




Drodzy Czytelnicy,
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Po tej wiośnie już nic nie będzie takie
samo, jak wcześniej, przynajmniej co do
paliw, jakie wkrótce będziecie tankowa-
li lub ładowali do swoich samochodów.
W marcu i kwietniu uchwalono doku-
menty, które są niczym kamyk spadają-
cy z ośnieżonej góry. Spodziewajmy się
lawiny wydarzeń i inwestycji: polski
transport, jeszcze tej zimy dieslowsko-
bezynowo-propanowy, lada moment
(OK, za 3 lata) stanie się także elek-
tryczny i metanowy.

Cóż takiego wydarzyło się tej wiosny?
Ruszył rządowy program elektromobil-
ności, który wydaje się zupełnie sensow-
ny. Spojrzano na zagadnienie komplek-
sowo, dostrzegając kilka zalet radykal-
nego zwiększenia liczby samochodów
elektrycznych na polskich drogach.
Jedną z nich jest zmniejszenie importu
ropy naftowej, od której jesteśmy uza-
leżnieni. Prąd mamy własny, wpraw-
dzie głównie z węgla i tym samym nie-
zbyt czysty, ale ze sporym udziałem
źródeł odnawialnych i planowanym
zwiększeniem ich znaczenia, nawet jak-
by przyszło sięgnąć do elektrowni ato-
mowych. Drugą szansą może być takie
posterowanie rynkiem pojazdów elek-
trycznych, by idealnie dopasować oba
ogniwa: pojazdy właściwe i infrastruk-
turę. Unika się odwiecznego dylematu
kury lub jaja, wspomagając szybkie po-
wstanie popytu na prąd w jakimś rejo-
nie i jednocześnie lokalnej sieci stacji
ładowania. Sposobem na to w ramach
motoryzacji indywidualnej jest stymu-
lowanie car-sharingu. Na takich obsza-
rach jak choćby metropolia warszaw-
ska, Górny Śląsk, Trójmiasto względnie
łatwo wykreować modę, a każdy samo-
chód prywatny wyeliminowany z ulic
jest na wagę złota.

Tu dochodzi 3. element: jeśli powsta-
nie popyt liczony nawet skromnymi ty-
siącami, ale na samochody osobowe
o jednakowym wyglądzie i specyfikacji,
to może uda się uruchomić proces pro-
wadzący do ich powstania w Polsce. To
byłby impuls dla badań naukowych nad
sposobami magazynowania energii
i wykorzystania służących do tego
ogniw. Niezależnie od tego, ile prądu
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będzie można w nich zgromadzić, jest
pewne, że po kilku latach klapną i trze-
ba będzie je recyklingować lub przedłu-
żyć życie, stosując jako baterie stacjo-
narne.

Program elektromobilności ma jesz-
cze tę zaletę, że nie jest hurra-optymi-
styczny, za wyjątkiem może założenia
1 mln samochodów elektrycznych
w 2025 r. Obie liczby wywodzą się
z prognoz obniżenia cen ogniw, które
powinny wg Tesli spaść do 100 USD/
kWh w 2020 r.; inne dane raczej o 125
USD/kWh dwa lata później. Jakby nie
liczyć: zakładając, że nieduży samochód
osobowy potrzebuje 20 kWh energii, za
kilka lat będzie o co najmniej 3 tys. do-
larów tańszy, niż obecnie. Kilkaset dol-
ców oszczędności dołoży efekt skali przy
produkcji silników i elektroniki steru-
jącej. Samochód akumulatorowy z ab-
surdalnie drogiego stanie się tylko dro-
gi. Ten milion jest teraz tłumaczony
jako rodzaj hasła całego programu, pol-
ska elektryczna flota będzie mniej licz-
na, ale w setkach tysięcy. Cezura to
2020 r., w którym będziemy mieli 6000
stacji ładowania „zwykłego” i 400 szyb-
kiego ładowania, przypadające na ok.
50 tys. pojazdów, po czym roczna liczba
nowych rejestracji ma ruszyć z kopyta.

Ta data jest związana z wymagania-
mi Dyrektywy dotyczącej rozwoju infra-
struktury paliw alternatywnych 2014/
94/UE, na którą odpowiada inny wio-
senny dokument rządowy: „Krajowe
ramy polityki rozwoju infrastruktury
paliw alternatywnych”. Tu padają licz-
by i obietnice, na które czekaliśmy. Na-
sze Ministerstwo Energii nie błądzi
w oparach wodoru, tylko przygotowało
strategię wsparcia zasilania elektrycz-
nego i paliw już obecnych na rynku, czy-
li gazu ziemnego w postaci CNG i LPG.
Bodziec jest ten sam: dyrektywa unijna
narzuca państwom członkowskim pew-
ne minimum co do rozmieszczenia in-
frastruktury tankowania, m.in wzdłuż
głównych tras komunikacyjnych Euro-
py. Zakończenie tego etapu dla prądu
i CNG przypada na 31.12.20 i jest ten
sam problem: można nastawiać stacji ze
sprężonym gazem, które będą kosztow-

nymi pomnikami słuszności linii naszej
Unii, albo przysporzyć im klientów, za-
chęcając użytkowników.

Tu podstawowym problemem jest
cena. Dotychczasowa polityka PGNiG
i „pomoc” państwa w postaci podwyżki
akcyzy praktycznie zniweczyły sens sto-
sowania gazu jako paliwa. Przy obec-
nych 3,29 zł/Nm3 trudno o oszczędno-
ści na kosztach eksploatacji, zwłaszcza,
jeśli uwzględnić restrykcyjne przepisy
dotyczące kontroli technicznej butli ga-
zowych, skutkujące częstymi przegląda-
mi, też nie za darmo. Przy CNG pozo-
stali tylko najwięksi entuzjaści. Liczba
stacji zmalała do 26, i to rozłożonych
bardzo nieregularnie, z wielkimi biały-
mi plamami. Warszawa z jedną stacją
powszechnie dostępną i drugą utaj-
nioną jest stolicą tej hańby. Sumarycz-
na liczba pojazdów gazowych w Polsce
niewiele przekracza 3 tys. i co ciekawe
jest niemal równa liczbie samochodów
elektrycznych. Mamy dużo do nadro-
bienia.

Są dalsze paralele: gaz i prąd konku-
rują w tym samym segmencie transpor-
tu bliskiego, dystrybucyjnego i miejskie-
go. CNG jest uważany za lepszą alter-
natywę na teraz, gdy technologia tego
napędu jest w pełni opanowana i są do-
stępne sprawdzone pojazdy wszystkich
klas, od samochodów osobowych po au-
tobusy przegubowe. To najszybszy spo-
sób na obniżenie emisji najbardziej
szkodliwych tlenków azotu i cząstek.
Plan wychodzi mu naprzeciw, przewi-
dując 70 stacji w 32 aglomeracjach do
końca 2020 r. i dodanie jeszcze 30 do
2025 r. wzdłuż europejskich korytarzy
transportowych przebiegających przez
Polskę, obok 14 powszechnie dostęp-
nych stacji LNG. To dobra zmiana.
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Po odstrzałach i kruszeniu powstają
bryły i bryłki o krawędziach ostrych jak
brzytwa, a towarzyszy temu wszech-
obecny biały pył, od jesieni po wiosnę
zamieniający się w równie powszechne
błoto. Przysparzają one wielu kłopotów
przewoźnikom takim jak Budpol, obsłu-
gującym kieleckie kopalnie. Po co za-
tem biorą się za tak niewdzięczne zaję-
cie? Wapień jest cennym surowcem,
stosowanym w budownictwie drogo-
wym i ogólnym, rolnictwie, przemyśle
chemicznym i dziesiątkach innych. Każ-
da z tych dziedzin ma inne potrzeby,
więc skała musi przejść przez kilka eta-
pów kruszenia, nim różne frakcje zo-
staną wywiezione do odbiorców.

Ten końcowy etap dzielą między sie-
bie kolej i zestawy wywrotkowe, nato-
miast transport na terenie kopalni jest
zadaniem dla specjalistycznych wywro-
tek na podwoziach ciężarowych lub wo-
zideł. Wydawałoby się, że te pierwsze
są na przegranej pozycji ze względu na
ograniczoną ładowność i pojemność,
ale także to mniemanie zderza się z re-
aliami.

Większość kopalni wapienia w Kielec-
kiem mieści się na mocno ograniczonej
powierzchni, wytyczonej przez dawne

Ska³y wapienne powszechnie kojarzy siê ze szkoln¹ kred¹ lub ozdobnymi p³ytami elewacyjnymi, które
³atwo ³amaæ, poci¹æ, obrabiaæ. Na pewno nie s¹ uci¹¿liwe w transporcie? Niestety, to nie do koñca
prawda. Wapieñ dewoñski mia³ kilkanaœcie mln lat, by stwardnieæ.

wyrobiska i obszary chronione. Drogi
technologiczne są wąskie, place ma-
newrowe przy koszach zasypowych
kruszarek też są bardzo ciasne, rozstaw
osi podwozia trzeba dobierać pod ką-
tem zwrotności. W tych warunkach nie
sprawdzają się wozidła, nawet przegu-
bowe. Na terenie kopalni Miedzianka,
w której pracuje Budpol, są wozidła, ale
do rozwożenia poszczególnych frakcji
między kruszarkami a składowiskiem.
Na odcinkach wyrobisko – zakłady
przeróbki są stosowane wyłącznie sa-
mochodowe wywrotki tylnozsypowe
o dużej pojemności.

Takie rozwiązanie wypraktykowano,
początkowo próbując wozideł, ale te
przegrały rywalizację. Mniejsza zwrot-
ność była jednym z kilku powodów.
W grę wchodziły także wyższe koszty
eksploatacji związane m.in. z większym
zużyciem paliwa i kosztami ogumienia,
mniejsza prędkość na stosunkowo dłu-
giej trasie, a także nieprzystosowanie
do maszyn załadunkowych, jakimi dys-
ponuje właściciel kopalni.

Budpol zbiera takie doświadczenia od
2004 r., wygrywając kolejne kontrakty
jako podwykonawca. Celem nadrzęd-
nym jest oczywiście ograniczenie kosz-
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tów, na które naciska zleceniodawca.
Zadanie niełatwe, bo trasa wciąż się wy-
dłuża, teraz to już około... 8 km w obie
strony! Wydaje się to jednym krokiem,
ale w sezonie budowlanym wywrotki
Budpolu krążą niemal non-stop, przez
7 dni w tygodniu. Z ładunkiem skały wa-
piennej mają pod górkę, a za każdym
razem jest to ok. 30 t. Taką wielkość
ustalono jako bezpieczną dla pojazdu.
Ile to łyżek z koparki czy ładowarki, de-
cyduje jej operator „na oko”, a ta meto-
da czasami zawodzi nawet doświadczo-
nych pracowników. Jeśli po odstrzale
powstało dużo drobnych frakcji, wypeł-
niają skrzynię i może tam być nawet
40 t, przekraczając maksymalne tech-
niczne obciążenie. Duże bryły są z ko-
lei potrójnie szkodliwe: utrudniają wyko-
rzystanie pojemności skrzyni, więc wozi
się nieefektywnie, mogą zablokować
kruszarkę, a do tego niszczą pojazd.
Gdy z łyżki ładowarki spada pierwsza
porcja grubego kruszywa, w całym wy-
robisku słychać głuchy jęk całej skrzy-
ni, przejmującej uderzenie. To kilkana-
ście mm Hardoxu 450, ale na ten ładu-
nek nie ma twardych. Potężny wstrząs
nie jest też obojętny podwoziu. Ten cykl
załadunkowy powtarza się 20 razy na
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zmianę, 60 razy w ciągu doby. Nic więc
dziwnego, że dobór zabudowy do tego
zadania jest dla Budpolu jednym z naj-
ważniejszych zagadnień. Poza kilkoma
pierwszymi wywrotkami, kolejne wyko-
nała KH-KIPPER, dla której Miedzianka
też jest niezłym poligonem. Współpra-
ca obu firm trwa równo 10 lat  i dopro-
wadziła do dedykowanych rozwiązań.

Duża trwałość skrzyni w starciu
z agresywnym kruszywem to nie
wszystko: pod uwagę trzeba wziąć tak-
że właściwe rozłożenie nacisków na
osie i  zapobieganie wysypywaniu
ładunku. Dotychczas stosowano typo-
we wywrotki kopalniane bez tylnej bur-
ty, z podłogą podnoszącą się ku tyłowi.
Ponieważ na ich skrzynie ładuje się wa-
pień „z górką”, to nie było wystarczają-
ce zabezpieczenie przed wysypywa-
niem się kruszywa. Operatorzy lokowali
je zatem bliżej przedniej ściany, powo-
dując przeciążenie przednich osi, a w
konsekwencji przyspieszone zużycie
zawieszenia (z pękaniem resorów
włącznie), opon i układu kierowniczego,
utrudniając manewrowanie pod lejem
zasypowym. Nie było to też w pełni sku-
teczne, sporo ładunku wysypywało się
na drogę. Na wapiennych kamieniach

Początkowo stosowano typowe wywrotki kopal-
niane KH-KIPPER z zewnętrznymi szpantami na
burtach, bez tylnej ściany, tylko z zagłębioną
podłogą. Nowe rozwiązanie nie tylko jest znacz-

nie lżejsze, przede wszystkim zapewniło
pożądany rozkład nacisków na osie.

Wypadaniu urobku zapobiega tyl-
na burta unoszona na linach.
Skrzynia ma pojemność ok.
20,5 m3.

By rozładować kruszywo, trzeba cofnąć do kosza za-
ładunkowego kruszarki, a miejsca jest bardzo niewie-
le, stąd wybór stosunkowo krótkiej klasycznej wywrotki
kopalnianej. To także kwestia stabilności przy rozła-
dunku: skrzynia 6-metrowa już jest wyzwaniem.

HYDRAULIKA BUDOWLANEGO LOGISTYKA
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Kopalnia wapienia stwarza bardzo trudne warunki ogumieniu, ostre krawędzie skały błyskawicznie wycinają bieżnik aż
do osnowy. Samochód serwisowy okolicznego Oponiarza jest tu częstym gościem, dowożąc nowe opony Bridgestone
L317, zabierając stare do utylizacji – bieżnikowanie niestety nie wchodzi w rachubę. Marka ogumienia to też wynik
własnych doświadczeń.

Skrzynia ma oś wywro-
tu Heavy Duty, wywrot
jest realizowany przez
siłownik Hyva FC. Bud-
pol zamówił smarow-
niczki przegubu siłow-
nika z przewodami, by
było łatwo przesmaro-
wać go z poziomu zie-
mi. Niewykluczone, że
w następnych sztukach
będzie stosowane cen-
tralne smarowanie.

Nowy bieżnik Bandag M-DRIVE 001Nowy bieżnik Bandag M-DRIVE 001Nowy bieżnik Bandag M-DRIVE 001Nowy bieżnik Bandag M-DRIVE 001Nowy bieżnik Bandag M-DRIVE 001
Gdyby opony wywrotek Budpolu nie dostawały tak strasznie w kość, można by je łatwo bież-

nikować: Oponiarz ma własny zakład działający wg technologii Bandag. W gamie jej bieżni-
ków jest nowy model budowlany Bandag M-DRIVE 001, oparty na uniwersalnej oponie dro-
gowo-terenowej na oś napędową Bridgestone M-DRIVE 001. Stworzono go, by sprostać
wyzwaniom zarówno na drodze, jak i w terenie, zapewniając doskonałą wydajność, odpor-
ność na przypadkowe uszkodzenia i właściwości samooczyszczania. Bieżnik Bandag
M-DRIVE 001 wykorzystuje zaawansowane technologie Bridgestone. Kombinacja specjal-
nej mieszanki i innowacyjnego wzoru zapewnia wyjątkową żywotność i oszczędność. Kie-
runkowy bieżnik wykonany w technologii Tie Bar optymalizuje sztywność klocków, zwięk-
szając odporność na zużycie. Klocki zwymiarowano tak, by zagwarantować odpowiednią
kontrolę w deszczu i na śniegu przy zwiększonej przyczepności. Bandag M-DRIVE 001
jest odporny na nacięcia i odpryski, dzięki czemu zachowuje trwałość przez cały cykl eks-
ploatacji.

Nowy bieżnik Bandag M-DRIVE 001 jest doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą
przedłużyć żywotność i wydajność opon Bridgestone M-DRIVE 001. Może być także zasto-
sowany do bieżnikowania innych karkasów premium w najpopularniejszych na rynku rozmia-
rach: 13R22,5, 295/80 R22,5 i 315/80 R22,5.

o wspomnianych ostrych krawędziach
opony zużywały się w oczach. Wystrza-
ły nie są tu rzadkością, a obsługująca
ogumienie wywrotek Budpolu ekipa fir-
my Oponiarz zawsze ma co robić. Jej
samochód serwisowy pojawia się
w Miedziance codziennie, czasami na-
wet 2 razy dziennie!

W KH-KIPPER próbowano paru nowa-
torskich rozwiązań, nie wszystkie spraw-
dziły się w eksploatacji, choć były obie-
cująco lekkie. Dopiero najnowsza zabu-
dowa kopalniana W1MV ma być sposo-
bem na wszelkie kłopoty. Projektując
skrzynię o nowym i unikalnym kształcie,
wykorzystano zalety stali wysokowytrzy-
małej i trudnościeralnej. Nie ma w niej
typowych zewnętrznych usztywnień
ścian: zastąpiono je przegięciami bla-
chy ze stali HARDOX 450 i wzmocnie-
niami górnego obramowania. Wydatnie
zmniejszono masę zabudowy, do tego
konstrukcja stała się prostsza, ma mniej
elementów, a więc obniżono także pra-
cochłonność. Skrzynia jest zamykana
tylną burtą, podnoszoną mechanizmem
linowym. To proste, bezproblemowe
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Własny serwis na te-
renie kopalni podej-
muje się m.in. na-
praw starszych
skrzyń ładunko-
wych, pod okiem
producenta. Kilka-
dziesiąt ton skały
wapiennej, razy kil-
kadziesiąt załadun-
ków dziennie, razy
kilkanaście lat, to
daje obciążenia,
pod którymi uginają
się nawet najlepsze
szwedzkie stale.

rozwiązanie ułatwia operatorowi równo-
mierne rozsypanie ładunku wzdłuż
skrzyni, tak by dociążyć tylne, napędza-
ne osie. Kabina jest mniej narażona na
obsypanie urobkiem, więc daszek może
być mniej masywny.

Podłoga nowej zabudowy jest wyko-
nana z blachy HARDOX o grubości kil-
kunastu milimetrów, wcześniej stoso-
wano strukturę sandwiczową z we-
wnętrzną przekładką gumową. Uznano,
że wystarczą właściwości sprężyste
materiału oraz nakładki gumowe między

ramą skrzyni a podłużnicami ramy po-
jazdu. Opuszczona skrzynia jest pod-
trzymywana przez zatrzask Hyfix. Sze-
fowie transportu Budpolu czynnie
uczestniczyli w procesie twórczym,
zwracając uwagę na detale wynikające
z realiów eksploatacji, które mogli prze-
oczyć konstruktorzy, np. bezpieczne
położenie zaczepów tylnej burty.

Na terenie kopalni Miedzianka pracują
dwie wywrotki nowego typu W1MV,
wśród 14, jakie stale pokonują wapien-
ne szlaki. Klient bacznie się im przyglą-

da, bo myśli o kolejnych dwóch, zastę-
pujących najstarsze pojazdy we flocie.
W sumie liczy ona 22 ciężarówki, a tak-
że kilka maszyn budowanych.

Budpol stosuje niemal wyłącznie pod-
wozia Volvo FM 8x4 o rozstawie osi
4300 mm. Marka sprawdziła się w trud-
nych warunkach, które przetrwało kilka
podwozi z czasów pierwszego kontrak-
tu. Silniki okazały się odporne na obcią-
żenie i zapylenie, wytrzymując po 700-
800 tys. km przebiegu, kosztem wymia-
ny oleju i filtrów co 20 tys. km! Zużycie
paliwa też jest znaczącą pozycją kosz-
tów: latem to ok. 85 l/100 km, w zimie,
gdy nawierzchnia staje się grząska, po-
trafi sięgnąć 110 l/100 km.  Ale drogi
dojazdu z wyrobiska do obu obsługiwa-
nych zakładów przetwórczych są stale
utwardzane i wyrównywane tak, by wy-
starczył efektywny pod względem
ładowności i spalania napęd tylko na
tylne osie.

Podstawowe naprawy i bieżąca obsłu-
ga techniczna są wykonywane na miej-
scu, więc unifikacja podwozi ma sens.
Do prowadzenia i utrzymania tej floty
powstał ponad 70-osobowy zespół,
dzielnie znoszący otoczenie niesprzyja-
jące tak sprzętowi, jak i ludziom. (WK)
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Wywrotki tylnozsypowe typu halfpipe
zyskują coraz większy udział w rynku
europejskim. Ciężkie samochody z 3, 4
lub więcej osiami wyposażone w skrzy-
nie tylnozsypowe znajdują wciąż więcej
zastosowań. Ich koncepcja skupia się
na szybkim obrocie dużymi ilościami
materiałów sypkich, a tam, gdzie jest to
pożądane, na dużej ładowności. Są
z reguły wykorzystywane do ciężkich
zadań, głównie rozbiórek, wykopów
albo większych prac ziemnych.

Po wywrotkach 3-stronnych i nacze-
pach, firma Meiller odnowiła program
wywrotek tylnozsypowych. Nowe lekkie,
średnie i ciężkie warianty są bardziej
różnorodne i szerzej wychodzą naprze-
ciw oczekiwaniom klientów. Uzupełniają
je sprawdzone modele podstawowe,
które Meiller utrzymuje na wielu ryn-
kach.

Nowa generacja wywrotek Meiller
nosi oznaczenie PXXX: pierwsza cyfra
opisuje liczbę osi, pozostałe 2 obciąże-
nie znamionowe. Wariant lekki na pod-

woziu 4-osiowym nazywa się P430 i za-
biera do 30 t, uniwersalna wywrotka
P436 umożliwia załadunek do 36 t. Bar-
dzo duże rezerwy oferują nowe modele
do ciężkich prac. Szczytowy model Me-
iller P560 na podwoziu 5-osiowym może
przewozić poza drogami publicznymi
do 60 t ładunku.

Najważniejsza w transporcie jest duża
masa użyteczna. Kto ma lżejszy pojazd,
ten oszczędza paliwo i przewozi więcej
ładunku. Nowy wariant wywrotki tylnoz-
sypowej Meiller o zoptymalizowanej
masie waży o 300 kg mniej niż poprzed-
nicy, czyli może transportować ponad
1,5% więcej ładunku. Wywrotki uniwer-
salne P436 oszczędzają 150 kg w zesta-
wieniu z porównywalnymi poprzednimi
modelami. Zredukowana masa własna
nie zmniejsza dotychczasowych zalet,
nadal można polegać na niezawodno-
ści i odporności na zużycie.

Zauważalna jest mała wysokość kon-
strukcyjna wywrotek. Rozpoczyna się
ona od niskiej ramy pomocniczej, która

zmniejsza wysokość zabudowy o 25
mm. Rama pomocnicza lekkiej wywrot-
ki jest zoptymalizowana masowo, nato-
miast konstrukcja nośna uniwersalnej
P436 jest wzmocniona, staje do rywali-
zacji ze znacznymi rezerwami przecią-
żeniowymi i zakończonymi powodze-
niem próbami na złych drogach. Nowy
stabilizator wywrotu o trapezowym prze-
kroju daje wywrotce o 30% większą od-
porność na skręcanie.

Do najważniejszych zmian zalicza się
nowy kształt skrzyni halfpipe, bardziej
płaskiej i o ok. 100 mm niższej niż po-
przedni model. Wzmocniona podłoga
ma szerokość zwiększoną o 30% w po-
równaniu z poprzednią konstrukcją. Po-
nieważ ściany boczne są prawie piono-
we, ich grubość można zredukować bez
uszczerbku dla stabilności. Wywrotki
dla IMKOP-u mają ściany o grubości
5 mm i podłogę z blachy 8 mm, całość
jest wykonana ze stali HARDOX 450.
Masa własna skrzyni w tym przypadku
wynosi ok. 4180 kg.

Nowe wywrotki Meiller
To jeden z wiêkszych zakupów pojazdów budowlanych: firma IMKOP odebra³a 20 wywrotek Meiller
na podwoziach MB Arocs. Bêd¹ one obs³ugiwa³y kontrakt na prace ziemne przy budowie ekspresówki
S17 ko³o Garwolina.

Wybrane przez IMKOP wywrotki uniwersalne P436 mają skrzynie o dłu-
gości 5,7 m i pojemności 18,4 m3. Ładowność techniczna to 36 t. Zaletą
wywrotek Meiller jest wysokociśnieniowy system hydrauliczny z si-
łownikiem o azotowanym tłoku. Jeśli przy jednym kiprowa-
niu zaoszczędzi on tylko 2 minuty, to mnożąc to przez
50 operacji wyładunku dziennie, mamy 100 mi-
nut więcej pracy.
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Podstawowa konstrukcja nowej skrzy-
ni Meiller składa się jak dotychczas z 3
części: obie ściany boczne i szersza
blacha podłogi są spawane na zakład-
kę, by zwiększyć sztywność. Dzięki
zmniejszeniu wysokości o 125 mm, śro-
dek ciężkości i wysokość załadunku są
znacznie niżej położone. Zmniejsza to
wysokość załadunku, przy okazji moż-
na w ten sposób zredukować ryzyko
uszkodzeń skrzyni przez ładowarkę.

W nowych wywrotkach tylnozsypo-
wych Meiller na nowo przemyślano każ-
dy element. Siłownik w wywrotkach
Meiller nie spełnia funkcji stabilizującej,
toteż stabilizator wywrotu w nowej kon-
strukcji przesunięto w kierunku środka
pojazdu, gdzie dłużej i skuteczniej pro-
wadzi  muldę przy podnoszeniu.
Wzmocniono dolny kołnierz końcowy
skrzyni. W przykręcanych łożyskach
wywrotu można teraz wymieniać zuży-
wające się tuleje. Zmienione ustawienie
wysokości łożyska optymalizuje rozkład
obciążenia na ramie pojazdu i znacznie

dla polskiego operatora
zwiększa stabilność, przy mniejszej ma-
sie własnej.

Nowe klapy tylne są lżejsze, mają
ściany membranowe i nowe zamki.
Choć lżejsze, mają większą wytrzyma-
łość: blacha jest bardziej odporna na
uderzenia przy wysypywaniu ładunku
i na pękanie. Przy mniejszej liczbie czę-
ści zużywających się i trwałych dźwi-
gniach, nowe zamki klapy otwierają się
już przy 3o pochylenia skrzyni. Szybkie

Ireneusz Machuta 2 lata temu kupił
Arocsa ze skrzynią Meiller i to połą-
czenie się sprawdziło, więc zapadła
decyzja o zakupie takich pod kątem
najnowszego kontraktu.  IMKOP
z Ciecholewów pod Chojnicami, za-
łożona 27 lat temu, specjalizuje się
w usługach transportu budowlanego
i pracach ziemnych. Ma do tego ponad 240 różnych jednostek, w tym wozid-
ła, zestawy wywrotkowe i wywrotki wieloosiowe. Samochodów jest ponad
80. To nadal rodzinna firma, właściciel przyjechał na odbiór do Niepołomic
w towarzystwie żony, synów i synowych, pracujących ramię w ramię.
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uchylenie klapy zapobiega niepotrzeb-
nemu naporowi ładunku w pierwszym
etapie wysypywania.

Całkowicie bez zamków jest nowa hy-
drauliczna ściana tylna, która, urucha-
miana przez kierowcę, daje się szeroko
otworzyć jeszcze przed wywrotem. Jest
to zaleta np. przy przewozie kamieni
o dużych rozmiarach, gdyż zapobiega
ich uderzeniom w klapę. Jest to również
ciekawa opcja przy pracy z rozścieła-
czem asfaltu, gdyż regulowane uchyle-
nie klapy pozwala dozować wypływ
masy. Ramiona ściany tylnej zwiększają
wytrzymałość i są zainstalowane w spo-
sób ograniczający zużycie, pod osłoną
ochronną.

Inną opcją tylnej klapy unoszonej hy-
draulicznie jest rozwiązanie z zamkiem
kłowym. Umożliwia ono trudną pracę

przy rozbiórkach lub transporcie skał,
z szeroko otwierającą się ścianą tylną,
a zaraz potem wywrotka nadaje się do
przewozu żwiru, z prostą klapą wahad-
łową.

Na ścianie przedniej można zamonto-
wać lub doinstalować różne systemy
daszków ochronnych i plandek. Nowa
ściana przednia jest przygotowana do
przykręcanych modułowych elementów
wg indywidualnych życzeń klienta, np.
prostych lub ukośnych daszków
ochronnych. W przypadku pionowego
wydechu nie jest już potrzebne wycię-
cie w daszku ochronnym. Na uwagę za-
sługuje nowo skonstruowana opcjonal-
na drabinka, oszczędzająca miejsce,
z ergonomicznym szybkim zamkiem.
Jest łatwa w obsłudze, nie klekocze na
złych drogach, a co jeszcze ważniejsze

Wywrotki zamontowano na podwo-
ziach MB Arocs 4145 AK 8x8/4 z ka-
binami M, silnikami 13-litrowymi
o mocy 449 KM, skrzyniami biegów
Powershift 3, rozstawem osi 4850 mm.
Po raz pierwszy wywrotki IMKOP-u
mają skrzynie zautomatyzowane. Wy-
posażenie obejmuje m.in. dodatkowe
oświetlenie przydatne w czasie pracy
po ciemku. Osie przednie 9-tonowe
mają zawieszenie na resorach 4-pió-
rowych, tylne mają nośność 2x16 t.

Kierowca ma łatwiejszy dostęp do in-
spekcji wnętrza skrzyni. Z tyłu na no-
wej klapie tylnej jest wygodniejszy
próg, z przodu może stanąć na podeś-
cie kabiny Arocsa albo skorzystać
z drabinki składanej, opatentowanej
przez Meillera.

Opcja do pracy z m.in. rozściełaczem
asfaltu polega na regulowanym uchy-
le klapy, co umożliwia dowolne dozo-
wanie wypływu masy lub kruszywa.

Założona w 1850 r. rodzinna firma F. X. Meiller GmbH & Co KG jest synonimem wysokiej jakości. Monachijska firma obsługuje
branżę budowlaną i komunalną dzięki szerokiej palecie wywrotek, urządzeń hakowych i bramowych oraz innowacyjnemu sys-
temowi hydraulicznemu. Klient otrzymuje konstrukcję stalową, hydraulikę i elektronikę sterującą z jednej ręki, optymalne dopa-
sowane. Do Niepołomic przyjeżdżają komponenty metalowe z czeskiego zakładu Slany i hydraulika z Bawarii. Tu elementy są
przygotowywane, lakierowane i montowane na podwoziach. W ostatnich latach w sprzedaży Meiller Polska dominują zabudo-
wy komunalne, m.in. hakowce, ale rośnie udział wywrotek, a także eksport. Rokrocznie obroty zwiększają się o ok. 10%, prze-
kroczyły już 10 mln euro, spółka osiągnęła zysk. Do zakładu niedawno przeniesiono magazyn części i urządzono 4 dodatkowe
stanowiska montażowe. Zakupiono wyposażenie do cięcia i obróbki metalu, pod potrzeby przygotowywanej produkcji syste-
mów wymiennych.

spełnia z nadmiarem przepisy BHP
ubezpieczycieli.

Nowymi wywrotkami P560 dla seg-
mentu ciężkich prac Meiller na nowo
ożywia dyskusję: lepsza wywrotka czy
wozidło? Samochody ciężarowe z no-
wymi wywrotkami tylnozsypowymi są
jeszcze bardziej wydajne. Nowa, niska
rama pomocnicza i bardziej płaski
kształt skrzyni obniżają środek ciężko-
ści pojazdu, zwiększa się stabilność
przy rozładunku. Przy pojemności 30 m3

wywrotki Meiller mają taką samą wydaj-
ność, jak wozidła, a ich prędkość jest
większa. Puste i częściowo załadowane
mogą jeździć po drogach, zmiana miej-
sca pracy następuje bez pomocy trans-
portu specjalnego. Cena zakupu wy-
wrotki jest znacznie korzystniejsza, niż
wozidła.
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F irma Kässbohrer wyróżnia się na tle
konkurencji szeroką ofertą, obejmu-

jącą pojazdy plandekowe, cysterny
i silosy, przyczepy i naczepy niskopod-
woziowe, naczepy-platformy, a także
podwozia do transportu kontenerów.
Prócz wysokiej wydajności i poziomu
rozwiązań technicznych, są one znane
z niezawodności. Aby zapewnić najwyż-
szy standard obsługi klientów, pojazdy
Kässbohrer są obecnie produkowane
w 3 miejscach. Centralny ośrodek dys-
trybucji znajduje się w Goch w Niem-
czech, lada miesiąc uzupełni go zakład
montażowy w Ulm, położony wygodnie
tak ze względu na powiązania produk-
cyjne, jak i dla klientów m.in. z Polski.
Pojazdy na rynek rosyjski powstają
w okręgu tulskim. Natomiast główny
ośrodek znajduje się w Adapazari w Tur-
cji. Składa się na niego wydajne cen-
trum badawczo-rozwojowe i nowoczes-
na fabryka, która śmiało może mierzyć
się z każdą w Europie. Całkowita rocz-
na wydajność w ub. roku sięgnęła 20
tys. jednostek.

Sukces firmy Kässbohrer polega na
tym, że zatrudnieni w niej inżynierowie
nieustannie dążą do perfekcji, a ich am-
bicje wykraczają ponad zwykłe standar-
dy jakości. Ich celem jest połączenie

do transportu ciê¿kich ³adunków
wydajności, prostoty i niezawodności
na najwyższym poziomie. Efektem tej
pracy jest bogata oferta pojazdów eko-
nomicznych, trwałych i przyjaznych
w użytkowaniu. Naczepy Kässbohrer do
transportu ciężkich ładunków nie stano-
wią w tym wyjątku. Bogata paleta, w po-
łączeniu z wieloma dostępnymi warian-
tami, gwarantuje klientom możliwość
dokonania trafnego wyboru. Kässbohrer
może w każdym przypadku zaoferować,
wyprodukować i dostarczyć pojazdy,
które idealnie odpowiadają wysokim
wymaganiom stawianym w transporcie
maszyn, sprzętu czy prefabrykatów bu-
dowlanych. W seryjnej produkcji są na-
czepy na od 2 do 8 osiach, każda może
być dostarczona w kilku wariantach wy-

konania: z rampami najazdowymi lub
bez, z osiami stałymi lub skrętnymi.
Rozciągane ramy i dodatkowe platformy
ładunkowe pozwalają uzyskać ponad
21 m długości ładunkowej. Naczepy
z zagłębianą podłogą na wysokości za-
ledwie 300 mm, tzw. „tiefbett”, mogą
przewozić ładunki o wysokości 3000 mm
bez przekraczania skrajni. Dzięki użyciu
najwyższej jakości szwedzkich stali typu
S700 MC naczepy są wyjątkowo trwałe
przy stosunkowo niskiej masie własnej.

Naczepa niskopodwoziowa do trans-
portu maszyn budowlanych K.SLA 3 zo-
stała zaprojektowana z myślą o wydaj-
nym i elastycznym transporcie ładowa-
rek kołowych i innych maszyn robo-
czych. Naczepa ma dwie pary muld na

Typowa kompletacja K.SLA 3 obejmuje 3 osie BPW lub SAF
z hamulcami bębnowymi, o dopuszczalnym nacisku na zespół
osiowy 30 t. Siodło ciągnika 6x4 lub 6x6 można obciążyć do 18 t,
co daje DMC pojazdu 48 t. Masa własna to ok. 12 t. Wszystkie
podzespoły pochodzą wyłącznie od cenionych producentów. Hamul-
cami i stabilizacją pojazdu na drodze zawiadują systemy WABCO
czy Knorr. Do produkcji wykorzystano doskonałą szwedzką stal.

Na targach Bauma w ub. roku Kässbohrer zaprezento-
wał m.in. naczepy niskopodwoziowe i naczepy typu low-
bed do bezpiecznego i wydajnego przewożenia cięż-
kich ładunków o masie do 130 t i długości do 18 m.
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Przy ogumieniu 245/
70 R117,5, platforma
ładunkowa o długości
920 cm znajduje się
na wysokości  860
mm. Jej  szerokość
2550 mm można
zwiększyć o 300 mm
na stronę. Rampy tyl-
ne o regulowanym
rozstawie zapewniają
kąt najazdu nie więk-
szy niż 10o.

Naczepa-platforma Kässbohrer K.SPS 3 ma ścianę przednią o wysokości 1500
mm, z drabinką wejściową. Podwozie, wykonane ze stali typu S700, jest za-
bezpieczane przeciw korozji powłoką KTL.

Silos cementowy SSL 35 jest jednym z przebojów Kässbohrera na polskim rynku.
Przy pojemności 35 m3 ma małą masę 4500 kg i atrakcyjną cenę.

Kässbohrer nie zapomniał również
o przewozach płynnych i sypkich,
zwracając szczególną uwagę na
branżę budowlaną. Warto wspomnieć
o naczepach-silosach do transportu
materiałów sypkich, jak cement, pyły,
granulaty (a także ziarno, mąka, cu-
kier itp.). Wszystkie pojazdy tego typu
są wykonane z aluminium, dzięki cze-
mu uzyskano małą masę własną.
W ofercie znajdują się zarówno ce-
mentonaczepy o pojemności od 30
do 40 m3, jak również silosy z pod-
noszonym zbiornikiem o pojemności
od 40 do 90 m3. Nowoczesna kon-
strukcja zapewnia sztywność i wytrzy-
małość pojazdu, jak również szybki
rozładunek, co korzystnie wpływa na
efektywność eksploatacji. Firma pro-
dukuje również szeroką paletę pojaz-
dów zbiornikowych, w tym cysterny do
mas bitumicznych.
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koła,  wbudowanych w ramę ze-
wnętrzną. W celu zwiększenia elastycz-
ności naczepa K.SLA 3 jest wyposażo-
na w aluminiowe platformy nad mulda-
mi i tym samym może zostać przebudo-
wana na płaską platformę do przewoże-
nia innych ciężkich ładunków.

Dzięki 3-stopniowemu poszerzaniu
i wyborowi między 7 różnym typami
ramp najazdowych naczepa K.SLA 3
zwiększa elastyczność użytkowania
i zmniejsza czas przestojów. Do wyko-
nania podwozia użyto wysokowytrzy-
małej stali S700 MC, solidna podłoga
platformy ładunkowej to połączenie płyt
stalowych i twardego drewna. Przeno-
śne rampy tylne są aluminiowe. Inne
zalety to wgłębienie dla ramienia kopar-
ki w tylnej części i platforma przedłuża-
na o 3500 mm. W podłogę wbudowano

zestaw pierścieni do mocowania ładun-
ku, wyposażenie obejmuje rampy najaz-
dowe na balkon.

Naczepa-platforma K.SPS 3 firmy
Kässbohrer z lekkim podwoziem ma
dużą powierzchnię załadunku. Solidna
i trwała konstrukcja platformy zwiększa
jej żywotność przy zachowaniu funkcjo-
nalności. W celu lepszego zabezpiecze-
nia ładunku naczepę K.SPS 3 wyposa-
żono w 10x2 gniazda pod kłonice na ra-
mie zewnętrznej i 24 gniazda pod kłoni-
ce (4 rzędy) w podłodze. Umożliwiają
one transport najróżniejszych ładunków.
Jako dodatkowe zabezpieczenie zasto-
sowano w naczepie K.SPS 3 system
K-fix na ramie zewnętrznej. Zapewnia on
punkty mocowania pasów co każde 100
mm, o nośności  2,5 ton zgodnie
z normą EN 12640. Dodatkowo są 7x2

specjalne punkty do zabezpieczenia
ładunku o nośności 4 ton.

Podłoga o grubości 30 mm z twarde-
go drewna uszczelnionego żywicą gwa-
rantuje wytrzymałość na obciążenia
i długoletnią eksploatację.

Wyposażenie podstawowe i opcjonal-
ne umożliwia wszechstronne zastoso-
wanie tych naczep. Są to m.in. kłonice
do zabezpieczania ładunku z mocowa-
niem na przedniej ścianie i 6 par zam-
ków do mocowania kontenerów 1x20’,
2x20’, 1x40’.Można założyć boczne bur-
ty a luminiowe. Sol idne,  pojemne
skrzynki narzędziowe mieszczą akceso-
ria niezbędne w różnych specjalno-
ściach transportu. Naczepa ma miejsca
na 4 tablice gabarytowe i światło ostrze-
gawcze. Masa własna pojazdu w pod-
stawowej kompletacji to 5500 kg.  

Na targach Transport
Logistic 2017 Käss-
bohrer zaprezento-
wał lekką naczepę
kurtynową K.SCL X+
o ładowności blisko
tonę większej niż standardowa. Przy
masie własnej 5.600 kg, K.SCL X+
ma łabędzią szyję o wysokości 150
mm, zapewniając wysokość we-
wnętrzną 2700 mm i możliwość pod-
noszenia dachu. Lekka maxima
K.SCL X+ nadaje się do transportu
napojów, spełniając wymagania DIN
EN 12642 Code XL z załącznikiem B,
Daimler 9.5 Automotive; ma certyfi-
kat do przewożenia napojów i okta-
binów zgodnie z VDI 2700 Arkusz 12.
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R ówno 10 lat temu MAN zapoczątko-
wał wiosenne spotkania z klientami,

na których prezentuje swoje nowe pod-
wozia i usługi, a jednocześnie osiągnię-
cia partnerów-zabudowców z różnych
specjalności transportu. Ich praca jest
powiązana z wytycznymi producenta
pojazdu bazowego, który może go przy-
gotować, upraszczając im zadanie, więc
pojęcie „wysokiej trucknologii” dotyczy
po równo obu stron.

Przez pierwsze lata MAN Trucknology
Days gromadziły śmietankę firm nie-
mieckich i austriackich, po czym dołą-
czyły do nich polskie i tak już zostało.
KH-KIPPER i Wielton są wpisane na
ścianę zasług w MAN TruckForum, a ich
pojazdy jeżdżą wraz z innymi na torze
testowym, wożąc gości imprezy pod
okiem kierowców MAN. W tym roku do
Monachium zjechało ok. 7 tys. klientów
i potencjalnych klientów. Wśród ok. 120
eksponatów MAN Trucknology Days
2017 były pierwszy samochód dostaw-
czy marki TGE i system telematyczny
RIO, przygotowany dla grupy Volkswa-
gen Truck & Bus. Pojawiły się cieka-
wostki w transporcie dalekim: Schmitz
zaprezentował chłodnię wydłużoną
o 1,3 m, mieszczącą o 4 palety więcej,
przy długości zestawu 17,8 m. Kilka lat
temu Koegel próbował zaszczepić takie
rozwiązanie na rynku europejskim, Wiel-
ton też wszedł w ten interes, ale bez
większego odzewu ze strony klientów,
którzy unikają nietypowych rozwiązań.

W pierwszej kolejności zajmijmy się
rozwiązaniami budowlanymi, które sta-
nowiły sporą część ekspozycji, 30 po-
jazdów – to miara uznania pozycji MAN
w tym sektorze, a także jej otwartości na
wymagania branży. Jednym z przeja-
wów jest hydrauliczny napęd przedniej
osi HydroDrive, dostępny w 2-, 3- i 4-
osiowych TGS i ciągnikach siodłowych
2- i 3-osiowych TGX. Lekki, dołączany
w razie potrzeby układ zapewnia dodat-
kowy impuls napędu na przednich ko-
łach w takich sytuacjach, gdy na tylnym
wózku napędowym nie można rozwinąć
wystarczającej siły, a o pokonywaniu te-
renu nie ma mowy, np. w żurawiach
montażowych. Układ zasilania napędu
hydrostatycznego nie koliduje z innymi,
np. hydrauliką siłową żurawia czy wy-
wrotu. Wśród kilku pojazdów z Hydro-
Drive wystawionych na Dniach była wy-
wrotka halfpipe Schmitz, na podwoziu

Hydraulika na MAN Trucknology Days

TGS 35.460 8x6H z napędzaną na
życzenie 2. osią. Taki układ jest uważa-
ny za szczególnie korzystny przy cofa-
niu do miejsca rozładunku. Co ciekawe,
tylny tandem napędowy miał zawiesze-
nie powietrzne, ale i w kabinie były roz-
wiązania powoli zaglądające na nasze
budowy: klimatyzowany fotel kierowcy,
amortyzowany fotel pomocnika, radio
MMT Advanced z nawigacją.

Zwykły, stały napęd na przednią oś
miał kombajn budowlany: MAN TGS
28.500 z żurawiem Palfinger i 3-stronną
skrzynią samowyładowczą Schwarz-
müller. Żuraw typu PK 18502 SH o mo-
mencie udźwigu 18 Tm obsługuje 2 do-

datkowe funkcje hydrauliczne, a kon-
kretnie chwytak i rotator koparki. Napeł-
niwszy skrzynię, operator może ją
opróżnić na każdą stronę, przy czym na
lewo także za pomocą burty hydraulicz-
nej Bordmatic. Żurawiem z hakiem moż-
na wstawić na skrzynię niedużą maszy-
nę budowlaną, w podłodze jest 5 par
uchwytów do mocowania, a przed wy-
wróceniem przy takiej okazji chronią
podpory rozstawiane na 6,6 m szeroko
i układ HPSC monitorujący zapas sta-
bilności. Jako urządzenie z klasy High
Performance PK 18502 ma sterowanie
radiowe i układ aktywnego tłumienia
wahnięć wysięgnika.

Rynek niemiecki jest oczywiście otwarty, ale pojazdy KH-KIPPER jeżdżące po
monachijskim torze testowym są solą w oku lokalnych producentów. Uwzględ-
niono wymagania tutejszych użytkowników m.in. co do wysiłku wymaganego
przy obsłudze, np. podnoszeniu i opuszczaniu burt.

Kolejny pojazd KH-KIPPER
na pokazie to wywrotka ko-
munalna przystosowana do
całorocznego utrzymania
dróg. Wyposażenie zamon-
towane na stałe to 4-metro-
wa skrzynia ładunkowa
(5,8 m3) z 3-stronnym wy-
wrotem, w całości wykona-
na ze stali HARDOX 450,
i żuraw HIAB XS 099 z łyżką
koparkową. W podwoziu
zabudowano instalację
hydrauliczną umożliwiającą
pracę pługa montowanego
do czołownicy (20 l/min)
i zasilanie posypywarki (40
l/min),  pod urządzenia
Küpper-Weisser.
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KH-KIPPER wykonała na Trucknolo-
gy Days typowy niemiecki zestaw do
budowy dróg: wywrotkę 3-stronną W3H
na podwoziu 3-osiowym TGS 26.500
6x4 ciągnącą przyczepę 2-osiową P2T
też ze skrzynią 3-stronną, n ieco
dłuższą. Obie zabudowy są wykonane
ze stali wysokowytrzymałych i o pod-
wyższonej wytrzymałości na ścieranie.
Burty są gięte z blachy STRENX o gru-
bości 4 mm, podłoga to płat HARDOX-u
450 o grubości 5 mm. W obu lewa burta
jest otwierana hydraulicznie (Hydro-
board), co w wykonaniu KH-KIPPER
oznacza opuszczenie o pełne 180o. To
ułatwia załadunek w razie wykorzysta-
nia pojazdu do przewozu materiałów
budowlanych. Skrzynie mają szerokość
wewnętrzną 2410 mm i powinny zmieś-
cić 2/3 palety obok siebie; w podłodze,
narożnikach i na przedniej ścianie jest
zestaw okuć 2-, 8- i 4-tonowych do mo-
cowania ładunków drobnicowych.

Niemieccy producenci wyróżniają się
wywrotkami przystosowanymi do prze-
wozu asfaltu zgodnie z krajowymi wy-
maganiami co do utrzymania tempera-
tury w czasie transportu. Fliegl ma na
to swój pomysł, który prezentował m.in.
na Baumie w ub. roku i teraz ponownie
przywiózł go do Monachium. Jego
Asphaltprofi Thermo jest samowyładow-
czy, ale nie przez wywrót, tylko dzięki
ruchomej przegrodzie popychanej ku
tyłowi si łownikiem hydraulicznym.
Jedną z korzyści jest właśnie to, że
skrzynia nie unosi się przy rozładunku,
co może być niemożliwe przy wylewa-
niu asfaltu np. w tunelach. W czasie ba-
dań podstawowych zleconych przez
Fliega uczelniom technicznym okazało

Fliegl proponuje pojazdy z tylnym rozładunkiem, ale bez
wywrotu, z czego wynika m.in. niższe położenie skrzyni.
Asfalt można precyzyjnie dozować, daszek pozostaje za-
ciągnięty, więc temperatura jest lepiej utrzymywana.

Wywrotka tylnozsypowa Schmitz na 4-osiowym podwoziu TGS
z napędem HydroDrive. Stosując stale trudnościeralne na
skrzynię uzyskano masę własną ok. 3800 kg, przy długości
5,5 m i pojemności 16,8 m3.

Sam sobie koparką, transportem, wyładunkiem: żuraw Palifinger i skrzynia
3-stronna Schwarzmüller z lewą burtą hydrauliczną na pełnonapędowym pod-
woziu TGS.

się także, że gorący asfalt ma tendencję
do rozwarstwiania w czasie transportu
z otaczarni na budowę. Mniejsze frakcje
kruszywa opadają na dno, większe zo-
stają na wierzchu i przy ścianach skrzy-
ni. Przy tradycyjnym rozładunku, ukła-
dana masa jest niejednakowa, co pogar-
sza właściwości nawierzchni. Płyta wy-
pychająca powoduje mieszanie półpłyn-
nej masy, zmniejszając tą niejednorod-
ność. Inna zaleta Asphatprofi to gwaran-
towane opróżnienie skrzyni nawet z as-
faltów o dużej lepkości, bez pokrywania
ścian substancjami rozdzielającymi, co
oszczędza czas i środki.

Holenderska firma Mulder pokazuje
w Monachium rozwiązania na miarę Ar-
chiwum X. Holendrzy mają swoje prze-
pisy co do nośności i wymagania co do
hałasu, a przede wszystkim mają mnó-
stwo pilnych zadań infrastrukturalnych,
przy których mniej patrzy się na koszty,

a więcej na czas. Jeśli można zabrać
w jednym kursie 15 m3 betonu, należy
to zrobić, toteż Mulder obok mieszalni-
ków na typowe podwozia, sprzedawa-
nych w całej Europie, produkuje super-
gruszki o pojemności geometrycznej
ponad 20 m3. Pod takie są potrzebne
specjalne podwozia, które przygotowu-
je inny holenderski specjalista WVT, do-
kładając do fabrycznych oś podporową
lub wleczoną, albo wprowadzając ste-
rowanie całego tylnego mostu, który nie
traci przy tym swojej podstawowej funk-
cji napędowej. Do takich konwersji są
używane typowe podzespoły MAN,
toteż takie podwozia są rozpoznawane
przez sieć i mogą być przez nią serwi-
sowane.

Betonomieszarka Mulder na Truckno-
loy Days 2017 miała podwozie 5-osio-
we z dodatkową osią wleczoną z poje-
dynczym ogumieniem, zamontowaną
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daleko za mostem, tak że można uzys-
kać techniczną nośność o ponad 12 t
większą, niż standardowo. Sama grusz-
ka na 15 m3 betonu waży 5650 kg, więc
o przekroczeniu DMC nie może być
mowy, a nacisk na wszystkie osie jest
mierzony i kompensowany układem
elektronicznym VAC tak, by przeciąże-
nie żadnej nie naraziło na mandat. Koła
tylnej osi są sterowane, przy prędkości
50-60 km/h zostają zablokowane do jaz-
dy na wprost, by zwiększyć stabilność.

WVT miała jeszcze jeden pomysł do-
tyczący betoniarek: niezależny napęd
mieszalnika EcoDrive, elektryczny, zasi-
lany z generatora z własnym silnikiem.
Opracowano go w obawie przed rozpo-
wszechnieniem start/stop na ciężarów-
ki dużej ładowności, z czego w końcu
pozostały tylko układy samoczynnego
wyłączania silnika po kilku minutach
pracy na biegu jałowym. Choć w pojeź-
dzie z mieszalnikiem łatwo to obejść,
Holendrzy opracowali napęd elektrycz-
ny, oczekując mniejszego hałasu pracy
na postoju i możliwości zastąpienia za-
silaniem sieciowym w trakcie zała-
dunku, wylewania czy mycia. To dałoby
już bardzo wymierne oszczędności na
paliwie. Mimo tych korzyści użytkowni-
cy jak zwykle są sceptyczni, więc WVT
wspólnie z Mulderem mają kolejną wer-
sję: napęd hybrydowy gruszki, od pom-
py na przystawce odbioru mocy z silni-
ka lub elektrycznej, z zasilaniem bate-

ryjnym. Projektan-
tów nie ominęły dy-
lematy co do wy-
boru optymalnych
akumulatorów lito-
wych, więc proponują do wyboru poli-
merowe lub żelazowo-fosforanowe i za-
leżnie od tego różną masę i liczbę cykli
ładowania, przy jakich jest gwarantowa-
na ich żywotność. Ładowanie jest typu
plug-in, doładowanie w czasie transpor-
tu nie zostało jeszcze rozwiązane, wy-
magając dodatkowego alternatora.
Przełączanie z jednego napędu na dru-
gi jest w pełni automatyczne.

DMC typowej 4-osiowej betoniarki to
32 t, im lżejsze podwozie, tym więcej
można włożyć do bębna. Dla betonia-
rzy MAN ma specjalne zoptymalizowa-
ne masowo podwozie TGS 32.420 8x4
BB, ważące 9175 kg z kabiną M. Na ten
wynik składają się lekki, ale mocny sil-
nik 420 KM z automatyczną skrzynią

Hakowiec Hyva Titan 18-57 na pod-
woziu TGS 26.420 6x2-4, z tylną osią
podnoszoną i sterowaną. Załadował
kontener Decker do zbierania pose-
gregowanych odpadów budowlanych,
z poprzecznym przegrodami.

Korzyści z cichej
pracy hybrydowej
betoniarki na pla-
cu budowy w cen-
trum miast  są
oczywiste, podob-
nie jak komplika-
cja podwójnego
napędu i wysoki
koszt.

MAN TipMatic i lekkim tandemem osi
napędowych oraz koła aluminiowe
z oponami 315/80 R22,5. Takie podwo-
zie zostało wykorzystane przez kilku
czołowych producentów mieszalników,
podkreślających zastosowanie stali od-
pornych na ścieranie aż po HARDOX
500 na spirale.

Ciekawe rozwiązania pojawiły się tak-
że w sekcji pojazdów komunalnych, tu
mieliśmy m.in. pełną rywalizację hako-
wych mechanizmów załadunkowych.
Hyva pokazała ciężkie hakowce z rodzi-
ny Titan o modułowej budowie. Wszyst-
kie elementy są łączone śrubami, co
ułatwia montaż i naprawy. Rodzina się-
ga modelu T30 o nośności 30 t, tym ra-
zem na TrucknologyDays pokazano
urządzenie 18-57 o nośności 18 t, do
kontenerów o długości 4500÷6800 mm.
Jego masa własna to 2200 kg, co osiąg-
nięto stosując stale typu Domex na ele-
menty haka i ramy nośnej. Meiller przy-
wiózł kilka hakowców RS 21, które de-
biutowały w ub. roku jako następcy po-
pularnego modelu RK 20. Poza dodat-
kową toną nośności, przewyższają go
prędkością działania, dzięki zastosowa-
niu nowych zaworów hydraulicznych.
Niektóre ruchy robocze w sekwencji
przeładunku są wykonywane nawet 2
razy szybciej, przyczyniając się do ob-
niżenia zużycia paliwa i zwiększenia
wydajności. Nowe urządzenie jest tak-
że o 200 kg lżejsze i o 20 mm niższe,
co uzyskano obniżając ramę pomoc-
niczą, bez szkody dla jej sztywności,
zapewnionej przez zamknięte profile ze
stali wysokowytrzymałej. To obniża śro-
dek ciężkości załadowanego pojazdu.
Zmianą ważną z punktu widzenia mon-
tażu jest całkowite przejście na połącze-
nia śrubowe, tak że nie dochodzi do
uszkodzenia powłok ochronnych przez
spawanie.



HYDRAULIKA BUDOWLANEGO LOGISTYKA

1919191919

W mobilnych rębakach wpada w oko
przede wszystkim kabina kierowcy tak
zmodyfikowana, że stary drwal nie
musi z niej wysiadać, by zająć miejsce
w kabinie operatora lub co gorsza na
siodełku żurawia. W tylnej części za-
budowano obrotowy fotel z joysticka-
mi sterującym, a przeszklona tylna
ściana zapewnia widok na żuraw i roz-
drabniacz. Nie może się on równać
z widocznością z podnoszonej kabiny,
więc uzupełniono go o kamery poka-
zujące gardziel i strefę za pojazdem.
Jenz nie unika elektronizacji, sterowa-
nie maszyną ma zapisane typowe pa-
rametry umożliwiające dobranie wy-
dajności m.in. do twardości drewna.
Praca rozdrabniacza jest w pełni zdal-
nie monitorowana.

Hakowcem Meillera można zdalnie
sterować z odległości 30 m od pojazdu
za pomocą układu i.s.a.r. z pilotem łado-
wanym w czasie jazdy, jeśli tylko został
odłożony do gniazda.

Swoje miejsce na Trucknology Days
mają także pojazdy leśne, a wśród nich
rębaki do gałęzi na specjalnie przygo-
towanych podwoziach ciężarówkowych.
Jednym z ważniejszych wymagań jest
napęd bębna bez używania osobnego

silnika: MAN wyprowadza wałek z mo-
mentem obrotowym do 8000 Nm. Istot-
na jest także zwrotność i dzielność te-
renowa umożliwiające dojechanie do
każdego miejsca pracy, więc dobiera
się nieduże rozstawy osi, a producenci
takiego sprzętu kombinują, jak zmieścić
żuraw i rozdrabniacz na małej długości
ramy, jaka jest do dyspozycji. Pomocą
jest w tym specjalnie zmodyfikowana
przez MAN kabina kierowcy, z której

można sterować żurawiem i tym samym
zmniejszyć wymagania co do przestrze-
ni, jaka byłaby potrzebna na osobną ka-
binę operatora.

Po poprzednich pokazach na naszych
łamach pojawiał się mobilny rozdrab-
niacz Biber 84 austriackiej firmy Eschl-
böck, zachwycający inżynierskie serce
takimi rozwiązaniami jak hydrauliczna
łuparka umożliwiająca rozszczepienie
dużej kłody na cieńsze, integralna z pod-
porą. Tym razem czas na konkurencyjną
Jenz HEM 583, też pełną ciekawych roz-
wiązań w napędzie hydraulicznym, który
obejmuje zarówno rozdrabniacz, jak
i dmuchawę, ulokowaną pośrodku, za
kabiną kierowcy. Zaletą tego rozwiązania
jest możliwość podawania wiórów do
pojemnika jadącego z przodu. To rozwią-
zanie jest korzystne zwłaszcza przy pra-
cy na drogach publicznych, po przycina-
niu drzew i krzewów na poboczu, zmniej-
szając ryzyko najechania na pracujący
zestaw pojazdów. Bezpieczeństwo i wy-
dajność – nawet jeśli takich haseł nie
było na bannerach, wyraźnie o to cho-
dziło na tegorocznych MAN Trucknology
Days, nie tylko w części budowalno-ko-
munalno-leśnej.(WK)

Umieszczony na kompaktowym podwoziu, mobilny rozdrabniacz może spraw-
nie i ekonomicznie przemieszczać się między kolejnymi klientami. Z reguły to-
warzyszy mu drugi pojazd z kontenerem na wióry, ale może też sam ciągnąć
przyczepę.

Szybkie odstawianie pojemnika jest
oczywiście bardzo pożyteczne, skraca-
jac czas pracy urządzenia hakowego
Meiller RS 21, ale może być niezdro-
we, jeśli to kontenerowa posypywarka
z własnym napędem. Dlatego szybkie
ruchy są tłumione w końcowej fazie.



wy, załoga szybko ogarnęła
zmiany i zapewnia najlepszą
w historii jakość pojazdów
opuszczających madrycką
montownię. Działa przy niej
także ośrodek badawczo-roz-
wojowy pojazdów ciężkich.

Proces dochodzenia do
Gold Level zajął zakładom
równe 10 lat wysiłku Pogo-
dzono to ze zmniejszeniem
o ponad połowę emisji CO2
oraz recyklingiem 99% odpa-
dów z produkcji .  Jednym
z czynników składających się
na sukces jest aktywność za-
łogi: przeciętnie, każdy pra-
cownik zgłasza co roku 28

Przedsiębiorstwo Moulinot
Compost & Biogaz powstało
w 2013 r. jako część projektu
p i lo tażowego,  w k tórym
udział wzięło 80 firm (m.in.
restauracje, firmy cateringo-
we, hotele, sklepy i szkoły).
Głównym celem firmy jest
prowadzenie zbiórki bioodpa-
dów i świadczenie usługi tzw.
repurposingu, czyli zmiany
przeznaczenia. Projekt był
ukierunkowany na ogranicza-
nie marnotrawstwa żywności
i jednoczesną ochronę środo-
wiska. Stephan Martinez, pa-
ryski restaurator i założyciel
firmy, która rozpoczęła dzia-
łalność eksploatując jeden
z pierwszych 19-tonowych
IVECO Stralis napędzanych
CNG, postanowił rozszerzyć
działalność Moulinot Com-
post & Biogaz, uzupełniając
flotę o nowe pojazdy. W poło-
wie lutego Martinez odebrał
pierwszego IVECO Daily CNG
wyposażonego w kontener
do zbiórki odpadów, z puli 5
zamówionych.

Zasilany sprężonym gazem
silnik 7-tonowego Daily rozwi-
ja moc 136 KM i maksymalny
moment obrotowy 350 Nm.
Moulinot Compost & Biogaz
wybrała ten model przede

IVECO Daily 70C14G zasilany sprężonym gazem ziemnym,
wyposażony w wywrotkę ECOPAC SUPER przeznaczoną do
bioodpadów, prezentowany na targach Pollutec 2016.

wszystkim ze względu na
jego ciche działanie i dosko-
nałe parametry środowisko-
we, o wiele lepsze niż ofero-
wane przez porównywalne
pojazdy z silnikami wysoko-
prężnymi, szczególnie gdy
mowa o emisji cząstek sta-
łych i tlenków azotu. Ponadto
w obliczu wyzwań środowis-
kowych podnoszonych przez
władze publiczne (a władze
miejskie Paryża w szczegól-
ności) Daily CNG okazał się
najbardziej skuteczną i na-
tychmiast dostępną alterna-
tywą dla przedsiębiorstwa
wykonującego usługi komu-
nalne zarówno w ciągu dnia,
jak i w godzinach nocnych.

Pojazd został wyposażony
w zabudowę ECOPAC SU-
PER o pojemności 8 m3 do
zbiórki odpadów. Załadowy-
wana od tyłu, jest opróżnia-
na przez wywrót; producen-
tem jest firma SEMAT nale-
żąca do grupy Zoeller, jak
nasz Ekocel. Idealnie nadaje
się do zbiórki bioodpadów:
dzięki zastosowaniu hydrau-
licznej płyty do zagęszczania
można optymalnie wykorzys-
tać pojemność skrzyni i noś-
ność podwozia, co umożli-
wia obsługę większego ob-

szaru. Daily CNG, zaprojek-
towany specjalnie pod kątem
eksp loa tac j i  na  drogach
o ut rudnionym dostępie,
szczegó ln ie  w  cen t rach
miast i na deptakach, cha-
rakteryzuje się zwartymi roz-
miarami, a tym samym dos-
konałą zwrotnością. Ponadto
jest wyposażony w pierwszy
tego rodzaju kontener, który
można oznakować materia-
łami samoprzylepnymi na
całej długości. Pozwala to fir-
mie na promowanie marki
i podejścia przyjaznego dla
środowiska w całym regionie
paryskim.

Moulinot Compost & Bio-
gaz przetworzyła łącznie

3809 t bioodpadów, produku-
jąc  228 540 m 3 b iogazu
i 3619 t nawozu. Stephan
Martinez otrzymał nagrodę
„Prix Entreprises et Environ-
nement” przyznawaną przez
francuskie Ministerstwo Śro-
dowiska i agencję ADEME fir-
mom wyróżniającym się dba-
łością o ochronę środowiska.
Nagroda została wręczona na
targach w 2016 r. w uznaniu
osiągnięć firmy i w podzięko-
waniu za jej konsekwentne
inwestycje w ochronę środo-
wiska. Takie podejście do in-
westowania wspiera również
IVECO, europejski lider w za-
kres ie  z równoważonego
transportu.

Pierwszym z 64 zakładów
koncernu CNH Industrial, jaki
wspiął się na najwyższy po-
ziom jakości i organizacji pro-
dukcji w klasyfikacji World
Class Manufacturing ,  jest

Zakład IVECO w Madrycie na Złotym Poziomie WCM

Produkcja madryckiego za-
kładu jest tak zorganizowa-
na, że można składać w nim
łącznie ok. 300 tys. wersji
Stralisów i Trakkerów.

fabryka w Madrycie, w której
powstają Stralisy i Trakkery.
Wyróżnienie jest tym bardziej
cenne,  że  przesz ła  ona
w ostatnich kilku latach bar-
dzo poważną modernizację,
wynikającą ze skupienia całej
produkcji ciężkiej gamy IVE-
CO w Hiszpanii. Jednocześ-
nie uruchomiono nowe mo-
dele XP i NP. Mimo związanej
z tym kompletnej przebudo-

możliwości poprawek w orga-
nizacji pracy. Zatrudnienie
wynosi obecnie ponad 2500
osób, z czego ponad 20%
stanowią kobiety, to najwyż-
szy wskaźnik w całym hisz-
pańskim przemyśle motory-
zacyjnym.

Zakład madrycki należy do
IVECO od 1990 r., kiedy zo-
stał przejęty wraz z marką
Pegaso od państwowego
koncernu ENASA. Druga fab-
ryka hiszpańska, w Vallado-
lid, dostarcza do niego kabi-
ny ciężarówek ciężkiej gamy.
Jej brakuje do poziomu Gold
tylko jednego punktu.

Daily CNG dla Moulinot Compost & Biogaz
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Pierwsze MAN-y TGX w GALAAUTO

W połowie marca w siedzi-
bie firmy GALAAUTO w Lubli-
nie prezes jej zarządu Kazi-
mierz Posielski uroczyście
odebrał 10 ciągników siodło-
wych MAN TGX EfficientLine
3 18.500 4x2 BLS. To pierw-
sze pojazdy marki MAN we
flocie GALAAUTO.

Przeznaczone do transpor-
tu dalekobieżnego ciągniki
wyposażono w zautomatyzo-
wane skrzynie biegów TipMa-
tic z funkcją EfficientRoll, au-
tomatycznego przełączania
biegów w położenie neutralne
na łagodnych zjazdach. Silni-
ki D26 o mocy 500 KM nasta-
wione na niskie zużycie pali-
wa przyczynią się do redukcji
całkowitych kosztów eksplo-
atacji. Nowe pojazdy lubel-
skiego przewoźnika wyróżnia
m. in. doskonałe wyposaże-
nie. Komfort prowadzenia za-
pewniają wygodna kabina
XLX wyposażona w fotele

z pneumatycznym zawiesze-
niem, podwójne leżanki i pa-
kiet systemów elektronicz-
nych.

Uroczyste przekazanie po-
jazdów MAN dla GALAAU-
TO. Od lewej:  Tomasz
Osowski, szef sprzedaży
pojazdów ciężarowych
MAN w Regionie Wschód,
Kazimierz Posielski, prezes
zarządu GALAAUTO, Ma-
riusz Nobis, przedstawiciel
handlowy.

90 000 MAN-ów z Niepołomic

W dniu 14 marca fabryka
MAN Trucks w Niepołomi-
cach świętowała wypuszcze-
nie ciężarówki o numerze
90 000. Jubileuszowy egzem-
plarz to ciągnik MAN TGS
18.420 4x2 BLS-TS, odebrany
przez Marka Sachsa, prezesa
firmy Sachs Trans. W przeka-
zaniu uczestniczyli również
żona i dzieci prezesa, którzy
wspólnie kierują tym rodzin-
nym przeds ięb iors twem
transportowym. Goście wzięli
udział w zwiedzaniu niepoło-
mickiego zakładu, odbierając
z linii finiszu zamówiony po-
jazd.

Sachs Trans ma już we flo-
cie ok. 50 MAN-ów, głownie
TGX EfficientLine 3 18.460
i 18.500, ale również ciągniki
do transportu ciężkiego MAN
TGX 26.500 6x2/4 BLS, stoso-
wane w transporcie daleko-
bieżnym w kraju i za granicą.
Odebrany z  fabryk i  MAN

w Niepołomicach ciągnik
o numerze 90 000 jest jed-
nym z 80 zamówionych w tym
roku przez firmę.

„Bardzo się cieszę, że ten
jubi leuszowy pojazd, wy-
jeżdżający z naszej fabryki
w Niepołomicach, trafia do fir-
my Sachs Trans. Jesteśmy
dumni, że marka MAN poja-
wia się we flocie tak dużego
i znanego przewoźnika. Na-
sze re lac je  b iznesowe
wzmacnia fakt, że kilka dni
wcześniej podpisaliśmy umo-
wę o współpracy serwiso-
wej.” - powiedział Piotr Stań-
ski,  Prezes Zarządu MAN
Truck & Bus Polska.

W otwartej 10 lat temu,
w październiku 2007 r., fabry-
ce w Niepołomicach powstają
pojazdy klasy ciężkiej TGX
i TGS. Trafiają na rynki całej
Europy, a ser ie TGX WW
i TGS WW również poza jej
granice.

Rodzinna atmosfera podczas przekazania 90-tysięcznego
ciągnika MAN TGS z Niepołomic w barwach Sachs Trans.

Właścic iel  f i rmy
Marek Sachs osobiś-
c ie dokręca śrubę
w odbieranym przez
siebie ciągniku
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gazowe Econiki zbierają odpady w Stuttgarcie

Miejskie przedsiębiorstwo
komunalne AWS Abfallwirt-
schaft Stuttgart odebrało pod
koniec lutego 7 śmieciarek na
podwozach MB Econic NGT
zasilanych sprężonym gazem
ziemnym. Uroczyste przeka-
zanie, w obecności burmi-
strza miasta, poprzedziły kil-
kutygodniowe próby w nor-
malnej eksploatacji. Econic to
wprawdzie dla firmy nie no-
wość, AWS uczestniczyła
w jego procesie rozwojowym
i jest użytkownikiem tych po-
jazdów od samego początku,
czyli od 1998 r. Po raz pierw-
szy zdecydowano się jednak
na wersję NGT, oczekując ra-
dykalnego obniżenia emisji
szkodliwych składników spa-
lin. Stuttgart, położony w ko-
tlinie, jest szczególnie nara-
żony na smog i tej zimy dał
się on mocno we znaki.

Jego nowe śmieciarki są
wyposażone w silnik M 936 G
o pojemności 7,7 l i mocy 222
kW (302 KM). Spełnia on limi-
ty Euro VI bez konieczności
obróbki spalin za pomocą
SCR i AdBlue, a nie emituje
praktycznie żadnych cząstek
stałych. Emisja CO2 zmierzo-
na podczas operacji AWS
Stut tgar t  jes t  o  ok.  23%
mniejsza niż z silników wyso-
koprężnych Euro VI. Econic
NGT odznacza się także bar-
dzo niską emisją t lenków
azotu. W Stuttgarcie zmierzo-
no hałas pracy 78 dB(A), przy
silniku wysokoprężnym Euro
VI było to 80 dB(A).

Do pobudzenia niemieckie-
go rynku pojazdów gazowych
przyczyniła się decyzja rządu,
by do 2016 r. przedłużyć ulgę
podatkową dla CNG jako pa-
liwa. Dodatkowe koszty zwią-
zane z zakupem Econików
NGT są szybko rekompenso-
wane niższymi cenami pali-
wa. „Pomimo wyższych kosz-
tów zakupu pojazdu do zbie-
rania odpadów zasilanego
gazem ziemnym, oszczęd-
ność na rachunkach za pali-
wo, którą można osiągnąć

Kto był w Stuttgarcie, ten wie,
że topografia miasta z licz-
nymi spadkami i podjazdami
nie sprzyja służbom komu-
nalnym. Mercedes-Benz Eco-
nic NGT musiał najpierw
udowodnić swoją przydat-
ność do służby w tak wyma-
gających warunkach. Przy
rozstawie osi 3900 mm i za-
wieszeniu powietrznym, to
zwrotna śmieciarka nie nisz-
cząca nawierzchni ulic.  Kom-
pozytowe zbiorniki mogą po-
mieścić do 600 l gazu ziem-
nego, co zapewnia zasięg
wystarczający na całodniową
zbiórkę odpadów.

przy całkowitym przejściu
z oleju napędowego na gaz
ziemny, wyrówna je po ok.
3,5 roku” – potwierdza szef
AWS Stuttgart Tomas Hess.

Na tym nie koniec zalet:
Econic ma nisko umiesz-
czoną kabinę z  panora-
miczną przednią szybą, duże
okna z boku i oszklone, skła-
dane drzwi po stronie kierow-
cy zapewniające mu opty-
malną widoczność.  Duże
pole widzenia i niska siedzą-
ca pozycja umożliwiają bez-
pośredni kontakt wzrokowy
z innymi użytkownikami dróg,
szczególnie bardziej wrażli-

wymi, jak piesi i rowerzyści.
Wyposażenie pojazdów AWS
obejmuje m.in. asystenta
utrzymania pasa ruchu, awa-
ryjne wspomagania hamowa-
nia, najnowszą generację
układu wspomagania hamo-
wania ABA 3, czujnik świateł.
W opcji są ACC I Sideguard
Assist. Kabiny wyposażono
w dodatkowe filtry powietrza
w układzie wentylacji i nieza-
leżne gazowe ogrzewanie
Truma.

Kierowcy AWS doceniają
łatwe wejście przez szeroko
otwierane drzwi kabiny, po
nisk im s topniu .  Wnęt rze

mieści wygodnie nawet 4-
osobową załogę i jej ekwipu-
nek. Obsługa sama otwiera
sobie drzwi przyciskiem na
słupku B. W oprogramowaniu
automatycznej skrzyni bie-
gów jest zadane samoczynne
przechodzenie na bieg jałowy
po zatrzymaniu przy kolej-
nym punkcie odbioru odpa-
dów. Prędkość maksymalną
ograniczono do 85 km/h,
a maksymalne przyspiesze-
nie jest ustawione tak, by za-
pewnić optymalną dynamikę
odpowiadającą 75% pełnego
obciążenia – funkcja kick-
down jest wyłączona.
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3 nowe Renault Trucks T dla Red Bull Racing

Austriacki zespół Red Bull
startujący w konkursach For-
muły 1 kontynuuje współpra-
cę z Renault Trucks i odebrał
3 dodatkowe ciągniki Renault
Trucks T 520 High. Tym sa-
mym liczba Renault Trucks T
w zespole wzrosła do 12. Po-
magają one zespołowi Red
Bull w transporcie infrastruk-
tury. Siedem pojazdów stano-
wi integralną część sieci logi-
stycznej Red Bull Racing.
Przemierzają Europę od jed-
nego Grand Prix F1 do kolej-
nego, przewożąc kontenery,
które mieszczą całe zaplecze
Red Bull (tzw. Tree House),
poszerzony warsztat pit stop
dla zespołu Formuły 1. Czte-
ry spośród tej siódemki peł-
nią rolę mobilnych warszta-
tów. Oprócz tradycyjnych na-
rzędzi, na ich pokładzie jest
również drukarka 3D do na-
tychmiastowego drukowania
potrzebnych części. Pozosta-

łe 3 kontenery są używane
jako mobilne biura i mogą
pomieścić 35 osób.

Projekt i wykonanie mobil-
nej bazy zespołu Red Bull to
dzieło innej austriackiej firmy,
Achleitner, znanej u nas głów-
nie z samochodów opance-
rzonych oraz przeróbek Daily
i  Craftera na wersje 4x4.
Tyrolski zabudowca działa
jednak w wielu innych dzie-
dz inach,  m. in .  zapewnia
pełną obsługę logistyczną
zespołom sportowym za po-
mocą swoich rozkładanych
naczep.

Pozostałe 5 Renault Trucks
T 520 High we flocie zespołu
przemieszcza się po całej Eu-
ropie w związku z Red Bull
MotoGP Rookies Cup, serią
wyścigów stworzonych spe-
cjalnie dla młodych talentów
w wieku pomiędzy 13 a 17 lat,
które w ub. roku obchodziły
10-lecie.

Tree house powstaje w wyniku postawienia jednego z kon-
tenerów, przewożonych na naczepach zespołu, w poprzek
dwóch pozostałych, ulokowanych na ramowych podsta-
wach. Do tego jeszcze trochę ozdobnych konstrukcji i jest
gotowe zaplecze dla całego zespołu Red Bull.

Renault Trucks C8x4 Tridem firmy BML

Betoniarze wybierają pod-
wozia tridemowe? Żadna no-
wość, u nas też jeżdżą, ale
posłuchać przyjemnie. Pod
koniec lutego dyrektor lyoń-
skiej firmy BML (Béton des
Monts du Lyonnais) Philippe
Ville odebrał kluczyki do jesz-
cze jednego Renault Trucks
C8x4 Tridem przeznaczonego
pod betonomieszalnik. C8x4
Tridem ma krótki rozstaw osi
3200 mm i 4. oś kierowaną,
która zmnie jsza promień
skrętu o 900 mm, do wartości
mniejszej o 10% w porówna-
niu do klasycznych pojazdów
8x4. Można powiedzieć, że
zyskuje się manewrowość na
poziomie podwozia 6x4, wo-
żąc mieszalnik 9 m3 jak każ-
da 4-osiówka. Zwrotność była
ważna dla klienta ze względu
na projekt, w jakim uczestni-
czy: to budowa parkingu sa-
mochodowego Saint-Antoine
w Lyonie.

C8x4 Tridem ma zawiesze-
nie pneumatyczne, co ułatwia
kierowcom obsługę, mogą
ustawić położenie mieszalni-
ka względem kosza pompy.
Jeśli pojazd nie jest załado-
wany, tylna oś kierowana
i  podnoszona umożl iw ia
zmniejszenie zużycia paliwa
i opon, a gdy jest obciążony
można nią regulować przy-
czepność kół napędzanych.

BML ma flotę 200 samocho-
dów ciężarowych, w których
skład wchodzą głównie pojaz-
dy Renault Trucks. „Jesteśmy
wierni tej marce od lat. Doce-
niamy jakość pojazdów i wy-
godę kabin. Obecność lokal-
nej sieci i usługi posprzedażo-
we są równie ważnymi kryte-
riami naszego wyboru. To lo-
giczny wybór, biorąc pod uwa-
gę, że firma Renault Trucks
również ma swoją siedzibę
w regionie Lyonu” – ocenia
Philippe Ville.

Na każdej osi tridemowego betonomieszalnika BML
błyszczą koła aluminiowe. Duża ładowność i zwrotność
zarazem umożliwiają dostarczanie betonu tam, gdzie trud-
no byłoby wjechać klasycznym pojazdem 4-osiowym.
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Volvo FH i FH16 Ocean Race Limited Edition

Już są dostępne FH i FH16
w specjalnej limitowanej wer-
sji Volvo Ocean Race inspiro-
wanej regatami, które startują
tej jesieni. Volvo Ocean Race
Limited Edition 2017-2018
łączy bogate wyposażenie,
wysoki komfort i unikalny styl.
Aby zaspokoić ambicje klien-
tów, którym zależy na jak naj-
wyższym bezpieczeństwie
i osiągach, przygotowano
również pakiety wyposażenia
dodatkowego.

Jako motyw przewodni pro-
jektanci wybrali trasę regat
Volvo Ocean Race, wyrażoną
w postaci map i symboliki
morskiej. Inspiracji przy wy-
borze kolorystyki wnętrza
i elementów zewnętrznych
pojazdów dostarczyły porto-
we miasta Alicante i Haga,
w których oceaniczny wyścig
rozpoczyna się i kończy. Z ze-
wnątrz związek pojazdu z Vol-
vo Ocean Race podkreślają
czarne i srebrne pasy ozdob-
ne oraz kontrastujący z nimi
zygzakowaty wzór w kolorze
czerwonym. W okienku rekla-
mowym Globetrotter i na em-
blematach po bokach kabiny
wyeksponowano nazwę Vol-
vo Ocean Race. Wizerunku
dopełniają dwa kolory meta-
lizowane do wyboru: ciepły
piaskowy Shimmering Gold
lub błękitny Cool Breeze Me-
tallic.

Kolorystyka i detale ze-
wnętrzne znajdują kontynu-
ację we wnętrzu kabiny, któ-
re cechuje najwyższy poziom
komfortu, wysokiej jakości
materiały i dbałość o szcze-
góły. Stopnie i uchwyty wej-
ściowe, panele drzwiowe, dy-
waniki podłogowe, koło kie-
rownicy, schowki, zasłony
i inne elementy wyposażenia
nawiązują wyglądem do mo-
rza i żeglowania. Wentylowa-
ny fotel kierowcy jest pokryty
naturalną skórą w kolorze
piaskowym, ozdobioną nie-
bieskimi akcentami i zygza-
kowatymi czerwonymi szwa-
mi. Na oparciu fotela można
dostrzec mapę świata z za-
znaczonymi miejscami startu
i mety tegorocznych regat.
Ten sam wzór stylizowanej
mapy wpleciono w zasłony,
zaś ich paski mocujące kore-
spondują z zygzakowatymi
szwami w tapicerce.

Do pojazdów Volvo Ocean
Race Limited Edition 2017–
2018 są dostępne 2 pakiety
wyposażenia dodatkowego.
Pakiet wydajności (Performan-
ce package) pozwala nabyw-
com Volvo FH na wybór 500
lub 540-konnego silnika 13-lit-
rowego w połączeniu z dwu-
sprzęgłową skrzynią biegów
I-Shift Dual Clutch i zwalnia-
czem. Pakiet bezpieczeństwa
(Safety package), dostępny

Pojazdy w wersji Volvo Ocean Race Limited Edition 2017–
2018 to Volvo FH i FH 16 z kabiną Globetrotter lub Globe-
trotter XL i silnikami w kilku poziomach mocy do wyboru.
Opcje wyposażenia to Pakiet bezpieczeństwa (poduszka po-
wietrzna kierowcy, Układ Wspomagania Zmiany Pasa Ru-
chu, Układ Monitorowania Reakcji Kierowcy, aktywny tem-
pomat z funkcją automatycznego hamowania, alarm prze-
ciwwłamaniowy w kabinie, sejf, szyby boczne ze szkła war-
stwowego, zdalnie sterowany wyłącznik główny, czerwone
pasy bezpieczeństwa) i Pakiet wydajności (tylko Volvo FH,
silnik D13 o mocy 500 lub 540 KM, skrzynia biegów I-Shift
Dual Clutch ze zwalniaczem).

zarówno do Volvo FH, jak
i FH16, obejmuje alarm prze-
ciwwłamaniowy, sejf zamyka-
ny na klucz, Układ Wspoma-
gania Zmiany Pasa Ruchu,
Układ Monitorowania Reakcji
Kierowcy i aktywny tempomat.

Volvo Ocean Race Limited
Edition 2017–2018 zostanie
wyprodukowana w niewielkiej

liczbie egzemplarzy, a do-
stępność tych pojazdów bę-
dzie ograniczona czasowo.
Sprzedaż rozpoczęła s ię
w połowie marca, na rynku
polskim kampania sprzeda-
żowa dedykowana pojazdom
w wersji Volvo Ocean Race
Limited Edition 2017–2018
przypadnie na lipiec.

W maju ub. roku Volvo
przedstawiło pojazd koncep-
cyjny Volvo Concept Truck.
Obecnie prezentuje jego
nowszą, doskonalszą wersję.
Poza poprawą właściwości
aerodynamicznych i dalszym
zmniejszeniem oporu tocze-
nia i masy, otrzymała ona hy-
brydowy układ napędowy
opracowany z myślą o samo-
chodach ciężarowych dużej
ładowności, użytkowanych
w transporcie długodystanso-

Volvo z hybrydą na dalekie trasy
wym. „Uważamy, że w nad-
chodzących latach, w związku
z postępującym procesem
przechodzenia na odnawialne
źródła energii, elektromobil-
ność i napędy hybrydowe
będą zyskiwać na znaczeniu.
Układ napędowy naszego po-
jazdu koncepcyjnego został
opracowany z myślą
o zwiększeniu efektywności
transportu, a tym samym
wsparciu branży w urzeczy-
wistnianiu idei zrównoważo-

nego transportu. Dzięki temu
projektowi  zdobędziemy
cenną wiedzę i doświadcze-
nie,  które wykorzystamy
w dalszym rozwoju tej techno-
logii”– mówi Claes Nilsson,
dyrektor generalny Volvo
Trucks.

Hybrydowy układ napędo-
wy działa na zasadzie odzys-
kiwania energii podczas zjaz-
du ze wzniesień o spadku
przekraczającym 1% i hamo-
wania. Energia jest magazy-

nowana w akumulatorach
i wykorzystywana do elek-
trycznego napędu pojazdu na
płaskich odcinkach dróg
i łagodnych wzniesieniach.
Specjalnie na potrzeby pojaz-
du hybrydowego dostosowa-
no działanie funkcji I-See, któ-
ra analizuje topografię drogi
przed pojazdem i określa naj-
właściwszy pod względem
ekonomiki i efektywności wy-
bór napędu spalinowego lub
elektrycznego, a także oblicza
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Volvo Concept Truck bazuje
na wielu zdobyczach po-
przednika, jak udoskonalo-
na aerodynamika, mniejszy
opór toczenia i mniejsza
masa własna. Niektóre roz-
wiązania już są stosowane
w seryjnych samochodach
ciężarowych Volvo, inne tra-
fią do nich w najbliższej
przyszłości.

optymalny czas wykorzysta-
nia odzyskanej energii.

W hybrydowym napędzie
wykorzystano wiedzę i do-
świadczenie Volvo Buses
w autobusach hybrydowych
i elektrycznych. Szacuje się,
że w transporcie długodystan-
sowym napęd hybrydowy po-
zwoli na poruszanie się z wy-
łączonym silnikiem spalino-
wym nawet przez 30% całko-
witego czasu jazdy. To ozna-

cza możliwość zaoszczędze-
nia 5÷10% paliwa, zależnie
od konfiguracji pojazdu i ro-
dzaju transportu. Pojazd jest
w stanie przejechać do 10 km
wyłącznie z wykorzystaniem
napędu elektrycznego, przy
zerowej emisji spalin i niskim
poziomie hałasu. „Technolo-
gia hybrydowa ma duży po-
tencjał pod względem ograni-
czenia zużycia paliwa i emisji
spalin. Stanowi również waż-

ny czynnik w procesie osiąga-
nia proekologicznych celów,
zarówno naszych, jak i ogól-
nospołecznych” – ocenia Lars
Martensson, dyrektor ds.
ochrony środowiska i innowa-
cyjności w Volvo Trucks.

Volvo Concept Truck jest re-
zultatem szwedzkiej części
projektu badawczego realizo-
wanego wspólnie przez
szwedzką agencję ds. energii
Energimyndigheten i Departa-

ment Energii Stanów Zjedno-
czonych. W USA powstał
American Concept Truck, bę-
dący platformą badań i rozwo-
ju w zakresie efektywności
transportu w Ameryce Północ-
nej.



TTM Prezentuje

2626262626

Scania dostarcza silniki do
nowoczesnego lotniskowego
pojazdu ratowniczo-gaśni-
czego Striker 8x8. Potężny
ośmiokołowiec produkcj i
Oshkosh Corporation może
pomieścić 17 000 l wody. Po-
jazd został  wprowadzony
do użytku w kwietniu. Osh-
kosh jest znanym producen-
tem ciężkich pojazdów użyt-
kowych dla wojska, straży
pożarnej i  s łużb ratowni-
czych. Firma dostarcza też
pojazdy budowalne, komu-
nalne i podnośniki, w tym
roku świętuje 100-lecie dzia-
łalności. „Produkujemy na-
prawdę ciężki sprzęt. Sami
zajmujemy się projektowa-
niem, wytwarzaniem i sprze-
dażą naszych rozwiązań” –
komentuje Jeff Resch, wice-
prezes i dyrektor generalny
Oshkosh Airport Products,
oddziału firmy zajmującego
się pojazdami pożarniczymi
i ratowniczymi.

Nowy Striker 8x8 to nowo-
czesny samochód typu ARFF
(Aircraft Rescue and Firefigh-
ting – lotniskowy pojazd ra-
towniczo-gaśniczy). „To nie
pierwszy pojazd w konfigura-
cji 8x8 w ofercie Oshkosh.
Jednak w naszej ocenie nowy
Striker jest najbardziej sku-
tecznym pojazdem dla ratow-
nictwa lotniskowego, jaki do-
tąd powstał. Może poruszać
się w trudnym terenie, ma
napęd wszystkich kół i olbrzy-
mi zbiornik wody.”– mówi
Resch. Inżynierowie Scania
współpracowali z kolegami

Lotniskowy olbrzym z silnikami Scania

z Oshoksh od wczesnej fazy
projektu. Pojazd został wypo-
sażony w dwa 16-litrowe sil-
n ik i  Scania  V8,  zgodne
z normą emisji spalin Tier 4 fi-
nal. Każdy z nich osiąga moc
770 KM. Nowy pojazd 8x8
będzie sprzedawany głównie
w Chinach i  na  B l isk im
Wschodzie.  „Współpraca
układa się doskonale. Scania
dostarcza produkty i usługi
o jakości, która nie ma sobie
równych” – dodaje Resch.

Silniki Scania są wykorzy-
stywane również w pojazdach
Striker 6x6 i 4x4 oraz w płu-
gach śnieżnych, betonomie-
szarkach i śmieciarkach firmy
Oshkosh. W ofercie Oshkosh
Airport Products znajdują się
też odśnieżarki wirnikowe.
Jedna z najnowszych, o wy-
dajności odśnieżania 3000

t/h, wyposażona w pojedyn-
czy silnik, jest bardziej zwrot-
na, tańsza i wygodniejsza
w obsłudze niż warianty dwu-
silnikowe. „Tak jak w przy-
padku 8x8 postanowiliśmy
opracować zupełnie nowy
produkt. Zadaliśmy sobie
wtedy pytanie: jaki silnik bę-
dzie dla niego najodpowied-
niejszy?” – wyjaśnia Resch.
Projektanci Oshkosh bez wa-
hania wskazali silnik Scania.
Napędzane nim odśnieżarki
wirnikowe są używane przez
Metropolitan Airports Com-
mission, operatora lotniska
w Minneapol is  w znanej
z mroźnych zim Minnesocie,
gdzie opady śniegu sięgają
115 cm rocznie.

Pojazdy lotniskowe Osh-
kosh są wykorzystywane na
całym świecie, a ich wyposa-

żenie jest dobierane wg indy-
widualnych potrzeb użytkow-
ników. W ofercie firmy jest
m.in. wysięgnik z działkiem
wodnym, który może swo-
bodnie poruszać się wokół
samolotu, a także przebić ka-
dłub, by rozprowadzić we-
wnątrz środek gaśniczy. Po-
jazdy te sprawdzają się także
poza lotniskiem. Po ataku na
Pentagon 11 września 2001 r.
do pomocy wykorzystano po-
jazd ARFF z pobliskiego lot-
niska Dulles International Air-
port. W maju 2016 r., gdy
gwałtowny pożar lasu w ka-
nadyjskiej prowincji Alberta
zmusił do ewakuacji prawie
90 tys. mieszkańców Fort
McMurray i okolic, miejscowe
elektrownie wysłały na po-
moc strażakom kilka swoich
Strikerów 8x8.

ARFF 8×8 Striker, lotniskowy pojazd ratowniczo-gaśniczy,
zadebiutował w kwietniu podczas „Fire Department Instruc-
tors Conference” w Indianapolis. Pojemność zbiornika wody
to 17 000 l, środka gaśniczego 2400 l. Masa całkowita wy-

nosi 62 t. Do prędkości maksymalnej 110 km/h rozpędzają go
dwa 16-litrowe silniki Scania V8 o mocy 770 KM i maksymalnym mo-

mencie obrotowym 3183 Nm. Pojazd wyróżnia się wysoką mocą, zwrotnością,
bardzo dobrymi właściwościami jezdnymi i komfortową kabiną z doskonałą widocznością.

Scania melduje 40-% zwiększenie popytu na pojazdy hybrydowe i zasilane paliwami alter-
natywnymi w 2016 r.: w sumie sprzedano ich blisko 5 tysięcy. Podobnie rośnie zapotrzebo-
wanie na usługi flotowe ukierunkowane na obniżenie zużycia paliwa i emisji. Wyszkolono
pod tym względem prawie 40 tys. kierowców, o 30% więcej niż rok wcześniej. Coraz większą
popularnością cieszą się konsultacje Ecolution prowadzone we flotach. Liczba kontraktów
zawartych w ub. roku zwiększyła się o 37%, do ponad 2,7 tys. Minęło 25 lat od rozpoczęcia
programu paliw alternatywnych, dzięki któremu Scania ma obecnie jedną z najszerszych
ofert sprawdzonych napędów, obejmujących biodiesla, etanol i bioetanol, CNG i LNG. Do
tego dochodzi hybryda Euro VI, bliski wdrożenia jest napęd czysto elektryczny.

Zielony interes na plusie



Popyt na paliwa płynne rośnie...
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...a ich przyszłość na najbliż-
sze kilkadziesiąt lat nie wyda-
je się być zagrożona, tym
bardziej, że maleje szara stre-
fa. To główne przesłanie co-
rocznej konferencji Polskiej
Organizacji Przemysłu i Han-
dlu Naftowego (POPiHN).

Państwo intensywnie wal-
czy z „lewym” paliwem. „Wi-
dać wyraźny postęp, ale to
jeszcze nie jest wygrana wal-
ka z przestępczością w naszej
branży. To dopiero pierwszy,
dobry krok. Ale teraz trzeba
dalej skutecznie egzekwować
zapisy pakietu energetyczne-
go, wówczas być może za
jakiś czas odtrąbimy prawdzi-
wy sukces w walce z szarą
strefą” – mówi Prezes POPiHN
Leszek Wieciech. Wtóruje mu
prezes Polskiej Izby Paliw
Płynnych Halina Pupacz: „Od
sierpnia 2016 r. widać wyraź-
ny wzrost sprzedaży, ale na
razie tylko hurtowej. Na sta-
cjach jeszcze nie odnotowali-
śmy pozytywnych skutków
wprowadzonych zmian praw-
nych. Wszystko idzie w do-
brym kierunku, ale jesteśmy
na początku drogi do upo-
rządkowania rynku. Potrzebne
są też modyfikacje niektórych
regulacji prawnych, które zo-
stały trochę pospiesznie wpro-
wadzone. Jako branża, za-
wsze służymy pomocą i radą.
Ciągle proponujemy władzom
rozwiązania i zmiany, które
pomogą jeszcze lepiej ścigać
przestępców”.

W latach 2012- 2015 skala
szarej strefy obrotu paliwami
płynnymi była ogromna. Były
to głownie wyłudzenia podat-
ku VAT (w 2015 r. szacowane
na ok. 10 mld zł) i handel
„tańszymi” paliwami. Wsku-
tek mechanizmów przestęp-
czych pojawiały się oferty
sprzedaży, głównie ON, w ce-
nie niemożliwej do osiągnię-
cia przy spełnieniu wszyst-
k ich wymogów prawnych
(opłat i podatków). W ostat-
nim czasie pojawiły się dwa
ważne dla branży paliwowej

akty prawne: tzw. pakiet pali-
wowy z 7 lipca i pakiet ener-
getyczny z 22 lipca 2016 r.
Wprowadziły one m.in. duże
zmiany w obrocie paliwami,
uzyskiwaniu koncesji i płace-
niu należnych podatków. Do
tego drastycznie wzrosły kary
dla podmiotów, które nie speł-
niają wymogów prawnych.
Skutki są takie, że w skali
roku wzrosło oficjalne zużycie
paliw o ok. 13% (ON 15%,
benzyna 8%), zmalał ruch cys-
tern przy zachodniej granicy,
zmniejszyła się liczba konce-
sji na obrót paliwami ciekłymi.
Stworzono też otwarty „rejestr
paliwowy”, w którym muszą
rejestrować się wszystkie fir-
my uczestniczące w obrocie
paliwami. Dostęp do spisu
mają wszyscy, począwszy od
przedsiębiorców i klientów,
a skończywszy na służbach
i  organach kont ro lnych.
Oczywiście spowodowało to
reakcję środowiska przestęp-
czego, które wcześniej zaj-
mowało się oszustwami pali-
wowymi. „Przestępcy już nie
kontaktują się przez internet
lub telefon. Wszystko załat-
wiają bezpośrednio, zmienili
metody działania. To ich reak-
cja na nowe akty prawne
i kroki śledczych” – komentu-
je Krzysztof Romaniuk z PO-
PiHN.

„Pozwólcie nam zarabiać” –
mówią właściciele stacji pali-
wowych. Chodzi m.in. o pro-
pozycje zmian w handlu, czy-
l i  wolne niedzie le,  zakaz
sprzedaży alkoholu i leków
bez recepty. Branża narzeka
też na prawo budowlane, wy-
magające pomieszczenia do
przewijania i karmienia ma-
łych dzieci na każdej stacji.
Wciąż sporne są przepisy do-
tyczące biopaliw i biokompo-
nentów. Od lat postuluje się
zmiany w Narodowym Celu
Wskaźnikowym. Czas chyba
na weryfikację obowiązują-
cych przepisów, wszak od
czasu pojawienia się biopaliw
sytuacja bardzo się zmieniła.

Nie ma obawy, że wkrótce
zabraknie ropy naftowej, roz-
wija się segment pojazdów
elektrycznych i hybrydowych.

Przyszłość paliw w najbliż-
szych kilkudziesięciu latach
wydaje się być niezagrożona,
choć rafinerie w Europie mają
przed sobą spore wyzwania.
Ich rentowność w la tach
2000-2012 spadła o 1/4. Do
tego dochodzi agresywna
konkurencja spoza Starego
Kontynentu, rosnący (powoli)
udział paliw alternatywnych
i regulacje prawne. Te ostat-
nie, to ograniczenie emisji
substancji szkodliwych, przy
jednoczesnym wspieraniu
sprzedaży pojazdów elek-
trycznych przez wiele państw.
Niemniej ciekawe są też sza-
cunki mówiące o tym, że każ-
de 100 jednostek emisji CO2
zredukowanych w UE skutku-
je 135 jednostkami poza
wspólnotą (wg Vivid Econo-
mics for UK DECC). To nas
dotyczy w bardzo dużym
stopniu, ponieważ leżymy na
wschodnie j  gran icy  UE.
„Zmiany klimatyczne wymu-
szają działania na rzecz stop-
niowego redukowania emisji
substancji szkodliwych, nato-

Trochę statystyki
O 12% w stosunku do roku poprzedniego wzrosło w 2016 r.

zużycie paliw płynnych. Największy udział ma ON, co wią-
że się m.in. z dobrymi wynikami ciężkiego transportu dro-
gowego. Co ciekawe, znacząco zwiększył się udział impor-
tu w zużyciu diesla: z 16 do 26%. Ogółem import paliw
wzrósł o 34%.

W 2016 r. znów wzrosła różnica w cenie Pb95 a ON. Wy-
niosła ona średnio 22 gr/l (13 gr rok wcześniej). Z kolei spad-
ła rozpiętość ceny za litr Pb95 i LPG, do 2,54 zł. W 2015 r.
było to 2,65 zł, a w 2013 r. różnica sięgała 3 zł. Statystycz-
nie płaciliśmy w ub.r. taniej za 3 podstawowe rodzaje paliw:
4,34 zł/l Pb95, czyli 6% mniej, 4,12 zł l/ON, tj. 8% mniej
i 1,80 zł/l LPG, też o 8% taniej niż rok wcześniej. Od wielu
lat nie ma też wielkich zmian w liczbie stacji: na koniec
2016 r. było ich 6803, zaś 10 lat wcześniej 6875. Szacunko-
wa średnia roczna sprzedaż paliw na jednej stacji to 3,1
mln l, ale w tych należących do POPiHN aż 3,7 mln l. Co
ciekawe, mimo zamiłowania Polaków do kupowania jak naj-
taniej, w 2016 r. rosła sprzedaż paliw kategorii premium:
o 19,1% ON i 10,6% benzyn. Niesłabnącym powodzeniem
cieszy się LPG, którego sprzedaż zwiększyła się o 12,9%.

miast powinny to być faktycz-
ne, a nie pozorne ruchy” –
mówi prof. Krzysztof Biernat,
znany ekspert paliwowy, wy-
kładowca i członek wielu or-
ganizacji branżowych „Obec-
nie, mając na uwadze sposób
wytwarzania prądu elektrycz-
nego w Polsce, przenosimy
emisję rozproszoną z miast,
do emis j i  skumulowanej
wokół elektrowni”. Profesor
nie jest w żadnym wypadku
przeciwnikiem elektromobil-
ności, jednak proponuje: „Do
pełnej elektryfikacji może kie-
dyś dojdziemy, natomiast
w aktualnej sytuacji propo-
nuję gazomobilność jako
etap przejściowy. Odpadają
słabości pojazdów elektrycz-
nych, a otrzymujemy ograni-
czenie emisji”. Święte słowa!

Dyskusja będzie trwała, na-
tomiast tradycyjny silnik spa-
linowy jeszcze długo z nami
zostanie, a tankowanie pali-
wa będzie niezmiennie. Ropy
naftowej nie brakuje, Stany
Zjednoczone zalewają rynek,
co hamuje wzrost cen surow-
ca. Nie zanosi się też na jakiś
rewolucyjny wynalazek lub
przełom w dziedzinie napę-
dów alternatywnych. (KM)



Okazało się, że rację miał producent:
jego hale opuściło już prawie 57 tys. po-
jazdów z wyposażeniem EfficientLine.
Wystarczyło optymalnie dobrać jednost-
kę napędową i przełożenia, poprawić
sprawność osprzętu, zrezygnować z kil-
ku detali i mamy już.... połowę sukcesu.
Drugą połowę stanowiły szczegóły, któ-
re często decydują o powodzeniu. Te
zajęły firmie 3 lata: kolejnym etapem eko-
nomicznych technologii był TGX Effi-
cientLine 2 zaprezentowany pod koniec
2014 r. Wprowadzono wtedy układ Effi-
cientCruise, łączący funkcję tempomatu
i nawigacji satelitarnej, 1. wersję tzw.
przewidującego tempomatu. Teraz mo-
żemy mówić o kolejnej generacji tego
układu, a IAA 2016 w Hanowerze odbyła
się premiera MAN TGX EfficientLine 3.

MAN EfficientLine 3
Gdy w 2011 r. firma MAN obra³a za cel wzrost wydajnoœci transportu wprowadzaj¹c ci¹gniki siod³owe
EfficientLine, przewoŸnicy zaczêli dyskutowaæ o rozwi¹zaniach maj¹cych na celu obni¿enie zu¿ycia
paliwa. Emocje wzbudza³y m.in. ograniczenie prêdkoœci do 85 km/h i rezygnacja z elementów kabiny
wp³ywaj¹cych na aerodynamikê, jak os³ony przeciws³oneczne czy fanfary sygna³owe.

Firma przeprowadziła tuż przed targa-
mi jazdy testowe, mierząc zużycie pali-
wa ciągnika siodłowego TGX 18.500
4x2 BLS EfficientLine 3 w porównaniu
z TGX 18.480 4x2 BLS EfficientLine 2.
Nad rzetelnością pomiarów czuwała
TÜV SÜD. Trasa testowa liczyła niemal
4 tys. km i prowadziła przez 6 europej-
skich krajów. Szczególnie na odcinkach
trasy trudnych pod względem topogra-
ficznym, nowy model udowodnił swój
potencjał ekonomiczny, zmniejszając
zużycie paliwa o 6,35% w porównaniu
z MAN TGX EfficientLine 2. Przy założe-
niu średniego przebiegu rocznego 130
tys.  km uzyskujemy potencjalną
oszczędność ponad 2,1 tys. l oleju na-
pędowego. To niebagatelne oszczęd-
ności w kieszeni przedsiębiorcy.

Obecny pakiet Efficient-
Line 3 zawiera: inteli-
gentny tempomat Effi-
cientCruise, skrzynię
MAN TipMatic PROFI
z Smart Shifting oraz
Idle Speed Driving, Air
Pressure Management,
pakiet aerodynamiczny,
ogranicznik prędkości
do 85 km/h, światła do
jazdy dziennej.

Wpływ na obniżenie spalania w Effi-
cientLine mają różne składniki. Każdy
z nich generuje ułamek procenta
oszczędności, ale sumaryczny wynik
przynosi realne korzyści. Brak osłony
przeciwsłonecznej nad przednią szybą,
listwy halogenów dachowych czy trąb
sygnałowych wpływa na obniżenie zu-
życia paliwa, bo współczynnik Cx
zmniejsza się o kilka dziesiątych pro-
centa. Zoptymalizowano pod kątem ae-
rodynamiki kształt atrapy chłodnicy
i wlotów powietrza do silnika. W nor-
malnych ciężarówkach odcięcie paliwa
następuje przy prędkości ok. 89 km/h,
w EfficientLine ogranicznik zadziała na
poziomie 85 km/h,  bo s i ła oporu
powietrza rośnie z kwadratem pręd-
kości, a pochłaniana przez nią moc
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z jej trzecią potęgą. Jadąc z prędkością
89 km/h przez 9,5 h, w stosunku do
prędkości 85 km/h zyskamy tylko 39
km trasy, ale spalimy aż 19 l paliwa
więcej.

Następny składnik oszczędności to
zoptymalizowany opór toczenia, na któ-
ry składają się opory toczenia kół i masa
pojazdu. System Tire Pressure Monito-
ring w TGX umożliwia szybką kontrolę
ciśnienia powietrza w ogumieniu. Zbyt
niskie ciśnienie powoduje przedwczes-
ne zużycie opon i wzrost oporów tocze-
nia: obniżenie ciśnienia o 2 bary zwięk-
sza zużycie paliwa o 0,2%. Wszystkie
koła ciągnika wyposażono w czujniki
ciśnienia przekazujące informacje
drogą radiową do zestawu wskaźników
z wyświetlaczem LCD. Codziennej kon-
troli ciśnienia można dokonać jednym
rzutem oka, co oznacza sporą oszczęd-
ność czasu. W TGX EfficientLine 3 na
obu osiach zamontowano koła alumi-
niowe Alcoa Dura-Bright z oponami
Michelin X-l ine Energy. Mieszanka
gumy, jak również konstrukcja opon
zmniejszają ich deformację i redukują
opór toczenia. EfficientLine ma lekką oś
przednią VOK-07, zbiorniki sprężonego

powietrza, zbiornik paliwa i koła z alu-
minium. Nie ma koła zapasowego, co
zmniejsza masę pojazdu.

Osprzęt ciężarówki, np. sprężarka za-
silająca układ hamulcowy, też pobiera
energię. W EfficientLine zastosowano
układ APM (Air Pressure Management)
uruchamiający sprężarkę tylko w przy-
padku konieczności uzupełnienia ciś-
nienia w zbiornikach. Na długiej, równej
trasie rzadko używa się hamulców za-
sadniczych, więc czas jej pracy moż-
na skrócić o ok. 90%. Drugim urządze-
niem znacznie obciążającym silnik jest
alternator: nowy model jest wydajniej-
szy i ma mniejsze opory wewnętrzne.
Zastosowanie energooszczędnych
świateł do jazdy dziennej obniżyło za-
potrzebowanie na energię.

Wykorzystując rozpęd i toczenie się
pojazdu można uzyskać znaczącą re-
dukcję zużycia paliwa. Tak radzą sobie
wyszkoleni i doświadczeni kierowcy za-
wodowi. Ułatwiając ich pracę na dłu-
gich, męczących, nieznanych trasach
i pomagając kierowcom o mniejszym
doświadczeniu, MAN wprowadziła
układ sterujący prędkością dzięki infor-
macjom z satelity i map topograficz-

nych. EfficientCruise rozpoznaje znajdu-
jące się na trasie podjazdy i zjazdy na
podstawie pokładowych map trójwymia-
rowych i pozycji wg GPS. Automatycz-
nie kontroluje prędkość i ustala strate-
gię jazdy w taki sposób, że rozpęd po-
jazdu jest wykorzystywany do oszczę-
dzania paliwa. Ulepszenia w EfficientLi-
ne 3 są natury softwarowej i sprowa-
dzają się do szybszych reakcji układu,
który kontroluje prędkość tak samo, jak
bardzo doświadczony kierowca: rozpę-
dza pojazd przed osiągnięciem końca
zjazdu i wykorzystuje energię przy pod-
jeżdżaniu na następne wzniesienie. Na
podjazdach EfficientCruise uniemożli-
wia skrzyni TipMatic zmianę biegu, jeśli
wie, że pojazd osiągnie wierzchołek
wzniesienia bez redukcji. Tempomat
może reagować z większym wyprzedze-
niem niż kierowca, przygotowując stra-
tegię jazdy na kilka kilometrów do przo-
du, w dzień i w nocy. Oblicza prędkość
najbardziej ekonomiczną na podjaz-
dach i zjazdach względem zadanej
prędkości jazdy i jednej z 4 możliwych
odchyłek od niej, wybranych przez kie-
rowcę (który może je zmieniać w dowol-
nym momencie). Poziom 3. jest wybie-

Wskaźniki są przejrzyste, elementy sterujące rozmieszczone logicznie i łatwo
dostępne. Kierownica wielofunkcyjna ma płynną regulację wysokości i nachyle-
nia, można ją składać do góry. Ekran radionawigacji obsługuje radio MAN Me-
dia Truck (MMT) Advanced z opcjonalnym systemem nawigacji dla samochodów
ciężarowych.

suma drobnych oszczêdnoœci
TTM Prezentuje

2929292929

Sterowany za pomocą GPS inteligent-
ny tempomat EfficientCruise rozpozna-
je dzięki mapom topograficznym
wzniesienia i pochyłości na pokonywa-
nym odcinku drogi. Dzięki temu samo-
chód może nabrać rozpędu przed
wzniesieniem, a po jego pokonaniu
zjechać ze zredukowaną prędkością
z wierzchołka. Zastosowanie Efficient-
Cruise w ruchu dalekobieżnym lub dys-
trybucyjnym obniża zużycie paliwa
o ponad 6% bez straty czasu na danym
odcinku.



rany wstępnie w momencie wyruszenia
na trasę i odpowiada tolerancji ±7
km/h. Poziom 4. odpowiada tolerancji
±9 km/h przy mniejszym ruchu, nato-
miast poziomy 2. i 1. są lepiej dopaso-
wane do większego natężenia ruchu.

Pod szyldem EfficientLine 3 występują
wszystkie trzy silniki serii D36 o pojem-
ności 12,4 l i mocy: 309 kW (420 KM),
2100 Nm; 338 kW (460 KM), 2300 Nm
oraz 368 kW (500 KM), 2500 Nm. Mają
teraz większy moment obrotowy i moc.
W EfficientLine 2 była funkcja TopTorque
zwiększająca moment na najwyższych
biegach, obecnie mamy stały wzrost
momentu obrotowego o 200 Nm i mocy
o 20 KM. Układ napędowy EfficientLine
3 zaprojektowano z myślą o jeździe na
niskich obrotach i ograniczeniu zużycia
paliwa. Nowa zautomatyzowana skrzy-
nia biegów TipMatic 12+2 27 DD PRO-

FI jest oprogramowana pod tym kątem.
W tym celu silnik ciężarówki musi pra-
cować w zakresie najwyższego momen-
tu obrotowego. W MAN-ie TGX maksy-
malna wartość jest osiągana już od 930
obr./min. Wszystkie pojazdy z tą skrzy-
nią mają funkcję Idle Speed Driving,
funkcja Speed Shifting została wchłonię-
ta przez Smart Shifting. Idle Speed Dri-
ving umożliwia prowadzenie pojazdu
przy obrotach biegu jałowego (ok. 600
obr./min) np. przy spokojnym ruchu na
autostradzie. Kierowca nie musi naci-
skać pedału gazu: jeśli moment obroto-
wy silnika jest niewystarczający, TipMa-
tic PROFI zmienia bieg na niższy. Za po-
mocą funkcji Smart Shifting skrzynia bie-
gów stara się najszybciej znaleźć rów-
nowagę między komfortem, wydajno-
ścią i prędkością jazdy. Oprogramowa-
nie oblicza optymalną prędkość zmiany

biegu bazując na położeniu pedału
gazu, masie pojazdu i oszacowanym
oporze ruchów. Funkcja Smart Shif-ting
zapewnia szybsze przełączanie na
wszystkich biegach, dostosowane do
sytuacji na drodze. Dzięki temu podczas
jazdy pod górę można szybciej zredu-
kować bieg i przerwa w działaniu siły
pociągowej jest krótsza. Umożliwia to
utrzymanie prędkości, więc oszczędza
paliwo.

Jeśli nie ma potrzeby hamowania,
zwalniacz dodatkowy jest odłączany od
układu, eliminując straty spowodowane
ciągłym sprzężeniem. W ten sposób
można zaoszczędzić 0,15% paliwa.

MAN-y TGX ze skrzynią biegów Tip-
Matic PROFI mają również funkcję Effi-
cientRoll. Pozwala ona oszczędzać pa-
liwo przy wykorzystaniu łagodnych
spadków, szczególnie na długich, lekko

Wabco OptiFlow Sidewings to łatwy do
zainstalowania aerodynamiczny układ
osłon tylnej części naczepy, który jesz-
cze bardziej ogranicza zużycie paliwa.
Naczepa testowa Schmitz Cargobull
miała  takie rozwiązanie. Przed odjaz-
dem należało ręcznie rozłożyć skrzydła.

Aluminiowy zbiornik paliwa o pojem-
ności 500 l, aluminiowe zbiorniki na
sprężone powietrze oraz brak koła za-
pasowego obniżają masę własną ciąg-
nika siodłowego. Pozostaje przy ramie
pojazdu „dziura”, którą można zago-
spodarować większym zbiornikiem pa-
liwa lub np. sprężarką wydmuchu.

Ogumienie serii Energy firmy Miche-
lin zamontowane na ciągniku i nacze-
pie dba o kolejne „procenciki” paliwa.
Specjalna mieszanka gumy i konstruk-
cja budowy opon Energy zmniejsza od-
kształcenia, a przez to opór toczenia.
Opony przednie miały kołnierz anty-
rozbryzgowy. Do tego w programie Ef-
ficientLine dochodzą aluminiowe koła.

Barierka na podeście służy bezpieczeń-
stwu, gdy wspinamy się po stopniach
i podpinamy przewody naczepy.

Testowy MAN TGX 18.500 EfficientLi-
ne 3 był napędzany 6-cylindrowym sil-
nikiem serii D26. Z pojemności 12,4 l
generował moc 368 kW (500 KM) przy
1600-1800 obr./min oraz moment
2500 Nm w przedziale 930÷1350
obr./min. Ma podwójne turbodołado-
wanie z wodnym chłodzeniem między-
stopniowym. Przebiegi międzyprzeglą-
dowe silnika to nie więcej niż 140 000
km. Jazdy testowe w górzystych tere-
nach Bawarii wykazały, że 500-tka bez
trudu radzi sobie z mocno urozmaico-
nym terenem i stanowi kompromis
pomiędzy niskim zużyciem paliwa
a odpowiednim zapasem mocy.
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Limitowana seria TGX PerformanceLine Edition to połączenie największej
mocy, najlepszego wyposażenia i najwyższego komfortu. Kto chciałby roz-
począć przygodę z PerformanceLine, musi się pośpieszyć: edycja specjalna
jest limitowana do 100 samochodów. Kupujący ciągnik z tej serii otrzymuje
także zaproszenie na tor wyścigowy w Nürburg oraz inne, ekskluzywne do-
datki. MAN PerformanceLine z zewnątrz wyróżniają antracytowe obudowy
lusterek zewnętrznych i atrapa chłodnicy, brak oznaczeń typu na drzwiach
oraz orurowanie ze zintegrowanym oświetleniem. Wnętrze wyróżniają czar-
ne fotele pokryte alcantarą i skórą, z niebieskim obszyciem, wytłoczonym
lwem na zagłówkach oraz niebieskimi pasami bezpieczeństwa. Inne jest
także dolne poszycie górnej leżanki, na którym niebieską nicią wyszyto duże
logo MAN. Wyposażenie obejmuje układ Infotainment z nawigacją i pakie-
tem nagłośnienia, klimatyzowany fotel kierowcy z amortyzacją pneuma-
tyczną, kierownicę i wewnętrzną tapicerkę w eleganckim skórzanym wy-
kończeniu. MAN PerformanceLine Edition ma chromowane aplikacje ruro-
we, światła dalekosiężne i osłonę przeciwsłoneczną na szybie przedniej jako
wyposażenie standardowe.

Dwukolorową tablicę rozdzielczą
ozdabiają listwy z aluminium w ko-
lorze Dark Blue. Fotele mają niebies-
kie kontrastowe obszycia z logo
MAN.

opadających odcinkach autostrad.
Skrzynia biegów przełącza się automa-
tycznie na bieg jałowy i pozwala toczyć
się bez hamowania silnikiem. Jeśli po-
jazd przyspieszy ponad określoną lub
dozwoloną prędkość, TipMatic PROFI
automatycznie włączy bieg lub zwal-
niacz.

Obecnie MAN oferuje 4 pakiety Effi-
cientLine 3. Pierwszy zawiera jedynie
funkcję EfficientRoll, ale w skrzyni Tip-
Matic z nowym oprogramowaniem. Jest
MAN EasyStart (hill holder), MAN Air-
pressure Management (APM), oszczęd-
ny alternator i opcjonalnie diodowe
światła. Ciągnik ma obniżoną masę
dzięki lekkim zbiornikom sprężonego
powietrza i wyeliminowaniu koła zapa-
sowego. Drugi pakiet jest wzbogacony
o dodatki Aero, co oznacza redukcję
oporu powietrza. Kolejny zawiera funk-
cje MAN EfficientCruise i EfficientRoll.
Czwartypakiet, najbogatszy, zawiera

Aero, EfficientCruise i EfficientRoll
i wszystkie funkcje z nimi powiązane.
Takim najbogatszym modelem odbyliś-
my jazdy po Bawarii.

Test miał za cel zapoznanie z ulepszo-
nymi technologiami zmniejszającymi zu-
życie paliwa. W pełni obciążonym pojaz-
dem przejechaliśmy ok. 700 km droga-
mi międzymiastowymi i autostradami.
Wybrano teren o zróżnicowanym ukształ-
towaniu, by sprawdzić działanie silnika,
TipMatica i nowych elementów stanowią-
cych wyposażenie Eff icientLine 3,
zwłaszcza tempomatu EfficientCruise.
Na odcinek testowy MAN podstawił TGX
18.500 XLX EfficientLine 3 z naczepą izo-
termiczną Schmitz Cargobull. Kierowca
miał pod nogą 500 KM dostępne przy
1600-1800 obr./min, a przede wszystkim
dysponował maksymalnym momentem
obrotowym 2500 Nm w zakresie od 930
do 1350 obr./min. Równolegle producent
udostępnił  TGX 18.640 XXL z serii Per-

fomanceLine z najmocniejszym silnikiem
o mocy 640 KM. Jazdy odbywały się rów-
nolegle, więc mogliśmy porównywać
obydwa modele.

Na kilka chwil zatrzymamy się przy
kabinie. MAN TGX EfficientLine 3 roz-
pieszcza wysoką jakością ergonomicz-
nych foteli. Dzięki wielu możliwościom
regulacji pozycję fotela można dokład-
nie skonfigurować; jeśli ktoś oczekuje
jeszcze większej wygody, może zamó-
wić dodatkowo ogrzewanie, pneuma-
tyczne podparcie kręgosłupa lędźwio-
wego, regulację profilu bocznego i ra-
mion, tłumioną hydraulicznie amortyza-
cję w poziomie i regulowaną głębokość
poduszek siedzenia. Kabina daleko-
bieżna jest standardowo wyposażona
w komfortową leżankę, druga jest do-
stępna na życzenie. Zalety kabiny XLX
dla kierowcy to dużo przestrzeni we
wnętrzu, duża powierzchnia łóżek, łatwy
dostęp do schowków nad przednią

Nowa generacja 6-cylindrowego sil-
nika D38 o mocy 640 KM wyróżnia
się wysokim momentem obrotowym
3000 Nm już od 900 obr./min.
Umożliwia to dynamiczną jazdę
w górach. Ostatecznie zużycie pali-
wa tego mocarza nie było złe: 30,5
l/100 km na płaskim terenie i około
33,5 l/100 km na pagórkach.
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szybą, niski tunel silnika (wysokość ka-
biny umożliwia stanięcie w każdym jej
punkcie), duża pojemność bagażowa.
Dla przedsiębiorcy, to kabina nadająca
się do wszystkich naczep (łatwiejsze
umieszczanie agregatu chłodniczego),
o mniejszym oporze powietrza ze
względu na mniejszą powierzchnię czo-
łową i lżejsza, niż XXL.

Począwszy od radia MAN Media Truck
(MMT) Advanced z opcjonalnym syste-
mem nawigacji dla samochodów cięża-
rowych, kanałem komunikatów o ruchu
drogowym TMC i dużym wyświetla-
czem, po wiele praktycznych schow-
ków, każdy szczegół świadczy o ergo-
nomicznym dopracowaniu wnętrza.
W centrum tablicy znajduje się zestaw
wskaźników z wyświetlaczem LCD, któ-
ry przekazuje kierowcy wszystkie waż-
ne w danym momencie informacje. Za
pomocą przyjaznego dla użytkownika
menu można wyświetlać różne stany
eksploatacyjne pojazdu i informacje ser-
wisowe. Używając przycisków na kie-
rownicy wielofunkcyjnej kierowca od-
biera rozmowy telefoniczne, zmienia
ustawienia radia i steruje funkcjami tem-
pomatu bez odrywania rąk. Na ekranie
mogą także pojawiać się obrazy z ka-
mer zewnętrznych.

TGX stał się także bardziej bezpiecz-
ny. EfficientLine 3 ma układ Adaptive
Cruise Control (ACC), który dopasowu-
je odległość od poprzedzającego pojaz-
du i znacznie zmniejsza ryzyko najecha-
nia na niego. Odstęp od pojazdu po-
przedzającego jest często oceniany nie-
prawidłowo przez kierowców. Tutaj
w prosty sposób, przyciskiem na środ-
kowej konsoli, możemy wybrać 4 tryby
pracy. Odległości są podawane na środ-
kowym wyświetlaczu. Szczególnie dob-
rze było to widać, gdy przed nasz ze-

staw wjeżdżał samochód osobowy. Od-
czyt jego parametrów jazdy był natych-
miastowy, ciężarówka nie traciła niepo-
trzebnie energii „na wszelki wypadek”
zastanawiając się, czy jedzie szybciej,
czy wolniej. Ciągnik otrzymał także po-
chodzący z autokarów system ciągłej
kontroli amortyzacji CDC (Continuous
Damping Control). Oblicza on wyma-
ganą siłę tłumienia amortyzatorów i do-
stosowuje ją do obciążenia podczas
hamowania lub przyspieszania, przy
pokonywaniu zakrętów i jazdy w gó-
rach. Stabilizacja przechyłu poprawia
bezpieczeństwo zwłaszcza pojazdów
o wysokim punkcie ciężkości, np. z wy-
miennymi nadwoziami. System utrzy-
mania pasa ruchu (LGS) ostrzega
kierowcę o niezamierzonym zjechaniu
z pasa ruchu, by skorygował tor jazdy.

Test udowodnił, że 500-tka bez trudu
radzi sobie z mocno urozmaiconym te-
renem górzystej Bawarii. Moc jednost-
kowa 12,5 KM/t i moment obrotowy 57,5
– 62,5 Nm/t to wartości godne szacun-
ku. Pojazd testowy przekonywał dyna-
miką i żywą reakcją na dodanie gazu,
szczególnie w dolnym zakresie obro-
tów. MAN EfficientLine 3 doskonale wy-
korzystuje te parametry w połączeniu
z długim przełożeniem tylnej osi 2,53:1.
Znaczący udział w oszczędzaniu ma
TipMatic PROFI 12+2. Zastanawialiśmy
się, czy ostatni bieg o przełożeniu bez-
pośrednim obniży zużycie paliwa. Oka-
zuje się, że tak. Dwa biegi pełzające
o przełożeniu 16,41 i 13,28 ułatwiają ru-
szanie z miejsca z pełnym ładunkiem
np. pod górę i kierowanie pojazdem
z centymetrową dokładnością. Skrzynia
umożliwia ręczne zmiany biegów, ma
też kickdown.

Odczuwalną różnicą pomiędzy Effi-
cientLine 3 a EfficientLine 2 jest szyb-

kość działania. Da się także wyczuć
sprytniejsze działanie tempomatu Effi-
cientCruise. Przy ustawieniach jazdy
na 85 km/h i histerezie do 90 km/h
z dolną granicą 80 km/h układ pozwa-
lał zwolnić przed górką nawet lekko po-
niżej 80 km/h, by na zjeździe nie prze-
kroczyć 90 km/h. To bardzo sprytne
rozwiązanie, systemy konkurencji czę-
ściej muszą korygować prędkość na
zjazdach hamulcem silnikowym. To nie-
potrzebna strata energii, którą lepiej
spożytkować na kolejny podjazd. Uwa-
gę zwracał  n isk i  hałas w kabinie
i sprawny kickdown.

Kto zna Bawarię, ten wie, że dróg rów-
nych jak stół praktycznie tam nie ma.
Dominują tereny pofałdowane, a nawet
górzyste. Na rekordy w zużyciu paliwa
nie było co liczyć. Testowy MAN TGX
EfficientLine 3 spalił średnio 28,9 l/100
km, choć na terenach bardziej płaskich
potrafił zejść do 26,9 l/100 km. Średnie
zużycie paliwa na drogach górskich wy-
niosło 30,5-33,5 l/100 km.

Podsumowanie

Zwiększenie ekonomiczności, reduk-
cja kosztów wykonywania transportu, to
zawsze będzie obowiązywać. MAN-y
EfficientLine 3 są konsekwentnie przy-
gotowane do obniżania zużycia paliwa.
Modernizując TGX przez wprowadzenie
nowych technologii, MAN ma wyjątko-
wo efektywny model do transport dale-
kobieżnego. Jednak nadal najlepszy
samochód nie zastąpi myślącego kie-
rowcy. Ważne jest przewidywanie, jak
najrzadsze zatrzymywanie zestawu, wy-
korzystanie maksymalnego momentu
obrotowego silnika i umiejętne użycie
zwalniacza.

Michał MariańskiMichał MariańskiMichał MariańskiMichał MariańskiMichał Mariański
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Obniżanie zużycia paliwa wytycza kie-
runki rozwoju środków transportu. Sta-
nowi ono najważniejszy składnik (30-
40%) kosztów eksploatacji, zdecydowa-
nie przed wynagrodzeniami kierowców,
mytem czy spłatą leasingu. Gdy szuka-
my oszczędności w firmie, paliwo jest
zawsze priorytetem. Na zużycie paliwa
składa się kilka czynników, w tym eko-
nomiczny pojazd optymalnie dobrany
do charakterystyki przewozów. Obec-
nie, przy dużym zaawansowaniu tech-
nicznym ciągników, ważne jest, by
w pełni wykorzystać ich możliwości.
Temu celowi służą szkoły doskonalenia
techniki prowadzenia – IVECO służy
swoją Akademią Jazdy.

Stralis XP powstał z myślą o jeździe
maksymalnie oszczędnej. Konstruktorzy
IVECO zmodernizowali główne podzes-
poły pojazdu. Gruntownie przeprojekto-
wali cały zespół napędowy, zaczynając
od silnika, w którym połączono SCR
z EGR o niskim stopniu recyrkulacji spa-
lin. Brak EGR w silnikach Euro VI był
dotychczas dumą włoskich inżynierów,
teraz sięgnięto po niego, by uzyskać

IVECO Stralis XP

bez kompleksów
XP to specjalna wersja Stralisa zoptymalizowana pod k¹tem ca³kowitych kosztów posiadania we flocie
transportu dalekobie¿nego. Nic w tym nowego, konkurenci te¿ maj¹ takie pojazdy, ale w³aœnie tym
modelem, przy sprzyjaj¹cej pogodzie, uzyskaliœmy najni¿sze jak dot¹d zu¿ycie paliwa zestawu.

większą moc przy jednoczesnym ogra-
niczeniu spalania. Układ sterowania
w warunkach ustalonych pracy silnika
przyspiesza kąt rozpoczęcia wtrysku,
zmniejszając zużycie paliwa. Związany
z tym wzrost emisji tlenków azotu jest
kompensowany recyrkulacją niewielkiej
ilości spalin. IVECO podkreśla, że Smart
EGR to nie zwykły układ recyrkulacji.
Jest mało inwazyjny: trafia do niego za-
ledwie 8% spalin, kilkakrotnie mniej, niż
w innych rozwiązaniach. Ponadto do
chłodzenia wystarcza mu zwykły wy-
miennik ciepła i nie ma negatywnego
wpływu na regenerację filtra DPF, która
pozostaje w pełni pasywna. Dzięki temu
Stralis XP może być eksploatowany tak-
że w strefach, gdzie obowiązują pod-
wyższone wymgania bezpieczeństwa,
jak porty lotnicze, promy, tunele, rafi-
nerie i rozlewnie paliw.

Nową funkcją jest ograniczenie pracy
silnika na biegu jałowym: wyłącza się po
zaprogramowanym czasie, fabryczna
nastawa to 5 minut. Jeśli kierowca uru-
chomił pojazd po dłuższej przerwie
i chce podładować akumulatory, może

ją łatwo deaktywować, a za pomocą
tempomatu zwiększyć nieco prędkość
obrotową (IVECO zaleca 800 obr./min),
by skrócić ten proces. Oszczędzanie
paliwa zaczyna się na postoju!

W Stralisach jest teraz montowana
nowa skrzynia biegów, zastosowano
układy elektryczne i elektroniczne o no-
wej architekturze. Przewody są ułożone
z wykorzystaniem nowych wsporników,
w przejrzysty sposób ułatwiający obsłu-
gę i w efekcie skracający przestoje po-
jazdu. Podzielono je na dwie części,
rozdzielając wiązki elektryczne od prze-
wodów pneumatycznych, paliwowych
i AdBlue. Układy elektryczny i elektro-
niczny są skonstruowane zgodnie
z koncepcją Hi-Mux, pokładowe modu-
ły komunikują się ze sobą za pomocą
wspólnego protokołu. Opracowano ca-
łkowicie nową tylną oś o zoptymalizo-
wanym przełożeniu. XP mają w standar-
dzie energooszczędne opony Michelin,
które utrzymują niskie opony toczenia
przez cały okres eksploatacji.

Najważniejszą nowością są jednak
układ wspomagania jazdy przewidujący
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profil drogi na podstawie map 3D i po-
zycjonowania GPS oraz inne rozwiąza-
nia sprzyjające obniżeniu zużycia pali-
wa. Tempomat predykcyjny Hi-Cruise
obejmuje zarządzanie prędkością jazdy,
zmianą biegów i funkcją wykorzystania
bezwładności Eco-Roll oraz system
EcoSwitch, czyli tryb Eco ograniczają-
cy prędkość maksymalną i moment ob-
rotowy zgodnie z rzeczywistym zapo-
trzebowaniem. Alternator odłącza się od
napędu przy przyśpieszaniu lub pod-
jeżdżaniu pod wzniesienia, wspomaga-
nie kierownicy przechodzi w stan uśpie-
nia przy długotrwałej jeździe na wprost.
Stosując oleje o obniżonej lepkości
zmniejszono tarcie w silniku i moście.
Wszystkie te rozwiązania mają na celu
obniżenie zużycia paliwa, poprawę pa-
rametrów ekologicznych i wydłużenie
przebiegów międzyprzeglądowych przy
jednoczesnym zwiększeniu trwałości
podzespołów. Według producenta,
w Stralisie XP oszczędności na zużyciu
paliwa mogą sięgnąć do 11% dzięki
technicznym walorom pojazdu i do 3%
dzięki usługom. Wszystkie czynniki ra-
zem (paliwo, obsługa techniczna, kosz-
ty finansowania i dostępność) powinny
dać zmniejszenie całkowitego kosztu
posiadania Stralisa XP używanego
w transporcie międzynarodowym
o 5,6%.

W tym duchu powstał testowany przez
nas Stralis XP TCO2 Champion. Ktoś

mógłby zapytać, patrząc na niego: czy
to na pewno nowa ciężarówka? W mo-
toryzacji wystarczy przeprowadzić face-
lifting i producenci już mówią o nowym
samochodzie. Pytanie jest zasadne, po-
nieważ Włosi niemal nie zmienili kabiny
z zewnątrz. Poprawiono układ dolnej lis-
twy zderzaka, na atrapie jest szeroka
chromowana ramka i dodatkowo wraz
z przednią częścią zderzaka pomalowa-
no ją na czarny, matowy kolor. Konstruk-
cja kabiny została ze starego Stralisa.
Menedżerowie firmy nie kryją, że prace
nad nową są poważnie zaawansowane
i jej premiera powinna mieć miejsce
w ciągu najbliższych lat. Wiadomo, że
duży nacisk zostanie położony na obni-
żenie oporu powietrza. Być może obec-
na kabina jest tak dobra, że trudno uzys-
kać znacząco lepsze wyniki.

Klimat, jaki panuje w kabinie, jest jed-
nak zupełnie inny niż w starszych Strali-
sach. Pod kątem jakości materiałów i
wykonania wnętrze odcina się od po-
przedników, a nawet od młodszej kon-
strukcji utytułowanego EuroCargo. Ka-
bina wewnątrz jest bardzo obszerna:
wysokość wnętrza wynosi około 2 m,
a objętość przekracza 10 m3. Uczucie
przebywania w przyjaznej i dużej prze-
strzeni potęguje spokojna kolorystyka
i brak fotela pasażera w tradycyjnym
miejscu. Prezentowany Stralis miał ka-
binę typu Angelo, tworzącą wygodne
warunki dla jednego kierowcy. Dolna le-

żanka dzieli się na 3 części: po podnie-
sieniu środkowej można rozłożyć pod-
pięty do niej spory stolik, natomiast po
podniesieniu skrajnej prawej otrzymuje-
my fotel pasażera cofnięty pod tylną
ścianę. Tym samym po prawej stronie
kabiny jest mnóstwo wolnej przestrze-
ni, z podłogą zrównaną z tunelem. Moż-
na tam zjeść posiłek lub popracować na
komputerze przy pełnowartościowym
stoliku. Łatwo przebrać się na stojąco,
bo w centralnej części kabiny jest
znacznie więcej miejsca niż w klasycz-
nych rozwiązaniach. Tunel silnikowy
niby jest, a tak naprawdę go nie było.
W najwyższej z kabin Stralisa podłoga
jest płaska na większości powierzchni,
są tylko płytkie zagłębienia pod nogami
przy fotelach kierowcy i pasażera. Za-
brudzenia wnoszone na butach, szcze-
gólnie zimą, zostają w zagłębieniach
i nie roznoszą się dalej.

Rozkładanie i składanie dolnej 3-
dzielnej leżanki jest dziecinnie proste.
Stolik możemy zostawić otwarty na noc,
nie przeszkadza w opuszczeniu górne-
go łóżka. Jest ono naprawdę duże (sze-
rokość 80 cm) i ma wygodną drabinkę.
W połączeniu z ustawiającym się piono-
wo łóżkiem górnym, kabina daje poczu-
cie przestrzeni na głową. Górną leżan-
kę można też podwiesić ukośnie, by
pełniła rolę schowka. Mimo wyraźnie
opadającego dachu, kierowca o 190 cm
wzrostu wszędzie się wyprostuje.

XP to zupełnie osobna liga Stralisów. W standardzie otrzymamy tutaj sprężarkę powietrza automatycznie odłączającą
się od napędu. Tak samo dzieje się z alternatorem i pompą wspomagania kierownicy. Do tego dochodzi ogumienie
Michelin, które jako pierwsze w historii zdobyło ocenę A w kategorii wydajności. XP jest łatwo rozpoznawalny przede
wszystkim dzięki dwukolorowej kabinie. Czarnym lakierem pokryto dolny i górny grill chłodnicy, a ich zarys rozszerza się
ku górze i płynnie przechodzi w linię bocznych okien.
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Na tablicy rozdzielczej jest nowy 7-
calowy wyświetlacz komputera pokła-
dowego, o czytelniejszym układzie
i tłumaczeniu na polski (nie poradzo-
no sobie z polskimi literami – zamiast
nich są puste miejsca). Rozbudowano
listę dodatkowego menu, na której
znalazły się np. monitorowanie tem-
peratury i ciśnienia w oponach.

System oceny stylu jazdy (DSE) pozwa-
la kierowcom doskonalić umiejętno-
ści na bieżąco, podczas prowadzenia.
Dane umożliwiają ocenę głównych pa-
rametrów związanych z osiągami po-
jazdu i jakością pracy kierowcy dzięki
cotygodniowym raportom przesyłanym
automatycznie do menedżera floty.

Każdą funkcję i element wyposażenia
kabiny zaprojektowano z myślą o wy-
godzie i dobrym samopoczuciu kie-
rowcy, a tym samym poprawie wydaj-
ności pracy. Składa się m.in. na to kie-
rownica z wbudowanymi przyciskami
funkcyjnymi, podgrzewany i (opcjonal-
nie) wentylowany fotel z pasem bez-
pieczeństwa o regulowanej wysokości.

Górna leżanka HiComfort z podnoszo-
nym/składanym materacem może
zmienić się w schowek. Szerokość le-
żanki to 80 cm, a długość 2 m.

W testowym egzemplarzu nie było ory-
ginalnej lodówki, lecz tzw. „termos”,
czyli schowek potrafiący utrzymać
niską temperaturę.

Dolna leżanka jest 3-częściowa, ma
zintegrowany składany stolik i skraj-
ne schowki dostępne także z zewnątrz.
Fotel  pasażera jest  wbudowany
w pierwszą część leżanki.
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Zamawiając wersję Angelo trzeba też

pamiętać o pewnych ograniczeniach.
Takie rozwiązanie eliminuje środkowy
schowek pod dolną leżanką. Niestety
nie przewidziano oparcia dla osoby sie-
dzącej bokiem, a fotel rozłożony do jaz-
dy na wprost jest niemal pionowy, trze-
ba traktować go jako rozwiązanie do
awaryjnego transportu drugiej osoby.
Jeśli kierowca będzie jeździł głównie
w pojedynkę, to powinno wystarczyć.

Za kierownicą, największe wrażenie
robi tablica rozdzielcza. Przyciski i ele-
menty obsługowe są rozmieszczone in-
tuicyjnie i zgodnie z zasadami ergono-
mii. Do wykończenia częściowo użyto
miękkiego materiału, który całkowicie
zmienia postrzegalną jakość. Widać
wysoki poziom spasowania i jakość two-
rzyw, co nie jest iluzją, w czasie jazdy
nic tu nie skrzypi i nie trzeszczy. Fotel
kierowcy jest bardzo wygodny, a korzy-
stając z regulacji można bardzo łatwo
dopasować jego położenie do wzrostu
i sylwetki. Obszyty skórą, pneumatycz-
ny, ogrzewany i wentylowany, z podło-
kietnikiem i przedłużanym siedziskiem,
zapewnia wygodną podróż. Za fotelem
umocowano dodatkowy mały stolik, na
którym zmieści się np. laptop. Kierow-
nica też jest pokryta skórą, dobrze leży
w dłoniach i można ją ustawić, choć ma
dość wąski zakres regulacji – dobre
ustawienie dla mojej osoby znajdowało
się w końcowej pozycji. Kierownica ma
wbudowane przyciski funkcyjne.

IVECO przeprojektowała także wy-
świetlacze na tablicy rozdzielczej. Mają
teraz bardziej przyjemny styl, a dzięki
kolorom mogą przekazywać więcej in-
formacji. Menu obsługi nauczyłem się
w 2 minuty, nawet zielony kierowca
wsiadający do nowego Stralisa szybko
się zorientuje, czym i gdzie dysponuje.
Ze słabych punktów kabiny mogę wy-
mienić jedynie ograniczony rozmiar

schowka chłodniczego, co wynika
z aranżacji Angelo. Całości dopełniają
dobra izolacja akustyczna (na parkingu
przy trasie szybkiego ruchu można było
słyszeć jedynie szmer przejeżdżających
samochodów) oraz nowe, bardziej funk-
cjonalne zasłony i rolety. Opuszczana
elektrycznie zasłona szyby czołowej
i przypinane do jej prowadnic zasłonki
boczne pozwalają skutecznie odizolo-
wać się od otoczenia podczas snu. Po-
zostaje pytanie, dlaczego panel stero-
wania m.in. ogrzewaniem postojowym
umieszczono tylko przy prawym fotelu
na dole, a na górze jest jedynie lampka.
Nikt przecież nie będzie schodził z le-
żanki, by ustawić temperaturę, a bez
wątpienia u góry śpi się wygodniej, niż
na 3-częściowym twardym łóżku dol-
nym. Gorąca kawa w kubku włożonym
do uchwytu ma szansę bardzo szybko
wystygnąć, bo dmucha na nią powietrze
z nawiewu. Otwarty schowek/popiel-
niczka zasłania wyświetlacz klimatyza-
cji, nie widać go z pozycji kierowcy – to
takie drobiazgi, żeby trochę ponarze-
kać.

Nowe jest też nowe zdalne sterowa-
nie centralnym zamkiem z funkcją
otwierania najpierw drzwi kierowcy,
a potem pasażera.

Test odbyliśmy ciągnikiem Stralis XP
napędzanym silnikiem o mocy 480 KM,
sprzęgniętym z najnowszą naczepą kur-
tynową Wielton Curtain Master obcią-
żoną betonowymi blokami do 34 t rze-
czywistej masy zestawu. Sześciocylind-
rowy, rzędowy Cursor 11 ma turbosprę-
żarkę o zmiennej geometri i  eVGT
i wtrysk wysokociśnieniowy common rail
z ciśnieniem do 2200 barów. Dzięki temu
przy jedynie 11,1 l pojemności ma bar-
dzo korzystne charakterystyki. Maksy-
malny moment obrotowy 2300 Nm jest
dostępny już od 970 obr./min i utrzymuje
się prawie do 1500 obr./min. Jednocze-

śnie od 1500 obr./
min zaczyna pła-
sko przebiegać
krzywa mocy, osią-
gając maksimum
353 kW (480 KM)
przy 1900 obr./min.
Wiele części skła-
dowych przepro-
jektowano, by ob-
niżyć tarcie. Zmie-
niono profil tłoków
i zastosowano
nowe pierścienie,
których obciążenie
styczne jest mniej-

sze. Udoskonalono również system za-
rządzania temperaturą oleju, by uniknąć
przegrzewania i strat energii.

Zautomatyzowana skrzynia biegów,
produkt ZF, to najnowsza konstrukcja
Traxon, w IVECO nazywana HiTronix.
Podobnie jak poprzedniczka ma 12 bie-
gów (w opcji można dostać 2 dodatko-
we przełożenia do tyłu) i jest obsługiwa-
na manetką przy kierownicy oraz przy-
ciskami na tablicy rozdzielczej. W po-
równaniu z poprzednim modelem po-
prawiono osiągi: czas zmiany przełożeń
skrócono o 10%, prawie 2-krotnie zwięk-
szono trwałość mierzoną liczbą zmian
biegów, a przebieg pomiędzy wymiana-
mi oleju przekładniowego wydłużono
do 600 tys. km w transporcie daleko-
bieżnym. HiTronix jest obecnie jedną
z najnowocześniejszych konstrukcji
w swojej kategorii. Decyduje o tym jej
modułowa konstrukcja ułatwiająca ser-
wisowanie, sprawność 99,7%, najwięk-
sza w klasie rozpiętość przełożeń
(16,7÷1,0) i najlepszy stosunek przeno-
szonego momentu obrotowego do
masy. HiTronix ma także dodatkowe
funkcje, jak tryb pełzania ułatwiający
precyzyjne manewrowanie bez zwięk-
szania obrotów silnika (Creeping Mode)
czy funkcja rozkołysania pojazdu ułat-
wiająca ruszenie pojazdu z zagłębienia
przy niskiej przyczepności (Rocking
Mode). Jest także do niej nowy zestaw
przystawek odbioru mocy.

Testowany Stralis XP miał nową oś
tylną z pojedynczą przekładnią o udos-
konalonej geometrii i niższym tarciu, co
także przyczynia się do zmniejszenia
zużycia paliwa. W XP są dostępne
wszystkie przełożenia znane z poprzed-
niego modelu, ale nowa oś jest ofero-
wana również z optymalnym dla ekono-
miki 2,47:1, umożliwiającym zreduko-
wanie prędkości obrotowej silnika. Gdy
poruszamy się z prędkością od 80 do
90 km/h, silnik pracuje w najbardziej
ekonomicznym zakresie od 1060 do
1200 obr./min.

Nasz Stralis był też wyposażony
w najnowocześniejsze rozwiązania
w zakresie bezpieczeństwa i wspoma-
gania jazdy: EBS + BAS, ESP, Hill Hol-
der, tempomat dostosowujący się do
prędkości pojazdu poprzedzającego
ACC, system ostrzegający przed nieza-
mierzonym opuszczeniem pasa ruchu
LDWS (tak czuły, że postanowiłem go
wyłączyć), układ hamowania awaryjne-
go AEBS, światła do jazdy dziennej
i DAS, układ podtrzymywania uwagi kie-
rowcy.
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Testowy ciągnik miał zbiorniki na
710+550=1260 l paliwa (aluminiowe)
i 50 l AdBlue. Koła również były alumi-
niowe, cały zestaw jechał lekko.

Od początku moja uwaga skupiła się
na nowej skrzyni biegów HiTronix i ukła-
dzie jazdy przewidującej Hi-Cruise.
HiTronix jest ogromną zmianą na plus.
Pracuje o niebo lepiej od wszystkich
skrzyń zautomatyzowanych montowa-
nych wcześniej w pojazdach IVECO. Nie
było sytuacji, w której skrzynia nie wie-
działaby, jaki bieg akurat wrzucić, choć
czasami potrzebowała dłuższego namy-
słu. Próbowałem wprowadzić nowego
ZF-a w konsternację, np. w czasie poru-
szania się po parkingach, czy też do-
jeżdżania do skrzyżowań, i chyba mi się
udawało. Komputer potrzebował na tyle
dużo czasu do analizy, że wolałem
przejść na ręczny tryb zmiany biegów.
W czasie normalnej jazdy HiTronix pra-
cuje szybko i bez najmniejszego zarzu-
tu, te obiecane 10% da się wyczuć.

Układ wspomagania jazdy Hi-Cruise
integruje układy oparte na geolokaliza-
cji GPS, tempomat i sterowanie zmianą
biegów przewidują profil i wysokości
trasy, rozszerzając zakres działania
o funkcję Eco-roll. Integruje również
układ EcoSwitch, obejmujący ogranicz-
nik prędkości Eco i ograniczenie mo-
mentu obrotowego. Zmniejsza on zuży-
cie paliwa, uwzględniając rzeczywiste
obciążenie pojazdu, ale jednocześnie
w razie konieczności umożliwia wyko-
rzystanie pełnej dynamiki. Hi-Cruise
w połączeniu z EcoSwitch to pomocnik
kierowcy, zapewniający znaczne korzy-
ści. Prędkość i przełożenie są zarządza-
ne algorytmem prognozującym „e-hory-
zont”, realizując strategię oszczędzania
paliwa. Zapobiega niewłaściwemu ko-
rzystaniu ze skrzyni dzięki ograniczniko-
wi prędkości, wyłączona jest funkcja
kick-down i ograniczone możliwości
ręcznej zmiany biegu.

Czy było tak w rzeczywistości, jak
mówi teoria o Hi-Cruise? Przejechaliśmy
ok. 460 km autostradą A2 i ekspresówką
S8. Pierwszego dnia na odcinku War-
szawa – Łódź – Sieradz z tempomatem
ustawionym na 85 km/h (zalecana pręd-
kość na 12. przełożeniu jest utrzymywa-
na przy 1100 obr./min). Stralis XP spalił
25,7 l/100 km, ale całą drogę walczył
z silnym wiatrem wiejącym na wprost
kabiny. Ustawiłem Hi-Cruise z histerezą
prędkości na 85 +/-5 km/h. Okazało się,
że na części trasy system nie zawsze
unikał redukcji biegu tuż przed szczy-
tem wzniesienia, nie wykorzystywał

Podsumowanie

Oceniając nowego Stralisa XP z 480-konnym, 11-litrowym silnikiem, trzeba
pochwalić układ napędowy. Konkurenci proponują zazwyczaj do transportu mię-
dzynarodowego większe, 13-litrowe jednostki, a tu mniejszy silnik radzi sobie
zupełnie dobrze. Najbardziej zachwyca niskie spalanie włoskiego ciągnika. Wnio-
sek: w każdej ciężarówce tkwią niewykorzystane potencjały oszczędzania, wy-
starczy tylko je znaleźć.

Bardzo cieszy, że producenci ciężarówek starają się, by ich samochody mniej
obciążały budżet właściciela i jednocześnie zapewniały kierowcom coraz więk-
szy komfort pracy i wypoczynku. Zmodernizowany Stralis został zaprojektowany
pod kątem oszczędności paliwa, obniżenia całkowitych kosztów użytkowania
i emisji CO2, a przy tym jego wygodna, dobrze wykonana kabina zrobiła bardzo
dobre wrażenie. Skuteczne wyciszenie, dobrze zestrojone zawieszenie, dosko-
nały fotel, nawet radio wysokiej jakości, to otoczenie sprzyjające samotnemu
kierowcy na dalekich trasach.

Michał MariańskiMichał MariańskiMichał MariańskiMichał MariańskiMichał Mariański

inercji pojazdu, na wzniesieniach nie
odpuszczał, a Eco-roll załączał się dość
rzadko. Odniosłem wrażenie, że topo-
grafia względnie nowej S8 na odcinku
Łódź – Wrocław nie jest wpisana do pa-
mięci komputera Stral isa. Dlatego
w drodze powrotnej postanowiłem wy-
łączyć Hi-Cruise i jechać po swojemu.
Warunki pogodowe się nie zmieniły, ale
teraz miałem wiatr mocno wiejący w ple-
cy. W rezultacie przed Warszawą odno-
towałem wynik, jakiego się nie spodzie-
wałem: 19,7 l/100 km. Oto co znaczą
warunki pogodowe: 6 l/100 km mniej na
tej samej trasie, tyle że z wiatrem! Na-
stępnie wjechałem w warszawski korek
i średnie zużycie z 2. dnia testu wzrosło
do 21,1 l/100 km. I tak rewelacja. Osta-
tecznie średni wynik łączny, licząc wol-
ne dojazdy na parkingi i manewrowanie,
wyniósł 24,5 l/100 km przy średniej
prędkości 77,8 km/h.

Co do innych przyjemnych odczuć
z jazdy, warto wspomnieć o małym ha-
łasie. Skrzynia HiTronix jest wyraźnie
cichsza od poprzednika, co daje się wy-
czuć we wnętrzu kabiny. Stralis ma czuły
układ kierowniczy, a pracę zawieszenia
można określić jako dobry kompromis
między komfortem a jakością prowadze-
nia. Nowe tylne zawieszenie odznacza
się zwiększoną trwałością i niezawodno-
ścią, jest także lżejsze o 45 kg i i bardziej
odporne na korozję. Zwarta konstrukcja
nowego stabilizatora poprzecznego po-
łożonego nad mostem pozwoliła uzy-
skać większy kąt rampowy.

Na pochwałę zasługuje hamulec silni-
kowy o 2 stopniach działania. Skutecz-
nością dorównuje większym silnikom
konkurencji. Włączenie go od razu na
drugą pozycję powoduje redukcję bie-
gu, w efekcie wzrost obrotów i skutecz-
niejsze hamowanie.
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D o testowego Stralisa była podpięta
najnowsza naczepa kurtynowa

Wieltonu o symbolu fabrycznym M4.
Ten nowy model został zaprezentowa-
ny jesienią ub. roku na IAA w Hanowe-
rze, ale do sprzedaży trafi najwcześniej
tej jesieni. Dostawy rozpoczną się raczej
w przyszłym roku. To przesunięcie
w czasie jest związane ze ścisłym po-
wiązaniem konstrukcji z technologią,
a zwłaszcza z zabezpieczeniem prze-
ciwkorozyjnym.

Wśród inwestycji realizowanych obec-
nie w Wieluniu jest instalacja do katafo-
retycznego gruntowania całych ram,
przeniesiona z Włoch, gdzie nie miała
szczęścia posłużyć wykupionej przez
Wielton firmie Merker. Kataforeza wyma-
ga wprowadzenia otwartych profili, wy-
stawiających całą swą powierzchnię na
farbę i ładunek elektryczny. Ponieważ
były konieczne daleko idące zmiany
w porównaniu z obecną generacją, kon-
struktorzy Wieltonu zrobili jeszcze krok
do przodu i, można powiedzieć, na
nowo wynaleźli naczepę kurtynową.

W tym roku powstała pre-seria pojaz-
dów nowej generacji, już z ramami po
KTL, ale wykonywanej w kooperacji.
Trafiły one na intensywne testy praktycz-
ne m.in. w szkołach jazdy, jak ta jeżdżą-
ca w Akademii IVECO. Inna bierze
udział w akcji „Profesjonalni Kierowcy”,
w której Wielton współpracuje z Volvo
i Renault Trucks oraz Michelin. Kolejne
zostaną przekazane firmom transporto-
wym do normalnej eksploatacji, by
w pełni ocenić rozwiązania stanowiące
kompromis między marzeniami kierow-
cy i wymaganiami właściciela. Jedno-
cześnie nowe rozwiązania i każda po-
prawka zgłaszana przez produkcję są
na bieżąco sprawdzane na stanowisku
całopojazdowym w CBR.

Zaczynając od spodu: rama naczepy
ma inną niż dotychczas strukturę, z licz-
nymi poprzeczkami gęsto podpierający-
mi podłogę. W ten sposób zwiększono
jej nośność. Standardem jest 7,5 t na-
cisku wózka, w opcji 9 t, bez zwiększe-
nia masy. Podłoga składa się z mniej-
szej liczby części, co zmniejsza praco-
chłonność, a poprawia szczelność. Po-
przeczki są wykonane z profilu hutni-
czego, ponownie zmniejszając praco-
chłonność. Obramowanie podłogi to
otwarty profil ze stali o podwyższonej
wytrzymałości i skomplikowanym prze-

Naczepa kurtynowa NS3K/M4 przysz³oœæ Wieltonu

Tylne drzwi mają wpuszczane drążki zamków, tworząc gładką powierzchnię,
łatwą do utrzymania w czystości. To ważne, jeśli są na niej logo i adres prze-
woźnika. Zamykanie drzwi nie wymaga wysiłku, w zawiasach są wymienne tef-
lonowe tuleje. Testowa naczepa akcji „Stralis TCO2 Champion” jeździ na koła
aluminiowych Alcoa i oponach Michelin.

kroju, ale walcowany, a więc powstaje
szybciej i przy mniejszych kosztach, niż
zaginany.  Pogodzono to z jego
funkcjonalnością, wykonując 60 ze-
wnętrznych otworów do kotwiczenia
pasów na stronę i przygotowując do
umieszczenia 19 uchwytów we wnętrzu.
Są pod nie otwory, jeśli jednak użytkow-
nik będzie chciał mieć naczepę przede
wszystkim szczelną, zaślepi je tworzy-
wowymi wkładkami. Gdy zmieni zdanie,
w każdej chwili może wstawić specjal-
ne uchwyty, dokupując je w serwisie
Wieltonu.

Łatwe zamocowanie ładunku było jed-
nym z ważniejszych celów projekto-
wych. Naczepa spełnia normy VDI
2700-DIN EN 12642 i może być łatwo
przystosowana do wymagań branżo-

wych, mieszcząc między słupkami i kło-
nicami tyle desek, ile jest potrzebne do
napojów czy opon. Przedni i tylny słu-
pek są nawiercone tak, by ułatwić zmia-
nę położenia kieszeni przez użytkowni-
ka. Przednie i tylne słupki są aluminio-
we, przykręcane do podwozia, ściana
przednia i drzwi również są wykonane
z profili aluminiowych. Przednia ściana
może mieć wzmocnienie ze sklejki do
wysokości 1500 mm.

Kolejny punkt ciężkości nowego pro-
jektu to szczelność. Tylne drzwi mają
nową uszczelkę, układaną na całym ob-
wodzie z jednego kawałka, ale tylko na
jednym skrzydle. Współpracując z no-
wymi zamkami, wymagającymi mniej-
szego wysiłku, są szczelniejsze. Zwró-
cono uwagę na dobre przyleganie ko-

Pierwsze egzemplarze nowej naczepy to typowe kurtynówki
pod siodło na wysokości 1150-1050 mm. Mega i wersja z zagłębieniem

pod kręgi blachy stalowej są właśnie opracowywane. Wszystkie będą miały
podobną strukturę, opracowaną pod kątem ułatwień produkcyjnych, niskiej masy
i lepszego zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. Masa standardowej naczepy to
ok. 6040 kg.
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rony opończy do przedniej ściany. Dół
kurtyny jest uszczelniony frędzlami
przylegającymi do podłogi niezależnie
od wysokości dachu.

Nowością jest zmniejszona liczba
sprzączek kurtyny: jest ich 18, by skró-
cić czas „rozplandeczania”. Do bardziej
nowoczesnych rozwiązań zapinania
opończy podchodzi się z ostrożnością,
do której namawiają klienci, oczekujący
rozwiązań prostych i niezawodnych.
Jeśli zawiedzie centralny mechanizm,
naczepa stanie – bez jednej klamry da
się jechać. Podobnie jest z oświetleniem

LED-owym, które jest kupowane mniej
chętnie, od kiedy zaczęło nagminnie gi-
nąć na parkingach. Nowa naczepa
może być konfigurowana zgodnie z po-
trzebami przewoźników. Mniejsze firmy
liczą na wyższe kwalifikacje kierowców,
mają do nich większe zaufanie i wiedzą,
że można im powierzyć dobrze wyposa-
żony pojazd. W większych, borykających
się z brakami personelu, bardziej ceni
się rozwiązania dobrze znoszące nie-
umiejętną lub niedbałą obsługę. Właś-
ciciele flot mają swoistą logikę rozumo-

Tylne odboje rampowe tu są gumowe,
można zamówić roll-stopy. Choć róż-
nica w cenie jest znikoma, klienci czę-
sto wybierają prostsze odboje, łatwiej-
sze do naprawy w całej Europie.

Deski zabudowy można odłożyć wygod-
nie na wspornikach profilu przeciwnajaz-
dowego, wykonanego z laminatu.

wania i np. niezbyt chętnie decydują się
na układy samoczynnie hamujące na-
czepę przy dojeżdżaniu do rampy, oba-
wiając się, że kierowcy utracą dobre na-
wyki i zaczną popełniać błędy, gdy za-
braknie wsparcia elektroniki.

Sprzedawcy Wieltonu wysłuchują
wszystkich uwag, praktycznie codzien-
nie przekazywanych do zakładu i uwz-
ględnianych przez konstruktorów. Pro-
jekt nowej naczepy obejmuje życzenia
i zażalenia klientów, w zgodzie z eko-
nomiką produkcji. (WK)

Dach odsuwany w obie strony jest
standardowym wyposażeniem naczep
Wielton.

Grzechotka do napinania kurtyny jest
z tyłu, z przodu zamontowano ramię
napinające umożliwiajace szybkie zlu-
zowanie.

Wewnętrzne okucia do mocowania
ładunku można w każdej chwili za-
montować, wymaga to tylko odgięcia
naciętego fragmentu utrzymującego je
w otworach.



G rupa Wielton osiągnęła w ub. roku
rekordowe przychody ze sprzedaży,

prawie 1,2 mld zł, co stanowi wzrost
o 90% w relacji r/r. Tak znaczny skok wy-
nika ze skonsolidowania wyniku opera-
cyjnego ze spółką Fruehauf. W sumie
wyprodukowano 12,9 tys. pojazdów
i zabudów, co daje Grupie 3. miejsce
w Europie i 10. w świecie. EBITDA wy-
niósł 106,1 mln zł w porównaniu do 60,7
mln zł w 2015 r. (+75%). Zysk netto 55,1
mln zł był aż o 62% wyższy niż przed
rokiem; marża netto to 4,6%, może nie
bardzo duża, ale w tych trudnych cza-
sach… Zmalało za to o 11% zadłużenie,
jego wartość względem zysku przed
opodatkowaniem jest uważana za bez-
pieczną, a ten wskaźnik będzie pod
kontrolą. Znalazło to odzwierciedlenie
w giełdowej wartości spółki: jej akcje
zdrożały 2-krotnie od początku ub. roku.

„Rekordowe wyniki sprzedażowe i fi-
nansowe potwierdzają słuszność obra-
nej przez nas drogi rozwoju. Jej ważnym
elementem jest ekspansja zagraniczna,
która w przypadku Wieltonu nie ograni-
cza się już tylko do Europy. Wielton sku-
tecznie wykorzystuje potencjał przeję-
tych spółek, a dzięki efektowi skali i sy-
nergii związanej z postępującą inte-
gracją nowych podmiotów w Grupie,
systematycznie wzmacnia swoją pozy-
cję na kluczowych rynkach. Dobra ko-
niunktura i stabilny portfel zleceń zarów-
no w Polsce, jak i w całej Europie po-
zwalają nam z optymizmem patrzeć
w przyszłość i sprzyjają umacnianiu po-
zycji Wieltonu w czołówce europejskich
i światowych producentów przyczep
i naczep” – ocenił Mariusz Golec, Pre-
zes Zarządu Wielton S.A.

W 2016 r. przychody z krajowej sprze-
daży Grupy Wielton wzrosły o 25%
i wyniosły 433,7 mln zł. Według CEPiK,
spółka Wielton odnotowała w kraju pra-
wie 35% wzrost rejestracji nowych przy-
czep i naczep (3701 sztuk) w porówna-
niu z rokiem poprzedzającym (2750).
Wielton rośnie szybciej niż rynek: licz-
ba nowych rejestracji naczep i przyczep
wszystk ich producentów wzrosła
o 22,9%. Jednocześnie w 2016 r. Wiel-
ton zwiększył udział w polskim rynku
z 14,4% do 15,7%.

Przychody ze sprzedaży zagranicznej
Grupy Wielton wyniosły 764 mln zł, aż
o 168% więcej r/r. To przede wszystkim
efekt konsolidacji przychodów spółki
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Tworząc mocne podstawy finansowe i organizacyjne, Wielton chce wybić się
w przyszłość. Na konferencji prasowej prezes Golec zaprezentował plany,
o których powiedzieć „śmiałe” – to mało. W ciągu najbliższych 4 lat firma
zamierza podwoić produkcję i sprzedaż, wychodząc z nimi poza Europę.

Grupa Wielton po 2016 r.

Procentowy udział sprzedaży poszczególnych typów w ogólnej liczbie produk-
tów sprzedanych w 2016 r.

Fruehauf i bardzo dobrych wyników
spółki Viberti Rimorchi (dawniej Italiana
Rimorchi) na rynku włoskim. Poprawiła
on wynik rejestracji naczep i przyczep
o 60%: z 403 do 643 sztuk, dzięki cze-
mu zwiększyła udział w rynku z 3,8% do
4,3%. W tym samym czasie cały rynek
włoski urósł o 40%.

Rynek naczepowy we Francji popra-
wił się w ub.r. o 7%. W tym okresie zare-
jestrowano 4564 pojazdów marki Frue-
hauf, co pozwoliło jej utrzymać udział
ponad 20% i pozycję lidera. Na dobre
wyniki eksportu wpłynęła także popra-
wiająca s ię sytuacja na rynkach
wschodnich. W Rosji w 2016 r. sprzeda-
no 763 produkty, a przychody osiągnę-
ły 60,3 mln zł.

W ub. roku Grupa Wielton podjęła de-
cyzję o dalszej ekspansji zagranicznej.
Pod koniec grudnia zarząd poinformo-

wał o założeniu spółki Wielton Africa
z siedzibą w Abidżanie (Wybrzeże Koś-
ci Słoniowej). Docelowo ma tu powstać
montownia warta 1,5 mln euro. W ciągu
5 lat Grupa Wielton zamierza sprzeda-
wać w Afryce ok. 1 tys. produktów rocz-
nie, a wypracować tam zysk już 2018 r.
Na decyzję o rozszerzeniu działalności
w regionie wpływ miały m.in. korzystne
zmiany legislacyjne przeprowadzone na
obszarze Zachodnioafrykańskiej Unii
Gospodarczej i Monetarnej, zrzeszają-
cej 8 państw. Dotyczą one m.in. zmniej-
szenia DMC pojazdów poruszających
się po lokalnych drogach. W rezultacie
część obecnej floty będzie stopniowo
wycofywana, co napędzi rynek nowych
naczep. W przyszłości w Afryce są pla-
nowane duże inwestycje infrastruktural-
ne, gospodarcze i społeczne oraz poli-
tyczne reformy, z których skorzysta
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Zaledwie 7 miesięcy po uruchomieniu CBR zaprezentowano na targach w Ha-
nowerze nowoczesną naczepę Curtain Master, pierwszy pojazd zaprojektowa-
ny i zbudowany w Centrum. Grupa zacieśnia również współpracę ze środowi-
skiem naukowym. W październiku uruchomiła wraz z Politechniką Śląską nową
specjalizację na kierunku mechatronika, na której kształcą się przyszli eksperci
w zakresie projektowania przyczep i naczep. Już obecnie na ok. 2-tysięczną
załogę Grupy składa się ponad 200 inżynierów. Naczepa kurtynowa Curtain
Master jest podstawowym orężem Wieltonu, ale udział pojazdów tej grupy
w rynku europejskim ma zmaleć w najbliższych latach z 40 do 38%. Można to
zrekompensować sprzedażą poza Europą, lub chłodniami.

m.in. branża transportowa. Rynek afry-
kański ma być dla Wieltonu zabezpie-
czeniem na czas spadków na europej-
skim rynku naczepowym, które są ocze-
kiwane w najbliższych kilku latach.

Wychodząc z takich założeń, Grupa
przyjęła na najbliższe 4 lata niesłycha-
nie ambitny plan, zakładając niemal po-
dwojenie produkcji i obrotów do 2020 r.
Rozwój ma być realizowany dwutorowo:
organicznie i przez akwizycje. Wielton
jest w sytuacji o tyle dobrej, że ma obec-
nie najszerszą ofertę produktów, w 12
grupach. Równoległy rozwój każdej
z nich jest możliwy dzięki własnemu
Centrum Badawczo-Rozwojowemu,
uruchomionemu w lutym ub. roku. To
jedyny taki obiekt w Polsce, jeden
z dwóch w Europie, sposób na szybkie
zwiększenie zaawansowania technolo-

gicznego, trwałości i bezpieczeństwa
pojazdów każdego rodzaju.

Jeśli chodzi o naczepy kurtynowe,
podstawowy obecnie produkt Wieltonu,
ich sprzedaż na rynku europejskim ma
w najbliższym czasie nieco zmaleć, ale
nasza firma chce zwiększyć swój udział
w tym segmencie z obecnych 5 do 8%.
Drogą do tego ma być m.in. opracowa-
nie naczepy niskokosztowej, dla prze-
woźników poszukujących przede
wszystkim rozwiązań ekonomicznych.
Równolegle powstanie wersja lekka,
a konstrukcja będzie optymalizowana
pod względem technologii produkcji.
Segment naczep-wywrotek ma być sta-
bilny, ale Wielton i tu chce urwać więk-
szy kawałek tortu, wchodząc na rynek
pojazdów do przewozu mas bitumicz-
nych, wprowadzając konstrukcję w peł-

ni aluminiową (raczej na eksport) i po-
prawiając ergonomię tak, by zmniejszyć
wysiłek kierowcy przy podstawowych
czynnościach obsługowych.

Całkowitą nowością będą chłodnie.
Po kilku przymiarkach Wielton zamierza
poważnie zająć się pojazdami z nadwo-
ziami zamkniętymi, licząc na wejście na
europejski rynek przewozów w kontro-
lowanej temperaturze oraz na możli-
wość wykorzystania własnych paneli
w produkcji naczep furgonowych do
przewozu ładunków wymagających tylko
ochrony przed wpływami atmosferyczny-
mi czy kradzieżą. Takie mają znaczny
udział m.in. w sprzedaży Fruehauf. Włas-
ne panele, to oznacza nowy zakład do
ich produkcji. Nie ma jeszcze konkret-
nych decyzji co do lokalizacji, ale Wie-
luń jako miejscowość w SSE wydaje się
logicznym wyborem. Już za 4 lata Wiel-
ton chciałby zaznaczyć swoją obecność
na tym rynku kilkuset pojazdami.

Sama produkcja nie wystarczy: sprze-
daż również zostanie przeorganizowa-
na. W 5 lokalizacjach zostaną urucho-
mione Centra Obsługi Klientów. Pakiet
usług poszerzy się o finansowanie za-
kupu oraz wynajem i odkup, wraz z tym
drugim zostanie zbudowana organiza-
cja zajmująca się sprzedażą pojazdów
używanych. Nareszcie! Tego bardzo
brakowało w strategii Wieltonu. Sieć ser-
wisowa rozrośnie się z obecnych 200
punktów do ponad 500 w 2020 r., po-
wstanie także assistance 24/7.

Co do akwizycji, zdecydowano tak
pokierować rozwojem, by nie rywalizo-
wać liczbą produkcji z oboma niemiec-
kimi firmami z czołówki. One stanowią
33% rynku europejskiego, stawiając na
rozwiązania wysoce standaryzowane.
Wielton chciałby pozostać przy szero-
kiej gamie produktów, zasilając się
know-how producentów średniej wiel-
kości lub nawet małymi, którzy tworzą
ponad połowę europejskiego rynku na-
czep i przyczep. Udane zakupy umożli-
wiłyby wejście w nowe nisze, a przejęte
firmy mogłyby korzystać z potencjału
technologicznego Grupy, obniżając
koszty, skracając czas dostaw i popra-
wiając jakość dzięki pomocy CBR.

To samo dotyczy zresztą wszystkich
spółek. Podwojeniu mocy produkcyj-
nych do 2020 r. ma towarzyszyć reduk-
cja czasu dostaw o 25%, zwiększenie
wydajności o 3% rocznie, redukcja zapa-
sów i zmniejszenie ceny zakupów,
o co nie będzie łatwo wobec stałych pod-
wyżek cen podstawowych surowców.
Ale wiadomo, że w Grupie raźniej. (WK)

Naczepy-wywrotki mają utrzymać 15% udział w rynku europejskim, a Wiel-
ton chce zwiększyć swoją dolę z 5 do 9%.
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Wielton prê¿y siê do skoku
N ie przypadkowo skierowaliśmy tes-

towego Stralisa z naczepą Wieltonu
w stronę Wielunia. Ta trasa to wycinek
z życia kierowcy dalekiego transportu:
większa część drogi przebiega w luksu-
sach A2 i S8, a na koniec, dla sprowa-
dzenia na ziemię, jest fragment wąskiej
drogi 45. Najpierw pod zachodni wiatr,
z powrotem dmuchał on w tył naczepy
jak w żagiel, średnia spalania z obu kie-
runków daje realne wartości.

Najciekawszy był jednak punkt nawro-
tu: Wieluń, a w nim Wielton pełen pla-
nów, jakie nakreśli ł  prezes Golec.
Chcieliśmy za jego plecami posłuchać,
co sądzą o nich pracownicy. Plan po-
wiódł się tylko częściowo, ponieważ na-
tknęliśmy się na Prezesa w czasie zwie-
dzania CBR. Osobiście oprowadzał wy-
cieczkę przedstawicieli jednej z uczelni
technicznych, zachęcając do współpra-
cy z zakładem produkcyjnym o wypo-
sażeniu badawczym unikalnym w Euro-
pie, a przy tym wyglądającym na part-
nera pewnego i na długie lata.

Dotychczas najlepiej układały się kon-
takty z Politechniką Śląską, co zaowo-
cowało założeniem miejscowego biura
konstrukcyjnego, zasilanego przez ab-
solwentów, już wkrótce po specjalnym
kierunku przygotowującym ich do roli
konstruktorów naczep i przyczep. Nowe
zadania, nakreślone w Planie 4-letnim,
wymagają zatrudnienia kolejnych inży-
nierów. To lekcja, jaką wyniesiono z kry-
zysu rosyjskiego: stracono wtedy spo-
ro czasu na opracowanie pojazdów, któ-
re można by sprzedawać na innych ryn-
kach, gdy zawiodły wschodnie. Teraz,
gdy na celowniku jest Afryka z zupełnie
innymi przepisami drogowymi i wyma-

ganiami, niż w Europie, zapotrzebowa-
nie na badaczy i konstruktorów będzie
jeszcze większe. Trzeba uwzględnić
czynniki, które może do tej pory nie były
tak ważne.

Dotychczasowy rozwój Wieltonu był
kierowany przez wielunian, związanych
trwale ze swoim miastem i rejonem. Pre-
zes Golec, dyrektor CBR Maciej Kaczor
czy kierownik działu badań Arkadiusz
Czarnuch są w firmie od jej pierwszych
lat. Nowych pracowników, a jeszcze bar-
dziej ich rodziny, trzeba będzie przeko-
nać, że Wieluń jest atrakcyjnym miej-
scem do życia. Wielton bywa nazwany
„wielką firmą z małego miasteczka” bez
złośliwości, to fakt, z którym trzeba się
pogodzić i próbować stosownie do tego
zorganizować pracę takich działów, któ-
re nie muszą przez cały czas być na
miejscu. Gliwice, Wrocław czy Łódź są
w odległości paru godzin jazdy samo-
chodem i tam można ulokować część
konstruktorów. W Wieluniu pozostanie
trzon i oś tego zespołu, w tym obsługi
stanowiska do badań całopojazdowych
i prototypowni, na której właśnie jest
sprawdzana wytrzymałość naczepy-wy-
wrotki dla na rynek afrykański. Cztero-
osiowa! Trzeba będzie sobie przypo-
mnieć, jak wygląda oś naczepowa na
zawieszeniu resorowym. To jest wielka
pokusa dla młodych inżynierów od stro-
ny zawodowej: tyle ciekawych zajęć na-
raz, dobra organizacja i najlepszy
sprzęt, ale także zagrożenie „drenażem
mózgów”.

Jak z małego miasteczka w centrum
Polski kierować przedsięwzięciem
w środku Afryki? Prezes Golec jest jak
zwykle optymistą, wskazując na wcześ-

niejsze dostawy pojazdów do tak eg-
zotycznych krajów jak Burkina Faso
i dobre doświadczenia z tamtejszymi
partnerami. Mają tam pójść wielkie na-
kłady na infrasrukturę, m.in. drogi i lot-
niska, do czego transport jest niezbęd-
ny. Oczywiście widzą to inni producen-
ci, także tam dojdzie do zderzenia
z Turkami i co gorsze Chińczykami.
Przewagą Wieltonu ma być lepszy,
trwalszy produkt, sprawdzony przez

„Lubimy wyzwania” – tak ocenia plany
rozwojowe Wieltonu Maciej Kaczor,
Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojo-
wego, który ciągnie za wszystkie nitki
prowadzące do konstruktorów poszcze-
gólnych grup produktowych. Najważ-
niejsze są i pozostaną naczepy kurty-
nowe, a zasady budowy rodziny M4 tra-
fią także do zagranicznych spółek.

Rezultatem 1. etapu przyspieszenia
Wieltonu jest obecność nowoczesnej
naczepy-wywrotki Strong Master na
tegorocznych MAN Trucknology Days.
Lekka i mocna, konkurowała z pojaz-
dami Schmitz, Meiller, Schwarzmüller.
Na testowym torze jeździła także nowa
kurtynówka, znana niemieckim klien-
tom już z IAA. Polskie pojazdy sprze-
daje w krajach DACH spółka Wielton
Deutschland. Gdyby ktoś zapowiedział
to na pierwszych Trucknology Days
w 2008 r., zostałby uznany za niepo-
prawnego fantastę.
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CBR na długo wcześniej, niż części do
jego zmontowania zostaną wysłane
do Abidżanu.

Powstanie Centrum oznaczało zupeł-
nie nową organizację pracy konstrukto-
rów Wieltonu. Zostali podzieleni na gru-
py kompetencyjne zajmujące się rozwo-
jem jednego rodzaju pojazdu. Całością
kieruje Maciej Kaczor, również nastawio-
ny pozytywnie do nowych planów.
Obecnie tworzy zespół zdolny do zapro-
jektowania od podstaw naczep-chłodni.
To nie jest jednak nowy produkt, Wiel-
ton od lat miał je w ofercie i jeśli nie
przyjęły się szerzej na rynku, to głównie
ze względu na niepomyślne relacje biz-
nesowe. Ani przy wykorzystaniu paneli
włoskich, ani polskich nie udało się
uzyskać konstrukcji konkurencyjnej
ceną i właściwościami względem euro-
pejskiej czołówki. Jedynym wyjściem
jest pójście w jej ślady, czyli zakup in-
stalacji do produkcji paneli warstwo-
wych, opanowanie tejże, opracowanie
stosownego podwozia pod sztywny
z natury boks, złożenie w całość, przy-
gotowanie rynku i serwisu do nowych
produktów… Jest na to bardzo mało
czasu, ale też punktem startu nie była
konferencja prasowa prez. Golca. Po-
mysł ma wiele lat, a do jego realizacji
są wprzęgnięte także zewnętrzne biura
konsultacyjne i inżynieryjne. Podobnie
jak przy innych przedsięwzięciach roz-

wojowych Wielton może l iczyć na
wsparcie finansowe, status CBR bardzo
to ułatwia. Rozważano wprowadzenie
nowatorskich materiałów izolacyjnych,
w tym aerożeli, dzięki którym naczepa
miałaby wybitne właściwości izolacyjne
i małą masę własną. Jeśli nawet skoń-
czy się na piance poliuretanowej, są
nowe, wielkie zadania dla konstruktorów
i sprzedawców.

Nie omieszkaliśmy spytać o ich zda-
nie, gdy nową naczepę kurtynową pre-
zentował nam Marcin Topór z Działu
Produktu, kontaktujący się regularnie
tak ze sprzedawcami, jak i kluczowymi
klientami. To także na niego spadnie
obowiązek sprzedawania co roku o 1,2
tys. naczep więcej tylko na polskim ryn-
ku. „Nie ma problemu” – w Wieltonie
obowiązuje optymizm, poparty faktami.
A te są takie, że nasi przewoźnicy coraz
chętniej wybierają polskie pojazdy,
o czym świadczą ubiegłoroczne
przyrosty sprzedaży Wieltonu, dużo po-
wyżej średniej rynkowej. Im więcej kłód
pod nogi rzucanych im przez zgrabnie
ustawione prawo za granicą, tym więk-
sza chęć do kupowania u swoich, tym
bardziej, że wcześniejsza generacja na-
czep kurtynowych ma już dobrą opinię
na rynku. Wyeliminowano wszystkie
wcześniejsze mankamenty. Także po
stronie sprzedawców naczepa chłodni-
cza Wielton nie jest żadną nowością. Co

Stanowisko do badań
walidacyjnych, urucho-
mione w lutym ub. roku,
od tej pory niemal nie
stygnie. Przebadano na
nim konstrukcję nowej
naczepy kurtynowej,
ucząc się jednocześnie
właściwej interpretacji
sygnałów otrzymywa-
nych zwrotnie z czujni-
ków tensometrycznych.
Pojazdy dla Afryki będą
stanowiły nowe wyzwa-
nie:  tam są większe
masy, a także zestawy
typu „road train”. Trze-
ba będzie dostawić si-
łowniki pod 4. oś, ale to
nie technika jest prob-
lemem. Trudniej będzie
znaleźć, przygotować do
pracy przy naczepach
i utrzymać na miejscu
zespół badaczy, oblicze-
niowców, konstruktorów.

więcej, coraz częściej są pytania o do-
stępność polskiej chłodni, w miarę jak
wymagania klientów skłaniają do prze-
wożenia ładunków w kontrolowanej
temperaturze lub choćby pełnej szczel-
ności.

Jedno jest pewne: nim naczepa
chłodnicza Wielton nowej generacji tra-
fi na rynek, zostanie przebadana na sta-
nowisku trwałościowym CBR. W ciągu
kilku tygodni symulowanych obciążeń
uzyska się informacje o jej trwałości od-
powiadające kilku latom eksploatacji, by
nie zawiodła ani pierwszego użytkowni-
ka, ani kolejnych. Spółka przeznaczyła
110 mln zł tylko na nowe inwestycje
w latach 2017-2020. Taką sumę pochło-
nie wdrożenie linii zabezpieczenia KTL,
automatyzacja spawalni, wprowadzenie
nowej linii montażowej. To przedsię-
wzięcia, które właśnie się dzieją. Część
trafi także do zakładów Fruehauf, cho-
dzi głównie o automatyzację produkcji,
obecnie o bardzo tradycyjnej technolo-
gii. Lwią część pochłonie budowa zakła-
du chłodni. To, co zostanie, przeznacza
się na poprawę obsługi klientów. O tym
się dużo nie mówiło, ale pierwsze Cen-
trum Obsługi już działa w Wieluniu.
Wielton jest nastawiony na ciągłe i duże
inwestycje, co teraz może irytować
akcjonariuszy, ale za 4 lata obecne
oszczędności na dywidendach mogą
zwrócić się z nawiązką. (WK)
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Przypomniał o podstawo-
wych zasadach, z których nie
zwalnia nawet komplet asys-
tentów. Najważniejszą jest
przewidywanie sytuacji na
drodze w ten sposób, by nie
dopuścić do zatrzymania po-
jazdu. Wtedy jego bezwład-
ność jest przeciwnikiem, po-
wodując zwiększenie zużycia
paliwa. Umiejętność osz-
czędnego prowadzenia pole-
ga na tym, żeby to ładunek
jak najczęściej napędzał po-
jazd, a nie silnik. Przewidują-
cy tempomat będzie lepszy
na nieznanej autostradzie,
natomiast na drodze z licz-
nymi przystankami czy na
ul icach miasta  k ierowca
musi patrzeć w przód dalej
niż GPS i umiejętnie stero-
wać prędkością. Nie jest to
łatwe wobec licznych czynni-
ków, jakie trzeba obserwo-
wać jednocześnie w otocze-
niu. Taką umiejętność trzeba
przyswoić w trakcie szkoleń
i regularnie ćwiczyć pod
okiem trenera.

Była to też okazja do spy-
tania o jego doświadczenia
ze spotkań z kierowcami, któ-
rych szkoli, i głębszą ocenę
zawodu, jaki dzielił z nimi
przez kilkanaście lat. W jego
przypadku, było to powoła-
nie: najpierw został instrukto-
rem nauki jazdy, później pra-
cował jako kierowca zawodo-
wy na dalekich trasach, aż
pogodził obie te pasje w Aka-
demii IVECO. Czasy jednak
zmieniają się, a wraz z nimi
ranga zawodu, który kiedyś
był niemal jedyną okazją do
wyjazdu na Zachód i zdoby-
cia wielu dóbr, których brako-
wało w kraju. Teraz mamy
tanie linie lotnicze, a zasoby
świata są na jedno kliknięcie
w telefon. Dawniej był to Pan

Kierowca TIR-a, teraz można
spotkać opinie, że to zajęcie
dla prostaków, którzy nie po-
trafili znaleźć sobie lepszego,
czyli za biurkiem.

Kilka lat temu zasięgnę-
liśmy opinii w tej sprawie in-
nego trenera IVECO, zmarłe-
go niedawno Krzysztofa
Rogalskiego, który podkreślił
wspomniany aspekt: każdy
wchodzi w dorosłe życie
z przekonaniem, że chciałby
czegoś w nim dokonać. Nie
ma nic złego w postanowie-
niu, by wozić towary czy lu-
dzi po całej Europie, czy jesz-
cze dalej. Zajęcie jak każde
inne, ma zalety i wady. Te
drugie są powszechnie zna-
ne: kilka tygodni pod rząd
z dala od rodziny, praca
wciąż ciężka fizycznie, nie-
bezpieczna pod wieloma
względami (tych nawet przy-
bywa, jak dowiódł przykład
z Berlina). Są też zalety, tu
Rafał Kotalewicz wyciągnął
na czoło argument, który
jeszcze kilka lat temu nie był
tak mocno przekonujący:
dobre zarobki.

Zawód kierowcy jest jed-
nym z nielicznych, w których
młody człowiek, rozpoczyna-
jący dopiero karierę, może
bardzo szybko wejść na po-
ziom zapewniający utrzyma-
nie rodziny. Stawki płacy mi-
nimalnej narzucone przez
kraje Zachodniej  Europy
mają także pozytywny sku-
tek, utrzymując w zawodzie
tych kierowców, którzy kilka-
naście lat temu podjęli go
„na chwilkę”. Teraz jest naj-
gorszy moment na jego po-
rzucenie, bo status material-
ny doświadczonego kierow-
cy w transporcie międzynaro-
dowym jest trudny do osiąg-
nięcia w inny sposób. Finan-

se albo życie rodzinne, to wy-
bór, przed którym staje się
nie tylko będąc kierowcą.

Są też inne korzyści. Do-
strzegając brak dobrych kie-
rowców w całej Europie, pro-
ducenci zmienili podejście
do projektowania pojazdów
ciężarowych, bardziej pa-
trząc na nie z pozycji prowa-
dzącego. W ciągu ostatnich
kilku lat zdecydowanie zwięk-
szył się komfort jazdy i wypo-
czynku, co można zmierzyć
liczbą decybeli hałasu w ka-
binie czy jej wymiarami, ale
są też mniej wymierne czyn-
niki jak lepsza jakość wykoń-
czenia czy wyposażenie ułat-
wiające spędzenie kilkunastu
dni podróży bez korzystania
z motelu. Lodówka, klimaty-
zacja postojowa, telewizor
są uważane za standard.
Jednocześnie uproszczono
obsługę. „Pojazdy są szyko-
wane dla kierowców, którzy
w piątek odebrali prawo jaz-
dy, a w poniedziałek są już
w robocie” – ocenia Rafał
Kotalewicz, wskazując na
predykcyjny tempomat
współpracujący ze zautoma-
tyzowaną skrzynią biegów,
układy zapobiegające naje-
chaniu na samochód poprze-
dzający czy wyjechaniu
z pasa, a nawet monitoring
ciśnienia w oponach. Kolejna
pozycja na pokładzie to

układ oceniający styl jazdy
kierowcy w czasie rzeczywis-
tym. Jeśli na ekranie zaczną
pojawiać się czerwone sym-
bole, z wyjaśnieniem popeł-
nionych błędów, nie zareagu-
je tylko człowiek, który trafił
do tego zawodu zupełnie
z przypadku. Przy czym ta-
kich jest wielu, zauważa tre-
ner Akademii  IVECO. Na
szkoleniach trafiają się np.
absolwenci uczelni o egzo-
tycznych kierunkach, którzy
nie mogą znaleźć pracy
zgodnie ze swym wykształce-
niem (lub się w niej odna-
leźć), są w stanie pokonać
barierę finansową związaną
z uzyskaniem zawodowego
prawa jazdy i kwalifikacji,
a praca z dłuższymi przerwa-
mi im pasuje. Jest szansa, że
też podejmą ją na chwilkę, by
po kilkunastu latach zastano-
wić się, czy dobrze zrobili.
Ich słabą stroną jest brak wie-
dzy technicznej, przydatnej
przy opanowaniu pojazdów
nowej generacji, natomiast
generaln ie s łabą stroną
obecnego systemu szkolenia
kierowców zawodowych jest
słabe przygotowanie do ob-
sługi zestawu jako całości.
Stąd m.in. brak umiejętności
zamocowania ładunku. Taką
praktyką musi zająć się przy-
szły pracodawca, co nie po-
winno być jego zadaniem.

Test Stralisa XP przypadł wkrótce po zakończeniu jazd TGX
EfficientLine 3, mamy więc przypadek, z którym muszą
liczyć się przedsiębiorstwa transportowe: kierowca prze-
siada się do innego ciągnika, podobnie pełnego nowo-
czesnych układów asystujących. Nawet jeśli dostawca ukła-
dów jest ten sam, nie wszystko uruchamia się lub reguluje
w ten sam sposób. Krótkim szkoleniem wsparł nas RRRRRafałafałafałafałafał
KKKKKotalewiczotalewiczotalewiczotalewiczotalewicz, instruktor Akademii Jazdy IVECO.
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H ermes Germany z sie-
dzibą w Hamburgu to je-

den z wiodących niemieckich
dostawców usług logistycz-
nych, partner licznych skle-
pów internetowych oraz wie-
lokanałowych sprzedawców
detalicznych w Niemczech
i za granicą. Zakres usług
obejmuje pozyskiwanie, za-
pewnienie jakości, transport,
realizację, obsługę paczek
i dystrybucję. W 2015 r. Her-
mes Group osiągnęła przy-
chody 2,460 mld euro. Grupa
działa na rynku światowym,
prowadzi spółki w Wlk. Bryta-
nii, Rosji, we Włoszech i w
Austrii.

Hermes i Mercedes-Benz
Vans uzgodniły podjęcie part-
nerstwa na rzecz elektryfikacji
f loty samochodów kurier-
skich. W ramach fazy pilotażo-
wej,  na początku 2018 r.
Hermes rozpocznie użytkowa-
nie elektrycznych Mercede-
sów w normalnych warunkach
miejskiego transportu dystry-
bucyjnego w Stut tgarcie
i Hamburgu. Porozumienie
koncentruje się na ekonomii,

zgodności środowiskowej
i praktyczności bezemisyj-
nych samochodów dostaw-
czych. Do końca 2020 r. Her-
mes Germany zamierza eks-
ploatować 1500 elektrycznych
Vito i Sprinterów w niemiec-
kich miastach. „Napęd elek-
tryczny jest kluczową techno-
logią w transporcie miejskim,
zwłaszcza, jeśli chodzi o cele
komercyjne. Dostawy docelo-
we, od drzwi do drzwi, muszą
stać się efektywniejsze, a w
przypadku konkretnych zasto-
sowań również bezemisyjne.
W ub. roku ogłosiliśmy, że po
raz kolejny wprowadzimy do
produkcji seryjnej dostawcze-
go Mercedesa na prąd; po
raz pierwszy zrobiliśmy to
w 2011 r. Cieszymy się, że już
teraz możemy ogłosić, że na-
szym pierwszym klientem bę-
dzie Hermes, który od razu
startuje z pokaźną flotą. Her-
mes potrzebuje średnich i du-
żych samochodów dostaw-
czych z napędem elektrycz-
nym, a my w obu tych seg-
mentach możemy dostarczyć
wysokiej jakości trwałe i bez-

pieczne pojazdy, ustanawiają-
ce również wysokie standardy
w zakresie ergonomii kierow-
cy” – zaznaczył Volker Morn-
hinweg, szef Mercedes-Benz
Vans. „Mobilność elektryczna
odgrywa kluczową rolę w na-
szej długofalowej strategii na
rzecz ochrony klimatu i środo-
wiska. Mając to na uwadze,
kontynuujemy odnawianie
floty naszych samochodów.
Strategiczne partnerstwo
z Mercedes-Benz stanowi ko-
lejny ważny element tego pro-
cesu. Szczególnie cieszymy
się, że mamy u boku tak pre-
stiżowego partnera jak Merce-
des-Benz, a nasza współpra-
ca trwa od 1972 r. Stopniowa
elektryfikacja naszej floty na
obszarach miejskich jest istot-
nym wyzwaniem na przy-
szłość. Jednocześnie prowa-
dzimy wymianę samochodów
na niskoemisyjne pojazdy
Euro 6” – powiedział Frank
Rausch, dyrektor generalny
Hermes Germany GmbH.

Partnerzy powzięli za cel
zwiększenie efektywności,
produktywności i osiągnięcie

większego stopnia zrówno-
ważenia w dostawach pa-
czek. To po części efekt gwa-
łtownego rozwoju handlu de-
talicznego w internecie i zwią-
zanych z tym zmian, jakie za-
szły w firmach kurierskich.
Kolejnym celem porozumie-
nia jest stworzenie i wdroże-
nie pomysłów, które pozwolą
zapewnić  wyższą jakość
usług. Z pomocą cichych, lo-
kalnie bezemisyjnych samo-
chodów Mercedes-Benz Vans
i  Hermes Germany chcą
wnieść wkład w optymaliza-
cję miejskiego transportu do-
stawczego. Hermes planuje
do 2025 r. realizować wszyst-
kie dostawy na terenie głów-
nych miast w Niemczech bez
lokalnej emisj i  spalin. Do
ładowania akumulatorów po-
służy wyłącznie energia po-
chodząca ze źródeł w 100%
odnawialnych.

W ramach partnerstwa,
szczególny nacisk kładzie
się na techniczną wykonal-
ność i efektywność ekono-
miczną samochodów elek-
trycznych w branży kurier-

Setki elektrycznych Mercedesów w Hermesie!
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skiej. Nowe prototypy po-
wstają z uwzględnieniem in-
tegracji elektrycznych samo-
chodów dostawczych, w tym
infrast ruktury ładowania,
z procesami operacyjnymi.
Kolejnym motorem udosko-
naleń co do efektywności jest
opracowanie rozwiązań sys-
temowych, zarówno tych sto-
sowanych w pojeździe, jak

i poza nim. W ramach part-
ners twa s t ra teg icznego
z firmą Hermes, Mercedes-
Benz Vans będzie wdrażać
usługi powiązane, np. takie,
które ułatwiają planowanie
optymalnej trasy z uwzględ-
nieniem stanu naładowania
akumulatora. Producent do-
starczy również inteligentne
rozwiązania aranżacji prze-

strzeni ładunkowej i innowa-
cyjne usługi mobilne. Lista
tych osta tn ich obejmuje
nowe oferty leasingu i wynaj-
mu krótkoterminowego dla
kontrahentów Hermesa.

Od ponad 40 lat Hermes
i Daimler rozwijają partner-
stwo, oparte przede wszyst-
kim na konwencjonalnych
pojazdach, ale mające rów-
nież spore tradycje w zakre-
sie badań napędów alterna-
tywnych. Sięgają one lat 90.
ub. wieku i testów pierwszej
na rynku furgonetki napędza-
nej wodorem. W 2001 r. Her-
mes rozpoczął testy Sprinte-
ra z technologią ogniw pali-
wowych w normalnych wa-
runkach eksploatacyjnych,
10 lat później włączył do swo-
jej floty Vito E-CELL, pierwszy
seryjnie produkowany model
Mercedes-Benz z napędem
elektrycznym.

Obie firmy współpracują
również w zakresie pojazdów
o DMC ponad 3,5 t. Daimler
wspólnie z Hermesem i wła-
dzami Stuttgartu prowadzi te-
sty flotowe 5 elektrycznych

Fuso Canter E-CELL, służą-
cych do miejskiego transpor-
tu dystrybucyjnego. Jazdy
próbne rozpoczęły  s ię
w kwietniu ub. r.

Dzięki temu partnerstwu
Mercedes-Benz Vans czyni
ko le jny  krok w k ierunku
wdrożenia strategicznej ini-
cjatywy adVANce. Polega
ona na transformacji produ-
centa samochodów użytko-
wych w dostawcę zorientowa-
nych na klienta rozwiązań
transportowych. Oddział kon-
centruje się na 4 obszarach,
w które do 2020 r. zainwestu-
je łącznie 500 mln euro: inte-
gracji w samochodach róż-
nych rozwiązań z zakresu
łączności, tworzeniu innowa-
cyjnego sprzętu dla sektora
pojazdów użytkowych, no-
wych koncepcjach mobilnoś-
ci  t ransportu osobowego
i towarowego oraz optymali-
zacji napędów elektrycznych
pod kątem konkretnych za-
stosowań. Strategiczne part-
nerstwo z firmą Hermes Ger-
many pozwala rozwijać każdy
z tych obszarów.

Fuso Canter E-Cell celuje w Londyn
Fuso jest z kolei stałym

spotkań i wystaw pod hasłem
Freight in the City odbywają-
cych się odpowiednio w Bir-
mingham i Londynie. Prezen-
tuje tam hybrydowe i elek-
tryczne Cantery, licząc na ry-
nek kreowany przez ciągłe
zaostrzenia limitów wjazdu
do stolicy Wlk. Brytani. Jej
nowy burmistrz zapowiedział
kolejne, tym razem wręcz
drakońskie opłaty dla pojaz-
dów ciężarowych poniżej nor-
my Euro VI wjeżdżających na
obszar Greater London: 100
funtów dziennie. Właściciele
vanów poniżej Euro 6 będą
płacić 12,5 funta dziennie,
a wszystko to już od kwietnia
2019 r.

Nowością pokazaną po raz
pierwszy w Londynie jest
elektryczny Canter E-Cell
o DMC 7,5 t, następca ofero-
wanego dotychczas modelu

Fuso Canter E-Cell oglądany z zaciekawieniem przez po-
tencjalnych użytkowników na targach Freight in the City
w Londynie. Akurat w tym mieście to widok dość powszech-
ny: hybrydowa wersja Cantera przechodziła intensywne
próby w brytyjskiej stolicy.

6-tonowego. Ten ma za sobą
udane testy w różnych kra-
jach na kontynencie, m.in.
z powodzeniem przeszedł
roczne próby eksploatacyjne
w Portugalii. Osiem pojazdów
serii próbnej było używanych
przez różne firmy w Lizbonie,
Porto i Cascais, uzyskując
zasięg do 100 km, wystarcza-
jący do wielu zadań w dystry-
bucji. Sześciotonowy Canter
miał 4 zestawy akumulatorów
litowo-jonowych mieszczą-
cych 48,4 kWh energii, zasi-
lających 110-kW silnik elek-
tryczny o momencie maksy-
malnym 650 Nm dostępnym
natychmiast. Baterie były
ładowane nocą z typowych
gniazdek lub podładowywa-
ne ze stacji 360 V/100 A. Uży-
wane w strefach o głównie
pieszym ruchu, elektryczne
Cantery musiały być wyposa-
żone w generator emitujący

odgłos pracy silnika spalino-
wego, włączany w razie po-
trzeby.

Nowy e-Canter pokazany
na IAA Hanower trafi w ręce

Jedną z inicjatyw Mercedes-Benz Vans w ramach strategii
adVANce jest współpraca i zaangażowanie 16,5 mln euro
w pomysł firmy Starship Technologies, twórcy autonomicz-
nych robotów-dostawców. Specjalnie przystosowany Sprin-
ter służy jako hub-baza dla 8 robotów, które po załadowa-
niu przesyłką wyjeżdżają boczną rampą i samodzielnie udają
się pod wskazany adres. Odbiorca otwiera pokrywę kodem
na smartfonie, a robot wraca i wjeżdża od tyłu, czekając na
kolejną dostawę i ew. podładowując baterie.

kole jnych użytkowników
w tym roku. Będzie to model
7,5-tonowy, o większej ładow-
ności niż 3 t, jakie mógł za-
pewnić poprzednik.
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C zas szybko mija: Fiorino stuknęła
10-tka. Niestety, można się oba-

wiać, że nie doczeka nastoletniości.
Mały samochód dostawczy miał i nadal
ma sens, jeśli oceniać tylko właściwo-
ści użytkowe, ale rynkiem rządzą także
inne prawa.

Fiat Professional rozszerzył gamę od
dołu, opracowując model o maksimum
funkcjonalności przy jak najmniejszych
wymiarach zewnętrznych, a więc zwrot-
ny i zdolny do parkowania w miejscach,
w których większa furgonetka się nie
mieści. Zaprojektowany od podstaw
nowy Fiorino ma pojemność ładunkową
2,5 m3 i ładowność ponad 500 kg. Do
ładowni o praktycznym, pudełkowym
kształcie jest wygodny dostęp i z tyłu,
i z boku, nieduża kabina swobodnie mie-
ści 2 osoby. Przygotowując samochód
do miejskich zadań kurierskich przewi-
dziano możliwość składania fotela pasa-
żerskiego, a tym samym dodanie 0,3 m3

do pojemności lub/i wydłużenie ładowni
tak, by zmieściła np. 2-metrową drabinę.
Całość wygląda atrakcyjnie, potrzebuje
niecałe 10 m do zawrócenia i połowę
tego do zaparkowania.

Cena też jest niezła: za 32,6 tys. zł
netto dostaje się bazowy model Fiorino

z silnikiem benzynowym 1,4 o mocy 77
KM. Podstawowy Doblo z takim napę-
dem kosztuje 43 tys. zł. Te liczby są nie-
podważalne i przekonujące, czego do-
wodzą wyniki sprzedaży np. na polskim
rynku: w ub. roku sprzedano u nas 1450
dostawczych Fiorino i trochę ponad
2 tys. Doblo. Najmniejsza furgonetka
okazała się także podatna na adaptacje,
w czym pomaga wspomniany prosty
przekrój ładowni, a także opcje fabrycz-
ne. Jest wśród nich wzmocniony alter-
nator do zasilania agregatu chłodnicze-
go, co zostało w pełni wykorzystane.
Chłodnicze Fiorino stały się idealnymi
samochodami do własnego zaopatrze-
nia zakładów gastronomicznych, łatwe
do kupienia lub wynajęcia. Ten model
wybrało także wiele serwisów różnych
specjalności, bo można nim dojechać
najbliżej miejsca naprawy, a dłuższy
kurs pomiędzy kolejnymi umówionymi
klientami też jest możliwy dzięki niezłe-
mu komfortowi kabiny.

Samochody wielkości Doblo są jed-
nak bardziej uniwersalne, zabierają spo-
ro więcej ładunku i mogą pokonać z nim
dłuższe trasy. Lepiej także utrzymują
wartość rezydualną, co wpływa na wy-
sokość rat przy wynajmie długotermino-

Fiat Fiorino nie ma nawet 4 m długoś-
ci, a szerokość ledwie przekracza
1,7 m. Przy takich rozmiarach mieści
się w każdej luce na ulicy czy parkin-
gu. Równie sprawnie będzie przemiesz-
czał się np. jako samochód warsztato-
wy po placu zastawionym maszynami.
Przed skutkami niedoszacowania wy-
miarów chronią szerokie pasy na bo-
kach Adventure. Ta wersja ma dodat-
kowo osłonę spodu silnika, w razie jak-
by ten plac był mocno wyboisty.

Fiat Fiorino Cargo

przygoda w terenie przemys³owym

wym, stawki wyrównują się. Dlatego
pomysł znalazł naśladowcę tylko w For-
dzie; Fiat przez te lata utrzymywał efekt
skali produkcji dzięki dodaniu wersji
osobowej i współpracy z PSA, która
sprzedawała ten samochód w swojej
sieci jako Citroën Nemo i Peugeot Bip-
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Tylne drzwi 2-skrzydłowe mają węższą
część od strony chodnika, przez którą
można sięgnąć do ładowni nawet w sa-
mochodzie zastawionym od tyłu. Blo-
kadę z pozycji 90o zwalnia się dobrze
widocznymi i prostymi w użyciu rygla-
mi. Dużą pomocą, mimo swej skrom-
nej szerokości, są boczne drzwi odsu-
wane. Jak większe dostawcze Fiaty, Fio-
rino ma pionowe klamki, wygodne
w obsłudze.

per. Nie były one od początku oczkiem
w głowie sprzedawców, a w ub. roku
rozpoczął się proces dyskretnego wy-
cofywania Grupy z porozumienia. Jesz-
cze w 2015 r. zamówienia rozkładały się
mniej więcej po równo, zapewniając
produkcję ok. 80 tys. samochodów
rocznie, dostawczych i osobowych.
W 2016 r. PSA zamówiła dwa razy mniej,
niż rok wcześniej. Fiat wziął dla siebie
więcej, ale produkcja zmalała, a w przy-
szłości, rysującej się pod znakiem
współpracy PSA/Opel, może być tylko
gorzej. Z więlu rynków, w tym polskie-
go, Bipper/Nemo wycofano. We Francji
występują tylko w okrojonej gamie. Po-
nieważ Fiorino powstaje w tych samych
tureckich zakładach w Bursie, co best-
sellerowy Tipo, kierownictwo Tofas bę-

Kabina też przeszła face-lift, zmiany są drobne, ale na plus. Tu swobodnie mieszczą się 2 osoby, nawet kierowca wyso-
kiego wzrostu nie ma powodu do narzekań: regulacja fotela i kierownicy umożliwiają przyjęcie wygodnej pozycji. Sięgając
do listy opcji, tworzy się wręcz komfortowe miejsce pracy.

dzie miało niemały dylemat: utrzymać
produkcję, czy zwolnić sobie linie?

Póki co, korzystajmy z Fiorino! W ub.
roku Fiat wprowadził face-lift, ujednoli-
cając wygląd wersji ciężarowej i osobo-
wej, które mają teraz identyczny duży
zderzak przedni. Tym samym samo-
chód stał się dłuższy o ok. 10 cm i blis-
ko mu już do 4 m. Ofertę silników otwie-
ra benzynowy 77-konny, dostępny tak-
że w wersji 2-paliwowej benzyna-metan.
U nas nie zrobił kariery, w odróżnieniu
od konwersji na LPG dokonanej z bło-
gosławieństwem producenta. Drugi sil-
nik to turbodiesel 1,3 Multijet II w wersji
80 lub 95 KM. Obie mogą być uzupeł-
nione o pakiet Ecojet, opracowany
z myślą o obniżeniu zużycia paliwa.
Składają się na niego układ start/stop,

alternator wzbudzający się w chwilach
nadmiaru mocy i  pompa olejowa
o zmiennym wydatku. Fiat obiecuje ob-
niżenie zużycia paliwa do średnio 4 l/
100 km, ale nie mogliśmy tego spraw-
dzić w czasie testu: start/stop zadział
dokładnie raz, bo ma ogranicznik tem-
peraturowy. Alternator nie miał z kolei
wielu okazji do odpoczynku.

2,5
m3

 1x

1205 mm

1523 mm

1046 mm
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Bielski dieselek 1,3 Multijet sprawdza
się w lekkim Fiorino. Osiągnięcie Euro
6 nie wymagało zastosowania AdBlue,
tylko sprawniejszego EGR, który nieco
spowalnia reakcje silnika. Fiat obie-
cuje średnie spalanie 4,0 l/100 km,
ale lepiej przygotować się na litr wię-
cej.  Obsługa z wymianą oleju przy-
pada co 35 tys. km.

Pakiet Ecojet można połączyć z kom-
pletacją Adventure. Tą znamy z wcześ-
niejszego modelu: podwyższone zawie-
szenie, osłona spodu silnika, 15-calowe
koła aluminiowe z oponami M+S i układ
Traction+. To elektroniczna namiastka
blokady mechanizmu różnicowego, po-
legająca na przyhamowaniu koła wpa-
dającego w poślizg, by drugie mogło
przenieść napęd. Pomaga na umiarko-
wanie zaśnieżonej lub błotnistej na-
wierzchni, działa do prędkości 50 km/h,
przy której automatycznie wyłącza się
i ponownie trzeba go uaktywnić przycis-
kiem na tablicy przyrządów. Adventure
ma także szersze pasy ochronne na bo-
kach, które absolutnie powinny być
standardowe dla wszystkich Fiorino!
Zdaje się, że wcześniej dostawał też re-
lingi dachowe, które teraz są na bardzo
długiej, jak na samochód dostawczy, liś-
cie opcji.

Ta długość to nie tyle ukłon w stronę
użytkowników, co konsekwencja ogoło-
cenia wersji Base. Testowy Fiorino prze-
ciwnie, miał na pokładzie kilkanaście
pozycji wyposażenia poprawiających
samopoczucie kierowcy. Klimatyzacja,
radio z nawigacją, skórzane obszywki
na kierownicy i dźwigni zmiany biegów,
podłokietnik i pełna regulacja fotela:
zrobiło się małe, ale wręcz ekskluzyw-
ne miejsce pracy. Fotele są zaskakują-
co wygodne nawet przy dłuższych pod-
różach. Jest też gdzie podładować tele-
fon, z 12 V lub USB. Dobrze mieć go
pod ręką, jeśli to smartfon z nawigacją,
bo fabryczna radionawigacja, też efekt
ostatniej modernizacji, ma maleńki ekra-
nik, który na niewiele się przyda. Ale jest
Bluetooth, czyli można położyć kres
rozmowom z telefonem trzymanym
w ręku.

To wciąż jest samochód dostawczy, tu
pracuje się głównie z tyłu. Dostęp do
ładowni umożliwiają tylne niesymetrycz-
nie dzielone drzwi 2-skrzydłowe i bocz-
ne odsuwane. Przydatność tych drugich

ogranicza wygięcie przegrody kabiny,
wnikające do ładowni – przy małych wy-
miarach Fiorino było to nieuniknione. Po
podłodze jest do dyspozycji 152 cm dłu-
gości, ale powyżej wciąż można swo-
bodnie zmieścić paletę, nawet 100x120
cm: szerokość między wnękami kół to
105 cm. Podobna jest wysokość wnęt-
rza, jaką można w praktyce wykorzystać
ładując towar na palecie (maksymalny
wymiar podłoga-sufit to 120 cm). Jest ją
jak zamocować, Fiat przewidział aż
6 punktów w podłodze, ale nawet w bo-
gatej wersji nie dostaje się osłony
podłogi ani ścian ładowni, prowokująco
łyskających gołą blachą. Wykładzina
podłogi to kolejna opcja, za ok. 100 zł
netto, i będziemy utrzymywać, że pro-
ducent tej miary co Fiat powinien wrzu-
cać ją do środka, nawet jakby dealer
miał ją później wyjmować w razie kła-
dzenia sklejki czy izolacji.

Prawe boczne drzwi odsuwane są
obowiązkowe w bogatszych kompleta-
cjach Fiorino, można dokupić drugie.
W wersji 1,3 Multijet 95 KM samochód
ma ładowność podwyższoną do 660 kg
z kierowcą, co jest doskonałym rezulta-
tem. Do tego, może ciągnąć 1-tonową
przyczepę, a na dachu można ulokować
na poprzeczkach 90 kg netto. Do baga-
żu na dachu łatwiej sięgnąć, niż np.
w Doblo, ze względu na mniejszą wyso-

kość. Dostawczy Fiorino to nie zabaw-
ka, tylko krępulszczak, w małym ciele
jest naprawdę mocny duch roboczy.

Ta moc to nie tylko przenośnia: 95 KM
przy 4000 obr./min i 200 Nm momentu
dostępnego od 1500 obr./min napędzi
bez trudu nawet zestaw, który będzie
miał ponad 2,7 t. Jak wszystkie silniki
Euro 6, i ten działa z pewnym opóźnie-
niem względem poleceń kierowcy, ale
gdy dojdzie do znamionowych obrotów,
Fiorino rusza jak burza, co do dynamiki.
Owszem, potrafi być głośny przy więk-
szych prędkościach, ale to także kwestia
skrzyni 5-biegowej i szumu opon – tes-
towy egzemplarz miał zimówki.

Radość zmniejsza twarde zawiesze-
nie samochodu, który bez obciążenia
trzęsie niemiłosiernie. Do prowadzenia
nie można mieć jednak zastrzeżeń, na
dużych kołach i oponach o zwiększonej
przyczepności mały Fiacik mocno trzy-
ma się drogi i zachowuje przewidywal-
nie dla kierowcy nawet na zimowych
nawierzchniach.

Same zalety? Jeśli wybrać mocniej-
szego diesla, wyposażenie SX i pakiet
Adventure, trzeba szykować co najmniej
48,1 tys. zł netto. Ta cena nie obejmuje
wyposażenia, jakie już przyjęło się u nas
mieć w samochodzie dostawczym. Kli-
matyzacja przerzuci ją powyżej 50 tys.
zł, a bezwzględnie trzeba położyć coś
na podłodze ładowni, i czujniki cofania
wypadałoby dokupić, mimo niewielkich
wymiarów i zwrotności samochodu. Za
taką kwotę można przebierać pośród
Doblo, pojemniejszych, bardziej kom-
fortowych, z opcją kabiny 3-osobowej…
Dostawczy maluszek Fiata nie będzie
miał łatwo i niewykluczone, że nie do-
czeka się następcy, lub będzie to jakieś
elektryczne toczydełko. (WK)

Duża pojemność i ładowność przy
małych rozmiarach zewnętrznych

Wygodna i  dobrze urządzona
kabina

Twarde zawieszenie zmniejsza
komfort jazdy
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Ubiegły rok na polskim rynku należał
do Daily: blisko 6 tys. nowych reje-

stracji i dynamika r/r dwukrotnie prze-
wyższająca średnią rynkową to histo-
ryczny sukces. Niełatwo go poprawić,
ale centrala będzie nalegała, więc IVE-
CO Poland zorganizowała szkolenie dla
sprzedawców, by jeszcze zwiększyć ich
wiedzę o potencjale swojego samocho-
du.

Segmentem rynku, w jakim Daily bu-
szuje praktycznie bez rywali, jest DMC
5-7,2 t. Tu pojawiają się tylko japońskie
lekkie ciężarówki z konstrukcjami egzo-
tycznymi z punktu widzenia rynku euro-
pejskiego, wyłącznie podwozia pod za-
budowę. Choć mają swoje specyficzne
zalety, trudno im konkurować z podwo-
ziami Daily typu „C” pod względem tak
kluczowego parametru jak ładowność.
Najc ięższe Dai ly  70C mają ramę
podłużnicową z profilu ceowego o wy-
sokości 184 mm i grubości ścianki
5 mm, co daje kompromis idealny po-
między sztywnością podwozia a jego
masą własną. Zależnie od rozstawu
osi, nośność podwozia 70C wynosi od
4535 do 4629 kg, a tych rozstawów jest
5: 3450, 3750, 4100, 4350 i 4750 mm,

IVECO Daily wymiata do czysta
można wybrać optymalny do każdej
zabudowy.

Drugi element tej masowej optymali-
zacji to silnik 3-litrowy o mocy 132 kW
(180 KM) i momencie 430 Nm od 1500
obr./min. Ta wersja zgodna z normą
Euro VI napędza cięższe modele Daily,
w lżejszych jest dostępny także silnik
podwójnie doładowany 210 KM, który
może być korzystniejszy przy podziale
obowiązków między samochód i przy-
czepę. Obie wersje mogą opcyjnie
współpracować z unikalną w tym seg-
mencie 8-biegową skrzynią automa-
tyczną. Daily mogą ciągnąć przyczepę
3,5-tonową, o ile zostanie wyposażona
w aktywny układ hamulcowy. Dopusz-
czalne obciążenie osi p/t to 2500/5350
kg w modelu 70C.

Zalety ciężkich podwozi Daily najle-
piej zademonstrowała na pokazach to-
warzyszących szkoleniu firma Skibicki.
Jeden z najstarszych polskich produ-
centów wywrotek budowlanych oferuje
także lekkie zabudowy, znane przede
wszystkim w firmach komunalnych ob-
sługujących wywóz odpadów z małych
miejscowości lub dzielnic willowych.
W takich przypadkach liczą się zarów-

no duża ładowność i zwrotność, jak
i wygląd samochodu, nie przypomina-
jącego ciężarówki. Tym samym nie razi
mieszkańców, obawiających się o stan
dróg i chodników, a nie umiejących roz-
szyfrować oznaczenia typu. Przy czym
z reguły zaczyna się ono od „7”. Rodzi-
na podwozi C obejmuje modele 3,5-to-
nowe i 5-tonowe, a także te drugie reje-
strowane na 3,5 t, na co przez długie
lata przymykano oczy, nie wnikając
w ładowność pojazdu po zabudowie
wywrotką czy hakowcem. To pobłażanie
jest już na wyczerpaniu, lokalne władze
zlecające usługi potrafią liczyć, a służ-
by coraz częściej kontrolują masę lek-
kich pojazdów i karzą za przeciążanie.

Długie podwozie 7-tonowego Daily
może posłużyć do budowy pojazdu do
zbierania odpadów segregowanych

Żuraw Fassi F40 klasy 4 Tm to jeden z bardziej po-
pularnych modeli przy pracy z segregowanymi od-
padami, ale to nie ostatnie słowo producenta. Pod
koniec ub. roku na rynek wszedł model F40B o 100
kg lżejszy (530 kg) i zajmujący mniej miejsca na ra-
mie.

Skrzynia ma dzielone bur-
ty boczne, tylna otwiera
się automatycznie przy wy-
wrocie. Stosownie do wy-
magań służb komunal-
nych, firma Skibicki wypo-
saża ją w nadstawki, po-
mosty, opończe.

W lżejszych wywrotkach można dysku-
tować o wyższości przedniego lub tyl-
nego napędu, w tej klasie już nie ma
wyboru. Tylny most Daily może mieć
blokadę mechanizmu różnicowego,
wskazaną w tym zastosowaniu.
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Większy hakowiec
może podjąć pojemnik
o tonę cięższy. Stero-
wanie jest identyczne,
z kabiny, która powin-
na mieć w tym celu
tylną szybę. Ważne, by
zamówić skrzynię bie-
gów, do której można
dołączyć przystawkę
odbioru mocy umożli-
wiającą zasilanie insta-
lacji wysokociśnienio-
wej

Urządzenie hakowe HKS 4 ma łama-
ne ramię kątowe, mechanizm obejmu-
je jeden siłownik główny. Rama zabu-
dowy jest wykonana z wysokogatun-
kowej stali. Kontener jest pewnie pro-
wadzony na szeroko rozstawionych
rolkach.

i takie właśnie przygotowała firma, insta-
lując żuraw zakabinowy Fassi F40
i skrzynię samowyładowczą 3W, czyli
z 3-stronnym wywrotem. Skrzynia ma
wymiary (dł.xszer.) 4000x2100 mm, bur-
ty o standardowej wysokości 400 mm
mogą być uzupełnione o nadstawki
siatkowe. Podłoga skrzyni jest wykona-
na ze stali 18G2A o grubości 3 mm, bur-
ty z blachy 2 mm, profile wygina firma
we własnym zakresie, mając do tego

profesjonalne wyposażenie. Generalnie
Skibicki stawia na samowystarczalność
także co do np. okuć, produkując je
u siebie taniej i pod kontrolą. W instala-
cji hydraulicznej są stosowane podzes-
poły renomowanych producentów.

Na pozostałą konstrukcję skrzyni tak-
że użyto stali o podwyższonej wytrzy-
małości, zabezpieczając całość przed
korozją dwoma warstwami farby, po
uprzednim śrutowaniu.

Skibicki produkuje także 2 typy lekkich
urządzeń hakowych, zaczynając pro-
gram od HKS 4. Jego nominalny udźwig
to 3 t (maksymalny techniczny 4 t), masa
własna 550 kg i już z tego wynika, że
można go wprawdzie zamontować na
podwoziach 3,5÷5 t DMC, ale z punktu
widzenia zastosowania od razu pojawi
się pytanie: po co? Jeśli chodzi o dłu-
gość przewożonych kontenerów zgod-
nych z polskim standardem KP, o wyso-
kości haka 1200 mm, wynosi ona 3600
mm. Mechanizm hakowy jest zasilany
olejem pod ciśnieniem roboczym 15
MPa i tu się ujawnia przewaga Daily. Jako
jedno z niewielu podwozi w swojej klasie
może on mieć przystawkę odbioru mocy
przy skrzyni biegów, umożliwiającą na-
pęd pompy o takim ciśnieniu. Zasilanie
z bloku elektrohydraulicznego jest w tym
przypadku praktycznie niemożliwe.

Konstrukcja stalowa jest śrutowana,
gruntowana podkładową farbą epoksy-
dową i malowana farbą poliuretanową na
kolor z palety RAL zgodny z wymagania-
mi klienta. Większe urządzenie hakowe
HKS 5 jest montowane na podwoziach
5÷7,2 t DMC, jego nominalna ładowność
to 4 t, maksymalna techniczna 5 t. Uzys-
kano to dzięki podwójnym siłownikom
głównym, co wiąże się ze zwiększeniem
masy własnej do 750 kg. Ramię kątowe
jest w tym przypadku teleskopowane, ale
maksymalna długość kontenerów także
wynosi 3600 mm.(WK)

Skibicki uzupełnia podwozie o akcesoria przydatne przy pracy hakowcem: kosz
na siatkę, skrzynkę narzędziową, podesty robocze po obu stronach, dodatko-
we oświetlenie, zbiornik na wodę.



Na początku marca doszło
do ważnego wydarzenia w ni-
szowym światku producen-
tów środków t ranspor tu
ładunków ponadwymiaro-
wych. Faymonville, z siedzibą
w Luksemburgu, a zakładami
także w Belgii i w Polsce,
os iągnął  porozumien ie
w sprawie nabycia 100%
udziałów Industrie Cometto
S.p.A z w Borgo San Dalmaz-
zo w północnych Włoszech.

Założona w 1954 r., Comet-
to jest nie mniej znanym pro-
ducentem sprzętu do cięż-
kich przewozów, cenionym
zwłaszcza za moduły trans-
portowe, w tym samobieżne.
Firma dostarcza specjalne
rozwiązania do przemiesz-
czania najcięższych elemen-
tów, m.in. konstrukcji statków
i instalacji przemysłowych.
Cometto zasłynęła na świecie
w latach 80. jako dostawca
modułów transportowych dla
NASA, przewożących wahad-
łowce, i rakiety nośne progra-
mu Ariane w latach 90. Kilka
lat temu Feber podejmował
próby zbliżenia jej do polskie-
go rynku, ale Włosi twardo
trzymali się swoich wysubli-
mowanych, jednostkowych
rozwiązań i źle na tym wyszli.
Ostatnie lata nie były pomyśl-
ne dla firmy.

„Decyzja podjęta w ostat-
nich dniach przez spółkę Co-
metto, przekazania zakładu
Borgo San Dalmazzo do wie-
lonarodowej rodziny belgij-
skiego Faymonville, ma na
celu zabezpieczenie przy-
szłości firmy i ochronę obec-
nego poziomu zatrudnienia.
Choć trudna i bolesna, wyda-
je się jedynym możliwym spo-
sobem, by przejść do odbu-
dowy po stagnacji przycho-
dów i nadać firmie nowy im-
puls wzrostu. Umowa przewi-
du je  zmianę własnośc i
w kwietniu 2017. Pomimo
nadwyżki budżetu w 2016 r.,
w ostatnich latach Cometto
S.p.A. doświadczyło drama-

nville zaczyna się od marki
MAX Trailer, po którą są pro-
dukowane naczepy o ładow-
ności 15÷60 t. Faymonville
jest specjalistą ds. rozwiązań
transportowych od 30 do
1000 t. Integracja Cometto
z Faymonville będzie korzyst-
na dla obu firm: Faymonville
połączy swoją wiedzę o pro-
cesach produkcy jnych
z know-how Cometto w seg-
mencie modułów samobież-
nych.

Zarządzanie jakością Fay-
monville będzie oddziaływać
nie tylko na produkcję, ale

Faymonville Group przejmuje COMETTO!

tycznego spadku obrotów
(z ponad 40 mln euro do po-
niżej 30 mln), co w konse-
kwencji spowodowało reduk-
cję zatrudnienia z ponad 200
do 150 pracowników i groźbę
dalszych zwolnień. Przyczyny
tej negatywnej tendencji to
mniejsze obroty zarówno
u tradycyjnych klientów, jak
również po stronie nowych
rodzin produktów opracowa-
nych, by to zrekompenso-
wać! Pierwotny zamiar prze-
jęcia przez Faymonville ok.
50% udziałów Cometto S.p.A
uznano za nieopłacalny. Po-
łączenie  dwóch różnych
struktur wymagałoby bardzo
z łożonego zarządzania
przedsiębiorstwem w celu
zdefiniowania nowych priory-
tetów i wprowadzenia no-
wych metod pracy, zgodnych
z tymi, jakie są w Faymonvil-
le. Struktura korporacyjna
ułatwi osiągnięcie w jak naj-
krótszym czasie najlepszych
wyników, a w konsekwencji
wzrostu obrotów i zatrudnie-
nia w obu firmach." – wyjaśnił
Leonardo Ghinamo, prezes
Cometto S.P.A.

Łącząc Faymonville z Co-
metto, Grupa Faymonville in-
westuje w nowe segmenty
produktów i uzupełnia swoją
ofertę o moduły samojezdne.
Rodzina produktów Faymo-

również na badania i rozwój,
świadczenie usług na całym
świecie i dostawy części za-
miennych, by zapewnić klien-
tom najlepsze produkty i naj-
wyższą jakość usług. „Wyni-
kiem będą wyższe zdolności
produkcyjne i poprawa jako-
ści. To przejęcie znacząco
zwiększy naszą pozycję ryn-
kową "– cieszy się Alain Fay-
monville, prezes Grupy Fay-
monville. Dzięki temu przeję-
ciu Grupa może zaoferować
swoim klientom środki trans-
portu ładunków od 15 do 15
tys. t, a nawet cięższych.

Cometto jest cenionym dostawcą samobieżnych modu-
łów do transportu najcięższych instalacji przemysłowych.

Spotkanie w nowej rodzinie na tle plakatu z wa-
hadłowcem kosmicznym przewożonym na mo-
dułowej platformie Cometto. Po lewej trójka
managerów włoskich; Anne Faymonville rozpo-
czyna grupę nowych właścicieli.
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Konstrukcje środków transportu



Wśród zdobywców nagród
jest nasz TT-Thermo King, naj-
lepszy w usługach posprzeda-
żowych. Najlepszy dealer
agregatów naczepowych był
w Irlandii, z napędem włas-
nym we Francji, nagrodę za
sprzedaż agregatów napędza-
nych od silnika zdobył Clima-
te Control LLC z Rosji. Po raz
pierwszy była okazja do wy-
różnienia dealerów Frigoblock
i też ciekawe: najlepszy był
Paris Froid Service.

Wszystkie nagrody za 2016
r. zostały wręczone dealerom,

W Emilianowie k. Radzymi-
na rozpoczęła się budowa
nowego punktu Mercedes-
Benz Trucks. Będzie to naj-
bardziej zaawansowany tech-
nologicznie, o największej
pojemności i wydajności au-
toryzowany serwis samocho-
dów ciężarowych MB w Pol-
sce. Nowy obiekt będzie spe-
łniać wszystkie najnowsze
standardy, a ponadto będzie
charakteryzował się wysoką
wydajnością i zastosowaniem
najnowszych rozwiązań tech-
nologicznych. Ma także im-
ponować pojemnością.

Mercedes-Benz Polska
i generalny wykonawca IDS
BUD S.A. planują zakończe-
nie budowy na koniec 2017 r.,
a przeniesienie działalności
z obecnie wynajmowanego
terenu przy ul. Inowłodzkiej
do własnej siedziby w Emilia-
nowie ma odbyć się na po-
czątku 2018 r. „Polski rynek
samochodów ciężarowych
nieustannie się rozwija, przez
co zyskuje na znaczeniu dla
Mercedes-Benz. Według da-
nych Eurostatu 25% przycho-
du w branży transportowej
w Europie generują polskie
firmy. Dlatego inwestycja ta
wynika bezpośrednio ze stra-
tegii Daimlera, która zakłada
podążanie za potrzebami roz-
wijającego się rynku w Polsce
poprzez rozwój sieci dealer-

skiej. Nie jest to z pewnością
ostatnia inwestycja Daimlera,
jeśli chodzi o usługi serwiso-
we w Polsce” – mówi Przemy-
sław Rajewski, Dyrektor Za-
rządzający Mercedes-Benz
Trucks.

Decyzja o lokalizacji serwi-
su w Emilianowie nie jest
przypadkowa. Jest on poło-
żony blisko trasy S8, to spra-
wia, że dojazd będzie wygod-
ny i szybki, a jednocześnie
łatwo dostępny dla porusza-
jących się tranzytem kierow-
ców do krajów nadbałtyckich.
Punkt będzie wyposażony
w najnowocześniejsze roz-
wiązania potrzebne do obsłu-
gi pojazdów ciężarowych, do-
skonale wyszkoloną załogę,

ponadto magazyn części za-
miennych, magazyn opon,
myjnię, a w części przezna-
czonej dla klientów strefę,
w której kierowcy będą mogli
odpocząć, a nawet przenoco-
wać w wygodnych pokojach.

Thermo King wyróżnił naj-
lepszych dealerów z regionu
Europy, Bliskiego Wschodu i
Afryki (EMEA) za znaczące
osiągnięcia w 2016 r. Najwyż-
sze wyróżnienie, tytuł Deale-
ra Roku 2016, zostało przy-
znane firmie Frigicoll z Hisz-
panii. „Frigicoll ma wyjąt-
kową, rozbudowaną i wciąż
rozwijającą się sieć obsługi
obejmującą 55 punktów ser-
wisowych, które całodobowo
i przez 7 dni w tygodniu do-
konują  t rudnych napraw
sprzętu głównych klientów.

Będąca dealerem Thermo
King od 1982 r., grupa Frigi-
coll nieustannie wprowadza
innowacyjne produkty i usłu-
gi, aby poszerzać grono od-
biorców i jednocześnie na-
wiązywać silne więzi z klien-
tami” - mówi Karin De Bondt,
wiceprezes i dyrektor gene-
ralny Thermo King EMEA.

Tytuł Dealera Roku przyzna-
no firmie Frigicoll już po raz 3.,
wcześniej wyróżniono ją w la-
tach 2011 i 2014. W 2015 r. fir-
ma uzyskała tytuł Dealera
Roku agregatów do naczep.

Chcemy zapewnić najlepsze
warunki zarówno naszym
pracownikom, jak i kierow-
com” – dodaje Wojciech Wi-
lusz, Kierownik Serwisu Sa-
mochodów Ciężarowych Mer-
cedes-Benz Warszawa.

którzy osiągnęli najlepsze wy-
niki we wszystkich aspektach
wydajności, a jednocześnie
zapewnili najwyższą jakość
obsługi klienta. Pod uwagę
wzięto programy szkoleń dla
klientów, zrozumienie ich po-
trzeb klienta dostarczanie od-
powiednich rozwiązań.

Dzięki 500 punktom usłu-
gowym w 75 krajach EMEA
i rosnącej sieci certyfikowa-
nych dealerów Thermo King
zapewnia spokojny sen prze-
woźnikom produktów wrażli-
wych na temperaturę.
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Warsztat
Powstaje nowy serwis Mercedes-Benz

Thermo King nagradza dealerów

Nowy serwis w Emilianowie będzie miał 5 tys. m2

powierzchni pod dachem.
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Wokół OPONY

Goodyear po raz kolejny
został dostawcą opon dla fir-
my logistycznej Ewals Cargo
Care, która przedłużyła trwa-
jącą od ponad 20 lat współ-
pracę. Obejmujący całą Euro-
pę kontrakt dotyczy dostawy
opon do 3 tys. naczep i 550
ciągników, a także pełnego
zakresu usług oponiarskich
świadczonych w ramach
programu Goodyear Fleet-

Goodyear i Ewals kontynuują współpracę

Odpowiednie opony zwięk-
szają bezpieczeństwo jazdy
i pomagają obniżyć koszty
operacyjne: potwierdzają to
europejskie firmy transporto-
we, które wybrały opony Con-
ti Hybrid i uzyskały oszczęd-
ności na paliwie zarówno
w transporcie regionalnym,
jak i długodystansowym.

Jednym z przewoźników
wykorzystu jących opony
Conti Hybrid w ciągnikach
siodłowych i naczepach jest
holenderska firma Den Har-
togh,  spec ja l izu jąca s ię
w transporcie chemikaliów.
Założone w 1920 r. przedsię-
biorstwo w siedzibą w Rotter-
damie i 36 oddziałami na ca-
łym świecie dysponuje flotą
550 ciągników siodłowych,
400 naczep-cystern i 900 na-
czep podkontenerowych, za-
rządza też 18,5 tys. tank-kon-
tenerów. „Bezpieczne poru-
szanie się pojazdów w każ-
dych warunkach pogodo-
wych jest dla nas najwyższym
priorytetem, dlatego potrze-
bujemy najlepszych opon do-
stępnych na rynku. Dzięki
oponom Conti Hybrid nasi
kierowcy czują się pewnie
i bezpiecznie na trasie. Conti
Hybrid doceniliśmy także za
niskie zużycie paliwa” – wyja-
śnił Hans den Hartogh, odpo-
wiadający za dział Trucking &
Equipment Services firmy.

Belgijski spedytor Eska-
t rans spec ja l izu jący s ię
w transporcie kontenerów

Floty transportowe wybierają Conti Hybrid

W zestawach cysternowych i z tank-kontenerami opony
nie mają łatwo i fakt, że Den Hartogh wybrała do tej robo-
ty Conti Hybrid, jest bardzo dobrą rekomendacją.

Conti Hybrid to opony do szerokiej gamy pojazdów cięża-
rowych o dużej ładowności. Zapewniają maksymalne prze-
biegi, zoptymalizowane opory toczenia i znacznie niższe
zużycie paliwa. Dzięki temu operatorzy flot mogą zopty-
malizować koszty eksploatacji taboru i zapewnić mu wy-
soką wydajność kosztową.

także polega na oponach
Continental. Jego flotaskłada
się z 38 ciągników siodło-
wych i ponad 40 podwozi
podkontenerowych. Opony
Conti Hybrid w rozmiarze
315/70 R22,5 są wykorzysty-
wane na osiach kierowanych
i napędzanych, a rozmiary
385/55 R22,5 i 385/65 R22,5
na osiach naczepowych. „Na-
sze pojazdy wyposażamy
w opony bieżnikowane Con-
tiRe Hybrid, ponieważ zależy
nam na ograniczeniu emisji
CO2. Opona Conti Hybrid
HD3 w wersji bieżnikowanej
na gorąco jest dla nas najlep-
szym rozwiązaniem nie tylko
ekologicznym, ale i ekono-
micznym” – zachwala Steven
Meeus, właściciel Eskatrans.

„Gama opon Conti Hybrid
została zaprojektowane tak,
by idealnie sprawdzać się za-
równo w transporcie regional-
nym, jak i długodystanso-
wym. Naszym celem było
maksymalne wydłużen ie
przebiegów opony i zwięk-
szenie zdatności do bieżniko-
wania, by ułatwić operatorom
flot optymalizację kosztów
w sposób zrównoważony.
Bardzo się cieszymy, że ten
cel został osiągnięty, a floty
transportowe tak chętnie ko-
rzystają z naszych produk-
tów” – skomentował Frank
Walloch, szef działu rozwoju
opon do samochodów cięża-
rowych i autobusów w Conti-
nental w regionie EMEA.

First. „Kompleksowy zestaw
usług dla pojazdów ciężaro-
wych na terenie UE, połączo-
ny z internetowym progra-
mem monitorowania ogumie-
nia, idealnie trafia w nasze
potrzeby, dlatego podjęliśmy
decyzję o kontynuacji 20-let-
n ie j  współpracy z  Good-
yearem.  W przeszłości współ-
pracowaliśmy przy rozwoju
opony w rozmiarze 435/50

R19,5, a ostatnio przy wpro-
wadzeniu jej nowej wersji
z wbudowanym chipem RFID.
Jesteśmy przekonani, że za-
stosowanie tej technologii
pomoże lepiej monitorować
nasze opony, a w rezultacie
obniżyć koszty.

Kolejnym znaczącym kro-
kiem naprzód w tym zakresie
jest nowo opracowany przez
Goodyeara rejestr eJob. Sys-

tem na bieżąco przekazuje
informacje o wszelkich pra-
cach, wprowadzanych przez
wykonawcę za pomocą urzą-
dzenia PDA w dowolnym
miejscu w Europie. Jesteśmy
przekonani, że przedłużenie
kont raktu  zapewni  nam
dalszą, owocną współpracę”
– powiedział Bart Van Rens,
menedżer w Ewals Fleetcon-
trol.
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Ewals Cargo Care ma 49 przedstawicielstw w 13 krajach Europy i jest liderem rynku
w usługach logistyki samochodowej. Dostawy na czas są kluczem w tej branży, dlatego
tak ważna jest dla firmy niezawodność, na którą wpływają opony i ich utrzymanie. Wyso-
kiej jakości produkty Goodyear, innowacyjne rozwiązania i specjalistyczne usługi pomogą
Ewals osiągać kolejne sukcesy.

Większość floty Ewals to
naczepy Mega o pojemności
100 m3. Goodyear dostarcza
do nich opony KMAX T RFID
435/50 R19,5”, wyróżniające
s ię  d ług imi  przeb iegami
i wbudowanym chipem radio-
wym. Jest to ważny element
systemu zarządzania opona-
mi Ewals, ponieważ chipy
łączą się z opracowanym
przez Goodyear interneto-
wym systemem FleetOnline-
Solutions. Wśród zalet tego
rozwiązania należy wymienić
przede wszystkim skrócenie
przestojów oraz większe bez-
pieczeństwo i kontrolę nad
ogumieniem. Kontrakt obej-
muje również inne rozmiary
opon Goodyear.  Ponadto
marka dostarczy ciężarowe
opony zimowe Goodyear UL-
TRA GRIP MAX, przeznaczo-
ne do naczep pracujących
w krajach skandynawskich.

Usługi dla Ewals wykonuje
ogólnoeuropejska sieć ponad
2 tys. warsztatów Goodyear
TruckForce; w ofercie jest
również całodobowa pomoc
drogowa ServiceLine 24h

i program zarządzania opo-
nami FleetOnlineSolutions.
„Z przyjemnością kontynu-
ujemy wieloletnią współpracę
z Ewals. Goodyear i Ewals
wypracowały partnerstwo,
które przynosi duże wzajem-

ne korzyści. Nie tylko dostar-
czamy opony i wykonujemy
usługi oponiarskie, lecz także
współpracujemy przy rozwo-
ju nowych produktów, które
przynoszą innowacyjne roz-
wiązania i pomagają firmie

Ewals zwiększyć wydajność
floty przy jednoczesnym ob-
niżeniu kosztów operacyj-
nych” – powiedział Waldek
Jarosz, dyrektor ds. rozwią-
zań flotowych w Goodyear
w regionie EMEA.

Opony KMAX do naczep z niską platformą
Goodyear rozszerza ofertę

opon o długich przebiegach
KMAX T o 5 rozmiarów do na-
czep z niską platformą, na
koła 17,5”. Opony mogą być
użytkowane przez cały rok,
nawet w okresie zimowym:
potwierdzeniem tego jest
symbol 3PMSF.

Naczepy z niską platformą
lub rampą załadunkową są
najczęściej wykorzystywane
do przewozu dużych lub cięż-
kich ładunków, jak urządzenia
budowlane czy rolnicze, a tak-
że do transportu długich, nie-
podzielnych elementów, np.
części turbin wiatrowych. Ma-
jąc na uwadze specyfikę tego
transportu i stojące przed kie-
rowcami wyzwania, inżyniero-
wie Goodyear zaprojektowali
opony, które sprostają nawet
najtrudniejszym warunkom na
drodze, zapewniając długie
przebiegi.

Specjalne zaprojektowany
profil bieżnika opon KMAX T
zapewnia optymalne rozłoże-
nie ciśnienia w strefie kontak-
tu z nawierzchnią, co przekła-
da się na długie przebiegi,
równomierne zużycie i niskie
opory toczenia. Ponadto solid-
na konstrukcja z 4 żebrami
umożliwia optymalne rozłoże-
nie naprężeń w strefie kontak-
tu,  typowych dla naczep
z niską platformą, na szerokiej
powierzchni. Z kolei wzdłużne
lamele w klockach bieżnika
gwarantują przyczepność na
mokrych i  śnieżnych na-
wierzchniach, zapewniając
całoroczne osiągi. Doskonała
przyczepność to także zasłu-
ga zygzakowatych rowków,
które tworzą wiele krawędzi
zapewniających styczność
żeber obwodowych z na-
wierzchnią. Przekrój rowków
ułatwia usuwanie kamieni.

Mając na uwadze trudne
warunki, w jakich pracują na-
czepy, specjalnie przystoso-
wano konstrukcję stopki, by
zwiększyć trwałość osnowy.
Skład mieszanki bieżnika do-
brano w taki sposób, by wy-
trzymywał duże naprężenia,
zapewniając przy tym długie
przebiegi, trwałość i podat-
ność na bieżnikowanie.

Nowe opony KMAX T do
naczep z niską platformą są
dostępne w następujących
rozmiarach: 205/65 R17,5
(z dwoma indeksami nośności
i prędkości), 245/70 R17,5,
215/75 R17,5 i 235/75 R17,5.
Odznaczają się one także do-

skonałymi właściwościami
pod względem oporów ruchu
i przyczepności do mokrej na-
wierzchni, nie wychodząc po-
niżej oceny „C” na etykiecie
unijnej. Tylko opony 65% mają
dwie falki za 71 dB hałasu,
pozostałe jedną i 69 dB.

Rodzina opon naczepowych
KMAX T obejmuje także je-
den rozmiar na koła 19,5”
(435/5) i 5 na koła 22,5”
(385/55, 385/65, 425/65,
445/65).
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Michelin odświeżył ofertę
opon X Multi do transportu
regionalnego i dalekodystan-
sowego. Po raz pierwszy w tej
rodzinie pojawiły się opony
na oś k ierowaną Mul t i  F
w rozmiarze 385/55 R22,5.
W porównaniu z oponą auto-
stradową Michelin Energy
Antisplash XFA2, w miesza-
nym zastosowaniu zapew-
niają one o 20% większe
przebiegi, przyczyniając się
do obniżenia kosztów opera-
cyjnych. Nowością jest także
opona naczepowa Multi T2
385/55 R22,5. Gamę uzupe-
łniają Multi D na oś napę-
dową i Multi Z na wszystkie
osie, w rozmiarze 315/70 R
22,5. Wszystkie opony mają
oznakowanie M+S i 3PMSF.
Dodatkowo, wszystkie nowe
wersje zawierają chip RFID
do identyfikacji elektronicz-
nej.

Opona Michelin X Multi F na
osie kierowane charakteryzu-
je się większą trwałością, za-
pewniając mobilność w każ-
dych warunkach pogodo-
wych. Główne cechy bieżnika
to głębokie lamele delta, któ-
re zapewniają doskonałą przy-
czepność w warunkach zimo-
wych, na mokrej, śliskiej lub
oblodzonej nawierzchni. La-

Michelin odświeża rodzinę X MULTI
mele są usytuowane pod ta-
kim kątem względem kierunku
jazdy, by zapewnić równo-
mierne zużycie. Szersza o 6
mm w porównaniu z XFA2
ENERGY powierzchnia styku z
nawierzchnią również przy-
czynia się do zmniejszenia zu-
życia. Nowa mieszanka gumy
zapewnia wysoką przyczep-
ność, a niski opór toczenia
umożliwia zmniejszenie zuży-
cia paliwa. Znajduje to od-
zwierciedlenie w ocenie B na
etykiecie europejskiej.

Michelin X Multi T2 na osie
naczepowe w rozmiarze 385/
55 R22,5 osiągają o 20%
większe przebiegi w porów-
naniu z poprzednikiem. Za-
wdzięczają to dwóm techno-
logiom Michelin. REGENION
to samoregenerujące lamele,
które przy dużej wysokości
bieżnika zapobiegają jego
deformacji, a po częściowym
zużyciu odsłaniają kolejne
krawędzie,  zapewnia jące
dobrą przyczepność. W ten
sposób połączono dobre
właściwości trakcyjne z re-
dukcją oporów toczenia.
W celu wykonania skompliko-
wanego kształtu lameli odna-
wiającej się wraz ze wzrostem
zużycia, do produkcji form
wulkanizacyjnych wykorzy-

Całą rodzina Michelin X
Multi podlega pod firmową
koncepcję „4 żyć opony”.
Mocny karkas umożliwia kil-
ka cykli użytkowania przy
wykorzystaniu pogłębiania
i bieżnikowania.

stano drukarki 3D. CARBION
to szczególnie jednorodna
mieszanka gumowa
bieżnika, która zwięk-
sza odporność na
ścieranie i zmniejsza
opór toczenia. Także
tutaj szerokość styku
bieżnika opony z na-
wierzchnią jest więk-
sza o 6 mm. W euro-
pejskiej ocenie ety-
kietowej Michelin X
Multi T2 ma B za przy-
czepność do mokrej
nawierzchni i opór tocze-
nia, a 70 dB hałasu jest
wynikiem bardzo dobrym.

Na osie napędowe Michelin
proponuje X Multi w wymiarze
315/70 R22,5 W porównaniu
do poprzednika Multiway 3D
XDE przedłużono żywotność
nawet o 20% dzięki nowym
opatentowanym mieszankom
gumowym. Michelin X Multi D
także mają bieżnik w techno-
logi i  REGENION z różnie
ukształtowanymi lamelkami
mających na celu zwiększe-
nie bezpieczeństwa do ostat-
niego kilometra. Zastosowa-
no także karkas nowej gene-
racji, z dodatkowym opasa-
niem z cienkich drutów stalo-
wych POWERCOIL zapewnia-
jącym wysoką odporność

na odkształcenia i uszkodze-
nia.

Michelin X Multi Z w rozmia-
rze 315/70 R22,5 osiąga więk-
sze do 15% przebiegi w po-
równaniu z poprzedniczką
Multiway 3D XZE. W oponie
wykorzystano technologie
REGENION i InfiniCoil, sta-
lową linkę nawiniętą w opasa-
niu.

Sava wprowadza wydajną
i niezawodną oponę letnią
Trenta 2 do lekkich pojazdów
użytkowych.  Tym samym
marka rozszerza asortyment
o 4 dodatkowe rozmiary,
dzięki temu operatorzy flot
będą mieć do wyboru 19 roz-
miarów ogumienia.

Sava Trenta 2 wyróżnia się
d łuższymi  przeb iegami ,
lepszą efektywnością pali-
wową i trwałością, co przekła-
da się na niższe koszty eks-
ploatacji i oszczędności dla
przedsiębiorców. Kontur typu
Mul t i -Radius  zapewnia
dłuższą i szerszą powierzch-

Sava Trenta 2 do samochodów dostawczych
nię styku opony z podłożem
i wpływa na równomierny roz-
kład ciśnienia wewnątrz ogu-
mienia, co przekłada się na
wolniejsze zużycie bieżnika.
Trenta 2 charakteryzuje się
też dobrym prowadzeniem na
suchej nawierzchni i skró-
coną drogą hamowania ob-
ciążonego pojazdu. To zasłu-
ga pełnych, zewnętrznych
klocków bieżnika, które dzię-
ki prostej i solidnej budowie
zapewniają lepsze przeno-
szenie sił. Opona utrzymuje
także doskonały kontakt na
mokrych nawierzchniach.
Odpowiadają za to optymal-

nie rozmieszczone obwodo-
we rowki, które szybko prze-
chwytują i  odprowadzają
wodę z bieżnika, zwiększając
bezpieczeństwo. Wzmocnio-
ne krawędzie zwiększają
przyczepność na mokrych
drogach, nawet gdy pojazd
jest mocno obciążony.

W palecie opon Trenta 2 są
3 rozmiary na koła 14-calowe,
4 na koła 15-calowe i pełen
zestaw 16-calówek, od 185/75
R16C 104 R po 215/60 R16C
103 T. Szacuje się, że Trenta 2
pokryje 92% rozwijającego się
rynku opon letnich do lekkich
pojazdów użytkowych.
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Z okazj i  targów autobu-
sowych zorganizowanych

przez Ptak Warsaw Expo, za-
rząd EvoBus Polska zaprosił
na konferencję prasową, by
pochwalić się dobrymi wyni-
kami i zaprezentować plany
na ten rok. Firma sprzedała
w ub. roku 327 nowych auto-
busów o DMC powyżej 8 ton,
w tym ponad 200 autokarów
turystycznych i 120 pojazdów
miejskich. Antonio Cavotta,
CEO EvoBus Polska, ocenił:
„Jesteśmy bardzo zadowole-
ni z podsumowania 2016 r.
Wiele osiągnęliśmy i chcemy
nadal utrzymywać naszą po-
zycję na rynku, intensyfikując
jednocześnie aktywności
prowadzące do spełniania
oczekiwań Klientów. Nadal
rozbudowujemy działalność
w usługach serwisowych
OMNIplus i w sprzedaży au-
tobusów używanych.“

Udział rynkowy blisko 30%
jest na poziomie tego, jaki
EvoBus ma w Europie Za-
chodniej. Szczególnie musi
cieszyć pozycja zdobyta
w segmencie autobusów
turystycznych: więcej niż co
drugi nowy pojazd kupiony
u nas w ub. roku był marki
Mercedes-Benz lub Setra. To
kolejny rok z przyrostami,
choć nie stymulowało ich wy-
darzenie na miarę Euro 2012.
Zadziałał inny mechanizm.

Najlepszy rok w historii EvoBus Polska

„Mamy w Europie 650 punk-
tów serwisowych, z czego 15
znajduje się w Polsce. To sieć
z kwalifikacjami i kompeten-
cjami, na które stawiamy
w naszych planach. Wspie-
ra ją centralny magazyn
części zamiennych w Ulm, ze
130 tys. pozycji dostępnych
w ciągu doby dla klientów
w Polsce” – chwalił zaplecze
techniczne EvoBus prez. Ca-
votta. Przypomniał także
o możliwości obniżenia
kosztów utrzymania tech-
nicznego przy wykorzystaniu
oryginalnych części na wy-
mianę, tańszych, a gwa-
rancją producenta.

Polska, jako kraj bezpieczny
i o infrastrukturze gastrono-
miczno-hotelarskiej na nie-
złym poziomie stała się atrak-
cyjnym miejscem dla zagra-
nicznych turystów. O ile ruch
turystyczny w Europie zwięk-
szył się o 2%, to w samej Pol-
sce wzrósł o ponad 7%. W ub.
roku gościliśmy 28 mln tury-
stów, z których wielu korzysta-
ło z połączeń autokarowych
jako niedrogich, bezpiecz-
nych i door-to-door. Stąd też
wynik: 137 autokarów MB i 68
Setra, jakie trafiły w ub. roku
zarówno do przewoźników
tradycyjnie przywiązanych do
obu marek koncernu, jak i do

kilku nowych odbiorców. „Au-
tobusy Mercedes-Benz i Setra
cieszą się sprawdzoną, dobrą
opinią na rynku pod wzglę-
dem niezawodności, bezpie-
czeństwa i ekonomiczności.
Dlatego są atrakcyjnymi pro-
duktami również dla przewoź-
ników oferujących przewozy
na trasach dalekobieżnych” –
stwierdził Antonio Cavotta.

Zadowalające są również
wyniki sprzedaży autobusów
miejskich, wśród których naj-
większym powodzeniem cie-
szyły się przegubowe Conec-

to wybrane przez dużych
operatorów prywatnych. Są
już dobrze widoczne na uli-
cach Warszawy i Krakowa,
gdzie używa ich Mobilis. Po-
nad 20 Citaro wybrały z kolei
miejskie zakłady komunika-
cyjne Gdańska. W tym roku
do oferty wszedł nowy Co-
necto, zaprezentowany po
raz pierwszy w Warszawie
w połowie ub. roku. Liczy się
na jego sukcesy w tegorocz-
nych przetargach; w przy-
szłym roku wzmocni  go
Conecto NGT.
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Równie prężnie rozwija się
sprzedaż autobusów używa-
nych, realizowana przez mar-
kę BusStore: klienci kupili 62
pojazdy w ramach oferty Evo-
Bus Polska. Nabywcy cenią
także oferowane usługi, co
znalazło odzwierciedlenie we
wzroście liczby zawartych
umów serwisowych OMNI-
plus oraz umów leasingowych
i o finansowanie realizowa-
nych przez koncernową spół-
kę Mercedes-Benz Bank.

Wzrost rynku przewozów dalekobieżnych z Europy Zachodniej powoduje wprowadzanie
do oferty coraz większej liczby tras z i do Polski, a to ma swoje odzwierciedlenie w sprzeda-
ży firm produkujących autokary, w tym w EvoBus.

W ub. roku sprzedano 60 pa-
kietów serwisowych OMNI-
plus, co jest uważane do
dobry wskaźnik w odniesie-
niu do liczby dostarczonych
w tym czasie autokarów.

EvoBus Polska oczekuje, że
w tym roku utrzyma się stabil-
na sytuacja na rynku autobu-
sów o DMC powyżej 8 ton.
Pierwsze dostawy 15 autobu-
sów miejskich są tego sygna-
łem i dobrze rokują na wynik
całego roku. „Nadal będzie-

my konsekwentnie pracować
nad jeszcze lepszym ukierun-
kowaniem naszych działań na
potrzeby Klientów przez wie-
lorakie działania obejmujące
zarówno proces sprzedażo-
wy, jak i usługi posprzedażne”
–  obiecuje Antonio Cavotta.

Ubiegłoroczną technolo-
giczną perełką w Daimler Bu-
ses był Mercedes-Benz Futu-
re Bus z układem CityPilot
umożliwiającym częściowo
autonomiczną jazdę. Pod-

Prezes Cavotta zaczął swe wystąpienie od prezentacji Future Busa, który był dużym wyda-
rzeniem ub. roku, zapowiadającym przyszłość autobusów miejskich widzianą przez MB.
To nie tylko układ CityPilot: zupełnie nowa jest koncepcja wnętrza, a nawet wejścia. Lus-
terka zewnętrzne zastąpiono układem kamer i monitorów. Na premierowej trasie auto-
bus spełnił wymagania autonomiczności 2. stopnia, wykorzystując pozycjonowanie wzglę-
dem otoczenia za pomocą GPS, czujników radarowych i 14 kamer stereoskopowych.

czas premierowej  jazdy
w Amsterdamie Future Bus
pokonał bezbłędnie 20 km na
obfitującej w zakręty trasie
BRT (Bus Rapid Transit, sys-
tem z oddzielnym pasem dla
autobusów), pod kontrolą
komputera.  Rozpoznawał
przeszkody i hamował auto-
matycznie, wjeżdżał na przy-
stanki z dokładnością co do
centymetra i komunikował
się z sygnalizacją świetlną.
Wraz z początkiem kolejnej
dekady CityPilot ma trafić do
produkcji seryjnej jako sys-
tem asystujący, sprawiając,
że lokalna komunikacja pub-
liczna będzie działać bez-
pieczniej i sprawniej. Jedno-
cześnie system będzie kon-
sekwentnie udoskonalany
z myślą o zastosowaniach na
miejskich t rasach BRT.
Łącznie na dalszy rozwój au-
tobusów miejskich koncern
zamierza przeznaczyć od
2016 do 2020 r. około 200
mln euro.

Kolejnym aspektem, na
którym skupiają się działania
Daimler Buses, jest udosko-
nalanie układów napędu.
W przyszłym roku Mercedes-
Benz wprowadzi do produk-
cji seryjnej elektryczny auto-
bus miejski. Prototypy są już
produkowane, równolegle są
prowadzone negocjacje
z klientami na temat nowych
pojazdów i specyficznych
wymagań ich przyszłych na-
bywców. W rozmowach
uczestniczą eksperci z działu
Daimler Buses Mobility Solu-
tions, którzy doradzają klien-
tom w konkretnych kwestiach
związanych z mobilnością
elektryczną i tzw. connectivi-
ty. Pozwala to na ustalenie
optymalnej konfiguracji po-
jazdu i precyzyjne dostoso-
wanie autobusu do topogra-
fii miasta czy regionu, zwłasz-
cza w odniesieniu do pojem-
ności akumulatorów i infra-
struktury ładowania.

W pracach nad tworzeniem
kompleksowego ekosystemu
elektrycznych autobusów
miejskich Daimler Buses czer-
pie także z bogatych zasobów
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wiedzy i doświadczeń koncer-
nu Daimler, m.in. w zakresie
infrastruktury ładowania i sta-
cjonarnych magazynów ener-
gii oferowanych przez Merce-
des-Benz Energy GmbH.
Zwłaszcza dla operatorów
miejskich linii autobusowych,
takie magazyny warunkują
możliwość zaspokojenia du-
żego zapotrzebowania pojaz-
dów na energię. Na począt-
ku marca Daimler zapowie-
dział inwestycję we wspólne

przedsięwzięcie z ChargePo-
int, wiodącym amerykańskim
producentem terminali łado-
wania. Posiadając ponad 33
tys.  punktów ładowania,
ChargePoint jest l iderem
rynku w USA, dysponuje
ogromnym doświadczeniem
i wiedzą w zakresie oprogra-
mowania i sprzętu. Skorzysta
na tym również Daimler Bu-
ses.

Kolejną kluczową technolo-
gią są usługi sieciowe. Na tar-

gach IAA Nutzfahrzeuge Dai-
mler Buses zaprezentował
pierwszą generację Coach
MediaRouter. Dzięki tej funk-
cji podróżni uzyskują w auto-
busie dostęp do szybkiego
internetu bezprzewodowego
z ofertą multimedialną. Korzy-
stając z udostępnionego
łącza mogą oglądać filmy
i seriale, słuchać muzyki lub
wymieniać się zdjęciami.

Jako uzupełnienie Daimler
Buses oferuje Klientom jedy-

ne w swoim rodzaju usługi,
np. pakiet serwisowy OMNI-
plus. W przypadku awarii,
Klienci OMNIpIus, korzysta-
jąc z aplikacji FleetBoard,
mogą przeprowadzić tele-
diagnozę pojazdu bezpo-
średnio na miejscu zdarze-
nia. Pozwala to zaoszczędzić
czas działu obsługi i skraca
znacząco przestój. Żaden
inny producent nie oferuje w
tej  dz iedzin ie n iczego
porównywalnego.

Flotę Unibuss, jednego
z największych norweskich
operatorów transportu pub-
licznego, powiększą 2 nowe
Urbino 12 electric. Energia do
ich napędzania będzie po-
chodzić z baterii High Power
o pojemności 75 kWh. Sys-
tem ładowania Siemens, któ-
ry umożliwi pracę autobusu
przez cały dzień, będzie znaj-
dować się na dachu. Panto-
graf opuści się automatycznie
ze stacji ładującej podczas
postoju pojazdu na pętli. Cały
proces ładowania nie potrwa
dłużej niż 8 minut. Solaris za-
stosował już analogiczne roz-
wiązan ie  d la  odbiorcy
w Hamburgu.

Umowa podpisana przez
Solaris z Unibuss zakłada, że
pojazdy trafią do klienta jesie-
nią tego roku. „Model, który
dostarczymy do Unibuss, zo-
s ta ł  wybrany Autobusem
Roku 2017. Elektryczne auto-
busy Solar is  zosta ły  już
sprawdzone w Europie pół-
nocnej m.in. w Szwecji i Fin-
landii, a teraz chcemy udo-
wodnić, że równie dobrze

Dwa Solarisy Urbino 12 electric trafią do Oslo

sprawdzą się w Oslo. Innowa-
cyjny system ładowania za-
stosowany w tych autobu-
sach pozwala na zastosowa-
nie mniejszych baterii, dzięki
czemu można było wygospo-
darować miejsce na dodatko-
we siedzenia dla pasażerów”
– powiedział Sverre Skaar,
Dyrektor Zarządzający Sola-
ris Norge.

Jeden z największych prze-
woźników w Norwegii, z flotą
blisko 750 pojazdów wożą-
cych pasażerów we wschod-
niej części kraju, Unibuss jest
jednocześnie jednym z naj-
bardz ie j  eko log icznych
przedsiębiorstw transporto-
wych. Używa autobusów hy-
brydowych, a także napędza-
nych wodorem, biogazem
i biodieslem. Solarisy Urbino
electric będą jego pierwszymi
autobusami  batery jnymi .
„Naszą ambicją jest, aby licz-
ba miast, w których jeżdżą
nasze autobusy, stale rosła.
W ciągu najbliższych 4 lat
poszerzymy naszą obecność
poza obszar wschodniej Nor-
wegii. Aby nasze plany udało

się zrealizować, skupiamy się
na działalnością związaną
z czystszą i bardziej ekolo-
giczną technologią, czyli au-
tobusami elektrycznymi i wy-
korzystującymi CNG. Wierzy-
my, że to powinno stanowić
priorytet przy wprowadzaniu
w życie naszej ambitnej stra-
tegii rozwoju” – powiedział
Oystein Svendsen, prezes
Unibuss.

Elektryczne autobusy Sola-
risa brały udział w jazdach
testowych prowadzonych
w ub. roku przez przewoźni-

Dwa 12-metrowe Urbino electric kupione przez Unibuss
zostaną wyposażone w elektryczną oś portalową ZF AVE 130.

Firma Sales-Lentz, jedno
z największych prywatnych
przedsiębiorstw transportu
publicznego w Luksemburgu,
zamówiła autobus Solaris,
który zasili jej flotę blisko 300
pojazdów. Zlecenie na nowe-

ków w Oslo. Ich celem było
zebranie doświadczeń związa-
nych z codzienną eksplo-
atacją pojazdów bateryjnych
w mieście. Oslo jest jedną
z metropolii inwestujących
w promocję elektromobilności
i planuje w najbliższym czasie
sukcesywne wprowadzanie
autobusów elektrycznych.
Władze miasta zakładają, że
do 2020 r. po ulicach Oslo jeź-
dzić będzie 100 takich pojaz-
dów, a w 2025 przynajmniej
60% floty autobusowej ma być
napędzane elektrycznie.

Solaris zdobywa pierwsze zamówienie w Luksemburgu

go Solarisa Urbino 12 przewi-
duje dostawę w ostatnim
kwartale 2017 r. To pierwszy
kontrakt polskiego producen-
ta na luksemburskim rynku.

Zgodnie  z  za łożen iami
umowy autobus zostanie wy-

posażony w silnik Cummins
i będzie miał aż 39 miejsc sie-
dzących, z których niektóre
będą składane, tak by zapew-
nić podróżującym maksymal-
ny komfort jazdy. Autobus
polskiego producenta będzie

poruszał się w rejonie luk-
semburskiego miasta Bas-
charage. „Na początku roku
wygraliśmy przetarg na do-
stawę 208 autobusów hybry-
dowych do Belgii, przed kil-
koma dniami świętowaliśmy
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wejście na rynek holenderski,
a dziś zdobywamy zamówie-
nie od luksemburskiego prze-
woźnika. To niezwykły powód
do dumy i radości, że kraje
Beneluksu doceniają naszą
markę. Jest to tym samym
dowód uznania dla pracy na-
szych inżynierów i konstruk-

torów, którzy nieustannie pra-
cu ją  nad innowacy jnymi
i ekologicznymi rozwiązania-
mi” – powiedział Zbigniew
Palenica, Wiceprezes Zarzą-
du Solaris Bus & Coach SA.
Luksemburski operator jest
zainteresowany ekologiczny-
mi i innowacyjnymi rozwiąza-

niami, niedawno informowali-
śmy o zakupach elektrycz-
nych autobusów Volvo.
W marcu testował również
nowego Solarisa Urbino 12
electric, który poruszał się po
2 liniach Bascharage i świet-
nie sprawdził się na tamtej-
szych trasach.

Solarisy były dotąd obecne
w 30 krajach. Dzięki zamówie-
niom z Holandii i Luksembur-
ga ta liczba wzrośnie do 32.
Łączna liczba pojazdów, któ-
re producent z Bolechowa do-
starczył do klientów w ponad
600 miastach świata, zbliża
się do 15 tysięcy.

Czterdzieści 12-metrowych Solarisów Urbino wyjechało na
ulice Częstochowy z początkiem kwietnia. To największy zre-
alizowany dotąd kontrakt zawarty przez Solaris z MPK Często-
chowa. Jego autobusy są wyposażone w silniki Cummins ISB
6.7E6 i  automatyczne skrzynie biegów Voith Diwa.6.
Nowoczesne i lekkie autobusy zapewnią komfortową podróż
pasażerom, a przewoźnikowi niskie koszty eksploatacyjne.
W pełni klimatyzowane pojazdy są wyposażone w system
informacji pasażerskiej, cyfrowy monitoring i biletomaty. Oświet-
lenie zewnętrzne i wewnętrzne wykonano w oszczędnej tech-
nologii LED. W pojazdach MPK Częstochowa jest dostępny
darmowy internet, a podróżni mogą podładować urządzenia
mobilne w ładowarkach USB zamontowanych w poręczach.

Wraz z autobusami, które obecnie zasiliły flotę przewoźnika,
liczba „jamników” w mieście zwiększyła się do 59. W uroczys-
tym przekazaniu 40 nowych pojazdów uczestniczył prezydent
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Solaris Bus & Coach
S.A. reprezentowali Wiesław Cieśla, Pełnomocnik Prezesa Za-
rządu ds. Kluczowych Klientów, i Waldemar Wlazło, Dyrektor
Sprzedaży Regionu Południowo-Zachodniego.

Największa dostawa Solaris dla MPK Częstochowa

Setka elektrycznych Citei i 18 Futur dla Connexxion

VDL Bus & Coach też może
poszczycić się ciekawym
kontraktem.  Holendersk i
przewoźnik Connexxion za-
mówił 100 elektrycznych au-
tobusów Citea SLFA Electric.
To największe zamówienie na
elektrobusy w historii VDL, po
jego realizacji Connexxion
będzie miała największą taką
flotę w Europie. Elektryczne
przegubowe Citeje wybrano
na linie obsługujące Shiphol
i okolice. Baterie autobusów
są przystosowane do uzupeł-
nienia energi i  na pęt lach
i ładowania nocnego w za-
jezdni. Roczny przebieg ma
sięgnąć 100 tys. km. Przy ob-
słudze nowych klientów zo-
staną wykorzystane doświad-
czenia zbierane przy eksplo-
atacji 43 przegubowych elek-
trycznych Citei w Brabancji.

Zamówienie obejmuje tak-
że 18 dwupokładowych auto-
karów Futura FDD2. Dla nich
będzie to z kolei debiut na li-
niach transportu publicznego
w Holandii. Do tak nietypowe-
go wyboru skłoniło duże za-
potrzebowanie na us ługi
przewozowe w regionie No-
ord-Hol land.  VDL Futura
będą obsługiwały linię Haar-
lem-południowy Amsterdam
o bardzo dużych potokach
pasażerskich.  Dwupokła-
dowe autokary o długości
14,1 m zmieszczą 86 pasaże-
rów siedzących. Konstrukcja
drzwi zostanie dostosowana
do wymagań transportu pu-
blicznego, a zewnętrzne wy-
świetlacze będą informować
pasażerów, czy i w której
części autobusu są jeszcze
wolne miejsca.
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E lektromobilność jest jednym z ele-
mentów przyjętego niedawno planu

gospodarczego, który ma przyspieszyć
i uporządkować rozwój kraju. Celem po-
średnim jest milion samochodów elek-
trycznych na polskich drogach do
2025 r. Fachowcy mają wątpliwości co
do realności tego ambitnego przedsię-
wzięcia.

„Tak jest najłatwiej. Najlepiej powie-
dzieć, że się nie da, że nierealne, bra-
kuje pieniędzy, fachowców i to nie może
się zakończyć powodzeniem. My myśli-
my inaczej, chcemy spróbować, zorien-
tować się, na co nas stać w kwestii elek-
tromobilności. Jako Ministerstwo Ener-
gii wspieramy jej rozwój w Polsce, two-
rzymy warunki do tego, żeby nasi przed-
siębiorcy, działający w tym sektorze,
mogli z powodzeniem konkurować z eu-
ropejskimi. Oczywiście to, czy taki po-
jazd będzie u nas produkowany, osta-
tecznie zweryfikuje rynek. Pewne jest,
że musimy i chcemy podjąć to wyzwa-
nie. Jestem przekonany, że nasze
przedsięwzięcie odniesie sukces” –
przekonywał Minister Energii Krzysztof
Tchórzewski na konferencji prezentują-
cej spółkę ElektroMobility Poland i ogło-
szony przez nią konkurs na polski sa-
mochód elektryczny. Wprowadzanie
pojazdów bateryjnych rozdzielono bo-
wiem na dwa bieguny: E-car i E-bus.
Oba mają pewne wspólne cele, jakimi
są rozstrzygnięcia organizacyjne i praw-
ne, dotyczące zwłaszcza infrastruktury
ładowania. Bez wątpienia w obu da się
wykorzystać już zebrane niemałe do-
świadczenia w dziedzinie baterii litowo-
jonowych i elektroniki sterującej, które
uzasadniają postawienie na elektromo-
bilność jako impuls rozwojowy dla pol-
skiego przemysłu. Transport indywidu-
alny i zbiorowy mają jednak różny po-
tencjał.

W ciągu 9 lat mamy sięgnąć miliona
elektrycznych samochodów osobo-
wych, startując od niemal zera. Odno-
sząc to do obecnej chłonności rynku,
przez kilka ostatnich lat tego okresu
trzeba by sprzedawać niemal wyłącznie
takie! Rządowy plan wprowadzania al-
ternatywnych dla ropy źródeł zasilania

Elektromobilnoœæ
defibrylacja przemys³u?

w transporcie zakłada, że osiągniemy
taki poziom popularności samochodów
elektrycznych, stymulowanej na różne
sposoby. Opiera się on na optymistycz-
nym założeniu, że do tego czasu cena
akumulatorów trakcyjnych zmaleje do
poziomu, przy którym samochody elek-
tryczne staną się dobrem (niemal) po-
wszechnie dostępnym, bez dopłat bez-
pośrednich. Niekoniecznie bowiem
musi to być użytkownik indywidualny:
odbiorcami mogą być równie dobrze
sieci car-sharingu, które koszty zakupu
rozłożą na długie lata, a w kosztach eks-
ploatacji mogą w różny sposób partycy-
ować lokalne samorządy. Wystarczą
ulgi podatkowe, udostępnienie terenów
pod parkingi, by ośmielić inwestorów.
Prowadzone równolegle badania rynko-
we wskazują, że Polacy łatwo zaakcep-
tują wynajem na takiej zasadzie, zamiast
posiadania.

Te 200+ tys. samochodów elektrycz-
nych sprzedawanych rocznie ma mieć
30% wartości wytwarzane w Polsce.
W ten sposób twórcy programu wzięli
pod uwagę, że nasz przemysł motory-
zacyjny jest potęgą, ale nie jest polski.
Decyzje zapadają gdzieś daleko i mogą
być zupełnie inne, niż samochód elek-
tryczny. Te względnie nieduże 30%
może być zachętą do przyspieszenia

działań związanych z zakładami zlokali-
zowanymi w Polsce. Elektryczna mone-
ta ma także drugą stronę. Twórcy pro-
gramu wyraźnie zapatrzyli się w modne
obecnie start-upy, które chętnie biorą na
warsztat rozwiązania dla elektromobil-
ności, licząc na otwierający się rynek.
Nie widać jednak uzasadnienia dla gło-
szonego hasła o obniżeniu „bariery wej-
ścia”, czyli wielkości inwestycji niezbęd-
nych do uruchomienia produkcji seryj-
nej. Każdy polski producent elektrycz-
nego samochodu osobowego musi
startować praktycznie od zera, tworząc
jednocześnie projekt, konstrukcję, zbro-
jąc produkcję, tworząc markę, sieć
sprzedaży, obsługi...

By wspomóc tworzenie w Polsce wa-
runków do rozpowszechnienia elektro-
mobilności, w październiku ub. roku
polskie koncerny energetyczne: PGE
Polska Grupa Energetyczna, Energa,
Enea i Tauron Polska Energia powołały
spółkę o nazwie ElectroMobility Poland,
dzieląc się po równo udziałami. „Na po-
czątek mamy 10 mln zł, co pokryje kosz-
ty bieżącej działalności i zorganizowa-
nie konkursu” – informował dyrektor za-
rządzający ElectroMobil i ty Poland
Krzysztof Kowalczyk. Zapewniano, że
zarówno udziałowcy, jak i Skarb Pań-
stwa dysponują stosownymi środkami

Zadania prawne niezbędne do stworzenia warunków powstania i szybkiego
rozwoju elektromobilności w Polsce. Projektodawcy obiecują rychłe pokonanie
wszelkich rozpoznanych barier.
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finansowymi, które mogą zostać uru-
chomione w odpowiednim momencie
projektu. Do zadań, jakie stoją przed po-
mysłodawcami, zaliczono:

wypromowanie elektromobilności,
stworzenie szerokiego rynku i popy-

tu,
zbudowanie i czasowe dopuszczenie

do ruchu, a w dalszym etapie homolo-
gację prototypów pojazdów,

zadbanie o powstanie odpowiedniej
infrastruktury,

wypromowanie krajowych producen-
tów.

Według zamierzeń, Skarb Państwa
może objąć do 49% firmy produkującej
seryjnie mały, elektryczny samochód
osobowy. W promocję pojazdów elek-
trycznych mają aktywnie włączyć się sa-
morządy. Chodzi m.in. o ulgi i przywile-
je dla użytkowników, jest możliwe rów-
nież zwolnienie z podatku akcyzowego.
Szczegóły poznamy, gdy projekt nabie-
rze konkretnych kształtów. W przypad-
ku infrastruktury, chodzi oczywiście
przede wszystkim o punkty ładowania
samochodów elektrycznych. „Do
2020 r. chcemy mieć przynajmniej 6 tys.
gniazdek” – zapowiada minister Tchó-
rzewski. Dziwić może wstępne założe-
nie, co do modelu ich eksploatacji: ma
to być jedna sieć, a nie kilka, jak np.
w Niemczech, gdzie operatorzy mogą
konkurować ceną lub innymi rozwiąza-
niami, jak rabaty dla tych, którzy również
w swoim domostwie kupują prąd od
tego samego dostawcy.

Warto wspomnieć, że resort energii
szacuje wzrost poboru mocy w kraju,
przy planowanym milionie samochodów
elektrycznych, na 4÷5 TWh (terawato-
godzin). Według raportu PGE w 2015 r.
całkowita produkcja energii elektrycznej
w Polsce wyniosła ok. 147 TWh. Pobór

energii, spowodowany eksploatacją mi-
liona pojazdów elektrycznych, wzrósłby
o niespełna 3,5% rocznej produkcji. Czy
udziałowcy istotnie mają aż tak wielki
interes w sprzedaży kilku procent wię-
cej prądu, zakładając, że wszystko pój-
dzie zgodnie z planem? To o kilka mld
zł rocznie więcej w ich kieszeni, ale
okrężną drogą. Tyle, że duża część tego
przyrostu przypada na godziny nocne.

W połowie marca ruszył otwarty kon-
kurs na projekt kompaktowego miej-
skiego samochodu elektrycznego o dłu-
gości do 3,57 m i zasięgu min. 150 km.
Szczegółowe informacje, regulamin
konkursu i formularz zgłoszenia znaj-
dują się na stronie www.emobilitypo-
land.pl. Wiadomo, że do oceny zostaną
dopuszczone tylko projekty przygoto-
wane przez profesjonalistów. Mogą to
być indywidualne firmy lub konsorcja.
Niewykluczony jest udział zagranicz-
nych podmiotów, jednak muszą mieć
polskiego partnera, a samochody
i większość podzespołów mają być wy-
twarzane w kraju.

Pierwszy etap wyłoni 5 laureatów pro-
jektu nadwozia polskiego e-samocho-
du. Zwycięskie koncepcje będą stano-
wić będą podstawę do wykonania pro-
totypów. Oto jak spółka przedstawia
swój plan działania:
1. Konkurs na nadwozie, trwający do
połowy 2017 r. Profesjonalne jury wyło-
ni 5 wizualizacji, które posłużą do bu-
dowy prototypu. Każdy z laureatów
otrzyma po 50 tys. zł nagrody.
2. Konkurs na prototyp, przeprowa-
dzony wiosną 2018 r. W oparciu o 5
zwycięskich koncepcji z pierwszego
etapu, w drodze rywalizacji zostaną wy-
brane jeżdżące prototypy. Każdy, speł-
niający minimalne wymagania, otrzyma
nagrodę w wysokości 100 tys. zł.

3. Krótka seria i homologacja, rozpo-
częta jeszcze w 2018 r. Wyprodukowa-
nie i przetestowanie krótkich serii pojaz-
dów, uzyskanie czasowego dopuszcze-
nia do ruchu. Najlepiej ocenione przejdą
procedurę homologacyjną i będą wy-
produkowane w krótkiej serii, maksy-
malnie 100 egzemplarzy.
4. Na etapie jeżdżących prototypów
na najlepszy projekt ma głosować pub-
liczność, czyli potencjalni odbiorcy. Ce-
lem finalnym jest seryjna produkcja
i sprzedaż w oparciu o rynkowe realia.

Pomysłodawcom konkursu nie moż-
na odmówić chęci i zapału, choć na ra-
zie przejawia się on jedynie w powsta-
niu spółki ElektroMobility Poland. Na
nasze pytanie o wielkość nakładów nie
tylko na punkty ładowania, lecz także na
chociażby niewielką sieć salonów
sprzedaży i serwisów, dyrektor Kowal-
czyk przywołał przykład amerykańskiej
Tesli: „Która walczy dzielnie z salonami
sprzedaży i z powodzeniem sprzedaje
swoje samochody w wielu krajach. Zaś
co do serwisu, to przypomnę, że samo-
chody elektryczne wymagają o wiele
mniejszej i prostszej obsługi, niż spali-
nowe”. Ile zatem powinien kosztować
polski, popularny, miejski samochód
elektryczny na początku XXI wieku?
„Oczywiście trudno to teraz określić do-
kładnie. Niemniej wiemy, ile kosztuje
chociażby Nissan Leaf. Nasz samochód
powinien być nieco tańszy, powinien
mieć cenę zbliżoną do podobnych z sil-
nikami spalinowymi” – usłyszeliśmy od
ministra Tchórzewskiego.

Jak Europa długa i szeroka, powstają projekty małych samochodów elek-
trycznych przystosowanych do produkcji małoseryjnej. Podstawą jest jednak
wykorzystanie podzespołów renomowanych dostawców, np. Boscha, jak
w niemieckim e.GO, który ma trafić do produkcji na początku przyszłego roku.

Na tle niemieckiego start-upa, za któ-
rym stoi politechnika w Aachen, do-
świadczenie z uprzemysłowienia pro-
jektu Street Car i dotacje rządowe,
polskie początki wyglądają skromnie,
jak ten pojazd Rometu. PIMOT i ITS,
na które powołują się projektodawcy
konkursu, niewiele mogą pomóc.
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Wielu światowych gigantów wydało
już ogromne pieniądze na swoje projek-
ty elektryczne. Jedni sami konstruują,
inni kupują podzespoły lub całe rozwią-
zania. Jednak znane koncerny mają za
sobą lata doświadczeń, markę, spraw-
dzone konstrukcje, do których tylko
adaptują napęd elektryczny. Wygrać
z nimi w ogóle, a tym bardziej w kilka
lat, będzie niezwykle trudno.

Można przypuszczać, że do konkur-
su staną uczelnie techniczne, być może
także kilku prywatnych zapaleńców.
Dużą rolę mają odegrać na każdym eta-
pie ITS i PIMOT. Trudno jednak oczeki-
wać, aby pojawił się jakiś poważny
gracz. Perspektywy zysków są niemal
żadne. Często przywoływana amery-

kańska Tesla jak dotąd przyniosła jedy-
nie straty, i to duże. Pomijamy już kło-
poty, jakie ta marka miała po drodze.
Światowe koncerny, jak BMW, Toyota
czy Renault w aliansie z Nissanem,
oprócz pojazdów elektrycznych i hybry-
dowych produkują także o wiele więcej
samochodów z silnikami spalinowymi
i na nich osiągają zyski. Nikt nie chce
zdradzić, ile dopłaca do „elektryki”.

Czy polski pojazd może powstać
w ciągu kilku lat, być konkurencyjny na
rynku, sprzedawać się dobrze i to w po-
dobny sposób, co zaliczana do klasy
wyższej i wypromowana gigantycznymi
pieniędzmi Tesla? Sukces projektu wy-
daje się mało prawdopodobny. Oby nie
było tak, że powstanie na siłę projekt,

na który wydamy dużo państwowych
pieniędzy, a produkt finalny będzie obo-
wiązkowym samochodem służbowym
urzędów państwowych, bo nikt inny nie
będzie go kupował. Będziemy z uwagą
śledzić dalsze losy ElektroMobility
Poland.

Jednocześnie zamierza się zapewnić
warunki do produkcji tysiąca polskich
autobusów elektrycznych rocznie. Ta
liczba wygląda skromnie wobec miliona,
ale startujemy z poziomu kilkudziesię-
ciu, więc przyrost też ma być bardzo
znaczny. Kierunek E-bus wydaje się jed-
nak dużo bardziej realny ze względu na
pionierską rolę, jaką ma w tej dziedzinie
Solaris, a szybko dołączają do niego
inni.

Polskie e-busy: to mo¿e byæ sukces
Projekt elektryfikacji transportu pu-

blicznego ma łatwiej, to oczywiste
nawet na zdrowy rozum. Sprzyja mu
zwłaszcza ograniczenie terenu i tras,
jakimi poruszają się autobusy miejskie.
Tu wszystko jes t  przewidywalne,
łącznie z dziennym zasięgiem, jaki trze-
ba zapewnić. Wady wyższej ceny za-
kupu i kosztów eksploatacji są oczywi-
ście bardzo istotne dla przewoźników,
ale ich dotkliwość można zmniejszyć
na wiele sposobów.

Przedstawiono je na konferencji
„E-bus – praktyczne aspekty elektryfi-
kacji transportu publicznego”, zorgani-
zowanej pod koniec marca przez Pol-
ski Związek Przemysłu Motoryzacyjne-
go, przy współpracy z Polskim Fundu-
szem Rozwoju, który jest instytucją
bezpośrednio odpowiedzialną za stero-
wanie przepływem środków przezna-
czonych na Program Flagowy E-bus.
Chorążym trzymającym tą flagę jest
Włodzimierz Hrymniak (oficjalny tytuł:

Kierownik Programu E-bus) i to on za-
prezentował obecny stan organizacyj-
ny, skłaniający do ostrożnego optymi-
zmu. Taką ocenę pogłębiły kolejne wy-
stąpienia przedstawicieli energetyki
i producentów autobusów, a także
przewoźników, którzy mają za sobą
pierwsze doświadczenia z pojazdami
niskoemisyjnymi.

Pierwsza dobra wiadomość: będą
mieli wielu naśladowców i to jest kolej-
ny element przewagi po ciężkiej stro-

„Kolejne 10 lat przyniesie niemal 5-krotny wzrost rynku elektrobusów. W 2027 r. zostanie wyprodukowanych ok. 2,3
mln autobusów elektrycznych” – taką prognozę instytutu IDTEchEX Research of Cambridge przytoczył w swym wystą-
pieniu Mateusz Figaszewski, mianowany w Solaris Pełnomocnikiem Zarządu ds. Elektromobilności. Te wielkie liczby
uwzględniają rynek chiński, ale w Europie też już drgnęło i Solaris nieźle profituje na swym pionierskim zaangażo-
waniu w nową technologię.
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nie rynku. Z założenia programu, jego
partnerami są miasta-klienci, które
zgłoszą swoje wątpliwości i wymaga-
nia, uzyskując wszelkie wyjaśnienia
w jednym źródle, jakim jest właśnie
Polski Fundusz Rozwoju. Na jego za-
pytanie, chęć przystąpienia do projek-
tu wyraziło 45 miast i wkrótce dołączy-
ły jeszcze 4. W sumie eksploatują one
ponad 5,5 tys. autobusów, czyli blisko
połowę całego taboru polskiego miej-
skiego transportu zbiorowego, szaco-
wanego na 11,3 tys. pojazdów. Ogólną
chęć do wdrażania elektromobilności
można przeliczyć na 819 autobusów
elektrycznych, jakie chcieliby kupić ci
przewoźnicy do 2020 r. Od tych planów
można odjąć 320 autobusów, jakie już
znajdują się w procedurach przetargo-
wych, a i tak wypadnie liczba wielka
w porównaniu z dotychczasowymi za-
kupami w kraju. Jeśli jednak zestawić
ją z 1000 autobusów elektrycznych, ja-
kie zamierza kupić w tym czasie mia-
sto Paryż, to przed oczyma rysuje się
szczwany plan, jaki ma nasz rząd. Jeś-
li wesprze się popytem krajowym pol-
ski przemysł autobusowy, to ma on
szansę osiągnąć taki poziom technicz-
ny, że zgarnie także zamówienie parys-
kie, i z innych krajów europejskich,
i jeszcze dalej!

Być może przyjdzie zatrzymać się na
granicy chińskiej,  bo stamtąd do-
chodzą wręcz fantastyczne wieści
o liczbie już eksploatowanych autobu-
sów elektrycznych (ok. 170 tys.), ale
z drugiej strony można dać odpór chiń-
skiej ekspansji, mając pojazdy na po-
ziomie technicznym nie gorszym, a le-
piej dopasowane do lokalnych realiów
i przepisów. W ten sposób połączono-
by cel społeczny, jakim jest wyższa ja-
kość życia w miastach, z biznesowym:
wzmocnieniem przemysłu autobuso-
wego, który i tak jest naszą dumą,

a dzięki projektowi miałby zapewniony
potencjał wzrostu na długie lata. Zapo-
trzebowanie na innowacyjne technolo-
gie może pociągnąć polską naukę. In-
westycje niezbędne do wprowadzenia
autobusów elektrycznych to dla wielu
lokalnych samorządów szansa na no-
woczesne zorganizowanie transportu
miejskiego, nie tylko publicznego. Za
projektem E-bus stoją pieniądze, któ-
re, rozsądnie wydane, pozwolą poko-
nać progi i bariery.

Od tych przeszkód można by zacząć,
przypominając, że elektryfikacja trans-
portu miejskiego ma także malkonten-
tów i to po stronie, której warto wysłu-
chać. Dwaj czołowi europejscy produ-
cenci autobusów, czyli Daimler i MAN,
wcale się z tym nie spieszą. Można od-
nieść wrażenie, że rozpoczęte oficjal-
nie dopiero pod koniec ub. roku pro-
gramy służą bardziej wizerunkowi, niż
faktycznemu przyspieszeniu. Obie fir-
my zapowiadają fazę badań eksploata-
cyjnych na lata, w których po naszych
ulicach będzie kursować już kilka se-
tek elektrobusów. Oni spóźnieni czy my
za wcześnie? Na konferencji wypowia-
dali się w tej sprawie Adam Kempiński,
odpowiedzialny za sprzedaż autobu-
sów miejsk ich w EvoBus Polska,
i Krzysztof Gawroński, dyrektor sprze-
daży autobusów w MAN Truck & Bus
Polska. Ich sceptycyzm nie odzwiercied-

lał tylko stanowiska koncernów, obaj
w rozmowach kuluarowych nie kryli, że
nie są przekonani do celowości forowa-
nia autobusów elektrycznych teraz,
gdy wciąż pada bardzo dużo pytań bez
prostych odpowiedzi.

Daimler Buses przedstawia program
elektromobilności miejskiej w postaci
kwiatka o 6 płatkach, który będzie pięk-
ny tylko wtedy, gdy wszystkie naraz
znajdą się we właściwym miejscu.
Są to:

 pojazd odpowiadający wymaganiom
przewoźnika w kwestii tak podstawo-
wej, jak liczba miejsc. Autobusy elek-
tryczne mieszczą obecnie wyraźnie
mniej pasażerów, więc nie mogą zastą-
pić dieslowskich „sztuka za sztukę”;

 plan operacyjny, tj. sprawdzenie, na
jakich liniach autobus elektryczny ma
uzasadnienie tak z ekologicznego, jak
i ekonomicznego punktu widzenia,

 infrastruktura, i tu jest jedna istotna
kwestia. Raz postawionych stacji łado-
wania nie da się łatwo przenieść. Jeśli
przestaną być potrzebne np. dzięki wy-
dłużeniu zasięgu jazdy bateryjnej, to
wydane na nie pieniądze zostaną prak-
tycznie zmarnowane. Niewielka jest
szansa, że akurat w tym miejscu przy-
dadzą się do ładowania samochodów
elektrycznych,

 energia. Do tej pory nie ma jedno-
znacznej decyzji, jaki typ baterii jest

Technologia NMC LFP LTO

Poziom bezpieczeñstwa Œredni Wysoki Wysoki
Maksymalne napiêcie systemu, V 1000 1000 1000
Pojemnoœæ nominalna, Ah 60/100/200/300 60/100 40/80
Gêstoœæ energii system, Wh/kg 100 85 50
Moc chwilowa systemu 100 kWh, kW 200 400 1000
Moc ci¹g³a systemu 100 kWh, kW 100 200 500
Masa systemu 100 kWh, kg 1000 1175 2000
Liczba cykli 100% DOD 3000 3600 15000
Zakres temperatur pracy, oC -20÷55 -30÷55 -30÷55
Zakres temperatur ³adowania, oC 0÷55 -10÷55 -30÷55
Koszt systemu 50% 60% 100%

Jaki wybrać typ baterii? Niestety, porównanie parametrów wykazuje, że wszystkie
mają wady dodatnie i wady ujemne, o zaletach trudno mówić. Względnie tanie
NMC stwarzają zagrożenie pożarowe i nie można ich ładować w temperaturze
poniżej 0o, co praktycznie eliminuje je z autobusów, jakie można by stosować
w Polsce.

Włodzimierz Hrymniak powiadomił o wynikach pierwszego zaciągu wśród
samorządów, które zgłosiły swoje plany co do autobusów elektrycznych, ale
od razu miały cały zestaw pytań dotyczących ich wdrażania w praktyce. Nie
ma mowy o podejściu „dają darmo, to bierzemy”, są rozsądne deklaracje.
Co ciekawe, 9 gmin zgłosiło chęć całkowitego przejścia na bezemisyjny trans-
port miejski, ale dotyczy to małych społeczności – największa jest Września
z zapotrzebowaniem na 16 elektrobusów.
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najlepszy, a właściwie – który ma naj-
mniej wad. Nie doprowadzono także do
unifikacji punktów ładowania, poza
przyjęciem standardu wtyczki Combo;

 system IT umożliwiający zarządzanie
flotą autobusów elektrycznych zwłasz-
cza pod kątem wykorzystania informa-
cji o stanie naładowania baterii,

 obsługa techniczna. Teoretycznie
autobusy elektryczne wymagają jej
mniej, ale innego rodzaju, niż obecnie,
do czego trzeba mieć mechaników
i sprzęt.

Daimler będzie teraz hodował taki
kwiatuszek na glebie doradztwa, po
czym wyjdzie na rynek z dojrzałym roz-
wiązaniem. Podobny scenariusz prze-
widuje MAN, który zmierza opanować
produkcję większości podzespołów na-
pędu elektrycznego we własnym zakre-
sie, korzystając z doświadczeń zdoby-
tych przy autobusach hybrydowych.
Dlatego Krzysztof Gawroński otwarcie
mówi, że dla niego napęd alternatyw-
ny oznacza autobus zasilany CNG i tu
ma najlepszą ofertę na rynku, a na prąd
przyjdzie czas.

Innego zdania są pozostali produ-
cenci aktywni na naszym rynku, przy
czym stanowisko Solaris nie zaskaku-
je. Gdyby nie impuls nadany przez
Krzysztofa Olszewskiego, zapewne
niewiele by się wydarzyło na rynku eu-
ropejskim, jeśli chodzi o elektrobusy.
Ze śmiercią diesla w transporcie miej-
skim mniej lub bardziej zgadza się
Volvo Bus, nie rezygnując z hybrydy
i elektrycznej hybrydy, czyli większego
zapasu energii na pokładzie. To wpraw-
dzie oznacza podwójny koszt silników
i rozwiązanie niskoemisyjne tylko na
części trasy, ale uwalnia od przywiąza-
nia do punktów ładowania, czyli daje

autobus bateria du¿ej pojemn. ³ad. pantografowe ³ad. indukcyjne
standardowy ON ³adowana plug-in du¿¹ moc¹ i plug-in du¿¹ moc¹ i plug-in

autobus przegubowy 1 290 000 z³ 3 900 000 z³ 2 500 000 z³ 3 150 000 z³
pantograf/p³yta indukcyjna w autobusie - - 50 000 z³ 610 000 z³
pojemnoœæ i typ baterii - 600 kWh (LFP) 125 kWh (LTO) 220 kWh (LFP)
masa baterii, t - 7,7 2,6 2,8
zdolnoœæ przewozowa 100% 40% 85-90% 80-85%
emisja gazów cieplarnianych 100% 59% 59% 59%
(Ÿród³o – ko³o) (0% lokalnie) (0% lokalnie) (0% lokalnie)
³adowarki plug-in /1 autobus - 110 000 z³ 72 000 z³ 72 000 z³
³adowarki pantografowe/1 autobus - - 110 000 z³ -
³adowarki indukcyjne/1 autobus - - - 210 000 z³
autobus + infrastruktura 1 290 000 z³ 4 010 000 z³ 2 682 000 z³ 3 432 000 z³

MZK Warszawa przygotowała takie porównanie cen konwencjonalnego autobusu i kilku rozwiązań elektrycznego. Gdy-
by wyposażyć go w dużą baterię ładowaną tylko w nocy w zajezdni, to kosztowałby majątek, a przewoził mało pasaże-
rów. Doładowanie pantografowe jest kompromisem co do kosztów i zdolności przewozowych.

Ursus ma w ofercie autobusy elektryczne City Smile i Ekovolt o długościach od
8,5 do 18 m, przystosowane do doładowania pantografowego. Wygrał prze-
targ dla Warszawy, będzie też wyposażał pierwszego prywatnego operatora.
Wypróbowano też wodorowe ogniwo paliwowe jako range extender.

W wyścigu po zamówienia na e-busy uczestniczy także Solbus, który testuje
swoją konstrukcję z ogniwem wodorowym w Holandii, w ramach projektu częś-
ciowo wspieranego przez tamtejsze władze lokalne.
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elastyczność co do tras, które mogą
sięgać dalej poza centra miast. Także
w razie awarii sieci zasilania autobuso-
wy transport miejski nie zostaje spara-
liżowany.

Zaskoczeniem jest natomiast liczba
graczy, jacy zamierzają włączyć się do
walki o ten tysiąc autobusów elektrycz-
nych. Jest tu Ursus, który przejął kon-
strukcję AMZ i, jak twierdzi, ma możli-
wości, by ją rozwijać i produkować se-
ryjnie. Jest Autosan, który pod nowym
właścicielem chce skoncentrować się
na autobusach ekologicznych i na ba-
zie Sancity przygotowuje wersję elek-
tryczną. Jak wynikało z wypowiedzi
prezesa Marka Opowicza, na początku
będzie to standardowy autobus 12-
metrowy z bateriami na ok. 260 kWh,
umieszczonymi częściowo na zwisie
tylnym, częściowo na dachu. Uzyska-
no by zasięg co najmniej 200 km, prze-
wożąc min. 70 pasażerów. W dalszych
planach jest wersja przystosowana do
szybkiej wymiany baterii, co umożliwi-
łoby zmieszczenie 95 pasażerów,
a dzienne trasy wydłużyło do 300 km.
Taka metoda jest też stosowana przez
niektórych producentów chińskich,
wymagając jednakże kolejnych kosz-
townych urządzeń do bardzo precyzyj-
nego wstawiania baterii o masie kilku-
set kg.

Wszystkie wspomniane tu elementy:
stacje ładowania, baterie, elektronika
kontrolna są dostępne w Polsce w po-
staci rozwiązań sprawdzonych i o wy-
sokiej jakości. Ładowanie w zajezdni
lub pantografowe może być np. dzie-

Kolejne etapy tworzenia infrastruktury zasilania elek-
trycznych autobusów. Całość może zająć nawet ponad
rok, co trzeba zgrać z procesem przetargu i zamówienia
pojazdów.

Typowy obecnie model zakupu autobu-
sów elektrycznych zakłada, że ich pro-
ducent dostarcza całość, łącznie z łado-
warkami, i ponosi za nie odpowiedzial-
ność (oczywiście tylko w okresie gwa-
rancyjnym). Niesie to ze sobą to zagro-
żenie, że w mieście obsługiwanym
przez kilku operatorów może pojawić
się tak samo dużo niekompatybilnych
sieci ładowania.

PGE i Tauron proponują rozwiązania,
w którym grupa energetyczna jest właś-
cicielem infrastruktury ładowania (lub
nawet infrastruktury i baterii, leasingo-
wanych operatorowi). Tym samym to
ona narzuca, co może jeździć w danym
mieście, a producenci autobusów
muszą się temu podporządkować.



AUTOBUSY
łem firmy Eko-Energetyka Polska z Zie-
lonej Góry, która ma za sobą pierwsze
instalacje w kraju i za granicą, zna
wszelkie procedury i służy swoją po-
mocą. Ważnym czynnikiem jest czas:
od pomysłu elektryfikacji linii do posta-
wienia ładowarki może minąć cały rok.
Szacując koszty, trzeba liczyć 1300-
1800 zł/1 kW przy zakupie infrastruktu-
ry i 200-500 zł/1 kW za jej instalację
przy sieci niskonapięciowej, ale aż
800-1500 zł przy wykorzystaniu sieci
średniego napięcia. Zmniejsza się wte-
dy jednak koszt bieżącej eksploatacji.
Na przypadki awaryjne Eko-Energety-
ka zaleca przystosowanie do zasilania
z zewnętrznych generatorów. Wśród

pojazdów pogotowia technicznego też
będzie musiał pojawić się mobilny ge-
nerator, podładowujący dużym prądem
baterie autobusu, który nie dojechał do
najbliższego gniazdka.

Optymistycznym akcentem konferen-
cji były wystąpienia prezesów MZK
Warszawa i MPK Kraków, które już
mają autobusy elektryczne, a tym sa-
mym przeszły drogę od koncepcji po
zakup i uzyskały pierwsze wyniki. Oba
przedsiębiorstwa wzięły tą przeszkodę
względnie łatwo i nie mają większych
problemów ze swoimi niedużymi na ra-
zie flotami. Oba mają największe plany
na przyszłość, zamierzają kupić odpo-
wiednio 120 i 100 elektrobusów do

2020 r. Warszawa stawia dla nich su-
pernowoczesną zajezdnię „Redutowa”.

Nie jest tanio, przyznają. Wysoki
koszt zakupu ciąży na TCO i podważa
ekonomiczność przedsięwzięcia, jeśli
nie uwzględni się czynnika ekonomicz-
nego. Ten zgodnie z przepisami unijny-
mi jest wyliczalny, po uwzględnieniu
handicapu dla diesla za hałas i emisję
spalin jest lepiej, ale wciąż znacznie
drożej.

Koszt zakupu zależy od baterii i po-
zostanie jeszcze dłuższy czas. Trzeba
wziąć pod uwagę, że ceny ogniw do
samochodów osobowych różnią się
znacznie od wymaganych do zasilania
autobusów: te są kilkakrotnie droższe.
Na to też jest sposób, zaproponowany
na konferencji: baterie pozostaną wła-
snością ich producenta (oferta firmy
Impact) lub dostawcy energii. To wy-
magałoby rozdzielenia przetargów,
osobno na autobus i dostawy energii,
co jest trochę ryzykowne. Miasto może
dostać autobusy, zanim dogada się
z grupą energetyczną, lub odwrotnie.
Użytkownik ma dwa miejsca, do któ-
rych może zgłaszać zastrzeżenia co do
działania autobusów, z dużym prawdo-
podobieństwem przerzucania się winą.
Ale każdy robi to, na czym zna się naj-
lepiej. Obecna sytuacja, w której pro-
ducent autobusów musi zapewnić tak-
że ładowarki i ich podłączenie, także
nie jest zdrowa. Jeśli inwestorem i ope-
ratorem infrastruktury ładowania auto-
busów elektrycznych zostanie firma
energetyczna, koszty wdrożenia zbio-
rowego transportu miejskiego na skalę
masową będą łatwiejsze do zniesienia
przez samorządy. (WK)

MPK Kraków zdradziło koszty zakupu nowych autobusów elektrycznych
i hybrydowych (ceny netto):

 Solaris Urbino 8.9E – 1 432 250 zł
 Solaris Urbino 12E – 2 008 794 zł
 Solaris Urbino 18E – 2 575 247 zł

Ładowarka plug-in – 51 100 zł
 Solaris Urbino 18 Hybrid – 2 098 084 zł

w porównaniu z dieslami:
 Solaris Urbino 12 – 971 615 zł
 Solaris Urbino 18 – 1 390 000 zł

Porównanie kosztów realizacji tej samej pracy przewozowej 57 mln wzkm
przez 10 lat wykazało, że autobusy konwencjonalne zamkną się w kwocie
196 mln zł, natomiast elektryczne, nawet po uwzględnieniu efektu ekolo-
gicznego, będą wymagały wydatku ok. 310 mln zł. Ta różnica musi być
pokryta ze źródeł zewnętrznych.




