylwestrem – szacun dla handlow-
ców! Rzutem na taśmę Volvo wyprzedzi-
ło Scanię i jest na 2. miejscu w tej kate-
gorii. Za nimi jest MAN, który jednak
pracował lepiej w lżejszych klasach i w
generalnej klasyfikacji, licząc od 6 t
DMC, jest drugi.

Na 1. miejscu polskiego rynku po ub.
roku niewzruszenie jest DAF z udziałem
18,3%, zawdzięczanym niemal wyłącznie
ciężkim pojazdom. MAN, Volvo, Scania
przekroczyły znacznie 4 tys. rejestracji,
Mercedes-Benz mniej skorzystał na ryn-
kowej hossie, zwiększając sprzedaż
o 8,4% i tracąc na udziale rynkowym: ten
zmniejszył się z 16 do 14,6%. Jest temat
do przemyśleń. Podobne zadanie ma
IVECO, które skończyło rok na minusie,
choć z doskonałym wynikiem Daily po
lekkiej stronie rynku. Teraz trzeba będzie
dmuchać na Stralisa XP. Renault Trucks
jest na ostatnim miejscu, ale ładnie od-
biło, z ponad 33% poprawą wyniku
względem 2015 roku.

Nad siedzibą Scania Polska nie widać
czarnych flag z powodu zepchnięcia
z pudła. Po dwóch rekordowych latach,
są szanse na następny; po jej stronie są
wszelkie atuty. Jako jedyna może zapro-
ponować model zupełnie nowej gene-
racji, Truck of the Year 2017, pojazd
znacznie ulepszony w porównaniu
z poprzednikiem. Ponieważ i temu nic
nie brakowało, nadal jest produkowany
i taka podwójna oferta zostanie utrzyma-
na aż do pierwszych miesięcy 2018

Rekordowy rok dla Scania PolskaRekordowy rok dla Scania PolskaRekordowy rok dla Scania PolskaRekordowy rok dla Scania PolskaRekordowy rok dla Scania Polska
roku. W międzyczasie rodzina zostanie
uzupełniona, tak że gama dalekodys-
tansowa będzie kompletna w podwozia
i pełen zakres mocy silników, a na ko-
niec roku należy oczekiwać premier cię-
żarówek budowlanych i dystrybucyj-
nych. Od strony produktów Scania ma
mocne argumenty, na czele ze zuży-
ciem paliwa. Są na to niepodważalne
liczby. W ramach programu „Scania za-
wsze na czele” udostępniano ciągniki
przewoźnikom, którzy korzystali dotąd
z innych marek. Wykonywały one typo-
we trasy, pod nadzorem trenerów szko-
ły jazdy Scania oraz pod czujnym okiem
telematyki zliczającej ich osiągnięcia.
Łącznie pokonały ponad 300 tys. km,
uzyskując średnie spalanie 24,2 l/100
km. Wykazano tym samym zarówno za-
lety pojazdów, jak i znaczenie szkoleń
kierowców, do których już nie trzeba
przekonywać: szkoła jazdy Scania ma
blisko 2 tys. absolwentów.

Dotąd była mowa o ciągnikach, pod-
czas gdy Scania Polska odniosła duży
sukces na rynku ciężkich podwozi,
wcześniej zdominowanym przez marki

niemieckie. W ub. roku jej udział prze-
kroczył 23%. Marka stała się jedną
z najbardziej popularnych wśród straża-
ków i w ub. roku też nie odpuściła, do-
starczając 115 podwozi pod pojazdy
gaśnicze. Ma też dobre notowania w fir-
mach komunalnych, gdzie w ub. roku
przybyło 85 Scanii. Na tym tle, około
setki podwozi budowlanych jest uważa-
ne za bardzo słaby wynik, potwierdza-
jący marną kondycję tego segmentu.
Znaczącą część tego wyniku zawdzię-
cza się dostawie 30 betonomieszarek
dla firmy BT Topbeton, działającej na
zachodzie kraju. Nadzieje były większe,
liczono na siłę przekonywania pokazów
pojazdów z najnowszymi zabudowami
całej polskiej i europejskiej elity, ale nie
było dla nich zajęcia wobec opóźnień
prac infrastrukturalnych.

Sieć Scania Polska ma już dojrzałą
strukturę, jeśli chodzi o liczbę punktów.
Tworzy ją 9 własnych oddziałów i 2 nie-
zależnych dealerów oraz 38 serwisów,
w tym 11 niezależnych. W ub. roku przy-
był jeden w Grajewie i na mapie już wła-
ściwie nie ma białych plam, może coś

2016: DMC > 6t
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2016: ci¹gniki siod³owe
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na S7 nad Warszawą? Podwrocławski
serwis obejmuje Centrum Likwidacji
Szkód Komunikacyjnych z 16-metrową
kabiną lakierniczą, wyspecjalizowane
w naprawach powypadkowych. W tym
czasie klienci mogą skorzystać z ciągni-
ków zastępczych, o ile są ubezpieczeni
w PZU.

Jakość pracy serwisów jest nieustanie
poprawiana, także systemowo, przez
wprowadzenie dynamicznych kontrak-
tów serwisowych. Każda Scania jest
wyposażana w moduł FMS, który może
przesyłać dane do serwisu najbardziej
odpowiadającego klientowi, jeśli zosta-
nie aktywowany. Zdecydowana więk-
szość decyduje się na włączenie do sie-
ci, dzięki czemu serwis ma stałą infor-
mację o podstawowych parametrach
pracy pojazdu i, dysponując odpowied-
nimi algorytmami, może opracować
plan obsług dostosowany do warunków.
To się wszystkim opłaca, więc liczba
pojazdów sprzedawanych z kontraktami
przekroczyła już połowę. Nowością jest
kontrakt europejski obejmujący układ
napędowy, wtryskowy i wydechowy.
Obsługuje go cała sieć Scania, co jest
wygodne dla firm, których ciężarówki
przez długie miesiące zostają poza gra-
nicami kraju.

W tym roku mechaników Scania cze-
kają międzynarodowe zawody Top
Team, natomiast nie będzie konkursu
dla młodych kierowców. Zbyt wiele się
dzieje, cała organizacja skupia się na

wprowadzaniu nowego modelu, ale
w 2018 r. YETD powinien znowu pod-
grzać emocje.

Handlowcy Scania są tradycyjne
wspierani przez własne finansowanie,
które utrzymuje wysoki, niemal 50%
udział w zakupach pojazdów marki. Ko-
rzystne koszty, szybkie działanie, facho-
we przygotowanie dokumentów są tu
równie ważne, jak świadomość, że włas-
ny leasing nie zostawi firmy transporto-
wej na lodzie w razie kłopotów.

Dużo uwagi poświęcono na grudnio-
wym spotkaniu autobusom, choć tu wy-
niki są skromniejsze liczbowo. Scania
sprzedała 52 autokary, w większości
Touringi z chińskimi nadwoziami, i 26
autobusów miejskich ze Słupska. W obu
przypadkach trudno o zdecydowany
postęp ze względu na silną konkuren-
cję, w przypadku komunikacji miejskiej
także ze strony lokalnego potentata.
Autobusy Scania mają aluminiowe nad-
wozie, są droższe niż tradycyjne, ale
mają atut w postaci oszczędnego silni-
ka 7-litrowego, który może szybko zwró-
cić wyższe koszty mniejszym spala-
niem. Nie ma natomiast w ofercie goto-
wego pojazdu elektrycznego, a jej hy-
bryda jest niskowejściowa i łatwo wygry-
wa przetargi w Skandynawii, ale u nas
nie ma szans, a ten rok powinien nale-
żeć do przetargów na autobusy ekolo-
giczne.

Nastąpił za to postęp pod względem
pojazdów używanych, których sprzeda-

„Rynki przewozowe Europy Zachodniej
mają duży potencjał” – zgadza się
Tomasz Cwalina, Dyrektor Sprzedaży.
W ub. roku Scania Polska wyposażyła
firmy transportowe w ponad 3,6 tys.
ciągników siodłowych, a spośród po-
nad 800 podwozi ok. połowy dostało
zabudowy kubaturowe.

„Nasza flota do wynajmu krótkotermi-
nowego została zdecydowanie zwięk-
szona, liczy 400 ciągników” – powia-
domił Paweł Paluch, dyrektor ds. mar-
ketingu Scania Polska. Przypomniał też,
że w ofercie są pojazdy gazowe CNG
i LNG, a także hybrydowe podwozia dys-
trybucyjne.

„Nie widzę żadnego powodu, dla któ-
rego wyniki sprzedaży w 2017 r. miały-
by być gorsze” – już zaciera ręce
Harald Woitke, dyrektor generalny Sca-
nia Polska. Polski transport międzyna-
rodowy, obsługujący całą Europę, po-
trzebuje nowych pojazdów, a Scania
ma obecnie najnowsze ze wszystkich!

no około setki, tylko przez własną sieć.
To efekt pomysłu sprzed kilku lat, by
utworzyć stok autobusów gotowych do
natychmiastowej sprzedaży, sprowa-
dzanych z pewnych źródeł, przegląda-
nych przez nadarzyński serwis i obję-
tych gwarancją producenta. Ostatnio
akcja nabrała życia, być może pod
wpływem Haralda Woitke, któremu au-
tobusy są szczególnie bliskie. Z czasów
pracy na tym rynku w Niemczech pa-
mięta, że poszczególne miasta zama-
wiają autobusy o ściśle określonej
i przestrzeganej kompletacji, które bar-
dzo trudno sprzedać na miejscu po
przewidzianym okresie eksploatacji.
Polscy przewoźnicy są pod tym wzglę-
dem dużo bardziej elastyczni i są goto-
wi przymknąć oczy nawet na parę drzwi,
jeśli mogą kupić autobus od ręki, w do-
brym i gwarantowanym stanie. W ten
sposób mogą szybko wskoczyć w do-
raźnie organizowane przetargi; tak po-
stępują zarówno firmy prywatne, jak
i miejskie zakłady z mniejszym budże-
tem do dyspozycji.

Serwis ma za sobą także ciekawe
przebudowy si lników etanolowych
w autobusach z rynków skandynaw-
skich, dostosowujące je do zasilania
ON. Dział autobusów liczy na kolejną
setkę „używek” w tym roku, obok po-
dobnej liczby nowych pojazdów, które
mogą przekonać do siebie np. prywat-
nych przewoźników obsługujących wy-
brane linie w Warszawie.
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Po cyklu prezentacji w Szwecji i poka-
zach u dealerów krajowych, pojazdy
Scania nowej generacji trafiają do pol-
skich użytkowników. Na początku grud-
nia odbyło się uroczyste przekazanie no-
wych modeli pierwszym klientom.

Scania S500 wzmocniła flotę Glob
Trans Group z Zabierzowa, świadczącej
usługi transportowe i spedycyjne na ryn-
ku europejskim. Tabor firmy tworzą wy-
łącznie pojazdy Scania, w tym ciągniki
siodłowe z naczepami Mega i dwupokła-
dowymi naczepami chłodniczymi oraz
zestawy pojemnościowe 120 m3. Dwa
ciągniki Scania S450 do transportu mię-
dzynarodowego trafiły do firmy Trans-
port Krajowy i Międzynarodowy Helena
Koperska-Sokołowska. Pojazdy są prze-
znaczone do transportu i materiałów
sypkich po krajach Unii Europejskiej, za
pomocą naczep samowyładowczych.
Pojazdy Scania nowej generacji wprowa-
dzają nowy akcent kolorystyczny w ta-
borze firmy: zielony Eucalyptus Green
z malowanymi zderzakami osłonami
międzyosiowymi i nadkolami zwraca
uwagę na drodze i na parkingu.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Dariusz Zieja z Nidzicy wybrało ciągniki
Scania S450. Firma zajmuje się w trans-
portem międzynarodowym i współpracu-
je ze Scania od lat 90. Pojazdy nowej

generacji będzie też można spotkać
w województwie podlaskim: przedsię-
biorstwo prowadzone przez Renatę i Ja-
nusza Murawskich rozbudowało flotę
o ciągnik Scania R450. Firma realizuje
zadania na terenie Polski, transportując
wyroby mleczne.

Ciągnik Scania nowej generacji R450
z układem hydraulicznym do naczepy-
wywrotki odebrali właściciele Przedsię-
biorstwa Handlowo-Usługowego GA-
WOR Agata Gawor. Firma istnieje od
1993 r., zajmuje się głównie skupem
i sprzedażą zbóż oraz usługami trans-
portowymi.

Zaufanie do Scanii ma także firma
Ruta s.j., korzystająca z jej pojazdów od

prawie 20 lat. Jej flotę tworzy 130 ciągni-
ków wyłącznie tego producenta, przysto-
sowanych do współpracy z naczepami-
silosami do materiałów sypkich. Teraz
dołączy do niej nowy, z silnikiem 410-
konnym.

Ciągnik Scania nowej generacji S450
wzmocniła również tabor PHU Trans-Oil
zajmującej się sprzedażą i transportem
paliw oraz transportem międzynarodo-
wym. Kolejny pojazd Scania nowej ge-
neracji trafi w styczniu 2017 r. do właści-
cieli Expert-Trans Skowroński z okolic
Rzeszowa. Samochód ciężarowy będzie
miał charakterystyczny dla firmy kolor
Cherry Red. Przedsiębiorstwo zajmuje
się transportem zboża na terenie Unii
Europejskiej, właściciele mają też włas-
ne młyny. Podobnie Gomola Trans,
przedsiębiorstwo zajmujące się spe-
dycją i transportem w Europie, w tym
roku wzbogaci flotę o Scania S450. Ta-
bor firmy w ruchu krajowym składa się
wyłącznie z ciągników siodłowych Sca-
nia. „Niezmiernie cieszy nas, że pojaz-
dy Scania nowej generacji spotkały się
z tak pozytywnym odbiorem klientów
Polsce i zaledwie 3 miesiące po swojej
światowej premierze realizują już zada-
nia transportowe na polskich drogach.
Między innymi to właśnie przez inwesto-
wanie w rozwój i unowocześnianie flo-
ty, polscy przedsiębiorcy mogą sku-
tecznie konkurować na rynkach euro-
pejskich. W Scania oferujemy komplet-
ne rozwiązania: produkty i dedykowa-
ne im usługi, dopasowane do konkret-
nych zastosowań, to stanowi o naszej
przewadze” – komentuje Paweł Paluch,
dyrektor ds. marketingu i komunikacji
Scania Polska S.A.

Ruta s.j. działa na rynku usług transportowych od 1987 r. Pierwsze 30 lat dzia-
łania firma z Mińska Maz. zamknie z nowym ciągnikiem Scania, odebranym
uroczyście przez Wojciecha Rutę i jego następców.

Nową generację pojazdów Scania
opracowano pod kątem zmniejszenia
kosztów eksploatacji i zwiększenia
zysków przewoźników, a także kom-
fortu pracy kierowców.

Scania nowej generacji u pierwszych
klientów w Polsce

TTM Prezentuje
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K onferencja poświęcona podsumo-
waniu wyników ub. roku w MAN

Truck & Bus Polska i planom na naj-
bliższą przyszłość odbyła się w salonce
pociągu Intercity mknącego z Warsza-
wy do Krakowa. TIR-y na tory? Nie, przy-
pomniano o związkach MAN z PKP
z czasów przedwojennych, m.in. w sil-
niki z Norymbergi był wyposażony wa-
gon motorowy Luxtorpeda obsługujący
trasę Kraków-Zakopane. Ten historycz-
ny cwiszenrufik nie zakłócił dalszego
przebiegu spotkania, poświęconego
dobrym interesom robionym w 2016 r.

Spółka skończyła go na 2. miejscu,
z niewielką stratą do DAF Trucks. Choć
miejsca w tym rankingu mają raczej zna-
czenie prestiżowe, MAN chciałby w tym
roku wejść na najwyższy stopień po-
dium, do czego ma warunki. Inaczej niż
większość rywali, jest stale aktywny
w niemal wszystkich sektorach rynku,
co potwierdzają nawet wyniki grudnia,
podzielone na pojazdy poniżej i powy-
żej 16 t DMC w proporcjach utrzymywa-
nych przez cały rok. Co ciekawe, seg-
ment 10÷16 t, w którym dominują TGL
i TGM, wcale nie jest u nas budowany
przez dystrybucję. Ta jest za biedna, by
kupować nowe pojazdy. Wciąż tworzy
go transport podmytowy i pojemnościo-
wy, czyli przewozy międzynarodowe
przez jedną granicę. Dużym, dobrym,
choć czasem kapryśnym klientem są
producenci mebli z zachodnich woje-
wództw kraju.

Meble (a także pianka, opakowania,
przestrzenne elementy automotive) na-

MANMANMANMANMAN     przedprzedprzedprzedprzed ciekawym rokiem ciekawym rokiem ciekawym rokiem ciekawym rokiem ciekawym rokiem

dal jadą za granicę, ale zmieniają się
służące do tego pojazdy, a to dzięki kie-
rowcom, a właściwie ich brakowi. Oni
zawsze byli czynnikiem współdecydują-
cym o wyborze ciężarówki w firmie
transportowej, a teraz mają pierwszy
głos. Jeśli życzą sobie największą kabi-
nę, dostaną taką, i jeszcze sporo wypo-
sażenia w środku, byle tylko zostali. To
powoduje, że do przewozów dawniej
wykonywanych zestawami pojemnoś-
ciowymi na TGM czy TGS obecnie są
wybierane TGX i to wcale nie z naj-
mniejszą kabiną, tylko w prawdziwie
TIR-owskich rozmiarach. Nieraz widzi-
my na drogach 2-osiowego TGX ciągną-
cego 1-osiową przyczepę, co jest roz-
wiązaniem drogim, ale koniecznym, ina-

czej trzeba podnosić stawki kierowcom!
To wpływa na dobrą pozycję MAN w ka-
tegorii „podwozia”, a że nie jest ona tak
dobra jak przed laty, to wina słabego po-
pytu w budowlance. Tu też obserwuje
się zmianę koniunktury. Przed kilku laty
kupowały duże firmy prowadzące budo-
wy drogowe, zawierano transakcje na
kilkadziesiąt ciężkich wywrotek naraz.
Teraz są kupowane pojedyncze pojaz-
dy dla lokalnych wykonawców.

Transport międzynarodowy nie ma
(na razie) problemów innych niż brak
kierowców. Paliwo nadal jest tanie,
a euro ma kurs korzystny dla przedsię-
biorstw transportowych, więc zarabiają
nieźle, mogą kupować nowe ciągniki
i robiły to cały ubiegły rok. Jedną

Konduktor Piotr Stański i jego drużyna pociągowa cała w uśmiechach po 2016
roku, pewna sukcesów w roku bieżącym.

W segmencie 10÷16 t MAN jest najmocniejszy, choć na
skutek zmian w stawkach niemieckiego mautu i życzeń kie-
rowców co do komfortu kabin coraz trudniej tu zabłysnąć.

Segment 6÷10 t jest u nas opanowany przez IVECO,
musiałoby powstać coś dużo lepszego od Daily, by mu
zagrozić.
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z ostatnich transakcji 2016 r. była dosta-
wa pierwszych z 7 pojazdów zamówio-
nych przez firmę HK Logistics, obsługu-
jącą Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.
To wprawdzie tylko 7 z ponad 350 ciąg-
ników odebranych w grudniu, ale dla
znanej marki, po raz pierwszy decydu-
jącej się na współpracę z MAN, a za to
kupującej najbardziej powszechny pro-
dukt: TGX EfficientLine2 18.440 4x2
BLS. Ich silniki D26 o mocy 440 KM
mają funkcję Top Torque, moment ob-
rotowy wzrasta o 200 Nm na 2 najwyż-
szych biegach (do 2300 Nm). Wyposa-
żenie obejmuje skrzynię biegów Tip-
Matic ze zwalniaczem, czujniki ciśnienia
w ogumieniu, reflektory ksenonowe
i tempomat wspomagany przez GPS
EfficientCruise.

W tym roku do sprzedaży wchodzi 3.
generacja EfficientLine, z ulepszonymi
silnikami o jeszcze obniżonym zużyciu
paliwa mimo większej mocy (wobec
czego zrezygnowano z Top Torque). Zu-
pełnie nowe są skrzynie biegów z 12+2
biegami, dostarczane przez Scania.
Dzięki współpracy Eff ic ientCruise

z funkcją wybiegu na zjazdach Efficient
Roll nowa kompletacja jest oszczędniej-
sza o ponad 6% od poprzednika, na co
MAN ma atest TUV Sud i na tym chce
zbudować sukces sprzedaży w 2017 r.

Pojazdy są zmyślnie wspierane przez
cały system usług serwisowych, po-
cząwszy od kontraktów, z którymi sprze-
dano w ub. roku ponad 30% pojazdów.
Następuje rozszerzanie ich zakresu,
z obsługowych na obsługowo-napraw-
cze. Działa także system ServiceCare
umożliwiający elastyczny dobór termi-
nów przeglądów w zależności od prze-
biegu i obciążenia silnika, przesyłanych
w czasie rzeczywistym do serwisu przez
MAN Telematics. Podłączenie układu te-
lematycznego umożliwia również wyku-
pienie usługi Connected Co-driver, czy-
li zdalnego nadzoru nad kierowcami
przez specjalistów ze szkoły jazdy MAN
Profi Drive. Ona także zyskuje na popu-
larności, ponieważ coach, sam do-
świadczony kierowca, szybko ustala
przyczyny błędów ucznia i równie
sprawnie może mu przekazać wskazów-
ki, a manager floty nie zawsze umie wy-

.

„Ciągniki MAN po raz pierwszy zasilą naszą flotę. Zanim zdecydowaliśmy się
na ich zakup, przez kilka tygodni mogliśmy przetestować pojazdy w trasie.
W czasie testów spisały się bez zarzutów, stąd decyzja o zakupie” – powiedział
Łukasz Kowalik, szef transportu w firmie Henryk Kania (po lewej), przejmując
w grudniu symboliczny klucz do pierwszych TGX z rąk Adama Zajusza, mana-
gera sprzedaży MAN w Regionie Południe.

ciągnąć słuszne wnioski z tych samych
danych lub znaleźć właściwe słowa per-
swazji.

Serwisy MAN oferują części zamien-
ne z 2-letnią gwarancją, jeśli same je
montowały, działa też system części re-
generowanych na wymianę Ecoline
oraz programy obsługi Dobre Roczniki
dostosowane kosztowo do samocho-
dów sprzed 2011 r. Dzięki poprawie po-
łączeń drogowych dostępność części
z centralnego magazynu w Salzgitter
jest doskonała, zmniejszając zapasy, ja-
kimi muszą dysponować oddziały i ser-
wisy. Poprawia się także centralny elek-
troniczny nadzór nad stanami magazy-
nowymi. To wszystko dobrze robi ryn-
kowi wtórnemu, na którym MAN Truck
& Bus Polska też ma sukcesy, w ub.
roku zwiększając sprzedaż zarówno
używanych ciężarówek (ponad 1000),
jak i autobusów (80).

Wyniki na polskim rynku autobuso-
wym można oceniać różnie. Jeśli cho-
dzi o liczby (96 autobusów nowych, ale
oficjalnie udział poniżej 2%), wygląda to
skromnie, głównie na skutek niepowo-
dzeń w przetargach na autobusy miej-
skie. Tak jak rok 2015 był pod tym
względem obfity, ubiegły wypadł bardzo
chudo, z jedynie 4 MAN Lion's City ku-
pionymi przez SPPK Police. Pociechą
jest fakt, że to najwierniejszy klient mar-
ki, od 20 lat kupujący wyłącznie MAN-y
(czasami używane) i obsługujący obec-
nie 66 autobusami linie w Policach
i Szczecinie.

MAN odniósł też niespodziewany suk-
ces na polskim rynku autobusów mię-
dzymiastowych, który... już niemal nie ist-

Ciężkim podwoziom
daleko do poziomów
sprzedaży sprzed kryzy-
su, co jest miarą zapa-
ści w budowlance. Ku-
pione wtedy pojazdy
nawet nie czekają na
wymianę, większość
wyjechała za egzotycz-
ne granice, a następcy
kapią po troszku.



1111111111

TTM Prezentuje
„Jeśli nie mamy pieniędzy, to wyda-
wajmy ich jak najmniej na paliwo
i eksploatację” – tak rozumowano
w PKS Białystok, kupując 8 Lion’s In-
tercity do obsługi linii między miasta-
mi Podlasia. Spółka z początkiem tego
roku przejęła PKS-y w Suwałkach,
Łomży, Zambrowie i Siemiatyczach,
powstał jeden PKS Nova. Życzymy po-
wodzenia na novej drodze życia!

nieje, jeśli chodzi o nowe pojazdy. Całe
zakupy w 2016 r. to 52 szt. Tymczasem
PKS Białystok odebrał pod koniec roku
8 MAN-ów Lion's Intercity. Krzysztof Gaw-
roński, dyrektor sprzedaży autobusów,
wyrażał się z uznaniem o przewoźniku,
który, choć ubogi jak wszystkie PKS-y,
próbuje odmienić obecny nieciekawy
obraz połączeń lokalnych. Kolejne dwa
Lion's Intercity odebrała firma Szwagro-
pol, a dwa następne zamówiła. To też
znacząca transakcja, zważywszy, czym
wcześniej jeździli szwagrowie. Przebo-
jem ub. roku w MAN była jednak dosta-
wa, której nie będzie w oficjalnych staty-
stykach rejestracji: 56 autokarów Lion’s
Coach dla wojska. Autokary dla MON to
dla MAN nie pierwszyzna, ale tym razem
czas na realizację kontraktu był tak krót-
ki, że rywale nawet nie próbowali! Tym-

czasem udało się, bez dnia opóźnienia,
co jest wielkim sukcesem organizacyj-
nym i handlowym, bo wojsko to dosko-
nały klient także pod względem serwiso-
wym: niczego samo w swoich autoka-
rach nie rusza.

W tym roku MAN podchodzi do wszel-
kich przetargów, które w miastach po-
winny w dużej mierze dotyczyć pojaz-
dów ekologicznych, a ma do zapropo-
nowania unikalną szeregową hybrydę
gromadzącą energię hamowania w su-
perkondensatorach. To rozwiązanie
o większym potencjale oszczędności
paliwa, a zatem także obniżenia emisji.
Już są pierwsze sukcesy handlowe na
Śląsku. Kolejne może przynieść odno-
wiona gama turystyczna, zaprezentowa-
na jesienią w Hanowerze, z Neoplanem
Tourliner na czele. Również używane

autobusy powinny dojść do setki w tym
roku, który zapowiada się dla MAN do-
brze, nawet jeśli polscy przewoźnicy
coraz bardziej są solą w oku europej-
skim rywalom. Kolejne kraje, oficjalnie
połączone ideą wspólnoty bez granic,
wprowadzają ograniczenia płacowe,
chroniąc wewnętrzny rynek przewozów
przez rywalami, a zwłaszcza Polakami,
liderami kabotażu.

W tym roku, pod sam jego koniec,
pojawią się także pierwsze MAN-y TGE.
Cała organizacja szykuje się do tego,
serwisy już przyjmują na naprawy samo-
chody dostawcze wszelkich marek,
żeby oswoić się z ich niuansami tech-
nicznymi, a także klientami innymi niż ci,
do których przywykły. To nie jest jednak
wielki skok, tylko rozszerzenie działal-
ności punktów dobrze znanych w swo-
ich regionach. Co innego sprzedaż:
w tej klasie trzeba zaczynać od uświa-
domienia obecności nowej marki na
mocno obsadzonym rynku dużych va-
nów. Grzegorz Rogalewicz, który kieru-
je tym w Polsce, uchylił rąbka tajemnicy
co do struktury sieci, która ma być scen-
tralizowana. Przedstawiciele MAN w te-
renie będą odwiedzać potencjalnych
klientów, na życzenie samochodami za-
budowanymi stosownie do ich potrzeb,
ale zarządzanymi centralnie. Taki mobil-
ny sprzedawca, reprezentujący bezpo-
średnio MAN Truck & Bus Polska, wy-
szkolony do jedynego zadania, jakim
jest szerzenie wiedzy o TGE, będzie
konkurował ze sprzedawcami u lokal-
nych dealarów konkurencyjnych marek,
zwyczajowo pierwszym punktem styku
producenta z klientami.

Pomysł trochę ryzykowny, bo zakłada
rzucenie handlowców na głęboką i nie-
znaną dotąd wodę z założeniem, że na-
tychmiast wypłyną! Jak to zadziała, do-
wiemy się już w lecie. Zamówienia będą
przyjmowane prawdopodobnie od
czerwca, pierwsze dostawy są planowa-
ne na wrzesień, pełna gama pojazdów
TGE, łącznie z tylnonapędowymi i 4x4,
będzie dostępna od początku 2018 r.
(WK)

MAN TGE będzie pochodził z Wrześni, dzieli najnowocześniejszą konstrukcję
z VW Crafterem, napędza go silnik 2-litrowy najmniej dotknięty planowanymi
stawkami akcyzy: jest sporo argumentów, by przekonać polskich klientów. MAN
planuje sprzedawać nawet 20 tys. TGE rocznie, już za kilka lat, polska sieć
mogłaby wziąć na siebie parę tysięcy z tej liczby.
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Pierwsze moduły dzisiej-
szego centrum dystrybucyj-
nego FM Logistic w Błoniu
powstały ponad 8 lat temu.
Na przestrzeni lat dedykowa-
na klientom z branży health
platforma rosła, wraz z kolej-
nymi projektami powierzany-
mi przez wiodących produ-
centów oraz dystrybutorów
leków i farmaceutyków. Od 2
lat ten obiekt jest najwięk-
szym centrum dystrybucyj-
nym dla branży farmaceu-
tycznej w Europie Centralnej.
Po zrealizowaniu ostatniej in-
westycji, łączna powierzchnia
platformy wraz z pomieszcze-
niami technicznymi i biurowy-
mi wynosi 68 tys. m2.

Najnowszy magazyn wybu-
dowany w Błoniu to nowo-
czesny obiekt do składowa-
nia farmaceutyków, wyrobów
medycznych i kosmetyków,
wyposażony w systemy do
klimatyzowania, osuszania

Zakończono rozbudowę platformy FM Logistic w Błoniu

FM Logistic realizuje kompleksowe usługi dla sektora farmaceutycznego w oparciu o stan-
dardy GDP i GMP. Ostatnio Centrum Dystrybucyjne FM Logistic w Błoniu powiększono
o kolejne 14 tys. m2.

i  ogrzewania. Oddany do
użytku moduł zaprojektowa-
no tak, by wydzielić 8 odręb-
nych hurtowni farmaceutycz-
nych zgodnych z nowymi wy-
tycznymi DPD.

Platformę w Błoniu wyposa-
żono w Building Management
System, który kontroluje pra-

cę ch łodni ,  k l imatyzac j i ,
ogrzewania, osuszania itp.,
informuje o usterkach i awa-
riach, pozwala na podgląd
parametrów pracy, a także
zmianę ich ustawień. Dzięki
niemu operator może zapew-
nić utrzymanie odpowiednich
warunków magazynowania.

Magazyn ma także ekologicz-
ny sys tem zarządzania
oświet leniem LED. Dzięki
temu pobór mocy wynosi je-
dynie 25 kW, a nie 65 kW.

Generalnym wykonawcą in-
westycji była firma NG Con-
cept wchodząca w skład FM
Group.

Rok 2016, rekordowy pod
względem podaży nowoczes-
nej powierzchni przemysło-
wej i logistycznej w Polsce,
był bardzo dobry dla spółki
Waimea Holding S.A. Zakoń-
czono budowę i  o twar to
Waimea Logistic Park Korczo-
wa, rozpoczęto inwestycje
w Bydgoszczy i w Rzeszowie.
W Bydgoszczy jest budowa-
ny park logistyczny Waimea
Logist ic Park Bydgoszcz,
centrum produkcyjno-maga-
zynowe i logistyczne o po-
wierzchni zabudowy ok. 90
tys. m2. W Rzeszowie powsta-
je Waimea Cargo Terminal
Rzeszów-Jasionka o łącznej
powierzchni 6800 m2, na te-
renie przylegającym do Mię-
dzynarodowego Portu Lotni-
czego. Największym sukce-
sem Waimea Holding S.A.
w 2016 r. była inwestycja
w Szczecinie. Na rok przed
planowanym zakończeniem

Waimea Holding S.A. buduje na Pomorzu

Ważną zaletą lokalizacji inwestycji Waimea Holding S.A. jest dostępność pracowników
w regionach, gdzie realizowane są inwestycje.

budowy North-West Logistic
Park, kompleks o powierzch-
ni 77 tys. m2, został wynajęty
w 100%. Projekt ten okazał
się także doskonałym pro-
duktem inwestycyjnym: 4
hale o powierzchni 64 tys. m2

kupił amerykański inwestor
Exeter Property Group.

Na ten rok są zaplanowane
kolejne inwestycje w woje-
wództwie zachodniopomor-
skim. Rozpocznie się budowa
Waimea Logistic Park Star-
gard, centrum logistycznego
o powierzchni zabudowy ok.
80 tys. m2. W jego skład wej-
dzie 6 nowoczesnych hal kla-

sy A przeznaczonych pod
magazyny, produkcję i obsłu-
gę logistyczną. Kompleks po-
wstanie w Parku Przemysło-
wym Nowoczesnych Techno-
logii w Stargardzie, w pod-
strefie Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, na dzia-
łce o powierzchni ok. 16,7 ha
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(teren byłego lotniska Klucze-
wo). Lokalizacja w bezpo-
średnim sąsiedztwie drogi
ekspresowej S10 zapewni
doskonałą  komunikac ję
z portem morskim w Szczeci-
nie, a przez autostradę A6
z zachodnią granicą Polski
i siecią dróg krajowych. Poło-
żenie w odległości 30 km od
aglomeracji  szczecińskiej
stworzy doskonałe warunki
działalności.

W lipcu rozpocznie się bu-
dowa pierwszej hali Waimea
Logistic Park Port Morski.
Spółka podpisała umowę

z Zarządem Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście S.A.
na dzierżawę terenu i budo-
wę nowoczesnego centrum
logistycznego z 48 tys. m2

powierzchni magazynowej
o najwyższym standardzie.
Kompleks będzie składał się
z 3 hal przeznaczonych do
działalności związanej z ob-
sługą portów, składów, firm
logistycznych i transporto-
wych. Zostaną przygotowane
powierzchnie do magazyno-
wania lub lekkiej produkcji
oraz powierzchnie biurowo-
socjalne. Lokalizacja w cen-

trum stol icy Pomorza Za-
chodniego zapewni dostęp
do wykwalifikowanych pra-
cowników. Otoczenie Parku
stanowi Port Szczecin, który
oferuje przeładunki drobnico-
we, kontenerowe, obsługę
ładunków roll-on/roll-off oraz
ładunków ponadgabaryto-
wych i niebezpiecznych. Uzu-
pełnieniem oferty jest Wolny
Obszar Celny w którym moż-
na składować i przetwarzać
towary spoza UE bez cła
i opłat importowych. Waimea
Logist ic Park Port Morski
Szczecin jest połączony A6

z europejskim systemem au-
tostrad, a drogą krajową nr 3
(E-65) z południem Polski
i krajami Europy Środkowej.
Dostępność usług portowych
i dogodne połączenia kolejo-
we przez  magis t ra lę  od-
rzańską umożliwiają trans-
port na cały świat. Można tak-
że wykorzystać system szla-
ków wodnych, co ma szcze-
gólne znaczenie dla obsługi
rynku niemieckiego i Europy
Zachodniej. Transport barko-
wy dociera tam do wielu cen-
trów gospodarczych i regio-
nów przemysłowych.

Zespół  KAMAZ-Master
może zaliczyć tegoroczny
Rajd Dakar do bardzo uda-
nych. Spośród 4 startujących
zespołów, trzy zmieściły się
w pierwszej „5”, a dwa zajęły
najwyższe miejsce na po-
dium. Załoga Eduarda Nikoła-
jewa zwyciężyła, a Dmitrij Sot-
nikow z kolegami był 2. Trze-
cie miejsce ma Gerard de
Rooy, kapitan zespołu PET-

Radziecka technika triumfuje na Dakarze 2017

Dakar i drugi z najtrudniejszych rajdów terenowych Africa Eco Race 2017 były początkiem współpracy pomiędzy Conti-
nental i zespołem KAMAZ-Master, która w przyszłości będzie dalej kontynuowana. Continental wyposażył ciężarówki
KAMAZ-Master w wytrzymałe opony HCS 14.00 R20, które pomogły pokonać wymagające trasy. „Podczas rajdu nie
mieliśmy żadnych problemów z oponami i nie musieliśmy tracić czasu na zmianę ogumienia, w odróżnieniu od naszych
rywali. Dzięki temu już po pierwszym tygodniu wysunęliśmy się na prowadzenie, a w drugiej części Dakaru nasze
zwycięstwo w klasyfikacji generalnej pojazdów ciężarowych zostało przesądzone” – powiedział Eduard Nikołajew, kie-
rowca zwycięskiego zespołu.

RONAS De Rooy IVECO, 4.
również wywalczył zawodnik
startujący ciężarówką IVECO
Powerstar, Federico Villagra.

W rajdzie wzięło udział 50
załóg, w tym wielu doświad-
czonych uczestników Dakaru
z nowo przygotowanymi po-
jazdami. Organizatorzy nieźle
ich jednak przeciągnęli przez
12 etapów, w czasie których
trzeba było pokonać prawie

9 tys. km bezdroży Paragwa-
ju, Argentyny i Boliwii, dodat-
kowo w rzadko spotykanym
tam o tej porze roku ulewnym
deszczu. Najgorsze były od-
cinki wysokogórskie, na któ-
rych z braku tlenu silniki od-
mawiały posłuszeństwa. Im
stawało się trudniej, tym bar-
dziej  ekipy na Kamazach
zmniejszały dystans do za-
chodnich ciężarówek. Przed

końcowymi etapami różnice
między czołówką były liczone
w minutach i w sumie tak też
się skończyło, pierwsze dwa
miejsca dzieli niespełna 19
minut, De Rooy miał niewiele
ponad 40 min straty do zwy-
cięzcy.

Holender, będący początko-
wo liderem wyścigu, kilkukrot-
nie uszkadzał opony. Wskutek
tego przesunął się na dalsze
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Do sieci DBK Truck Center
dołączyła spółka On Road
z oddziałami w Poznaniu
i Święcicach k. Warszawy.
Tym samym sieć serwisowo-
sprzedażowa Grupy DBK
zwiększyła zasięg i liczy już
20 oddziałów.

Spółka On Road powstała
w kwietniu 1991 r., obecnie
zatrudnia 46 osób, prezesem
zarządu jest Wiesław Jarnic-
k i .  „Włączenie spółk i  On
Road do Grupy DBK to istot-
ny krok w rozwoju naszej sie-
ci sprzedażowo-serwisowej.
Otwiera przed nami kolejne
możliwości biznesowe, m.in.
umocnienie naszej pozycji

Grupa DBK z 20. oddziałem w Polsce

w sprzedaży lekkich pojaz-
dów marki IVECO na polskim
rynku, a także wyjście na-
przeciw oczekiwaniom klien-
tów, którzy korzystają z usług
serwisowych w sieci DBK
Truck Center” – t łumaczy
Tomasz Urbanowicz, prezes
spółki CTC i zarządzający
pionem IVECO w Grupie
DBK. Poznański oddział ma
autoryzację IVECO w zakresie
sprzedaży Daily i serwisu peł-
nej gamy pojazdów tej marki.
Ponadto wykonuje naprawy
pogwarancyjne pojazdów cię-
żarowych, dostawczych, na-
czep i przyczep wszystkich
marek. Dysponuje 4 przeloto-

wymi stanowiskami wyposa-
żonymi w kanały naprawcze i
2 nieprzelotowymi, wyposażo-
nymi w podnośnik czteroko-
lumnowy oraz miejsce do ba-
dań i diagnostyki komputero-
wej. Na terenie oddziału dzia-
ła również Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów i myjnia au-
tomatyczna.

Oddział On Road w DBK
Truck Center Święcice obej-
muje centrum napraw ukła-
dów wtryskowych z autory-
zacją Bosch i Delphi, w zakre-
sie których firma ma 20-letnie
doświadczenie. W Poznaniu
są również świadczone inne
usługi Grupy DBK: DBK Ren-

tal (wynajem pojazdów cięża-
rowych), DBK Used (sprze-
daż pojazdów używanych)
oraz sprzedaż naczep Kogel
i cystern LAG. Obie lokaliza-
cje są znane polskim prze-
woźnikom od 10-leci.

Ostatnio rozpoczęły działal-
ność również 2 inne oddziały
Grupy DBK:  w Gorzowie
Wlkp. i w Suwałkach. Punkt
w woj. lubuskim sprzedaje
części zamienne do wszyst-
kich marek pojazdów ciężaro-
wych, oddział w Suwałkach
to kolejny punkt z sieci Truck
Point  (punkty  sprzedaży
częśc i  TRP uzupełn ione
o usługi warsztatowe).

Wysoko skakał Van Ginkel, ale zakopał swoje IVECO i czasu starczyło na 17. miejsce.
Wysoko skakały ekipy na Renault, lecz najlepsza załoga była 20.

pozycje, a wszechobecny pył
i ograniczone możliwości wy-
przedzania uniemożliwiły mu
odzyskanie prowadzenia. Po-
zostałe samochody jego zes-
połu zajęły 16. i 17. miejsce.
Federico Villagra nie powtó-
rzył ubiegłorocznego sukcesu
na podium i nie udało mu się
wygrać etapu, potwierdził jed-
nak swój potencjał.

Na lipiec tego roku jest za-
planowany Rajd Jedwabny
Szlak, będzie okazja do re-
wanżu. A już za rok kolejny
Dakar, tym razem z nowymi
ograniczeniami regulamino-
wymi co do pojemności silni-
ków: do 13 l. KAMAZ-Master
będzie musiał przygotować
nowy napęd, bo obecny 17-lit-
rowy V8 nie zmieści się w limi-
cie.

De Rooy dobrze zaczął rajd
i zanosiło się, że zajmie naj-
wyższe miejsce na podium.
Jeden zły dzień zadecydo-
wał o opóźnieniach, których
nie udało się wyrównać,
ścigając rywali w tumanach
wzniecanego przez nich ku-
rzu. Ale ciężarówki IVECO
nie sprawiały problemów na
trudnej trasie, a zespół
dobrze współpracował i już
szykuje s ię na Dakar
w styczniu 2018.
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Kupimy samochód elektryczny, jak tyl-
ko pojawi się taki, który będzie koszto-
wał sensowne pieniądze, da się nim
przejechać co najmniej 200 km w każ-
dych warunkach drogowych i pogodo-
wych, po czym bez problemu uzupeł-
nić zapas energii w, przyjmijmy, 10 mi-
nut. Do takiego stanu jest jeszcze bar-
dzo daleko, co nie przeszkadza rozpę-
tywać wokół elektrycznych napędów
histerii, przed którą ugina się technika.

Spora i niestety decyzyjna część ludz-
kości jest tak przekonana o swej waż-
ności dla Wszechświata, że wzięła na
swoje (a przy okazji nasze) barki odpo-
wiedzialność za zmiany klimatu i robi
wszystko, by je odwrócić. Zasadność
tego wciąż jest dyskutowana, ale kryty-
cy zostali zgodnie zakrzyczani przez
potężne lobby, które w walce z CO2
zwietrzyło wielki interes. Oczywiście
w ograniczeniu wszelkich emisji nie ma
nic złego i łatwo zdobyć dla niego po-
wszechne poparcie, byle nie utracić
przy tym zdrowego rozsądku, w prze-
ciwnym razie ten proces zamienia się
w kpinę. W najlepszym przypadku po-
jawiają się nic nie wnoszące kroki po-
kazowe, np. zakupy pojedynczych po-
jazdów ekologicznych przez instytucje

państwowe. Rośnie ich chwała, ale emi-
sja nie zmienia się o jotę. Pojawiają się
też ewidentni hochsztaplerzy, obiecując
elektrycznego kota w worku. Co gorsza,
nawet wielcy producenci przyjmują zo-
bowiązania ponad techniczną miarę
i dochodzi do Dieselgate. Afera wyrzą-
dziła wiele zła nie tylko VW, wywołując
krucjaty przeciwko silnikom spalinowym
po obu stronach Atlantyku. Podobnie
jak w średniowieczu, do boju ruszają
prostaczkowie, którzy niewiele mają po-
jęcia, gdzie leży cel, ale są przeświad-
czeni o wadze swej misji i zdetermino-
wani, by poszatkować niewiernych.
A po drodze zrobią kilka lokalnych po-
gromików: Komisja Europejska już szy-
kuje ustawy dotyczące emisji realnych,
które mogą sparaliżować pewne bran-
że motoryzacji.

W pierwszym etapie elektryfikacji na
siłę pojawiło się wiele absurdalnie dro-
gich minisamochodzików o zasięgu le-
dwie sięgającym 100 km. Wraz z nimi
dostaliśmy pouczenie, że to nawet wię-
cej, niż przeciętny Europejczyk prze-
jeżdża w ciągu dnia, a powrocie z pracy
może naładować przez noc baterię, by
następnego poranka znów ruszyć do
pracy ze świadomością, że jest lepszym

Elektryczny transportElektryczny transportElektryczny transportElektryczny transportElektryczny transport
na pocz¹tku drogina pocz¹tku drogina pocz¹tku drogina pocz¹tku drogina pocz¹tku drogi

Z kwaœnego tonu wstêpniaka mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e nasze wydawnictwo, od wielu lat stoj¹ce
w awangardzie postêpu, przesz³o na stronê ciemnogrodu i zamierza popieraæ staroœwieckie silniki
spalinowe, a wyœmiewaæ napêdy alternatywne. Nic bardziej mylnego!

człowiekiem. To skończyło się wielką
klapą, ze względu na marne właściwo-
ści zwłaszcza w odniesieniu do ceny,
a przede wszystkim na skutek wystąpie-
nia przeciwko podstawowemu powodo-
wi, dla którego kupuje się samochód.
To ma być środek transportu zdolny
dojechać wszędzie tam, gdzie życzy
sobie właściciel, przy zachowaniu
pewnego minimum funkcjonalności co
do zmieszczenia osób i bagażu. Po tej
wpadce mamy 2. generację samocho-
dów elektrycznych, również o niebo-
tycznej cenie. Na Nissana Leaf czy Hy-
undaia IONIQ trzeba wydać ponad 150
tys. zł, dwa razy więcej niż za pojazd
podobnej wielkości z silnikiem spalino-
wym, który będzie bardziej pojemny,
a przede wszystkim zapewni większy
zasięg i bezproblemowe tankowanie.

Zasięg samochodów elektrycznych to
też ofiara sprytnych manipulacji infor-
macyjnych. Nagle urósł, już jest liczony
setkami km: dla Renaulta Zoe jest to 400
km, dla Opla e-Ampera nawet 500 km.
Ale od razu jest z tego odejmowana 1/3
na „realne warunki”. Ten optymistyczny
zasięg jest podawany na podstawie tes-
tów NEDC, które nie mają nic wspólne-
go z rzeczywistością, a przede wszyst-

Pod koniec ub. roku Nissan informował o przekroczeniu liczby 75 000 swoich elektrycznych samochodów w Europie.
Ten sukces jest odmierzany od 2010 r., główna zasługa przypada na model Leaf, który wszakże dzieli się technologią
z dostawczym e-NV200. Przez 3
ostatnie lata sprzedaż Leafów corocz-
nie przekraczała 15 tys. szt., ostat-
nio nawet znacznie, ale to daleko od
zakładanych celów, dla których po-
stawiono specjalny zakład w Anglii,
a obok niego drugi, składający aku-
mulatory. Złe jęzory plotą, że lada
chwila będzie można kupić bardzo
okazyjnie Leafy z pierwszych lat pro-
dukcji, i że technologia baterii odstaje
nawet od tej, którą przyjął partner
w aliansie. W Polsce w ub. roku sprze-
dano 25 Nissanów Leaf i  13
e-NV200, co jest miarą popytu na sa-
mochody elektryczne nie wspierane-
go dużymi zachętami finansowymi.

1515151515
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Rotra

kim nie uwzględniają działania ogrzewa-
nia czy klimatyzacji. Bardziej prawdziwe
testy amerykańskie też nie. Chevrolet
Bolt, odpowiednik e-Ampery, przejedzie
wg nich ok. 380 km, czyli tak naprawdę
ok. 300 km. To już nieźle, tyle, że zarów-
no on, jak i Zoe wożą ze sobą ponad
300 kg akumulatorów, a większy zapas
energii to wynik zastosowania nowej ge-
neracji jeszcze droższych ogniw. Ile
kosztuje e-Ampera w krajach unijnych,
dowiemy się na wiosnę. Na razie zary-
zykowano sprzedaż w Norwegii, wyce-
niając ją na (przeliczeniowo) 33,5 tys.

euro, znacznie powyżej Zoe. Polską
cenę nowego Zoe też poznamy
wczesną wiosną, Renault nie poddaje
się, choć w ub. roku sprzedał u nas...
1 samochód elektryczny, właśnie Zoe
z bateriami 1. generacji, jeszcze leasin-
gowanymi. Obecnie prawdopodobnie
będzie wybór między zakupem a wynaj-
mem. Dwa nowe Zoe jeżdżą w Warsza-
wie od początku tego roku w barwach
Zarządu Dróg Miejskich.

Renault także lubi posługiwać się ty-
tułem „najchętniej kupowanego elek-
trycznego samochodu dostawczego”

Street-Scooter niemieckiej poczty

D eutsche Post DHL podjęła przed kil-
ku laty oryginalną decyzję o wypo-

sażeniu swoich kurierów w pojazdy elek-
tryczne własnej produkcji. Celem było
obniżenie emisji w trakcie dostaw prze-
syłek, co wykonuje się przede wszyst-
kim w miastach, a że poczta przyjęła
program radykalnego zmniejszenia pro-
dukcji CO2 w na każdym etapie działa-
nia, elektryfikacja doręczycieli była jej
po drodze. Czemu nie skorzystano z po-
mocy któregoś z producentów, wszak
Daimler właśnie wtedy próbował sprze-
dać Vito e-cell, a Nissan zapowiadał
e-NV200? Być może chodziło tylko o
stworzenie rozwiązania dedykowanego
do potrzeb, a może tylko łatwiej było wy-
korzystać w ten sposób potężny grant
rządowy. W każdym razie, w 2011 r.
przedsiębiorstwo Street-Scooter zaczę-
ło prace nad elektryczną furgonetką
pocztową.

Choć to nowa nazwa, za przedsię-
wzięciem stoi jedna z najpoważniej-
szych niemieckich politechnik RWTH
w Aachen, toteż na rezultat nie trzeba
było długo czekać. Już w następnym
roku powstał  prototyp,  poddany
wszechstronnym testom. Od 2013 r.
Scootery jeździły już w barwach DP
DHL, wykonując dostawy poczty i pa-
czek w Bonn i okolicach. Projekt prze-
widywał wprowadzenie niewiele ponad
setki pojazdów do końca ub. roku, ale
plan został znacznie przekroczony: już
jesienią uroczyście demonstrowano
Street-Scootera nr 1000, a zgodnie
z obecnymi zamierzeniami klient będzie
produkował ich 10 tys. rocznie. Klient?
Tak, bo w 2014 r. Deutsche Post DHL
przejęła całe przedsięwzięcie, które we-
szło w skład grupy. Tym samym ten pi-
lotażowy projekt może służyć jako wzór
dla innych miast i regionów, ale pod

warunkiem, że ma się zapewnionego
dobrego i bogatego klienta oraz takiż
rząd, skłonny wspierać rozwój elektro-
mobilności.

Trudno też jednoznacznie przyznać,
czy Street-Scooter stanowi idealne roz-
wiązanie wszelkich problemów miej-
skich dostaw. Jest to pojazd drogowy
z pełną homologacją N1. Udało się po-
godzić nieduże wymiary zewnętrzne
(długość całkowita 4,64 m) z pojemno-
ścią ładunkową, która była satysfakcjo-
nująca dla użytkowników: 4,3 m3. To był
jeden z warunków, które wykluczyły ist-
niejące wtedy lub projektowane elek-
tryczne samochody dostawcze. Nadwo-
zie Scootera ma wymiary (dł.xszer.
xwys.) 2100x1700x1400 mm, jakie rów-
nież trudno byłoby uzyskać w rynko-
wych samochodach, dostępnych wy-
łącznie jako furgony. Ładowność to po-
dobnie zadowalające 650 kg, przy ma-
sie własnej 1420 kg, ale ten kompromis
uzyskano to kosztem zasięgu. Zakłada-
ne początkowo jako minimum 120 km
okazało się trudne do zapewnienia

i obecnie oficjalne dane specyfikują go
na 80 km, ale kurierzy są przestrzegani,
by już po 50 km oglądać się na stację
ładowania. Póki mowa o jazdach wokół
Bonn, to proste.

Street-Scootery mają baterie litowo-
jonowe o pojemności 20,4 kWh. Są
przystosowane do ładowania prądem
230 V, do trwa aż 7 h. Silnik elektryczny
o mocy 30 kW zapewnia dynamikę na
tyle dobrą, że prędkość maksymalną
ograniczono elektronicznie do 80 km/h.

Dotychczasowy koszt projektu to 26,5
mln euro, z czego trzecia część pocho-
dzi z subwencji rządowych. W pierw-
szych latach pocztowej eksploatacji bra-
ły udział także inne firmy, badające pro-
cesy zachodzące w bateriach w celu
wydłużenia ich trwałości, opracowujące
optymalne dla zasięgu sposoby prowa-
dzenia oraz inne metody ładowania.
Jest wśród nich ładowanie indukcyjne,
powstały przy tej okazji rozwiązania au-
tomatycznego pozycjonowania pojazdu
w idealnej pozycji względem ładowarki
wbudowanej w nawierzchnię.

dla Kangoo Z.E., nie precyzując wszak-
że liczb sprzedaży. Otó w ciągu 6 lat
sprzedano niespełna 25 tys. szt. W tym
roku Renault wystąpi z dwoma elek-
trycznymi modelami dostawczymi, do-
dając Mastera Z.E. Wraz z ulepszonym
Kangoo Z.E. debiutował on na stycznio-
wej wystawie samochodowej w Brukse-
li. Oba mają identyczne źródło prądu:
zestaw akumulatorów z nowej generacji
Zoe, z zapasem energii 33 kWh. Dzięki
niemu Kangoo Z.E. ma osiągnąć zasięg
270 km wg NEDC. Podobnie jego nowy
silnik o mocy 44 kW jest pochodny od

Poza modelem Work przedsię-
biorstwo Street-Scooter produku-
je kurierskie rowery elektryczne.
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Zoe. Wprowadzono nowy wariant łado-
wania prądem zmiennym, pełne nałado-
wanie trwa ok. 6 h, o 2 h krócej niż po-
przednio. Zmniejszono również pobór
prądu przez klimatyzację i wprowadzo-
no system aktywnej informacji o poło-
żeniu i statusie najbliższej ładowarki.

Z większą pojemnością akumulatorów
wiąże się dłuższy czas ładowania,
e-Ampera w pół godziny odzyska ener-
gii na 150 km z ładowarki 50 kW, co
brzmi jak żart. Pół godziny czekania,
godzina jazdy, pół godziny czekania...
o jakiej sprawności jazdy mówimy? Pod
wpływem takich sukcesów powstają ko-
lejne, np. we Francji działa aktywnie
start-up starający się upowszechnić jed-
noosiowe przyczepki z generatorem,
napędzanym małym silnikiem spalino-
wym, ładującym baterie w trakcie dłuż-
szej trasy. Po mieście jeździmy na bate-
rii, wyjeżdżając na wakacje pożyczamy
przyczepkę na ich parkingu niczym ro-
wer Veturilo, oddajemy po dojechaniu
na miejsce… Tyle, że obecne samocho-
dy elektryczne nie mogą ciągnąć przy-
czep i nie ma do nich haków, co jest
zresztą dodatkowym „hakiem” na nie.
W całej Europie jest popularny karawa-
ning, wszędzie też chętnie korzysta się

Master Z.E ma silnik o mocy 57 kW (75 KM) i ma wykazać się zasięgiem blisko
200 km, przy czasie ładowania baterii ok. 6 h i możliwości „łyknięcia” energii
na niecałe 50 km w pół godziny. Renault będzie proponował zasilanie
elektryczne do 3 wariantów furgonów i skrzyniowego Mastera,
licząc na odbiorców obsługujących centra miast wyłączo-
ne z ruchu pojazdów spalinowych. Kangoo był za mały
jako miejski samochód dostawczy.

z przyczep towarowych. Samochód
ekologiczny na miasto i spalinowy do
ciągnięcia, to oczywiście podział wpisu-
jący się w częste w bogatych krajach
posiadanie 2 lub 3 samochodów w ro-
dzinie, lecz nie wszystkie kraje są bo-
gate. Polska, dla przykładu, słabo
wspiera nabywców prywatnych czy fir-
mowych samochodów elektrycznych,
więc w całym ub. roku sprzedano ich
170. W Europie popyt też jest słaby, co
maskuje się niezawodną statystyką, tj.
powoływaniem się na przyrosty procen-
towe, a nie liczby. Dobrym przykładem

jest Norwegia, gdzie
w ub. roku której rejestracje

nowych pojazdów elektrycznych
przekroczyły 30% rynku, a ich liczba na
głowę mieszkańca jest najwyższa na
świecie. Tyle, że ich udział w ogólnym
parku norweskich samochodów nie
sięgnął nawet 5%. Jeśli popatrzeć na
inne kraje z systemami zachęt do kupo-
wania samochodów elektrycznych, jest
słabiutko w odniesieniu do całego wo-
lumenu, jak i do nadziei, jakie wiązano
z uruchamianiem produkcji. Przy czym
wybór nadal jest niesłychanie ograni-
czony, a i ten skromny rynek podzielił
się na samochody, które można trakto-
wać w miarę poważnie, oraz zabawki dla
bogaczy, którzy będą używać ich w tro-
sce o maluczkich.

Canter E-Cell jest jedyną ciężarówką elektryczną z przemysłowymi korzeniami. Testowany w Europie, ledwo przekraczał
zasięg 100 km przy obecnie dostępnych bateriach 48,4 kWh. W ocenie niemieckich klientów to za mało.
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Orten, niemiecki producent zabudów do transportu napojów, oferuje ciężarówki elektryczne własnego pomysłu i produk-
cji. Wykorzystuje się w nich podwozia MB Atego lub MAN TGL, wyposażane w silnik elektryczny o mocy 90 kW w miejsce
spalinowego oraz baterie litowo-jonowe w technologii LFP, o pojemności 72,5 kWh. Orten dostarcza kompletne rozwiąza-
nie z ładowarką 400 V, umożliwiającą naładowanie baterii w 4 h. Zasięg z pełnym ładunkiem nie przekracza 100 km.
Dotychczas dostarczono ok. 100 ciężarówek Orten E75 z lekkim nadwoziem furgonowym lub łatwo zsuwaną kurtyną.

Orten nie jest jedyny: podobnymi
przeróbkami zajmuje się firma Framo,
biorąc podwozia MAN różnych klas,
łącznie z ciągnikami. Podstawową 7,5-
tonówkę wycenia się na 80 tys. euro!
Jej pojazdy mają modułową budowę,
są kompletowane wg ściśle ustalonych
wymagań klienta, pod które dobiera
się optymalny układ napędowy.

Zetknęliśmy się niedawno z dylema-
tami dużej firmy logistycznej, działającej
z kilku siedzib wokół Warszawy. Jej po-
trzeby sięgają od codziennych kursów
pracowników administracji, obsługują-
cych poszczególne obiekty, przez dys-
trybucję do sieci fast foodów i miejskich
marketów, po dalekie, międzynarodowe
przewozy chłodnicze. Świadomi tech-
nicznie i środowiskowo managerowie
chcieliby wprowadzić do floty pojazdy
ekologiczne, licząc tak na efekt wizerun-
kowy, jak i oszczędności. Cóż możemy
im doradzić? Kupno lub wynajem no-
wych samochodów zupełnie dowolnej
ulubionej dowolnej marki. Wszystkie

będą spełniały najnowsze wymagania
Euro 6 i Euro VI, emitują tak mało szko-
dliwych składników spalin, jak to tylko
możliwe, i ten stan utrzyma się przez kil-
ka lat i kilkaset tys. km przebiegu. Dzię-
ki temu można mieć zupełnie czyste
ekologiczne sumienie, a jednocześnie
nie obciąży się budżetu firmy nadmier-
nymi wydatkami. Pracownicy wszyst-
kich szczebli mają zagwarantowane
nowoczesne, komfortowe i bezpieczne
pojazdy, które wszędzie zatankują bez
problemu. Każda próba odejścia od
tego schematu narusza ten złoty środek
i trzeba dobrze przemyśleć, czy ma to
głębszy sens.

Przedstawiamy kilka ekologicznych
rozwiązań transportowych dostępnych
już teraz, przy czym niewiele wśród nich
pojazdów czysto elektrycznych. Na IAA
Mercedes-Benz zapowiedział wprowa-
dzenie takiego do sprzedaży w tym roku
– zapewne chodzi o Fuso Canter E-Cell
testowanego przez kilka ostatnich lat.
Elektryczna 3-osiowa ciężarówka dys-
trybucyjna to pieśń dalekiej przyszłości.
VW pokazał e-Craftera i również składał
obietnice z tegoroczną datą, co traktu-
jemy bardziej jako kolejną próbę popra-
wy wizerunku producenta, niż ofertę
handlową. Elektryczny ciągnik siodłowy
MAN ma trafić na testy klienckie naj-
wcześniej w 2018 r., początek produkcji
bardzo ostrożnie umieszcza się w 2020
roku. Zorganizowany na błonach targów
hanowerskich elektrycznych pojazdów
użytkowych wypadł blado, poza autobu-
sami. Elektromobilność to przyszłość,
ale daty, jakie się nam serwuje, 2025 czy
2030 r., wyglądają nadmiernie optymi-
stycznie w zestawieniu z górą proble-
mów technicznych do pokonania.  



W to chce też wpisać się Scania, któ-
ra od wielu lat prowadzi prace nad na-
pędami alternatywnymi. Ciężarówki
hybrydowe mają wiele zalet :  są
oszczędne i przyjazne dla środowiska,
ponieważ zużywają mniej paliwa niż
czysto spalinowe, nawet o 30%. Silnik
spalinowy pracuje w zestawieniu hybry-
dowym przy stałym obciążeniu, gdy jed-
nostkowe zużycie paliwa jest najmniej-
sze. Silnik elektryczny jest wykorzysty-
wany w zakresie obciążeń częściowych,
np. w ruchu miejskim, zwiększając
sprawność spalinowego i odzyskując
energię hamowania. Pojazdy hybrydo-
we mniej hałasują, bo rozpędzają się
używając cichych silników elektrycz-
nych. Dlatego obszarami transportu,
w jakich znajdują zastosowanie, są dys-
trybucja miejska i wywóz odpadów, wy-
magające częstego zatrzymywania.

Scania G320 HybridScania G320 HybridScania G320 HybridScania G320 HybridScania G320 Hybrid przejœciówka? przejœciówka? przejœciówka? przejœciówka? przejœciówka?
Prawdopodobnie mamy przed sob¹ kilkanaœcie lat popularnoœci napêdów hybrydowych, które bêd¹
rozwi¹zaniem przejœciowym pomiêdzy napêdami konwencjonalnymi a czysto elektrycznymi. Na t¹
tendencjê wskazuje hybrydyzacja samochodów osobowych, a tak¿e wzrastaj¹ca popularnoœæ autobusów
hybrydowych. W Polsce jest 83 takich autobusów, a nied³ugo pojawi siê 35 nowych w PKM Sosnowiec.

Początkowy entuzjazm do hybrydo-
wej technologii nieco jednak oklapł
w momencie pojawienia się mniej skom-
plikowanych konstrukcji elektrycznych.
Choć ekologiczny napęd stał się mod-
ny i w sferze samochodów osobowych
akceptowalny cenowo, to w branży
transportowej jest nieopłacalny. Hybry-
dowa ciężarówka okazała się najtrud-
niejszym wyzwaniem dla konstruktorów,
jest po prostu za droga. Technologia
hybrydowa wymaga wprowadzenia no-
wych, krótkoseryjnych lub dobieranych
„na miarę” podzespołów elektrycznych
i systemów wysokonapięciowych  Du-
żym wyzwaniem okazało się zapewnie-
nie jak najmniejszej masy własnej, nie-
zawodnego działania w całym okresie
eksploatacji i efektywnego „upakowa-
nia” podwójnego układu napędowego
w ograniczonej przestrzeni podwozia.

Większość podobnych problemów po-
konali konstruktorzy autobusów hybry-
dowych, ale nie wszystkie rozwiązania
da się aplikować wprost do ciężarówek.

Niewiele firm transportowych zdecy-
dowało się dotąd na kupno hybryd, bo
ekologiczne ciężarówki są o ok. 30%
droższe od napędzanych tylko silnika-
mi spalinowymi. Fundamentalne zna-
czenie ma tu polityka rządów. Klienci
muszą mieć zachętę i perspektywę, że
inwestycja się zwróci. Bez wsparcia
państwa nie nastanie to szybko. Przy-
kładem może być nasz krajowy rynek:
w Polsce jeżdżą tylko 3 hybrydowe Fuso
Canter Eco Hybrid. MB Atego BlueTec
Hybrid został nawet Ciężarówką Roku
2011. Po testach klienckich pierwszych
prototypów udało się sprzedać około 50
szt. Według producenta można było za-
oszczędzić 10-15% kosztów paliwa.

Scania G320 Hybrid zużywa blisko 20% mniej paliwa, jest cichsza i mniej zanieczyszcza środowisko niż taki sam
samochód napędzany dieslem. Z uwagi na ekologiczny układ napędowy, sprawdza się w transporcie krótkodystanso-
wym w obszarze zabudowanym i w strefach o ograniczonej emisji spalin.
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W Daimlerze myślano, że układy hybry-
dowe staną się w przyszłości standar-
dem w motoryzacji, dlatego zainwesto-
wano w ich rozwój. Po czym zauważo-
no, że potencjał rozwojowy zwykłych
ciężarówek jest na tyle duży, że skom-
plikowanie układów hybrydowych nie
tłumaczy oszczędności na tym pozio-
mie. Projekt sam się wygasił.

Scania nie traci wiary w hybrydy. Plat-
formę dystrybucyjnego samochodu sta-
nowi podwozie G320 DB6x2*4 MNB.
Pojazd o DMC 26 t należy do najchęt-
niej stosowanych w ciężkiej dystrybucji
w Europie. Należy jednak pamiętać, że
napęd hybrydowy wraz z akumulatora-
mi dodaje do masy 750 kg, tyleż zabie-
rając mu ładowności. Testowy samo-
chód zabudowano izotermą szwedzkie-
go producenta Specialkarosser AB
(SKAB). Nadwozie celowo jest bardzo
niskie, wysokość całkowita nie przekra-
cza 3,5 m, by mógł łatwo wjechać do
wnętrza magazynów. Rolę tylnych drzwi
pełni winda załadowcza Bär Cargolift.

Napęd hybrydowy bazuje tu na ukła-
dzie równoległym: silnik spalinowy
i elektryczny mogą napędzać pojazd
pojedynczo lub jednocześnie. Taki
układ umożliwia elektryczne ruszanie,
rekuperację podczas hamowania,

wspomaganie diesla i optymalizację jego
charakterystyki przez silnik elektryczny.
Hybrydowy układ równoległy jest częś-
cią modułowej gamy napędów Scania,
używanych w autobusach i ciężarów-
kach. Jest również elementem długoter-
minowej strategii firmy, która koncentru-
je się na elektryfikacji pojazdów.

Podstawowym elementem tego ukła-
du jest 9-litrowy silnik Scania DC09
o mocy 235 kW (320 KM) i maksymal-
nym momencie obrotowym 1600 Nm,
wykorzystujący tylko katalizator SCR. Ta
jednostka może być zasilana paliwami
odnawialnymi: 100-% biodieslem FAME
(Fatty Acid Methyl Esters – estry mety-
lowe kwasów tłuszczowych) lub HVO
(Hydrotreated Vegetable Oil – uwodor-
niony olej roślinny). Przy użyciu tego
drugiego emisja CO2 może być ograni-
czona nawet o 92%. Scania jest
pierwszą firmą, która proponuje kom-
pletną gamę silników Euro VI przysto-
sowanych do obu typów biodiesla.

Drugim kluczowym elementem ukła-
du jest chłodzony cieczą silnik elek-
tryczny o mocy 130 kW i maksymalnym
momencie obrotowym 1050 Nm,
umieszczony między sprzęgłem
a zautomatyzowaną skrzynią biegów
E-GRS895 ze sterowaniem Scania Opti-

cruise. Silnik (a zarazem generator),
czerpie energię z akumulatorów litowo-
jonowych o pojemności 4,8 kWh, z któ-
rych jest wykorzystywane tylko 1,2 kWh.
Wraz z innymi elementami wysokona-
pięciowymi 650 V znajdują się one z le-
wej strony ramy. System zarządzania
steruje przepływem energii między sil-
nikiem diesla, silnikiem elektrycznym,
osią napędową i agregatami pomocni-
czymi.

Podstawą strategii Scania G320 Hy-
brid jest bezemisyjny start z napędem
wyłącznie silnikiem elektrycznym. Przy
zasilaniu elektrycznym można pokonać
do 2 km. Taki tryb jazdy jest najbardziej
przydatny podczas nocnych dostaw i w
miejscach, gdzie duże znaczenie ma
ograniczenie hałasu i emisji spalin, np.
w halach magazynowych lub na po-
dwórkowych parkingach. W kabinie
znajdziemy nowy przełącznik trzypoło-
żeniowy odpowiadający za tryby hybry-
dowe jazdy. „Silent mode” to tryb cichy
pracy, jego włączenie narzuca kompu-
terowi sterującemu jazdę tylko na elek-
tryczności. Można go uruchomić poni-
żej 45 km/h. Przełączenie klawisza
w pozycję dolną zmusza silnik spalino-
wy do obowiązkowego doładowania
akumulatorów.

Wyświetlacz informuje kierowcę o ak-
tualnym stanie naładowania akumu-
latora. Dodatkowo wskaźnik przepły-
wu energii umożliwia orientację, kie-
dy napęd zużywa, a kiedy odzyskuje
energię. Dzięki temu kierowca może
optymalizować styl jazdy.

Na tablicy znajduje się przełącznik (obok
gniazda USB) odpowiadający za funkcje
hybrydowe. „Silent mode” (położenie
górne) to tryb cichy pracy pojazdu, na-
pędzanego wyłącznie elektrycznie. Moż-
na go uruchomić przy prędkości poniżej
45 km/h. W płaskim terenie zasięg na
zasilaniu elektrycznym wynosi 2 km. Sil-
nik spalinowy jest wyłączany automatycz-
nie, gdy pojazd się zatrzymuje. Rusza za pomocą silnika elektrycznego, zasilane-
go energią zgromadzoną w akumulatorach. Po osiągnięciu 20 km/h ponownie
włącza się silnik dieslowski, przejmując napęd. Diesel pracuje tylko w najoszczęd-
niejszym zakresie, w rezultacie można zaoszczędzić do 20% paliwa.
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Gdy „Silent mode” jest wyłączony
(pozycja „0”), włączanie poszczegól-
nych źródeł mocy odbywa się automa-
tycznie. Przy prędkości 20 km/h jest
dołączany silnik dieslowski i układ na-
pędowy przechodzi z trybu elektryczne-
go w hybrydowy, w którym oba silniki,
elektryczny i wysokoprężny, pracują
równolegle. W każdej chwili, kiedy za-
potrzebowanie na moc nie jest duże,
diesel może pracować na biegu jało-
wym i zasilać agregaty dodatkowe. Jeś-
li akumulatory są rozładowane, będzie
starał się je doładować. Pojazd rusza
z miejsca wyłącznie za pomocą silnika
elektrycznego i na początku porusza się
niemal bezgłośnie. O ile w hybrydach
osobowych kierowca słyszy dźwięk
przypominający wózek akumulatorowy
bądź tramwaj czy metro, to tutaj w kabi-
nie panuje nietypowa cisza. Trzeba jed-
nak ruszać delikatnie, bo jeśli kierowca
mocniej przyciśnie „gaz”, to układ po-
szuka dodatkowych koni mechanicz-
nych i diesel zacznie od razu wspoma-
gać silnik elektryczny.

Podczas normalnej jazdy jest odwrot-
nie: silnik spalinowy napędza pojazd,

a silnik elektryczny zapewnia wspoma-
ganie, zmniejszając obciążenie diesla
zależnie od poziomu naładowania bate-
rii. Jeśli kierowca wyhamowuje pojazd,
energia kinetyczna jest przekształcana
w elektryczną, gromadzoną w akumu-
latorach aż do wykorzystania ich mak-
symalnej pojemności.

Nie ma nic za darmo: odzyskiwanie
energii wiąże się z wytracaniem prędko-
ści. Można to porównać do bardzo sku-
tecznego hamulca silnikowego. Z cza-

sem, gdy nabierze się wprawy, warto
używać tej funkcji do typowego zwalnia-
nia np. przed skrzyżowaniem. Wystar-
czy zdjąć nogę z pedału gazu. Jest też
system start-stop, który odłącza silnik
diesla, gdy pojazd stoi: to kolejna funk-
cja mająca na celu obniżenie zużycia
paliwa i zmniejszenie emisji spalin. Kie-
rowca cały czas otrzymuje informacje
o trybie jazdy i stopniu naładowania
akumulatorów na wielofunkcyjnym wy-
świetlaczu w kabinie. Według producen-

Akumulatory z układem chłodzenia umieszczono w solid-
nej obudowie po lewej stronie pojazdu, między osiami.
Układ hybrydowy obejmuje funkcję stop-start, odzyskanie
energii uwalnianej podczas hamowania, wspomaganie przy
przyspieszaniu i jazdę z napędem czysto elektrycznym.

Zbiornik paliwa (400 l) i zbiornik AdBlue (28,5 l) znajdują
się po prawej stronie ramy. Ten drugi jest blisko tłumika,
zawsze podgrzewany, co zmniejsza ryzyko zamarznięcia
roztworu mocznika.

Silnik elektryczny, wmontowany między sprzęgłem
a zautomatyzowaną skrzynią biegów E-GRS895 ze
sterowaniem Scania Opticruise, dzięki momento-
wi obrotowemu 1050 Nm już od chwili uruchomie-
nia skutecznie rozpędza wielotonowy pojazd,
a podczas hamowania pracuje jak generator w try-
bie rekuperacji.
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Dlaczego producenci pojazdów użytkowych szukają „przejściówki” w hybrydach,
a nie w CNG, biodieslu, etanolu? Hybrydy umożliwiają wykorzystanie silników
spalinowych najnowszej generacji, zmniejszenie spalania i redukcję hałasu.
Hybrydę turbodiesla z silnikiem elektrycznym łatwo zatankować, podczas gdy
sieć dystrybucji paliw alternatywnych jest w powijakach. Dopóki UE nie narzuci
inwestycji w określone paliwo, co wymaga uregulowań prawnych i rozbudowy
infrastruktury, hybrydy mają rację bytu.

Jedziemy w zielone



ta, w typowych warunkach oszczędność
na paliwie dochodzi do 18% w porówna-
niu z samym dieslem. W testowych wa-
runkach trudno było to zmierzyć, ale
osiągnięcie spalania 22,55 l/100 km
w gęstym ruchu miejskim w pełni zała-
dowanym 26-tonowym modelem świad-
czy, że nie są tylko teoretyczne życzenia.

Wrażenia z jazd są odmienne niż przy
klasycznym napędzie. Przede wszyst-
kim trzeba nauczyć się jeździć niezwy-
kle spokojnie,  bo to gwarantuje
oszczędność. Nie są wskazane żadne
gwałtowne manewry. Da się, ale traci
wówczas sens napęd hybrydowy. Moż-
liwy jest nawet kick-down podczas przy-
spieszania, dość wolny, ale jest. Za to
układ szybko przechodzi z trybu jazdy
w tryb rekuperacji, wystarczy zwolnić
pedał przyspieszenia. Zmiany biegów
odbywają się bez zbędnej zwłoki. Oczy-
wiście system działa najwydajniej,
a oszczędności są największe, kiedy
pojazd porusza się po płaskiej na-
wierzchni. Na wzniesieniach bateria wy-
czerpuje się szybciej. Skrzynia biegów
została wyposażona w system Active
Predictive, który wspiera kierowcę
w bardziej ekonomiczniej jeździe, jest
też znany Eco-Roll.

Hybrydowa Scania ma typową kabinę
dzienną typu G, na nowej generacji do
dystrybucji musimy poczekać minimum
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Praca pojazdów ciężarowych nocą
przynosi korzyści ekonomiczne, środowi-
skowe i społeczne. Taki jest wynik 2-let-
nich badań w Sztokholmie, gdzie obowią-
zuje zakaz dostaw samochodami cięża-
rowymi w godzinach 22.00–6.00. Przepro-
wadzili je eksperci Królewskiego Instytu-
tu Technologicznego (KTH) w Sztokhol-
mie. Scania, jako partner projektu, udo-
stępniła 2 pojazdy dystrybucyjne napę-
dzane biogazem, przygotowane tak, by
pracowały możliwie najciszej. Oba były
wyposażone w mikrofony rejestrujące po-
ziom hałasu emitowanego w bezpośred-
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Nocne dostawy są bardziej wydajne
nim otoczeniu pojazdu i docierającego do
sąsiednich domów.

Okazało się, że dźwięk wytwarzany
przez pojazdy ciężarowe, zwłaszcza wy-
ciszone, był mniej uciążliwy niż hałas
związany z załadunkiem i rozładunkiem.
„Rejestrując poziom hałasu wokół pojaz-
du, możemy wyliczyć, w jakim natężeniu
dźwięk jest odbierany na poziomie ulicy
i w sąsiadujących budynkach. Podczas
naszych badań najważniejsze dla nas jest
to, w jaki sposób hałas jest postrzegany
przez mieszkańców” – komentuje Ragnar
Glav, menedżer techniczny w wydziale

akustyki pojazdowej w Scania. Romain
Rumpler z KTH, analizując wyniki bada-
nia, wykazał, że w obszarach o dużej gęs-
tości ruchu dźwięk nocnych dostaw w zni-
komy sposób wpływa na ogólny poziom
hałasu, a jego znaczenie rośnie w spokoj-
nych okolicach. Jedyna skarga, jaka na-
płynęła w ciągu 2 lat trwania eksperymen-
tu, pochodziła z cichej dzielnicy.

W ramach projektu Scania P340 4x2
były używane przez dystrybutora produk-
tów spożywczych Martin & Servera do
nocnych kursów, zaopatrując 30 restau-
racji i hoteli w centrum Sztokholmu. Do-

rok. W odróżnieniu od testowanych naj-
częściej wersji sypialnych, w kabinie nie
znajdziemy wielu pojemnych schowków.
Na szczęście w dobrze znanej tablicy
rozdzielczej jest sporo korytek, półek,
łącznie z uchwytami na kubki i  telefon.
Ergonomia pracy nie sprawia żadnych
kłopotów, prócz wymienionego wcześ-
niej przycisku sterowania układem hy-
brydowym nic nowego nie przybyło. Po-
między fotelami jest wysoki tunel prak-

tycznie uniemożliwiający przechodzenie
na drugą stronę, za fotelami tylko wiesza-
ki na ubrania. Szkoda, że miejsce pomię-
dzy fotelami nie zostało zaaranżowane
w inny sposób. Jest tam niby-stolik ulo-
kowany w niefortunnym miejscu, za głę-
boko z tyłu, wszystko z niego spada
(zbyt płytki). Ma jedynie miejsca na kub-
ki i dość dużą szufladę. Kierownica jest
regulowana w dwóch płaszczyznach, za-
kres regulacji mógłby być większy.

Pod koniec września ub. roku, w trak-
cie IAA Hanower, 2 hybrydowe Scanie
P 320 przejęła niemiecka Meyer Logi-
stic, przeznaczając je do całodobowej
obsługi rejonów szczególnie czułych na
hałas i spaliny. Operator liczy, że przy
przebiegu 60 tys. km rocznie zaoszczę-
dzi ponad 3 tys. l paliwa. Ale to tylko 2
rodzynki we flocie, która w samych
Niemczech liczy ok. 1200 pojazdów.

Podsumowanie

Scania G320 z napędem hybrydowym doskonale sprawdza się w zadaniach
transportowych w miastach, w strefach o ograniczonej emisji spalin, i na drogach
lokalnych. Zużywa o około 1/5 mniej paliwa, jest cichsza i mniej zanieczyszcza
środowisko niż taki sam samochód napędzany dieslem. Oferuje dobry komfort pod-
róży i jest zwrotna. Przyszłość transportu miejskiego powinna należeć do takich
pojazdów. Niestety, nadal nie są one konkurencyjne ekonomicznie. Niska spraw-
ność i trwałość akumulatorów energii elektrycznej w odniesieniu do okresu życia
pojazdu oraz ich wysokie koszty to najsłabszy punkt. Trzeba też pamiętać o zaku-
pie nowego takiego zespołu za kilka lat i utylizacji zużytego. Odzysk energii hamo-
wania i niższe zużycie paliwa nie rekompensują tych dodatkowych kosztów. Opła-
ca się to jedynie w przypadku znaczących subwencji ze strony administracji, której
zależy na mniejszej emisji spalin i hałasu w wybranych obszarach miast.

Michał MariańskiMichał MariańskiMichał MariańskiMichał MariańskiMichał Mariański
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Wiosną ub. roku angielska sieć super-
marketów spożywczych Waitrose wpro-
wadziła 2 gazowe ciągniki siodłowe Sca-
nia do obsługi sklepów w północnej An-
glii i Walii. Taki ruch umożliwiło otwarcie
stacji CNG w Leyland. Podłączona do wy-
sokociśnieniowej sieci krajowej, może
tankować 500 ciężarówek gazowych na
dobę. To największa taka instalacja w Eu-
ropie. Pojazdy Waitrose uzupełniają pali-
wo pod koniec każdego dnia pracy, co
trwa ok. 4 minut. Ponieważ do sieci jest
wprowadzany biogaz, użytkownik chwali
się obniżeniem oddziaływania na środo-
wisko. Nie ma przy tym żadnych proble-
mów technicznych. Równolegle we flocie
są używane Scanie z dieslami, więc kie-
rowcy nie mieli  żadnych t rudności
z adaptacją i są zadowoleni z prowadze-
nia ekologicznych pojazdów. W przyszło-
ści Waitrose zamierza zastąpić ciężarów-
kami biogazowymi tak dużo diesli, jak to
tylko będzie możliwe, biorąc pod uwagę
niezawodny dostęp do CNG.

Badania KTH można uznać za akade-
mickie, ponieważ od kilku lat sieć Bio-
coop wozi produkty spożywcze do pary-
skich marketów za pomocą gazowych
Scanii. Rozpoczynają one pracę o 3
rano, by uniknąć dostaw w szczycie, dla-
tego wybrano zasilanie gazowe. Gazowe
ciężarówki wypróbował też Carrefour,
w Paryżu i Lille. Zgodnie ze strategią
ograniczenia o 40% emisj i  CO2 do
2020 r., już w tym roku do obsługi jej
sklepów ma być zaangażowanych 200
ciężarówek zasilanych CNG. Carrefour
zamierza wykorzystać do ich zasilania
biogaz z własnych bioodpadów: to wy-
nik kolejnego programu, by ich ilość
maksymalnie ograniczyć, a resztę przetworzyć. Poza wymienionymi miastami, ekologiczny transport obejmie Lyon, Bordeaux
i Marsylię, a następnie inne kraje, w których działa Carrefour. Niestety, Polski nie ma na liście.

tychczas otrzymywały one zaopatrzenie
w ciągu dnia, przeważnie w godzinach
7.00-9.00, czyli w porannym szczycie.
Stwierdzono, że średnia prędkość pod-
czas nocnych dostaw jest o 30-60% wyż-
sza niż w ciągu dnia. Kierowcy mogli ob-
służyć więcej klientów i zatrzymywać się
w punktach rozładunku na krócej. „Uzys-
kujemy oszczędności na paliwie. Wyższa
wydajność przewozów sprawia, że firmy
transportowe mogą zrezygnować z jed-
nej na pięć ciężarówek” – stwierdził Ana-
stasios Koutoulos z KTH.

Władze Sztokholmu analizują wyniki,
przedłużyły zezwolenie dla 2 pojazdów
prowadzących eksperymentalnie dosta-
wy w nocy i udzieliły go kolejnemu.

Oba ciągniki to modele P 340 tworzące zestawy o DMCZ 31 t. Napędzają je
silniki 9-litrowe o mocy 340 KM (250 kW) i momencie 1600 Nm między 1100
a 1400 obr./min. Zasięg jest szacowany na 560 km.

Oczekuje się, że
nocne dostawy ci-
chymi pojazdami
zostaną dopusz-
czone po ustano-
wieniu nowych
przepisów i zasad
ich egzekwowania.
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Po próbach na torze zam-
kniętym pod koniec ub. roku,
Renault Trucks rozpocznie
w lutym testy w Bordeaux,
sprawdzając w praktyce zało-
żenia projektu Urban Lab 2.
To kolejny etap projektu EDIT
(Efficient Distribution Truck),
w którym współpracują m.in.
Valeo, Lamberet i Michelin.
Chodzi o sprawdzenie, jaki
skutek może przynieść opty-
malne połączenie najnow-
szych rozwiązań aerodyna-
micznych, hybrydyzacji napę-
du, opon oraz łączności mię-
dzy pojazdem a infrastrukturą
uliczną. Oczekuje się kilku-
nastu % oszczędności w zu-
życiu paliwa w porównaniu ze
zwykłym 19-tonowym Re-
nault Trucks D WIDE Euro VI,
który posłużył za bazę proto-
typu. Do 2020 r. program
EDIT ma przynieść odpo-
wiedź na pytanie, co z tego
da się wdrożyć do produkcji
seryjnej.

Aby zmniejszyć opór aero-
dynamiczny Urban Lab 2, za-
dbano o prawidłowy opływ
całego pojazdu, z uwzględ-
nieniem wymagań chłodze-
nia ładowni. Nadwozie Lam-
beret dostosowano do wy-
miarów kabiny tak, by zmini-
malizować powierzchnię czo-
łową. Przejście dachów wy-
równano owiewką, a agregat
chłodniczy powędrował pod
podwozie. Boczne owiewki
podwozia są miękkie,  ze
wzmocnionego PCV – na-
ciągnięte na osłonach prze-
ciwnajazdowych są lekkie
i skuteczne. Opływ boków
poprawia także osłonięcie kół
i tylne deflektory, zintegrowa-
ne z kształtem nadwozia. Nie
wymagają one odchylenia

przed otwarciem drzwi. Stop-
nie wejściowe kabiny są cał-
kowicie zakryte przez nakład-
k i  przedłuża jące drzwi .
Przedni spojler optymalizuje
przepływ powietrza pod pod-
woziem, lusterka boczne za-
stąpiono oprofilowanymi ka-
merami i monitorami.

Urban Lab 2 ma silnik z po-
łączonymi układami mikro-
hybrydowym i Stop & Start,
opracowanymi we współpra-
cy z Valeo. Dzięki nim odzys-
kuje się energię wybiegu lub
hamowania, przetwarzaną
przez prądorozrusznik 48 V.
Można ją wykorzystać do za-
silania urządzeń elektrycz-
nych w pojeździe lub do
sprawnego ponownego roz-
ruchu silnika po jego wyłą-
czeniu np. na czerwonym
świetle. Renault Trucks wraz
ze szkołą wyższą Lyon INSA
pracuje nad zmniejszeniem
tarcia w napędach osprzętu
silnika, by zoptymalizować

sprawność układu mikrohyb-
rydowego.

Kluczowe dla oszczędności
w mieście jest właściwe za-
chowanie kierowcy, dlatego
Urban Lab 2 ma go wesprzeć
informacjami z infrastruktury.
Z pomocą firmy BeNomad
opracowano specjalne opro-
gramowanie nawigacyjne, by
zapewnić  taką łączność.
Przed każdą podróżą GPS
proponuje trasę, która jest
najbardziej efektywna pod
względem zużycia paliwa,
oceniając przewidywany czas
przejazdu i spalanie na wy-
branej trasie. Program skon-
figurowano tak, by brać pod
uwagę również ograniczenia
operacyjne pojazdu dystry-
bucyjnego. Urban Lab 2 wy-
korzystuje także połączenie
z infrastrukturą w celu opty-
malizacji przejazdu przez zie-
lone światła. Gdy zbliża się
do skrzyżowania z sygnali-
zacją, dostaje od niej infor-

mację i wylicza, czy lepiej ha-
mować, czy przyspieszać,
jeśli warunki i przepisy na to
pozwalają. Ogranicza to licz-
bę zatrzymań na światłach
i zużycie hamulców zasadni-
czych.

Podobnie jak w dalekody-
stansowych projektach Opti-
fuel Lab 1 i 2, partnerem opo-
nowym jest Michelin, który
opracował energooszczędne
opony dla pojazdów dystry-
bucyjnych. W tym celu użyto
technologii Infini-Coil, by za-
gwarantować bezpieczeń-
stwo i wytrzymałość opon,
oraz bieżnika „samoregene-
rujacego”, z ukrytymi krawę-
dziami odsłaniającymi się
w miarę zużycia. W mieszan-
ce nie żałowano krzemionki,
by zwiększyć trwałość i opo-
ry toczenia.

Renault Urban Lab 2: oszczędzanie w mieście

Urban Lab 2 będzie do końca 2018 r. krążył po Bordeaux,
zaopatrując typowych odbiorców miejskich. Renault Trucks
i partnerzy postawili sobie ambitny cel zmniejszenia zuży-
cia paliwa o 13% w porównaniu z równoważnym Renault
Trucks D Wide.

Dostępne dotychczas pod-
wozia Renault Trucks D WIDE
CNG, o jakich pisaliśmy m.in.
w poprzednim numerze,

opracowano z myślą przede
wszystkim o użytkownikach
komunalnych, instalując pio-
nowy wydech, by zwolnić

Nowe podwozie gazowe Renault Trucks już u klienta

miejsce na ramie. Oczywiście
było to niemałą przeszkodą
przy każdej innej zabudowie,
np. dystrybucyjnej, toteż od

tego roku jest oferowana tak-
że wersja z wydechem pozio-
mym. Jak na ironię, debiuto-
wała ona na listopadowych
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targach komunalnych Pollu-
tec w Lyonie, ale jest już
pierwszy klient z innej branży.
Zgodnie z tradycją, nowinki

Nowe podwozie D Wide CNG opracowane z myślą
o dystrybucji, w której ma znaczenie jak największa dłu-
gość nadwozia.

Jedziemy w zielone
technologiczne Renault zmie-
rzające do obniżenia emisji
sprawdza na sobie francuska
firma logistyczno-transporto-

wa STAF zajmująca się dys-
trybucją napojów i produktów
spożywczych w kontrolowa-
nej temperaturze.

Pod względem możliwości
zabudowy podwozie gazowe
z poziomym wydechem nie
różni się niczym od klasyczne-
go: to zamówione przez STAF
zostanie wyposażone w nad-
wozie chłodnicze o pojemno-
ści 50 m3 z agregatem Frigo-
block, który przyczyni się do

obniżenia hałasu pracy i emi-
sji. Napędza je 6-cylindrowy
silnik NGT9 o pojemności
8,9 l i mocy 320 KM, który
może być zasilany sprężo-
nym gazem naturalnym lub
biogazem, przez skrzynię au-
tomatyczną Allison ze zwal-
n iaczem hydraul icznym.
Nowe podwozie jest wyposa-
żane m.in. w tempomat
i przednie zawieszenie pneu-
matyczne.



Dachser podejmuje wyzwania logistyczne
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Dachser poszukuje innowa-
cyjnych rozwiązań obsługi
ostatniego etapu łańcucha
dostaw w europejskich metro-
poliach. Ostatnio uruchomił
projekt usprawnienia dostaw
na terenie Paryża. Celem jest
wypracowanie modelu dystry-
bucji miejskiej dopasowanego
do malejącej liczby dróg do-
jazdowych do centrum i coraz
bardziej restrykcyjnych limi-
tów emisji w tych obszarach.
Główne problemy stanowią
korki, niedobór miejsc parkin-
gowych i  strefy niskiej emisji.
W dużych miastach jest to
szczególnie widoczne w go-
dzinach szczytu, gdy cały
ruch jest skoncentrowany na
jednym obszarze. Efektem są
utrudnienia w komunikacji
i zanieczyszczenie powietrza.
Francuska stolica jest dosko-
nałym miejscem do wypróbo-
wania nowych metod dostaw,

zdobyte informacje zostaną
uwzględnione w narzędziach
informatycznych wykorzysty-
wanych przez oddziały Dach-
ser na całym świecie.

Działania koncentrują się na
nowych technologiach i spo-
sobach dostaw, które nie
będą przyczyniały się do zato-
rów drogowych i emisji. Jedną
z propozycji jest tworzenie mi-
krohubów, z których przesyłki

są odbierane w nocy i za po-
mocą specjalnych pojazdów
o niskiej emisji dostarczane
do sklepów i centrów handlo-
wych. W ramach testu Dach-
ser wykonuje w Paryżu dosta-
wy za pomocą elektrycznych
samochodów dostawczych
i rowerów cargo. Są to dobre
rozwiązania dla małych do-
staw o dużej częstotliwości,
mogą stać się preferowaną

formą w centrach dużych
miast z uwagi na mały hałas
i emisje. Warunkiem jest jed-
nak stworzenia infrastruktury
dopasowanej do specyfiki ta-
kich pojazdów. Elektryczne
samochody dostawcze mają
zasięg ok. 100 km, po przeby-
ciu których trzeba je ponow-
nie ładować. To wymaga kom-
pleksowego spojrzenia na lo-
kalizację mikrohubów.
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Angielski operator logis-
tyczny New Horizon Logistics
dobrał do floty dystrybucyjnej
Fuso Canter 7C15 Eco Hybrid,
licząc na poprawę wizerunku
ekologicznego i na oszczęd-
ności. To się potwierdziło:
dzięki połączeniu napędu die-
slowskiego z elektrycznym zu-
życie paliwa wynosi ok. 11,8 l/
100 km w trybie automatycz-
nym i nie więcej niż 15,7 l/100
km przy ręcznej zmianie bie-
gów. Oszczędności sięgają
nawet 50% w porównaniu
z konwencjonalnymi 7,5-tono-
wymi ciężarówkami, jakich
używa New Horizon, IVECO
Eurocargo spalającymi prze-
ciętnie 23,5 l ON na setkę.

Canter 7C15 Eco Hybrid ma
o ok. 800 kg większą ładow-
ność, zabierając do 3,3 t
ładunku. Wyposażona w nad-
wozie kurtynowe, hybrydowa
ciężarówka jest używana do
bliskiej dystrybucji w rejonach
gęsto zamieszkanych i w do-
stawach do szkół.

Fuso Canter 7C15 Eco Hybrid sprawdza się w Anglii

Hybrydowy Canter jest na-
pędzany 3-litrowym dieslem
o mocy 110 kW (150 KM) i 3-
fazowym elektrycznym silni-
kiem synchronicznym o mocy
40 kW (54 KM), wspomagają-
cym układ przez odzysk ener-
gii hamowania. Jest ona gro-
madzona w akumulatorze lito-
wo-jonowym, na który Fuso

udziela 10-letniej gwarancji
bez limitu przebiegu. Przy ru-
szaniu pojazd jest napędzany
wyłącznie silnikiem elektrycz-
nym, diesel pracuje na biegu
jałowym i jest dołączany do
napędu dopiero po przekro-
czeniu prędkości ok. 10 km/h.
Silnik elektryczny wspiera
spalinowy np. przy przyspie-

szaniu. Podwójny napęd ułat-
wi ł  wprowadzenie funkcj i
start/stop. Standardowym wy-
posażeniem hybrydowego
Cantera jest zautomatyzowa-
na 2-sprzęgłowa skrzynia bie-
gów Duonic przyczyniająca
się do obniżenia zużycia pali-
wa i poprawy komfortu prowa-
dzenia.

Dachser ma doświadcze-
nia w eksploatacji pojaz-
dów o obniżonej emisji.
Od ponad 2 lat w nie-
mieckim oddziale jeżdżą
hybrydowe Cantery, a w
Hiszpanii wypróbowano
akumulatorowy wózek
ciągnący przyczepę z do-
stawami w centrum his-
torycznych miast.

New Horizon
Logistics z angiel-
skiego Warwick
wybrała Fuso
Canter 7C15 Eco
Hybrid i nie żału-
je. Koszty opera-
cyjne są wyraźnie
mniejsze dzięki
większej ładow-
ności  i  dużo
mniejszemu, niż
w typowych cięża-
rówkach 7,5-to-
nowych, zużyciu
pal iwa: nawet
o 50%.
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R ynek samochodów dos-
tawczych do 3,5 t wystar-

tował na początku ub. roku
bardzo dziarsko i jeszcze je-
sienią miał się doskonale,
liczono na przekroczenie po-
ziomu 60 tys. nowych rejes-
tracj i .  Niewiele zabrakło:
ostateczny wynik to 59 812
samochodów, o ponad 12%
więcej niż w ub. roku, a więc
z niezłym przyrostem, ale da-
lekim od wcześniejszej eufo-
rii. Jej powodem było jednak
nie tyle realne zapotrzebowa-
nie, co chęć wykorzystania
końcówek pojazdów z silnika-
mi Euro 5, z założenia tań-
szych niż te spełniające wyż-
sze limity emisyjne, a do tego
oferowanych w bardzo atrak-
cyjnych cenach. W lipcu na-
stąpiła także zmiana przepi-
sów rejestracyjnych dotyczą-
cych pojazdów przebudowy-
wanych z furgonów na wielo-
osobowe. Stąd nietypowy
przebieg sprzedaży, zwycza-
jowo stromo narastającej ku

końcowi roku, a teraz też ros-
nącej, tylko w tempie zwol-
nionym w ostatnim kwartale.
W rezultacie wyniki grudnia
były gorsze o ponad 8% niż
w ostatnim miesiącu 2015 r.,
ale i tak był to najlepszy dla
handlowców mies iąc ub.
roku.

Poszczególni producenci
różnie wykorzystali ten popyt.
Na 1. miejscu utrzymał się
Fiat Professional, a Ducato
pozostał najchętniej kupowa-
nym samochodem dostaw-
czym na polskim rynku. Ale
marka jako jedyna notuje
spadek sprzedaży o 2,4%
i zmniejszenie udziału, a Du-
cato sprzedano o prawie 8%
mniej niż przed rokiem. Z dru-
giej strony, jego miejsce na
rynku w dużej mierze zajął
kuzyn Daily, który miał szalo-

ne branie, kończąc rok z wy-
nikiem 5171 pojazdów (tylko
do 3,5 t, łącznie 5939 szt.!),
o prawie 60% lepszym niż rok
wcześniej. Tym jednym mo-
delem IVECO wspięło się na
5. miejsce w rankingu. Po-
między nimi są Renault (któ-
rego Master też mocno nacis-
ka na Ducato), Ford i Peuge-
ot. Ciekawy układ, bo Transit
jest dopiero 8. na liście indy-
widualnej ,  a Peugeot ma
w pierwszej  „10” Boxera
i Partnera.

Pojedynek n iemieck ich
producentów rozstrzygnął na

swoją korzyść VW, ale Merce-
des-Benz może pochwalić się
ponad 20% poprawą sprze-
daży. Citroën podniósł sprze-
daż skromnie, mimo wysił-
ków, o których informowaliś-
my w połowie roku, Opel na-
tomiast do końca szedł jak
burza.  Zamykająca „10”
Dacia może być dla wszyst-
kich przykładem: prawie 22%
na plusie, pierwsze miejsce
w swojej klasie, ale tuż przed
Doblo. Jak to u nas pomaga,
nie żyłowanie ceny!

Dacia Dokker ma 6. miej-
sce w na polskim rynku i jest
najchętniej kupowaną fur-
gonetką.

Fiat Professional
na czele, ale...
Fiat Professional
na czele, ale...

Fiat 11 729

Renault 8559

Ford 6095

Peugeot 5472

IVECO 5173

VW 4801

Mercedes-Benz 4382

Citroën 3729

Opel 3268

Dacia 2332

Suma 59 812

+12,3%

Samochody dostawcze
do 3,5 t DMC w 2016 r.

..................................................................................................................................
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Sędziami konkursu są przedstawiciele najbardziej szanowa-
nych magazynów i portali transportowych, posiwiali w tru-
dzie m.in. testowania najrozmaitszych samochodów dostaw-
czych. Pierwszy z lewej to libero konkursu Mateusz Krasoń,
juror bez prawa punktowania, używany jako Wzorzec Kie-
rowcy ze względu na najwyższy wzrost oraz to, że napraw-
dę jest kierowcą pocztowego vana, łącząc to ze studiami.

Zmieniły się samochody,
zmieniły alianse. Teraz do-
stawczy Fiat w tej klasie jest
identyczny jak nowy Renault
Trafic, nazywa się jednak
Talento. Nowa Toyota Proace
z kolei do złudzenia przypo-
mina Citroëna Jumpy, który
w tym towarzystwie jako je-
dyny jest zupełnie świeżą
konstrukcją, bez łączności
z poprzednikiem, jeśli nie li-
czyć tego samego zakładu
produkcyjnego. MB Vito nie
zmienił się znacząco co do
wyglądu i wymiarów, ale po-
dobieństwo zewnętrzne do
wcześniejszej generacji jest
mylące, bo tu po raz pierw-
szy w tej klasie wprowadzo-
no wybór pomiędzy przed-
nim i tylnym napędem, pozo-

VANekspert

stawiając też fabryczny 4x4.
W przypadku VW Transpor-
tera też nie było rewolucji co
do sylwetki czy możliwości
przewozowych.

Gdy zatem do tegoroczne-
go konkursu stanęły (w kolej-
ności alfabetycznej):

Citroën Jumpy L2 2,0 HDi
150 KM,

Fiat Talento L2 1,6 Multijet
115 KM,

Mercedes-Benz Vito Kom-
pact 114 CDI,

Renault Trafic L2 1,6 dCi
Energy 120 KM,

VW Transporter L1 2,0 TDI
140 KM
poddaliśmy je wnikliwej oce-
nie obejmującej zarówno
czynniki łatwe do przelicze-
nia na punkty, jak i subiek-

tywne, w tym także szersze
spojrzenie na zmianę gene-
racyjną. Co my z tego mamy,
jako potencjalny użytkow-
nik? Gdzie producent po-
szedł rzeczywiście do przo-
du, a gdzie odfajkował po
wierzchu, żeby wyglądało
ładniej? Braliśmy wszakże
przy tym pod uwagę okolicz-
ności łagodzące, tj. fakt, że
wszyscy musieli wymienić

w tym czasie silniki na nowe,
odpowiadające zaostrzonym
normom emisyjnym, a to po-
chłonęło wielkie środki. Te-
goroczny konkurs l iznęła
norma Euro 6: dwa samo-
chody miały katalizatory SCR
i kolejny płyn eksploatacyjny
na pokładzie, roztwór Ad-
Blue. Ktoś mógłby zarzucić,
że to nieuczciwie zestawiać
ze sobą dwie generacje silni-

Samochody 1-tonowe by³y ju¿ raz bohaterami konkursu Samochód Dostawczy Roku: tytu³ po 2013 r.
przypad³ VW Transporterowi w starciu z Fiatem Scudo, jego bliŸniakiem Toyot¹ Proace, MB Vito, Renault
Trafic i Fiatem Doblo XL jako „1-tonowym inaczej”. Wszyscy uczestnicy byli w tym momencie u schy³ku
swego rynkowego ¿ycia i w ci¹gu tych kilku lat doczekali siê nastêpców, ka¿dy na swój sposób.

Pretendent            Masa w³asna, kg £adownoœæ, kg
wg producenta rzeczywista* deklar./rzeczyw.

Citroën Jumpy 1616 1800 1484/1300
Fiat Talento 1740 1880 1250/1110
MB Vito 1736 2000 1064/800
Renault Trafic 1880 1900 1122/1110
VW Transporter 1912 1940 888/860

* z pe³nym zbiornikiem paliwa, bez kierowcy

Ważenie rozwiało pewne iluzje, ale nie do konca. Jumpy
był znacznie cięższy, niż podaje producent, lecz miał naj-
solidniejsze wykładziny wnętrza, na które trzeba liczyć ok.
60 kg. Tym w Trafiku dajemy 40 kg, czyli bez nich ma iden-
tyczną tarę jak Talento. W Vito było sklejki na jakieś 50 kg,
producent ma do wytłumaczenia jeszcze ze 150 kg nad-
wagi. Transporter jak zwykle był prawomyślny.
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Citroën Jumpy Fiat Talento MB Vito Renault Trafic VW Transporter Talento/Trafic L1

Wymiary zewn., mm 4959x1920x1930 5399x1956x1971 4895x1928x1910 5399x1956x1971 4904x1904x1990 4999x1956x1971

(d³.xszer.xwys.)

Rozstaw osi, mm 3275 3498 3200 3498 3000 3098

Wymiary ³adowni, mm* 2512x1636x1397 2937x1662x1387 2586x1685x1391 2937x1662x1387 2572x1700x1410 2537x1662x1387

(d³.xszer.xwys.)

Szer. miêdzy wn. kó³, mm 1258 1268 1270 1268 1244 1268

Pojemnoœæ ³adunk., m3 5,3 6,0 5,5 6,0 5,8 5,2

Masa przyczepy ham., kg 2500 2000 2000 2000 2500 2000

Obci¹¿enie osi p/t, kg 1500/1800 1585/1650 1470/1470 1585/1650 1600/1550 1585/1650

Œredn. zawracania, m 12,4/12,9 13,2/13,7 11,1/11,8 13,2/13,7 11,9/- 11,8/12,4

(po œl. kó³/zewn.)

* dane producentów

Citroën Jumpy Fiat Talento MB Vito Renault Trafic VW Transporter

4,6 5,9 6,1 5,2 6,0 7,2 8,6 5,2 6,0 7,2 8,6 5,8 6,7 7,8 9,05,5 6,0 6,6

VANekspert

Konkurs służył także do oceny cech, które nie są punktowane, ale mogą wpłynąć na decyzje potencjalnego nabywcy. Jeśli
będę potrzebował samochodów mniejszych lub przeciwnie, o jak największej pojemności ładunkowej, ale nadal w ramach
tej klasy, czy znajdę je w obrębie jednego modelu? Poszczególni producenci mają różne pomysły na takie dylematy. PSA
zaczyna niżej i szybko kończy gamę Jumpy/Expert. Mercedes bardzo dobrze wykorzystuje zwartą sylwetkę Vito, winduje
pojemność blisko 7 m3, ale to już koniec. Renault, a za nim Fiat, sprytnie gra długością i wysokością, przy czym bazowy
model jest najmniej pojemny w tej stawce. VW Transporter tradycyjnie mieści najwięcej, jakikolwiek wariant by nie wybrać,
jako jedyny jest dostępny w wersji podwozie z kabiną, również podwójną. I jak tu nie być nr 1 na rynku?

m3 m3

m3 m3
m3
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Betonowy bloczek oporowy
jest doskonałym obciąże-
niem testowym. Czuło się
na szybko pokonywanych
zakrętach, jak duży moment
próbuje przewrócić samo-
chód! Ale wszystkie zawie-
szenia wypadły bardzo do-
brze, tylko Talento i Trafic
miały oceny poniżej 8 pkt.
ze względu na mniejszą
zwrotność, skutek dłuższe-
go rozstawu osi wersji L2.

ków, ale celem konkursu jest
wszechstronne wychwycenie
tego, co jest najlepsze na
rynku. Oba silniki Euro 6 wy-
padły najlepiej pod wzglę-
dem zużycia paliwa, co jest
raczej przejrzystym sygna-
łem: high tech  kosztuje
w momencie zakupu, ale
później się zwraca.

Były to samochody różne-
go pochodzenia, żaden nie
został specjalnie przyszyko-
wany na nasz test. Jumpy
i Trafic należą do flot centrali
i stąd bogatsze wyposaże-
nie, pozostałe zostały uży-
czone przez dealerów i są
nieco uboższe, co nie za-
wsze jest wadą. Porównywa-
nie identycznych Talento
i Trafika nie miałoby sensu,
podczas gdy zestawienie
dwóch różnych wersji silniko-
wych i odmiennego wyposa-
żenia umożliwia ocenę, co

tak naprawdę dostajemy za
większe pięniadze. Mocniej-
szy o raptem 5 KM silnik
TwinTurbo w Trafiku pracował
wyraźnie lepiej ,  t rochę
oszczędniej, a i skrzynię bie-
gów dostaje lepszą: warto.
Fiat i Renault są nieco dłuż-
sze niż pozostali uczestnicy,
co uwzględniamy przy oce-
nie wymiarów ładowni.

Przed wyruszeniem każdy
otrzymał na drogę betonowy
bloczek, produkt warszaw-
skiej MD Beton, firmy wielce
zasłużonej dla rozwoju pol-
skiej prasy transportowej
i przy tym o anielskiej do nas
cierpliwości. Bloczek powi-
nien ważyć 520 kg i tak też
było w 4 przypadkach, Talen-
to wyjechał z 460-kg obcią-
żeniem. Każdy samochód
został zważony na pusto
(bez kierowcy, ale z pełnym
zbiornikiem paliwa) i już na

tym etapie pojawiły się pierw-
sze niespodzianki. Citroën
Jumpy miał być superlekki,
a wypadł co najwyżej lekko.

Co mierzymy
i oceniamy:

I. Kabina kierowcy (maks.
10 pkt.)

wygoda foteli, zakres re-
gulacji, regulacja kierownicy,

czytelność wskazań przy-
rządów, sterowanie najczęś-
ciej używanymi funkcjami
(w tym regulacja wysokości
świateł),

jakość wykonania,
widoczność z miejsca kie-

rowcy, pole widzenia w lus-
terkach zewnętrznych,

skuteczność wentylacji
i ogrzewania,

miejsca na telefon, ubra-
nia, dokumenty A4,

możliwość zmieszczenia
3 osób.

Pod tym względem rysuje
się wyraźny podział na fran-
cuskie i niemieckie rozumie-
nie miejsca pracy, z grubsza
można je określić jako „biuro/
warsztat”. Pierwsza szkoła
stara się, żeby człowiekowi za
kierownicą było choć trochę
przyjemnie, druga koncentru-
je się na jego wydajności.
II. Ładownia (maks. 10 pkt.)

ładowność i pojemność
ładunkowa,

dostęp do ładowni (w tym
działanie blokad drzwi tyl-

nych w położeniu 90/180o

i bocznych po energicznym
odsunięciu),

przygotowanie do moco-
wania ładunku i fabryczne
osłony ładowni,

rozwiązania zwiększające
funkcjonalność ładowni
(przewożenie dłużyc, pod-
wieszenia pod sufitem itd.),

oświetlenie ładowni.
Tu lubimy się czepiać de-

tali, za jedne z ważniejszych
uważając ułatwienia załadun-
ku dużych opakowań, do eu-
ropalet włącznie. Przy czym
nie o palety w sensie drew-
nianych podstaw chodzi, tyl-
ko załadowane towarem,
często poza obrys. Ładując
palety trzeba zwolnić bloka-
dy tylnych drzwi i to ma być
do zrobienia jedną ręką,
w rękawicy, po ciemku. Jeśli
nie, lecą punkty karne.
III. Silnik, układ przeniesie-
nia napędu (maks. 10 pkt.)

dynamika samochodu,
elastyczność i kultura pracy
silnika,

przełączanie biegów (pre-
cyzja wybierania, si ły na
dźwigni),

hałas pracy w różnych re-
żimach.
IV.  Właściwości  jezdne
(maks. 10 pkt.)

działanie zawieszenia na
nierównościach,

zwrotność, siły na kierow-
nicy, precyzja kierowania

Testowa trasa jest rysowana na mapie Google, a później wychodzą takie kwiatki: drogi nie ma! Ale to samo może
przytrafić się kierowcy, który dostanie kurs do Hrubieszowa i da się zwieść nie aktualizowanej nawigacji. Silnik pracuje,
bo jest zimno, paliwo wycieka…
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przy większych prędkoś-
ciach,

skuteczność hamulców.
V. Codzienna funkcjonal-
ność i  bezpieczeństwo
(maks. 10 pkt.)

dostępy do miejsc obsłu-
gi codziennej w komorze sil-
nika,

łatwość wymiany żarówek,
dostęp do koła zapasowego,
gaśnicy i apteczki,

wyposażenie zwiększają-
ce bezpieczeństwo, seryjne
i dostępne jako opcja.

Uwzględniamy także zuży-
cie paliwa jako podstawowy
składnik kosztów eksploata-
cji. Mierzymy go, tankując
wszystkie samochody „pod
korek” na początku trasy
i podobnie uzupełniając pali-
wo pod jej koniec. Ponieważ
jedziemy w konwoju, w za-
sięgu wzroku, i regularnie
wymieniamy się za kierow-
nicą, wyrównuje się wpływ
różnych temperamentów sę-
dziów-kierowców i otrzymu-
jemy wynik miarodajny dla

To chyba właśnie tu Jumpy stracił szansę na zwycięstwo.
Próba zmieszczenia 3 osób w kabinie zakończyła się bar-
dzo umiarkowanym sukcesem. Zewnętrzny pasażer musi
opuścić szybę, by zapiąć pasy, środkowemu przeszkadza
konsola dźwigni zmiany biegów.

Po lewej klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Kapucy-
nów w Orchówku, pośrod-
ku bracia mniejsi samocho-
dowie, po prawej graniczny
Bug, a z góry nieustannie
leje. Warunki do sprawdza-
nia pola pracy wycieraczek
i sprawności usuwania pary
z szyb były wyśmienite.
Łatwo było ocenić także
skuteczność lusterek ze-
wnętrznych, która szybko
spadła do zera. Nawet tak
doświadczonym kierowcom
zdarzyła się sytuacja, w któ-
rej tylko alert elektroniczne-
go układu wizualizacji po-
zycji samochodu uratował
przez kontaktem ze słupem
oświetleniowym.

wybranej trasy. Zawsze pro-
wadzimy ją tak, by uzyskać
pełen przekrój dróg co do ja-
kości nawierzchni i prędko-
ści, jakie można rozwinąć.
Co roku dochodzi do pomy-
łek w nawigacji, dzięki którym
ten przekrój staje się jeszcze
bogatszy, niż początkowo
planowano, i tak też było tym
razem. Udało się nam poko-
nać fragment drogi krajowej
846, której tak naprawdę nie
ma, a także nadbużański od-
cinek 816-tki bardzo wymaga-
jącej remontu.

W sukurs przyszła także
pogoda, posypując śnie-
giem, mrożąc przygruntowo,
a w 2. dzień jazd lejąc jak
z cebra. W sumie, warunki do
testów, w jakich można po-
marzyć, ale wcale nie pojawi-
li się natychmiastowi fawory-
ci do 1. miejsca.

And the winner is…
Renault Trafic! To nie jest

wielka niespodzianka, jesteś-
my z nowym Trafikiem od
jego początków i można było
oczekiwać, że daleko zaje-
dzie w konkursie. W Renault
zrobiono kawał dobrej robo-
ty, poprawiając wszystkie
punkty, w których samochód
ustępował rywalom. Nieco
większa pojemność, spora
ładowność,  kwadratowy
przekrój ładowni to cechy,
dzięki którym lepiej wypełnia
różne funkcje,  jak ie  s ię
przed nim stawia. W ub. roku
Renault Polska sprzedała
„tylko” 849 ciężarowych Tra-
fików i aż 1480 mikrobusów,
te drugie wypadły najlepiej
na całym rynku! Dlaczego?
Wymiary mają znaczenie, ale
wyglądać też trzeba. Istot-
nym bodźcem dla projektan-

Wymiary kabiny Citroën Jumpy Fiat Talento MB Vito Renault Trafic VW Transporter

Szerokoœæ, mm 1490 1510 1550 1510 1540
Odleg³oœæ peda³u hamulca, mm
do krawêdzi siedziska 510 550 530 550 530
do oparcia fotela 1140 1140 1150 1080 1100
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Co do ładowni by night, wyróżnił się Jumpy, w którym tylna
lampka oświetla próg. Otwarte o 90o skrzydła drzwi nie prze-
słaniają świateł tylnych, zmniejszając ryzyko najechania na
pojazd w czasie przeładunku. Transporter ma tradycyjnie
tylne lampy znajdujące się w polu rażenia paletą, a skrzyd-
ła drzwi tak wykrojone, żeby było widać światła nocą. Moż-
na było prościej! W innych samochodach jest gorzej, ale
w Talento i Trafiku L2 skrzydła można złożyć o 270o.

Specjalnością
naszego kon-
kursu są próby
nocne. W każ-
dym samocho-
dzie dało się
dość swobod-
nie odczytać
mapę w świetle
lampki sufito-
wej.

tów jest rosnące zastosowa-
nie vanów do przewozu lu-
dzi, jest coraz więcej osobo-
wych wersji samochodów
klasy 1-tonowej. Ale wciąż
ścierają się dwie tendencje

w stylizacji  samochodów do-
stawczych. Jedni twierdzą,
że forma jest mało istotna
wobec funkcji, którą jest za-
rabianie pieniędzy na prze-
wożeniu ładunku, ludzi lub
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Silniki, zu¿ycie paliwa w teœcie

Citroën Jumpy 2,0 HDi 150 1997 cm3, 110 kW (150 KM)/4000 obr./min 6,7 l/100 km
370 Nm/2000 obr./min

Fiat Talento 1,6 MJ 115 1598 cm3, 85 kW (115 KM)/3500 obr./min 7,1 l/100 km
300 Nm/1750 obr./min

MB Vito 114 CDI 2143 cm3, 100 kW (136 KM)/3800 obr./min 6,5 l/100 km
330 Nm/1200 obr./min

Renault Trafic 1,6 dCi 120 1598 cm3, 88 kW (120 KM)/3500 obr./min 6,8 l/100 km
320 Nm/1500 obr./min

VW Transporter 2,0 TDI 140 1968  cm3, 103 kW (140 KM)/3500 obr./min 7,6 l/100 km
340 Nm/1750 obr./min

Samochód Kabina £adownia Uk³ad W³aœciwoœci Codzienna Premia Wynik
napêdowy jezdne funkcjonalnoœæ paliwowa koñcowy

Citroën Jumpy 7,2 6,6 9,4 8,6 7,8 +0,9 40,5 [2]

Fiat Talento 7,6 8,6 7,4 7,8 6,6 +0,5 38,5 [4]

MB Vito 7,2 6,2 7,2 8,0 8,8 +1,1 38,5 [4]

Renault Trafic 9,0 8,4 7,8 7,8 7,2 +0,8 41,0 [1]

VW Transporter 8,2 8,4 7,8 8,6 7,4 0 40,4 [3]

sprzętu. Taki samochód to
wg nich młotek, który ma bić
mocno i niezawodnie, przy
czym trzonek musi być gład-
ki i dobrze wyprofilowany,
a obuch trwały, o właściwej
masie i kształcie. Ten skąd-
inąd słuszny pogląd coraz
bardziej ustępuje staraniom
o atrakcyjny wygląd, które
również są w pełni uzasad-
nione. Kierowca vana nie jest
do niego przywiązany przez
całą dobę. Po pracy odpo-
czywa w mieszkaniu, które
chce mieć ładne i wygodne,
prywatnie jeździ samocho-
dem osobowym i zależy mu,
żeby sąsiedzi choć trochę
zazdrościli. Czy ma zmienić
poglądy o 180o, gdy wsiądzie
do swojego furgona? Nie,
powiedziano w Renault już
przy okazji poprzedniego
Trafika, który zaskoczył sty-
lem, ale pozytywnie.

Jeśli wrócić do postawi-
nych na wstępie konkurso-
wych wymagań, to odpo-
wiedzmy na podstawowe py-
tania. Który samochód mie-
ści więcej ładunku, niż po-
przednik z 2013 r.? Zużywa
dużo mniej paliwa? Ma nowe
rozwiązania zwiększające
funkcjonalność ładowni i wy-
godę załogi? Tak się zostaje
Samochodem Roku.

Szczególnie warty uwagi
jest downsizing silników spro-
wadzonych do pojemności
skokowej 1,6 l, ale o wystar-
czających osiągach. Renault
przysięga, że te Energy, z po-
dwójnym doładowaniem,
mają specjalnie dopracowaną
konstrukcję umożliwiającą
rozwijanie mocy do 145 KM
(moment 340 Nm) bez
uszczerbku dla trwałości.

Citroën jest po raz kolejny
na 2. miejscu, podobno naj-
gorszym? Formuła punktacji
konkursowej nie jest dosko-
nała, wciąż pracujemy nad jej
ulepszeniem. Obecna pozo-
stawia dużą swobodę sę-
dziom, wczuwającym się
w rolę szefa małej firmy. Co
bym wybrał dla siebie i swo-
jej załogi, która nie składa się
z setek anonimowych kie-
rowców? Przy takich założe-
niach nieraz drobne wady
wykryte w czasie jazd testo-
wych powodują utratę całych
punktów i to przydarzyło się
się Jumpy,emu. Miał wysoko
postawioną poprzeczkę,
jako najnowszy samochód
w stawce, skoczył dobrze,
u 2 sędziów zdobywając naj-
wyższe noty. Ale parę spraw
można było zrobić lepiej.

Pecha miał także Transpor-
ter, bo okazało się, że właś-
nie jego chcieliby kupić sę-
dziowie-szefowie! Tu też było
dwóch, u których zwyciężył,
pozostali punktowali wysoko
i sukces był w zasięgu. Ale
wkroczył księgowy: spalanie
140-konnego silnika Euro 5+
było wyraźnie większe, niż
rywali, niezależnie od tego,
jakie normy emisyjne speł-
niali. Podobna sytuacja mia-

ła miejsce w ub. roku, gdy
Caddy też spalił więcej, ale
miał zapas punktów i wywal-
czył nasze trofeum. Tym ra-
zem zabrakło, bo jest w no-
wym Transporterze wiele
miejsc,  na których t raci
z winy swoich projektantów.
Tworząc nową generację sa-
mochodów warto spojrzeć,
co dzieje wokół i trochę na-
giąć,  zamiast  kręcić s ię
z uporem wokół tego same-
go kanonu, twierdząc, że jest
perfekcyjny. Jest bardzo do-
bry, o czym świadczą wyniki
sprzedaży na świecie i w Pol-
sce (ponad 3,2 tys. szt. w ub.
roku, prawie 60% przyrost!),
ale za długo stoi w jednym
miejscu, a rywale gonią. Czy
wozi więcej niż T5?

To samo dotyczy nowego
MB Vito, który jest oczywiś-
cie nowocześniejszy niż po-
przednia generacja, stawia
nie spotykane wcześniej
możliwości wyboru rodzaju
napędu i jest otwarty na ukła-
dy poprawiające bezpieczeń-
stwo niczym w limuzynach
marki. Tylko jak to przekłada
się na cechy bezpośrednio
dotyczące użytkownika w sa-
mochodzie takim, jak testo-
wy, nawet bez czujników co-
fania? Pojemność nie jest

większa, ładowność może
być, za dopłatą. Kabina jest
nowa, ale nie zyskała zna-
cząco na przestrzeni czy
funkcjonalności, a maleńkie
lusterka zewnętrzne nie za-
stąpią czujników.

Mocną stroną Vito jest na-
pęd, zużycie paliwa wyszło
śmiesznie małe.

Fiat Talento spalił więcej,
ale to właściwie jedyna jego
wada. Owszem, silnik praco-
wał z większym wysiłkiem,
ale nie miało to dużego wpły-
wu np. na hałas w kabinie.
Był nieco głośniejszy niż
Trafic na wysokich biegach,
lecz o 1 dB cichszy przy 110
km/h na najwyższym przeło-
żeniu. W ocenie punktowej
Talento nie mógł nazbierać
tyle samo, co Trafic ze wzglę-
du na uboższe wyposażenie.
Wymaga wyjaśnienia ocena
za ładownię: byli sędziowie
stosujący bezwzględnie za-
sadę „większy wymiar=wię-
cej punktów”, a goła ładow-
nia Talento była minimalnie
większa, niż obudowana
w Traf iku. Różny był  też
wpływ na ocenę wnęki do
przewożenia dłużyc, którą
miał Renault jako jedyny z 3
samochodów, w których wy-
stępuje taka opcja.
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Citroën Jumpy

Duża ładowność,Duża ładowność,Duża ładowność,Duża ładowność,Duża ładowność,
niezła pojemnośćniezła pojemnośćniezła pojemnośćniezła pojemnośćniezła pojemność
Mocne i oszczędneMocne i oszczędneMocne i oszczędneMocne i oszczędneMocne i oszczędne
silnikisilnikisilnikisilnikisilniki

WWWWWąska kabina 2,5-ąska kabina 2,5-ąska kabina 2,5-ąska kabina 2,5-ąska kabina 2,5-
osobowaosobowaosobowaosobowaosobowa
Małe lusterkaMałe lusterkaMałe lusterkaMałe lusterkaMałe lusterka
zewnętrznezewnętrznezewnętrznezewnętrznezewnętrzne

N ajnowszy w tym towa-
rzystwie Jumpy jeszcze

raczkuje, nie ma pełnej gamy,
na początek wypuszczono na
rynek wersję o najbardziej
popularnej wielkości. Jedną
z największych przewag mo-
delu PSA/Toyoty miała być
rekordowa ładowność, uzys-
kana dzięki lekkiej konstruk-
cj i ,  powiązanej platformą
z samochodami osobowymi
i minivanami Grupy. Nie stoi
to, jak twierdzi producent, na
przeszkodzie tworzeniu wer-
sji o DMC sięgającej 3100 kg,
co wzbudzało powątpiewanie
sędziów.

Choć testowy egzemplarz
nie był aż tak dobry, jak obie-
cywano, faktycznie może
przewieźć najwięcej. Nic też
na trasie nie wskazywało, by
miał przedwcześnie przeła-
mać się pod ładunkiem nie
stanowiącym nawet połowy
dopuszczalnego obciążenia!
Deklaracje co do możliwości
ciąg-nięcia przyczepy też są
wysokie, jak na samochód
przednionapędowy: 2,5 t, je-
śli nie zważać na przepisy.
Już co do masy zestawu PSA
spuszcza z tonu... Szkoda, bo
silnik 150 KM ma duży zapas
osiągów, nawet jeśli czuje się
w czasie jazdy, że elektronika
kontrolująca emisję trochę tłu-
mi jego zrywność.

Kolejnym założeniem twór-
ców była jak najbardziej
zwarta sylwetka, co tłumaczy
się możliwością parkowania
w każdym garażu, także pod-
ziemnym. To widać nawet na
naszych zdjęciach zbioro-
wych, na których Jumpy wy-
gląda jak najmniejszy uczeń
w klasie, a w praktyce wpro-
wadziło chyba niepotrzebne
ograniczenia.

Jumpy miał być kompakto-
wy, a sporo przestrzeni za-
bierają  silniki wymagające
intensywnego chłodzenia.
Udało się osiągnąć „złoty
środek”, starczyło miejsca
na kabinę o zadowalającej
długości. Gorzej z możliwoś-
cią przechodzenia na prawą
stronę, konsola dźwigni
zmiany biegów ogranicza
wygodę pasażera pośrodku.

Za ile? Do testu stanął Jumpy o długości „M” w najmocniejszej wersji, jaką można kupić ze
zwykłą skrzynią biegów: 2,0 BlueHDi 150 KM. Silnik spełna Euro 6 i ma start/stop. W droższej
kompletacji Club taki samochód ma cenę wyjściową 99 tys. zł netto, niemałą, ale to już dość
kompleksowe rozwiązanie problemów transportowych co do ładowności czy pojemności. Do
tego, na pokładzie było mnóstwo wyposażenia dodatkowego, które wielu polskich użytkowni-
ków dostawczych vanów zobaczy po raz pierwszy w życiu. Swoim zwyczajem, PSA zbiera je
w pakiety, które trzeba starannie przeanalizować ze sprzedawcą, bo może się okazać, że nie
biją po portfelu. Cały pakiet elektroniki „Bezpieczeństwo” to niecałe 6 tys. zł, pierwszy
„dzwon”, jakiego uda się uniknąć, zwraca koszt z nawiązką.

Praktyczny przekrój ładowni, fabryczne osłony wszystkich powierzchni w niezłej cenie (2400
zł), skuteczne oświetlenie, w miarę proste zwalnianie blokad drzwi tylnych, duża szero-
kość drzwi bocznych w świetle – mały Jumpy dobrze wykonuje swoją robotę.
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Nowoczesna, wygodnaNowoczesna, wygodnaNowoczesna, wygodnaNowoczesna, wygodnaNowoczesna, wygodna
kabinakabinakabinakabinakabina
Duża pojemnośćDuża pojemnośćDuża pojemnośćDuża pojemnośćDuża pojemność
i ładownośći ładownośći ładownośći ładownośći ładowność

Gorsze wykorzystanieGorsze wykorzystanieGorsze wykorzystanieGorsze wykorzystanieGorsze wykorzystanie
wymiarówwymiarówwymiarówwymiarówwymiarów
Mniejsza zwrotnośćMniejsza zwrotnośćMniejsza zwrotnośćMniejsza zwrotnośćMniejsza zwrotność

Fiat TalentoF iatowi zawsze było do
Renault blisko, więc jak

mu z PSA wychłódło, wrócił
do dawnej współpracy. Tym
razem societa franco-italiana
ma skromniejszy zakres, po-
lega na przyjęciu do sieci
Fiat Professional Trafika z in-
nymi logami, a zatem wszel-
kimi dobrodziejstwami i ogra-
niczeniami już istniejącej
konstrukcji.

Nie ulega wątpliwości, że
skorzystano z dobrego źród-
ła, zyskując samochód o bar-
dzo dobrych właściwościach
użytkowych, od silnika po
ładownię. Co do napędu, tra-
filiśmy na końcówkę Euro 5+
i silnik 115-konny z turbo-
sprężarką o zmiennej geo-
metrii. Przy zadanym mu ob-
ciążeniu, na testowej trasie
wymagającej, lecz płaskiej
poza podlubelskimi pagórka-
mi, nie miał żadnych proble-
mów. Różnica w zużyciu pa-
liwa względem niewiele moc-
niejszego silnika TwinTurbo
w Trafiku wykazuje jednak,
że lepsze jest wrogiem do-
brego! Specyfikacja Base nie
obejmuje schowka zamyka-
nego siedziskami pasaże-
rów, szkoda, ale pozostaje
tam spora otwarta przestrzeń
na dużą torbę. O prostsze ra-
dio też nie ma co kruszyć
kopii, jest klimatyzacja, moż-
na ruszać w trasę daleką
z pełnym ładunkiem czy
bliższą z 3-osobową ekipą
w kabinie i sprzętem na bu-
dowę z tyłu.

Przy czym warto wytknąć,
że Talento, jak i Trafic, muszą
mieć nadwozia o długości
L2, by skutecznie walczyć
pojemnością z rywalami. Ale
nie wypadają przy tym cięż-
ko. Pod tym względem warto
mieć mały, lekki silnik, który
oby trwał wiecznie.

Za ile? W momencie testu długi Fiat Talento 115 KM Base kosztował wg cennika 86
tys. zł, z opcji dostał niewątpliwie potrzebne czujniki cofania za 1,1 tys. zł i równie przy-
datne tylne drzwi z lewym skrzydłem składanym na ścianę, a drugim prawie, kąt 255o

umożliwia odsunięcie przy tej pozycji drzwi bocznych – to dobrze wydany 1 tys. zł. Ale
od razu dostaliśmy rabat i takim Fiatem można było wyjechać za niecałe 73 tys. zł netto.
Pakować proszę! Taka okazja niestety się już nie powtórzy, teraz obowiązuje Euro 6,
a wraz z nią 1. sensowy silnik Talento ma 120 KM, a targować trzeba się od 88,5 tys. zł
netto – też nieźle.

W ładowni można dokładnie obejrzeć strukturę nadwozia, ale nie po to kupujemy samo-
chód dostawczy. Golasy nie powinny w ogóle opuszczać fabryki, chyba, że od razu zosta-
nie zastrzeżone, że to pod chłodnię albo mikrobus. A może nawet wtedy warto coś poło-
żyć na podłogę, żeby nie kusiło licha!

Kabina jest przestronna,
zostawiając miejsce dla wy-
sokiego kierowcy, który
swobodnie dopasuje sobie
położenie kierownicy i wy-
godnego fotela. Tablica ma
cyfrowy prędkościomierz,
wszystkie informacje są
w zasięgu wzroku, jakość
wykonania jest niezła.
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Za ile? Z klimatyzacją, tylnymi drzwiami 2-skrzydłowymi, podwójną ławką pasażerską
i kiepskim radiem fabrycznym Vito 114 wypadł na niecałe 108 tys. netto, wyraźnie powyżej
rywali. A jeszcze warto by ładowność zwiększyć, może dokupić coś z systemów bezpie-
czeństwa, chociażby czujniki cofania? Cena to też konsekwencja tylnego napędu, który
przynosi tylko jedną korzyść: lepszą zwrotność.

Spora pojemnośćSpora pojemnośćSpora pojemnośćSpora pojemnośćSpora pojemność
niedużego samochoduniedużego samochoduniedużego samochoduniedużego samochoduniedużego samochodu
Oszczędne silnikiOszczędne silnikiOszczędne silnikiOszczędne silnikiOszczędne silniki

KKKKKabina ciasnaabina ciasnaabina ciasnaabina ciasnaabina ciasna
i ponurai ponurai ponurai ponurai ponura
Ograniczona funkcjoOgraniczona funkcjoOgraniczona funkcjoOgraniczona funkcjoOgraniczona funkcjo-----
nalność ładowninalność ładowninalność ładowninalność ładowninalność ładowni

Mercedes-Benz VitoN ie czekając na wyniki na-
szego konkursu, Merce-

des-Benz Vans sprzedawała
Vito, 2016 r. był najlepszy
w historii dla tego modelu.
W listopadzie, gdy my kręci-
liśmy się wokół Hrubieszo-
wa, wyniki sprzedaży popra-
wiły się o ponad 26% w po-
równaniu z rokiem poprzed-
nim, natomiast Viano aż
o 64% i może tu leży pies po-
grzebany. Mercedes chce
mieć w tym samym opako-
waniu dużego luksusowego
minivana, któremu dobrze
służą tylny napęd i sylwetka
z wydłużonym przodem
i mocno pochyloną szybą.
A w furgonie nie, zwiększają
masę własną, pogarszają wi-
doczność z miejsca kierowcy
i ogólną kompozycję nadwo-
zia. Wywinięto się zgrabnie
co do pojemności. Z danymi
producenta nie polemizuje-
my: ładownia jest szeroka
i ma niezłą wysokość, mimo
mostu pod spodem. Ale wy-
miar długości po podłodze
jest  naciągany wnęką
w ściance działowej, wnika-
jącą do kabiny, ze szkodą dla
niej. Jeśli wozi się większe
opakowania, jest mniej, a już
całkiem mało (240 cm), gdy
zaczną s ię one opierać
o przetłoczenie ścianki. Do-
datkowo, zmniejsza ono
znacznie światło bocznych
drzwi. To strata punktów.

Ładowność jest najmniej-
sza w stawce testowanych
samochodów, ale w konkur-
sie startował Vito o DMC
2800 kg. Może taka wersja
ma jakiś głębszy sens
w przypadku długości Kom-
pakt, ale nie potrafimy go
przeniknąć, a już na pewno
nie na naszym rynku. Vito ma
nawet 2 wersje o zwiększo-
nej ładowności, o DMC 3,05
lub 3,2 t, za dopłatą do nie-
małej ceny wyjściowej.

Szeroko między wnękami kół, skrzydła drzwi są przytrzymywane w kolejnych pozycjach
przez samoczynne blokady w zawiasach. Boczne drzwi mają
ograniczone wykorzystanie, przetłoczenie ścianki utrudnia
ruchy nawet przy ręcznym przeładunku dużych opakowań.

W zwartej sylwetce Vito wy-
krojono miejsce dla wyso-
kiego kierowcy, ale kosztem
przetłoczenia ścianki dzia-
łowej. O ile fotel jest wy-
godny w niemieckim stylu,
czyli dobrze uformowany
i twardy, to pozycja za kie-
rownicą nie bardzo, tu naj-
wcześniej czuje się kilomet-
ry w części ciała stykającej
z nim bezpośrednio.
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WWWWWygodna, nowoczesnaygodna, nowoczesnaygodna, nowoczesnaygodna, nowoczesnaygodna, nowoczesna
kabinakabinakabinakabinakabina
PPPPPraktyczny kształtraktyczny kształtraktyczny kształtraktyczny kształtraktyczny kształt
ładowniładowniładowniładowniładowni

Gorsze wykorzystanieGorsze wykorzystanieGorsze wykorzystanieGorsze wykorzystanieGorsze wykorzystanie
wymiarówwymiarówwymiarówwymiarówwymiarów
Mniejsza zwrotnośćMniejsza zwrotnośćMniejsza zwrotnośćMniejsza zwrotnośćMniejsza zwrotność

Za ile? Tu też są same dobre informacje. Testowy Trafic był modelem przejściowym,
teraz ma silniki Euro 6 i ten „zwykły” z pojedynczą turbosprężarką rozwija 120 KM, a L2H1
kosztuje 83,7 tys. zł w kompletacji Pack Clim, już bardzo gotowej do jazdy. Pozycje tak
ciekawe jak czujniki cofania i tempomat/ogranicznik prędkości są spakowane w tani
pakiet, którego nie kupi tylko kompletny dudek. Słabszy silnik TwinTurbo znowu ma tylko
5 KM więcej, ale jego poprzednik zrobił całą testową trasę w trybie Eco i zgarnął niemało
punktów za niskie spalanie. Warto wydać 3,5 tys. zł więcej; Renault ma jeszcze takie pro-
mocje, że sprzedaje wersję 145 KM w cenie 125 KM – jak tu nie zostać Samochodem
Roku?

Renault Trafic

Wygodnie zwalnia się blokady skrzydeł drzwi tylnych, duże dźwignie da się odciągnąć
rękoma w grubych rękawicach. Przy L2 można je odchylić na ściany, co jest ważnym
uzasadnieniem wyboru dłuższej wersji! Do dyspozycji jest cała długość ładowni, nie skra-
ca jej ścianka działowa, nie wchodzi też w światło drzwi.

Wcześniej Trafic miał pod-
wyższony dach kabiny, efekt
Jumbo pomagał zajmować
miejsce za kierownicą
i dawał więcej przestrzeni
nad głową. Teraz tego nie
ma, ale bez krzywdy dla kie-
rowcy, jest dość miejsca na-
wet na 3 osoby. Siedząca
pośrodku musi omijać kola-
nami dźwignię zmiany bie-
gów, co jest do zrobienia.

J est teoria, że przyszłość
należy do samochodów

grupowych, produkowanych
z wykorzystaniem efektu ska-
li oraz wymianą know how
i  gotowych podzespołów
między partnerami. Jeśli to
prawda, to Trafic, znany tak-
że pod innymi nazwami
z marek Opel, Vauxhall, Nis-
san i Fiat, jest pojazdem pan-
europejskim o niezachwianej
pozycji. Bije przy tym francu-
skiego rywala, dostępnego
raptem u 3 marek.

Jeśli spojrzeć na punktację,
przewaga nie jest już duża,
ale jednak. Nowy Trafic jest
starannie przemyślany pod
kątem zbieżnym z ocenami
konkursu: tak, by wykonał
swoją robotę, a przy tym nie
pognębił obsługującego go
człowieka. Został zaprojekto-
wany, by wyróżniać się z tłu-
mu podobnych furgonów na
ulicy, a jednocześnie nie stra-
cił na praktyczności. Wspo-
mnijmy tu wysoko ulokowane
światła, skuteczną osłonę bo-
ków przed uszkodzeniem,
lusterka 2-zwierciadłowe. Po-
dobnie jest w kabinie: prosto,
czytelnie i ładnie. Do tego,
wozi dużo. To, że raczej po-
winien być wybierany w dłuż-
szej wersji nadwozia, zostało
powszechnie zaakceptowa-
ne: taką kupuje 85% polskich
klientów. Wersje z wysokim
dachem stanowią u nas kilka
% sprzedaży, ale fakt, że pro-
ducent daje taki wybór, do-
brze o nim świadczy. Dodat-
kowe ulepszenia, jak scho-
wek pod kanapą pasażerską
dostępny przez klapę
z ładowni, przyniosły ekstra
punkty konkursowe: to ideal-
ne miejsce np. na pasy czy
siatki do mocowania ładunku.
Kto kombinuje, ten wygrywa.
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VW TransporterJ ako Międzynarodowy Sa-
mochód Dostawczy z ub.

roku i potomek naszego SDR
sprzed kilku lat, Transporter
był faworytem. Przed konkur-
sem sędziowie musieli za-
przysiąc, że nie będą mu
przyznawali punktów tylko za
to, że jest z VW. Nie pomog-
ło. Raz dobrze pomyślany,
Transporter  w kole jnych
wcieleniach trzyma poziom
i nie o markę tu chodzi, on
rzeczywiście może najlepiej
pomóc w każdej robocie.
Jest najbardziej pojemny
z m2 zajmowanej na drodze
powierzchni, może wziąć
sporo towaru, z tym samym
zastrzeżeniem, co w Vito: po
co komu tutaj te 2800 kg
DMC? Do wożenia waty?

Co by nie wozić, kierowca
czuje się w nim najlepiej i naj-
wygodniej może zmieścić
obok siebie dwóch pomocni-
ków. Nie może być mowy
o komforcie, ale da się bez-
piecznie prowadzić. Bardzo
dobre wrażenie robi postrze-
galna jakość wykonania kabi-
ny, za którą idzie jakość sły-
szalna, a właściwie niesły-
szalna w czasie jazdy. Tu nic
nie skrzypi, nie puka i nie
szumi. Wszystkie testowane
samochody są pod tym
względem na wysokim pozio-
mie, a Transporter najwyżej.

Powiedziawszy to, podtrzy-
mujemy także, że jest on mis-
trzem we wkurzaniu sędziów
konkursu detalami, które są
drobne, ale zebrane razem
mogą zaważyć o zwycięs-
twie. Od lat źle jest rozwiąza-
na blokada tylnych drzwi,
k iepskie są lusterka ze-
wnętrzne, brak standardowe-
go komputera pokładowego
podającego zużycie paliwa,
nie ma sery jnych pasów
chroniących nadwozie.
W najnowszym modelu VW

Uśmiech Mateusza mówi
wszystko: kabina Transpor-
tera zdobyła najwyższą oce-
nę. Ale VW nie ułatwił pra-
cy biurowej, wciąż nie ma
wygodnego miejsca na te-
lefon, a półka na dokumen-
ty na tablicy przyrządów po-
winna być zamykana, bo
powodują refleksy w szybie.

Za ile? Do konkursu stanął samochód z „rozruchowej” serii Transporterów, z silnikami Euro
5+ kierowanymi na rynki czułe na koszt zakupu. Rzeczywiście, w cennikach padały wtedy
sumy wielce zachęcające. Chcąc mieć silnik o mocy sporo ponad 100 KM w tym roku, trzeba
już sięgnąć po 150-konny Euro 6, szykując w budżecie co najmniej 98,6 tys. zł, przy podstawo-
wej ładowności, bez wyposażenia, jakie powinno bezwzględnie znaleźć się w samochodzie
roboczym (miał je zresztą egzemplarz testowy). Ale taki silnik już będzie miał start-stop i sys-
tem odzysku energii, zapewne nie powtórzy się wpadka paliwowa.

Przekrój i dostęp do ładowni Transportera od tyłu nie są optymalne, co wiadomo nie od
dziś. Broni się ona dużą pojemnością. W standardzie są tworzywowe osłony ścian, podło-
gę dostaje się blaszaną i trzeba o nią zadbać we własnym zakresie.

nie wysilił się na żadne po-
mysły zwiększające funkcjo-
nalność, jak choćby klapa do
przetykania dłużyc w prze-

grodzie. Szczęście, że tym
razem dostaliśmy silnik 140-
konny, bo z tym o stopień
słabszym wciąż są stosowa-

ne skrzynie 5-biegowe, z mu-
zeum chyba. Ale właśnie pa-
liwożerność silnika zadecy-
dowała o porażce.

3939393939
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Fiat Talento VW Transporter Citroën Jumpy Renault Trafic MB Vito

Było blisko! Po pod-
liczeniu punktów w 5
konkursowych katego-
riach Transporter oka-
zał się najlepszy. Naj-
wyższą ocenę zdobył
za właściwości jezdne,
co też nie było zasko-
czeniem. Od czasów
T4 wiadomo, że w tej
klasie najprzyjemniej
prowadzi się dostaw-
cze VW. Z zalet bar-
dziej wymiernych: wy-
różnia się dużą pojem-
nością ładunkową nie-
zależnie od wariantu
nadwozia i może sporo
przewieźć, nawet jeśli
wymaga to dopłaty.
Wysoko punktuje kabi-
na, przekonująca wy-
soką jakością wykona-
nia, wygodnie miesz-
cząca nawet 3 osoby
i praktyczna. Niestety,
T6 przepalił prowadze-
nie, zużywając najwię-
cej pa-liwa na testowej
trasie, i tu można by
zadać pytanie: czy nie
byłby mimo to pierw-
szy, gdyby nie stracił
ułamków punkta za
praktyczne ulepszenia,
jakie producent zlekce-
ważył, i detale, których
nie chciał poprawić?

PSA n ie  powinno
czuć się rozczarowane
2. miejscem najnowo-
cześniejszego ze star-
tujących w konkursie
samochodów. Jumpy
potwierdził obiecane
zalety: dużą ładow-
ność,  nowocześnie
urządzone mie jsce
kierowcy,  k tóry ma
w czasie jazdy łatwy
dostęp do informacji
ułatwiających jej oce-
nę, bardzo dobre właś-
ciwości jezdne. Naj-
mocniejszy w stawce
silnik okazał się jed-
nym z liderów ekono-
miczności. Ale w kilku
konkurencjach Jumpy
stracił po dziesiętne
punkta, tu za wąską
kabinę, tam za małą
szerokość drzwi bocz-
nych czy lusterka ze-
wnętrzne, w których
niewiele widać, nawet
jak są czyste. Takie
drobiazgi mogą wpły-
nąć na decyzję, jeśli
wybiera się samochód
spośród wyłączn ie
bardzo dobrych.

Ten sukces to kolej-
ny medal dla modelu,
który od lat  mocno
podgryza liderów ryn-
ku 1-tonówek. Renault
bardzo umiejętnie go
poprawił. Nowy Trafic
ma większą pojem-
ność ładunkową, ułat-
wia przewiezienie nie-
poręcznych ładunków,
przoduje pod wzglę-
dem rozwiązań, które
uprzyjemniają pracę.
Nowa kabina jest funk-
cjonalna, a małe silni-
ki mocne i wydajne,
przyczyniając się do
obniżenia TCO.

A na początek nie
płaci się za to dużo –
to  bardzo pomaga
znaleźć drogę do
klientów.

MB Vito rozpoczął
rywalizację od utarcia
nosa rywalom: choć
był najcięższy i miał
silniki o największej
pojemności skokowej,
zużył najmniej paliwa
na t ras ie.  Niestety,
nadwaga tylnonapę-
dowego samochodu
zadecydowała o jego
porażce w ocenie
zdolności przewozo-
wych. Nie mógł odzys-
kać strat sporą pojem-
nością ładunkową, po-
nieważ nie da się jej
w pełni wykorzystać
na skutek ukształtowa-
nia ścianki działowej.
Zwiększenie długości
ładowni wzdłuż podło-
gi źle wpływa na prze-
stronność kabiny. Tu
kierowca czuje się naj-
bardziej  klaustrofo-
bicznie i ma najmniej
miejsca na przedmioty
potrzebne mu w pod-
róży. Marka, wysoka
wartość rezydualna, to
wszystko wiemy, ale
punktac ja  tego n ie
przewiduje.

4040404040

Zgodnie z zasadą
konkursu, oceniamy
konkretny samochód,
jak kl ient,  który go
kupi ł  na podstawie
opowieści sprzedawcy
i zgody co do ceny.
Wyjechał bez wykła-
dzin ścian i podłogi?
Jeśli to wynik wcale nie
rzadkiego „przyosz-
czędzenia”, ładownia
zostanie szybko zruj-
nowana. Jeżeli zdecy-
dował się na tańszą
wersję, z prostszym sil-
nikiem, straci na więk-
szym zużyciu paliwa.
Kontentując się specy-
fikacją Base, nie sko-
rzysta z potencjału pro-
jektu, który jest otwar-
ty na wiele pozycji po-
prawiających komfort
i bezpieczeństwo dale-
ko ponad to, co mógł
zaoferować Scudo.

Wykona natomiast
swoją robotę co naj-
mniej równie sprawnie,
jak rywale, pod wzglę-
dem ładowności, po-
jemności itd. nie ma
powodu do komplek-
sów. Dobry samochód
w sprawdzonej sieci?
Brać!

38,5 40,4 40,5 41 38,5
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N a miejsce pierwszych jazd nowym
Crafterem wybrano drogi hiszpań-

skiej Andaluzji, w okolicach malowniczej
Almerii. Tam kręcono ostatni sezon „Gry
o tron” i wszystko pasuje: wszak od
września Crafter nosi tytuł International
Van of the Year 2017.

Crafter został doceniony w konkursie
za ekonomiczność, funkcjonalność
i praktyczność na co dzień, zawdzięcza-
ne m.in. większej ładowności i pojem-
ności ładunkowej oraz dużej liczbie wer-
sji nadwoziowych. Wkrótce oferta obej-
mie 6 modeli bazowych, o 3 długoś-
ciach i 3 wysokościach nadwozia. Na-
pędzane są koła przedniej osi, ale poja-
wią się wersje tylnonapędowe i napęd
na 4 koła (4Motion). Silnik 2,0 TDI jest
jeden, w 3 wariantach mocy: 75 kW
(102 KM), 103 kW (140 KM) lub BiTur-
bo 130 kW (177 KM). Skrzynia biegów
może być mechaniczna 6-biegowa lub
8-stopniowa automatyczna. Łącznie
będzie do wyboru 69 wariantów nowe-
go Craftera.

W wersji Van i Kombi otrzymamy sa-
mochód z nadwoziem o długości 5986
mm, 6836 mm lub 7391 mm i wysoko-
ści 2355 mm, 2590 mm lub 2788 mm.
Do tego dochodzą podwozia z poje-
dynczą lub podwójną kabiną w różnych
długościach i ew. fabrycznymi zabudo-
wami skrzyniowymi lub wywrotkami.
W furgonach, szerokość ładowni mię-
dzy nadkolami wynosi 1380 mm, a mak-

symalna długość 4855 mm daje nowe-
mu Crafterowi najlepszy wynik w klasie.
Otwór drzwi bocznych ma szerokość
1311 mm, można bezpiecznie ładować
europalety w poprzek. Możliwości prze-
wozu wszelkich standaryzowanych opa-
kowań są teraz lepsze, niezależnie od
wielkości nadwozia w ładowni można
zmieścić najwięcej europalet i kontene-
rów rolkowych w tej klasie. W najdłuższej
wersji we wnętrzu zmieści się 9 kontene-
rów rolkowych, a w Crafterze z nadwo-
ziem średniej długości z pojedynczymi
kołami z tyłu 6 europalet albo 4 palety
Eur3 (1x1,2 m), co jest najlepszym wyni-
kiem w tym segmencie. Pomimo nowej
architektury ładowni do nowego Crafte-
ra można przełożyć z poprzedniego mo-
delu systemy szafek Sortimo, Bott,
Würth, Aluca. Podłoga, wykonana z 5-
warstwowej sklejki z drewna bukowego
powleczonej wysokoodpornym tworzy-
wem sztucznym, tworzącym powierzch-
nię przeciwpoślizgową i odporną na dzia-
łanie promieni UV, ma mocowania do
szafek popularnych producentów oraz
wzdłużne i poprzeczne profile.

Do jazd dziennikarskich Volkswagen
przygotował kilkanaście furgonów, kom-
bi i skrzyń z podwójną kabiną, z wszyst-
kimi typami silników i napędem na oś
przednią. Od połowy roku Crafter bę-
dzie oferowany z napędem na tylne
koła. Dzięki niemu wzrośnie również
DMC: do 5,5 t. Na 4x4 musimy pocze-
kać tak samo długo.

Dobre wrażenie zrobiła kabina. Miej-
sce kierowcy wykonano z materiałów
wysokiej jakości, wygląda na odporne
na zużycie i trudy dnia, jest ergonomicz-
ne i powinno dać się łatwo utrzymać
w czystości. Volkswagen zaprojektował
tablicę rozdzielczą tak, by była najbar-
dziej praktyczna. Przewidziano miejsca
na telefon komórkowy, skaner kodów

VW Crafter gra o tron

Pakiet wyposażenia Trendline zawie-
ra chromowaną osłonę chłodnicy,
specjalne pokrowce na fotele, chro-
mowane listwy ozdobne przy włącz-
nikach i innych elementach wnętrza.
Seryjny jest fotel kierowcy o podwyż-
szonym komforcie, światła przeciw-
mgłowe i doświetlające zakręty,
2 dodatkowe gniazda 12 V w kabi-
nie, półki z lampkami do czytania
pod sufitem, oświetlenie progu i za-
mykany schowek.

Jedyny taki magazyn

VANzabudowcy.pl
e-wydanie do pobrania

na www.vanzabudowcy.pl
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kreskowych, laptop i tablet, butelki
z wodą i kubki z kawą dla kierowcy i pa-
sażerów. Pomyślano o schowkach na
latarkę, miarkę, okulary słoneczne, rę-
kawice robocze i wiele innych przed-
miotów. Wszystko ma swoje miejsce,
w którym bezpiecznie podróżuje. Naj-
bardziej powinna spodobać się wąska
półka rozdzielająca tablicę na dwie czę-
ści. Fotele są wygodne, w wersji ergo-
Comfort fotel kierowcy ma 14-stopniową
regulację, pneumatyczne siedzisko z re-
gulacją obciążenia i elektryczną 4-stop-
niową regulację podparcia krzyża. Fo-
tel z plakietką AGR (Kampania na rzecz
Zdrowego Kręgosłupa) jest dostępny
w wersji ergoActive, jego podpórka pod
krzyż ma dodatkową funkcję masażu.
Wszystko to sprawia, że kierowca sie-
dzi wygodnie, jego mięśnie są odprężo-
ne, a pozycja za kierownicą jest zdrowa
dla pleców i kręgosłupa.

Praktyczne jest zamontowane pod fo-
telem 230-voltowe gniazdo 300 W
(opcja), z którego można nie tylko szyb-
ko naładować telefon, ale też np. aku-
mulatory narzędzi. Kierowca ma też do
dyspozycji dwa 12-voltowe gniazdka,
a w wersji Trendline nawet 3. Ogrzewa-
nie i nawiew świeżego powietrza moż-
na ustawić tak, by działały jednakowo
w całym wnętrzu lub dwustrefowo, a w
kabinie załogowej osobno z przodu i z
tyłu lub w 3 strefach: z przodu z prawej
i lewej strony oraz z tyłu. Regulacja jest
automatyczna lub półautomatyczna, są
systemy Climatic lub Climatronic znane
z innych modeli VW.

Wszystkie silniki są zaskakująco
ciche, na plus trzeba także zapisać ich
elastyczność: maksymalny moment jest
dostępny w niskich zakresach obrotów.

Tablica rozdzielcza ma dużo wygod-
nych schowków i półek. Teczki z fak-
turami można rzucić na parapet pod
przednią szybą, tworzący odkrytą pół-
kę. Kierownica jest mała i wygodna
wobec zastosowania elektromecha-
nicznego wspomagania. Craftera
można wyposażyć w jeden z 3 rodza-
jów fotela kierowcy, pod siedziskiem
pasażerskim ukryto pokaźny schowek.

Do zabezpieczenia ładunku służą szyny na ścianach bocznych, na przegrodzie
ładowni oraz w dachu i podłodze. Kotwiczy się do nich standardowe pasy. Okucia
pod sufitem wytrzymują obciążenie do 50 kg i umożliwiają zamocowanie długich
przedmiotów, jak rury czy drabiny. Podłoga jest odporna na ścieranie i zniszczenie,
znosi zarówno duże obciążenie punktowe, jak i działające na całą powierzchnię.

VANekspert

Crafter z napędem na przednią oś ma próg ładunkowy na wysokości około 570
mm. Tylne drzwi mogą odchylać się do 270° (opcja). Można również zamówić
dodatkowe stopnie z tyłu sięgające na całą lub tylko na połowę szerokości.
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Trailer Assist ułatwia cofanie z przy-
czepą. Po jego załączeniu i skalibro-
waniu przez przejechanie krótkiego
odcinka do przodu i skręcenie kół, by
system zorientował się w trajektorii
dyszla przyczepy, można przystąpić do
manewru. Korzystając z joysticka do
regulacji lusterek ustala się kierunek
jazdy przyczepy. Po uruchomieniu sys-
tem przejmuje sterowanie, kierowca
operuje jedynie pedałami przyspiesze-
nia i hamulca.

Park-Assist przejmuje kontrolę nad kie-
rownicą, wystarczy wskazać miejsce,
gdzie chcemy zaparkować. Umieszczo-
ne z przodu, z tyłu i na bokach nadwo-
zia ultradźwiękowe czujniki monitorują
otoczenie podczas powolnej jazdy.
Dzięki temu można uchronić nadwo-
zie przed uszkodzeniem spowodowa-
nym nieuwagą podczas parkowania.

Front Assist dzięki radarowi rozpozna-
je, kiedy odstęp od poprzedzającego
samochodu jest zbyt mały i pomaga
skrócić drogę hamowania. Ostrzega
kierowcę sygnałem graficznym i dźwię-
kowym, a także przez lekkie szarpnię-
cie przyhamowaniem. Funkcja awaryj-
nego hamowania w mieście działa przy
prędkości poniżej 30 km/h.

Niestety, bazowy 102-konny jest zbyt
słaby, brak mocy czuć na trasie. Wy-
przedzanie na autostradzie jest prak-
tycznie niemożliwe, prędkość maksy-
malna to tylko 143 km/h. Silnik 140-kon-
ny jest w zupełności wystarczający
i zapewne będzie optymalnym wybo-
rem. Podczas testów, gdy mieliśmy oka-
zję jeździć zarówno w ruchu miejskim,
jak i po autostradach, zrobił najlepsze
wrażenie i trudno było wyczuć znaczą-
ce różnice pomiędzy nim a wersją po-
dwójnie doładowaną, 177-konną. Do
pracy skrzyni biegów też nie ma zastrze-
żeń. Ręczna ma stosunkowo krótkie
skoki dźwigni i jest dobrze zestopniowa-
na, co wpływa także na poprawę oceny
osiągów najsłabszego silnika. Automat
AQ450 świetnie dogaduje się z oboma
mocniejszymi turbodieslami. Skrzynię
z przekładnią hydrokinetyczną dostar-
cza ZF, ma ona blokadę likwidującą po-
ślizg, gdy samochód osiągnie prędkość
podróżną, i przemiennik momentu ob-
rotowego dostosowany do obciążeń, ja-
kim podlegają samochody użytkowe.
Wzmocniono wsporniki osi i obudowę
przekładni dostosowując ją do trudnych
warunków, zastosowano skuteczniejszą
blokadę w pozycji P, a koła planetarne
są łożyskowane podwójnie. Dzięki temu
automat jest wygodny w użytkowaniu,
sprzyja niskiemu zużyciu paliwa i wyróż-
nia się wysoką kulturą pracy: moment
zmiany przełożenia jest lewie wyczuwal-
ny, a „kick-down” szybko redukuje, do-
bierając właściwy bieg i skracając roz-
pędzanie.

Jeśli chodzi ekonomikę jazdy, nowe
silniki zużywają średnio o litr paliwa
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mniej w porównaniu z modelem po-
przedniej generacji. Według danych
producenta zużycie paliwa furgonu
z wysokim dachem (L3H3) i z silnikiem
o mocy 140 KM wynosić powinno poza
miastem 6,9 l/100 km, a z silnikiem 177
KM 6,8 l/100 km. Nam podczas krótkie-
go testu nie udało się osiągnąć tak do-
brych rezultatów, choć testowe samo-
chody miały obciążenie 200 kg. Moje
zmierzone zużycie paliwa nowego Craf-
tera furgon z wysokim dachem i z silni-
kiem o mocy 103 kW wyniosło poza
miastem ok. 7,3 l/100 km i tyle samo
z silnikiem 130 kW. W mieście w oszczę-
dzaniu pomaga seryjny start-stop. Tu nie
powinniśmy przekroczyć 10 l/100 km.

Dzięki zastosowaniu systemu prze-
ciwdziałającemu wiatrowi, jazda Crafte-
rem przy silnych podmuchach bocz-
nych nie jest tak uciążliwa, jak w po-
przedniku. Samochód cały czas zacho-
wuje się stabilnie, korekty kierunku nie
są konieczne. Bezpieczeństwo popra-
wia wysoka pozycja za kierownicą
i duża powierzchnia szyb. Widok do tyłu
podczas manewrowania ułatwia opcjo-
nalna kamera cofania na szczycie tyl-
nych drzwi. Takie położenie wyelimino-
wało szybkie brudzenie obiektywu przy
deszczowej lub zimowej pogodzie.

W porównaniu z poprzednim mode-
lem zmodyf ikowano zawieszenie.
Z przodu wykorzystano kolumny

Ciekawa wiedza o lekkich zabudowach
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McPhersona, które poprawiają precyzję
prowadzenia i komfort niezależnie od
obciążenia. W tylnym zawieszeniu wy-
korzystano sztywną oś na resorach pa-
rabolicznych, w 5 odmianach dostoso-
wanych do wersji. Przez odkształcenie
piór uzyskano zmianę geometrii kół,
przez co wzrosła stabilność i bezpie-
czeństwo jazdy. Jedna z odmian tylnej
osi jest przeznaczona do samochodów
o dużej pojemności, dzięki niej można
było obniżyć próg ładunkowy o 100 mm
i uzyskać 18,4 m3. Praca zawieszenia
nie budzi zastrzeżeń, Crafter pewnie
trzyma się drogi na szybko pokonywa-
nych zakrętach, podskakiwanie przy
jeździe na pusto praktycznie nie wystę-
puje.

Z przodu zastosowano wydajne i łatwe
w serwisowaniu hamulce tarczowe
z dwutłoczkowymi zaciskami, z rezerwą
na wypadek wysokiej temperatury pracy.
W testowanych wersjach wentylowana
tarcza hamulcowa ma średnicę 303 mm
i grubość 28 mm. W tylnych kołach są
zaciski jednotłoczkowe realizujące funk-
cję hamulca głównego i postojowego,
wentylowana tarcza hamulcowa o śred-
nicy 300 mm ma grubość 22 mm.

Najważniejszym rozwiązaniem w ukła-
dzie jezdnym Craftera jest (zastosowa-
ne po raz pierwszy w tej klasie samo-
chodów) elektromechaniczne wspoma-
ganie układu kierowniczego. Dostoso-
wuje ono siłę wspomagania do prędko-
ści jazdy i jest aktywne tylko wtedy, gdy
życzy sobie tego kierowca. Na prezen-
tację Volkswagen przygotował bardzo
krętą i pagórkowatą trasę: reakcja ukła-

du jest natychmiastowa, kierowca ma
pełne czucie kierunku jazdy, na kierow-
nicę nie dochodzą drgania. Są jeszcze
inne zalety w porównaniu ze wspoma-
ganiem hydraulicznym. Samochód zu-
żywa mniej paliwa i można zastosować
systemy asystujące, np. asystenta pasa
ruchu Lane Assist, układ wspomagają-
cy parkowanie Park Assist czy manew-
rowanie z przyczepą Trailer Assist.

Pod względem systemów ułatwiają-
cych jazdę i bezpieczeństwa Crafter
wyznacza nowe standardy w segmen-
cie. Seryjnie są montowane układ auto-
matycznego hamowania po kolizji i asy-
stent bocznego wiatru. Są przednie,
boczne i kurtynowe poduszki powietrz-
ne dla kierowcy i pasażera, kamera
cofania i system ostrzegający przed ru-
chem z tyłu pojazdu Rear Traffic Alert,
pomocny, gdy samochód wyjeżdża ty-
łem z parkingu. Czujniki z tyłu znacznie
wcześniej niż kierowca zauważają po-
jazdy zbliżające się z boku. Gdy znajdą
się zbyt blisko, system ostrzega sygna-
łem dźwiękowym. Jeśli kierowca nie za-
reaguje, Crafter zahamuje i w sprzyjają-
cych okolicznościach całkowicie zapo-
biegnie stłuczce. Specjalnie zaprojekto-
wany system czujników chroni boki no-
wego Craftera. W opcji jest też układ au-
tomatycznej regulacji odległości ACC.
Można dokupić najnowszy interfejs do
zarządzania flotą.

W przypadku Lane Assist, wielofunk-
cyjna kamera monitoruje pas, po którym
porusza się samochód i jeśli w nieza-
mierzony sposób zacznie on z niego
zjeżdżać, układ korzystając z elektrome-
chanicznego wspomagania układu kie-

rowniczego automatycznie skieruje go
z powrotem. Park-Assist wspiera kierow-
cę przy parkowaniu i wyjeździe z miej-
sca parkingowego, całkowicie przejmu-
jąc kontrolę. Wystarczy wskazać miej-
sce, gdzie chcemy zaparkować (równo-
legle) i puścić kierownicę. Trailer Assist
ułatwia cofanie samochodem z podłą-
czoną przyczepą. Korzystając z joystic-
ka do regulacji lusterek kierowca ustala
kierunek jazdy przyczepy, wyznaczając
żądany kąt skrętu. Po uruchomieniu
system asystujący przejmuje sterowanie
kierownicą, kierowca operuje jedynie
pedałami przyspieszenia i hamulca. Je-
śli wyznaczono kąt skrętu równy 0°, sys-
tem automatycznie ustawia kierownicę
w takim położeniu, żeby przyczepa sta-
bilnie poruszała się wprost do tyłu.

Podsumowanie
Zaskakująco wygodny, starannie za-

projektowany i bardzo dobrze wykona-
ny, Crafter z polskiej fabryki ma wszyst-
ko, by odnieść sukces. Wiele zależy od
cen i oferty, jaką producent przygotuje
dla Polski. Jeżeli Volkswagen wywiąże
się z tego zadania równie dobrze, jak
z projektu samochodu, to we Wrześni
będzie produkowany prawdziwy bestsel-
ler. Jazdy testowe potwierdziły, że VW
solidnie przygotował następcę dotych-
czasowego modelu. Założenia koncernu,
planującego zwiększyć udział w seg-
mencie z 4,5% w 2015 r. (sprzedaż ok.
50 tys. samochodów) do ponad 6,5%
w 2020 r. (sprzedaż powyżej 85 tys. szt.),
można uznać za realne.

Michał MariańskiMichał MariańskiMichał MariańskiMichał MariańskiMichał Mariański

Zakład pod Wrześnią, w którym po-
wstaje nowy Crafter, obejmuje Dział
Zabudów Specjalnych montujący wy-
posażenie i zabudowy, w tym nadwo-
zia skrzyniowe. Montaż fabryczny
oszczędza klientom czasu i fatygi, po-
nadto koszt całości jest zawarty w jed-
nym rachunku, wspólna jest też gwa-
rancja i rękojmia.

Silnik 1968 cm3 zamontowano poprzecznie i pochylony o 8o do przodu, przez
co zajmuje mniej miejsca. Zyskuje kierowca, który ma więcej przestrzeni na
nogi. Wersja 102-konna to propozycja dla tych, którzy nie potrzebują mocnego
samochodu i nie chcą dużo wydać. Ta ma tylko 6-biegową skrzynię mecha-
niczną, w wersjach 140 KM i 177 KM w opcji jest 8-stopniowa automatyczna.

VANekspert
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J ubileusz, to dobry sposób na zagaje-
nie każdego artykułu. Otóż równo 15

lat temu w IVECO Daily zaczęto stoso-
wać silniki 2,3 l HPI, co było jednym
z pierwszych przejawów downsizingu.
Podstawowy silnik w tym modelu miał
2,8 l, a wyrósł z 2,5-litrowego, po czym
w FPT zauważono, że można oszczę-
dzić sporo na masie i zużyciu paliwa,
zastępując pojemność technologią.

Byliśmy wtedy na premierze w ciepłej
Hiszpanii, od tej pory jeździliśmy Daily
2,3 kilkanaście razy. Ponieważ ten sam
silnik (ustawiony poprzecznie) ma Fiat
Ducato, można powiedzieć, że znamy
go od kolebki i lubimy, bo przy względ-
nie niedużych wymiarach i masie ma
dobre parametry, a pali mało. W momen-
cie swego debiutu rozwijał moc maksy-
malną 96 lub 116 KM, ale teraz występu-
je (w Daily) już w 3 wersjach Euro 6: 116,
136 i 156 KM. Obie mocniejsze mają
moment 350 Nm i póki co obywają się
bez SCR, cóż więcej trzeba? Daily
z najmocniejszym takim silnikiem, jesz-
cze 146-konnym Euro 5, startował
w konkursie na Samochód Dostawczy
Roku 2 lata temu i wprawdzie zajął wte-
dy mało zaszczytne ostatnie miejsce,
ale napęd wypadł dobrze m.in. pod
względem zużycia paliwa: 8,6 l/100 km.

Niestety! Dwa lata po debiucie silni-
ków 2,3 IVECO wprowadziła 3-litrową
jednostkę F1C, która przyćmiła mniej-
szych braci. Na naszym rynku jest to
wręcz nokaut: na sprzedane w ub. roku

IVECO Daily 35S18 Hi-Matic

5938 Daily, równo 5553 miało silniki 3,0.
Choć długo pracowały one na swoją re-
nomę, wynik jest zaskakujący, bo jedną
z konsekwencji jest o ok. 60 kg większa
masa własna samochodu. To nie gra
bardzo dużej roli w cięższych modelach
Daily, gdzie silniki o większej mocy
i momencie (180 KM, 430 Nm lub 205
KM, 470 Nm tylko Euro 6) bardzo się
przydają, natomiast w 3,5-tonówkach
należało oczekiwać liczenia każdego kg
dość ciężkiego z natury samochodu,
a tu nie! Powszechnym tłumaczeniem
są mniejsze wymagania obsługowe
F1C, który ma łańcuchowy napęd roz-
rządu. Taki przetrwa całe życie Daily
u pierwszego właściciela, a pasek zęba-
ty w F1A trzeba będzie jednak kiedyś
wymienić. W międzynarodówce może to
zdarzyć się nawet kilka razy w czasie
paru lat, nie można wykluczyć awarii
gdzieś na trasie np. do Portugalii, gdzie
trzeba dotrzeć z dostawą w 24 h, nie ma
co ryzykować.

Jawnie niesprawiedliwą oceną silni-
ków 2,3 postanowiło zająć się Minis-
terstwo Finansów, karcąc akcyzą ciem-
ny naród. To wyraźny przytyk pod jego

adresem, bo pomysł na akcyzę obcią-
żającą samochody dostawcze w zależ-
ności od pojemności skokowej jest ra-
czej głupi. Daily to nie Porsche Cayen-
ne z kratką, tu nikt nie kupuje 3-litrówki
dla popisu, chodzi o zapas mocy do
ciężkiej roboty. Nie wiadomo w tym mo-
mencie, jaka stawka będzie obowiązy-
wać (może nawet zostanie zawieszona
i tak byłoby najlepiej), ale sztuczna re-
gulacja w tym segmencie rynku jest naj-
mniej potrzebna. Gazowy silnik 3,0 Na-
tural Power też dostanie najwyższą
stawkę? To nonsens.

Jedynym pozytywnym skutkiem przy-
hamowania mocniejszego Daily akcyzą
byłoby zwrócenie uwagi na napęd bar-
dziej ekonomiczny, a tym samym emi-

Jak lepiej wykorzystaæ vana?
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ofiara akcyzy?
Nowy Daily ma wysoko uniesione
przednie światła, chronione w ten
sposób w razie stłuczki. Można od-
jechać o własnych siłach. Stopień
w przednim zderzaku ułatwia
oczyszczanie szyby. Wymienne
listwy boczne chronią nadwozie
przed niewielkimi uszkodzeniami.
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tujący mniej CO2 itd. Większy silnik pali
więcej. Nasze doświadczenia wskazują
na równe 10 l/100 km w przypadku sil-
nika 3,0 205 KM Euro 5 i skrzyni mecha-
nicznej, a nawet jeszcze kilka dziesięt-
nych l więcej przy połączeniu silnika
180 KM Euro VI z automatyczną skrzy-
nią Hi-matic, kolejną nowością IVECO.
W obu przypadkach rzecz dotyczyła fur-
gonów o pojemności 16 m3, które też są
specjalnością firmy. Oczywiście nie ona
jedna oferuje tak duże pudło, ale Daily
wyróżnia się jedną bardzo cenną zaletą:
prowadzi się jak mały samochód. To re-
zultat wyjątkowo dobrej zwrotności.
Daily o rozstawie osi 4100 mm zawraca
na średnicy zewnętrznej 14,5 m, a do
tego kierowca ma bardzo dobrą widocz-

Kabina jest krótka, ale siedzi się wysoko i wygod-
nie. Kierowca może schować zapasy i dokumenty
w zamykanych schowkach na górnej powierzchni
tablicy rozdzielczej i w dużych kieszeniach drzwi.
Podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka
zewnętrzne (ze stałym szerokokątnym zwiercia-
dłem w dolnej części) ułatwiają manewrowanie
dużym samochodem; stanowią one pakiet ze
światłami przeciwmgielnymi doświetlającymi
zakręty. Komputer pokładowy podaje najbardziej
potrzebne informacje…

4646464646

… a po kolejne można udać się do
Business Up, który sięga głęboko do
danych z samochodu i wykorzystuje
aplikacje partnerów do nawigowania
i kierowania flotą. Łatwiejsze jest na-
wet korzystanie z telefonu, który staje
się głosnomówiący z udziałem radia
i zyskuje czytelniejszą klawiaturę.

ność w przód i przez wielkie 2-zwierciad-
łowe lusterka. Trzeba samemu spróbo-
wać, jak zwinnie przemieszcza się ten
ponad 7-metrowy kloc przez najciaśniej-
sze podwórka hurtowni, by docenić
Daily. Producent nie liczy jednak na ca-
łodobową sprawność kierowcy-dostaw-
cy, bo obłożył solidnie cały samochód
szerokimi pasami ochronnymi. Nowe za-
wieszenie Quad Leaf z wahaczami po-
przecznymi i resorem poprzecznym
sprzyja także stabilności jazdy przy du-
żych prędkościach.

„Skoro jest tak dobrze, to jeszcze po-
prawimy” – pomyśleli w IVECO i dodali
automatyczną skrzynię biegów Hi-ma-
tic. Tak naprawdę pomysł jest jeszcze
dawniejszy, bo równo z silnikiem 3-litro-

wym w 2004 r. pojawiła się skrzynia
zautomatyzowana AGile, połączenie 6-
biegowej skrzyni mechanicznej ZF
z układami samoczynnej zmiany prze-
łożenia i sterowania sprzęgłem. Nie do
końca był to sukces, skrzynia działała
powoli, była uciążliwa przy powolnych
manewrach np. parkowaniu, a serwisy
bardzo jej nie lubiły. Tym razem sięg-
nięto po typową przekładnię automa-
tyczną ze sprzęgłem hydrokinetycznym,
też produkcji ZF, sprawdzoną w wielu
samochodach wprawdzie osobowych,
ale o mocach podobnych jak w Daily.
IVECO wyszło na prowadzenie, jeśli
chodzi liczbę biegów: jest ich 8, jedyny
obecnie rywal MB Sprinter musi zado-
wolić się 7 biegami własnej skrzyni

Staraniem Gruau powstała prosta, ale wygodna brygadówka. Przegroda ładow-
ni jest obita materiałem wygłuszającym i zmniejszającym ucieczkę ciepła
z wydłużonej kabiny, graty załogi można ulokować w półce nad sufitem i pod
siedziskami przedniej kanapy.
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7G-Tronic. Lada moment dołączy do
nich Crafter, przy czym wersja tylnona-
pędowa będzie miała taką sama skrzy-
nię ZF 8HP, jak Daily.

Ktoś zapyta, po co skrzynia z luksu-
sowych samochodów osobowych
w Daily czy Sprinterze, czy to nie pod-
kładanie się pod akcyzę? Od kilkunastu
lat coraz więcej samochodów dostaw-
czych jeździ w miastach, obsługując
coraz liczniejszych mieszkańców m.in.
dostawami kurierskimi. W gęstym ru-
chu, przy setkach zatrzymań i ruszań na
światłach oraz przy kilkudziesięciu miej-
scach do obsłużenia, automat jak naj-
bardziej się przydaje, uwalniając kierow-
cę od obowiązku doboru i zmiany prze-
łożenia. Nie męczy się człowiek, po-
święcając całą uwagę otoczeniu, nie
zużywa się sprzęgło. Połączono przy-
jemne z pożytecznym, oczywiście nie za
darmo. Dopłata do skrzyni Hi-matic to
cennikowo blisko 9 tys. zł, widoczna
pozycja na tle samochodu, który w ca-
łości kosztuje ok. 124 tys. zł netto.
W ub. roku skusiło się na to blisko 260
nabywców nowego Daily i można przy-
puszczać, że nie żałują!

Skrzynia działa dobrze. IVECO szczy-
ci się czasem przełączania poniżej
0,2 s i rzeczywiście czasami jest to zu-
pełnie niewyczuwalny. Przełożenia są
tak dobrane, że 6. to bieg bezpośredni,
następne dwa to już nadbiegi, z których
sterowanie korzysta nader chętnie, ma-
jąc świadomość potężnego momentu
silnika do dyspozycji, 430 Nm już od
1500 obr./min. To cenne zalety dla kie-

Od pikapa do minibusa
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Dostęp do ładow-
ni Daily umożli-
wiają podwójne
drzwi ze spręży-
nowymi blokada-
mi skrzydeł, może
r y z y k o w n y m i
wobec ich po-
wierzchni. Można
je złożyć pod ka-
tem 270o, ułat-
wiając przemiesz-
czanie się i prze-
jazd obok samo-
chodu. Tylny na-
pęd powoduje, że
trzeba się troszkę
wspinać, ale jest
duży s topień
(z czujnikami co-
fania)  i  mały
uchwyt.

rowcy, który spieszy się i wie, że zawsze
może liczyć na prawidłową i szybką
decyzję skrzyni. Nie chodzi nawet
o szybką dostawę ciuchów do domu
czy mrożonek do sklepu: Hi-matic bar-
dzo przydałby się pogotowiu, jeśli oczy-
wiście w przetargu cena nie stanowi
100% wagi.

Trochę gorzej ze zużyciem paliwa.
Jeśli tenże kurier podłapie kurs między-
miastowy obejmujący autostradę, musi
używać tempomatu/ogranicznika pręd-
kosci, by nie przekraczać bez wyraźnej
potrzeby 100-110 km/h. Mimo ulepszeń
aerodynamiki wielkie pudło Daily stawia
duży opór powietrzu, a skrzynia auto-
matyczna ze swej zasady ma mniejszą
sprawność niż mechaniczna i do wiel-
kich cylindrów silnika 3-litrowego trze-
ba wlewać więcej. Na każde 100 l spa-
lonego oleju napędowego przypada tak-
że ok. 3 l  AdBlue, przewożonego
w zbiorniku o pojemności 24 l. To wyda-
je się spory zapas, ale poziom na

wskaźniku szybko spada. Kierowca jest
ostrzegany o niskim stanie płynu, po
osiągnięciu 5% rezerwy układ sterujący
obcina moment obrotowy do 25%, a po
jego wyczerpaniu nie można rozwinąć
prędkości większej niż 20 km/h. Ze
skrzynią Hi-matic można zamówić rów-
nież silnik 2,3, także w wersji 156-kon-
nej (moment to 380 Nm). Taki Daily bę-
dzie oszczędniejszy i lżejszy.

Dla 3-litrówki w wymiarze L3H2 IVE-
CO specyfikuje masę własną 2377 kg,
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Dźwignia sterowania skrzynią biegów
Hi-matic ma 2 ustawienia: Eco do
zmian przełożenia zoptymalizowanych
pod kątem zużycia paliwa lub Power
do dużych obciążeń, tras górskich itp.
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Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że mamy do
czynienia z najlepszym Daily w jego dłu-
giej historii. Pozostawiono zasadnicze
cechy, jak tylny napęd i ramowa kon-
strukcja, które umożliwiły sięgnięcie
DMC aż do 7,2 t, a pojemnością furgo-
nu do 19,6 m3 (przy czym 18 m3 da się
uzyskać w samochodzie 3,5-tonowym).
Jednocześnie poprawiono detale, dzię-
ki czemu stał się on konkurencyjny pod
względem ładowności ,  ma dobre
i oszczędne silniki, nie jest drogi. To po-
twierdziło się w wynikach rynkowych –
Polacy potrafią bezbłędnie wyczuć lep-
sze zmiany. (WK)

ładowność 1123 kg, ale doświadczenie
uczy, że to optymistyczne dane i trudno
nawet o tonę ładowności netto. Tym ra-
zem nie było nam dane sprawdzić pro-
ducenta, ponieważ testowy Daily to 5
nowości w jednym: obok nowego silni-
ka Euro VI i skrzyni biegów, inne niż do-
tąd jest jego przeznaczenie, to bryga-
dówka z warsztatem. Siły połączyły tu
znane firmy nadwoziowe Gruau i Mode-
sto. Pierwsza przedzieliła ładownię
szczelną, przestrzenną ścianą działową
i to tak, że częściowo wchodzi ona
w światło bocznych drzwi. Do wydłużo-
nej kabiny wstawiono 4-miejscową
ławkę. Ponieważ Daily L3 ma ładownię
o długości prawie 4,7 m, za ścianką po-
zostało jeszcze ponad 3 m do wykorzy-
stania. Modesto zainstalowała po obu
stronach po 2 segmenty regałów warsz-
tatowych StoreVan, w tym jeden z bla-
tem roboczym. Wobec wysokości wnęt-
rza 1,9 m można tam swobodnie stanąć
i pracować, całą dobę, bo jest skutecz-
ne diodowe oświetlenie sufitowe i do-
datkowe podświetlenie regałów. Tak
więc powstało pogotowie, ale technicz-
ne, zdolne dowieźć ekipę fizycznych
z narzędziami ręcznymi, a wśród nich
umysłowego, który będzie w zaciszu
warsztatu naprawiał wstawiony do środ-
ka zespół. W razie niepowodzenia, na-
wet ciężki element można łatwo zamo-
cować do okuć w podłodze i zawieźć do
serwisu stacjonarnego.

Pozostaje pytanie, jak wstawić coś
naprawdę ciężkiego na podłogę znajdu-
jącą się na wysokości prawie 70 cm nad
nawierzchnią i jak wygodnie wchodzić
do takiego wnętrza. Doświadczenia Mo-
desto z podobnych realizacji wskazują,
że sprytne ekipy zawsze sobie radzą,

orientując się, kto w pobliżu miejsca ak-
cji ma stosowny sprzęt. W kraju uprze-
mysłowionym i przedsiębiorczym łatwo
znaleźć w okolicy wózek widłowy czy
ładowarkę, co zmniejsza zapotrzebowa-
nie na specjalistyczne żurawiki czy wy-
ciągarki do serwisowych vanów. Rampa
przy takiej różnicy poziomów może być
uciążliwa, ale stopień wejściowy rozwią-
zuje kwestię wspinania się obsługi, czy
też wychodzenia z rękoma zajętymi nie-
sionym sprzętem.

Jest jeszcze do wyjaśnienia ostatnia,
5. nowość w testowym Daily. Tym razem
chodzi o rozwiązanie softwarowe Busi-
ness Up, które uzupełnia, a może nawet
zastępuje fabryczną radionawigację.
O tej nie mamy niestety najlepszego
mniemania. IVECO postanowiło wyko-
rzystać smartfony lub tablety, w które są
powszechnie wyposażeni kierowcy, do
współpracy z układami pokładowymi
i aplikacjami dostarczanymi przez part-
nerów. Ściągając je ze strony, za każ-
dym połączeniem zyskuje się sprawne
i pożyteczne urządzenie wspomagające
kierowcę. Co ważne, działa to dobrze,
aplikacje udało się uruchomić na dość
opornym do współpracy z samochoda-
mi telefonie Samsung i nienowym już
tablecie Lenovo. Są też przejrzyste dla
kierowcy z generacji, uprzejmie ujmu-
jąc, zamierzchłej. Korzyści są na każ-
dym kroku, zaczynając od telefonu, któ-
ry po podłączeniu do Business Up ma
klawiaturę łatwiejszą do obsługi, gdy
jest zamocowany na uniwersalnym
uchwycie (ten wprawdzie działa dobrze,
ale wykonanie nie ma wiele wspólnego
z włoskim designem). Śmieszny feler
jest w oprogramowaniu funkcji hands-
free: informując głosowo o połączeniu,
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aplikacja odczytuje z powagą numer ko-
mórkowy: sześćset cztery miliony, czte-
rysta siedemdziesiąt dwa tysiące, sie-
demset… Ale bezpieczeństwo obsługi
jest niepodważalnie większe.

Dobrze działa nawigacja Sygic, z kla-
rownym obrazem 3D i łatwym wprowa-
dzaniem celu. Niestety, bezpłatnie
otrzymuje s ię ty lko 2-tygodniowe
demo. Ciekawe możliwości daje także
Vehicle Management, dostęp do bar-
dzo licznych danych z układów samo-
chodu, które można wykorzystać do
dokładnego poznania jego możliwości.
W zasadzie umiejętności kierowcy po-
winny być szybko podsumowywane
przez program Driving Style Evolution,
ale akurat ten działał trochę nieprzeko-
nująco, co do formy przekazu. Cała
reszta doskonale się sprawdza jako
prosty, łatwy w obsłudze i tani system
umożliwiający wyciągnięcie z IVECO
Daily wszystkiego, co ma on do zaofe-
rowania.
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Wokół opony

Goodyear we współpracy
z London School of Econo-
mics and Political Science
(LSE) przeprowadził badanie,
by poznać poglądy europej-
skich kierowców na temat po-
jazdów autonomicznych. In-
ternetowa ankieta objęła po-
nad 12 tys. respondentów
w 11 krajach (Polska, Hiszpa-
nia, Czechy, Niemcy, Włochy,
Serbia, Francja, Belgia, Ho-
landia, Szwecja i Wlk. Bryta-
nia). Dodatkowo w 4 pań-
stwach (w tym w Polsce) zre-
alizowano wywiady w gru-
pach fokusowych. Badanie
jest jednym z działań platfor-
my Goodyear ThinkGoodMo-
bility i kontynuuje projekty
LSE z 2015 r., w których ba-
dano społeczne zachowania
kierowców na drodze.

Szczegółowe wyniki badań
pokazują polskich kierowców
jako osoby otwarte na inno-
wacyjne rozwiązania techno-
logiczne, które mogą znaczą-
co wpłynąć na jakość ich
życia. Polacy wyprzedają eu-
ropejską średnią w kwestii
pozytywnego podejścia do
pojazdów autonomicznych,
jednak nie robią tego w spo-
sób bezrefleksyjny, zwracając
uwagę na bezpieczeństwo
lub możliwość przejęcia ste-
rowania nad samochodem.
Aż 68% respondentów po-
twierdziło, że „nauka i tech-
nologia czynią nasze życie
zdrowszym, łatwiejszym i wy-
godniejszym”, a 60%, że „im
więcej technologii pozwalają-
cej kontrolować otaczającą
nas rzeczywistości, tym le-
piej”. Polscy respondenci naj-
liczniej zgadzali również się,
że „nie mamy wyjścia, musi-
my dostosować się do no-
wych, nadchodzących tech-
nologii” (79%) i znaleźli się na
2. miejscu pod kątem zgod-
ności ze stwierdzeniem iż
„czerpią przyjemność z ko-
rzystania z najnowszych pro-
duktów i usług technologicz-
nych, kiedy nadarza się ku
temu okazja” (82%).

Polscy kierowcy są gotowi na pojazdy autonomiczne!

Otwartość na nowe techno-
logie przekłada się na podej-
ście do pojazdów autono-
micznych. Polska jest jednym
z zaledwie 3. krajów, gdzie
więcej jest respondentów
(35%), którzy czuliby się kom-
fortowo jadąc obok pojazdów
autonomicznych, niż odczu-
wających dyskomfort (27%).
Pozostałe 38% nie opowie-
działo się po żadnej ze stron.
Dodatkowo aż 46% badanych
kierowców deklaruje, że nie
ma dla nich znaczenia, czy
jeździliby w otoczeniu samo-
chodów prowadzonych przez
ludzi, czy wśród pojazdów
autonomicznych, a tylko 29%
zgodziło się ze stwierdze-
niem, że „współobecność po-
jazdów kierowanych przez lu-
dzi i pojazdów autonomicz-
nych nie sprawdzi się.”

Polacy są przekonani, że
posiadają wystarczającą wie-
dzę o pojazdach autonomicz-
nych, by sformułować opinię
na ten temat. Tylko 54% re-
spondentów stwierdziło, że

nie ma dostatecznej wiedzy,
by w pełni wyrazić swoje od-
czucia, w porównaniu do
średniej z badania wynoszą-
cej 60%. Jednocześnie na tle
innych przebadanych państw
Polacy wykazują znacznie
większe zaufanie do takich
samochodów niż do innych
kierowców. Polscy ankieto-
wani najliczniej zgodzili się ze
stwierdzeniami, że „przy-
czyną większości wypadków
jest błąd człowieka, dlatego
pojazdy autonomiczne były-
by bezpieczniejsze” (51%)
oraz, że „maszyny nie odczu-
wają emocji, dlatego mogą
być lepszymi kierowcami niż
ludzie” (44%).

Mimo pozytywnych od-
czuć, w niektórych aspektach
ankietowani podzielają oba-
wy co do pojazdów autono-
micznych, wyrażane w innych
krajach. Przykładowo 61%
Polaków zgodz i ło  s ię  ze
stwierdzeniem, że „maszyny
nie mają zdrowego rozsądku
niezbędnego do prawidło-

wych interakcji z ludźmi za
kierownicą”. Ma to szczegól-
ne znaczenie w kontekście
niepisanych zasad zachowa-
nia wobec innych kierowców,
których istnienie potwierdza
aż 77% polskich ankieto-
wanych. Stawia to Polaków
na 1.  mie jscu (ex aequo
z Francją).

Zapewne z tego powodu
podejście polskich kierow-
ców do pojazdów autono-
micznych ulega znaczącej
zmianie w momencie, w któ-
rym muszą przewieźć pasa-
żerów. W takiej sytuacji 46%
respondentów stwierdziło, że
wyłączałoby autonomiczne
sterowanie pojazdem „zwykle
lub zawsze”, co daje Polsce
2. miejsce w badaniu. Dodat-
kowo aż 81% ankietowanych
osób wskazało kierownicę
jako głównym element, który
powinny mieć pojazdy auto-
nomiczne. Dodatkowo re-
spondenci zwracali uwagę na
konieczność zastosowania
zaawansowanych systemów
ochrony pieszych (75%) i za-
bezpiecza jących pojazd
przed elektronicznym ata-
kiem (71%).

Wynik badań wskazują na
bardzo silne przywiązanie
polskich kierowców do moż-
liwości samodzielnego kiero-
wania. Aż 82% respondentów
zgadza się, że „z zasady to
człowiek powinien w każdej
chwili panować nad pojaz-
dem.” Dodatkowo Polacy
znaleźli się na 1. miejscu
w badaniu pod kątem czerpa-
nia przyjemności  z jazdy
(72% pozytywnych odpowie-
dzi, w porównaniu do średniej
wynoszącej 62%). Co cieka-
we, Polacy znaleźli się na
przedostatnim miejscu ran-
kingu w kwestii podejścia do
zasad regulujących ruch na
drodze. Radość z tego powo-
du wyraża jedynie 62% kie-
rowców, przy średniej dla ca-
łego badania 71%.

Polscy respondenci wyra-
żają zróżnicowane opinie nt

Wyniki badań kierowców ThinkGoodMobility zrealizowa-
nych przez Goodyear i London School of Economics and
Political Science pokazują, że Polacy są bardziej od innych
Europejczyków otwarci na innowacje w motoryzacji i wpro-
wadzenie na drogi samochodów autonomicznych.

Jako główne właściwości pojazdów autonomicznych
Polacy wymienili przyjazność dla środowiska (69%), przy-
stosowanie do współdzielenia z innymi pasażerami (56%)
i zdolność do komunikacji z innymi pojazdami (51%).
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Wokół opony

Sava Tires, należąca do
Goodyear marka oponowa
popularna zwłaszcza w połu-
dniowo-wschodniej Europie,
wprowadziła na rynek oponę
na osie naczep i przyczep
Sava Cargo 4 HL. Opona
o nowej konstrukcji karkasu,
w rozmiarze 385/65 R22,5
164 (158) HL (High Load),
wyróżnia się maksymalną
nośnością 5000 kg, co po-
zwala obciążyć oś do 10 ton,

Oponę do naczep Sava Car-
go 4 HL 385/65 R22,5, któ-
ra zastępuje standardową
wersję,  można nacinać
i bieżnikować.

a tym samym wykorzystać
nowe europejskie przepisy
dopuszcza jące większą
ładowność pojazdów. Opona
obok zwiększonej nośności
oferuje także wysoką efek-
tywność paliwową i długie
przebiegi, ma oznaczenie
M+S.

Aby zapewnić długie prze-
biegi i wysoką odporność na
uszkodzenia, bieżnik wypo-
sażono w 6 szerokich i solid-

nych żeber, 4 stalowe opasa-
nia i zygzakowaty wzór row-
ków, który poprawia właści-
wości hamowania na mokrej
i suchej nawierzchni. Opona
na europejskiej etykiecie ma
ocenę „B” w zakresie ekono-
mik i  pa l iwowej ,  „C ”  pod
względem przyczepności na
mokrej nawierzchni, jak rów-
nież niskim poziomem hałasu
o wartości 69 dB, co potwier-
dza symbol jednej fali.

Sava Cargo 4 HL do przyczep i naczep

Proces wprowadzania na
rynek nowej linii Barum 200 R
rozpoczął się w ub. roku od
opon na oś kierowaną i napę-
dową. Teraz rodzina obejmuje
teraz 3 nowe opony naczepo-
we serii 200 R. Opony o wyso-
kich osiągach BT 200 R w po-
pularnym rozmiarze 385/65
R22,5 mają ocenę „B” na ety-
kiecie UE w kategorii przy-
czepności  na mokrej  na-
wierzchni. BT 200 R jest teraz
także dostępna w rozmiarach
385/55 R22,5 ( również
z oceną „B”) i 445/45 R19,5 do
transportu objętościowego.

Opona na oś przyczepy BT
200 R 385/65 R22,5, jeden
z 3 modeli serii 200 R, łączy
trwałość z niskimi oporami
ruchu i dobrą przyczepnością.

Te solidne opony charakte-
ryzują się wysokimi przebie-
gami i niskim zużyciem pali-
wa zarówno w transporcie re-
gionalnym, jak i dalekobież-
nym. nawet na mokrej na-
wierzchni. Ulepszony skład
mieszanki gumowej sprawia,
że BT 200 R w rozmiarach
385/55 R22,5 i 385/65 R22,5
są również szczególnie od-
porne na przecięcie. W połą-
czeniu z przeprojektowanym
wzorem bieżnika i stabilnym
karkasem zapewnia to długi
okres eksploatacj i .  Także
w oponie BT 200 R 445/45

R19,5 wykorzystano udosko-
naloną mieszanka bieżnika
i nowy bieżnik. Mimo małej
średnicy opona umożliwia
oszczędzenie pal iwa: ma
ocenę „B”  na e tyk iec ie
UE w kategorii oporów to-
czenia.

Podobnie jak inne ogumie-
nie Barum serii 200 R, opony
na osie naczepowe bazują na
solidnym karkasie ze wzmoc-
nionymi stopkami z kordem
stalowym. Wszystkie można
nacinać i bieżnikować, popra-
wiając efektywność kosztową
floty w długim okresie.

Naczepowe opony Barum BT 200 R

Firestone wprowadza na ry-
nek pierwszą w historii marki
oponę do autobusów miej-
skich. Model FS492 zaprojek-
towano z uwzględnieniem
wyzwań, jakie stawia trans-
port miejski. Są to niezawod-
ność, komfort  pasażerów
i długa eksploatacja, która
pozwoli zmniejszyć koszty
użytkowania floty. Opona ma
zintegrowane zabezpieczenie
ściany bocznej, które chroni
przed zarysowaniami, otar-
ciami i innymi uszkodzeniami

Firestone FS492 to solidna
uniwersalna opona, która
ma podbić transport miejski.
Jest dostępna od grudnia ub.
roku w rozmiarze 275/70
R22,5.

przy kontakcie z krawężnika-
mi. Stan bieżnika można bar-
dzo łatwo określ ić dzięki
wskaźnikom zużycia ściany.
Gdy przyjdzie czas na wymia-
nę opony, jej solidny karkas
daje doskonałe możliwości
bieżnikowania, co jeszcze
bardziej zwiększa trwałość
i wydłuża okres użytkowania
ogumienia.

Innowacy jne  nac ięc ia
o zmiennej głębokości zasto-
sowane w oponach Firesto-
ne FS492 umożliwiają uzys-

kanie doskonałej przyczep-
ności w deszczu, na śniegu
i w niskich temperaturach,
bez pogorszenia komfortu
prowadzenia i hamowania na
suchej nawierzchni. Ozna-
czenia opony M+S i 3PSMF
potwierdzają jej całoroczną

Firestone do autobusów miejskich

przydatność i  możl iwość
bezpiecznej jazdy w najtrud-
niejszych warunkach zimo-
wych.

potencjalnych zastosowań
i właściwości pojazdów auto-
nomicznych. Ich zdaniem ta-
kie samochody bardzo dob-

rze sprawdzą się podczas
jazdy po autostradzie (82%),
a gorzej na rondach i skrzy-
żowaniach (41% zgodności

ze stwierdzeniem, że te sa-
mochody dobrze poradzą so-
bie w takiej sytuacji drogo-
wej). Dodatkowo 40% bada-

nych pozytywnie odnosi się
do zastosowania pojazdów
autonomicznych w transpor-
cie publicznym.
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Solaris i przewoźnik z Rygi
Rigas Satiksme podpisal i
umowę na dostawę 10 nisko-
podłogowych trolejbusów
z wodorowymi ogniwami pa-
liwowymi, wykorzystywanymi
na odcinkach nie połączo-
nych siecią trakcyjną. To no-
wość nie tylko w łotewskim
transporcie publicznym, ale
i na poziomie europejskim.
Każde Trollino zostanie wypo-
sażone w ogniwo paliwowe
kanadyjskiej f irmy Ballard
i baterie o pojemności 29
kWh, dzięki którym może
przejechać do 100 km bez
zasilania sieciowego. Napęd
trakcyjny dostarczy f i rma
Medcom. Przegubowe Trolli-
no umożliwią obsługę nawet
najbardziej zatłoczonych linii
w Rydze przez niskoemisyjne
środki transportu. Zgodnie
z umową pierwszy wyjedzie
na ulice łotewskiej stolicy na
przełomie 2017/18, reszta do-
staw nastąpi w 2018 r.

„Jestem niezwykle dumny,
że pierwsze wodorowe trolej-
busy w Europie zostaną zbu-
dowane we współpracy z Ri-
gas Satiksme, jednym z na-
szych najwierniejszych klien-
tów. Wielką radością napawa
mnie fakt, że niezmiennie od
2003 r. władze spółki darzą
nas zaufaniem, a dziś razem
z nami postanowiły zainwe-
stować w przyszłość. Świad-
czy o tym zakup pionierskich,
na skalę światową, pojazdów
wyposażonych w innowacyj-
ne wodorowe ogniwa paliwo-
we, które są kluczem do roz-
woju w pełni bezemisyjnego
t ranspor tu  publ icznego”
– powiedz ia ł  dr  Andreas
Strecker, Prezes Zarządu So-
laris Bus & Coach S.A. Była
to jednak jedna z ostatnich
wypowiedzi:  na początku
grudnia Walne Zgromadzenie
Wspólników spółki, zgodnie
z rekomendacją Rady Nad-
zorczej, odwołało go z tego
stanowiska.

„Solaris od lat aktywnie
działa na rzecz rozwoju po-

jazdów napędzanych alterna-
tywną energią, nie tylko auto-
busów elektrycznych, ale
i pojazdów wodorowych. Kon-
trakt, który zawarliśmy z ope-
ratorem łotewskiej stolicy, jest
kolejnym krokiem mającym na
celu znaczne zwiększenie licz-
by pojazdów zasilanych wo-
dorem w Europie. Jesteśmy
bardzo wdzięczni za tak duże
zaangażowanie klienta, który
buduje odpowiednią infra-
strukturę w mieście i będzie
dobrze przygotowany do linio-
wej eksploatacji trolejbusów
w niedługim czasie. W takich
pionierskich projektach naj-
ważniejsze są wspólne działa-
nie oraz wzajemne zaufanie
partnerów” – oznajmił dr inż.
Dariusz Michalak, Wiceprezes
Zarządu firmy Solaris Bus &
Coach S.A.

Kontrakt jest podzielony na
2 części. Trolejbusy kupione
przez Rygę zostaną zbudo-
wane na bazie konstrukcji 3.
generacji Solarisa, a druga
część zamówienia dotyczy 10
Urbino 12 electric w nowym
designie, także wyposażo-
nych w wodorowe ogniwo
paliwowe. Przewoźnik za-
strzegł tu sobie prawo opcji,
decyzję o ew. zakupie dodat-
kowych elektrobusów podej-

mie w terminie późniejszym,
w zależności od możliwości
finansowych.

Solaris ma ponad 15-letnie
doświadczenie w budowie
pojazdów z elektrycznym na-
pędem: trolejbusów, autobu-
sów hybrydowych i elektrycz-
nych. Po raz pierwszy wyko-
rzystał technologię wodo-
rową w autobusach kursują-
cych w Hamburgu. Od niemal
2 lat są one używane przez
przewoźnika Hochbahn na li-
nii 109, po której poruszają
się wyłącznie pojazdy z alter-
natywnymi źródłami napędu.

Hamburskie Urbino 18,75
electric z wodorowym ogni-
wem paliwowym zostało wy-
różnione prestiżową nagrodą
niemieckiego czasopisma
branżowego busplaner
„Zrównoważony rozwój 2015”
w kategorii „Autobus przegu-
bowy”, otrzymało również na-
grodę Fuel Cell Award 2016.

Solar is  jes t  obecny na
Łotwie od 2001 r. Spośród
ponad 400 pojazdów dostar-
czonych na ten rynek, prawie
350 kursuje po ulicach Rygi.
Niemal 1/3 z nich stanowią
trolejbusy.

Wodorowe trolejbusy Solaris dla Rygi

Trolejbusy dla Rygi będą miały zainstalowane na dachach 4 zbiorniki o pojemności 205 l
każdy, mieszczące w sumie 20 kg wodoru pod ciśnieniem 350 barów. Skąd Łotysze będą
brali czysty wodór, jakiego wymaga ogniwo, i jak rozwiążą tankowanie, jeszcze nie wiadomo.
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W ogniwie paliwowym wykorzystuje się membranę prze-
puszczającą protony wodoru, łączące się z tlenem na dru-
giej elektrodzie, podczas gdy przepływ elektronów zapew-
nia zasilanie elektryczne. W teorii proste, w praktyce to
urządzenie stwarza wiele problemów, m.in. membrana
szybko zatruwa się zanieczyszczeniami.
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Solaris wraz z grupą pol-
skich przedsiębiorstw i uczel-
ni technicznych podpisała list
intencyjny o utworzeniu kla-
stra na rzecz rozwoju elektro-
mobilności. Sygnatariusze
l is tu  zadek larowal i  wolę
współpracy m.in. w obszarze
rozwoju konstrukcji autobu-
sów elektrycznych, baterii
i sposobów ich ładowania.

W skład klastra, który zo-
stał nazwany „Polski Autobus
Elektryczny – łańcuch dostaw
dla elektromobilności”, we-
szły firmy: EC Grupa, Eko-
energetyka Polska, Impact
Clean Power Technology,
Medcom, Instytut Napędów
i Maszyn Elektrycznych KO-
MEL, SKB Drive Tech oraz
Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie,  Pol i technika
Poznańska i  Pol i technika
Warszawska. Liderem przed-
sięwzięcia jest Solaris. „Dzia-
łamy w obszarze elektromo-
bilności już od 2001 r., kiedy
to rozpoczęliśmy produkcję
trolejbusów. Następnie przy-
szedł czas na autobusy hy-
brydowe i wreszcie w 2011 r.
zaprezentowaliśmy pierwszy
polski autobus bateryjny. Dzi-
siaj jesteśmy jedną z najbar-
dziej zaawansowanych tech-
nologicznie firm w tym seg-
mencie w Europie. Widzimy
na tym polu dalszy ogromny
potencjał do rozwoju i chce-
my wprowadzić elektromobil-

ność w transporcie publicz-
nym w Polsce i w Europie na
jeszcze wyższy poziom. Dla-
tego postanowiliśmy nawią-
zać bliską współpracę z naj-
lepszymi w tym obszarze fir-
mami w naszym kraju. Je-
stem przekonany, że dzięki
temu osiągniemy efekt syner-
gii i dalszą przewagę konku-
rencyjną nie tylko na rynku
krajowym, ale także na ryn-
kach światowych” – mówi
o utworzeniu klastra dr inż.
Dariusz Michalak, Wicepre-
zes Zarządu firmy Solaris.

Celem klastra jest współ-
praca na rzecz rozwoju e-mo-
bilności, a zwłaszcza auto-
busów elektrycznych i kom-
ponentów służących do ich
budowy, które będą oparte
na rozwiązaniach technicz-
nych opracowanych w Pol-
sce. Prace rozwojowe będą
dotyczyć przede wszystkim
dedykowanej  konstrukcj i
elektrycznego autobusu miej-
skiego, zarządzania energią
w celu poprawy operacyjno-
ści pojazdów elektrycznych,
poprawy parametrów tech-
nicznych napędów elektrycz-
nych i magazynów energii,
opracowania innowacyjnych
metod ładowania baterii, wy-
pracowania nowych standar-
dów kształcenia kadr inży-
nierskich w zakresie e-mobi-
lity. Obecnie wartość kilkuna-
stu projektów, które chcą

wspólnie realizować członko-
wie porozumienia, ocenia się
na ponad 100 mln złotych.
Mają one być realizowane ze
środków własnych, a także
przy współudziale funduszy
pozyskanych z innych źródeł.
„Nie ukrywamy, że bardzo li-
czymy na wsparcie finansowe
z programów, które są zapo-
wiadane przez rząd w ramach
projektu e-bus i towarzyszą-
cych mu działań. Jako pol-
skie przedsiębiorstwo o naj-
większym w naszym kraju
doświadczeniu w budowie
i sprzedaży autobusów elek-
trycznych wraz z naszymi
partnerami gwarantujemy
efektywne wykorzystanie tych
środków i skuteczną komer-

Elektryczne Solarisy w Finlandii

Na ulice fińskiego Tampere wyjechały autobusy elektryczne
Solaris. Regularne kursy rozpoczęły 4 nowe Urbino 12 electric
zamówione przez miejską spółkę TKL pod koniec grudnia
2015 r. Rok później wszystkie zamówione pojazdy zabrały na
pokład pasażerów i rozpoczęły obsługę bezemisyjnej linii nu-
mer 2. Uroczysty wyjazd autobusów na linię uświetniła obec-
ność Św. Mikołaja, który na chwilę opuścił pobliską Laponię,
aby promować elektromobilność w Tampere.

Całkowicie bezemisyjne Solarisy zakupione przez TKL są
wyposażone w baterie High Power o pojemności 75 kWh. Ener-
gia jest uzupełniana za pomocą systemu ładowania pantogra-
fowego i przez tradycyjne złącze plug-in do ładowania nocą
na terenie zajezdni.

Solaris liderem elektromobilności

cjalizację wypracowanych
rozwiązań” – dodaje Dariusz
Michalak. Członkowie klastra
nie wykluczają możliwości do-
łączenia do niego innych firm
dzia ła jących w obszarze
e-mobilności.

Solaris do tej pory sprzeda-
ła ponad 100 autobusów
elektrycznych, które jeżdżą
m.in. w: Austrii, Czechach,
Hiszpanii, Niemczech, Szwe-
cji i w Polsce. W ostatnich ty-
godniach ub. roku podpisała
umowy z  PKM Jaworzno
i MPK Kraków na dostawy
łącznie 42 autobusów elek-
trycznych. Autobus elektrycz-
ny Solaris wygrał w ub. roku
prestiżowy międzynarodowy
konkurs „Bus of the Year”. 



AUTOBUSY

Solaris i Stadler tworzą spółkę joint venture
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Z dniem 1 s tycznia  br.
Solaris Bus & Coach S.A.
i Stadler powołały spółkę
joint venture Solaris Tram Sp.
z o.o. ,  k tóra poprowadzi
w Środzie Wielkopolskiej
wspólny zakład. Solaris Tram
i Stadler Polska będą uczest-
niczyć w przetargach na pol-
skim i europejskimi rynku
jako konsorcjum, którego
liderem będzie Stadler.

We wrześniu 2016 r. Solaris
i Stadler zapowiedziały na-
wiązanie bliskiej współpracy
i wspólne startowanie w prze-
targach. Już w przetargach
na dostawę tramwajów dla
Krakowa i Poznania Solaris
i Stadler wystąpiły jako kon-
sorcjum. Na konferencji pra-
sowej na początku grudnia
Solange Olszewska i Peter
Spuhler ogłosili kolejny etap
współpracy: Solaris Bus &
Coach S.A. i Stadler założą
jako równorzędni partnerzy
spółkę joint venture. Solaris
Tram będzie budować i lakie-
rować w zakładzie w Środzie
Wielkopolskiej pudła tramwa-
jów. Montaż wstępny i końco-
wy będzie odbywać się w za-
kładach Solaris i w fabryce
Stadler Polska w Siedlcach.

Spółka Solaris Tram planu-
je zwiększenie wydajności,
obecna powierzchnia produk-
cyjna w Środzie zostanie po-
dwojona, powstaną nowe
miejsca pracy. Zakład ma cer-
ty f ikaty 9001:2015,  ISO
14001:2015, DIN 15085-2, ISO
DIN 3834-2 i IRIS przyznane
za wysoką jakość spawania
i potwierdzające spełnienie
przez zakład najwyższych wy-
mogów przemysłu kolejowe-
go. Solaris wnosi do spółki
joint venture swoją wiedzę,
doświadczenie i kompetencje
w obszarze pojazdów szyno-
wych: zarządzanie, zespół in-
żynierów, sprzedaż, zakupy
i serwis posprzedażowy.

Klienci odniosą korzyści
z wieloletniego doświadcze-
nia i szerokiej wiedzy tech-
nicznej obu przedsiębiorstw.

z Solarisem będziemy mogli
zaproponować klientom i pa-
sażerom jeszcze lepsze, wy-
godniejsze, dostosowane do
ich potrzeb rozwiązania”
– podkreślił Peter Spuhler,
Prezes Zarządu i właściciel
firmy Stadler.

Solaris jest obecna na ryn-
ku pojazdów szynowych od
2009 r. Dostarczyła tramwaje
do Poznania i Olsztyna oraz
do Jeny i Brunszwiku w Niem-
czech, obecnie realizuje kon-

Utworzenie jv wzmocni pozy-
cję obu firm na rynku, zarów-
no w Polsce, jak i w Europie.
W przyszłości tramwaje Sola-
ris będzie można spotkać
w wielu kolejnych europej-
skich miastach, Stadlerowi
ten krok umożliwi rozszerze-
nia działalności w Polsce.
Przedsiębiorstwa zyskają
również na dz ie len iu  s ię
wiedzą technologiczną.

Podczas konferencji praso-
wej właściciele obu firm nie
kryli zadowolenia z zacieśnie-
nia współpracy i utworzenia
nowej spółki: „Razem może-
my więcej. Przy tego rodzaju
współpracy nie ma dla nas
lepszego partnera niż Stadler,
który jest znanym na całym
świecie producentem pojaz-
dów szynowych” - powiedzia-
ła Solange Olszewska, wła-
ścicielka i Prezes Zarządu
Solaris Bus & Coach S.A.
„Jesteśmy bardzo zadowole-
ni, że udało nam się znaleźć
tak renomowanego partnera
jak Solaris do współpracy
w Polsce. Inwestycja w za-
kład w Środzie Wielkopolskiej
jest swego rodzaju deklaracją
Stadlera potwierdzającą, że
poważnie traktujemy polski
rynek, na którym działamy już
od 10 lat.  Współpracując

Solange Olszewska, właścicielka i prezes zarządu Solaris
Bus & Coach S.A., w siostrzanym uścisku z Peterem Spuh-
lerem, Prezesem Zarządu i właścicielem firmy Stadler.

trakt na 41 tramwajów dla
niemieckiego Lipska. Stadler
Polska od 10 lat jest jednym
z wiodących producentów
pojazdów szynowych w Pol-
sce. W zakładzie w Siedlcach
zatrudnia 800 pracowników,
współpracuje z ponad 2 tys.
polskich przedsiębiorstw.
Jest największym eksporte-
rem pojazdów szynowych
w Polsce. Do końca listopada
ub. roku zakład wyproduko-
wał 320 pociągów.

Kontrakt na tramwaje dla
Jeny był pierwszym zagra-
nicznym, a drugim w ogó-
le (po Poznaniu) sukcesem
Solarisa, jeśli chodzi o po-
jazdy szynowe. Jednocześ-
nie Niemcy po raz pierw-
szy kupili tramwaj zagra-
nicznego producenta, któ-
ry nie ma fabryki w Niem-
czech! Tramino Jena to
tramwaje dwukierunkowe
o długości 29 m i szero-
kości 2,3 m. Mają 3 czło-
ny i 3 wózki, mieszczą 164
pasażerów, w tym 46 sie-
dzących. W tramwaju są
4 rampy dla niepełno-
sprawnych.
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Pierwsza linia autobusowa
z bezprzewodowym (induk-
cy jnym) ładowaniem na
przystanku jest testowana
w Szwecji – po raz pierwszy
w Skandynawii. Uruchomie-
nie autobusu i przystanku ze
stacją ładowania to elementy
projektu badawczego, w ra-
mach którego inżynierowie
Scania pracują nad cichym
i bardziej przyjaznym dla oto-
czenia transportem publicz-
nym. Partnerami przedsię-
wzięcia są stołeczny organi-
zator transportu publicznego
Storstockholms Lokaltrafik
(SL), koncern energetyczny
Vattenfall, samorząd Söder-
tälje i Królewski Instytut Tech-
nologiczny (KTH). Projekt jest
w części finansowany przez
Szwedzką Agencję Energii
(SEA).

Ten sposób uzupełnienia
energii nie był do tej pory
poddawany testom w trud-
nych warunkach klimatycz-
nych. Infrastruktura powinna
im sprostać, jeśli ma być sto-
sowana w północnych rejo-
nach globu. By doładować
bezprzewodowo akumulato-
ry, autobus musi zatrzymać
się w oznaczonym miejscu
nad ładowarką wbudowaną
w jezdnię. Ładowanie rozpo-
czyna się automatycznie.
Urządzenie do ładowania in-

Scania testuje szybkie ładowanie bezprzewodowe

dukcyjnego jest wkompono-
wane w istniejącą infrastruk-
turę. Wystarczy 7 minut, aby
autobus nabrał energii do po-
konania całej,  10-km l ini i
p rzewidz iane j  d la  n iego
w Södertälje. „Elektryczny
autobus hybrydowy uczestni-
czący w projekcie jest na-
szym wkładem w działania
zmierzające do uczynienia
transportu bardziej przyja-
znym dla otoczenia. Ładowa-
nie indukcyjne jest ciche
i niewidoczne. Wyniki testów
praktycznych w Södertälje
mają duże znaczenie, zwłasz-
cza w kontekście wyzwań
stojących przed społeczeń-
stwem i producentami samo-
chodów. Konieczne jest wy-
eliminowanie emisji spalin
oraz redukcja hałasu we
wrażliwym środowisku miej-
skim” – komentuje Hedvig
Paradis, która jako menedżer
projektu jest odpowiedzialna
za udział Scania w bada-
niach.

Autobus, który Scania tes-
tuje na linii w Södertälje, jest
hybrydą i wykorzystuje ener-
gię hamowania do ładowania
akumulatorów. Może być
również ładowany z własnego
silnika spalinowego, napę-
dzanego paliwami odnawial-
nymi. Elektryfikacja sektora
t ranspor towego wymaga

zróżnicowanych rozwiązań,
także tego, kiedy i gdzie po-
jazdy będą ładowane. Uzupeł-
nianie energii może odbywać
się podczas postoju w bazie,
na przystanku lub w czasie
jazdy. W tym drugim przypad-
ku można stosować dołado-
wanie za pomocą pantografu,
ładowanie bezprzewodowe
albo kombinację obu. Wybór
metody zależy od zadań, ja-
kie wykonuje transport. Po-
nadto, na częstotliwość łado-
wania pojazdu podczas pra-
cy wpływają rozmiar i masa
akumulatorów. „To jeden
z kilku projektów, które pro-
wadzi Scania w celu opraco-
wania bardziej zrównoważo-
nych środowiskowo rozwią-
zań dedykowanych do trans-
portu miejskiego. Pragniemy
z identy f ikować pot rzeby
miast i rozwijać przyjazne dla

środowiska systemy trans-
portowe, które są przy tym
sprawne, bezpieczne i ko-
rzystne z perspektywy kosz-
towej, bazując na lokalnie
dostępnych paliwach alterna-
tywnych oraz elektryfikacji” –
wyjaśn ia  Anders  Grund-
strömer, dyrektor powołanej
niedawno wyspecjalizowanej
jednostki organizacyjnej Sca-
nia Sustainable City Solu-
tions.

Koszt projektu bezprzewo-
dowego ładownia przystan-
kowego to ok. 38 mln SEK,
z czego Scania zapewnia 22
mln SEK. Szwedzka Agencja
Energii przeznaczyła na ba-
dania grant w wysokości blis-
ko 10 mln SEK. Fundusz zo-
stał rozdzielony pomiędzy
Królewski Instytut Technolo-
giczny, Storstockholms Lo-
kaltrafik i Scania.

Najnowocześniejszy elektrobus trafi do MZA

Wyjątkowy pojazd powstaje
w fabryce Solaris w Bolecho-
wie: to pierwszy przegubowy
elektrobus Urbino 18 czwartej
generacji z podwójnym spo-
sobem ładowania. Z podpoz-
nańskiej fabryki trafi na testy
do Miejskich Zakładów Auto-
busowych.

Ten wyjątkowy model może
być ładowany przez złącze
plug in (za pomocą przewodu
z wtyczką) lub z pomocą pan-
tografu i ulicznej ładowarki.
Sieć 19 takich ładowarek Miej-
skie Zakłady Autobusowe

zbudują na terenie Warszawy.
Konstrukcja pierwszej z nich
stoi już na terenie pętli przy
ulicy Spartańskiej, jej łącze
energetyczne zostanie uru-
chomione najprawdopodob-
niej wiosną. Budowa sieci
ładowarek będzie prowadzo-
na równolegle do jednej z naj-
większych inwestycji MZA: za-
kupu 130 przegubowych elek-
trycznych. To nowość w War-
szawie i Polsce, na razie w na-
szym kraju nie ma jeszcze ani
jednego przegubowego elek-
trobusa.
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Na wystawie FetransRio
w Rio de Janeiro Volvo zapre-
zentowało najd łuższe na
świecie podwozie autobuso-
we przeznaczone do systemu
o wysokich zdolnościach
przewozowych Bus Rapid
Transit. Volvo jest wiodącym
producentem autobusów do
systemów (BRT). Zaczynając
w 1992 r. firma dostarczyła
ponad 4 tys. pojazdów do
Kurytyby, Bogoty, Gwatemali,
Meksyku, Santiago de Chile
i San Salvador. Komunikacja
miejska Rio jest z kolei wiodą-
cym na świecie operatorem
i stale rozwija swoje sieci po-

Volvo szykuje największy autobus na świecie

łączeń o dużej przepusto-
wości.

Z okazji Olimpiady 2016
miasto zdobyło finasowanie
nowych połączeń, m.in. 22-
km trasy Transbrasil prowa-
dzącej przez centrum. Właś-
nie nią mają pojechać auto-
busy Gran Artic 300 z dwu-
przegubowym podwoziem
o długości 30 m, mieszczące
do 300 pasażerów. Takie po-
jazdy zapewnią efektywność
transportu, przewożąc w obie
strony 50 tys. osób/h, 820
tys. dziennie, zapewniając
jednocześnie wysoki komfort
i lepszą wydajność kosztową

dla przewoźników: każdy za-
stępuje 3 zwykłe autobusy,
wymagając jednego kierow-
cy, wprawdzie o wysokich
kwalifikacjach. Gran Artic 300
będzie kursował na specjal-
nie wytyczonych pasach,
z przystankami o wysokich
platformach, by nie tracić
czasu na „przyklęk”. Choć
była to kosztowna inwestycja
ze względu na ingerencję
w silnie obciążone miejskie
arterie, koszt jest i tak niższy
niż budowy linii tramwajowej
czy metro.

Na wystawie FetransRio
Volvo zaprezentowało także

nowy pojazd Super Artic 210
o 22-metrowym, 3-osiowym
podwoziu przegubowym.
Może on przewieźć 210 pasa-
żerów, a jest wyposażony w 5
par drzwi. Dodatkowe drzwi
ułatwiają wsiadanie i wysia-
danie oraz umożliwiają lep-
sze rozmieszczenie pasaże-
rów. W sumie, Volvo oferuje 5
autobusów o wysokich zdol-
nościach przewozowych: Ar-
tic 150 (18,6 m, 150 pasaże-
rów), Artic 180 (21 m, 180 pa-
sażerów), Super Artic 210
(22 m, 210 osób) i Gran Artic
300 (30 m, 300 pasażerów).

Autobusy z wysoką zdolno-
ścią przewozową redukują
liczbę pojazdów kursujących
po trasach komunikacyjnych,
co prowadzi do podwyższenia
średniej szybkości, a także do
redukcji emisji zanieczysz-
czeń. Dlatego są stosowane,
poza Ameryką Płd., także
w Belgii, Niemczech, Holandii,
Szwecji i Chinach (Pekin).
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Autobusy elektryczne Volvo w Luksemburgu

Pod koniec grudnia w Ber-
trange, miasteczku w połu-
dniowo-zachodnim Luksem-
burgu, odbyła się inaugura-
cja systemu autobusów elek-
trycznych, w skład którego
wchodzi 12 autobusów elek-
tryczno-hybrydowych Volvo
i infrastruktura ładowania fir-
my ABB.

Obsługuje je lokalny prze-
woźnik Sales-Lentz. Użyto
technologi i  otwartego in-
terfejsu OppCharge, co ozna-
cza to, że autobusy innych
producentów mogą być łado-
wane na tych samych sta-
cjach. Ładowanie mocą 150
kW trwa od 3 do 6 minut i od-
bywa się w czasie przerwy, po
zakończeniu trasy. Szybka
ładowarka ABB to projekt

Stacje ładowania ABB są proste do wdrożenia na istnieją-
cych liniach: odwrócony pantograf umożliwia wykorzysta-
nie taniego i lekkiego interfejsu na dachu autobusu. Wadą,
w porównaniu z pantografem zamontowanym na pojeź-
dzie, jest możliwość unieruchomienia całej floty w razie
awarii.

modułowy, może osiągnąć
również moc 300 kW i 450
kW.

Luksemburg jako jeden
z pierwszych europejskich
krajów wdrożył autobusy hy-
brydowe. Pierwsze hybrydy
Volvo dostarczono w 2009 r.,
obecnie jeździ tam 41autobu-
sów Volvo 7900 Hybrid. Sa-
les-Lentz, wiodący przewoź-
nik w Luksemburgu, będzie
pierwszym klientem Volvo,
który w maju br. zacznie uży-
wać w pełni elektrycznych
autobusów.

Volvo 7900 Electric Hybrid,
wyposażony w mały silnik
diesla,  s i ln ik  e lektryczny
i akumulatory, jest zasilany
energią elektryczną przez na-
wet 70% czasu pracy. Zużycie

energii jest o 60% mniejsze
w porównaniu z autobusem
z silnikiem diesla, a emisja

CO2 niższa o 75–90%, w za-
leżności od wykorzystywane-
go paliwa.

Nowy Gran Artic mieści 300
pasażerów, o 30 więcej niż
modele obecnie stosowane
w Rio. Gran Artic jest rekor-
dzistą, jeśli chodzi o pojem-
ność pasażerską, ale był już
dłuższy 2-przegubowy auto-
bus w histori, co prawda te-
stowy. AutoTram przygoto-
wany przez Instytut Fraunho-
fer mieścił „tylko” 260 pasa-
żerów i przeszedł pomyślnie
próby w Dreźnie.
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Targi TRANSEXPO w Kielcach prze-
szły na cykl dwuletni. Branża uznała

go za korzystniejszy dla jej interesów.
Producenci nie chcieli wystawiać się co
roku, bo nie mają szans na przygotowa-
nie nowości, a to one przyciągają wi-
dzów. Cykl dwuletni to okres optymalny
dla imprezy tego typu, wprowadza pe-
wien stan oczekiwania, spodziewamy
się wszystkich graczy rynkowych i du-
żej liczby premier. Tak stało się w paź-
dzierniku ub.r.

Według wstępnego podsumowania
rynku, w 2016 r., odnotowano bardzo
dobrą sprzedaż autobusów: 1987 szt.
Dzięki takim wynikom ubiegłoroczne
targi przyciągnęły do siebie nie tylko po-
jazdy lokalnego transportu zbiorowego
i autobusy turystyczne, ale także pojaz-
dy specjalistyczne, holowniki i samo-
chody wsparcia technicznego. Na sto-
iskach nie zabrakło również części i wy-
posażenia autobusów oraz wyposaże-
nia obiektów technicznego. Obok po-
tentatów tego rynku, na czele z Solari-
sem, na wystawie pojawili się nowi gra-
cze, wśród innych nastąpiły przetaso-
wania.

Gdyby zsumować potencjał tureckich
producentów, jest to druga, po Niem-
czech, autobusowa siła w Europie. Tem-
sa, Karsan, Otokar czy najmłodsza mar-
ka Sileo sprzedają coraz więcej pojaz-
dów na unijnym rynku i są w forpoczcie
elektrycznych zmian. Nic dziwnego, że
Turcy przekraczają także nasze granice.
Kapena została dealerem tureckiego

Przed nami rok bez TPrzed nami rok bez TPrzed nami rok bez TPrzed nami rok bez TPrzed nami rok bez TRANSEXPORANSEXPORANSEXPORANSEXPORANSEXPO

Pierwszy w Polsce turystyczny Otokar Vectio T w wersji VIP dla firmy Mały-Bus
Dariusz Jarosz z Warszawy. Nabywca zamówił 35 luksusowych foteli pasażer-
skich, podświetlaną kuchnię pokładową z bojlerem, termosem i umywalką,
lodówkę, system audio-video i toaletę pokładową. Autobus ma bagażnik
o rekordowej w tej klasie pojemności 5,5 m3 i półki pasażerskie.

.Do oferty Kapeny trafił JEST o długości 6 m, niskopodłogowy minibus, którym można obsługiwać ścisłe centra miast.
Karsan ATAK o długości 8 m mieści 60 pasażerów. Obydwa modele korzystają z silników FPT i skrzyń ZF.

Karsana i włoskiej BredaMenaribus.
Modele Karsan Jest, Atak i Star to atrak-
cyjna alternatywa dla klientów, którzy
przy wyborze kierują się ceną czy ory-
ginalnym wyglądem. Z kolei nowa linia
autobusów CityMood oferowanych
w trzech długościach 10,6, 12 i 18 m to
synteza włoskiego stylu i znanych dob-
rych rozwiązań autobusowych. Firma
Wowo od września ub. roku nie jest już
dilerem Anadolu Isuzu, stała się oficjal-

nym przedstawicielem rumuńskiej firmy
karosującej Dypety i będzie oferować
turystyczne autobusy klasy midi Dypar-
ro 90T, na podwoziu IVECO. Pojazdy są
dostępne w wielu wersjach wyposaże-
nia: od autobusów do przewozów szkol-
nych i liniowych, po wersje do turystyki
i przewozów VIP. Jest także wersja z nis-
kim wejściem w tylnej części i możliwo-
ścią przewozu osób niepełnospraw-
nych. Polski dealer Otokara, warszaw-
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Na stoisku Auto-CUBY pojawiły się premierowe IVECO-
CUBY Tourist Line, turystyczny minibus o pojemności
31+1+1 i IVECO-CUBY City Line, miejski autobus z obni-
żonym pokładem z tyłu w konfiguracji 25+12+1, oba
o DMC 7,2 t.

Paleta fabrycznych minibusów Daily obejmuje wersję turystyczną Tourys oraz międzymiastową i szkolną Line. Wersja
6,5-tonowa umożliwia przewóz 22 pasażerów i zapewnia dużą przestrzeń bagażową.

ska firma Bus Trans Technik, nie ma
jeszcze sukcesów na krajowym rynku,
ale intensywnie działa, by zachęcić
klientów. Szczególnie teraz gdy kieruje
nią Tomasz Talarek, którego nie trzeba
przedstawiać. Dlatego godne odnoto-
wania było przekazanie na Targach
pierwszego w Polsce autobusu turys-
tycznego Otokar Vectio T firmie Mały-
Bus Dariusz Jarosz z Warszawy.

Z kolei Isuzu podpisało w Kielcach
umowę o przekazaniu przedstawiciel-
stwa firmie VBI Polska. Turecki produ-
cent ma nadzieję, że ten ruch zdynami-
zuje sprzedaż. VBI ma odziały w Danii,
Polsce i Macedonii, generalnie zajmuje
się sprzedażą używanych autobusów
i nowych minibusów (budowanych
w duńskim oddziale w Kliplev). Dodat-

kowo w Danii sprzedaje i serwisuje
nowe autobusy IVECO. Przez moment
oferowała je również w Polsce, ale tej
współpracy zaniechano. To miejsce zaj-
mie Isuzu. Turcy wybrali VBI przede
wszystkim ze względu na obecność fir-
my na kilku rynkach. Oferta VBI skupi
się na autobusach, które już są na pol-
skim rynku i mogliśmy zobaczyć je
w Kielcach: Isuzu Novo i Novo Ultra (mię-
dzymiastowy/turystyczny do 29 miejsc),
Turquoise (międzymiastowy/turystyczny
do 33 miejsc) oraz Visigo (międzymiasto-
wy/turystyczny do 40 miejsc). Zapewne
w najbliższym czasie do oferty dołączą
także miejskie Isuzu Citibus (do 70
miejsc) i Citiport (do 100 miejsc).

W porównaniu z poprzednimi targami
w Kielcach także IVECO zrobiła gigan-

tyczny krok naprzód, zwłaszcza w seg-
mencie mini. Obecnie interesy marki re-
prezentuje kilka firm, m.in. IVECO Bus
i IVECO Poland. Nowa struktura ozna-
cza poszerzenie oferty polskiej sieci
sprzedaży: do katalogu dołączyły mini-
busy Daily, których sprzedaż oficjalnie
ruszyła z początkiem 2017 r. w ramach
IVECO Poland. Tym samym powstał kla-
rowny podział: duże autobusy i minibu-
sy zabudowane będą domeną IVECO
Bus, natomiast za sprzedaż fabrycznych
minibusów Daily odpowiada IVECO Po-
land. Jednakże na TRANSEXPO mogliś-
my zobaczyć pojazdy włoskiego kon-
cernu również na stoisku ABP Bus &
Coach, jedynego odrębnego dealera
IVECO Bus w Polsce. Na stoisku ABP
stacjonowały 3 autobusy: międzymias-

CMS-Auto oferuje zabudowane przez Słowaków Daily o DMC 6,5 t
jako minibusy w 3 konfiguracjach: turystycznej, międzymiastowej oraz
miejskiej/szkolnej z obniżoną podłogą z tyłu o pojemności 19+1+1
(z dodatkowym miejscem stojącym).
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towy Crossway Pro, miejski Crossway
LE (w barwach Warbus Wrocław) i miej-
ski niskopodłogowy minibus IVECO
Stratos (te pojazdy jeżdżą w MZK Biel-
sko-Biała).

Ponadto ciekawe minibusy z logo
IVECO zobaczyliśmy na stoiskach Auto-
CUBY (miejski i turystyczny), CMS-Auto
(w wersji miejskiej, międzymiastowej
i turystycznej) i Mercusa. Tak wiec IVE-
CO szuka możliwości dotarcia do klien-
ta nie tylko sprzedając fabryczne duże
autobusy, ale również Daily w różnych
stopniach adaptacji.

Dla Autosana ubiegłoroczne targi
były wyjątkowe: po raz pierwszy sanoc-
ka marka uczestniczyła w nich z nowym
właścicielem i premierę miał jej pierw-
szy autobus z alternatywnym zasilaniem
SanCity 12LF CNG. To ostatni dzwonek
na takie konstrukcje, autobus na gaz
powinien już być dawno w jej ofercie.
Podobno Autosan pracuje nad elektro-
busem, który ma zadebiutować w przy-
szłym roku! Gazowy Sancity cieszył się
w Kielcach dużym zainteresowaniem.
Autobus napędza silnik Cummins ISL
G320E6 o pojemności 8,9 l zblokowany
z automatyczną skrzynią biegów Voith
Diwa 6. Gaz ziemny jest magazynowa-
ny w 4 kompozytowych butlach o po-

jemności 252 m3 za-
montowanych na
dachu. Trzydrzwiowy
12-metrowy pojazd
może zabrać od 98
do 102 pasażerów,
w tym 26-40 na fote-
lach Ster MX, i jest
przystosowany do
przewozu osoby nie-
pełnosprawnej  na
wózku. W zawiesze-
niu zastosowano ze-
społy ZF, w tym niezależną oś z przodu.

EvoBus Polska zaprezentowała 4 po-
jazdy: premierowe MB Conecto i Touris-
mo, natomiast w ramach Setry autokar
S 519 HD i uniwersalny autobus między-
miastowy, po raz pierwszy pokazaną
w Polsce podmiejską S 416 LE Busi-
ness. Niskowejściowe autobusy Setra
mają bardzo przekonujące argumenty
w przetargach na autobusy przystoso-
wane dla osób niepełnosprawnych na
linie podmiejskie, a dzięki różnym wa-
riantom długości MultiClass 400 każdy
znajdzie rozwiązanie swoich potrzeb.
Seria Business jest napędzana silnika-
mi OM 936 o pojemności 7,7 l i mocy
220 kW (299 KM) lub 260 kW (354 KM)
współpracującymi z manualną 6-bie-

gową skrzynią biegów MB GO 190.
Opcjonalnie możemy otrzymać skrzynie
GO 250-8 PowerShift, ZF EcoLife lub
Voith DIWA 6. Aby maksymalnie obniżyć
koszty, zdecydowano się po raz pierw-
szy przenieść produkcję modeli Setra
do tureckiej fabryki Mercedes w Hosde-
re, a także okroić wyposażenie bizneso-
wej serii do niezbędnego minimum
i wprowadzić układ drzwi 1-1-0 lub 1-2-
0. Klimatyzacja EvoCool Basic nie jest
już w standardzie. Niewielkie bagażniki
(półki nad głowami pasażerów mają za-
stąpić bagażniki podpodłogowe) nie-
wątpliwie zawężą możliwość wykorzy-
stania tych pojazdów. Uniwersalność,
która pozwalała modelom MultiClass UL
wykonywać krótkie rejsy turystyczne,

Dzięki 13 m długości Setra MultiClass S 416 LE Business jest wszechstronnym autobusem niskowejściowym. Przy maksymal-
nej liczbie foteli oferuje 55 miejsc siedzących, ma wyposażenie zapewniające możliwie niską cenę. Skrzynia biegów jest
manualna, nie ma klimatyzacji i (praktycznie) bagażników. Tylna część pojazdu z wysoko usytuowaną podłogą zapewnia
wygodny dostęp do elementów układu napędowego, co skutkuje niższymi kosztami serwisowania. Solidne i przyjemne wnęt-
rze ma łatwe do czyszczenia poszycie sufitu i ścian bocznych oraz fotele Setra Transit w układzie zaprojektowanym pod kątem
maksymalnej liczby miejsc siedzących. Nad głowami pasażerów utworzono półki o pojemności aż 4,3 m3.

Sanocka spółka zaprezentowała na targach prototyp ekologicznego autobu-
su zasilanego sprężonym gazem ziemnym Sancity 12LF CNG. Przyciągał uwa-
gę nie tylko ciekawym wyglądem zewnętrznym, ale też estetycznym wnętrzem,
w którym wykorzystano oświetlenie diodowe i efektywną klimatyzację.
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Holenderski VDL pokazał 3 autokary, prawdziwym hitem była jednak piętro-
wa Futura FDD2. Autobus wyposażono w system multimedialny Funtoro za-
montowany w fotelach.

Polski przedstawiciel Irizara pokazał w Kielcach m.in. i8
klasy premium. Luksusowy pojazd trafił do poznańskiego
Centrum Turystyki Oskar. Irizar i8 to nowy okręt flagowy
zarówno marki Irizar, jaki i firmy Oskar, zastępujący w ofer-
cie PB. Na pokładzie jest układ Buspad, który składa się
z dotykowych ekranów wbudowanych w oparcia foteli.

Scania Touring w barwach SuperPKS. To projekt grupy pol-
skich przewoźników, wspierany przez Teroplan, właściciela
największej w Polsce wyszukiwarki połączeń e-podróżnik.pl.
Wśród PKS-ów, które do niego przystąpiły, jest Polonus. Na
początek mazowiecki przewoźnik zasilił projekt 3 nowymi
kursami.

została przesłonięta przez nowy priory-
tet: ekonomikę. Ceny biznesowych au-
tobusów Setry startują od 200 tys. euro,
katalogowy koszt pokazanego na
TRANSEXPO modelu S 416 to 208 tys.
euro. Jak na produkt z logo Setra sto-
sunkowo niewiele, aczkolwiek w porów-
naniu z IVECO Crossway, Solarisem In-
terUrbino czy nawet MB Intouro to ra-
czej górna półka w segmencie między-
miastowym.

Na stoisku Scanii były 2 autobusy:
znana z ulic Jastrzębia Scania CN
280UB i turystyczny Touring EB4x2NI
HD, powstający we współpracy z chiń-
skim producentem nadwozi Higer. To-
uring, którego mogliśmy zobaczyć
w Kielcach, to pojazd bardzo bogato

wyposażony: przyciemniane szyby, kli-
matyzacja, pokładowe WiFi, gniazdka
USB czy toaleta mają maksymalnie
zwiększać komfort podróżowania. Pod-
czas TRANSEXPO 2016 miało miejsce
ważne wydarzenie związane z tym au-
tobusem: podpisano umowę o przystą-
pieniu firmy PKS Polonus, jednego
z najważniejszych autokarowych klien-
tów Scania, do projektu SuperPKS, któ-
ry od strony zakupu taboru wspiera Sca-
nia Polska. PKS Polonus to czołowy
przewoźnik w komunikacji dalekobież-
nej i lokalnej na Mazowszu, wykonuje
ponad 30 połączeń do dużych miast,
miejscowości wypoczynkowych i uzdro-
wiskowych, wysokiej klasy autobusami.
SuperPKS to projekt realizowany od

marca 2016 r. przez grupę polskich
przewoźników z różnych regionów i fir-
mę Teroplan S.A., dostarczającą rozwią-
zania technologiczne. Marka SuperPKS
chce oferować pasażerom, także
z mniejszych miejscowości, komfortowe
i bezpieczne podróże w dobrej cenie
i przy stale podwyższanym standardzie
usług. W projekcie biorą udział PKS El-
bląg, PKS Suwałki i PKS Polonus, zapra-
szani są kolejni przewoźnicy. Biorąc pod
uwagę silne pozycje niektórych regio-
nalnych przewoźników, w tym obsługu-
jących kursy przeciwstawne do Polonu-
sa, wydaje się zasadne współdziałanie
w celu stworzenia szerokiej oferty prze-
wozowej. Konkurowanie jest wyniszcza-
jące, co potwierdza ograniczenie roz-
woju, bądź wycofywanie się z rynku
firm, które nie mogły wytrzymać wojny
cenowej. Dzięki SuperPKS powstaje ro-
dzaj konkurencji do PolskiegoBusa. Od
marca ub.r. tymi autokarami można pod-
różować na liniach: Trójmiasto-Warsza-
wa-Elbląg, Poznań-Elbląg, Suwałki-
Gdańsk, Suwałki-Warszawa. Od listopa-
da charakterystyczne czarno-żółte auto-
busy wyruszyły na trasy Warszawa-Ko-
szalin i Warszawa-Ustrzyki Dolne, do
końca tego roku jest planowane urucho-
mienie kolejnych.

Partnerzy projektu zakładają, iż w ra-
zie zadowolenia ze współpracy cała kra-
jowa komunikacja dalekobieżna PKS
Polonus będzie realizowana pod marką
SuperPKS.
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