




Drodzy Czytelnicy,
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W tym numerze nie miało być dużo
o bezpieczeństwie drogowym, ale silnie
zdryfował pod wpływem wydarzeń lipca
i sierpnia. Na początku wakacji Volvo
Trucks zorganizowała spotkanie poświę-
cone bezpieczeństwu widzianemu z wie-
lu perspektyw. Zaczęto od wypowiedzi
badaczy, którzy dysponują w tej dziedzi-
nie wielkim doświadczeniem i mają dos-
konałe wyposażenie, ale przede wszyst-
kim najwyraźniej chcą właśnie tym się
zajmować, a nie tylko odrabiają, co im
każą. To dotyczy zwłaszcza dyrektora
działu zajmującego się bezpieczeństwem,
Carla Johana Almquista, który wydaje się
przepełniony swą misją do stopnia nawie-
dzenia i niesie kaganek oświaty w sposób
zachęcający do przyłączenia się do tego
pochodu. Obok niego jest zespół specja-
listów może mniej emocjonalnie, ale pre-
cyzyjnie bijących we wszystkie słabe
punkty układu pojazd-człowiek-droga.

Ten człowiek, to może być kierowca,
który jest nieświeży po wczorajszym we-
selu, a mimo to rusza w drogę, lub pieszy
przechodzący przez jezdnię ze smarfo-
nem w ręku, oczami w ekranie i słuchaw-
kami na uszach. Oba zjawiska są znane
i pomierzone, na oba kręci się bicz:
w pierwszym przypadku to alkoloki, a w
drugim blokady telefonów uruchamiane
w razie stwierdzenia obecności pojazdu
w pobliżu. To jest jeden z tematów, nad
którymi przysiadają wspólnie motoryza-
cja i telefonia komórkowa. Ale niebezpie-
czeństwo kryje się nie tylko w pladze
telefonów, lecz także w ogólnej nieświa-
domości, jakie zagrożenie powoduje
samochód ciężarowy. O ile jego kierowca
dość regularnie bywa pieszym lub rowe-
rzystą, w drugą stronę to nie działa. Na-
wet większość kierowców samochodów
osobowych nie wie, że ciężarówka jest
zupełnie innym wymiarem, jeśli chodzi o
widoczność z kabiny, drogę hamowania,
zwrotność.

Dowodzi tego np. akcja na facebooku,
jaką zainicjował niedawno jeden ze zna-
nych dziennikarzy motoryzacyjnych zaj-
mujących się wprawdzie osobówkami, ale
przy tym niegłupi. Rozzłoszczony zablo-
kowaniem drogi przez ciężarówkę wy-
przedzającą inną na autostradzie, wylał
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swój żal w poście, wzywając do skazania
ciężkich pojazdów na prawy pas. Zaraz
dostał mnóstwo komentarzy z poparciem
i opisami podobnych sytuacji, świadczą-
cymi o zupełnej nieznajomości realiów,
a nawet podstawowych praw fizyki. Przy
różnicy prędkości, która wynosi kilka
km/h (a nie 0,5 km/h, jak podał jeden
z lajkowiczów,  też dziennikarz motory-
zacyjny z lekkiej strony branży) wyprze-
dzanie musi potrwać kilkadziesiąt
sekund i trzeba to odczekać. Sygnały
świetlne czy trąbienie nic nie pomogą,
bo kierowca ciężarówki w kabinie 20 m
z przodu nic nie słyszy i nic nie widzi, na-
wet gdyby chciał. A z wielu powodów cza-
sem nie chce.

To nie pierwsza taka akcja na mediach
społecznościowych. Parę lat temu dwój-
ka innych prominentnych dziennikarzy
z „osobówki” puszczała filmiki animowa-
ne, na których zalewali się krwią, w do-
słownym znaczeniu, po zderzeniu z cię-
żarówką zajeżdżającą im drogę na lewym
pasie. Agencje próbowały dodać temu
wagi, ale wydarzenie było małej rangi
artystycznej i głupie na tyle, że nie wy-
warło większego oddźwięku, poza po-
twierdzeniem, że od wyścigów testówką
do prowadzenia ciężarówki jest daleka
droga. Ten dystans próbowała skrócić
Volvo Trucks, udostępniając materiały
szkoleniowe dla dzieci i rowerzystów,
wykazujące, jak trudno kierowcy cięża-
rówki dostrzec obiekt mały i stojący tuż
przed kabiną albo po jej prawej/lewej stro-
nie. Tylko przyklasnąć, naszym rowerzy-
stom można by jeszcze dodać informację
o (nie)widoczności przy braku oświetle-
nia, co jest przecież nagminne.

Na pokazach praktycznych okazało się,
że nawet najnowsze techniki mają ogra-
niczenia: połączony obraz z kamer ota-
czających kabinę stworzył bardzo przeko-
nującą iluzję widoczności 360o, ale za-
brakło na nim osoby ukrytej za prawym
słupkiem. Na rzeczywistym skrzyżowa-
niu, przy skręcie w prawo byłaby to ko-
lejna ofiara niełatwego współżycia pojaz-
du ciężarowego z miejskim otoczeniem.

Duża część spotkania była poświęcona
pojazdom autonomicznym, których Volvo
Trucks jest adwokatem i ma doświadcze-

nia umożliwiające ostrożne wprowadze-
nie na ulice, pod warunkiem społecznej
akceptacji. Pracuje nad nimi grono mło-
dych inżynierów, nie znających pojęcia
„niemożliwe”, które ciśnie się na usta, ale
nie wszędzie. Jeden z nich, prowadząc
wykład o wpływie automatyzacji na bez-
pieczeństwo, pytał słuchaczy o opinię
co do realności pojawienia się pojazdów
autonomicznych na drogach w perspek-
tywie 2025/2030 r. Zdania były podzielo-
ne: grupa z Europy Zachodniej nie wi-
działa problemu, natomiast polsko-rosyj-
ska z rzadką zgodnością twierdziła, że nic
z tego nie będzie (co zostało odnotowa-
ne!). Może przesadziliśmy z pesymiz-
mem. Gdy wkrótce później mieliśmy oka-
zję rozmawiać z prezesem Dartomu
Dariuszem Szumacherem m.in. o nerwo-
wych sytuacjach na styku przedsiębior-
stwo-kierowcy, wyrwało mu się z ust:
„Ech, mieć by tak autonomiczne pojaz-
dy…”. Czyli jest chęć także po naszej
stronie Bałtyku i Odry, a że są także wiel-
kie środki, coś z tego może wyjść szybciej,
niż się spodziewamy.

Drugi powód do zajmowania się bezpie-
czeństwem dał MAN w czasie konferen-
cji prasowej poświęconej autobusom. Sta-
tystycznie najbardziej bezpieczne ze
wszystkich środków transportu pasażer-
skiego, każdego sezonu miewają zdarze-
nia, dzięki którym Carl Johan Almquist
i jego koledzy mają co robić, niestety.

Na koniec jeszcze jeden cytat z Alm-
quista: „Nie ma takiego kierowcy cięża-
rówki, który świadomie chciałby kogoś
przejechać”. Sierpniowe wydarzenia
z Barcelony oraz wcześniejsze z Berlina
i Nicei wykazały, że powstało nowe real-
ne zagrożenie i będzie niezbędne kolejny
układ asystujący: świrolok.
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Cz³owiek jest dobrym kierowc¹

Klik!
Zanim ruszysz

Są też powody do zadowolenia.
W ciągu ostatnich 30 lat liczba pojaz-
dów na świecie zwiększyła się 3-krotnie,
natomiast ogólna liczba wypadków re-
gularnie spada. To wynik coraz lepszych
dróg, wyższego poziomu kształcenia
kierowców, a także postępu techniczne-
go w pojazdach ukierunkowanego na
poprawę bezpieczeństwa, w krajach
wysokorozwiniętych. Poza nimi jest już
gorzej. Jako przykład rozdźwięku mię-
dzy zamożnością a świadomością jest
wymieniana Brazylia. W okresie przy-
spieszenia ekonomicznego wielu jej
mieszkańców wskoczyło w swe pierw-
sze samochody. W rezultacie, w latach
1998-2008 liczba śmiertelnych ofiar wy-
padków wzrosła tam 1,2-krotnie i osiąg-
nęła poziom 22% wszystkich przyczyn
zgonu. Nie jest to jedyny kraj z grona
tych o niskich i średnich dochodach,
które zawyżają niechlubne wyniki. W re-
zultacie na świecie ginie 1,25 mln osób
rocznie, w grupie wiekowej 15-29 lat wy-
padki drogowe są najczęstszą przy-
czyną śmierci, a wg oceny WHO dzien-
nie na drogach świata ginie 500 dzieci.

„Gdyby codziennie spadało 10 jum-
bo-jetów pełnych pasażerów, podniósł-
by się wielki rwetes, a już z całą pewno-
ścią po pierwszym dniu wszystkie zosta-
łyby uziemnione. Przy tej samej skali
ofiar w wypadkach drogowych, nikt nie
zamierza wstrzymać ruchu” – zauważył
Carl Johan Almqvist, Dyrektor ds. Bez-
pieczeństwa Ruchu i Produktów Volvo

To dlaczego wypadki drogowe by³y, s¹ i zapewne jeszcze d³ugo bêd¹? Do takiego pesymizmu sk³ania
analiza statystyk, m.in. opublikowanego niedawno raportu Volvo Trucks dotycz¹cego bezpieczeñstwa
w 2017 r. To nie pomy³ka, volvowskie zestawienia s³u¿¹ nie tylko ocenie bie¿¹cego stanu, ale i wypraco-
waniu natychmiastowych zaleceñ naprawczych.

(Prawie) wszystkiemu winien człowiek!
Ale rzadko jest jeden powód wypadku,
a nie sposób ustalić, jak wielu udało
się zapobiec dzięki właściwej reakcji
człowieka-kierowcy czy pieszego.

Trucks w trakcie seminarium prasowe-
go poświęconemu nowym sposobom
na zmniejszenie tej drogowej rzezi. Dla-
czego są potrzebne nowe rozwiązania?
Dotychczasowe wyczerpały swoją sku-
teczność. W 2015 r. w UE zginęło w wy-
padkach drogowych 26 tys. ludzi,
a przecież to kraje o najwyższym pozio-
mie technicznym pojazdów i najwięk-
szej świadomości tak kierowców, jak
i innych uczestników ruchu. W istocie
w porównaniu z 2 poprzednimi latami
jest gorzej, a pod względem liczby ran-
nych tendencja spadkowa wyhamowa-
ła jeszcze bardziej. W każdym przypad-
ku: kierowców, pieszych, motocykli-
stów, rowerzystów krzywe obrazujące
liczbę ofiar od 2013 r. przebiegają nie-
mal poziomo.

Dalszy postęp to nie tylko kwestia
zdrowego rozsądku, ale także honoru.
Cel „zero ofiar wypadków w 2050 r.”
został oficjalnie zapisany przez Unię Eu-
ropejską w następstwie starań krajów
szczególnie pod tym względem uczulo-
nych, jak Szwecja. Volvo wiele lat
wcześniej zobowiązała się, że najdalej
w 2020 r. nikt nie zginie ani nie zostanie

poważnie ranny w jej samochodzie. Ta-
kie podejście wynika z przesłania zało-
życieli firmy, którzy już w 1927 r. wyty-
czyli kierunek rozwoju: „Podstawową
zasadą wszystkich prac projektowych
jest i zawsze musi być bezpieczeń-
stwo”. Te wysiłki od 1969 r. są systema-
tyzowane dzięki ART, zespołowi Volvo
badającemu okoliczości wypadków
z udziałem samochodów osobowych

Anna Wrige Berling, która ma w Volvo Trucks funk-
cję o złożonej nazwie Zarządzanie Ruchem Drogo-
wym i Ruchem Pojazdów, przedstawiała kolejne eta-
py rewolucji w dziedzinie zmniejszenia ryzyka
obrażeń w wypadkach drogowych, w której przewo-
dzi Volvo. Sygnałem na miarę strzału z Aurory było
wynalezienie 3-punktowych pasów bezpieczeństwa
przez Nielsa Bohlina, pracownika Volvo, w 1959 r.
Zapięte pasy uratowałyby życie połowy kierowców
lub pasażerów pojazdów użytkowych zabitych w wy-
padkach!

Przyczyny wypadków

pojazdy autonomicznepojazdy autonomicznepojazdy autonomicznepojazdy autonomicznepojazdy autonomiczne

energochłonna struktura kabinyenergochłonna struktura kabinyenergochłonna struktura kabinyenergochłonna struktura kabinyenergochłonna struktura kabiny

pasy bezpieczeństwapasy bezpieczeństwapasy bezpieczeństwapasy bezpieczeństwapasy bezpieczeństwa
bierne układy asystującebierne układy asystującebierne układy asystującebierne układy asystującebierne układy asystujące

aktywne układy asystująceaktywne układy asystująceaktywne układy asystująceaktywne układy asystująceaktywne układy asystujące
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i ciężarowych. Nawet po ich rozdziale
co do właścicieli współpraca jest utrzy-
mywana i skutkuje wymianą informacji,
które Volvo udostępnia, też z wzajem-
nością, agencjom odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo drogowe w Europie
i na całym świecie.

Na seminarium podano podstawowe
wnioski z najświeższych badań, narzu-
cające na najbliższe lata zadania o tyle
złożone, że wymagają sięgnięcia do
wyższych półek technologicznych
i współpracy z innymi użytkownikami
dróg, w tym „miękkimi”. VRU, czyli

Vunerable Road Users, to ci, których nie
chroni kabina samochodu osobowego
lub ciężarówki: przechodnie, rowerzy-
ści, motocykliści. Stanowią oni blisko
połowę z tych 1,25 mln ofiar rocznie.
Rzecz w tym, by nauczyć ich rozsądne-
go dzielenia się drogami zwłaszcza
z pojazdami ciężarowymi, których bę-
dzie coraz więcej w ich miejskim oto-
czeniu.

Ale zespół dyr. Almqvista nie zamie-
rza zrzucić winy na cyklistów, przeciw-
nie, bierze się w pierwszej kolejności za
kierowców samochodów. W europej-

skich statystykach w ok. 17% wypad-
ków z ofiarami śmiertelnymi biorą udział
pojazdy użytkowe, też z tendencją lek-
ko wzrostową. Dane z 2014 r. wskazują,
że w wyniku 3863 takich wypadków zgi-
nęło 499 kierowców lub pasażerów cię-
żarówek, ale też blisko 1,9 tys. osób
z samochodów osobowych, jakie miały
pecha zderzyć się z nimi, oraz 1230
„wrażliwych” użytkowników dróg (w tym
ponad połowę stanowili piesi). Jedną
z przyczyn jest niedoskonałość człowie-
ka jako kierowcy, statystycznie jest on
winny lub współwinny ponad 90% wy-
padków. Dyrektor Almquist wystąpił jed-
nak z obroną ludzkich umiejętności.
Podstawowe badania potwierdzają, że
jesteśmy całkiem zmyślni, kojarzymy
bystrze i reagujemy prawidłowo, pod
pewnymi warunkami. Musimy widzieć
zagrożenie, a oko ludzkie ma strefy,
w których wyłapuje każdy szczegół,
oraz takie, w których widzi mniej lub zu-
pełnie nic. Działa dobrze w dzień, ale
w nocy się gubi. Jeśli nawet skieruje do
mózgu właściwe sygnały, a mózg ten
zostanie osłabiony przez alkohol lub
narkotyki, ten z założenia sprawny me-
chanizm nie zadziała.

Są też pewne ograniczenia fizjologicz-
ne związane z szybkim zejściem z drze-
wa. Po swoich przodkach mamy poczu-
cie wysokości i potrafimy oszacować
odległość. Dlatego nikt przy sprawnych
zmysłach nie zeskoczy ze zbyt wysokie-
go muru lub nie będzie próbował prze-
skoczyć zbyt szerokiego rowu. Nie po-
trafimy natomiast ocenić zbyt dużej
prędkości, tego mózg ludzki się jeszcze
nie nauczył, a w rezultacie główną przy-
czyną wypadków jest słynne „niedosto-
sowanie do warunków jazdy”.

Jeżeli wiadomo, że w pewnych warun-
kach kierowca może zawieść, a dzięki
badaniom m.in. Volvo Trucks wiemy, ja-
kie są najczęstsze przyczyny wypadków
z udziałem pojazdów ciężarowych,
łatwiej im zapobiegać. Takie jest podło-
że wprowadzenia do obowiązkowego

Liczba śmiertelnych ofiar wypadków
drogowych w UE spadała szybko
w miarę wyposażania samochodów
w ABS, ESP i inne układy ułatwiające
uniknięcie kolizji. Nie bez znaczenia
była większa bezpieczność nowych
konstrukcji, tak dla własnych pasaże-
rów, jak i najechanych pieszych czy
rowerzystów. Ale w ostatnich kilku la-
tach postęp wyhamował, unijny plan
zmniejszenia tej liczby do połowy
w latach 2010-20 jest zagrożony.

Człowiek siedzący za kierownicą sprawnie zbiera i przetwarza sygnały przeka-
zywane przez zmysł wzroku, ale pole widzenia ma mocno ograniczone, a z
wiekiem lub „pod wpływem” jeszcze się ono zawęża.

„Jeśli możesz przeczytać tę informację, to znaczy, że ja cię nie widzę”. Takie
nalepki pojawią się na prawych drzwiach ciężarówek, uświadamiając kierow-
ców stojących obok samochodów osobowych, a zwłaszcza rowerzystów, o mart-
wym polu widzenia z kabiny. Większość nie ma o tym pojęcia ani zastępującej
go wyobraźni.
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wyposażenia układów hamujących sa-
moczynnie przy niebezpiecznie małej
odległości od poprzedzającego pojaz-
du poruszającego się z mniejszą pręd-
kością lub stojącego i ostrzegających
o wyjeżdżaniu z pasa ruchu. Ten pierw-
szy jest już aktywny, natomiast układy
asystujące czynnie przeciwdziałające
niesygnalizowanej zmianie pasa pojawi-
ły się w nowych samochodach osobo-
wych m.in. Volvo, co ułatwi wdrożenie
podobnych w ciężarówkach.

Od listopada 2015 r. na obszarze Unii
Europejskiej obowiązuje prawo, w myśl
którego wszystkie nowe samochody
ciężarowe i autobusy pow. 8 t DMC
muszą być wyposażone w funkcję au-
tomatycznego hamowania awaryjnego
AEBS. Wprowadzono ją w celu zmniej-
szenia liczby wypadków polegających
na uderzeniu w tył pojazdu poprzedza-
jącego, który właśnie się zatrzymał. Sta-
nowią one ok. 1/5 wszystkich wypad-
ków drogowych z udziałem ciężarówek.
Obecnie przepisy wymagają, by system
hamowania awaryjnego redukował
prędkość pojazdu o 10 km/h, w listopa-
dzie 2018 r. ta wartość zostanie zwięk-
szona do 20 km/h. „Dobrze, że przepi-
sy są coraz surowsze, jednak wciąż
mam wrażenie, że wymagania są zbyt
łagodne. W sytuacji, gdy przy prędkoś-
ci 80 km/h uaktywni się funkcja hamo-
wania awaryjnego, prędkość musi
spaść o znacznie więcej niż 20 km/h,
jeżeli ma się rzeczywiście uniknąć bar-
dzo silnego uderzenia w pojazd poprze-
dzający” – ocenia Carl Johan Almqvist.

Volvo Trucks opracowała układ Colli-
sion Warning with Emergency Brake,
którego możliwości wykraczają daleko
poza obecne i przyszłe wymagania
prawne. Został wprowadzony na rynek
w 2012 r., a jego zadanie polega przede
wszystkim na ostrzeganiu kierowcy
o niebezpieczeństwie zderzenia. Hamo-

Jak najlepsza bezpośrednia widoczność z kabiny oraz możliwe szerokie pole
widzenia w lusterkach wstecznych, wykraczające poza wymagania przepisów,
są podkreślane przy okazji każdego nowego modelu tak Volvo, jak i innych
marek. Dlatego martwe strefy pozostają stosunkowo niewielkie...

... i próbuje się je dalej ograniczyć
wprowadzając dodatkowe oszklenie
dolnej części drzwi po stronie pasaże-
ra w ciężarówkach dystrybucyjnych
i komunalnych. To już rozwiązanie uni-
kalne dla Volvo i Renault...

... uzupełniane przez kamery z obiek-
tywami montowanymi na drzwiach
kabiny lub ścianach zabudowy. Ale
uwaga: ani w lusterkach, ani przez
okienka nie widać niewysokiej VRU
schowanej za słupkiem, a na ekranie
jest tylko jej cień! Technika nie zwal-
nia z ostrożności.

Klik!
Zanim ruszysz

Bezpośrednia widoczność
przez okna

Lusterka zbliżeniowe przednie
i boczne

Główne lusterka wsteczne

Szerokokątne lusterka wsteczne
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...JEST I ZAWSZE POWINNO BYĆ BEZPIECZEŃSTWO

wanie awaryjne jest inicjowane tylko
w razie konieczności, a proces ten za-
chodzi błyskawicznie. Opóźnienie wy-
nosi około 7 m/s2, jest porównywalne
z możliwościami samochodów osobo-
wych. W praktyce oznacza to, że samo-
chód ciężarowy byłby zdolny wyhamo-
wać z 80 do 0 km/h na odcinku około
40 m, pod warunkiem sprawnie działa-
jących hamulców.

Podobnie jak każdy przepisowy
AEBS, układ Volvo Trucks monitoruje
położenie pojazdów poprzedzających
za pomocą radaru i kamery. Radar wy-

krywa przeszkodę już w odległości ok.
200 m i ocenia względną różnicę pręd-
kości. Kamera o wysokiej rozdzielczo-
ści potwierdza obecność przeszkody
i sprawdza jej kształt. Połączone sygna-
ły z obu czujników są przetwarzane
przez układ sterujący, by wypracować
ostrzeżenie dla kierowcy i polecenie do
hamulców, jeśli nie nastąpi jego reakcja.
Specjaliści Volvo Trucks podkreślali, że
poszczególni producenci mają różne
podejście do obowiązku. Jedni kupują
gotowy układ u dostawców i ograni-
czają się do jego skalibrowania z cięża-

rówką, by działał poprawnie w grani-
cach wymagań przepisów. Volvo czyn-
nie współpracuje przy rozwoju swojego
układu, który już jest lepszy niż przecięt-
ne na rynku pod względem czułości
i prędkości działania, a w przyszłości
może znacznie wyprzedzić takich kon-
kurentów.

Czujnik radarowy działa w dzień,
w nocy, we mgle i w deszczu, ale bada-
nia wypadków i tu mają coś do doda-
nia: większość (72%) najechań zdarza
się w dzień przy dobrej pogodzie, gdy
warunki wprowadzają kierowcę w po-

„Nasze aktywne systemy bezpieczeństwa
stanowią element całościowego rozwią-
zania, które bezsprzecznie zmniejsza
zagrożenia w ruchu drogowym. Trzeba
jednak pamiętać, że sama technologia
nie wykona całej pracy. Zapewnienie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym wy-
maga interakcji między wszystkimi użyt-
kownikami dróg. Doświadczony, uważ-
ny kierowca, odpowiedzialnie prowadzą-
cy swój pojazd wciąż pozostaje najlepszą
formą ochrony przed wypadkiem” – przy-
pomina Carl Johan Almqvist. Właściwy
człowiek na odpowiednim stanowisku,
przekonująco zaangażowany w zadanie
powierzone mu w Volvo Truck: pogodzić
pojazd z otoczeniem tak, by nikomu nie
działa się krzywda.

Volvo Trucks opracowała akcje informacyjne skierowane do rowerzystów, w Szwecji z pokazami praktycznymi. Uświada-
mia się „miękkich”, że są narażeni na kolizję z samochodem ciężarowym, którego kierowca może nie dostrzec ich na
czas. Uczestnikom seminarium (wielu z prawem jazdy C) postawiono to samo pytanie, jak w czasie tych demonstracji:
które spośród rowerów rozstawionych wokół ciężarówki jest w stanie zauważyć jej kierowca? Prawidłowa odpowiedź:
wszystkie! Tak skuteczny jest układ lusterek zewnętrznych. Ale nie na raz, i nie przy ograniczonej widoczności. Dzieciom
zaleca się próbę nawiązania kontaktu wzrokowego, np. zamachanie do kierowcy, by zwrócić na siebie jego uwagę,.
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Pokaz działania automatycznego
układu hamulcowego Volvo Trucks:
załadowany zestaw samoczynnie
i całkowicie wyhamowuje przed za-
parkowaną atrapą samochodu oso-
bowego. Trochę pod publiczkę mię-
dzynarodowego grona dziennikarzy,
specjaliści Volvo przyznali w kulu-
arach, że przy niewielkiej prędkości
„zwykły” AEBS zadziałałby tak samo
dobrze, ale własne rozwiązanie do-
daje informację o niebezpieczeństwie
wyświetlaną na szybie i jest w stanie
wykryć dużo mniejsze nieruchome
przeszkody na drodze.

czucie bezpieczeństwa. Jeżeli wystąpi
ryzyko zderzenia, kierowca otrzymuje
ostrzeżenie w postaci stopniowo naras-
tających sygnałów. W Volvo sygnał
wizualny jest wyświetlany na przedniej
szybie, co jest unikalnym rozwiązaniem,
dużo skuteczniejszym, niż kontrolka
w zestawie przyrządów. Jako pierwsze
ostrzeżenie zapala się linia czerwonych
diod, następnie zaczynają one migać
i dodatkowo rozbrzmiewa sygnał aku-
styczny. Jeśli kierowca nie zareaguje na

te ostrzeżenia, samochód zaczyna auto-
matycznie łagodnie hamować. Dalszy
brak reakcji skutkuje aktywowaniem ha-
mowania awaryjnego, które jest kontynu-
owane do całkowitego zatrzymania po-
jazdu z prędkości 80 km/h nawet przed
przeszkodą stacjonarną. W przypadku
przeszkód ruchomych, przepisy wyma-
gają uniknięcia kolizji przy ich prędkości
32 km/h obecnie i 12 km/h wg Level 2.

Jeżeli w ciągu 5 s od zatrzymania nie
nastąpi ruch kołem kierownicy lub inna
reakcja, jest uruchamiany hamulec po-
stojowy. To zabezpieczenie przed nie-
kontrolowanym toczeniem pojazdu,
w razie gdyby kierowca był w szoku lub
stracił przytomność. Jeśli jednak oceni
on, że układ panikuje, może przestero-
wać jego działanie mocno wciskając
pedał przyspiesznika.

W chwili aktywowania funkcji hamo-
wania awaryjnego zaczynają błyskać
światła STOP, by ostrzec kierowców po-
jazdów jadących z tyłu. Gdy prędkość
spadnie do 5 km/h, włączane są rów-
nież światła awaryjne. Układ opracowa-
ny przez Volvo działa także na drogach

krętych, potrafi odróżnić bariery ochron-
ne od rzeczywistych przeszkód, jak po-
jazdy, w tym motocykle.

Biorąc pod uwagę krótki okres, jaki
minął od wejścia w życie przepisów do-
tyczących funkcji hamowania awaryjne-
go, musi upłynąć jeszcze trochę czasu,
zanim ich pozytywny efekt znajdzie od-
zwierciedlenie w statystykach wypad-
ków drogowych. Jednak Volvo Trucks
jest przekonana do korzyści wynikają-
cych ze stosowania AEBS i innych ak-
tywnych systemów bezpieczeństwa,
wśród których jest m.in. wykrywanie
znużenia kierowcy.

Co nie znaczy, że firma notuje same
sukcesy. Do tej pory nie udało się w peł-
ni opanować układu ostrzegającego
o obecności przeszkody w martwym
polu widzenia z prawej strony ciężarów-
ki. Ostrzeżenie ułatwiłoby uniknięcie
najechania na pieszego lub rowerzystę,
a także uderzenia w słup sygnalizacji
świetlnej. Mercedes ma taki układ już od
poprzedniej jesieni, w Volvo Trucks bo-
rykają się z wyeliminowaniem fałszy-
wych alarmów.

Klik!
Zanim ruszysz
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Pochwały pod adresem człowieka-
kierowcy mieszają się ze opiniami

o jego niedoskonałościach, nieodpo-
wiedzialności, a także niedostępności
i coraz większym koszcie, jaki wiąże się
z nadaniem mu odpowiednich kwalifika-
cji i zatrudnieniem. Nie dziwi zatem
chęć do wyeliminowania tego najsłab-
szego ogniwa dzięki wprowadzeniu po-
jazdów częściowo lub całkowicie auto-
nomicznych. Te pojęcia wiążą się z przy-
jętym podziałem samodzielności na
5 poziomów, z których kilka już mamy
za sobą, a od następnego dzieli nas kil-
ka lat.

Mowa o platoonach, konwojach co
najmniej 3 pojazdów, z których pierwszy
prowadzi aktywnie, a pozostałe, o po-
dobnych właściwościach co do masy,
przyspieszenia i hamowania, jadąc tuż
za nim wykonują jego polecenia, wciąż
z kierowcami w kabinach. Mniej miejsca
zajmowanego na drodze, a przede
wszystkim mniejsze o 10% zużycie pali-
wa mają utorować platoonom drogę do
przyszłości, po rozwiązaniu kwestii
przede wszystkim prawnych, bo tech-
niczne są bliskie opanowania. W Japo-
nii ma ruszyć próbnie w 2018 r. i na se-
rio 2 lata później platoon z pierwszym
pojazdem prowadzonym przez kierow-
cę i dwoma już bez nadzoru człowieka,
na początek na trasie Tokyo-Nagoya,
gdzie wesprze je infrastruktura. W Go-
eteborgu można natomiast oczeki-
wać autonomicznych śmieciarek dużo
wcześniej, niż spodziewalibyśmy się po
doświadczeniach z kopalni Boliden.

Pierwsza autonomiczna śmieciarka,
testowana obecnie przy współpracy ze
szwedzkim przedsiębiorstwem komu-
nalnym Renova, wykorzystuje wyniki

Wywaliæ go!

dotychczasowych prób prowadzonych
pod ziemią. Wyjście na powierzchnię
i to na obszar gęsto zamieszkały jest wy-
razem zaufania do stanu techniki
w warunkach, gdy do dyspozycji są za-
równo dobre mapy GPS, jak i obiekty, na
których łatwo zawiesić oko lidarowych
czujników. Przy tym takie zautomatyzo-
wane pojazdy mogą szybko przejąć za-
dania, do których coraz trudniej znaleźć
chętnych, a koszt pracy rośnie.

Volvo Trucks opracowało kilku sposo-
bów na zautomatyzowany odbiór odpa-
dów, w tym wysyłanie na osiedla robo-
tów wyszukujących zaczipowane po-
jemniki, przenoszące je do zaparkowa-
nej centralnie śmieciarki-nośnika, po
czym odstawiających opróżnione z po-
wrotem. Z wielu powodów, wśród któ-
rych było bezpieczeństwo mieszkań-
ców, pomysł uznano za pieśń dalszej

przyszłości. Więcej nadziei rokuje
układ, w którym tradycyjny pojazd wy-
konuje samoczynnie najtrudniejszą
część zadania, dojazd do altanek z po-
jemnikami pomiędzy przeszkodami. Ta-
kie podejście umożliwia wyraźny po-
dział obowiązków: do określonego mo-
mentu prowadzi kierowca, po czym ste-
ry przejmuje układ autonomiczny. Uni-
ka się dzielenia odpowiedzialności, któ-
re jest jednym z poważniejszych proble-
mów przy automatyzacji.

Z techniką jest już nieco prościej.
Przeszkody w otoczeniu śmieciarki
można podzielić na stałe, czyli elemen-
ty infrastruktury, i zmienne, czyli głów-
nie samochody zaparkowane bez po-
myślunku. Autonomiczna ciężarówka
jest przygotowana na oba przypadki.

Wpuszczenie dużego samochodu
ciężarowego do dzielnicy mieszkalnej

Guru pojazdów autonomicznych w Volvo Trucks jest Johan Tofeldt, dostosowu-
jący, wraz ze swym zespołem, układy automatycznego sterowania do różnego
otoczenia. W przypad-
ku śmieciarki, proble-
mem do rozwiązania
jest system jej komuni-
kacji z operatorem, by
potwierdzić pracę w try-
bie autonomicznym czy
kierunek jazdy, albo
poprosić  o pomoc.
Chodzi o  sygnały, któ-
re byłyby zrozumiałe
bez słów, a nawet pik-
togramów. Rozważa się
użycie l is ty  LED-ów
wzdłuż zabudowy, emi-
tujących proste se-
kwencje błysków.

Gdy zautomatyzowany pojazd-śmieciarka pierwszy raz wjeżdża na dany ob-
szar, jest kierowany ręcznie, a pokładowy system za pomocą GPS rejestruje
pozycję i nanosi ją na mapę. Dzięki temu następnym razem i on, i inne we
flocie wiedzą, jaką drogę wybrać i przy których pojemnikach się zatrzymać.
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wymaga posiadania dokładnej, prze-
strzennej mapy tworzonej w czasie
pierwszego przejazdu, przy ręcznym
prowadzeniu. Otoczenie jest wtedy ska-
nowane wiązką lidarowych promieni.
O ile w kopalni wykrywała ona nieregu-
larną powierzchnię wyrobiska, co powo-
dowało kłopoty z orientacją, to na ulicy
ma w miarę proste kształty krawężni-
ków, ogrodzeń, a nawet budynków two-
rzące dobre punkty odniesienia. Lidar
ma tą przewagę nad np. czujnikami ul-
tradźwiękowymi, że sięga dużo dalej,
a ten sam czujnik może posłużyć do
przeszukiwania zarówno bliskiego oto-
czenia pojazdu, jak i wiele dziesiątków
metrów od niego. Wystarczy zmiana
software.

Stworzony w ten sposób obraz moż-
na wgrać do dowolnie wielu pojazdów
autonomicznych, które w czasie jazdy
porównują go z tworzonym na bieżąco
przez własne czujniki oraz z innymi sy-
gnałami. Jeśli wg mapy w danym miej-
scu miał np. być płotek, lidar potwier-
dza jego obecność i w celu dojechania
do niego wykonano takie same manew-
ry, jak ciężarówka wzorcowa, to znaczy,
że faktycznie jest tam płotek i trzeba wy-
konać serię zwrotów, by go ominąć.
W razie wykrycia w tym miejscu nowej
przeszkody, śmieciarka zatrzymuje się
i ocenia, czy podjąć próbę jej ominię-
cia, a także rejestruje tę zmianę. Jeżeli
w kolejnym kursie nadal tam jest, zosta-

je zapisana jako nowy fakt na mapie. Tu
natychmiast pojawia się ograniczenie
maszyny: czujnik nie jest w stanie oce-
nić, czy przeszkodą jest kamień, czy np.
plastykowa torba nadmuchana przez
wiatr, o podobnym kształcie. Dlatego
automatyczne prowadzenie wymaga
współpracy z kierowcą-operatorem.

Na pierwszym przystanku, po aktywo-
waniu automatyki, kierowca wysiada
z kabiny, podchodzi do zasypu i opróż-
nia pojemniki z odpadów w zwykły spo-
sób. Po ukończeniu tej operacji, na po-
lecenie kierowcy pojazd automatycznie
podjeżdża tyłem do kolejnego pojemni-
ka. Kierowca idzie przed nim, obserwu-
jąc otoczenie. Dzięki temu, że samo-
chód jedzie do tyłu, pozostaje w pobli-
żu odwłoka, zamiast na przemian prze-
chodzić na tył, a następnie do kabiny.
Ponieważ nie musi wchodzić i wycho-
dzić z kabiny w każdym punkcie odbio-
ru śmieci, jest mniej narażony na urazy.

 Ponadto, ponieważ automatyka ste-
rująca optymalnie kontroluje zmianę
biegów, kierowanie i prędkość, maleją
zużycie paliwa i emisja spalin.

Nawet w pojeździe z kamerą kierowcy trudno dostrzec z kabiny osoby lub prze-
szkody znajdujące się z tyłu. Dzięki czujnikom lidarowym monitorującym oto-
czenie wokół śmieciarki, jazda w każdym kierunku jest bezpieczna, a operator
tylko nadzoruje ten proces i może zatrzymać pojazd.

Obecnie realizowany wspólny projekt
potrwa do końca tego roku, następnie
zostanie przeprowadzona analiza funk-
cjonalności i bezpieczeństwa, a także
odbioru pojazdu przez kierowców, in-
nych użytkowników dróg i okolicznych
mieszkańców. Równolegle jest prowa-
dzony kolejny projekt: autonomicznej
ciężarówki poruszającej się w ustalonej
pozycji względem kombajnu zbierające-
go trzcinę cukrową w Brazylii.

W projekcie brazylijskim kierowca
musi utrzymać właściwą odległość od
kombajnu kontrolując prędkość cięża-
rówki, natomiast sterowanie jest wy-
konywane samoczynnie na podstawie
cyfrowej mapy pola i sygnałów GPS.

...JEST I ZAWSZE POWINNO BYĆ BEZPIECZEŃSTWO
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Bezpieczeñstwo okiem i szkie³kiem
P rzysłowiowe już bezpieczeństwo

szwedzkich samochodów, ciężaró-
wek i dróg nie jest dziełem przypadku,
nie przyszło też bez nakładów. Poza
producentami pojazdów, czuwa nad nim
VTI, państwowy instytut bezpieczeństwa
drogowego z siedzibą główną w Linko-
ping. W celu ułatwienia współpracy
z władzami i przemysłem uruchomiono
także biura w Sztokholmie, Goeteborgu
i Borlange. Zakres prac instytutu obej-
muje również transport kolejowy i dro-
gownictwo, a w tym zagadnienia zwią-
zane z zimowym utrzymaniem dróg, co
w Szwecji nie dziwi.

Unikalnym wyposażeniem VTI są 3
symulatory, w tym 2 do badań pojazdów
i ich interakcji z otoczeniem. Szwedzki
instytut ma jedno z najnowocześniej-
szych takich urządzeń na świecie, od-
dany do użytku w 2011 r. Sim IV, usta-
wiony w biurze w Goeteborgu i inten-
sywnie wykorzystywany zarówno przez
osobowe, jak i ciężarowe Volvo. Jak to
możliwe? Jednym z założeń projektan-
tów (a to własne dzieło VTI, przy współ-
pracy przemysłu lotniczego) była moż-
liwość szybkiego ustawienia na symu-
latorze kabiny samochodu osobowego
lub ciężarówki. Laboratorium ma włas-
ne, Volvo XC 60 i FH16. Kolejny pomysł
to nadanie im 8 stopni swobody. Zespół
6 siłowników w podstawie umożliwia
wykonanie typowych ruchów: zgodnie
z zadanym programem kabina obraca
się wokół każdej osi, a jednocześnie
podskakuje na wybojach,  wpada
w boczny poślizg, skacze do przodu przy
hamowaniu lub do tyłu po gwałtownym
przyspieszeniu. Do tego, zainstalowane
na saniach urządzenie może naprawdę
ruszyć z kopyta w obu osiach, i do tego

ruchem linearnym z precyzyjnie zada-
nym przyspieszeniem. Układ wykonaw-
czy jest tak szybki, a konstrukcja tak
sztywna, że można odtworzyć m.in. jaz-
dę po nawierzchni „z tarką” czy warunki
start/stop, dzięki czemu urządzenie jest
rozchwytywane przez producentów po-
jazdów. Wizualizację otoczenia tworzy
9 projektorów, rolę lusterek pełnią 3 ekra-
ny LCD. Obraz jest wyświetlany w per-
spektywie 210o. Dlatego z Sim IV korzy-
stają także drogowcy przed każdym no-
wym projektem: puszcza się wirtualny
samochód na drogę istniejącą tylko
w planach, by sprawdzić każdy szczegół
jej ukształtowania, widoczność, a także
optymalne ustawienie oznakowania.

Przestawianie fotela kierowcy między
prawą a lewą stroną jest już wyłącznie
elektroniczne.

Dlaczego nie zrobić takich badań na
rzeczywistych pojazdach i poligonie?
Podstawowa przewaga to możliwość
prowadzenia przez cały rok, niezależnie
od warunków pogodowych, które moż-

na łatwo zasymulować w oprogramowa-
niu. Śliska nawierzchnia, deszcz czy
śnieg pokrywające szyby to kwestia
software. Dodatkowo, sytuacje krytycz-
ne można powtarzać wielokrotnie bez
zagrożenia dla kierowcy i otoczenia.
Niektóre byłoby bardzo trudno odtwo-
rzyć w rzeczywistości. Jako przykład
wymieniano przypadek wystrzału przed-
niej opony i badania tak zachowania po-
jazdu, jak i reakcji kierowcy. Z założenia
musi to być dla niego zaskoczeniem,
a że dodatkowo wiąże się z falą aku-
styczną o natężeniu 120 dB (A), trudno
znaleźć ochotnika do takich testów. Na
symulatorze nie uniknie hałasu, nato-
miast utrata panowania nad kierownicą
i wypadnięcie z drogi nie spowodują
żadnego niebezpieczeństwa.

Symulator Sim IV odegrał dużą rolę
przy wdrażaniu m.in. układów AEBS.
Badano reakcję kierowcy na różne po-
ziomy ostrzeżeń i przebieg hamowa-
nia ze skutecznością zadaną przez
normę, nie wymagającą pełnego wy-
hamowania przed przeszkodą nieru-
chomą, bez żadnych konsekwencji.
Osobowe Volvo zrealizowało tu więk-
szość prac nad aktywnym Lane Assist.
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Gorący punkt numeru
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Jeœli ktoœ czuje siê przygnêbiony
trudnoœciami piêtrzonymi przed
transportem, lub ma wra¿enie,
¿e bran¿a traci urok
i romantycznoœæ zmierzaj¹c ku
wozactwu, powinien zajrzeæ raz
w roku na zlot Master Truck
pod Opolem. Tu nie widaæ
kryzysu trakerskich wartoœci!

Właściciele ciężarówek wciąż chcą
nadawać im jedyny i niepowtarzalny
wygląd, i to nie tylko pojedynczym eg-
zemplarzom we flocie, i wcale nie tylko
w transporcie dalekim. Nie ma dla nich
przeszkód (nawet prawnych, ale służby
przymykają oko na dziesiątki dodatko-
wych świateł) ani barier finansowych,
choć niektóre pojazdy pokazane w tym
roku musiał kosztować fortunę.

Duma z posiadania tych dzieł sztuki
na kołach jest tak wielka, że każdego
lipca wszyscy chcą pokazać je w Opo-
lu. W tym roku na zlocie stawiło się blis-
ko 700 pojazdów, tuningowanych w róż-
nym stopniu, czasami bardzo dyskret-
nie, na miarę skromniejszych możliwo-
ści posiadacza. Organizatorzy przyjęli
zasadę, by nie skąpić nagród, którymi
są wprawdzie głównie puchary, ale dla
wielu pasjonatów to więcej niż pienią-
dze. Do tego trochę klasyków i kilka
pojazdów odrestaurowanych: niektórzy
właściciele teraz dużych firm transporto-
wych nie zapominają, czym zarobili
pierwsze pieniądze. Było więcej niż zwy-
kle gości z Niemiec: czyżby to zapo-
wiedź rychłej przeprowadzki do czyściej-
szej i spokojniejszej Polski? Jak zwykle
pojawiła się skandynawska czołówka
oraz zapaleńcy z Czech i Słowacji.

Wśród ciężarówek z Polski, zwycza-
jowo dominowała firma Repiński Trans-
port, zwyciężając w klasyfikacji ogólnej
Master Truck wspaniałym „Dywizjonem
303” na bazie ciągnika Scania i nacze-
py z ruchomą podłogą. Dzieło powsta-
wało etapami, od kabiny, już w ub. roku
objęło naczepę, ale w tym wypłynęło
szeroko m.in. dzięki internetowi. Ten

Master Truck 2017

Master Truck zlotu 2017, Scania
„Dywizjon 303” Repiński Transport.
Zasłużone zwycięstwo projektu dobre-
go, kompleksowego i doskonale wy-
konanego. Brakuje tylko twarzy pilo-
tów: wnosimy o dodanie Skalskiego,
Urbanowicza, Zumbacha.

Nie można powiedzieć, że tak wygląda każdy polski
zestaw złomowy, ale informacje o kryzysie w branży
recyklingowej przyjmujemy od tej pory z niedowie-
rzaniem.
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zlot pozytywnie zakrêconych

Las to ostatnie miej-
sce, w jakim spodzie-
walibyśmy się zastać
ciężarówkę po tunin-
gu. Ale Drewnoland
już nas przyzwyczaił
do zmiany poglądów,
a na tegoroczny zlot
„odrobił” swoją Sca-
nię tak z zewnątrz, jak
i w kabinie, zdobywa-
jąc 2. miejsce w opi-
nii publiczności, na-
grodę Głównego In-
spektora ITD i nagro-
dę za najlepsze na-
głośnienie.

Ostatnia kosmetyka „Smoczycy” zgierskiej firmy
Kazimierza Szewczyka. Pojazd znany i już utytuło-
wany na zlocie, może dlatego dopiero 15. w tym
roku, ale wciąż przyciągający wzrok ze względu na
ilość pracy i pieniędzy włożone w zestaw do prze-
wozu węgla!

Dlaczego firma Jończyk Transport, obsługująca
zakłady mięsne Mięs-Pol, wybrała na zestaw
chłodniczy motyw 300 Spartan? Może ze wzglę-
du na niezłe jatki, jakie urządzili Persom. Na
18. miejscu w klasyfikacji, ale także Najładniej-
szy Mercedes Zlotu.

„Red Rose” Klanatrans pojawia się
regularnie w Opolu i zawsze jest
chętnie wybierana przez entuzjas-
tów tuningu jako tło do pamiątko-
wych zdjęć.
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Najładniejszym vanem zlotu został nieco już oklepany VW Craf-
ter Avatar, naszym faworytem był Ducato-eksportówka Barto-
sza Chmary, okazja do zasięgnięcia opinii o wymaganiach
właścicieli i kierowców eksportówek.

MB Sprinter firmy Pernak, 2.co do urody,
otwiera alejkę tuningowanych vanów.

zestaw obsługuje długie trasy i wszę-
dzie znajduje entuzjastów, szczególnie
w Anglii spotkał się z ciepłym przyję-
ciem tych mieszkańców, dla których
Polacy nie są bloody foreigners. Tuning
jako sposób na reklamę przewoźnika
zadziałał w 100%.

W czołówce tegorocznego Master
Truck są też ciągniki DAF firmy Tom-
Tech, która miała kawałek drogi z Gdań-
ska, by pokazać „Aliena” i „Vadera”. Ko-
lejne miejsce zajął Pierre Hall ze znaną
już Scanią Las Vegas, na 5. też dobry
znajomy, Czerwona Róża z chorwackie-
go Klanatrans.

Było nieco więcej niż w ub. latach lek-
kich pojazdów użytkowych, wśród któ-
rych dominowały „międzynarodówki”
tuningowane z niemniejszym nakładem
sił i środków, niż duże ciężarówki, i w
tym samym celu. Jestem sam na sam
ze swoim samochodem przez kilka ty-
godni i kilkanaście tysięcy kilometrów –
niech będzie piękny!

Pod wyróżnieniem za fantazję dla lawety „Ivan” firmy
Tytan możemy się tylko podpisać. Kabina też jest nieźle
stuningowana.

Husky Express, śląska
rodzinna firma specja-
lizująca się w przewo-
zach ekspresowych,
przywiozła Mastera-
eksportówkę ze swojej
f loty. Jej sympatia
zwraca się w stronę
Renault od czasu wyco-
fania silnika 3,0 z pro-
gramu Fiata Ducato.

Duma rozpiera właścicieli Boxera
– tekst sam układa się w rymy na
widok tak pięknych vanów.
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P od koniec sierpnia w siedzibie
Renault Trucks w podwarszawskim

Młochowie odbyła się miła uroczystość:
firma Dartom odebrała kolejną partię
ciągników T z tegorocznego zamówie-
nia na w sumie 60 pojazdów. Wśród
nich był 600. Renault kupiony od po-
czątku wzajemnej współpracy. To trwa
już 25 lat, kolejna okazja do świętowa-
nia, a jednocześnie do rozmowy z Da-
riuszem Szumacherem, prezesem firmy,
o kryteriach doboru sprzętu i obecnej
sytuacji polskiego transportu.

Signum temporis to zarówno przed-
miot transakcji, jak i sposób jego naby-
cia. Nowe „tetki” nie powiększają floty
Dartomu, a jedynie ją odmładzają. Po tej
wymianie średnia wieku ciągników nie
będzie przekraczała 2 lat i tak już zosta-
nie: kolejne są wynajmowane na 2-letni
okres z pomocą Renault Truck Financial
Services, objęte pełnymi kontraktami
obsługowymi. Firma dysponuje obecnie
blisko 400 zestawami, w tym 170 włas-
nymi niemal wyłącznie z ciągnikami Re-
nault, pozostałe są podnajmowane.
Flota naczepowa to głównie kurtynówki
Kässbohrer. Z blisko 10 tys. ładunków
miesięcznie, to już jest przedsiębiorstwo
spedycyjno-transportowe o sporej wiel-
kości na skalę europejską.

Nowe ciągniki tak jak poprzednie
mają silniki 13-litrowe o mocy 440 KM
i momencie 2200 Nm, zautomatyzowa-
ne skrzynie biegów Opticruise, tylne
mosty o przełożeniu 2,64:1. Po raz

Dartom kupuje kolejne Renault Trucks T
pierwszy decyzje kierowców są wspie-
rane przez Optivision, aktywny tempo-
mat uwzględniający topografię terenu
zapisaną w GPS. Umiejętność posługi-
wania się nim jest najpierw przekazywa-
na, a później kontrolowana w czasie
szkoleń, które prowadzi firmowy szef
kierowców. Jego zadaniem jest także
wcześniejsze sprawdzenie, czy na ryn-
ku nie ma pojazdów wyraźnie oszczęd-
niejszych od „tetki”, co uzasadniłoby
zmianę marki we flocie. Nowe ciągniki
też zostały przetestowane na obsługi-
wanych przez firmę trasach i ponownie
okazało się, że biorąc pod uwagę
wszystkie koszty w przewidywanym
okresie eksploatacji Renault Trucks wy-
pada najlepiej.

Dlaczego było konieczne zweryfiko-
wanie dotychczasowych doświadczeń?
Po raz pierwszy „tetki” Dartomu mają
wysokie kabiny z płaską podłogą. To dla
wygody kierowców, którym nie poską-
piono też klimatyzacji postojowej, kom-
fortowego fotela z podgrzewaniem,
wentylacją i 2 podłokietnikami ani radia
z bluetoothem. Ta ostatnia pozycja jest
o tyle ważna, że kierowcy, jak wykazuje
roaming, długo plotkują na trasie! Pre-
zes Szumacher przymyka na to oko,
z nadzieją, że wymieniają się cennymi
informacjami z korzyścią dla firmy.

Kierowcy Dartomu są zadowoleni ze
swoich ciągników, a przecież mają oka-
zję porównać „tetki” z innymi, choćby
na parkingach. Być może wpływa na to

przywiązanie do marki: są tacy, którzy
pracują w Dartomie od paru dziesiątków
lat i wychowali się na Premium. Obecne
T Highline to z kolei następcy Magnum,
których też używano w firmie. Czy wo-
bec tego nie jest tu odczuwalny kryzys
na rynku pracy, z jakim zmaga się pol-
ski transport? Dariusz Szumacher za-
czynał jako kierowca-właściciel w tych
czasach, gdy do posiadania jednej uży-
wanej ciężarówki był potrzebny wspól-

Renault Trucks T z „600” na masce to uwieńczenie trwającej ćwierć wieku współpracy z Dartomem: tyle pojazdów kupiła
grodziska firma. Po raz pierwszy od czasu Magnum kierowcy będą mieli wysokie kabiny z płaską podłogą, o wysokości
wewnętrznej 205 cm.

Przekazanie symbolicznego kluczyka:
prezes Szumacher w otoczeniu dyrek-
tora handlowego Renault  Trucks
Jacka Kurzawy (z lewej) i Andrzeja
Barburskiego odpowiedzialnego za
klientów flotowych.
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nik, a warunkiem koniecznym jej eksplo-
atacji był najpierw remont kapitalny,
a później bieżące naprawy po zjechaniu
z każdej trasy. Nie tylko klimatyzacja, ale
i ogrzewanie niezależne były na tyle nie-
znane, że jeden z kursów o mało nie
skończył się „uświerknięciem” w kabi-
nie.

Od tego czasu prezes ma dużo sza-
cunku dla tego zawodu, natomiast zwią-
zane z nim niewygody uważa za jego
integralną część. Trzeba pogodzić się
z dłuższą rozłąką z rodziną i nocowa-
niem w kabinie, przy czym pracodawca
może złagodzić te niedogodności na
różne sposoby, nie tylko fundując boga-
te wyposażenie. W dużej firmie można
rozdzielić zadania odpowiednio do pre-
ferencji kierowców, kierując na najdłuż-
sze trasy tych, którzy nie mają obowiąz-
ków domowych. Ponieważ Dartom ma
coraz więcej zleceń krajowych, inni
mogą przejąć kursy pozwalające na
częsty powrót do rodziny. Jest to układ
sprzyjający obu stronom: prez. Szuma-
cher dobrze wie, że nie będzie większe-
go pożytku z kierowcy, który w czasie
jazdy martwi się o sytuację w domu.

Ale to jest jednak biznes, więc dzia-
łają też zasady selekcji kadry. Unika się
tych, którzy nie są w stanie podać wia-
rygodnej historii swego poprzedniego
zatrudnienia. Ci, którzy przeszli wstępną
kwalifikację, są sprawdzani na trasach
próbnych i w pierwszym szkoleniu.
Bywa tak, że w ten sposób eliminuje się
kandydatów z odpowiednim prawem
jazdy, ale bez umiejętności, lecz czasa-

Ciągniki Dartomu jeżdżą w obsadzie
1-osobowej, ale specyfikacja obejmu-
je 2 leżanki, by łatwiej ulokować je na
rynku wtórnym po okresie wynajmu.
Poza tym górna przydaje się jako pół-
ka na bagaż kierowcy. Dariusz Szumacher zaczynał jako kie-

rowca i to w bardzo pionierskich cza-
sach polskiego transportu. Szanuje ten
zawód i stara się zmniejszyć jego
uciążliwość, poprawiając warunki
życia. Opinie kierowców o Highline są
mieszane, ale większość jest zadowo-
lona z wyższej kabiny, do której trze-
ba wspinać się po 4 stopniach.

Zestawy Dartomu
ruszają w trasę
z zapasem prawie
1400 l paliwa i 64 l
AdBlue. Obsługują
kierunki w Europie
Zachodniej ,  ale
szybko rośnie
udział „krajówki”.

mi to oni rezygnują, gdy orientują się,
jak wysokie są wymagania w Dartomie.
Monitorowanie wyników każdego kursu
umożliwia z kolei wykrycie okresowych
spadków formy, które są korygowane
przez doraźną interwencję coacha lub
kolejne szkolenie. Można powiedzieć,
że kierowcy firmy to krajowa czołówka,
i był taki moment, że zaczęli nieco za
wysoko zadzierać nosy. Upuszczono im

powietrza, korzystając z pracowników
z Ukrainy. Oczywiście wymagało to
szczególnie intensywnych szkoleń
i przełamania bariery językowej; w kon-
sekwencji ukraiński został wprowadzo-

Prezes z kierowcami w zgodzie, co
zdarza się, gdy zna blaski i cienie
kręcenia fajerą. Przyznaje jednak, że
coraz trudniej o trwałe więzi, a de-
ficyt dobrych kierowców prowadzi do
sytuacji, w której pracodawca ma
dużo obowiązków, a niewiele praw.
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Sped Partner z 50 nowymi „tetkami”
S ped Partner z Leszcz koło Pińczowa

to jedno z najprężniej działających
przedsiębiorstw transportowo-spedy-
cyjnych w południowej Polsce. Choć fir-
ma ma dopiero 12 lat, żółte zestawy
z granatowym logo są dobrze znane na
europejskich drogach. Jej kierowcy

właśnie przesiedli się do 50 nowych,
480-konnych ciągników siodłowych
Renault Trucks T z wysokimi, komforto-
wymi kabinami.

Sped Partner jest spółką, której właś-
cicielem w 100% jest Grupa Atlas, lider
rynku chemii budowlanej w Polsce. Nie
znaczy to, że ma zapewnioną przy-
szłość. „Obsługa potrzeb logistycznych
zakładów i dystrybucji Grupy Atlas to
45% naszych obrotów, ale te działania
muszą, jak każde inne przewozy, przy-
nosić zyski. Współpracujemy z Grupą
na normalnych warunkach rynkowych.
Poza tym, aby móc zapewnić bieżącą
dostępność taboru zarówno dla Grupy,
jak i dla innych klientów, musimy mieć
pomysły na ładunki powrotne. Cięża-
rówki nie mogą jeździć puste” – mówi
Radosław Sowiński, prezes zarządu
spółki Sped Partner.

Sped Partner zatrudnia 118 osób,
w tym 58 kierowców. Ma własną spedy-
cję (zlokalizowaną, oprócz centrali
w Leszczach, również w oddziałach
w Bydgoszczy i Dąbrowie Górniczej),
która organizuje pracę nie tylko dla
własnych pojazdów, ale także dla 200

zestawów należących do zakontrakto-
wanych podwykonawców. Firma wozi
po Polsce i Europie zestawami z nacze-
pami kurtynowymi (ma ich ok. 100)
m.in. stal, rury, kształtki i wiele innych
elementów budowlanych, nawozy
sztuczne, napoje. Produkty sypkie
(m.in. gipsy, mączki, tynki, piaski) są
wożone za pomocą blisko setki podnaj-
mowanych silosów i wywrotek.

Zanim wybrano Renault T, firma wzię-
ła do testów samochody ciężarowe kil-
ku wiodących marek i wypróbowała je
w normalnej, codziennej pracy na dro-
gach. Kierowcy Sped Partner w czasie
kilku miesięcy sprawdzali nie tylko moż-
liwości trakcyjne pojazdów i warunki
życia w drodze, ale także zużycie pali-
wa. Okazało się, że „tetki” zebrały naj-
lepsze opinie za wygodę kabin, okazały
się też najbardziej przyjazne kierow-
com. Podobały im się m.in. ponad
2-metrowa wysokość wewnętrzna, dob-
re wytłumienie i wysoki komfort jazdy.
Na tą opinię mógł też wpłynąć fakt, że
„magnumki” nie są obce flocie firmy.

Przyjrzano się dokładnie specyfika-
cjom pojazdów i kosztom finansowania,

ny do komputerów pokładowych. Obco-
krajowcy stanowią obecnie nie więcej
niż 15% zespołu, ale zgrali się z nim,
działają stabilizująco, nie ma przypad-
ków, by klientowi odmówiono usługi tyl-
ko dlatego, że nie ma kim obsadzić
ciągnika.

Prezes Szumacher podkreślił, że
przewoźnicy nie mają obecnie skutecz-
nego sposobu na stymulowanie poda-
ży kierowców, w sytuacji, gdy nie za-
pewnia ich ani wojsko, ani szkolnictwo
zawodowe. Jednoznacznie ocenia „pak-
ty drogowe”, jakimi chcą nas uraczyć

niektórzy urzędnicy unijni: to element
starań o wyeliminowanie z rynku pol-
skich przewoźników. Wypoczynek
w hotelu zamiast  w kabinie jest
mrzonką, dopóki nie będzie wystarcza-
jąco wielu hoteli w pobliżu głównych
tras transportowych. Niebezpieczną
mrzonką, jeśli nie powstaną przy nich
odpowiednio duże i strzeżone parkingi
na zestawy naczepowe. Mimo środków
ostrożności i monitoringu Dartom notu-
je przypadki włamań i prób włamań do
naczep. Nowe zasady, w coraz bardziej
niespokojnym otoczeniu, mogą spowo-

dować zmniejszenie bezpieczeństwa
kierowców, zamiast poprawy. A w każ-
dym razie spowodują utrudnienia
w płynnym transporcie, przez cały ty-
dzień, co już widać po spadku dostęp-
ności pojazdów w weekendy.

Zapowiadają się ciekawe czasy,
w k tórych chyba ła twie j  będz ie
dużym przewoźnikom, dysponującym
mechanizmami do planowania trans-
portu, dokładnej oceny kosztów i wy-
konania zadania, a także do precyzyj-
nego sterowania czasem pracy kierow-
ców. (WK)

„Wieloletnia współpraca z Atlasem, to także dobra i wy-
magająca szkoła, która wykształciła w nas kompeten-
cje do profesjonalnej, wysoko jakościowej obsługi
logistycznej. Podobnie jak w przypadku innych kontra-
hentów, nie mamy tam żadnej taryfy ulgowej. Ładunki
muszą dojeżdżać na miejsce dokładnie na czas, bez-
piecznie i bez uszkodzeń. Dlatego też bardzo dbamy
o zarówno o partnerskie relacje z naszymi podwyko-
nawcami, jak też o jakość naszego własnego taboru
i regularnie wymieniamy samochody. W 2012 r. zmie-
niliśmy też model finansowania pojazdów z tradycyj-
nego leasingu na najem długoterminowy” – mówi
prezes Radosław Sowiński.
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przy czym te ostatnie nie miały decydu-
jącego znaczenia przy wyborze. „W te-
stach drogowych Renault Trucks T było
w czołówce. Ważne były dla nas też
komplementarność, zakres i jakość
oferty i sprawność prowadzonych nego-
cjacji. To, co zaproponowało nam Re-
nault Trucks przy ofercie na te 50 pojaz-
dów, jest czymś na co czeka każdy me-
nedżer transportu: wszystko zostało
idealnie dopasowane do naszych po-
trzeb. Z punktu widzenia osoby zarzą-
dzającej firmą, jest pożądana taka sytu-
acja, kiedy dostaje się propozycję, któ-
rej nie można odrzucić” – dodaje
z uśmiechem Radosław Sowiński.

Kolejnym elementem wpływającym na
rentowność przewoźnika jest zużycie
paliwa. W Sped Partner od 2012 r. dzia-

ła system szkoleń i premiowania kierow-
ców za dobre wyniki spalania (kwartal-
ne premie za wyniki spalania i ecodri-
ving). Firma aktywnie korzysta ze szko-
leń ekonomicznej jazdy Renault Trucks.
Kierowcy, oprócz motywacji finanso-
wych, mają też systematyczny, dwuto-
rowy coaching prowadzony równolegle
przez dział transportu i specjalistów
ekonomicznej jazdy Renault Trucks.
Kierownik działu transportu Sped Part-
ner Mateusz Skrzypek jest finalistą
ostatnich 3 konkursów Optifuel Challen-
ge w Polsce, w 2014 r. zajął II miejsce
w Polsce. Samochody Sped Partner
mają, jak każdy pojazd Gamy T, fabrycz-
nie zamontowany moduł zarządzania
flotą Optifleet. Dzięki funkcji EcoScore
można zdalnie kontrolować sposób jaz-

dy każdego z kierowców. Ocena za eco-
driving jest szacowana na podstawie
opracowanego przez Renault Trucks al-
gorytmu opartego na przewidywaniu,
wykorzystaniu zielonego pola obroto-
mierza, dostosowaniu prędkości i korzy-
staniu ze zwalniaczy i hamulców. „Nie
są brane pod uwagę subiektywne para-
metry związane z trasą, takie jak śred-
nia prędkość,  obciążenie s i ln ika
i masa. Pozwala to ocenić realne umie-
jętności kierowcy” – podkreśla Łukasz
Kurcbard, specjalista ekonomicznej jaz-
dy z Renault Trucks. Ten algorytm zo-
stał opracowany w oparciu o zalecenia
Renault Trucks dotyczące jazdy racjo-
nalnej, które faworyzują maksymalne
korzystanie z trybu Auto skrzyni biegów
Optidriver i zwalniacza, zamiast zasad-
niczego układu hamulcowego. Jeśli
w pojeździe jest ręczna skrzynia bie-
gów, algorytm jest nieco zmieniony.
Dzięki nowoczesnym technologiom te-
lekomunikacyjnym można dostarczyć
przewoźnikowi stworzony na jego pod-
stawie ranking kierowców i ich dokład-
ne wyniki, a także przeprowadzać
z nimi rozmowy szkoleniowe w czasie
pracy.

Efekty takiego podejścia do ekonomi-
ki jazdy w Sped Partner są doskonale
widoczne. W latach 2012÷2015 średnie
zużycie paliwa w jej samochodach
spadało średnio o 3 l/100 km, a w ostat-
nich 2 latach o kolejne 2 litry. „Prowa-
dząc biznes transportowy na wiele czyn-
ników nie mamy wpływu np. coraz to
nowe obwarowania prawne, kurs euro
czy ceny ON. Zużycie paliwa jest kosz-
tem zmiennym, na który jednak do pew-
nego stopnia mamy wpływ. Eco Score
wpisuje się doskonale w nasze oczeki-
wania odnośnie wzorcowego programu
szkoleniowego. Chcemy tak edukować
kierowców, by był to ciągły, systema-
tyczny proces, indywidualnie dopaso-
wany do każdego z nich. Efekty, mam
nadzieję będą zgodne z naszymi
wspólnymi (razem z Renault Trucks)
oczekiwaniami. Nie mamy też proble-
mów z brakiem kierowców, co w dzi-
siejszej sytuacji na rynku jest dla wielu
firm dużym wyzwaniem. Prawie wszy-
scy nasi kierowcy są mocno związani
z firmą, nie są jedynie kolejnym nume-
rem na l iście płac,  są szanowani
i obiektywnie oceniani, jak też wy-
wodzą się z pobliskich, lokalnych spo-
łeczności, w których Sped Partner jest
synonimem rzetelnego i solidnego pra-
codawcy, mieszkają w najbliższej oko-
licy” – dodaje Radosław Sowiński.

Renault T napędzane 13-litrowymi silnikami o mocy 480 KM okazały się opty-
malne dla Sped Partner: są mocne, zużywają niewiele paliwa, mają małą masę
własną, co dodatnio wpływa na ładowność, a do tego zostały zaopatrzone
w atrakcyjne finansowanie, pełne kontrakty serwisowe i pakiet gwarancji oraz
kompleksowe ubezpieczenie. Zapewnia to ustalone koszty, niezmienne przez
cały okres eksploatacji. Nie bez znaczenia była doskonała współpraca z serwi-
sem Eurocomplex Trucks w Krakowie.

Dlatego przekaza-
nie symbolicznego
kluczyka odbyło się
w podkrakowskim
serwisie, a dokona-
ła tego Małgorzata
Kulis, szefująca Vol-
vo i Renault Trucks
w Polsce i krajach
s ą s i a d u j ą c y c h
z nami z prawej
strony.
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pracodawcy, który ceni war-
tość pracownika i nie zgadza
się na żadne naruszenia i omi-
janie przepisów, zwłaszcza
w kwestii czasu pracy kierow-
ców. „Osoby, które rozpoczy-
nają pracę w naszej firmie od
razu uświadamiamy, że nie
godzimy się na żadne odstęp-
stwa od tej reguły” – podkre-
śla Roman Rutecki.

Polska branża transportowa
jest jedną z największych
w Europie i wciąż dynamicznie
się rozwija. W firmach z tego
sektora pracuje ponad 700
tys. kierowców, a każdego
roku na rynku brakuje około
30 tys. nowych pracowników.

„Profesjonalni kierowcy” to
akcja społeczna organizowa-
na przez 5 firm związanych
z branżą transportową: Volvo
Trucks, Renault Trucks, Wiel-
ton, Ergo Hestia i Michelin.
Jej  ce lem jest  bezpłatne
szkolenie kierowców, którzy
mają prawo jazdy kategorii
C+E, ale potrzebują praktyki
i chcą podnieść kwalifikacje.
Ci, którzy ukończą szkolenie
i otrzymają certyfikat „Profe-
sjonalnego kierowcy”, trafią
do bazy, do której mają do-
stęp potencjalni pracodawcy:
firmy transportowe i logis-
tyczne.

W drugiej akcji „Profesjo-
nalni kierowcy" organizatorzy
planowali przeszkolić łącznie
300 osób, 3 razy więcej niż
przed rokiem. Jest już niemal
pewne, że tę liczbę uda się
przekroczyć i to z dużą na-
wiązką. „W tym roku wydali-
śmy już prawie 300 certyfika-
tów Profesjonalnego kierow-
cy, a przed nami jeszcze dwie
kolejne lokalizacje. Zaintere-
sowanie akcją jest ogromne.
Dotychczas zgłosiło się do
nas ponad 600 osób, rekruta-
cja wciąż trwa” - mówi Michał
Proc, dyrektor ds. rozwiązań
biznesowych w Volvo Group
Trucks Poland. Podkreśla jed-
nak, że dla organizatorów
najważniejsza jest nie ilość,
a jakość i potencjał przy-
szłych kierowców. „Poszuku-
jemy osób, które faktycznie
są zainteresowane pracą
w tym zawodzie, a nie mają
jeszcze wystarczającego do-
świadczenia i umiejętności,
by zgłosić się do pierwszego
pracodawcy. Wielu uczestni-
kom to szkolenie otwiera
oczy i zupełnie zmienia ich
wyobrażenie o zawodzie kie-
rowcy. Niezdecydowani szyb-
ko przekonują się, że jest to
bardzo ciekawa praca dla lu-
dzi z pasją. Do tego stabilna
i naprawdę dobrze płatna”.

Z entuzjazmem o akcji wy-
powiadają się także właści-
ciele firm transportowych,

„Profesjonalni kierowcy” wyjeżdżają w pierwsze trasy

Aby wspomóc przedsiębiorstwa transportowe, Volvo Trucks,
Renault Trucks, Wielton, Ergo Hestia i Michelin po raz dru-
gi organizują akcję „Profesjonalni kierowcy". Jej celem jest
bezpłatne szkolenie osób, które dopiero rozpoczynają przy-
godę z ciężarówkami.

które w tym roku współorga-
nizują szkolenia w całej Pol-
sce. „Na szkolenie w naszej
siedzibie w Malborku przyby-
ło 30 osób, które w trakcie
zajęć wykazały się bardzo
dużym zaangażowaniem i de-
terminacją. Wielu uczestni-
ków już na starcie zaintereso-
wanych było pracą w naszej
firmie i pierwszego dnia pyta-
ło o szczegóły zatrudnienia.
W dobie deficytu kierowców,
gdy znalezienie zdolnych,
odpowiedzialnych pracowni-
ków nie należy do łatwych,
jest to dla nas bardzo duża
wartość” – mówi Jarosław
Buła, prezes zarządu firmy
Alegre z Malborka.

Napływ nowych kadr w fir-
mach transportowych to jed-
nak nie jedyna wartość doda-
na akcji „Profesjonalni kie-
rowcy". Roman Rutecki, pre-
zes zarządu firmy Bud-Mat
Transport z Płocka podkreśla,
że szkolenia to także dosko-
nała okazja, by zmienić wize-
runek zawodu kierowcy, któ-
ry jest bardzo stereotypowy:
„Osobom, które wchodzą
w dorosłość i myślą o pierw-
szej pracy, podpowiadamy,
że zawód kierowcy może być
bardzo ciekawą alternatywą.
Przemawia za tym stabilność
pracy, możliwość jazdy bar-
dzo nowoczesnym, bezpiecz-
nym sprzętem i ciągłego roz-
woju własnych pasji i zainte-
resowań, które wielu naszych
kierowców rozwija w trakcie
przerw postojowych. W na-
szej firmie tygodniowy tryb
pracy, najczęściej w systemie
poniedziałek-piątek sprawia
także, że kierowcy nie do-
świadczają długiej rozłąki
z rodziną”. Prezes Bud-Matu
uprzedza jednak, że podobnie
jak w każdej branży, także
młodzi kierowcy powinni szu-
kać sprawdzonych, rzetelnych
firm, które na starcie nie znie-
chęcą do wykonywania tego
zawodu. Kluczem pozostaje
znalezienie odpowiedzialne-
go, dobrze zorganizowanego

Co więcej, ze względu na wy-
soką średnią wieku obecnych
kierowców deficyt w tym za-
wodzie będzie narastał. „Dla
nas, jako właścicieli firm trans-
portowych, inicjatywa zorgani-
zowania ogólnopolskiej akcji
szkolenia kierowców jest nie-
zwykle ważna. Doceniamy
fakt, że firmy, które zajmują się
produkcją pojazdów, same
zaangażowały się w dostar-
czanie kadr do naszej branży.
Jestem przekonany,  że
w dłuższej perspektywie zy-
skamy na tym wszyscy, a pol-
ski transport stanie się jeszcze
silniejszy” – podsumowuje
Roman Rutecki.

Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się m.in. jak bezpiecz-
nie prowadzić samochód ciężarowy, jak przygotować go
do drogi, zabezpieczyć ładunek, manewrować 40-tonowym
zestawem. Poznają przepisy dotyczące czasu pracy kierow-
ców, mają zajęcia z pierwszej pomocy.
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Na tym nie koniec. Scania S500 High-
line zwyciężyła w głosowaniu polskich
dziennikarzy branżowych, otrzymując
tytuł Master Truck of the Year 2017 pod-
czas lipcowego zlotu Master Truck
2017. Samochód zebrał wysokie noty
zwłaszcza za komfort pracy kierowcy,
ekonomiczny układ napędowy, a także
dobre dostosowanie do specyfiki pol-
skiego rynku. Ten sam model zwyciężył
też w niemieckim „Teście 1000 punk-
tów”, zdobywając 943 punkty. To jeden
z największych, a zdaniem wielu eksper-
tów branżowych, również z najtrudniej-
szych testów w Europie. Jest przepro-
wadzany przez międzynarodową grupę
dziennikarzy, którzy oceniają pojazdy
ciężarowe na podstawie drobiazgowych
pomiarów i subiektywnych opinii. Kon-
kurentami Scania S500 były DAF XF510,

Scania S500 Król inaczej?
Ten rok zdominowa³y pojazdy Scania nowej generacji, które spotka³y siê z du¿ym uznaniem klientów,
potwierdzonym przez wyró¿nienia i nagrody. S¹ wœród nich tytu³ Truck of the Year 2017 dla najlepszego
europejskiego samochodu ciê¿arowego, Green Truck 2017 przyznany za najni¿sz¹ emisjê CO

2
 i niskie

spalanie w niezale¿nych testach porównawczych, a tak¿e zwyciêstwo w plebiscycie Polskiego Trakera.

MB Actros 1848 i Volvo FH500. „Wyso-
kie osiągi i niskie zużycie paliwa, najlep-
sze właściwości jezdne, wysoki poziom
komfortu i dobre warunki pracy kierow-
cy” – stwierdzili przedstawiciele nie-
mieckiego magazynu branżowego Last-
auto Omnibus.

W maju, podczas testów prasowych
w ramach programu „Zawsze na czele”
uzyskano niewiarygodnie niskie spala-
nie zestawu z ciągnikiem nowej gene-
racji R450: zaledwie 20,8 l/100 km.
A więc kabina R czy S, 410 czy nawet
450 KM, a może wybrać ciągnik z silni-
kiem 500-konnym, który także u nas jest
coraz częściej uważany za przyzwoite
minimum? Scania serwuje nam nie lada
dylematy, bo proponuje najmocniejszą
R-kę, czyli model R500, lub najsłabszą
S-kę S500.

Silnik DC13, proponowany w obu kla-
sach, po raz pierwszy u szwedzkiego
producenta ma „5” z przodu bez układu
V, tylko z 6 cylindrami. Wybór klientów
obija się więc też o prestiż: klasa R czy
klasa S, ale bez przepłacania za silnik
V8? Już 20 KM więcej oznacza zakup
dużo droższego, a przede wszystkim
cięższego o blisko 400 kg widlastego
silnika 16-litrowego DC16.

Mogliśmy choć trochę pomóc w od-
powiedzi na te pytania dzięki testowi
nowej, a już utytułowanej Scania S500,
starając się odnieść wyniki do modelu
R500, jakim jeździliśmy pod koniec
2016 r. Do dyspozycji mieliśmy bardzo
efektowny zestaw składający się z jas-
noniebieskiego ciągnika siodłowego
z kabiną Highline i naczepy Krone. Na-
czepa, podobnie jak ciągnik, miała pa-

Scania S500 wyszła przed konkurencję w takich aspektach,
jak prowadzenie (precyzyjny układ kierowniczy, stabilność

boczna, poczucie kontroli nad pojazdem), komfort ka-
biny, skuteczność hamowania i widoczność. Pojazd

nowej generacji znalazł się na prowadzeniu
również pod względem właściwości ukła-

du napędowego i osiągów.
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kiet aerodynamiczny: osłonięte podwo-
zie, sztywną zabudowę ze ściętymi na-
rożnikami i schodzące się do siebie ele-
menty ścian tylnych.

Serce prezentowanej testówki to silnik
DC13 155 500, czyli wersja 13-litrowa
o mocy 500 KM. Nie ma ona systemu
recyrkulacji spalin. Obecnie wszystkie
silniki Scania, w tym V8, są wyposażo-
ne jedynie w SCR. Pozytywne doświad-
czenia firmy, związane z redukcją zuży-
cia paliwa i niezawodnością przy stoso-
waniu tylko SCR, zdeterminowały kieru-
nek rozwoju prac nad napędami nowej
generacji. Zachowano przy tym wysoko-
ciśnieniowy układ wtryskowy common
rail XPI z maksymalnym ciśnieniem
2400 barów, klucz do lepszego spala-
nia i cichej pracy silnika. Przyczynia się
do tego blok cylindrów z żeliwa wermi-
kularnego CGI, które wytrzymuje wyso-
kie ciśnienie spalania, a jednocześnie
nie zwiększa masy własnej.

Zastosowanie wyłącznie SCR do
oczyszczania spalin z tlenków azotu ma

tylko jedną wadę: zużycie roztworu
mocznika jest znacznie większe, niż
przy połączeniu SCR+EGR. Trzeba go
mieć więcej na pokładzie, by nie uzu-
pełniać częściej, niż paliwa! Scania pro-
ponuje różne kombinacje pojemności
zbiorników; testowy ciągnik miał 2x625 l
oleju napędowego i aż 124 l AdBlue.

Silnik 500-konny o 6 cylindrach, roz-
winięcie wcześniej znanej 490-tki, staje
się bardzo uniwersalnym źródłem napę-
du. Maksymalny moment obrotowy
2550 Nm jest osiągany w przedziale
1000÷1300 obr./min, a moc 368 kW
(500 KM) przy 1900 obr./min. Testowy
zestaw, obciążony do pełnych 40 t, na
prostych i płaskich odcinkach dróg za-
chowuje wystarczającą dynamikę nawet
w trybie jazdy Eco. Jest wskazane po-
ruszanie się wyłącznie w takim trybie,
bo wtedy silnik ma małe pragnienie
i chętnie pracuje w dolnej partii obrotów.
Zauważalne jest natomiast, że prędko-
ści nabiera się nadzwyczaj spokojnie.
Kiedy wyłączy się tryb Eco, przecho-

dząc na Standard (jest też Power), re-
akcja na gaz jest szybsza, a zakres uży-
tecznych obrotów staje się znacznie
szerszy. Niestety zużycie paliwa wzrasta
wtedy znacznie.

W zmodernizowanym wydaniu 12-bie-
gowa skrzynia GRS905 Opticruise zmie-
nia przełożenia bardzo szybko i bez
chwil zawieszenia. Obecnie scaniowska
przekładnia należy do rynkowej czołów-
ki  pod względem komfortu pracy
i sprawności działania. Pochwały należą
się także zwalniaczowi R4100D, który
nie bał się pełnego ładunku, sprawnie
wyhamowując zestaw.

Konstrukcyjnie różnica między kabiną
R (CR20H) a S (CS20H) jest minimalna.
Ogranicza się praktycznie do niewyso-
kiego tunelu silnika, kształt kabiny,
włącznie z podwyższeniem dachu, jest
dokładnie taki sam. Podłoga w serii S
jest płaska, co wymogło zastosowanie
większej liczby stopni: 4 zamiast 3.
Wchodzi się po nich bardzo wygodnie,
zajmowaniu pozycji na fotelu sprzyja też
mała i ścięta od dołu kierownica. Zakre-
sy regulacji fotela oraz kierownicy są
wystarczające, pole widzenia przez
duże lusterka wsteczne jest bez zarzutu
nawet w szare zamglone dni, szczegól-
nie podczas manewrów. Świetna jest też
widoczność na boki i do przodu, z uwa-
gi na nisko poprowadzoną linię bocz-
nych szyb oraz ograniczoną odległość
między szybą przednią a tablicą roz-
dzielczą. Kierowca siedzi „podręczniko-
wo”: stosunkowo wysoko i blisko tabli-
cy, z fotelem ustawionym na wzór samo-
chodów osobowych, kierownicą wyciąg-
niętą i spionizowaną. Bezpieczeństwo
jego i zmiennika/pasażera zwiększają
kurtynowe boczne poduszki powietrzne.

Patrząc na to, co zastałem w kabinie
testowanej ciężarówki, uważam, że ma-
rzenia wielu kierowców zawodowych
o prowadzeniu Króla Szos można w zu-
pełności spełnić za pomocą modelu
S500. Całe otoczenie, czyli tablica roz-
dzielcza i wszelkie instrumenty są takie
same we wszystkich wersjach. Nawet

Testowa S500 była wyposażona
w przewidujący tempomat Active Pre-
diction ze zmodyfikowanym układem
Eco-roll, który wylicza, kiedy bardziej
opłaca się zjechać ze wzniesienia na
biegu jałowym, a kiedy wykorzystywać
hamowanie silnikiem z odciętym do-
pływem paliwa.

Przyrządy są czytelne, komputer pokładowy rozbudowany, ale jego obsługa
jest banalna, łatwo odszukać potrzebne informacje. Obsługa jest intuicyjna,
klawisze są duże, a ich oznaczenia czytelne. Tablica rozdzielcza jest lekko wy-
gięta w stronę kierowcy, ale nie zabiera przestrzeni i nie utrudnia poruszania
się po kabinie mimo wystającej półki typu „patio”.
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rozbudowany komputer podkładowy
praktycznie niczym się nie różni od bo-
gatszych specyfikacji. Wszystko jest
wykonane w jakości przypominającej
samochody osobowe, a przy tym solid-
nie i funkcjonalnie, bo musi funkcjono-
wać bez zarzutu przez cały okres eks-
ploatacji ciężarówki. Nawet elementy
sterujące zlokalizowane na drzwiach
zostały tak zaprojektowane, by wytrzy-
mywały działanie wody i kurzu przez
bardzo długi czas. W 500-tce nie znaj-
dziemy tylko wykończenia w sportowym
stylu, z czerwonymi dodatkami, zare-
zerwowanego dla V8. Można natomiast
zamówić komfortowe wyposażenie
praktycznie nie odbiegające od najlep-
szych opcji, np. fotel kierowcy premium
i koło kierownicy obszyte skórą, z górną
zewnętrzną częścią drewnianą, a także
systemy bezpieczeństwa. W prezento-
wanej testówce były AEB, ACC, CCAP,
Hill Hold, FLC, LDW, TPM i Scania Dri-
ver Support. Opticruise został zintegro-
wany ze Scania Retarder i aktywnym
tempomatem ACC.

Wspierany przez GPS tempomat
CCAP (Cruise Control Active Prediction)
koryguje prędkość przed rozpoczęciem
podjazdu lub zjazdu ze wzniesienia, by
obniżyć zużycie paliwa. Testowany ciąg-
nik miał też służący oszczędzaniu Eco-
Roll, który przełączał skrzynię na bieg
neutralny, eliminując hamowanie silni-
kiem dla wykorzystania bezwładności
rozpędzonego zestawu na łagodnych
zjazdach. Układ kamer FLC (Forward
Looking Camera) umożliwia kierowanie
z, jakbym to nazwał, pseudoautono-

Materac łóżka jest gruby, ma 15 cm, i miękki. Pod leżanką
nie ma typowej szuflady: jej pojemność jest ograniczona
i bardziej przydaje się jako niewielka, podręczna schładzar-
ka na napoje. Dlatego w prezentowanym modelu zamonto-
wano 2 lodówki.

Trzy szafki nad przednią szybą mają dużą pojemność, choć
są płytkie. Pod nimi znajduje się rząd otwartych półek. Gdy
zrezygnujemy z 2 leżanek, podobny rząd potrójnych szafek
dostaniemy na tylnej ścianie. Półkom na bokach sufitu kabi-
ny brakuje siatek przytrzymujących zawartość.

Znalezienie dogodnej pozycji nie jest
trudne, fotel i kierownica mają aż nad-
to wystarczające zakresy regulacji.
Zintegrowany zagłówek jest ruchomy,
można dostosować go do niewysokich
kierowców. To jedno z najlepszych
miejsc pracy.

Fotel pasażera jest obrotowy. Przy ob-
sadzie jednoosobowej, nic nie stoi na
przeszkodzie, by wejść z tej strony np.
z zakupami i dopiero zasiąść za kie-
rownicą. Przed fotelem pasażera znaj-
duje rozkładany stolik np. pod kompu-
ter lub do wypełniania dokumentów.

micznym wspomaganiem jazdy. Wystar-
czy, że kierowca trzyma kierownicę i od-
powiada za kierunek jazdy. Powyżej 10
km/h, przy odpowiednio skonfigurowa-
nych ustawieniach tempomatu, nie jest
potrzebny do hamowania lub przyspie-
szania. Gdy chcemy trochę zwolnić lub
przyspieszyć, można do tego wykorzy-
stać przełączniki na kierownicy, korygu-
jąc prędkość przez Cruise Control. Gdy
inny samochód wjeżdża w lukę poprze-

dzającą nas od obcego pojazdu, Sca-
nia sama zwalnia, a potem utrzymuje
stałą prędkość i bezpieczną odległość.
Gdy poprzedzający pojazd nagle hamu-
je, Scania robi to samo.

S-ka to najwyższy model kabiny sy-
pialnej z płaską podłogą, przeznaczony
dla najbardziej wymagających użytkow-
ników. Kierowca ma do dyspozycji wię-
cej miejsca niż wcześniej, a przestrzeń
wewnątrz jest optymalnie wykorzystana.
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Do kabiny kierowcy prowadzą 4 stop-
nie, szeroko otwierane drzwi nie
utrudniają dostępu. Odchylana kie-
rownica ułatwia zajęcie miejsca.

Pod łóżkiem ulokowano lodówkę o ty-
powej dla współczesnych ciężarówek
pojemności (w naszym ciągniku nawet
dwie!). Nad szybą znajdują się 3 spore,
dobrze oświetlone szafki. W samej ka-
binie, różne warianty oświetlenia wnęt-
rza umożliwiają dostrojenia intensywno-
ści światła do potrzeb. Przyzwyczajamy
się powoli do tego, że każda kolejna ge-
neracja ciężarówek pracuje coraz
ciszej. Dźwięk ten jest zresztą przyjem-
ny, a wnętrze jest świetnie odizolowa-
ne od innych odgłosów mogących do-
chodzić do kabiny z zewnątrz. Na wa-
runki termiczne także nie ma co narze-
kać, jest bardzo szeroki przedział usta-
wień temperatury z różnym wyborem
kierunku nawiewu. Jest też automa-
tyczna klimatyzacja: włączana podczas
deszczu sprawnie osusza wilgotne
wnętrze.

Ważne, że wszystkie elementy kabiny
są obecnie lepiej spasowane, a szczeli-
ny zminimalizowane, co wpływa m.in.
na skuteczniejsze mycie, szczególnie
na myjkach automatycznych, gdzie
pewne zakamarki nie były dotąd dobrze
oczyszczane. Założenia te są widoczne
w ogólnej koncepcji i w detalach wypo-

sażenia nowej kabiny. Testowy ciągnik
miał diodowe światła do jazdy dziennej,
przeciwmgłowe i zakrętowe; wszystkie
przydały się w czasie testu, bo pogoda
tradycyjnie zawiodła.

Jeśli oceniamy ciężarówki Scania,
jednym z zasadniczych tematów jest
układ jezdny. Na testowy zestaw produ-
cent założył komplet całorocznych opon
autostradowych Michelin X-Line, które
charakteryzują się dobrą przyczepno-
ścią także na mokrych nawierzchniach.
To w naszych realiach w zupełności się
sprawdziło. Testowy egzemplarz był wy-
posażony w tylne zawieszenie na 4 po-
duszkach, zapowiadające komfortową
jazdę. Jadąc po drogach gorszej jakoś-
ci, od razu dało się wyczuć, że zawie-
szenie nowej S-ki nie jest przesadnie
twarde i dobrze tłumi nierówności. Kie-
rowca odczuwa większy komfort jazdy,
mniej się męczy i dłużej zachowuje uwa-
gę. Jednocześnie Szwedzi zbudowali
świetny układ kierowniczy, tak precyzyj-
ny, że nawet w koleinach można czuć
się pewnie. Do tego doszedł rozstaw osi
dłuższy o 6 cm niż u poprzednika (3750
mm) za sprawą przesunięcia osi kiero-
wanej bardziej do przodu. Mamy tu uda-
ne przejście w stronę większego kom-
fortu, przy  zachowaniu dobrego prowa-
dzenia. Jeśli miałbym na coś narzekać,
to tylko na wyczuwalnie silniejsze wah-
nięcia wysokiej kabiny przy hamowaniu
i na szybciej pokonywanych łukach.

Ciągnik spięto z naczepą kontenerową Krone z aerodynamicznymi osłonami. Na łódzkich i dolnośląskich pagórkach
500-konny silnik swobodnie radził sobie z 40-tonowym zestawem, załadowanym betonowymi blokami, zapewniając
wysoką średnią prędkość podróżną.

Największe bagażniki mieszczą się
pod dolną leżanką i są dostępne z we-
wnątrz po podniesieniu łóżka oraz
przez wygodne, duże pokrywy z ze-
wnątrz kabiny.



Może warto by usztywnić jej zawiesze-
nie, jeśli takie opinie się powtarzają.

Zużycie paliwa przypadające na 1 t
ładunku to obecnie najważniejszy czyn-
nik brany pod uwagę przy zakupie ciąg-
ników wykorzystywanych w europej-
skim transporcie długodystansowym.
Jeśli porównamy pojazdy Scania eks-
ploatowane w podobnych warunkach,
spalanie spadało przeciętnie o 1,3%
rocznie od 2004 r. Od tego roku nowe
ciężarówki Scania są wyposażane
w system monitorujący zużycie paliwa
i poziom emisji spalin, eksperci firmy
mają dokładny obraz zmian, jakie zaszły
w ostatnich latach.

Główne zasady ekonomicznej, a jed-
nocześnie efektywnej jazdy są dobrze
znane: trzeba skutecznie oceniać sytu-
ację na drodze, poruszać się możliwie
płynnie i zachować pełen spokój. Nasza
Scania S500 miała tempomat przewidu-
jący topografię terenu, który jednak na
ekspresówce S8 pracował, jakby nie
znał tego odcinka. Oznaczało to, że za-
równo na drogach krajowych, jak i na S8
Scania była zdana na kierowcę. W celu
zwiększania prędkości o nawet kilkana-
ście km/h używałem przycisku na tem-
pomacie, dodając po 1 km/h średnio co

sekundę. Dzięki temu zautomatyzowa-
na skrzynia biegów nie redukowała i po-
zwalała wykorzystać maksymalny mo-
ment obrotowy, dostępny już od 1000
obr./min. Do tego dochodziły odpowied-
nie reakcje na wzniesienia, polegające
nie tylko na rozpędzaniu się na zjeździe,
ale także na zmniejszaniu prędkości na
tempomacie w czasie podjazdu. Dzięki
temu zestaw wjeżdżał pod górę siłą roz-
pędu, a nie ciągnięty przez silnik. W ten
sposób zwalniałem nawet o 10 km/h,
ale zaraz odzyskałem tę prędkość na
zjeździe.

Oszczędnej jeździe sprzyja nowe
oprogramowanie zautomatyzowanej
skrzyni biegów. O ile w poprzedniej wer-
sji na łagodnym podjeździe mogła zre-
dukować bieg na 11., to w nowym wy-
daniu potrafi dłużej utrzymać najwyższe
przełożenie. Poza tym szybciej zmienia
biegi. Mój wynik z jazd testowych takim
ekonomicznym zestawem po drodze
ekspresowej S8 to 25,14 l/100 km.

Warto podkreślić, że testowy ciągnik
miał tylny most o przełożeniu jedynie
2,35:1, jakiego jeszcze niedawno nikt
nie odważyłby się zaproponować. Duży
moment silnika już od najmniejszych
prędkości obrotowych i lepsza skrzynia

Pojazdy Scania nowej generacji i zwią-
zane z nimi usługi zostaną wykorzystane
w projekcie mającym na celu redukcję
śladu węglowego przewozów dla sieci
McDonald’s.

Założenia uczestników projektu, firm
Scania i  HAVI,  obejmują znaczące
zmniejszenie udziału pojazdów zasila-
nych olejem napędowym w transporcie
do 2021 r. Dodatkowo projekt ma na celu
przestawienie 70% floty HAVI w wybra-
nych krajach na alternatywne układy na-
pędowe, np. gazowy czy hybrydowy. Do-
stawy do sieci McDonald’s będą wykony-
wane przez HAVI przy użyciu pojazdów
Scania nowej generacji i wspomagają-
cych je usług. Przewiduje się, że w wyni-
ku współpracy redukcja emisji CO2 wynie-
sie od 15 do 40%, w zależności od trasy,
paliwa i warunków jazdy. „Liderzy bizne-
su ponoszą szczególną odpowiedzial-
ność za wyznaczanie nowych kierunków
jego rozwoju. W tym wypadku tworzymy
nowy standard dostaw miejskich. Mam na
myśli nie tylko planowanie, ale także
wprowadzanie wskaźników obrazujących
korzyści, jakie odnoszą społeczności

Emisja CO2 z ciężarówek HAVI obsługujących sieć McDonald’s będzie monito-
rowana na bieżąco, co stanowi nową jakość w usługach telematycznych.

w wyniku naszych działań” – wyjaśnia Ha-
luk Ilkdemirci, dyrektor logistyki w HAVI.

Ponadto eksperci firm HAVI i Scania
wspólnie projektują pojazd ciężarowy do
odbioru odpadów z restauracji przezna-
czonych do recyklingu: zużytego oleju
spożywczego, plastiku i kartonu. Przyczy-
ni się to do zwiększenia efektywności od-
zysku odpadów i ograniczenia ilości

śmieci wywożonych zwykłymi śmieciarka-
mi, co zmniejszy ich ruch i dodatkowo
zredukuje emisję CO2.

Zadanie ma zostać zreal izowane
w ciągu 5 lat, działania rozpoczną się na
początku III kwartału tego roku w kilku
krajach europejskich. Nowa inicjatywa
wkrótce zostanie wdrożona również
w Azji.

Scania nowej generacji w sieci McDonald’s

biegów otworzyły drogę do rozwiązania,
sprzyjającego oszczędności paliwa.

Podsumowanie

Czy Scania S500 stanie się najpopu-
larniejszym modelem w Polsce, a pozy-
cja R450 jest zagrożona? Fakty wska-
zują, że kierowcy coraz bardziej lubią
kabiny z płaskimi podłogami, a na tym
zalety się nie kończą. S500 jest dosko-
nale przygotowana do stawianych przed
nią zadań transportowych. Wyróżnia się
ekonomiką paliwową i ergonomią, kom-
fortem pracy i bezpieczeństwem kierow-
cy. Wyposażenie jest z najwyższej pół-
ki, a zarazem bardzo proste w użyciu.
Komfort jazdy jest wysoki, jednym z naj-
mocniejszych punktów jest niewątpliwie
wspaniałe wyciszenie kabiny. Skrzynia
biegów Opticruise może rywalizować
z najlepszymi. Istotne dla sukcesu na
rynku są też niskie koszty eksploatacji.

Nowa generacja ciężarówek wpisuje
się w wypracowany przez lata wizerunek
marki, a czy S500 stanie się legendą?
Odpowiedź na to pytanie poznamy za
kilka lat, kiedy pierwsze liczniki kilomet-
rów zaczną zbliżać się do miliona.

Michał MariańskiMichał MariańskiMichał MariańskiMichał MariańskiMichał Mariański
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HMF Polska œwiêtuje 10. urodziny

Emisja CO2 z ciężarówek HAVI obsługujących sieć McDo-
nald’s będzie monitorowana na bieżąco, co stanowi nową
jakość w usługach telematycznych.

„Praca na wysokim poziomie” – to
hasło, a zarazem jeden z celów posta-
wionych 10 lat temu, kiedy rozpoczęła
działalność HMF Polska, przedstawiciel
duńskiego producenta żurawi samocho-
dowych. W ciągu tych lat wiele się wy-
darzyło, HMF Polska ma już swoje tra-
dycje i kulturę. Najwyższy poziom ob-
sługi klientów jest zapewniany przez
zespół wykwalifikowanych specjalistów,
gotowych sprostać najtrudniejszym wy-
zwaniom. To dzięki nim firma realizuje
ciekawe i skomplikowane projekty.

W 2010 r. rozpoczęto ekspansję
w branży energetycznej. Od tego czasu
HMF Polska wypracowała sobie pozycję
wiarygodnego partnera, czego skut-
kiem było zakwalifikowanie się na listę
certyfikowanych dostawców i podpisa-
nie umów z takimi kontrahentami jak

Tauron, Energa, ENEA, PGE, PGNiG,
PKP Energetyka. Nawiązano także
współpracę z producentami podwozi
ciężarowych, wspólnie promując pojaz-
dy dla energetyków na największych
wystawach branżowych, m.in. na tar-
gach Energetab w Bielsku-Białej. Wypo-
sażenie dodatkowe, jak wiertnica i kosz
osobowy, sprawia, że jeden pojazd wy-
posażony w żuraw HMF pełni funkcję
3 maszyn: żurawia przeładunkowego,
zwyżki osobowej i maszyny wiercącej.
Z obrotnicą na skrzyni ładunkowej
i przyczepą kłonicową przewozi także
słupy linii energetycznych.

HMF Polska wykonała i dostarczyła
wiele ciekawych, spersonalizowanych
rozwiązań, w tym prototyp pojazdu gą-
sienicowego, opracowany z myślą o fir-
mach energetycznych i wszelkich eki-

pach pracujących w ekstremalnych wa-
runkach terenowych, w miejscach nie-
dostępnych dla zwykłych samochodów.
W Polsce powstały pierwsze projekty,
natomiast w Austrii pracuje już taki po-
jazd i ma wielu zwolenników. To zasłu-
ga nie tylko szerokich i długich gąsie-
nic, ale także możliwości zabudowy do-
wolnego żurawia HMF (od 3 do aż 85
Tm) wyposażonego w kosz do pracy na
wysokości, który znacznie zwiększa
funkcjonalność.

W Polsce powstało inne rozwiązanie,
kultowe w branży: odrestaurowane pod-
wozie STAR 266 6x6 z zamontowanym
żurawiem HMF 2120-K4. Połączenie
zmodernizowanego podwozia STAR
z nowoczesnym żurawiem było „strza-
łem w dziesiątkę”. Mała masa własna
samochodu (10,5 t), niedoścignione

Konstrukcje środków transportu

2929292929

Pamiętny kombajn energetyczny na podwoziu Tatra
Phoenix. Żuraw o potężnym wysięgu (6-krotny hyd-
rauliczny wysuw ramion + bocianek) może praco-
wać bezpiecznie w każdym kierunku dzięki podpar-
ciu, a także bez niego: układ EVS mierzy zapas sta-
teczności na podstawie przechyłów całego pojazdu,
a nie tylko stopnia wysunięcia podpór. Żuraw ma 5.
i 6. funkcję oraz wciągarkę linową, a więc podnosi
(także kosz z poziomowaniem elektrohydraulicznym),
wierci, kopie i opuszcza agregaty do wykopów, a to
wszystko w najtrudniejszym terenie.
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właściwości off-roadowe, a także daleki
zasięg żurawia HMF 2120-K4 (1330 kg
na 12,4 m) spowodowały, że powstała
maszyna jest niezastąpiona i jedyna
w swoim rodzaju.

Wyróżniającym się projektem HMF
Polska był żuraw HMF 6020-OK6 na
podwoziu Tatra Phoenix 6×6. Na całko-
witym wysięgu 16,9 m żuraw ma udźwig
2640 kg, zasięg pracy w koszu sięga
33 m w pionie, po dodaniu bocianka.
Konstrukcja pojazdu wyróżniała się za-
montowaniem nóg podporowych na
specjalnej ramie pomocniczej, zaprojek-
towanej i wykonanej przez KH-KIPPER.
Dzięki temu żuraw można było osadzić
nad tandemem tylnych osi, uzyskując
korzystny rozkład nacisków. Dodatko-
wo, po raz pierwszy HMF Polska zasto-
sowała przednią nogę podporową,
przed kabiną. Dzięki temu zapewniono
doskonałą stateczność w pełnym zakre-
sie pracy żurawia. Żuraw wyposażono
w dynamiczny system nadzorowania
stabilności pojazdu EVS ze zdublowa-
nymi czujnikami, które podczas pracy
z koszem muszą wysyłać identyczne
sygnały dotyczące przechyłu. EVS jako
jedyny z systemów stabilizacji nie mie-
rzy stopnia wysunięcia belek nóg pod-
porowych, lecz przechyły, uwzględnia-
jąc masę pojazdu i jego obciążenie. Sa-
mochód wyposażono także we wciągar-
kę Sepson z możliwością prowadzenia
liny w przód, tył i na boki.

Na tegoroczne targi Energetab HMF
Polska wspólnie z KH-KIPPER skom-

Pojazd mobilnego pogotowia energetycznego na podwoziu Star 266 z wojskowego demobilu z żurawiem HMF 2120,
który może być nowy lub używany. W ten sposób łączy się doskonałe właściwości w terenie i nowoczesny, bezpieczny,
wielofunkcyjny żuraw, a cena jest przystępna dla mniej zamożnych przedsiębiorstw pracujących w energetyce.

Energetyczny pojazd na podwoziu MAN z zapasów wojskowych duńskiej armii
(przebieg 24 tys. km!), po dokładnym sprawdzeniu. Zamontowany za kabiną
żuraw HMF 2620-K5 (udźwig 1300 kg na 14,7 m) wyposażono w kosz, który
umożliwia swobodną pracę przy liniach średniego i niskiego napięcia na wyso-
kości ok. 21 m. Żuraw jest zdalnie sterowany za pomocą pilota.

Przedstawiciele HMF w innych krajach też mogą pochwalić się ciekawymi pomysłami. Tu żuraw typu 1520 zamonto-
wano na podwoziu Kässbohrer Pistenbully przez pomocniczą ramę o krzyżowych belkach podpór. Same podpory są
zamontowane na przegubach tak, że opuszczają się zawsze pionowo, nawet gdy ratrak stoi mocno pochylony na
zboczu. Pojazdu używa operator kolejki linowej w Szwajcarii.
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pletowały pojazd na podwoziu Volvo
FMX w układzie napędowym 6x4, o roz-
stawie osi 4300 mm. KH-KIPPER za-
montowała na nim stałą skrzynię ładun-
kową o długości 4600 mm, ze stalową
podłogą i burtami aluminiowymi. Za po-
mocą ramy skrzynkowej podwozie zo-
stało przygotowane do zabudowania na
tylnym zwisie żurawia HMF 5020-K6,
a za kabiną zamontowano dodatkowe
nogi podporowe. Pojazd jest przystoso-
wany do ciągnięcia  przyczepy. Wybra-
ny żuraw może podnieść ponad 2-tono-
wy ciężar na ramieniu 17 m.

Warto dodać, że w 2015 r. minęło 70
lat istnienia duńskiego producenta żura-
wi hydraulicznych HMF. Grupa HMF
A/S rozwija nowe produkty w ścisłej
współpracy z klientami i dystrybutorami
na całym świecie. Celem jest uzyskanie
lżejszych żurawi o jeszcze większym
udźwigu, w czym odegra ważną rolę
system EVS, mierzący dynamiczną sta-
bilność całego pojazdu. Obecnie gama
produktów HMF obejmuje 90 typosze-
regów żurawi, ale rozwój marki i wpro-
wadzanie nowych produktów będą kon-
tynuowane.

Dla firmy Siemens, jednego z wiodą-
cych producentów turbin wiatrowych,
firma HMF A/S zaprojektowała specjal-
ny żuraw do bieżącej obsługi technicz-
nej i naprawy zespołów znajdujących
się w gondoli. Ze względu na ograni-
czoną przestrzeń wewnątrz kolumny tur-
biny nie można transportować w niej
części zamiennych. Do ich dostarczania
na wysokość nawet powyżej 100 m
służą żurawie HMF, wyposażone w spe-
cjalną wciągarkę linową, którą są pod-
noszone na górę poszczególne ele-
menty. Takie urządzenia muszą być nie-
zawodne i gotowe do wykorzystania

Przerwa w pracy elektrowni
wiatrowej na skutek awarii
jest kosztowna, podobnie jak
bieżąca obsługa techniczna,
co źle wpływa na opłacalność
instalacji w całym cyklu jej
życia. Producenci wprowa-
dzają modułową budowę
agregatów w gondoli, by
szybko wymieniać podzespo-
ły wciągane pokładowymi
żurawikami. Te z kolei trzeba
regularnie przeglądać jako
urządzenia poddozorowe,
100 m nad ziemią, szacunek
dla techników HMF.

w każdym momencie, toteż nadzór
techniczny nad nimi sprawuje specjal-
nie wykwalifikowany i certyfikowany
przez Siemensa personel HMF.

Obecnie w Polsce jest kilkanaście
farm wiatrowych wybudowanych przez
firmę Siemens. Wszystkie turbiny są wy-
posażone w urządzenia HMF (ok. 200
szt.). HMF Polska zapewnia obsługę
gwarancyjną i serwis tych urządzeń.
W Europie pracuje kilkanaście tysięcy
jednostek wiatrowych, w których są sto-
sowane żurawie HMF. Biorąc pod uwa-
gę rosnące zapotrzebowanie na energię
odnawialną, HMF A/S przygotowuje
obecnie nowe rozwiązania dla Siemen-
sa, a także dla innych potentatów, np.
Vestas.
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J ak nie przy okazji targów Autostrada-
Polska, to najdalej przed Energetab

na nasze łamy wraca Tatra, marka kul-
towa, ale to teraz za mało, by przetrwać.
Nie jest jej łatwo od załamania rynkowe-
go w 1990 r., kolejne programy napraw-
cze zagranicznych managerów okazy-
wały się chybione. Na początku wieku
większość akcji wykupił amerykański Te-
rex, ale sam nie wiedział dobrze, po co.
W 2011 r. w przedsiębiorstwo zainwesto-
wał Paccar, od tego momentu Czesi mieli
dostęp do kabin DAF i silników MX od-
powiadających europejskim normom
emisyjnym. To też nie wystarczyło.

Chwile zadłużonej firmy wydawały się
policzone, ale w 2013 r. wykupiły ją
czeskie spółki: Promet Group działają-
ca w branży metalowej i Czechoslovak
Group związana ze zbrojeniówką. Doś-
wiadczoną kadrę techniczną uzupełnio-
no o managerów znających się na licze-
niu pieniędzy, a także marketingu
i sprzedaży. W rezultacie w ciągu paru
lat spłacono zaległości, już w 2015 r. fir-
ma zgłosiła spory zysk i gotowość do
inwestycji. Produkcja rośnie o pokaźne
procenty rocznie, startując wszakże
z niskiego poziomu. W ub. roku powsta-
ło w sumie 1320 ciężarówek Tatra,
z czego Czesi i Słowacy razem kupili ok.
1/3. Na ten rok jest planowane ponad
1700 szt. i też większość ma trafić na
eksport, dzięki ożywianiu dawnych i kre-
owaniu nowych rynków, głównie na po-
jazdy wojskowe. Firma jest obecna na
targach zbrojeniowych w Europie i na
Bliskim Wschodzie, ale nie omija też
baumy czy IAA w Hanowerze. W takiej
też kolejności ma układać się sprzedaż:
głównie specjalne ciężarówki i podwo-
zia dla armii, w drugiej kolejności pojaz-
dy cywilne, a zwłaszcza Phoenix, zacho-
wujący tradycyjne podwozie Tatra z cen-
tralną ramą rurową, połączone z nowo-
czesną kabiną z CF-a, silnikiem MX 11
lub 13 i skrzynią biegów ZF albo Allison.

Wyniki tego mariażu są znane już od
3 lat i można ocenić, że nie zrobiły wiel-
kiej kariery m.in. na rynku polskim, któ-
ry przecież dobrze zna markę, do prze-
łomu trafiło na nasz rynek prawie 16 tys.
Tatr! Niektórym mogą przypominać się
jako pojazdy ciężkie, a przez to regular-
nie gnębione kontrolami drogowymi,
hałaśliwe ze względu na silnik chłodzo-
ny powietrzem i niewygodne dla kierow-

Tatrze lepiej u swojaków

Polityka nowych właścicieli Tatry zakłada dalece modułową produkcję pojaz-
dów „na życzenie”, w ramach 4 rodzin, z wykorzystaniem głównych zespołów
importowanych lub własnych. Podobno w planach jest chłodzony powietrzem
silnik Euro VI. Życzymy Tatrze jak nalepiej, ale czasami zamiar trzeba mierzyć
podług sił.

Na polskich targach czy zlotach ciężarówek pojawia się teraz Tatra Phoenix
w „barwach” nowego polskiego importera, firmy EG Polska. Wywrotka ze
stali HARDOX jest dziełem ambitnej słowackiej firmy VS Mont.

cy. Tam, gdzie pamiętano przede
wszystkim o ich zdolnościach tereno-
wych, np. w energetyce, było łatwiej
o klientów. Nie pomagało jednak rozpro-
szenie sprzedaży, którą zajmowało się
w pewnym momencie kilka firm równo-
legle. Dla każdej było to zajęcie ubocz-
ne, a przecież podwozie trzeba zabudo-
wać, co w tym modelu z natury nie jest
proste, a bez dokumentacji jeszcze bar-
dziej. Wynik ub. roku to skromne 8
sprzedanych Phoenixów.

Od połowy wiosny Tatra ma nowego
polskiego importera, spółkę EG Polska
zajmującą się wcześniej projektami woj-
skowymi i zamierzającą regularnie przy-
pominać naszej armii o możliwości sko-
rzystania ze specjalistycznych podwozi
pełnonapędowych. Nie trzeba sięgać
daleko do pamięci, armatohaubice
Dana jeżdżą na podwoziach T815, takie
też zostało wykorzystane przez PS
Szczęśniak w prototypowym ciężkim po-
jeździe ratownictwa technicznego dla
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Podwozie „królewskie” stosowane przez Tatrę m.in. w Phoenixach wykorzystuje rurową ramę, łączącą wszystkie
mosty napędowe z wahliwymi półosiami, zawieszone na miechach pneumatycznych z przodu i na kombinacji mie-
chów ze sprężynami wewnątrz z tyłu. Układ przeniesienia napędu jest zamknięty, a przy tym zapewniono przyleganie
kół do podłoża i optymalną trakcję na głębokich przeszkodach terenowych.

Konstrukcja podwozia wymusza oso-
bliwy sposób podparcia siłownika wy-
wrotu. Napęd jest przenoszony z sil-
nika wałem przegubowym na skrzyn-
kę rozdzielczą wetkniętą między rury
podwozia i to jest jedyny widoczny wał,
mało narażony na uszkodzenia w tym
miejscu.

wojska. Ale jest także miejsce dla Phoe-
nixa, który mógłby posłużyć jako wy-
wrotka do najcięższych zastosowań bu-
dowalnych, wszechstronny pojazd dla
energetyków, pojazd leśny lub pożarni-
czy, jeśli tylko potencjalni klienci mieli-
by pełne zaufanie do obsługi posprze-
dażnej. W tym celu EG Polska przygo-
towała porozumienia autoryzacyjne z 7
serwisami, wśród których są placówki
dobrze znane w swoich regionach. Dro-
gi do polskich firm zabudowujących są
już przetarte, KH-KIPPER wykorzysty-
wała kilkakrotnie podwozia Tatra pod
wywrotki, WISS ma w ofercie pojazdy
pożarnicze na podwoziach T815 4x4
i 6x6.

Pozostaje oczywiście pytanie, czy no-
wym właścicielom firmy starczy sił na
utrzymanie firmy. Obecna dobra kondy-
cja to wynik przede wszystkim kontrak-
tu na ciężarówki dla armii czeskiej, za
którym ma pójść zamówienie na pojaz-
dy opancerzone Titus na tatrzańskich
podwoziach. Udało się wrócić na trady-

cyjne rynki Bliskiego Wschodu i Indii.
Zamówienia wojskowe mają jednak to
do siebie, że się któregoś dnia kończą,
a ponad 1300-osobowa załoga będzie
chciała dostawać pensje co miesiąc.
Specjalizacja w niszowych pojazdach
o wybitnych zdolnościach terenowych
ma sens, ale na taką skalę stanowi nie-
małe ryzyko, o czym zresztą świadczą
dotychczasowe losy Tatry. (WK)

Rura jest z natury sztywna, więc całe podwozie też, zmniejszając odkształce-
nia zabudowy mocowanej tylko do wsporników na rurze lub z dodatkową
ramą pomocniczą. Dzięki temu całość nie wychodzi bardzo ciężko. W ukła-
dzie 4-osiowym można zrezygnować z napędu 1. lub 2. osi, dalej oszczę-
dzając na masie.



Międzynarodowe Pokazowe
Targi Przemysłu Materiałów
Budowlanych STEINEXPO są
organizowane na terenie naj-
większej w Europie kopalni
bazaltu w niemieckiej miejsco-
wości Homberg. Od innych
imprez odróżniają je dyna-
miczne pokazy maszyn
i urządzeń, w warunkach zbli-
żonych do naturalnych. W tym
roku na liście wystawców po
raz pierwszy znalazła się firma
KH-KIPPER.

Polski producent zabudów
na samochody ciężarowe za-
prezentował w strefie poka-
zów statycznych najnowszą
wywrotkę kopalnianą W1MV
na 5-osiowym podwoziu Vol-
vo. Produkt miał niedawno
premierę na majowych Tar-
gach Autostrada-Polska
w Kielcach, a w czerwcu po-
kazano go na Targach Mining
Word w Moskwie.

Zabudowę W1MV zaprojek-
towano specjalnie do trans-
portu w kopalniach. Wykorzy-
stywana do przewozu urobku
z miejsca wydobycia do kru-
szarki, po odpowiednim przy-
gotowaniu drogi transporto-
wej, wywrotka może z powo-
dzeniem zastąpić wozidło.
Niektóre kopalnie mieszczą
się na mocno ograniczonej
powierzchni, gdzie drogi tech-
nologiczne są wąskie, a pojaz-
dy trzeba dobierać pod kątem
zwrotności. Uniwersalna wy-
wrotka na podwoziu ciężaro-
wym doskonale sprawdza się
nie tylko w takich warunkach,

Nowa zabudowa kopalniana jest zamykana tylną burtą
unoszoną tak, by umożliwić wypadanie dużych odłamków
skalnych. Jednocześnie nie następuje wysypywanie drob-
nego kruszywa w czasie jazdy, co sprzyja trwałości opon.

Nie wszędzie są ładowarki o stosownie wysoko podnoszonej łyżce, obniżony środek ciężkości
sprzyja też wygodzie załadunku, zmniejszając ryzyko uderzeń w burty. Wywrotka na podwo-
ziu ciężarowym jest węższa niż wozidło i manewruje lepiej niż wozidło sztywne, dzięki czemu
może rozwijać większą prędkość roboczą, rekompensując nieco mniejszą ładowność.

KH-KIPPER z wywrotką W1MV na STEINEXPO

ale również na drogach pub-
licznych, sprawnie przemiesz-
czając się pomiędzy sąsiadu-
jącymi kopalniami.

Przy ekstremalnych warun-
kach eksploatacyjnych, pod
wpływem materiałów o dużej
frakcji, wywrotka jest narażo-
na na szybkie zużycie. Odpo-
wiedzią KH-KIPPER jest nowa-
torska konstrukcja wykorzy-
stująca właściwości stali HAR-
DOX 450, z jakiej jest wykona-
na skrzynia. Jest to materiał
o dużej odporności na ściera-
nie, wytrzymałości i sprężysto-

ści. Podłoga nie wymaga tak
gęstego podparcia, jak przy
zwykłej stali konstrukcyjnej,
ani przekładki gumowej mię-
dzy 2 warstwami blachy, tłu-
miącej  uderzenia dużych
odłamków skalnych. Z burt
można z kolei całkowicie wy-
el iminować zewnętrzne
usztywnienia, zastępując je
odpowiednio ukształtowanym
górnym wieńcem. Bez
uszczerbku dla t rwałości
zmniejszono pracochłonność
wykonania, liczbę części, dłu-
gość połączeń spawanych.

Głównym powodem po-
wstania nowego modelu za-
budowy są rosnące koszty
transportu. Dzięki zmniejsze-
niu masy skrzyni uzyskano
większą ładowność. Wyelimi-
nowanie niepotrzebnych ele-
mentów konstrukcji zwiększy-
ło sprężystość, wydłużyło
trwałość i zmniejszyło ryzyko
uszkodzeń konstrukcji (także
podwozia) przy załadunku
grubego kruszywa i skał. Ob-
niżenie środka ciężkości po-
jazdu poprawia stabilność
przy wyładunku sypkiego ma-
teriału.

Zabudowa KH-KIPPER
W1MV została zgłoszona do
ochrony patentowej i wzoru
użytkowego.
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Charakterystyczną cechą nowej zabudo-
wy jest bardzo duży daszek ochronny nad
kabiną, odkręcany w razie konieczności
wymiany po uszkodzeniu urobkiem.
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Belgijska Grupa ICTS kupi-
ła u Kässbohrera ponad 150
naczep, m.in. intermodalne
K.SCS M. Wkrótce dołączy do
nich kolejna setka. Klientem
jest firma zajmującą się wypo-
życzaniem i obsługą naczep.
ICTS świadczy usługi na głów-
nych trasach transportowych
w Europie, głównie w Anglii,
Holandii, Belgii, Polsce i Rosji.
Flota ICTS będzie teraz skła-
dać się z 1800 pojazdów,
w tym ponad 250 naczep
Kässbohrer.

Większość dostaw odbyła
się w zakładach Goch i Ulm,
na przejęcie ostatniej transzy
zaproszono przedstawicieli
zarządu Grupy ICTS do siedzi-
by firmy w Adapazari. Pokaza-
no im najnowsze technologie
włączone do procesów pro-
dukcyjnych fabryki, w której
powstają naczepy marki Käss-
bohrer, m.in. linię gruntowania
kataforetycznego. Zwiedzili

Kässbohrer dostarczy 250 naczep dla ICTS Group

także Akademię Spawalniczą
Kässbohrer i ośrodek testów
prototypów z nowoczesnym
wyposażeniem badawczym.

Naczepy intermodalne ku-
pione przez ICTS nadają się
zarówno do transportu kolejo-
wego Huckepack, jak i prze-
wozów promowych. Mają
wzmocniony obszar mocowa-
nia sworznia królewskiego
i płyty ślizgowej oraz zawie-
szenie o zmienionej konstruk-
cji, by sprostać wyzwaniom

operacji przeładunku. Uchwy-
ty do podnoszenia naczep
umożliwiają współpracę z plat-
formami kieszeniowymi o wy-
sokości P400 typów e, f I g.
Naczepy intermodalne speł-
niają wymagania certyfikacyj-
ne EN 12642 Code XL/VDI
2700 i mogą być przewożone
z prędkości do 140 km/h.

Grupa ICTS wybrała także
zwykłe naczepy kurtynowe
K.SCX X i lekkie podwozia
podkontenerowe K.SHG L.

Wszystkie naczepy kurtynowe
Kässbohrer mają opatentowa-
ny system otworów do moco-
wania pasów ładunkowych
K-Fix, z 236 punktami kotwi-
czenia w zewnętrznych obrze-
żach, każdy na siłę 2,5 T. Na-
czepy podkontenerowe Käss-
bohrer ze stałą łabędzią szyją
mają masę własną poniżej
3850 kg i umożliwiają podej-
mowanie zarówno kontenerów
(aż po 45”), jak nadwozi wy-
miennych od C45 do C63.

Lafarge realizuje strategicz-
ny projekt IVO, indywidualnej
wartości dla dostawców, cze-
go częścią jest nowy model
biznesowy zarządzania trans-
portem: flota dedykowana.
W ramach nowego systemu
przewoźnik współpracujący
z firmą będzie otrzymywał
stałą, miesięczną opłatę za sa-
mochód i zwrot kosztów pali-
wa, w zależności od pokona-
nego dystansu. Samochody
przewoźnika będą przezna-
czone na wyłączność Lafarge.
Proces planowania dostaw
będzie nadal scentralizowany
i w całości zarządzany przez
Dział Logistyki firmy. Lafarge
jest w końcowej fazie wdraża-
nia nowego systemu Quintiq
TMS (Transport Management
System), który wspomaga pla-
nowanie, monitoring i rozlicza-
nie procesów transportowych.
„W naszej branży zmiana mo-
delu zarządzania transportem
na flotę dedykowaną oraz

wdrożenie systemu Quintiq
TMS to nowatorskie i innowa-
cyjne podejście. To pierwsze
tak wyraźne zmiany w trans-
porcie cementu od lat. Wpi-
sują się doskonale w naszą
strategię upraszczania bizne-
su i koncentrowania się na
kluczowych obszarach dzia-
łalności Lafarge. Ten model
biznesowy gwarantuje nam
pełną dostępność przezna-
czonych dla nas samochodów
w trakcie trwania kontraktu
oraz zabezpiecza nas przed
niekontrolowanym wzrostem
cen rynkowych. Zyskujemy
także większą elastyczność
związaną z flotą przewozową
i unikamy kosztów wynikają-
cych z inwestycji w środki
transportu i na infrastrukturę
niezbędną do poprawnego
funkcjonowania wszystkich
działań transportowych” –
skomentował Leszek Szeler-
ski, Dyrektor Łańcucha Do-
staw Lafarge w Polsce.

Lafarge w Polsce sprzedało
spółkę Lafarge Transport ze-
wnętrznemu inwestorowi, fir-
mie Euro-Pegaz, jednemu
z czołowych operatorów logi-
stycznych w Polsce, z do-
świadczeniem we współpracy
z międzynarodowymi koncer-
nami m.in. P&G, Mars, Unile-
ver, Wrigley, Coty, KraftHeinz.
Umowa sprzedaży zawiera za-
pis gwarantujący wszystkim
obecnym pracownikom cią-
głość zatrudnienia i dalszy
rozwój spółki, jako kluczowe-
go dostawcy usług transporto-

wych dla Lafarge. Długotermi-
nową współpracę zapewnia
podpisany przez firmy 5-letni
kontrakt transportowy.

Lafarge w Polsce sprzedało
także wszystkie swoje udziały
w wysokości 51% w spółce lo-
gistycznej East-West Express.

Lafarge, należąca do Grupy
LafargeHolcim koncentrującej
się na branży cementu, kru-
szyw i betonu, jest liderem
rozwiązań rynku budowlane-
go w Polsce. Ma tu 60 zakła-
dów i zatrudnia ponad 1500
pracowników.

Lafarge sprzedaje własny Transport
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N iemiecki pikap na japoń-
skiej platformie, produ-

kowany w Hiszpanii lub w fab-
ryce francuskiej marki w Ar-
gentynie: zbliżamy się do
szczytów globalizacji. Za tą
pokrętną drogą stoją oczywi-
ście pieniądze. W ciągu naj-
bliższych 10 lat światowy ry-
nek pikapów średniej klasy
ma wzrosnąć z 2,2 do 3,2
mln szt. rocznie, warto o nie-
go powalczyć, zwłaszcza
o jeszcze nie eksplorowany
segment premium. Coraz
częściej pikapy są kupowane
nie do obsługi budów ani
wypasu bydła,  ty lko do
zupełnie prywatnego zasto-
sowania, jako „SUV inaczej”
lub samochód pomagający
realizować sportowe pasje
właściciela, którym jest surfer
czy baloniarz. Klasa X ma
posłużyć różnym odbiorcom,
od profesjonalistów cenią-
cych markę po lanserów,
toteż od początku, tj. prezen-
tacji modelu koncepcyjnego,
zapowiadano dwie postacie
tego modelu.

Z tych dwóch zrobiły się 3,
ale jakoś nieśmiało. Program
ma otwierać robocza wersja
Pure, której dotychczas nie
pokazano, koncentrując się
na 2 wariantach. Klasa X Pro-
gressive jest przeznaczona
dla ludzi poszukujących wy-
trzymałego pikapa, wyróż-
niającego się stylem i kom-
fortem, jako wizytówki bizne-
su, a także prestiżowego
i komfortowego pojazdu do
osobistego użytku. Klasa X
Power to wyższa linia, o bo-
gatszym designie i wyposa-
żeniu, adresowana do na-
bywców, którzy największy
nacisk kładą na stylizację,
osiągi i komfort. Przy czym
wszelkie wysiłki nad perso-
nalizacją muszą uwzględnić
brutalne realia: samochód
bazuje technicznie na Nissa-
nie Navara i  są granice
zmian, jakie można wpuścić
na wspólną linię montażową.

Trzeba przyznać, że jest
ich niemało, Klasa X wyraź-
nie odcina się od wyglądem
od Navary i Renault Alaska-

na, 3. klona z tej serii. Łączy
je wspólny rozstaw osi 3150
mm, jest wiele podobieństw
np. w linii bocznych szyb,
z podciętym u dołu zarysem.
Przód zrobiono jednak zupeł-
nie w stylu SUV-ów Mercede-
sa, z centralnie umieszczoną
wielką gwiazdą, osłoną
chłodnicy przedzieloną po-
dwójną poziomą listwą, moc-
no zaakcentowanymi przetło-
czeniami na masce i światła-
mi zachodzącymi daleko na

błotniki. Przedni i tylny zde-
rzak w Progressive są lakie-
rowane w kolorze nadwozia,
w Power mają eleganckie
chromowane nakładki ,
w Pure, jak twierdzą dobrze
poinformowane źródła, będą
czarne. Do tego Mercedes
zaproponuje własne kolory
i wybór kół o średnicy 17, 18
lub 19 cali.

Od początku Klasa X poka-
zuje się wyłącznie w wersji
z długą kabiną 4-drzwiową,

lifestyle na szosie i w terenie

Mercedes-Benz
Klasa X
Mercedes-Benz
Klasa X

lifestyle na szosie i w terenie

W Mercedesie zazdroszczono powodzenia VW, który wszedł
z marszu na rynek średnich pikapów, wypierając z niego
renomowanych azjatyckich rywali, i też mierząc głównie
w klientów, którzy nie parają się pracą fizyczną. Dostępny
od przyszłego roku silnik 3,0 V6 przyda się w samocho-
dzie, który częściej ciągnie coś ciężkiego, niż to wozi.
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inne podobno nie są plano-
wane, ale w zapowiedziach
pojawia się klapa skrzyni
otwierana pod kątem 180o na
inaczej ukształtowany zde-
rzak, co w Nissanie było
możliwe tylko w roboczej
wersji z kabiną King Cab.
Maksymalna ładowność to
1042 kg. Jak twierdzi produ-
cent w swych materiałach
prasowych: „tyle wystarczy,
by w przestrzeni ładunkowej
przewieźć 17 pełnych 50-lit-
rowych beczek piwa”! Skoro
sam wywołał temat, to go
pociągnijmy, by ocenić moż-
liwości przewozowe Klasy X.
Po pierwsze, pełen keg 50 l
waży ok. 57 kg, więc można
było bez kozery zaokrąglić
ich liczbę do 18. W każdym
razie jest to możliwość teore-
tyczna, bo nie da się zmie-
ścić aż tyle, choć Mercedes
zrobił znaczny krok do przo-
du w porównaniu z „dawca-
mi” platformy: szerokość
między wnękami tylnych kół
umożliwia umieszczenie tam
europalety w poprzek. To wy-
nik zmiany tylnej osi, o czym
dalej. Ale i tak na drugą pale-
tę zabraknie długości, bar-
dzo niewiele, po podłodze
jest 1578 mm – chyba, że
opuści się klapę. Navara nie
zmieści 3 kegów DIN 50 mię-
dzy wnękami kół, a X-Klasa

tak; za nimi można jeszcze
załadować kolejnych 12, czy-
li w sumie poniżej obietnic.
Na palecie można spiętrzyć
kegi w 2 warstwy, w ten spo-
sób załaduje się ich 12, ale
to ładunek ponad 1,3 m
w górę, burty skrzyni o wyso-
kości 474 mm będą dla nie-
go marnym podparciem. Tyle
rozważań piwnych wywoła-
nych przez producenta, kie-
rowanych do potencjalnych
nabywców z branży browar-
niczej.

Poważnie, można tylko
stwierdzić, że po tej stronie
pikapa nie ma rewolucji. Mer-
cedes jako jedyny w tej kla-
sie dodaje diodowe oświetle-
nie skrzyni ładunkowej zinte-
growane w 3. świetle stop
i jako niejedyny instaluje
gniazdko 12 V w jej ścianie.
Jakby dołożył seryjne wspo-
maganie podnoszenia klapy,
pewnie dobrze by go wspo-
minano.

Zmiany nastąpiły także we
wnętrzu, bardzo podobnym
do zapowiedzi z Concept X.
Mercedes zdobył  s ię na

własną tablicę rozdzielczą,
w X Power z 3 wersjami wy-
kończenia do wyboru: ma-
tową, z efektem szczotkowa-
nego aluminium oraz imitacją
drewna dębowego. Panel
wskaźników składa się z du-
żych, okrągłych zegarów
analogowych z Klasy C
i Klasy V, umieszczonych
w tubach. Rozdziela je 5,4-
calowy kolorowy ekran. Przy-
ciski na standardowej kie-
rownicy wielofunkcyjnej
umożliwiają sterowanie usta-
wieniami wyświetlacza bez
odrywania rąk od kierownicy.
Kierownica, dźwignia zmiany
biegów i dźwignia hamulca
postojowego są obszyte
skórą.

Ekran obsługi multimediów
jest wolnostojący jak w Kla-
sie V, dzięki czemu może być
większy, niż jakikolwiek wbu-
dowany: przekątna ma 8,4”.
W połączeniu z systemami
multimedialnymi Audio 20
CD i Comand Online, wielo-
funkcyjny panel dotykowy
pozwala sterować multime-
diami za pomocą gestów

oraz odręcznie wpisywać li-
tery i znaki. Wyświetlacz za-
pewnia doskonały obraz, po-
prawiając jakość widoku
z kamery 360o i precyzję wy-
świetlania map nawigacji.

Ergonomiczne i komforto-
we fotele mają regulację
wzdłużną, pochylenia opar-
cia i wysokości. Klasa X Po-
wer jest w standardzie wypo-
sażona w elektrycznie usta-
wiane fotele z dwukierun-
kową regulacją podparcia lę-
dźwiowego. Tylny rząd sie-
dzeń zaopatrzono w wydatne
podparcia boczne zapewnia-
jące komfort podróżującym
na skrajnych miejscach. Jest
do wyboru 6 tapicerek, w tym
2 warianty skóry, i 2 odcienie
podsufitki.

Klasę X można doposażyć
w boczne stopnie i elektrycz-
nie sterowane tylne okno; lis-
ta akcesoriów obejmuje oru-
rowanie skrzyni ładunkowej
i boczne, miękką lub sztywną
zasłonę oraz roletę skrzyni,
a także hardtop. Wykładzinę
skrzyni, dzielącą ją przegro-
dę, szyny do pasów zabez-
pieczających bagaż i osłony
podwozia też można dobrać
z fabrycznej oferty.

W momencie wprowadze-
nia na rynek do wyboru będą
dwa nissanowskie si lniki

Charakterystyczny motyw
na tablicy rozdzielczej to
okrągłe otwory wentylacji
z wyraźnym X skrzydełek
sterowania. Ekran multime-
dialny przypominający tab-
let znamy m.in. z V-Klasy.

Klasa X ma wnieść do świa-
ta pikapów niespotykaną
dotąd jakość materiałów
i poziom rozwiązań projek-
towych. Ale we wnętrzu nie
będzie więcej miejsca niż
w innych samochodach jej
klasy, raczej 4-osobowych
nawet przy kabinach DC.
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4-cylindrowe 2,3 l: X 220 d
z pojedynczą turbosprężarką
o mocy 120 kW/163 KM i mo-
mencie 403 Nm oraz X 250 d
biturbo o mocy 140 kW/190
KM i momencie 450 Nm. Oba
są dostępne z dołączanym
napędem na obie osie 4MA-
TIC. Standardem jest 6-bie-
gowa skrzynia ręcznie stero-
wana, na życzenie model
X 250 d można zamówić z 7-
stopniową przekładnią auto-
matyczną. W połowie 2018 r.
do sprzedaży trafi wersja
z mercedesowskim silnikiem
wysokoprężnym V6 o mocy
190 kW/258 KM i maksymal-
nym momentem obrotowym
550 Nm, standardowo ze sta-
łym napędem na cztery koła
4MATIC, 7-biegową skrzynią
automatyczną 7G-TRONIC
PLUS i funkcją ECO start/
stop.

Obie wersje 4MATIC
sprawdzą się w terenie dzię-
ki zastosowaniu reduktora
i opcjonalnej blokady tylnego
mechanizmu różnicowego.
Wszystkie warianty 4x4 są
standardowo wyposażone
w układ kontroli prędkości
zjazdu (DSR – Downhill Spe-
ed Regulation). Dodatkowo
jest dostępny układ trybów
jazdy Dynamic Select, który

W tylnym zderzaku uformowano stopień, po którym łatwiej
wejść na skrzynię, skacząc nad klapą. Jest miejsce na eu-
ropaletę między wnękami kół tylnych, ale trudno będzie ją
załadować przy opuszczonej klapie.

W³aœciwoœci terenowe MB Klasy X

G³êbokoœæ brodzenia, mm 600

Przeœwit, mm przednia oœ 202, tylna oœ 202/221*

K¹t natarcia/rampowy/zjazdu, o 28,8/20,4/23,8

30,1/22/25,9*

Maksymalny przechy³,o 49,8/49*

Zdolnoœæ pokonywania wzniesieñ 100%

*dla zawieszenia o zwiêkszonym przeœwicie

umożliwia zmianę charakteru
pojazdu, od komfortowego
do sportowego. Kierowca
może ustawić jeden z 5 try-
bów: Comfort, ECO, Sport,
Manual i  Offroad. Każdy
wpływa na charakterystykę
pracy silnika i automatycz-
nej skrzyni biegów, jak rów-
nież na działanie ECO start/
stop.

Wybór platformy Nissana
z wersji z długą kabiną wiąże
się z przejęciem jej zawiesze-
nia ze sprężynami śrubowy-
mi przy tylnym moście, pew-
nie prowadzonym przez
układ drążków. Układ, który
daje Navarze sporą przewa-
gę co do komfortu jazdy, zo-
stał jeszcze lepiej zestrojony
w kierunku lepszego prowa-
dzenia, zwiększając przyjem-
ność jazdy na asfalcie bez
uszczerbku dla off-roado-
wych właściwości samocho-
du. Jako jedyny producent
w tej klasie Mercedes-Benz
oferuje wentylowane tarcze
hamulcowe przy kołach obu
osi. Znaleziono dla Klasy X
lepszy tylny most, niż ma
Navara. Ona wprawdzie też
dobrze hamuje na bębnach
z tyłu i przedstawiciele Nissa-
na bardzo bronili tego roz-
wiązania na prezentacji, ale

wiadomo, że tarcze zapew-
niają krótszą drogę hamowa-
nia, szybszą reakcję i wy-
soką odporność termiczną.
Przy okazj i ,  można było
zwiększyć rozstaw tylnych
kół, a tym samym funkcjonal-
ność skrzyni.

Seryjnym wyposażeniem
na wszystkich europejskich
rynkach jest zawieszenie
komfortowe, przy którym
prześwit wynosi 20,2 cm. Na
życzenie jest oferowane
zawieszenie podwyższone
o 2 cm.

Bezpieczeństwo bierne za-
pewnia 7 poduszek powietrz-
nych; te dla kierowcy i pasa-
żera z przodu mają dwustop-
niowy mechanizm wyzwala-
nia. Za czynne bezpieczeń-
stwo odpowiadają asystent
hamowania Active Brake
Assist, asystent utrzymania
pasa ruchu Lane Keeping
Assist i asystent rozpozna-
wania znaków Traffic Sign
Assist. Lista wyposażenia
obejmuje układ stabilizacji
przyczepy Trailer Stability
Assist, monitorowanie ciśnie-
nia w oponach, system połą-
czenia alarmowego, tempo-
mat i diodowe reflektory. Na
życzenie kamerę cofania
można zastąpić układem ka-
mer 360o.

Klasa X to pierwszy pickup
wagi średniej z modułem ko-
munikacji ze zintegrowaną
kartą SIM, pozwalającym ko-

rzystać z usług Mercedes me
connect i łączyć się z pojaz-
dem za pośrednictwem
smartfona. Nabywcy Klasy X
z 21 europejskich rynków
mogą sprawdzić np. poziom
paliwa w zbiorniku czy ciś-
nienie w ogumieniu, lokaliza-
cję zaparkowanego pojazdu
albo jego pozycję, gdy został
użyczony. Aplikacja obejmu-
je kompleksową nawigację,
telefon alarmowy Mercedes-
Benz oraz usługi pomocy
w czasie awarii i kolizji, zarzą-
dzania przeglądami i zdalnej
diagnostyki. Po raz pierwszy
w segmencie pickupów kla-
sy średniej Mercedes-Benz
wprowadza systemy stero-
wania i wyświetlania informa-
cji: wielofunkcyjny panel do-
tykowy, zintegrowany system
multimedialny Comand Onli-
ne z nawigacją na dysku
twardym, sterowanie głoso-
we Linguatronic i dostęp do
internetu za pośrednictwem
smartfona. Poza Comand
Online, są dostępne również
układy multimedialne Audio
20 USB i Audio 20 CD.

Produkcja X-Klasy na rynki
Europy, Australii i Afryki Po-
łudniowej rozpocznie się
w fabryce Nissana w Barce-
lonie pod koniec tego roku.
Model  na rynki  Ameryki
Łacińskiej zacznie zjeżdżać
z taśmy produkcyjnej w za-
kładach Renault w argentyń-
skiej Cordobie w 2019 r.
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Co innego pikapy XXL, sa-
mochody dostawcze o DMC
3,5 t DMC lub więcej, z kabi-
nami załogowymi i skrzynią
ładunkową. Jest ich w na-
szym otoczeniu wiele, bez
trudu znaleźliśmy taką pół-
ciężarówkę jako tło dla testo-
wego VW Craftera w tym sa-
mym układzie. Ta akurat cze-
kała na ekipę kładącą kostkę
brukową i faktycznie więk-
szość podwójnych kabin
znajduje zastosowanie
w pracach budowlanych
o mniejszym zakresie. Gdy
z budowy zjeżdża ciężki
sprzęt, jego miejsce zajmują
lekkie pojazdy fachowców
z wykończeniówki.

VW Crafter DoKa
pikap na powa¿nie
Rynek pikapów roœnie, mo¿na przebieraæ wœród
marek, licz¹c siê z tym, ¿e Mercedes jest pod skór¹
Nissanem, Fiat – Mitsubishi, a lada moment spod
Peugeota bêdzie przezieraæ Toyota. Trudniej zna-
leŸæ uzasadnienie dla tego boomu, bo do roboty,
powiedzmy otwarcie, za bardzo siê one nie nadaj¹.

Rozpoczęcie produkcj i
podwozi Craftera od podwój-
nej kabiny i krótszego rozsta-
wu osi 3640 mm wynikało
jednak nie tyle z popular-
ności tej akurat wersji, co
z technologii: najlepiej dopa-
sowała się do zrobotyzowa-
nych linii wrzesińskiego kom-
binatu w czasie rozruchu. Od
tej pory doszedł drugi roz-
staw i kabina pojedyncza,
lada dzień zostanie zapre-
zentowana niemal cała gama
długości i napędów. Skorzy-
staliśmy z ostatniej okazji, by
wczuć się w rolę brygady bu-
dowlanej w modelu, który
wraz z furgonem pełnił „ho-
nory domu” od czasu pierw-

szej, statycznej premiery
Craftera rok temu.

Z jednej atrakcji tego zawo-
du musieliśmy z żalem zre-
zygnować: załadunku. Gdy
podjechaliśmy do betoniarni
MD Beton użyczającej nam
swych bloczków jako obcią-
żenia, rozpoczęła się jedna
z licznych tego roku burz,
zmniejszając do zera ochotę
do skakania po skrzyni, by
zamocować ładunek. Taka
pogoda nie odpuściła już
niemal do końca testu. Tym
samym wyniki zużycia paliwa
również trudno traktować
jako miarodajne, ze względu
na opór powietrza składają-
cego się momentami głów-

nie z wody. Ale nie pomięliś-
my ważenia, które wykazało
2260 kg bez kierowcy, czyli
ładowność brutto wynosiła
1240 kg, niewiele odbiegając
od deklaracji producenta zło-
żonych w dowodzie rejestra-
cyjnym. Obiecywał on także
możliwość ciągnięcia hamo-
wanej przyczepy 3-tonowej
przy 6 t DMCZ, ale przypomi-
namy, że u nas samochód
musi być 1,33 razy cięższy
niż przyczepa z hamulcem
najazdowym, czyli nie powin-
na ona przekraczać 2,6 t.

Ruszyliśmy w trasę nie
spodziewając się zazdros-
nych spojrzeń innych kierow-
ców ani  natarczywości

Atrakcyjny czerwony kolor nadwozia nie wymaga dopłaty.
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dziewcząt i rzeczywiście one
nie nastąpiły, co może roz-
czarować. Nie pomogła so-
czysta czerwień nadwozia.
Nie oznacza to jednak, że
Crafter DoKa jest brzydki. We
wnętrzu jest wręcz piękny,
jeśl i  oceniać kryter iami
7-osobowej ekipy. Wszyscy
zmieszczą się bez większego
trudu, choć rzecz jasna wy-
godniej ma trójka na przed-
nich miejscach. Standardo-
wo jest stosowana podwójna
kanapa pasażerska z obszer-
nym schowkiem w podsta-
wie. Fotel kierowcy w tym

przypadku dostał podłokiet-
niki po obu stronach, co wy-
maga dopłaty. Z opcji pocho-
dzi także podgrzewanie za-
równo fotela, jak i kanapy, co
docenią służby komunalne
zaczynające pracę w zimowe
poranki. Środkowe oparcie
jest składane, tworząc stolik
z zagłębieniami na kubki
i miejscem na tackę z posił-
kiem lub wypełniane doku-
menty. Jeśli można złożyć je
w czasie jazdy, łatwiej prze-
pływa do tylnej części kabi-
ny ciepłe powietrze z na-
grzewnicy lub schłodzone

z klimatyzacji. Sama klimaty-
zacja półautomatyczna wy-
maga niestety dopłaty.

Z przodu w Crafterze swo-
bodnie mieszczą się 3 doros-
łe osoby, co wcale nie było
oczywiste ze względu na
podłogę kabiny przystoso-
waną do umieszczenia zes-
połu napędowego wzdłuż-
nie. Jest pośrodku nieduży
garb na skrzynię biegów, ale
tak ukształtowany, by pasa-
żer wygodnie oparł na nim
stopy. Niewielka konsola
dźwigni zmiany biegów nie
przeszkadza. Z tyłu jest oczy-
wiście nieco ciaśniej, oparcie
4-osobowej kanapy ma zbyt
małe pochylenie, by dało się
dłużej wysiedzieć, ale cała
czwórka ma bezwładnościo-
we pasy bezpieczeństwa.
Swój ekwipunek też może
schować pod siedzeniem,
które podnosi się niemal do
pionu i można je w tej pozy-
cji podwiesić na pasku, by
wygodnie rozmieścić np.

ubrania na zmianę (haczyki
są tylko 2!) czy narzędzia,
wymagające ukrycia przez
wzrokiem postronnych.
Okienka tylnych drzwi są
uchylane, co przyczynia się
do szczelności kabiny, a tym
samym małego hałasu
w czasie jazdy, a po otwarciu
wspomagają skutecznie
wspomagają wentylację.

Wszystkie drzwi otwierają
się szeroko, o niemal 90o,
i wszystkie mają dobrze dzia-
łające blokady przytrzymują-
ce w pośrednich pozycjach,
by nie uderzyć przypadkiem
o coś w otoczeniu lub by nie
zrobił tego podmuch wiatru.

Kilka pozycji w wyposaże-
niu wnętrza testowego samo-
chodu pochodziło z opcji,
podwyższając cenę, która
wynosi nieco ponad 100 tys.
zł netto. Wspomniana klima-
tyzacja okazała się wręcz
niezbędna w czasie testu;
pogoda z kolei negatywnie
zweryfikowała otwarte półki

W ramach
skromnych wy-
miarów do dys-
pozycji, dla eki-
py przewożonej
z tyłu przygoto-
wano kanapę
z płytko profilo-
wanym opar-
ciem i płaskim
s i e d z i s k i e m .
Ono też jest
unoszone (można rozważyć, czy nie powinno być dzielone,
by nie trzeba było wypraszać wszystkich na zewnątrz),
umożliwiając przewiezienie narzędzi, kasków, waciaków.

Tablicę rozdzielczą zaprojektowano tak, by maksymal-
nie wykorzystać szerokość, a nie utrudniać zajmowania
miejsc ani przechodzenia w poprzek. Mała, ścięta
u dołu kierownica świetnie leży w rękach, elektryczne
wspomaganie zwiększa komfort prowadzenia do pozio-
mu przyjemności. Siedziska kanapy unoszą się osobno,
odsłaniając schowek, w którym można zmieścić duże
skrzynki narzędziowe.
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na górnej powietrzni tablicy
przyrządów. Umieszczane
tam przedmioty na słońcu
osiągały temperaturę wrze-
nia, a tylko tam można odło-
żyć ładowanego smartfona.
Kieszeń przy gniazdku w cen-
tralnej konsoli jest za mała.
Kierownica wielofunkcyjna ze
sterowaniem radiem Compo-
sit ion Media też wymaga
paru tysięcy zł więcej, ale tu
nie ma uwag krytycznych,
świetnie leży w dłoni i ułatwia
przeszukiwanie menu. Inna
jej (a właściwie układu wspo-
magania) funkcja to współ-
praca z układem Lane Assist,
który w Crafterze działa na za-
sadzie „zaganiania” z powro-
tem na środek pasa dzięki im-
pulsom skręcającym koła
w kierunku przeciwdziałają-
cym wyjeżdżaniu. Na wąskich
drogach układ bywa zbyt gor-
liwy, a nie da się go szybko
wyłączyć.

Inny układ zwiększający
bezpieczeństwo na pokła-

dzie to radarowy aktywny
tempomat ACC. W budowla-
nej DoKa! Ale śmiech zamarł
na ustach w czasie burzy na
A4, gdy gęsto ścielił się trup
tych, którzy nie wyhamowali
w porę. Oba układy są do-
stępne w pakiecie wymaga-
jącym poświecenia 4,4 tys. zł
netto, wartym tego wydatku.

Dyskusyjne jest umiesz-
czenie wśród opcji schow-
ków pod sufitem, zwłaszcza
przy podwójnej  kabinie,
w której brakuje miejsc na
drobne przedmioty potrzeb-
ne 7 osobom.

Co do tylnej części samo-
chodu, VW nie silił się na ory-
ginalność, tylko użył skrzyni
o identycznej konstrukcji, jak
w Transporterze, dostarcza-
nej przez Henschel Automo-
tive. Do krótkiego Craftera
DoKa ma ona wymiary
(zewn.) 2760x2100 mm i bur-
ty o wysokości 400 mm. Jako
wyposażenie dodatkowe są
do niej dostępne przednia

krata chroniąca kabinę oraz
tylna rama podwyższająca ze
stoperami do drabiny. Testo-
wy samochód ich nie miał,
brak tej pierwszej może być
usprawiedliwiony wobec tyl-
nej ściany kabiny bez okna.
Poza tym nic w tej najprost-
szej zabudowie nie może za-
skoczyć. Można tylko dysku-
tować, czy płat sklejki two-
rzący podłogę nie powinien
być uszczelniony po obwo-
dzie. Henschel ma dobrą
sklejkę, faktycznie wodood-
porną i  z  krawędziami
uszczelnionymi przed wilgo-
cią, a części metalowe są
cynkowane i  malowane
proszkowo. Pewnie nie było
reklamacji na butwienie i ko-
rozję w Transporterze, więc
tak zostawiono. Bardziej razi
skromna liczba punktów mo-
cowania ładunku. Skrzynię
można rzecz jasna zamówić
u każdego nadwoziarza z ho-
mologacją VW i może zrobi ją
lepiej, ale czy zmieści się

w cenie 6,7 tys. zł netto? Ku-
pując w sklepie, ma się od
ręki całość za jednym ra-
chunkiem i gwarancją. Do
tego, VW zapewnia (nie za
darmo wprawdzie) ułatwione
podłączenie dodatkowego
oświet lenia skrzyni  czy
ostrzegawczego, a w razie
zamontowania wywrotki
przycisk sterowania zasila-
niem agregatu można umieś-
cić w przygotowanym miej-
scu w tablicy rozdzielczej
z „zapasowymi” klawiszami.

O właściwościach jezd-
nych już wspominaliśmy:
Crafter wnosi przyjemność
prowadzenia samochodu do-
stawczego na nowy poziom.
Od konkurentów nie dzieli go
przepaść, ale sumując: kom-
fort zawieszenia, precyzję
kierowania, stabilność, pozy-
cję kierowcy i wyciszenie
wnętrza, jest w tej chwili na
topie. Potrzebujemy jeszcze
kilku jazdy zwłaszcza porów-
nawczych, by w pełni ocenić
silnik. Testowy samochód był
w wersji 140 KM, która po-
winna być najbardziej popu-
larna na rynku. Podobnie jak
przy pierwszych spotkaniach
z Crafterem, sprawia wraże-
nie niezbyt wyrywnego nawet
bez obciążenia. Może to
kwestia prędkości obrotowej
maksymalnego momentu:
340 Nm jest osiągane od
1600 obr./min. Silniki rywale
przy podobnej mocy rozwijają
taki albo nieco większy mo-
ment setkę-dwie obrotów ni-
żej. Wprawdzie od czasów
Euro 6 każdy stracił nieco po-
lotu ze względu na strategię
przyspieszania podporządko-
waną emisji, ale volkswage-
nowski najbardziej wydaje się
przeciążony samą masą
własną+kierowca. A może to
tylko wrażenie ze względu na
jego małą pojemność.

By skończyć o punktach,
które wydają się słabe: halo-
genowe reflektory też świecą
jakoś bez przekonania. Ale
przed nami długie jesienne
wieczory i noce, będzie oka-
zja, by sprawdzić je i porów-
nać z konkurencją.(WK)

Testowy samochód miał najprostszy wariant zabudowy skrzyniowej, bez przedniej
kraty i tylnej nadstawki na drabiny. Kinnegripowskie zamki umożliwiły łatwe otwar-
cie i bezkolizyjne opuszczenie o 180o wszystkich burt. Przy przednim napędzie podłoga
znajduje się na wysokości 103 cm nad nawierzchnią, wygodnie przy ręcznym zała-
dunku i do wskakiwania, by zamocować ładunek.

Komora 2-litrowego silnika przy przednim na-
pędzie nawet wygląda na śmiesznie pustą. To
dlatego, że jest wolne miejsce na 2. akumula-
tor, seryjny pojedynczy jest montowany pod
podłogą. Korzyścią z małego i pochylonego do
przodu silnika jest dużo miejsca w kabinie, wadą
podejrzenia o nadmierne wyżyłowanie, niebez-
pieczne dla trwałości. Crafter wozi standardo-
wo 75 l paliwa i 18 l AdBlue.

VANekspert



ExxonMobil zmienił formu-
lacje dwóch olejów: Mobil
Delvac MX ESP 15W-40
i  Mobi l  Delvac MX ESP
10W-30  zapewniają teraz
skuteczniejszą ochronę naj-
nowszych, zaawansowanych
technologicznie s i ln ików.
Ulepszone formulacje są
zgodne z najnowszymi nor-
mami API dla środków smar-
nych nowej generacji do sil-
ników Diesla w ciężarówkach.

Nowe normy CK-4 i FA-4,
znane w USA pod nazwą PC-
11, wymagają prowadzenia
bardziej rygorystycznych tes-
tów olejów do pojazdów cię-
żarowych. Przestrzeganie
tych norm na rynkach euro-
pejskich nie jest wymagane,
ale ulepszona formulacja po-
zwala zwiększyć osiągi. Oleje
silnikowe zgodne z nowymi
normami zapewniają ochronę
w trudniejszych warunkach
(wyższe temperatury i ciśnie-
nie, zastosowanie nowych
materiałów) i tym samym po-
magają w poprawie spraw-
ności.

Oba produkty o ulepszo-
nym składzie należą do kate-

Ulepszone oleje Mobil Delvac MX ESP
gori i  objętej normą CK-4.
Gwarantują skuteczniejszą
ochronę silnika dzięki lepszej
stabilności utleniania w wyso-
kich temperaturach, co po-
zwala utrzymać optymalną
lepkość oleju oraz zmniejszyć
ilość osadów i szlamu w silni-
ku. Ponadto oleje spełniają
wymagania normy CK-4 w za-
kresie odporności na ścina-
nie, co zapobiega szybkiej
utracie lepkości i pomaga
utrzymać odpowiednia tem-
peraturę roboczą.  Dzięki
temu nie dochodzi do przy-
spieszonego zużycia oleju
i pojazdu. Oleje Mobil Delvac
MX ESP 15W-40 i Mobil Del-
vac MX ESP 10W-30 zapew-
niają też lepszą kontrolę wy-
dzielania się powietrza, ogra-
niczając jego ilość, a tym
samym poprawiając właści-
wości ochronne filmu olejo-
wego.

Oleje, przeznaczone do no-
wych i starszych silników, są
zgodne z najnowszymi spe-
cyfikacjami Volvo (VDS-4.5/
VDS-4), Renault (RLD-4/RLD-
3) i wymaganiami innych pro-
ducentów, m.in. Mercedes-

Udoskonalone oleje uzupełniają linię produktów Mobil
Delvac zwiększających sprawność silników pojazdów cię-
żarowych.

Benz i MAN. „Choć zgodność
z normą CK-4 nie jest wyma-
gana w Europie, korzyści
z wprowadzenia nowej formu-
lacji niewątpliwie będą doty-
czyć również tego regionu.
Dokładamy starań, aby nasze
oleje silnikowe gwarantowały
klientom lepszą wydajność.
Teraz przedstawiamy najnow-
sze osiągnięcia w tym zakre-
sie. Nowe oleje o wysokiej

odporności  na ut lenianie
i ścinanie oraz lepszej kontro-
li napowietrzenia pomagają
przewoźnikom uzyskać mak-
symalną wydajność pojaz-
dów i zminimalizować niepla-
nowane czynności serwiso-
we” – powiedział Guillaume
Malandain, EAME Commer-
cial Vehicles Lubricants Mar-
keting Advisor z ExxonMobil
Fuels and Lubricants.

Już w latach 20. ub. wieku
hamulce nie radziły sobie
z rosnącymi osiągami silników
i masami ówczesnych pojaz-
dów. Pneumatyczne wspoma-
ganie hamulców, zaprezento-
wane przez f i rmę Bosch
w 1927 r., znacznie zwiększy-
ło bezpieczeństwo: dzięki
temu wynalazkowi droga ha-
mowania pojazdów ciężaro-
wych zmniejszyła się o 1/3.
Rok później Bosch przedsta-
wił kompaktowe serwo hamul-
cowe, które znalazło zastoso-
wanie w samochodach oso-
bowych. W 1936 r. firma zgło-
siła patent na „Urządzenie do
zapobiegania blokowaniu ha-
mowanych kół pojazdu silni-
kowego”, które stanowiło pod-
stawę nowoczesnych układów

90 lat hamulców Bosch
przeciwblokujących ABS.
Jednak dopiero dzięki techni-
ce cyfrowej możliwa była se-
ryjna produkcja układów ABS
w 1978 r. Rozwiązania Bosch,
jak ABS, system kontrol i
trakcj i  TCS wprowadzony
w 1986 r., elektroniczny sys-
tem stabilizacji toru jazdy
ESP stworzony w 1995 r. sta-
ły się najważniejszymi ele-
mentami bezpiecznego ha-
mowania. Układy przeciwblo-
kujące są dziś obowiązko-
wym wyposażeniem pojaz-
dów, ESP jest wymagany
prawnie w wielu krajach.

Poza tymi układami elektro-
nicznymi, rozwiązania Bosch
poprawiły również skutecz-
ność działania wszystkich po-
zostałych elementów hamul-

ców. Na przykład tarcze
hamulcowe z wysokowęglo-
wego żeliwa, wprowadzone
w 1983 r., znacznie poprawiły
skuteczność hamowania po-
jazdów z silnikami o dużej
mocy. W latach 2001-2012
wiele innowacji wpłynęło na
rozwój zacisków hamulca.
W 2016 r. Bosch przedstawił
innowacyjne, wysokiej jakości
płyny hamulcowe ENV6
i ENV4.

Dzięki nowatorskim techno-
logiom produkcji i nowym ma-
teriałom ciernym, uzyskano
postęp w zakresie klocków
hamulcowych. Bosch produ-
kuje wiele różnych klocków,
pod kątem określonych wy-
magań regionalnych. W ame-
rykańskich stanach Waszyng-

ton i Kalifornia wprowadzono
już w 2010 r. przepisy mające
na celu zmniejszenie ilości
miedzi w klockach hamulco-
wych. W odpowiedzi inżynie-
rowie Bosch opracowali mie-
szankę na okładziny cierne
bez miedzi, która została opa-
tentowana w 2014 r. i wprowa-
dzona na rynek, 8 lat przed
wejściem w życie ustawy.
Klocki hamulcowe nie zawie-
rające miedzi są oferowane
przez również na rynku euro-
pejskim, gdzie jednak nie ma
obowiązku ich stosowania.
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Są ludzie, którym fortuna
szczególnie sprzyja, a wśród
nich z pewnością jest założy-
ciel Inter Cars Krzysztof Olek-
sowicz. Może to być zresztą
ręka Opatrzności czuwająca
nad nim od czasów studiów
na ATK, gdzie stał się magis-
trem filozofii. Zapewne ten
profil wykształcenia przyczy-
nił się do rozmyślań w czasie
powrotu przez Zakroczym
z turnieju golfowego. Azaliż
te dwie opuszczone budynki
i pole wokół nich, z napisem
„Sprzedam”, nie nadadzą się
na nasze nowe Centrum Lo-
gistyczne? Zaiste, potwier-
dzili specjaliści firmy po zba-
daniu lokalizacji, trzeba tylko
te halę wyremontować, jesz-
cze jedną dobudować, a ca-
łość wyposażyć w najnowsze
systemy do sortowania i wy-
syłki części.

Tak rozpoczęła się najwięk-
sza w dotychczasowej histo-
r i i  inwestycja Inter  Cars.
Koszt oszacowano na ok.
160 mln zł, ostatecznie za-
kończyło się wydatkiem ok.
200 mln zł, ale powstał naj-
nowocześniejszy obiekt tej
branży w całej Europie Środ-

kowo-Wschodniej. Również
tempo budowy było rekordo-
we, pod koniec 2014 r. istnia-
ła tylko wizualizacja, a tego
czerwca centrum już praco-
wało. Generalnymi wykonaw-
cami Europejskiego Centrum
Logistyki i Rozwoju ILS były
firmy  Goldbeck i Beumer
(dostawca systemów sorte-
rów).

Celebru jąc  tą  chwi lę ,
otwarcia dokonano parokrot-
nie, raz w obecności klientów
i prasy, a następnie na spot-
kaniu ze strategicznymi part-
nerami biznesowymi. To były
momenty tak ważne dla spół-
ki, że połączono je z przeta-
sowaniami  w Zarządz ie .
O nowym trudno mówić, twa-
rze są dobrze znane. Stano-
wisko prezesa Grupy Inter
Cars objął Maciej Olekso-
wicz, który wcześniej nabie-
rał doświadczenia w różnych
działach firmy oraz w działal-
ności związanej z organi-
zacją i obsługą wyścigów sa-
mochodowych. Ma przed
sobą niemałe zadanie: Inter
Cars zajmuje w branży czę-
ści zamiennych 1. pozycję w
Polsce, 5. w Europie i 10. na

świecie. Zatrudnia łącznie 13
tys. pracowników. Wartość
giełdowa spółki sięga 4,32
mld zł. Ubiegły rok grupa za-
mknęła ok. 6 mld zł przycho-
dów, kolejny cel co najmniej
10  mld z ł  ze  sprzedaży
w 2020 r.

Robert Kierzek usunął się
na pozycję wiceprezesa,
dzieląc tą funkcję z Krzysz-
tofem Soszyńskim (odpo-
wiedzia lnym za strategię
i  spó łk i  zagran iczne) .
Krzysztof Oleksowicz spra-
wu je  nadzór  nad  swo im

Logistyka to podstawa sukcesu w dystrybucji części zamiennych. To prawda znana „od zawsze”, ale szczególnie ważna
w obecnych czasach, gdy wszyscy oczekują wszystkiego, natychmiast. Użytkownicy samochodów chcą być obsłużeni „od
ręki”, warsztat domaga się potrzebnych do tego części, więc trzeba mieć Centrum Logistyczne przewyższające o klasę
to, co mógł zapewnić Czosnów. W Zakroczymiu na terenie o powierzchni 15 ha znajdują się obecnie 3 hale magazyno-
we, lada moment dojdzie jeszcze jedna.

Jesteśmy synergią: na czele zespołu stoi teraz Maciej Olek-
sowicz, ale za nim idą pancernym klinem z prawej strony
Krzysztof Oleksowicz, Robert Kierzek i Wojciech Twaróg,
a na prawym skrzydle Tomasz Kastil, Krzysztof Soszyński
i Piotr Zamora.

O synergię najłatwiej w Centrum
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Możliwość wysłania niemal
10 mln paczek rocznie
i spakowania do nich pra-
wie 130 mln szt. produktów
(przy pracy 24-godzinnej)
stwarza niespotykany po-
tencjał. Inter Cars dostarcza
obecnie produkty do 25 tys.
warsztatów samochodo-
wych, posiłkując się katalo-
giem obejmującym ponad
milion pozycji sprzedażo-
wych. Wraz z 5 tys. certyfi-
kowanych warsztatów, zrze-
szonych pod marką Motoin-
tegrator Partner,  może
zwiększyć sprzedaż o kolej-
ne miliony.

dziełem z pozycji członka
Zarządu, wspierany przez
P io t r  Zamorę  (dyrek tora
finansowego), Tomasa Kasti-
la i Wojciecha Twaroga.

Prezentując stan obecny
i plany Inter Cars, szefowie
spółki podkreślali wspólnotę
celów, jakie im przyświecają.
Stąd hasło synergii, jakim się
posługiwano: współdziałanie
daje większy efekt, niż suma
pojedynczych wysiłków. To
trzeba rozumieć szerzej, niż
tylko spójny wysiłek zarządu.
Synergia wg Inter Cars zakła-
da zgodną współpracę z do-

Główna hala ma powierzchnię 30 tys. m2, została wyposażona w zabudowę regałową
składającą się z 4 pięter po 14 tys. m2 każde, 17 tys. miejsc paletowych, 18 tys. miejsc
półkowych i system taśmociągów o łącznej długości około 11 km, który łączy się z 2
nowoczesnymi sorterami.

stawcami, filiami i warsztata-
mi. Inter Cars ma obecnie
462 filialne punkty dystrybu-
cyjne w Europie, w tym 236
poza Polską. „Siedemnaście
krajów na koniec 2017 r.”
– zapowiedział Robert Kie-
rzek, ale tak śmiało postawio-
ny cel wymaga zwiększenia
zasięgu działania o raptem
jedno państwo! Eksport na
koniec 2016 r. stanowił 36%
całkowitej sprzedaży grupy,
a w ciągu 4 lat ma wzrosnąć
do 45%. Dlatego była po-
trzebna bezkompromisowa
inwestycja w logistykę.

Potwierdza to Wojciech
Aleksandrowicz, prezes ILS,
operatora logistycznego In-
ter Cars: „Nasza sieć logis-
tyczna jest przygotowana do
ekspansji. Każdego dnia wy-
syłamy 300 samochodów we
wszystkich kierunkach. Jako
że kolejne segmenty oferty
Inter Cars dynamicznie się
rozwijają, wciąż trwa rozbu-
dowa centrum o kolejne po-
wierzchnie”. Tu warto przy-
pomnieć, że na ogumienie
wydzielono jedną ze starych
hal, po gruntownej przebu-
dowie: mieści się tam 80 tys.

opon. Dlatego Inter Cars stał
się partnerem tak wielu im-
porterów i sam sprowadza
wybrane marki z Dalekiego
Wschodu. Przy tak sezono-
wym, a do tego uciążliwym
w transporcie towarze trzeba
mieć super-sprawną logisty-
kę.

Inter Cars zamierza rosnąć
wraz z rynkiem części za-
miennych. Przedstawione
podczas konferencji analizy
wskazują, że najbliższe lata
będą bardzo korzystne dla
branży części zamiennych ze
względu na coraz większe
nasycenie samochodów wy-
sokotechnologicznymi ukła-
dami, w tym napędami ze
Start/stop, a w następnej ko-
lejności hybrydowymi i elek-
trycznymi.

Jeśli chodzi o rynek cięża-
rowy, Inter Cars jest na 3. po-
zycji, aż albo tylko – zgodnie
z filozofią Krzysztofa Olekso-
wicza liczy się tylko 1. miej-
sce. Należy oczekiwać inten-
syfikacji działań w tym seg-
mencie, już wprowadzono
zmiany w sieci sprzedaży,
wyznaczając w regionach dy-
rektorów odpowiedzialnych
za sprzedaż części ciężaro-
wych. W ciągu ostatnich 2 lat
powstały także Centra Kom-
petencji Ciężarowej, filie ob-
sługujące wyłącznie obsługą
klientów z rynku pojazdów
użytkowych.

Podczas konferenc j i
w Centrum Inter Cars wyróż-
nił 10 partnerów zapewniają-
cych najwyższe standardy
usług przy naprawach samo-
chodów osobowych. Otrzy-
mali oni tytuły Ambasadorów
Sieci Warsztatowych w Pol-
sce. Na tej liście znalazły się
FHU A’Be l l ,  VCent rum,
Bosch Service Garnec, Inter
Car Kurtanowicz, Szymon
Patyra, HAN Big, Auto Cen-
trum Dzięgielewski, Dagil,
Mechanika Pojazdów Zając,
Coolcar Auto Serwis. Na tar-
gach na Stadionie Narodo-
wym podobne wyróżnienia
otrzymają właściciele warsz-
tatów obsługujących pojazdy
użytkowe.
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Opony

Spółka Arconic poinformo-
wała o nowych kutych alumi-
niowych kołach z połączo-
nym wykończeniem po-
wierzchni Dura-Bright/Dura-
F lange.  Zapewnia  ono
większą odporność kołnierzy
na zużyc ie  i  2 -krotn ie
przedłuża trwałość eksplo-
atacyjną. W testach nowego
produktu przeprowadzonych
we flotach transportowych
kołnierze nie nosiły śladów
zużycia nawet po 240 tys. km.
Koła nie wymagają również
intensywnej pielęgnacji, za-
chowują wysoki połysk nawet
po setkach myć, dzięki cze-
mu obniżają koszty konser-
wacji pojazdów, a przy tym
zapewniają im długotrwały
estetyczny wygląd.

„W nowym kole połączyli-
śmy dwa sprawdzone i prze-
testowane przez użytkowni-

Koła Alcoa wykuwa s ię
z jednego bloku aluminium,
dzięki  czemu są nawet
o 47% lżejsze i 5-krotnie
wytrzymalsze od stalowych,
zapewniając przy tym
większą nośność i obniżenie
zużycia paliwa.

Firma Bandag, znany pro-
ducent materiałów premium
do bieżnikowania opon, świę-
tuje 60. urodziny i 10. roczni-
cę dołączenia do Bridgestone
Group. To okazja do ogłosze-
nia nowych planów, które
obejmą rewitalizację marki na
rynkach Europy, Bliskiego
Wschodu i Afryki. Takie dekla-
racje padły podczas konwen-
cji European Bandag Dealer
2017. Zainaugurowany pro-
jekt „Built for Better” ma przy-
pomnieć o światowej pozycji
marki jako dostawcy innowa-
cyjnych i zrównoważonych
rozwiązań biznesowych dla
klientów flotowych. „Inwestu-
jąc w markę Bandag, chcemy
dalej wzmacniać nasze dzia-
łania,  wykorzystując naj -
nowszą technologię Bridge-
stone. Począwszy od nowej
generacji mieszanek i nowo-
czesnego wyglądu, a skoń-
czywszy na wszechstronnych
i dostosowanych do indywi-
dualnych potrzeb rozwiąza-
niach flotowych. To kwestia
jakości, osiągów i gwarancji,

Surowe warunki franczyzy Bandag wymuszają jakość całe-
go procesu bieżnikowania, od pozyskiwania i weryfikacji
karkasu po kontrolę jakości gotowej opony. Dlatego de-
alerzy marki są mniej dotknięci kryzysem, jaki przeżywa
ten segment rynku w starciu z ogumieniem chińskim.

które  o feru jemy naszym
klientom. Profesjonalne bież-
nikowanie daje flotom możli-
wość maksymalizacji wydaj-
ności opon przy jednocze-
snej redukcji  kosztów. To
mocny argument i właściwy
wybór” – powiedział Riccardo
Cichi, Chief Sales Off icer
w Bridgestone EMEA.

Założona w 1957 r. firma
Bandag była pionierem ko-
mercyjnego bieżnikowania
opon do samochodów cięża-
rowych. Dziś jest światowym
liderem w branży, oferując
produkty premium, które za-
pewniają najwyższy poziom
bezpieczeństwa i wydajności,
a także mają ogromny wpływ
na ekonomikę użytkowania
floty. Bieżnikowanie Bandag
pomaga operatorom flot sa-
mochodów ciężarowych mak-
symalizować czas użytkowa-
nia opon i jednocześnie zwięk-
szać efektywność kosztów na
konkurencyjnym rynku, przy
zachowaniu najwyższych pa-
rametrów technicznych i jako-
ści usługi.

Oprócz oszczędności kosz-
tów, bieżnikowanie pomaga
chronić środowisko. Przy bież-
nikowaniu Bandag zużywa się
tylko 26 l ropy naftowej, pod-
czas gdy produkcja nowej
opony wymaga 83 l. W ciągu
60 lat technologia Bandag
przywróciła do użytkowania
300 mln opon, oszczędzając
aż 15 mld l ropy.

ków warianty wykończenia
fe lg  A lcoa:  Dura-Br ight
i Dura-Flange. W ten sposób
otrzymaliśmy koło, które nie
tylko zachowuje wspaniały
połysk,  a le  również ,  jak
wszystkie koła Alcoa, obniża
masę pojazdu, zwiększając
jego ładowność, a przy tym
obniża zużycie paliwa i wy-
datki na konserwację. To ko-
lejny sukces Arconic przez
zyski naszych klientów” – po-
wiedział István Katus, wice-
prezes i dyrektor generalny
Arconic  Wheel  Products
EMEA.

Dura-Bright jest opatento-
waną przez Alcoa techniką
obróbki powierzchniowej alu-
minium, dzięki  której  ze-
wnętrzne wykończenie staje
się integralną częścią koła.
Powierzchnia nie jest podat-
na na odpryskiwanie, pęka-

nie, łuszczenie, korozję i ma-
towienie, jak zwykłe powłoki.
Regularne mycie kół zwykły-
mi środkami do samochodów
ciężarowych czy nawet wodą
z mydłem pozwala utrzymać
połysk nawet po tysiącach
przejechanych kilometrów.
Dura-Flange to specjalna ob-
róbką powierzchni, dzięki
której na kole tworzy się war-
stwa ochronna zapobiegają-
ca zużyciu kołnierzy. Koła
Dura-Flange są odpowiednie
do transportu ciężkich ładun-
ków podatnych na prze-
mieszczanie, powodujących
ugięcie boków opon i ich
ocieranie o kołnierze kół.
Koła Alcoa z wykończeniem
Dura-Bright/Dura-Flange są
idealne do pojazdów firm zaj-
mujących się zwózką drewna
czy do autobusów miejskich,
gdzie częste zmiany obciąże-

nia przyczyniają się do zuży-
cia kołnierzy.

Nowe koła Alcoa Dura-
Bright/Dura-Flange są już do-
stępne u dystrybutorów pro-
duktów Arconic.

Koła Alcoa Dura-Bright/Dura-Flange

Bandag „Built for Better”

Największe światowe firmy
flotowe mają świadomość ko-
rzyści wynikających z bieżni-
kowania, a wiele z nich zaufa-
ło Bandag jako bliskiemu part-
nerowi. Firma działa na 6 kon-
tynentach, współpracując
z ponad 650 dealerami fran-
czyzowymi. W Europie Ban-
dag ma ok. 100 niezależnych
dealerów franczyzowych.
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W arszawskie Miejskie Zakłady Auto-
busowe podpisały 18 lipca umowę

na dostawę kolejnych autobusów elek-
trycznych: 10 nowoczesnych i ekolo-
gicznych pojazdów wyprodukuje Sola-
ris Bus & Coach. „Stawiamy na elektro-
mobilność. Sześć lat temu zakupiliśmy
4 autobusy hybrydowe, a 2 lata temu na
Trakt Królewski wyjechały pierwsze po-
jazdy elektryczne. Dziś podpisaliśmy
kolejną umowę, na dostawę 10 elektry-
ków, które wyjadą na Nowy Świat i Kra-
kowskie Przedmieście w marcu przy-
szłego roku. Planujemy, że do 2020 r.
po ulicach stolicy będzie już jeździło
160 pojazdów korzystających z tego
źródła energii” – potwierdziła Renata
Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.
To 3. stołeczny przetarg na dostawę au-
tobusów elektrycznych dla stolicy.
Pierwszy rozstrzygnięto w 2014 r., wy-
grał Solaris, a kolejny w ub. roku kon-
sorcjum Ursus Bus i AMZ-Kutno.

Niskopodłogowe, 12-metrowe Urbino
electric zostaną dostarczone na począt-
ku 2018 r. Będą wyposażone w klimaty-
zację, system monitoringu, automaty
biletowe i wiele ułatwień dla osób nie-
pełnosprawnych. Zostaną dostosowane
do ładowania akumulatorów za pomocą
pantografów z ładowarek napowietrz-
nych umieszczanych na pętlach autobu-
sowych (docelowo 19 na terenie miasta,
pierwsza powstała przy ul. Spartań-
skiej). Ale to nie koniec zakupów MZA.
Do 2027 r. spółka zamierza wprowadzić
do ruchu 800 nowych autobusów: 610
przegubowych 18-metrowych oraz 190
Midi i Maxi, 10 - i 12-metrowych. „Chce-

Warszawa stawia na elektrobusy

my, żeby w dużej mierze były to auto-
busy nisko- i bezemisyjne, czyli hybry-
dowe, gazowe i elektryczne. Jesteśmy
prekursorem i jednym liderów elektro-
mobilności w Europie. Zamierzamy roz-
wijać komunikację elektryczną coraz
bardziej. Nasze najbliższe plany to od-
biór 10 elektrobusów Ursusa, długofa-
lowe testy przegubowego autobusu
elektrycznego, uruchomienie na jesieni
kolejnych dwóch ładowarek na ulicy
Spartańskiej i wreszcie jeszcze w tym
roku ogłoszenie przetargu na budowę
10 punktów ładowania ulicznego” – do-
daje Jan Kuźmiński, prezes MZA.

Te śmiałe plany to wynik podpisania
pod koniec czerwca 10-letniej umowy
z warszawskim ZTM. Mając na uwadze
koszty nowych technologii, Zarząd zde-
cydował się na długofalową współpra-
cę z miejską spółką, która dzięki temu
może spokojniej spojrzeć w przyszłość.
Umowa przewiduje wykonanie 88 mln
wozokilometrów w przyszłym roku i 84
mln wkm w latach 2019-2027. Co roku

ma być wymieniane co najmniej 80 au-
tobusów, co doprowadzi do odnowienia
60% taboru przez te 10 lat. Już obecnie
MZA ma autobusy w średnim wieku ok.
7 lat, tabor jest całkowicie niskopodło-
gowy. Jest to argument tak dla pasaże-
rów, jak i kierowców, których zachęca
perspektywa prowadzenia nowoczes-
nych autobusów u stabilnego praco-
dawcy.

W następnych przetargach nadal
będą premiowani dostawcy stosujący
rozwiązania proekologiczne, jak panele
fotowoltaiczne na dachach autobusów
czy rekuperacja energii hamowania,
umożliwiająca zmniejszenie zużycia pa-
liwa. MZA będą też inwestowały w zie-
lone, energooszczędne i czyste zajezd-
nie. Oddział przy ul. Woronicza już wy-

To na razie wizualizacja, ale tak
będą wyglądały 12-metrowe auto-
busy elektryczne Solaris nowej ge-
neracji. Klient wybrał tańszy i w jego
opinii bardziej niezawodny układ
centralnego silnika przekazującego
napęd na tradycyjny most.

Wiceprezydent Warsza-
wy Renata Kazanowska
(pierwsza z lewej) i z-ca
dyr.  ZTM Katarzyna
Strzegowska nadzorują
prawidłowość wymiany
umów na dostawę ko-
lejnych 10 elektrobu-
sów między Solange
Olszewską i Janem Kuź-
mińskim.
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Początkowo stosowano ładowanie plug-in w zajezdni, uzyskując po-
wtarzalny zasięg 130 km, niezadowalający do obsługi wybranej dla
elektrobusów linii 222, przebiegającej przez Trakt Królewski. Roz-
wiązaniem jest stacja pantografowa do uzupełniania energii na koń-
cowym przystanku Spartańska. Jest to jednak sposób działający tyl-
ko na Solarisy! Autobusy Ursus, które trafią do MZA w najbliższych
dniach, wymagają innego interfejsu ładowania. Proces unifikacji
przeciąga się.

MZA mają dobre doświadczenia
z elektrycznymi Solarisami z 1. prze-
targu. Działają niezawodnie, okaza-
ły się też przyjazne w obsłudze, nie
wymagając wielu uciążliwych czyn-
ności wymaganych przy dieslach.
Przede wszystkim: skończyły się wy-
cieki i uzupełniania wszelkich pły-
nów eksploatacyjnych.

Pasażerowie linii 222 mieli okazję poznać zalety autobusów
elektrycznych, zwłaszcza płynną jazdę w niemal zupełnej
ciszy. Szmer napędu zupełnie zanika na przystanku. Nie ma
kłopotów z ogrzewaniem czy klimatyzacją. Ocenę ekonomicz-
ności utrudnia wybór wolnej trasy, przy której trudno osiągnąć
duże roczne przebiegi niezależnie od zasilania.

posażono w elektrownię słoneczną
z 290 panelami fotowoltaicznymi, sys-
tem ładowarek do obsługi elektrobusów
i energooszczędne ledowe oświetlenie.
W najbliższych latach powstanie rów-
nież nowa, nowoczesna zajezdnia przy
ul. Redutowej, opracowana od podstaw
z myślą o autobusach elektrycznych.

Od 2007 r. na ulice Warszawy wyje-
chało już 1068 nowych niskopodłogo-
wych autobusów za ponad miliard zło-
tych (w tym 49 pojazdów zasilanych pa-
liwami alternatywnymi: 35 gazowych
Solbusów oraz 10 autobusów elektrycz-
nych i 4 hybrydy Solarisa), co pozwoliło

na wymianę prawie 80% taboru spółki
MZA. Autobusy hybrydowe są uważane
za rozwiązanie drogie, a nie przynoszą-
ce korzyści umożliwiających zwrot kosz-
tów inwestycji, nawet jeśli mowa o blis-
ko 25% obniżeniu zużycia paliwa. No-
wością w planach MZA są autobusy ga-
zowe, wcześniej prezes odcinał się od
tego pomysłu, też wskazując na znacz-
ny koszt zakupu, który trudno odrobić
wobec wysokich cen gazu. Ale na kon-
ferencji prasowej pojawiła się zapo-
wiedź powstania kolejnej stacji CNG bu-
dowanej pod auspicjami władz miej-
skich. Będzie jej towarzyszyła budowa

sieci 100 ładowarek do samochodów
prywatnych i firmowych.

Nową umowę podsumowała też
Solange Olszewska, prezes zarządu So-
laris Bus & Coach: „Niezmiernie cieszy
mnie, że możemy kontynuować wielo-
letnią i owocną współpracę z MZA, do-
starczając kolejną partię autobusów
elektrycznych. Wybór naszych pojaz-
dów jest widocznym dowodem na to, iż
Warszawa nie tylko konsekwentnie in-
westuje w zakup nowoczesnych, kom-
fortowych i przyjaznych środowisku
niskopodłogowych autobusów miej-
skich, ale robi to jednocześnie w spo-
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Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Katowicach podpisało z Solaris umowę na dostarcze-
nie 2 mobilnych punktów poboru krwi na bazie elektrycz-
nych Alpino 8,9 LE. Pierwsze takie zamówienie na świe-
cie zostanie zrealizowane do końca 2018 r.

Oba zeroemisyjne ambulanse dla Katowic będą wypo-
sażone w napęd elektryczny o mocy 160 kW i baterie
o pojemności 160 kWh, które zagwarantują 6 godzin pra-
cy na postoju z załączonymi odbiornikami medycznymi
i przejechanie minimum 120 km dziennie. Wnętrze będzie
zaaranżowane zgodnie z życzeniami RCKiK, przystoso-
wane do potrzeb poboru i przechowywania krwi. Oprócz
specjalnych foteli do poboru krwi, znajdą się w nim: gabi-
net lekarski, wyposażenie ambulatoryjne, część recepcyj-
na i niewielka część gastronomiczna. Krwiodawcy będą
mogli skorzystać m.in. z ogrzewanej i klimatyzowanej
przestrzeni pasażerskiej, gniazd USB zamontowanych
przy fotelach i WiFi. Dodatkowo, dla komfortu osób od-
dających krew, w pojazdach zostaną zamontowane m.in.
rolety i zewnętrzne markizy oraz oświetlenie w technolo-
gii LED.

Oprócz autobusów Solaris dostarczy również RCKiK
urządzenia służące do ładowania baterii.

Historia współpracy Solarisa z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa trwa już ponad 20 lat.
Pierwsza wyprodukowana w Bolechowie ruchoma stacja
pobierania krwi na bazie autokaru turystycznego wyjecha-
ła z fabryki w 1996 r. Następne kontrakty zrealizowano
w 2002 i 2009. Użyta do tego Vacanza 13 otrzymała na-
wet wyróżnienie specjalne na TRANSEXPO.

Najnowszy kontrakt jest przykładem, jak wiele zastoso-
wań mogą mieć pojazdy z napędem elektrycznym. Mobil-
ne punkty poboru krwi często wjeżdżają do ścisłych cen-
trów miejscowości lub do miejsc, gdzie odbywają się
festyny czy imprezy masowe – cicha i bezemisyjna praca
są oczywistymi walorami.

Autobusy elektryczne
do poboru krwi

sób wyjątkowo efektywny, wyznaczając ogólnoeuropej-
skie tendencje w komunikacji miejskiej”. To dotyczy m.in.
przystosowania do obsługi osób o obniżonej sprawno-
ści ruchowej: stworzono sprawny system umożliwiający
im poruszanie się po mieście przy minimum utrudnień
dla innych pasażerów. Pani Prezes doliczyła przy tej oka-
zji  wzornictwo nowej generacji Solarisów do swoich oso-
bistych zasług. Być może ono też wpłynęło na decyzję
MZA, oceniających w przetargu innowacyjność i jakość
pojazdów, obok liczby miejsc i pojemności baterii.

Elektrobusy kupiono w drodze 6-letniego leasingu z fi-
nansowaniem BZ WBK. Wartość kontraktu przekracza
30 mln zł. Przedstawiciel zarządu banku potwierdził więk-
sze zainteresowanie zakupami ekologiczych pojazdów,
w myśl rządowego programu elektromobilności. Zgod-
nie z jego założeniami w ciągu najbliższych lat ma po-
wstać polska flota autobusów elektrycznych, która
zmniejszy emisje w miastach, a jednocześnie stworzy
bazę doświadczeń ułatwiających naszym producentom
podbój innych rynków.
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już flotą 40 przegubowych
Urbino. Elektryczne Urbino
będą wyposażone w napęd
polskiego producenta, firmy
Medcom. W modelu dla ru-
muńskiego przewoźnika zo-
stanie zamontowany silnik
centralny o mocy 160 kW
i baterie trakcyjne o pojemno-
ści 200 kWh. Wprowadzenie
autobusów elektrycznych
oznacza także inwestycję

Firma STIB, największe
przedsiębiorstwo transportu
publicznego w stolicy Belgii,
zamówiła pierwsze autobusy
elektryczne. Będzie to 7 elek-
trycznych Solarisów Urbino
8,9 LE, których dostawę prze-
widziano na początek przy-
szłego roku.

Zgodnie z założeniami za-
mówienia, które wpłynęło do
Solaris Bus & Coach w ostat-
nich dniach lipca, autobusy
zostaną wyposażone w silnik
o mocy 160 kW i napęd Med-
com. Wysoki komfort podró-
żowania zapewnią baterie
o pojemności 160 kWh, łado-
wane przez złącze Plug-in.
Autobusy polskiego produ-
centa będę poruszały się na
Citybus, nowej linii w euro-
pejskiej stolicy. STIB kupiła
pierwsze elektryczne pojaz-
dy, by przetestować innowa-
cyjną technologię i zbadać
oszczędności wynikające
z ich użytkowania. Solaris
Bus & Coach podpisał umo-
wę ramową, która zakłada

Solaris Bus & Coach S.A.
podpisała kolejny kontrakt na
autobusy elektryczne. Do
grona państw,  w których
jeżdżą bezemisyjne pojazdy
z Bolechowa, dołączy Rumu-
nia: umowa ramowa podpisa-
na z władzami miasta Kluż-
Napoka obejmuje dostarcze-
nie do 30 Urbino 12 electric
w okresie najbliższych 3 lat.
Każdorazowo będzie podpi-
sywany osobny kontrakt na
dostawy w poszczególnych
latach. Pierwsze zamówienie
na 10 autobusów będzie re-
alizowane w ciągu najbliż-
szych 9 miesięcy.

Pro jekt  jes t  częśc iowo
finansowany ze środków Ru-
muńsko-Szwajcarskiego Pro-
gramu Współpracy. Operato-
rem zostanie CTP Transport
Company, które dysponuje

Zamówienie Brukseli na autobusy elektryczne Solaris

Elektryczne Solarisy pojadą do Rumunii

w infrastrukturę ładowania,
która obejmie budowę 11 sta-
cji wolnego ładowania i 2 sta-
cje szybkiego ładowania za
pomocą pantografów. W au-
tobusach dla Kluż-Napoka
będzie montowana m.in. kli-
matyzacja przestrzeni pasa-
żerskiej, a także pełny zestaw
monitoringu na zewnątrz i w
środku pojazdu. Ponadto bę-
dzie można skorzystać z dar-

dostawę 7 autobusów bate-
ryjnych z możliwością rozsze-
rzenia kontraktu o kolejne
pojazdy. Jest to dowód uzna-
nia i zaufania wobec polskie-
go producenta,  a przede
wszystkim potwierdzenie roz-
woju elektromobilności w eu-
ropejskich metropoliach. „Na
początku roku wygraliśmy
przetarg na dostawę 208 au-
tobusów hybrydowych dla
SRWT TEC Namur w Walonii,
a dziś otrzymujemy zamówie-
nie na autobusy elektryczne
od kolejnego belgijskiego
przewoźnika, jakim jest STIB
z Brukseli. To niezwykły po-
wód do dumy i radości, że
kra j  Beneluksu docenia
naszą markę. Cieszymy się
bardzo, iż nasze Solarisy
będą jeździły po ulicach eu-
ropejskiej stolicy” – powie-
dz ia ł  Zb ign iew Palen ica,
Wiceprezes Zarządu Solaris
Bus & Coach SA. Bateryjne
Solarisy w metalizowanym
kolorze będą się prezento-
wać dumnie na ulicach euro-

pejskiego miasta. Wnętrze
autobusów dzięki fotelom
z ekoskóry i drewnopodobnej
podłodze będzie niezwykle
eleganckie. Bezpieczeństwo
zarówno podróżującym, jak
i prowadzącego zapewnią
system monitoringu i specjal-
nie na potrzeby belgijskiego
użytkownika opracowana „an-
tyagresyjna” kabina kierowcy.
Dodatkowo pojazd zostanie
wyposażony w elektryczną

rampę, która ułatwi wejście
lub wyjście z autobusu oso-
bom na wózkach inwalidzkich.

Belgijski operator komuni-
kacji miejskiej STIB jest zain-
teresowany ekologicznymi
i innowacyjnymi rozwiązania-
mi. Zgodnie w zapowiedzią
brukselskiego ministra trans-
portu Pascala Smet, przewoź-
nik zakłada elektryf ikację
całej floty autobusowej do
2030 r.

mowego dostępu do WiFi.
Zamówienie dla Solarisa jest
pierwszym w Rumunii kon-
traktem na autobusy elek-
tryczne, ale pierwszy pojazd
wyprodukowany dla rumuń-
skiego przewoźnika (12-met-
rowe Trollino) wyjechał z Bo-
lechowa ponad 15 lat temu,
a łączna liczba zamówionych
autobusów przekroczyła już
170 sztuk.
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Z ubiegłorocznego raportu
WHO wynika, że 33 spośród
50 miast o najgorszym stanie
powietrza w UE znajduje się
w Polsce. Wiele samorządów
szuka rozwiązań ograniczają-
cych emisję zanieczyszczeń.
„W Inowrocławiu mamy 36
autobusów, z czego 10 hybry-
dowych, 2 elektryczne i 4 na-
pędzane sprężonym gazem
ziemnym. Ze środków unij-
nych zamierzamy zakupić 16
autobusów z napędem ekolo-
gicznym, czyli elektrycznym
i hybrydowym. Mówimy tu
o hybrydach elektrycznych.
W tej chwili jesteśmy na eta-
pie sporządzania wniosku” –
mówi Mariusz Kuszel, dyrektor
Przedsiębiorstwa Komunika-
cyjnego w Inowrocławiu. „Je-
steśmy miastem uzdrowisko-
wym, dlatego posiadanie eko-
logicznych autobusów to dla
nas być albo nie być. Korzy-
ści polegają przede wszystkim
na niższej emisji spalin, po-
wietrze jest czystsze. Obniżył
się też poziom hałasu. To au-
tobusy, które jeżdżą cicho, ru-
szają z przystanku w absolut-
nej ciszy. Są też bardzo wy-
godne, mieszkańcy chwalą
sobie jazdę, a przy tym bez-
pieczne, oszczędne i nowo-
czesne” – wylicza Ryszard
Brejza, prezydent Inowrocła-
wia.

Ponad 40 samorządów
i gmin podpisało porozumie-
nie z Państwowym Fundu-
szem Rozwoju, deklarując za-
kup łącznie 780 nowoczes-
nych elektrobusów. „Jesteśmy
w trakcie realizacji kontraktu
na 35 autobusów hybrydo-
wych dla MPK Sosnowiec, to
w tej chwili nasza największa
dostawa autobusów nisko-
emisyjnych w Polsce. Autobu-
sy hybrydowe jeżdżą również
w Świerklańcu, Warszawie
i Wrocławiu. Jednostki samo-
rządu terytorialnego i miasta
korzystają ze środków unij-
nych, ten rynek cały czas roś-
nie. Miasta deklarują chęć za-
kupu autobusów elektrycz-

ekologiczny transport w polskich miastach

nych na poziomie około 2 tys.
szt. W najbliższych latach. bę-
dziemy obserwować wyraźny
wzrost tego segmentu” – pro-
gnozuje Małgorzata Durda
z Volvo Poland. Volvo zrezyg-
nowało 3 lata temu z silników
diesla jako napędu autobu-
sów transportu publicznego,
we wrocławskiej fabryce pro-
dukuje tylko hybrydy, elek-
tryczne hybrydy i pojazdy cał-

kowicie elektryczne. Autobusy
hybrydowe wykorzystują
głównie silnik spalinowy, na-
pęd elektryczny jest używany
przy włączaniu się do ruchu.
Po osiągnięciu 20 km/h załą-
cza się napęd spalinowy. Po-
jazdy pracują cicho, zużywają
o o 30-40% mniej paliwa i emi-
tują nawet 2 razy mniej spalin.
Elektryczne hybrydy mogą ko-
rzystać ze stacji szybkiego

ładowania na przystankach
końcowych.  To rozwiązanie
dogodne dla miast, które mają
strefy niskoemisyjne, gdzie
autobus może poruszać się
w trybie elektrycznym, a poza
nimi kontynuować jazdę w try-
bie hybrydowym. Takie pojaz-
dy są do 60% wydajniejsze
energetycznie niż porówny-
walne autobusy z silnikiem
diesla.



Pięć nowych Urbino 12
electric zasili flotę Boreal Nor-
ge AS, jednego z najwięk-
szych operatorów transportu
publicznego w Norwegii. Fir-
ma z siedzibą w Stavanger
zarządza autobusami, tram-
wajami i promami. Elektrobu-
sy kupione przez norweskie-
go przewoźnika zostaną wy-
posażone w elektryczną oś

Elektryczne Solarisy dla Boreal Norge

portalową ZF AVE 130 i na-
pęd firmy Medcom. Energia
będzie pochodzić z baterii
High Power o pojemności
146 kWh, ładowanych za po-
mocą złącza Plug-in, a także
zamontowanego na dachu
pantografu, który umożliwia
doładowanie podczas poru-
szania się pojazdu po mie-
ście.

Pojazdy zostaną dostarczo-
ne w lipcu 2018 r., by obsługi-
wać linie w mieście Kristian-
sand na południu Norwegii.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni
z faktu, iż po długotrwałym
procesie oceny ofert, to Sola-
ris wygrał ten kontrakt. Jesteś-
my podekscytowani, że może-
my zrealizować kontrakt dla
Boreal Norge AS, który odgry-

wa znaczącą rolę wśród nor-
weskich przewoźników” – po-
wiedział Sverre Skaar, Dyrektor
Zarządzający Solaris Norge.
Solaris jest obecna w Norwegii
od 2006 r. Po ulicach tego kra-
ju jeżdżą już 483 autobusy
z Bolechowa. Jesienią Solaris
dostarczy po 2 nowe Urbino 12
electric dla firm Unibuss z Oslo
i dla Norgebuss.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne S.A. w Krako-
wie zaprezentowało 9 sierpnia
20 nowych autobusów elek-
trycznych Solaris. Zakupione
bezemisyjne pojazdy to 17
Urbino w wersji 12-metrowej
i 3 autobusy przegubowe no-
wej generacji. „Dzisiejsza do-
stawa 20 niskopodłogowych
autobusów elektrycznych za-
myka realizację pierwszej
umowy, podpisanej w kwietniu
2016 r. w ramach projektu Zin-
tegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych, na dostawę 107
nowoczesnych i przyjaznych
dla środowiska autobusów
miejskich. Od czerwca 2016 r.
na ulice Krakowa wyjechało
już prawie 200 nowych auto-
busów, w tym elektryczne i hy-
brydowe. Obecnie Kraków ma
największą liczbę autobusów
napędzanych energią elek-
tryczną w Polsce, a w Europie
zajmujemy pod tym względem
5. miejsce. To jednak nie ko-
niec zakupów w najbliższych
latach. W czerwcu br. zostało
podpisane porozumienie
z NCBiR w sprawie realizacji
programu transportu bezemi-
syjnego. Porozumienie daje
MPK możliwość zakupu 11
autobusów w I etapie projek-
tu, a następnie, po pozytyw-
nych wynikach testów, prawo
opcji zakupu do 150 dodatko-
wych autobusów. Dostawa au-
tobusów elektrycznych z tego
projektu będzie realizowana
w latach 2019-2021” – powie-

dział Rafał Świerczyński, Pre-
zes Zarządu MPK S.A. w Kra-
kowie.

Zamówione przez MPK
elektryczne Solarisy są wypo-
sażone w klimatyzację, auto-
mat biletowy (w którym za bi-
let można zapłacić monetami
lub kartą płatniczą), monito-
ring i nowoczesny system dy-
namicznej informacji pasażer-
skiej. Baterie mogą być łado-
wane przez zamontowany na
dachu pantograf lub przez złą-
cze typu plug-in na terenie za-
jezdni. „Autobusy elektryczne
są przede wszystkim całkowi-
cie bez-emisyjne i niezwykle
ciche, co dla takiego miasta
jak Kraków ma kluczowe zna-
czenie. Mimo że technologia
autobusów bateryjnych wciąż
jest droższa od tradycyjnych

napędów i wymaga nakładów
na infrastrukturę ładowania,
jest to inwestycja, która zna-
cząco obniża poziom emisji
i stwarza warunki dla poprawy
komfortu życia w mieście” –
powiedział Zbigniew Palenica,
Wiceprezes Zarządu Solaris
Bus & Coach.

Nowe Solaris Urbino 12
electric dla krakowskiego
MPK są wyposażone w cen-
tralny silnik o mocy 160 kW
i baterie High Energy o pojem-
ności 160 kWh. Przegubowe
Urbino 18 electric napędzane
są silnikiem o mocy 240 kW,
a energia elektryczna jest gro-
madzona w bateriach High
Energy  o pojemności 200
kWh.

Oprócz zakupu floty auto-
busów elektrycznych, MPK

S.A. w Krakowie zainwestowa-
ło w rozbudowę infrastruktury.
Na zajezdni Wola Duchacka
wybudowano stację na 28 sta-
nowisk ładowania typu plug-
in, natomiast na terenie za-
jezdni w Nowej Hucie powsta-
ła stacja transformatorowa do
ładowania autobusów elek-
trycznych. W 2018 r. zostanie
oddanych do użytku 5 kolej-
nych stacji ładowania autobu-
sów przez pantograf.

Kraków był pierwszym pol-
skim miastem, w którym uru-
chomiono linię obsługiwaną
tylko przez autobusy elek-
tryczne. Dokładnie 29 kwietnia
2014 r. na linii nr 154 z Dwor-
ca Głównego Zachód do
Prądnika Białego pasażerowie
mogli udać się w podróż elek-
trobusem.

Krakowskie MPK ma kolejne  elektryczne Solarisy

Wśród 20 autobusów elektrycznych dla krakowskiego MPK jeden jest szczególny: to pojazd
z numerem 15 000. „Kiedy w 1996 r. wraz z mężem rozpoczynaliśmy działalność w branży
autobusowej, w najśmielszych marzeniach nie wyobrażaliśmy sobie, że doczekamy mo-
mentu, w którym projektowane i produkowane przez naszą firmę autobusy w liczbie
15 000 sztuk będą jeździć w ponad 600 miastach w 32 krajach. To wszystko zawdzięczamy
naszej wspaniałej załodze i klientom, którzy obdarzyli nas zaufaniem, za co serdecznie
dziękuję” – powiedziałaSolange Olszewska, założycielka i Prezes Zarządu Solaris.
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Choć co jakiś czas słychać o nowej rewolucyjnej technologii
bateryjnej, niezmiennie najpopularniejsze na rynku są baterie
litowo-jonowe, wydajne, bezpieczne, względnie niedrogie w pro-
dukcji i w użytkowaniu. Przede wszystkim są w stanie zapewnić
energię niezbędną do przejechania wymaganej dziennej liczby
kilometrów. W tej chwili na rynku dominują dwa typy baterii. Pierw-
sze, oparte głównie na technologii LTO, są dostosowane do łado-
wania przystankowego, dzięki czemu w autobusie można zain-
stalować baterię o mniejszej pojemności. Drugie, oparte na tech-
nologii NMC, są dostosowane do ładowania zajezdniowego (noc-
nego). Wymaga ono zainstalowania pojemniejszej baterii, ale
autobusu nie trzeba doładowywać w trakcie jazdy. Oba systemy
mają wady i zalety, a wybór sprowadza się do analizy takich para-
metrów jak lokalna infrastruktura, profil trasy, wielkość autobusu,
cena, oczekiwany czas eksploatacji itd.

Prace nad możliwie najbardziej wydajną baterią do autobusu
elektrycznego są zaawansowane. Problemem jest skonstruowa-
nie ogniw, które z jednej strony pozwolą zwiększyć zasięg auto-
busu elektrycznego, a z drugiej utrzymać maksymalną liczbę pa-
sażerów. Niewielki udział autobusów elektrycznych w ogólnym
rynku powodował, że były one adaptacjami projektu autobusu
spalinowego. Nakładało to istotne ograniczenia co do rozmiarów
i miejsca instalacji baterii. Chcąc zwiększyć zasięg pojazdu, ko-
nieczne było dołożenie kolejnych modułów bateryjnych, co przy
rosnącej masie własnej pojazdu wymuszało zmniejszenie liczby
pasażerów. Ograniczeniem stało się przekroczenie dopuszczal-
nego nacisku na osie, jak również zbyt duże przesunięcie środka
ciężkości pojazdu.

Obecnie projektuje się ramę autobusu tak, by jak najlepiej wy-
korzystać przestrzeń i rozmieścić baterie. Rozwiązania idą w kie-
runku struktury rozproszonej, co z kolei stwarza kolejne wyzwa-
nia dla systemów zarządzania i balansowania modułów baterii
i samych baterii.

Wraz z wzrostem popularności baterii litowo-jonowych zwraca
się coraz większą uwagę na bezpieczeństwo ich użytkowania.
Unia Europejska wprowadza nowe regulacje, dzięki którym bate-
rie, instalowane m.in. w pojazdach, muszą spełniać bardzo wy-
sokie wymagania co do bezpieczeństwa. Obowiązujący od lipca
zeszłego roku wymóg homologacji baterii do autobusów nakła-
da na producentów konieczność przejścia rygorystycznych
testów. Każdy nowo zaprojektowany autobus może mieć na po-
kładzie tylko baterie, która przeszły test uderzenia z przyspiesze-
niem 12 G, niepalności (kilkadziesiąt sekund w temperaturze
750oC), testy zwarcia itp.

Battery Management System, serce e-busa
Nowoczesne baterie litowo-jonowe to skomplikowane urządze-

nia elektrochemiczne, wymagające zaawansowanej technologii
nadzoru działania i specyficznego oprogramowania. Master Bat-
tery Management System (MBMS) pozwala połączyć poszcze-
gólne zespoły modułów w jeden układ bateryjny. System zarzą-

Przysz³oœæ baterii do autobusów elektrycznych

dzania BMS w obszarze danego modułu odpowiada m.in. za mo-
nitorowanie napięcia ogniw, balansowanie poziomu naładowania
czy kontrolowanie temperatury baterii. Dodatkowo w obrębie każ-
dej baterii układ BMS musi zapewniać bezpieczeństwo użytko-
wania i w sytuacji awaryjnej umożliwić rozłączenie takiego modu-
łu od pojazdu.

Battery Management System to większe bezpieczeństwo dla
pasażerów autobusu elektrycznego dzięki monitorowaniu kluczo-
wych parametrów baterii litowo-jonowych zasilających pojazd
i zapewnieniu jednolitego obciążenia wszystkich zespołów mo-
dułów bateryjnych. BMS umożliwia również zdalny monitoring
pracy baterii, diagnostykę i serwis

Program INNOMOTO
innowacyjne rozwiązania

Polska wyrasta na lidera w dziedzinie autobusów elektrycznych
w Europie. Mamy zarówno producentów takich pojazdów, jak
i kilka firm dostarczających technologie zasilania. Dzięki progra-
mowi INNOMOTO można prowadzić badania i rozwój nowocześ-
niejszych systemów baterii trakcyjnych.

W ostatnich miesiącach firma BMZ Poland uzyskała dofinanso-
wanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach pro-
gramu sektorowego INNOMOTO na stworzenie nowatorskiego
projektu baterii dostosowanej do ładowania przystankowego.
BMZ Group jest największym w Europie dostawcą systemów za-
silania opartego na technologii litowo-jonowej. Wiodącą rolę
w zakresie autobusów elektrycznych odgrywa polski oddział fir-
my BMZ Poland, organizator międzynarodowej konferencji „Bat-
tery Experts Forum”, która odbędzie się w Gliwicach w dniach
19-21 września br. W trakcie konferencji będą poruszane tematy
związane z magazynami energii, napędami elektrycznymi, przy-
szłością e-transportu. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję
poznać najnowszą ofertę autobusów elektrycznych.

Adam GoździckiAdam GoździckiAdam GoździckiAdam GoździckiAdam Goździcki
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, BMZ PDyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, BMZ PDyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, BMZ PDyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, BMZ PDyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, BMZ Polandolandolandolandoland

Prace nad unowoczeœnieniem baterii do autobusów elektrycznych trwaj¹ w Polsce od kilku lat. Zgodnie
z Programem Rozwoju Elektromobilnoœci w 2021 r. po polskich drogach ma poruszaæ siê ponad 1000
elektrobusów. Niezbêdne jest znalezienie rozwi¹zania, dziêki któremu bêd¹ one mog³y ca³kowicie zast¹-
piæ te z silnikami spalinowymi.

AUTOBUSY

Gliwice, 19-21 września 2017
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Na początku lat 80. ub. wieku rynek
turystyczny domagał się pojemnych
pojazdów do obsługi linii łączących cen-
tralną Europę z Hiszpanią czy Jugosła-
wią. Przepisy limitowały wtedy długość
autobusów do 12 m, więc pole do ma-
newru zostawiło tylko zwiększanie wy-
sokości. Generacja Setra 200 stworzyła
bazę do takiego ruchu, ale trzeba było
jeszcze kilku lat, by w przezwyciężyć
trudności techniczne: pierwszy dwupo-
kładowy autobus marki S 228 DT zapre-
zentowano w 1981 r.. Warto rozkodować
symbol, którego układ obowiązuje do
dziś: 2 – to symbol generacji, 28 ozna-
cza teoretyczną liczbę rzędów foteli
na obu pokładach (2x14), D – doppel-
decker, T – turystyczny. Pełnej pojem-
ności dolnego pokładu nigdy nie wyko-
rzystywano w tym modelu, który prze-
kroczyłby ówczesne przepisy co do
DMC, ani w kolejnych: zawsze znajdo-

Setra S 531 DT
piêtrus na nowe czasy
Autokary dwupok³adowe wymagaj¹ od producentów unikalnych
umiejêtnoœci projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych.
Od ponad 35 lat w tej ekstralidze jest tak¿e Setra.

wało się ciekawsze wykorzystanie. In-
stalowano tam fotele w układzie konfe-
rencyjnym i kuchnię, dół pełnił częściej
rolę zaplecza wypoczynkowego dla pa-
sażerów podróżujących na górnym po-
kładzie. W 1989 r. 2-pokładowiec Setry
został istotnie zmodernizowany, dzięki
czemu przez 12 lat produkcji znalezio-
no dla niego ponad 1,1 tys. klientów.

Setra S 328 DT, która debiutowała
w 1993 r., mogła wykorzystać zwięk-
szoną do 25 t DMC, ale czasy były mniej
przychylne dla dwupokładowców, gdyż
dalekie rejsy turystyczne zaczęły przej-
mować tanie linie lotnicze. Całkowita
produkcja tego modelu wyniosła 780
szt., po czym zastąpił ją dwupokłado-
wiec nowego kalibru: Setra TopClass
S 431 DT.

Zaprezentowany w 2002 r. autokar
miał wymiary zewnętrzne dopuszczone
właśnie w UE: długość 13,89 m i szero-

kość 2,55 m. Umożliwiło to poprawienie
komfortu podróży, dodanie 4 miejsc pa-
sażerskich i zwiększenie bagażników,
dzięki czemu pomysł złapał nowy wiatr
w żagle. Jednocześnie wprowadzono
wszelkie dostępne wówczas nowości
umożliwiające zwiększenie bezpieczeń-
stwa, co jest czułym punktem autobu-
sów przewożących ponad 80 pasaże-
rów naraz. Produkcja zaraz wróciła do
ok. 100 szt. rocznie. Okazją do przekro-
czenia tego poziomu stało się uwolnie-
nie dalekobieżnych przewozów autobu-
sowych w Niemczech spod władzy ko-
lei w 2013 r. Wprowadzono wtedy opcje
ułatwiające przyspieszenie przepływu
pasażerów, m.in. wariantowe położenie
przednich schodów. Równolegle S 431
DT została przystosowana do norm
Euro VI, otrzymując silniki OM 471,
zautomatyzowane skrzynie biegów Po-
werShift i tempomat przewidujący PPC.

Przy projektowaniu 5. generacji jeszcze
raz wzięto pod uwagę specyfikę bezpie-
czeństwa podróży dwupokładowcem,
a zwłaszcza zagrożenie pożarowe. Zbior-
nik paliwa został umieszczony tak, by
struktura maksymalnie chroniła go przed
rozszczelnieniem w razie kolizji.
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Pasażerowie nowej Setry S 531 DT TopClass 500 korzystają z jasnego i przyjaznego wnętrza, schodów w nowym stylu
i nowo zaprojektowanej powierzchni frontowej na górnym pokładzie. Nowy kolor wnętrza to mieszanka szarego i beżo-
wego. Gdy jest wymagana największa pojemność pasażerska, np. do obsługi linii podmiejskich, kosztem toalety i kuch-
ni można zamontować 83 fotele w konfiguracji 3-gwiazdkowej, maksimum to 90 miejsc.

N a j b a r d z i e j
atrakcyjne przed-
nie miejsca na
górnym pokładzie
mają nowy pro-
jekt: zwiększono
optycznie prze-
strzeń, jest więcej
miejsca na napo-
je i przekąski. Wi-
dok przez szybę
wzbogacają mo-
nitory w słupkach.

Wariantowe pozycje schodów na górny pokład pozostały niezmienione, nato-
miast konstrukcja jest zupełnie nowa: obie klatki są szersze, lepiej oświetlone,
mają wygodniejsze poręcze.

Zwiększono także pakiet układów po-
prawiających bezpieczeństwo, pojawił
się asystent hamowania ABA 3. W su-
mie, w ciągu 15 lat zakłady w Neu-Ulm
opuściło ok. 2,3 tys. piętrusów Setra
TopClass S 431 DT. Jeszcze na ten rok
jest zaplanowane 160 szt., po czym na-
stąpi zmiana generacyjna i tron zajmie
S 531 DT.

Nowy model zaprojektowano pod
znanymi już hasłami „elastyczność wy-
korzystania” i „obniżenie TCO”. Długość
wynosi pełne 14 m, przy rozstawie osi
identycznym jak w poprzedniku:
6700+1350 mm. Zwiększenie długości
uzyskano głównie przez wydłużenie
przedniego zwisu z 2620 do 2705 mm.
Wysokość dolnego pokładu 1,80 m
i górnego 1,68 m pozostają bez zmian.
Ułatwiono jednak tworzenie różnych
wersji: do przewozów turystycznych,
obsługi regularnych linii dalekobież-
nych, miejskich tras wycieczkowych lub
zastosowań specjalnych, np. w charak-
terze show busa, gdy są odmienne wy-
magania co do m.in. szerokości tylne-
go wejścia. Pozostawiono wybór poło-
żenia przednich schodów: za miejscem
kierowcy w autokarach turystycznych
lub po prawej stronie, zaraz przy wej-
ściu, w liniowych. Ale obie klatki ukształ-
towano na nowo i tak przemyślnie, by
łatwiej było przemieszczać się nimi tak-
że pasażerom w podeszłym wieku, któ-
rzy mogą odsapnąć na „półpiętrach”,
przytrzymać się poręczy i dobrze widzą
każdy stopień. Klienci mogą wybrać au-
tobus z lub bez podestu na wózek po
prawej stronie dolnego pokładu, z róż-
nymi konfiguracjami siedzeń, trzema
wariantami drzwi na tylnym wejściu

i dopasowanymi do ich rampami,
z kuchnią i toaletą lub bez nich.

Nowa Setra przyjmuje od poprzedni-
ka sprawdzone komfortowe fotele włas-
nej produkcji. W podstawowym wypo-
sażeniu jest to model Voyage. W zależ-
ności od rodzaju użytkowania, komfort
można zwiększyć stosując wygodniej-
sze Voyage Plus lub Voyage Ambassa-
dor. Wszystkie typy są dostępne z bo-

gatym wyposażeniem wariantowym
i wyborem tkanin, skóry lub ich kombi-
nacji. Nowa jest łazienka, z toaletą
i umywalką tak rozmieszczonymi, że
łatwiej korzystać z nich osobom niepeł-
nosprawnym. Jej pomieszczenie jest
także wyższe, można stanąć swobod-
nie. Na regularnye linie można zamówić
wariant „wzmocniony” pod częste wy-
korzystanie. Zbiornik na ścieki już wcze-
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Ze względu na niską po-
zycję kierowcom piętru-
sów trudniej ocenić poło-
żenie skrajnych punktów
nadwozia. W nowym mo-
delu poprawiono luster-
ka zewnętrzne, by ułatwić
orientację, w opcji jest
kamera cofania, a Side-
guard Assist ostrzega
przed „zagarnięciem”
rowrzysty znaku drogo-
wego czy słupa sygnali-
zacji świetlnej.

śniej został powiększony do 150 l w
standardowej konfiguracji.

Autobus dwupokładowy jest dostęp-
ny z routerem i anteną, może być wy-
posażony w porty USB i gniazda 230 V.
Oryginalną opcją jest dozownik zapa-
chów: po włączeniu zapłonu jest auto-
matycznie rozprowadzany odświeżają-
cy zapach, jeden z 6 do wyboru.

Nowy dwupokładowiec należy do ro-
dziny TopClass 500 i zawiera wiele cech
charakterystycznych dla tej linii, ale ma
również swoje własne rozwiązania styli-
zacyjne. Przednie szyby obu pokładów
są mocniej zaokrąglone i połączone ze
sobą, z podkreślającą ten styk alumi-
niową nakładką ozdobną zamiast daw-
nej tablicy kierunkowej: ta jest wyświet-
lana wewnątrz. Aluminiowe akcenty wy-
korzystano także na bocznej ścianie,
dawną łukową „La Linea" zastąpiono
wszakże prostą listwą wzdłuż górnych
krawędzi okien, na niemal całej długo-
ści autobusu. Oszklenie obu pokładów
łączy się ze sobą nie tylko w tylnej częś-
ci, jak w poprzedniku, ale także z przo-
du, co posłużyło do naturalnego oświet-
lenia schodów wejściowych. Z tyłu, pię-
trus ma „własny” kształt otworów wlotu
powietrza do wymienników klimatyzacji

i wentylacji komory silnika. Całe oświet-
lenie zewnętrzne jest diodowe.

Jednym z celów projektantów było
obniżenie oporu aerodynamicznego,
czemu służą wspomniane większe pro-
mienie zaokrąglenia przedniej szyby,
usunięcie rynienek deszczowych (od-
słaniają się po otwarciu drzwi), wygła-
dzenie luków, bardziej opływowe wycie-
raczki przednich szyb oraz osłony
spodu podwozia. Dodatkowo, przy
prędkości powyżej 95 km/h autobus
obniża zawieszenie o 20 mm, ograni-
czając przepływ powietrza pod spodem.
Uzyskano współczynnik oporu
Cx=0,35, najniższy w tym segmencie,
co umożliwi zmniejszenie zużycia pali-
wa o 7-8% w ruchu mieszanym, a nawet
większe na regularnych długich liniach.
Przy rocznym przebiegu 100 tys. km,
nowy autobus oszczędzi ok. 3 tys. l pa-
liwa w porównaniu z poprzednikiem.

Nową 2-piętrową Setrę wyróżniają
układy zwiększające czynne bezpie-
czeństwo jazdy, wykraczające poza wy-
magania przepisów. To nie jest zasko-
czenie, tylko tradycja marki. Poprzed-
niczka miała montowany od 2015 r.
układ ABA 3, dodawany do aktywnego
tempomatu ACC, jeśli klient go zamó-

wił: oba korzystają z tych samych syg-
nałów czujników radarowych. Nadszedł
czas na Active Brake Assist 4 z wykry-
waniem ruchu pieszych. ABA 4 ostrze-
ga kierowcę o ryzyku zderzenia z prze-
mieszczającymi się przechodniami,
a jednocześnie automatycznie inicjuje
częściowe hamowanie. Radar dalekiego
zasięgu wykrywa pojazdy i przeszkody
przed autobusem w odległości 250 m,
pieszych w odlegości 80 m, motocykle,
motorowery i rowerzyści wewnątrz tego
zakresu. Szerokokątny radar krótkiego
zasięgu wyłapuje pojazdy i poruszają-
cych się pieszych w promieniu 70 m
przed i z boków. ABA4 może wykryć pie-
szego w niemal każdej sytuacji drogo-
wej, np. wychodzącego zza przeszkody
lub przemieszczającego się wzdłuż
pasa ruchu, również wtedy, gdy autokar
zakręca. Ta funkcja działa do prędkości
jazdy 50 km/h; ostrzeganie i hamowa-
nie przed innymi przeszkodami jest sku-
teczne w całym zakresie prędkości au-
tobusu, niezależnie od jego obciążenia,
a tym samym położenia względem na-
wierzchni. To przewaga nowej genera-
cji czujników radarowych.

Dostępny od jesieni ub. roku w cięża-
rówkach Mercedes-Benz układ Side-

Podobnie jak w poprzednim modelu, bagażnik jest dostępny przez duże tylne drzwi i boczne klapy. Przemieszczenia
podzespołów umożliwiły zwiększenie pojemności do 8,4 m3. Przed przednią osią znajduje się nowy schowek, pod
miejscem kierowcy.



5757575757

AUTOBUSYAUTOBUSY
guard Assist trafił także do piętrowej
Setry. Kolejne 2 czujniki radarowe blis-
kiego zasięgu obserwują strefę obok
autobusu w odległości 3,75 m od nie-
go, na całej długości nadwozia +2 m
z przodu i z tyłu w trybie wykrywania
przeszkód z boku oraz 5 m z przodu
i 15 m z tyłu, jeśli chodzi o sprawdze-
nie, czy wolny jest pas po prawej stro-
nie. Pierwszy tryb działa do prędkości
36 km/h, asystent zmiany pasa do 100
km/h. Przeszkody w martwym polu są
sygnalizowane za pomocą diody w pra-
wym lusterku zewnętrznym. Jeśli sytu-
acja jest niebezpieczna, dioda świeci na
czerwono, a kierowca dodatkowo do-
staje dyskretny sygnał w postaci drgań
fotela. Sideguard Assist analizuje rów-
nież działania kierowcy, np. włączenie
kierunkowskazów czy skręt kierownicy.

W zależności od zamierzonej formy
użytkowania piętrusa, operatorzy mogą
wybrać miejsce kierowcy z rodziny
ComfortClass 500 lub TopClass 500.
W obu jest wielofunkcyjne koło kierow-
nicy, czytelne okrągłe przyrządy i mię-
dzy nimi kolorowy wyświetlacz informa-
cyjny. Oba są wyposażone w układ
Coach Media System z wyświetlaczem
7-calowym, grupujący sterowanie elek-
troniką rozrywkową przedziału pasażer-
skiego i kabiny kierowcy, nawigacją
i telefonem.

Układ napędowy nowego piętrusa jest
praktycznie przeniesiony z poprzednie-
go modelu, składa się na niego silnik
OM 471 o pojemności 12,8 l, mocy 375
kW (510 KM) i momencie obrotowym
2500 Nm. Maksymalny przebieg między

wymianą oleju to 120 tys. km, po 360
tys. km jest konieczne pierwsze wypa-
lenie filtra cząstek, a później co 240 tys.
km. Poprawiono dostęp obsługowy do
chłodnic i układu oczyszczania spalin.
Zmieniono położenie panelu z przekaź-
nikami instalacji elektrycznej, prze-
mieszczono zbiorniki powietrza, dzięki
czemu autobus może zabrać więcej pa-
liwa: 540 l, plus 170 czy nawet 270 l
w zbiorniku dodatkowym. Zbiornik 40 l
(opcyjnie 49 l) AdBlue pozostał z tyłu.

Automatyczna skrzynia biegów GO 250-
8 PowerShift ma przełożenie pełzające,
napęd jest przekazywany na tylny most
RO 440 o obniżonym tarciu i hałasie.
W opcji są dostępne tempomat przewi-
dujący PPC i układ Eco Driver Feed-
back (EDF) oceniający styl jazdy każde-
go kierowcy.

Produkcja nowego modelu ruszy wraz
z początkiem przyszłego roku i pewnie
nie trzeba będzie długo czekać na
pierwszych polskich klientów.

Na premierę prasową nowej Setry S 531 DT przygotowano specjalny kolor
nadwozia, metalizowany fiolet. Przednie światła są seryjnie w całości w tech-
nologii LED, świecą dalej niż halogeny i mniej męczą oczy kierowcy.

Francuski operator transportu STCAR kupił 21 autokarów Setra TopClass S 431 DT do obsługi 27-km trasy między Niceą
a parkiem technologicznym Sophia Antipolis, grupującym ponad 1 tys. firm, zatrudniających blisko 35 tys. pracowników.
To pierwsza trasa we Francji, na której wykorzystano autokary dwupoziomowe. Kolejnym etapem jest wprowadzenie dedyko-
wanego pasa dla autobusów, który sprawi, że podróż będzie szybsza i bardziej komfortowa. Według badania satysfakcji
pasażerów, 65% z nich woli podróżować na górnym pokładzie.

Pojazdy z panoramicznym dachem mają 83 fotele Setra Voyage z lampkami do czytania, składanymi stolikami, podnóżkami
i gniazdami USB. Pasażerowie mogą również ładować laptopy i smartfony z podwójnych gniazd 230 V umieszczonych cen-
tralnie pod fotelami. Przewidziano miejsce na wózek inwalidzki. Wyposażenie obejmuje najnowocześniejsze systemy bezpie-
czeństwa i wspomagania oraz kamery wideo do monitorowania górnego pokładu i tylnych schodów.

Setry S 431 DT wożą jajogłowych na Lazurowym Wybrzeżu
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Generalnie, jest „tak sobie”. Finanso-
wy cierń znajduje się w Brazylii: dział
MAN Latin America w ub. roku przyniósł
poważne straty na skutek drastycznego
spadku rynku i wartości tamtejszej wa-
luty, a nie był to pierwszy rok recesji,
której końca nie widać. Na to nakładają
się koszty niezbędnych restrukturyzacji,
czyli zwolnień. Działy produkujące silni-
ki i urządzenia przemysłowe borykają
się ze spadkiem zamówień, wobec cze-
go obowiązek zarabiania spada na MAN
Truck & Bus. Tu dobrze wykorzystano
koniunkturę w ub. roku, poprawiając
wyniki i marżę ze sprzedaży, ale nec
Hercules: MAN SE zakończyła 2016 r.
z niewielką stratą, przy obrotach 9,24
mld euro. Trzeba mocniej zewrzeć sze-
regi,  obciąć koszty i  wykorzystać
wszystkie szanse na zysk, a w tym
mogą być pomocne autobusy.

W ub. roku wyprodukowano ich
w MAN 6126 szt. łącznie z podwoziami,
wobec ok. 83 tys. pojazdów ogółem, na-
tomiast do obrotu przyczyniły się kwotą
ok. 1,5 mld euro, czyli nieproporcjonal-
nie wysoko. MAN Bus mogła odnotować
znaczące sukcesy wszędzie, poza Ame-
ryką Łacińską. Udane było wejście na
rynek Korei Płd., podwozia zamówiły
m.in. Hong Kong, Nowa Zelandia i Taj-
landia. Komunikacja miejska Rijadu
w Arabii Saudyjskiej będzie używała 242
Lion’s City, izraelski Egged wykorzysta
235 starachowickich podwozi. W Euro-
pie również wygrano przetargi pod no-
sem lokalnych producentów: w Szwecji
Keolis i Arriva kupiły 75 Lion’s City, po-
dobny kontrakt podpisano z Hansea
w Belgii, Paryż dokupił 160 gazowców.
Włoski Cotral zamówił 100 Neoplanów
Skyliner z 91 miejscami do obsługi linii
podmiejskich, a 250 Lion’s City będzie
woziło pasażerów w Toskanii.

Ten rok też zaczął się dobrze, po 6
miesiącach były zamówienia na ponad
3,6 tys. autobusów i podwozi, więc szef
sprzedaży Bus & Coach Rudi Kuchta
z dużym optymizmem snuł plany na

MAN Truck & Bus
autobusami i prac¹…

Konferencja prasowa zorganizowana przez MAN Truck & Bus w Warszawie i Starachowicach, jako
wprowadzenie do paŸdziernikowych targów w Kortrijk, by³a okazj¹ do zerkniêcia na obecny stan
koncernu i wp³yw, jaki ma na to produkcja autobusów.

przyszłość, zakładające sięgnięcie po-
ziomu 8 tys. szt. do końca tej dekady.
Sukces zależy tak od organizacji pro-
dukcji, jak i samych pojazdów. W obec-
nym podziale zadań autobusy przypad-
ły zakładom w Ankarze i Starachowi-
cach. One z kolei wyspecjalizowały się
tak, że Turcy produkują głównie autoka-
ry turystyczne i autobusy miejskie na
okoliczne rynki, natomiast Starachowi-
ce są głównym źródłem autobusów
miejskich i podwozi. Lokalnie, podwo-
zia autobusowe powstają także w Oli-
fantsfontein i Pinetown w RPA, gdzie
MAN Bus jest liderem rynku. Niemiec-
kie zakłady MAN dostarczają najważ-
niejsze zespoły, w tym silniki i osie. Pro-
dukcja jest w znacznym stopniu zinte-
growana.

Kolejny podział obowiązków to wyko-
rzystanie marek MAN i Neoplan. Pod
pierwszą są sprzedawane autobusy
miejskie, dalekobieżne i turystyczne,
przeznaczone głównie dla przedsiębior-
ców kierujących się względami ekono-
micznymi. Neoplan to autokary turys-
tyczne klasy premium, jest więc między
obu markami punkt styku grożący
„kanibalizmem”, jeśli nie zadba się o od-
powiednie rozgraniczenie, nie tylko ce-
nowe. Zadanie jest o tyle niełatwe, że
pojazdy turystyczne obu marek łączy
także platforma i wiele wspólnych zes-
połów, zróżnicowania trzeba szukać
w detalach i designie.

Trwa proces wymiany napędu zapo-
czątkowany w ub. roku w ciężarówkach
MAN w związku z zaostrzeniem norm
emisyjnych do poziomu Euro VIc. Przy-
gotowany pod nie silnik D2676 LOH
o mocy 420 KM będzie zastępował 400-
konny D2066 LOH w autobusach tury-
stycznych MAN i Neoplan oraz w pod-
woziach. Nowością jest ulepszone za-
rządzanie termiczne, dzięki któremu
temperatura spalin także przy małym
obciążeniu pozostaje wysoka i systemy
oczyszczania spalin mogą pracować
optymalnie. Jednocześnie skraca się

nagrzewanie. Silniki D2676 LOH mają
pompę chłodziwa o regulowanym wy-
datku, a tym samym zmniejszonym po-
borze mocy, ulepszony układ recyrku-
lacji spalin, stalowe tłoki i czujnik stanu
oleju. Ten ostatni jest szczególnie przy-
datny, gdy autokar jest wyposażony
w zewnętrzny bagażnik i nie można
szybko otworzyć pokrywy komory silni-
ka, by sprawdzić poziom płynów eks-
ploatacyjnych.

W standardowej od modelu 460 KM
(337 kW) skrzyni MAN TipMatic pojawia
się nowa strategia ruszania i zmiany bie-
gów, optymalnie dopasowana do silni-
ków D26. Dostępne są także znane
z ciężarówek funkcje: SmartShifting
przyspieszająca zmianę przełożenia
i Idle Speed Driving umożliwiająca jaz-
dę przy prędkości obrotowej biegu jało-
wego bez naciskania pedału gazu. Ułat-
wia to płynne manewry autobusem bez
użycia sprzęgła. Zmiana biegów 1 do 6
może odbywać się ręcznie, natomiast
redukcja następuje automatycznie, gdy
moment obrotowy nie jest wystarczają-
cy lub gdy kierowca hamuje.

Silniki o większej mocy i momencie
oraz szybkie w działaniu skrzynie bie-
gów umożliwiły wprowadzenie oszczęd-
nego przełożenia osi i=2,73. Nowy jest
także zwalniacz, zapewniający skutecz-
ne hamowanie przy takim przełożeniu.
Ma on wyższy maksymalny moment
(4000 zamiast 3200 Nm) i moc hamo-
wania 580 kW. W przyszłości w ramach
elektronicznego układu hamulcowego
MAN BrakeMatic w autobusach turys-
tycznych i dalekobieżnych MAN i Neo-
plan będzie stosowany wzmocniony ha-
mulec silnikowy EVBec. Dzięki elektro-
nicznej regulacji przeciwciśnienia spa-
lin ma on lepszą skuteczność hamowa-
nia w całym zakresie prędkości obroto-
wej silnika.

W autokarach MAN i Neoplan jest do-
stępny przewidujący tempomat MAN
EfficientCruise, który w nowej generacji
udoskonalono. Dokonano m.in. optymi-
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zacji układu przewidującej adaptacji
prędkości, który ingeruje w wybór biegu.
Może zapobiegać redukcjom przez MAN
TipMatic, wybierając optymalne przełoże-
nie przed wzniesieniem i zapobiegając
zmianie na podjeździe, eliminując przer-
wy w przekazywaniu mocy napędowej.
Kolejną innowacją jest funkcja Efficient
Roll, która nawet na niewielkich spadkach
przyczynia się do wzrostu oszczędności
przez automatyczne przełączenie na bieg
neutralny.

MAN EfficientCruise aktywuje się auto-
matycznie przy rozruchu silnika. Spośród
4 zestawów parametrów, domyślnie jest
ustawiony ECO Level 3, z tolerancją +5
km/h/-6 km/h względem ustawionej pręd-
kości. Wybierając tryb, kierowca może
dostosować tolerancję prędkości, a tym
samym oszczędność paliwa, do sytuacji
na drodze. Wybrany ECO Level i korekta
prędkości są wskazywane na wyświetla-
czu. Maksymalna prędkość na dłuższych
spadkach nie może przekroczyć 100
km/h, niezależnie od zamierzonej lub
ustawionej prędkości. System dopuszcza
rozwinięcie prędkości do 104 km/h w cza-
sie do 30 s. Jeśli skuteczność zwalniacza
i hamulca silnikowego MAN EVBec nie
wystarczają, kierowca jest ostrzegany
o zbyt wysokiej prędkości sygnałami wi-
zualnymi i dźwiękowymi. Wówczas może
przyhamować przy użyciu hamulca robo-
czego, nie wyłączając tempomatu.

Okazją do rewizji programu autokaro-
wego jest obowiązujące od tego listo-
pada zaostrzenie przepisów dotyczą-
cych przestrzeni chronionej, jaka musi
być zachowana w razie wywrócenia au-
tobusu. Struktura musi przyjąć znacznie
większą energię, by spełnić wytyczne
co do sztywności konstrukcji, określo-
ne w UN ECE R66.02. Obowiązują one
autobusy turystyczne i liniowe klasy II,
czyli w ruchu międzymiastowym, ale
wszystkie autobusy miejskie MAN, tak-
że klasy I, będą miały zwiększoną od-
porność na skutki przewrócenia.

By spełnić te wymogi, szkielety nad-
wozi są uzupełniane o komponenty
z wysokowytrzymałej stali, zwiększają-
ce sztywność i zdolność do pochłania-
nia energii po przewróceniu się pojaz-
du. Prowadzi to do niewielkich zmian
w wyposażeniu wnętrza. Zaprezentowa-
ny na ubiegłorocznej IAA Hanower Neo-
plan Tourliner został zaprojektowany
zgodnie z nowymi zasadami, ale jego
rozwój się na tym nie zatrzymał, na Kor-
trijk przygotowano kolejne ulepszenia.
Nowe przepisy wykorzystano natomiast
do daleko idącej modernizacji autoka-
rów MAN Lion’s Coach.

Neoplan Tourliner więcej światła!
Kadłub autokaru po wywróceniu musi

teraz pochłaniać o 50% więcej energii,
co MAN osiągnął dzięki opatentowanej

technologii „rury w rurze” i wprowadze-
niu elementów ze stali o dużej wytrzy-
małości. To są rozwiązania stosowane
już od lat w Skylinerze, natomiast nowy
Tourliner ma dodatkowo dwa stabilne
pałąki przeciwkapotażowe w rejonie
słupka B i w tylnej części nadwozia.

W ub. roku zaprezentowano wersję 2-
osiową 12,1 m i 3-osiowe 13,4 i 13,9 m.
Podczas targów Busworld 2017 w Kor-
trijk zostanie przedstawiony przedłużo-
ny model 2-dwuosiowy, uzupełniający
ofertę. W autobusie o długości 13,1 m
znajdzie miejsce do 59 pasażerów. Za-
pewnia on przestrzeń bagażową do
14,3 m3 i doskonale nadaje się na linie
międzymiastowe, do obsługi wycieczek
i podczas wielodniowych wypraw. Tak-
że maksymalna DMC do 19,5 t sprawia,
że ten 13-metrowy autobus o 2 osiach
to uniwersalny model do różnych zasto-
sowań. Do idealnego rozkładu mas na
osie przyczynia się opcjonalny podnoś-
nik do wózków inwalidzkich na osi
przedniej, odciążający most i nie ogra-
niczający przestrzeni bagażowej.

We wnętrzu jest więcej światła i prze-
strzeni, m.in. podwieszanym półkom na
bagaż.  Zastosowano lampy LED do
oświetlenia wnętrza, także w nowych
panelach obsługi. Zapewniają one wię-
cej komfortu dzięki pozbawionej prze-
ciągów wentylacji z indywidualnie regu-
lowanymi kratkami nawiewu. Koncepcję

Neoplan Tourliner doskonale prezentuje się wizualnie i pod względem ekonomicznym. Nowa sylwetka pozwoliła popra-
wić aerodynamikę o ponad 20% w stosunku do poprzedniego modelu. Przyczyniają się do tego m.in. nowe lusterka
zewnętrzne, które zapewniają także lepszą widoczność. Również przód i nowego Tourlinera zostały zoptymalizowane
pod względem przepływu powierza dzięki zastosowaniu specjalnych wcięć i spojlera. Silnik D2676 LOH o większej mocy
i momencie obrotowym ze zoptymalizowanym układem przenoszenia napędu zapewnia do 10% oszczędności paliwa.
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W warszawsko-starachowickim poka-
zie wzięły udział pra-premierowe 13-
metrowe Tourlinery, z 59 miejscami
i toaletą. Przy wszystkich fotelach moż-
na umieścić gniazda USB.

nawiewu i wentylacji zmieniono, by uzys-
kać przyjemniejszy klimat we wnętrzu.

Od roku modelowego 2018 wnętrze
Tourlinera przejdzie dalsze zmiany. Naj-
ważniejsze nowości to m.in. podłoga
przypominająca pokład okrętu, chromo-
wane poręcze i podświetlone klamki
przy półkach na bagaże. Dzięki równej
podłodze pasażerowie mają dużą swo-
bodę ruchów, łatwiej też skonfigurować
ten wszechstronny pojazd do każdego
zastosowania. Dzięki podwyższeniu
środkowego przejścia pasażerowie wy-
godniej docierają na miejsca i łatwiej
dostaną się do półek na bagaże. W każ-
dej wersji można zamontować windę
i utworzyć miejsce na 2 wózki inwalidz-
kie.

W nowym Tourlinerze miejsce pracy
kierowcy zoptymalizowano pod wzglę-
dem ergonomicznym. Przekonstruowa-

W Tourlinerze za-
montowano nowy
system informacyj-
n o - r o z r y w k o w y
Multi Media Coach
(MMC), do wyboru
Basis albo Advan-
ced, z 5- lub 7-ca-
lowym ekranem.
Nowe rozwiązania
to m.in. wejście
akustyczne i moż-
liwość podłączenia
dwóch smartfonów
jednocześnie.

no boczny panel sterowania i wyposa-
żono go w wygodniejsze półki, dosto-
sowane kształtem do często używanych
przedmiotów, jak teczka formatu A4 czy
duża butelka na napoje. Na nowo roz-
mieszczono wyłączniki, poprawiając er-
gonomię obsługi. Do komfortu i bezpie-
czeństwa jazdy przyczynia się także
ulepszona podgrzewana szyba kierow-
cy, wyposażona w niemal niewidoczne
przewody ogrzewania. Od roku mode-
lowego 2018 szyba będzie wykonana
z klejonego szkła, w którym przewody
ogrzewania mają średnicę 0,02 mm.
Ponadto dzięki folii z filtrem, umieszczo-
nej pomiędzy szybami, do wnętrza au-
tobusu dociera jedynie 1% promienio-
wania UV.

Tourlinera udoskonalono także pod
względem bezpieczeństwa. Po raz
pierwszy udostępniono asystenta wspo-

magania koncentracji MAN Attention-
Guard, który rozpoznaje zmniejszoną
uwagę kierowcy i w razie potrzeby go
ostrzega optycznie i akustycznie; moż-
na także przekazać ostrzeżenie przez
drgania fotela kierowcy. W tym celu
układ wykorzystuje m.in. dane z asy-
stenta utrzymania pasa ruchu LGS. Po-
dobnie jak we wszystkich autobusach
turystycznych Neoplan, również w no-
wym Tourlinerze jest dostępnych wiele
układów asystujących, w tym asystent
hamowania awaryjnego EBA, aktywny
tempomat ACC i układ kontroli ciśnie-
nia w oponach TPM. Dodatkową korzy-
ścią jest nowy komputer obsługowy,
który nadzoruje i prognozuje terminy
przeglądów i zużycie podzespołów.

Więcej komfortu podczas obsługi
i napraw zapewniają m.in. zoptymalizo-
wane pod kątem masy i kinematyki kla-
py bagażników, komory silnika i pokry-
wy przedniej pojazdu. Ta ostatnia skła-
da się teraz z wielu części, więc w razie
uszkodzenia wystarczy wymienić poje-
dyncze elementy. Ponadto narożniki na
przodzie autobusu z zamocowanymi na
nich reflektorami można przechylić do
przodu, co umożliwia kierowcy szybką
wymianę żarówek. Kolejną zaletę stano-
wią skrócone osłony na wycięcia kół
i związana z tym segmentacja. Posze-
rza się o ok. 18 cm dostęp do bagażni-
ka, a osłona wnęk kół tylnych w wer-
sjach 3-osiowych dzieli się na 2 oddziel-
ne części. Dzięki temu w przypadku
uszkodzenia można wymienić ją łatwiej,
szybciej i taniej.
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Przed MAN stało trudne zadanie: jak
odświeżyć linie autokaru znane od

początku wieku tak, by zachować dy-
stans do Neoplana? Ale nie padło na
amatorów, koncern ma silny zespół pro-
jektantów, regularnie zgarniający bran-
żowe nagrody właśnie za Neoplany. Kie-
ruje nim Stephan Schoenherr, który oso-
biście zinterpretował nowy design
Lion’s Coach w czasie prezentacji mo-
delu w Starachowicach.

Udział samego szefa podkreśla zna-
czenie chwili: to początek nowej linii
wzornictwa autobusów MAN, te same
cechy znajdziemy w Lion’s 4City. Zasto-
sowano podejście bioniczne, nawiązu-

MAN Lion’s Coach w nowym stylu
jąc w liniach do sylwetki lwa, godła fir-
my, a jednocześnie synonimu mocy
i władzy. Zwraca uwagę lwia głowa,
podkreślenie przodu, w którym szyba
zachodzi daleko na dach i optycznie
sięga nisko aż do aluminiowej listwy
z logo. Bardzo charakterystyczna jest
tez tylna ściana, w całości wykończona
połyskliwym czarnym lakierem, tworząc
tzw. smartfon look. Z wielką staranno-
ścią opracowano istotne detale, jak
przednie i tylne światła. Nowe reflektory
przednie po raz pierwszy wykonano
w całości w technologii LED (seryjne są
też światła tylne diodowe). Światła mi-
jania i długie z zastosowaniem LED są
o ok. 50% jaśniejsze niż halogenowe.
Ponadto oświetlenie LED pozwala osią-
gnąć szerszy rozsył i większy zasięg
światła, a także znacznie wydłużoną

trwałość. Szczególnie charakterystycz-
ne w nowych reflektorach jest pasmo
świateł do jazdy dziennej, służące tak-
że jako kierunkowskaz.

Zwrócono szczególną uwagę na wy-
raźny podział obszarów funkcyjnych:
miejsce pracy kierowcy i kabina pasa-
żerska, bagażnik i zespół napędowy są
odcięte wizualnie przez przetłoczenia
i ozdobną listwę za słupkiem B, „ostrze
MAN-a”. Taki podział wpływa na wygląd,
lecz także na łatwość obsługi, a tym sa-
mym ekonomiczność, ponieważ uszko-
dzone części można szybko wymienić.
Nowe materiały i procesy produkcji
sprawiają, że autobus jest lżejszy i bar-
dziej wytrzymały. Ponadto udało się
zwiększyć komfort obsługi.

Początkowo będą dostępne autokary
o długości 12 101, 13 361 i 13 901 mm

Stephan Schoenherr po-
równał pracę przy projek-
towaniu autobusów do
ociosywania kamiennej
bryły, z której niewiele
można ująć i nic dodać.
Przepisy m.in. co do roz-
miarów i wymagania funk-
cjonalne krępują fantazję,
trzeba skoncentrować się
na detalach, by uzyskać
linie, które nie zestarzeją
się przez kilkanaście lat.

Wzmacniając strukturę, zmieniono zewnętrzne szaty Lion’s
Coach, odświeżając wygląd i poprawiając wrażenie jakości.
Napis MAN jest lepiej widoczny na czarnym tle, które
przykrywa czujnik radarowy. Zwraca uwagę
kształt otworów wentylacyjnych komory sil-
nika, tworzących literę E – jak engi-
ne. Masę dodatkowych usztyw-
nień zrekompensowano,
np. pokrywy przed-
nią i tylną wykona-
no z innych mate-
riałów i w nowej
technologii: sama
klapa komory
s i l n i kowe j
waży o 15
kg mniej.
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Wydłużone autokary 2-osiowe Lion’s
Coach C mogą mieć windę do wóz-
ków inwalidzkich w przednim wejściu,
w 3-osiowych montuje się je za 2.
wejściem, z osobnymi drzwiami.Tablica rozdziel-

cza jest  dwu-
barwna, ma
nowy układ MMC
z ekranem doty-
kowym, lepiej
rozmieszczone
przełączniki na
lewej konsoli.

Wnętrze jest utrzymane w jasnoszarym kolorze, ocieplanym przez ledowe oświet-
lenie na całej długości. Każdy pasażer ma przy fotelu gniazdko USB, a rozłożo-
ny stolik stanowi uchwyt dla tabletu.

na 2 lub 3 osiach. Pod koniec roku do-
łączy 13-metrowy (13 091 mm), 2-osio-
wy model atrakcyjny z ekonomicznego
punktu widzenia: ma 6 miejsc więcej
w porównaniu z wersją 12-metrową. Tak-
że DMC do 19,5 t sprawia, że to uniwer-
salny model ceniony zwłaszcza przez
francuskich i niemieckich przewoźni-
ków. Wysokość wynosi standardowo
3870 mm. W nowym MAN Lion’s Coach
znajdzie miejsce w 3-gwiazdkowym
standardzie maksymalnie 53, 57, 59 lub
63 pasażerów, bez toalety. Pojemność
bagażnika wynosi w zależności od mo-
delu od 11,7 do 14,3 m3.

Nowy MAN Lion’s Coach ma bardziej
atrakcyjne wnętrze, na całej długości
rozświetlane taśmą LED. W nowej kon-
cepcji Colour & Trim postawiano na jaś-
niejszy szary kolor. Podwieszone półki
bagażowe przedłużone w kierunku
przedniej szyby tworzą wrażenie prze-

Charakterystyczna cecha nowego
Lion’s Coach to tylna ściana wygląda-
jąca jak ekran smartfona. Na niej
mają być umieszczane nazwa opera-
tora i ikonki opisujące wygody, jakie
zapewniono na pokładzie.

stronności, zintegrowane panele obsłu-
gi umożliwiają bezstopniową regulację
strumienia i kierunku powietrza, a także
włączanie oświetlenia LED i głośników.
Przy wszystkich fotelach można zamon-
tować przyłącza USB.

Miejsce pracy kierowcy zostało prze-
konstruowane tak, by było bardziej er-
gonomiczne i praktyczne, a także pre-
zentowało się nowocześnie. Dostoso-
wano pozycje przełączników, na nowo
zaaranżowano obszar półek po lewej
stronie. Tu też jest stosowana ulepszo-
na podgrzewana szyba kierowcy,
z przewodami nie ograniczającymi
widoczności i filtrem UV.
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... konferencję prasową rozpoczęła minu-
ta ciszy ku czci ofiar wypadku 3.07.
w Münchberg. Autokar najechał wtedy na
tył ciężarówki i zapalił. Skutek to 18 ofiar
śmiertelnych i 30 rannych, nowa dysku-
sja o bezpieczeństwie autobusów,
zwłaszcza przewozących starsze osoby,
a także dowód, że układy wspomagające
kierowcę są niezbędne. W tym przypad-
ku było ich dwóch. Ani prowadzący, ani
zmiennik nie zauważyli niebezpieczeń-
stwa.

Asystent hamowania awaryjnego
MAN EBA 2. generacji zapewnia większe
bezpieczeństwo wszystkich uczestników
ruchu, pasażerów i kierowcy, ponieważ
ulepszone monitorowanie za pomocą ra-
daru i kamery pozwala szybciej rozpozna-
wać ruchome i nieruchome obiekty na
własnym pasie, a także interpretować
bardziej złożone przypadki. Jeśli pojazdo-
wi grozi kolizja, MAN EBA 2 ostrzega kie-
rowcę wizualnie, dźwiękowo, a opcjonal-
nie również dotykowo. Jednocześnie jest
zmniejszany moment obrotowy silnika
i zapalają się światła stopu. Jeśli kierow-
ca nie reaguje, system samoczynnie roz-
poczyna hamowanie i kontynuuje je aż
do zatrzymania. Jeśli ryzyko kolizji znik-
nie, np. kiedy poruszający się powoli po-
przedzający pojazd zjedzie na pobocze,
MAN EBA 2 zwalnia hamulec i wyłącza
sygnały ostrzegawcze. Pełny moment ob-
rotowy silnika jest ponownie dostępny,
gdy kierowca na krótko zwolni pedał
gazu, a następnie znowu go naciśnie.
Asystent hamowania awaryjnego poma-
ga uniknąć najechania na poprzedzający
pojazd lub złagodzić jego skutki. W ten
sposób MAN już spełnia wymogi rozpo-
rządzenia UE 347/2012, które od 2018 r.
będą obowiązywać wszystkie nowo reje-
strowane autobusy.

Od połowy 2015 r. w autobusach MAN
Lion’s Coach, Lion’s Intercity i Lion’s Re-
gio, a także w autokarach Neoplan jest
dostępna nowa generacja asystenta pasa
jazdy Lane Guard System (LGS). W po-
równaniu z poprzednią wersją, nowa wy-
różnia się układem kamery z poprawio-
nym oprogramowaniem i poszerzonym
zakresem funkcji. LGS uaktywnia się te-
raz tylko przy wykryciu obu linii wyzna-
czających pas z prawej i lewej strony, po-
nadto wyłącza się na wąskich pasach
i uwzględnia typowy dla pojazdów użyt-
kowych sposób jazdy z lekkim przesunię-
ciem na zewnątrz. Przyczynia się to do

wyeliminowania niepotrzebnych alarmów,
dzięki czemu kierowcy chętniej akceptują
system. MAN LGS włącza się automa-
tycznie z chwilą uruchomienia silnika.
Kamera wideo za przednią szybą rejestru-
je przebieg linii wyznaczających pasy.
Jeśli autobus wyjedzie poza linię, a kie-
rowca nie użył kierunkowskazu, z głośni-
ka po odpowiedniej stronie zabrzmi syg-
nał ostrzegawczy. Opcjonalne jest ostrze-
żenie za pomocą drgań fotela kierowcy.
W ten sposób LGS pomaga uniknąć czę-
stego na monotonnych trasach wyjecha-
nia z pasa na skutek nieuwagi.

Z myślą o długich odcinkach autostra-
dowych MAN proponuje asystenta zmę-
czenia kierowcy AttentionGuard. Jego
zadaniem jest rozpoznawanie osłabienia
koncentracji kierowcy i ostrzeganie go
sygnałami wizualnymi, dźwiękowymi lub
przez drgania fotela, bez ingerencji w pro-
wadzenie. System korzysta m.in. z da-
nych z kamery LGS. Jeśli sposób prowa-
dzenia ulegnie widocznej zmianie w sto-
sunku do początku jazdy, uznaje to za
objaw nieuwagi, dekoncentracji lub zmę-
czenia. Na wyświetlaczu centralnym po-
jawia się komunikat „Zalecana przerwa”,
ponadto zabrzmi pojedynczy sygnał
dźwiękowy, ostrzegający kierowcę przez
głośniki na jego stanowisku.

Aktywny tempomat MAN Adaptive
Cruise Control (ACC) zachowuje stały
odstęp od poprzedzającego pojazdu. Za-
montowany w przednim pasie czujnik ra-
darowy rejestruje na odległość do 150 m
odległość i prędkość względną pojazdu
jadącego z przodu na tym samym pasie.
Na podstawie tych danych, toru jazdy,
własnej prędkości i reakcji kierowcy ste-
rownik ACC oblicza najlepszą strategię
zbliżania i za pomocą zwalniacza lub ha-
mulca zasadniczego steruje przyspiesza-
niem albo zwalnianiem. ACC włącza się
przełącznikami na kierownicy, żądaną
odległość od poprzedzającego pojazdu
można regulować. Na wyświetlaczu jest
wskazywana żądana prędkość, prędkość
poprzedzającego pojazdu i wybrany od-
stęp. Naciskając pedał gazu przy włączo-
nym ACC, kierowca może skorygować
jego działanie. Jeśli użyje hamulca lub
zwalniacza, ACC automatycznie się wy-
łączy.

Aktywny tempomat odciąża kierowcę
podczas jazdy w kolumnie pojazdów, za-
chowując przepisowy minimalny odstęp.
Jednocześnie przyczynia się do zwięk-

szenia bezpieczeństwa, zapobiegając sy-
tuacjom wymagającym nagłego hamo-
wania i wypadkom wskutek najechania
na poprzedzający pojazd, także przy sła-
bej widoczności, dzięki technologii rada-
rowej.

MAN TPM (Tyre Pressure Monitoring)
umożliwia kontrolę ciśnienia w oponach.
W każdym kole jest zamontowany czuj-
nik ciśnienia, który drogą radiową prze-
syła sygnały do urządzenia sterującego.
Na wyświetlaczu w zespole wskaźników
automatycznie pojawia się ostrzeżenie,
jeśli ciśnienie spadnie o 20%, a następ-
nie 40% zadanej wartości. Kierowca
w każdej chwili może ręcznie sprawdzić
ciśnienie. W ten sposób można wyelimi-
nować awarie z powodu powoli uchodzą-
cego powietrza, co zwiększa bezpieczeń-
stwo i skraca czas przestojów. Poza tym
optymalne ciśnienie przyczynia się do
zmniejszenia zużycia paliwa i opon.

MAN oferuje automatyczny system
włączania świateł mijania z czujnikiem
zmierzchu we wszystkich autobusach.
Jeśli przełącznik jest ustawiony na
„Auto”, pojazd automatycznie włącza
i wyłącza światła mijania w zależności od
jasności otoczenia, np. przed zapadnię-
ciem zmierzchu lub podczas przejazdu
przez tunel. Światła mijania są włączane
także podczas deszczu, jeśli wycieraczki
pracują dłużej niż 5 s. Jednocześnie są
włączane światła tylne, pozycyjne (posto-
jowe z przodu), obrysowe i boczne,
oświetlenie tablicy rejestracyjnej i pod-
świetlenie przyrządów. Przez czujnik
deszczu można sterować także wycie-
raczkami; czułość automatycznych wy-
cieraczek kierowca dopasowuje ustawia-
jąc jeden z 4 trybów.

Aktywne, elektronicznie regulowane za-
wieszenie MAN Comfort Drive Suspen-
sion (CDS) zwiększa bezpieczeństwo
i komfort resorowania dzięki bezstopnio-
wej regulacji tłumienia amortyzatorów za-
leżnie od sytuacji na drodze. System
uwzględnia obciążenie autobusu, para-
metry jazdy (pozycja pedału, prędkość
itd.), wpływ bocznego wiatru i stan na-
wierzchni. MAN CDS zwiększa stabilność
i ułatwia opanowanie pojazdu w krytycz-
nych sytuacjach, a w normalnych zapew-
nia wyższy komfort jazdy. MAN poleca go
przede wszystkim do pojazdów z wysoko
położonym środkiem ciężkości i w przy-
padku wymagających tras. Neoplan Sky-
liner jest seryjnie wyposażony w CDS. 

Autobusy s¹ bezpieczne, ale...
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Z akłady starachowickie miewały różne
górki i dołki w swej historii, dobijają-

cej wieku. Był krótki okres, w którym
trwała produkcja dla motoryzacji, ale
odległa od wypuszczania kompletnych
pojazdów, nie na miarę ambicji załogi
pamiętającej dawnego Stara. Był etap
pośredni, rozpoczęty 10 lat temu, gdy
zakład podjął produkcję kadłubów au-
tobusowych aż po ich malowanie, na-
bierając nowych kompetencji i wzboga-
cając się o instalacje do kataforezy uni-
kalne w skali Europy. Kolejne przys-
pieszenie wiąże się z decyzją z końca
2014 r., by skoncentrować tu całą pro-
dukcję autobusów miejskich MAN, eli-
minując zakład w Sadach.

Wybór na pewno nie był łatwy, bo
Sady wybudowano w greenfieldzie ma-
jąc wolne ręce co do technologii, a Sta-
rachowice obrastały przez lata w infra-
strukturę betonowych hal zgodnych
z dawnymi procesami związanymi z cię-
żarówkami Star, budowanymi od ramy
po silnik. Ale była tu już KLT i lakiernia,
a w Kieleckiem łatwiej o siłę roboczą, niż
w Wielkopolsce, gdzie wykwalifikowani
pracownicy są rozchwytywani. Dlatego
rozpoczęto wielkie wyburzanie i budo-
wanie jedocześnie, ani na chwilę nie
przerywając produkcji, aż pod koniec
ub. roku osiągnięto zamierzony cel: za-
kład starachowicki osiągnął pełną sa-
modzielność. To pojęcie ma wiele zna-
czeń. Polska kadra technologów w peł-
ni panuje nad tym, co dzieje się na ha-
lach i uczestniczy w przygotowaniu do
nowego uruchomienia. W projektowa-
niu Lion’s 4City uczestniczą też polscy
konstruktorzy,  tak by w bl isk ie j
przyszłości Starachowice stały się cen-
trum kompetencyjnym koncernu w dzie-
dzinie autobusów miejskich i podwozi,
nie tylko miejskich. Już działa tam pro-
totypownia i CAVE, stanowisko umożli-
wiające podgląd 3D rozwiązań projek-
towych za pomocą okularów rzeczywi-
stości rozszerzonej.

Pod koniec ub. roku rozpoczęto ko-
lejną inwestycję MAN w mieście, adap-
tując dawne zakłady remontowe Star do
produkcj i  podwozi  autobusowych
wszystkich typów, by przejąć obowiązki
Salzgitter. To może być bardzo dobry in-
teres, bo zapotrzebowanie na manow-
skie podwozia autobusowe sięgnęło
w ub. roku blisko 2,8 tys. szt. MAN

Dobre czasy dla Starachowic

Profile stalowe używane do wykonania
elementów kadłuba są myte po drodze
na spawalnię, dzięki czemu przy spawa-
niu nie powstaje wiele dymów i warunki
pracy są na tyle dobre, na ile mogą być
przy tej technologii.

Uniwersalne przyrządy montażowe
umożliwiają skompletowanie sekcji nad-
wozia zgodnie z zamówieniem klienta,
np. dach musi mieć wzmocnienia pod
ustalone położenie klimatyzacji. Obrót
przyrządu ułatwia spawaczom dostęp.

Gotowy autobus wyjeżdża przez Centrum Obsługi Klienta, wybudowane od
podstaw na miejscu dawnego budynku dyrekcji FSC Starachowice. Co by po-
wiedział na to patron fabryki, Feliks Edmundowicz Dzierżyński?

AUTOBUSY
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współpracuje z ponad 80 producentami
nadwozi na całym świecie. Po zakoń-
czeniu tych przygotowań zatrudnienie
w MAN Bus sięgnie 2,5 tys. osób, z cze-
go z Sadów przeszło tylko kilkadziesiąt.
Wydajność przekroczy 2,2 tys. autobu-
sów i podwozi rocznie, tym samym sta-
rachowicki zakład umocni się na pozy-
cji największego w Polsce producenta
tej branży.

Zmodernizowane i na nowo postawio-
ne hale są dostosowane do poszerzo-
nego zakresu czynności i znacznie
większej liczby elementów przepływają-
cych przez zakład. Materiały dostarczo-
ne do fabryki  są rozładowywane
w punkcie przyjęcia towarów, gdzie
otrzymują indywidualny adres magazy-
nowy, który ułatwia ich odnalezienie.
Części z magazynu są konfekcjonowa-
ne w ilości potrzebnej dla danego po-
jazdu i ustawiane odpowiednio do po-
szczególnych etapów produkcji.

Z profili i blach stalowych za pomocą
nowoczesnych obrabiarek laserowych
i pras krawędziowych powstają po-
szczególne elementy szkieletu nadwo-
zia. Wytworzone w ten sposób części
zostają przetransportowane do spawal-
ni, w której na wielostanowiskowych ra-
mach montażowych są spawane ele-
menty autobusu: podłoga, dach, ściany
boczne, kadłub przedni i tylny. Dział
spawania jest wyposażony w 8 robotów.

Z pomocą obrotnic do spawania du-
żych konstrukcji poszczególne elemen-
ty są ze sobą spawane i powstaje szkie-
let autobusu. Urządzenia są uniwersal-
ne, mogą być wykorzystywane do pro-
dukcji różnych typoszeregów kadłubów.
Podczas tego procesu szkielety są zna-
kowane numerem identyfikacyjnym po-
jazdu (VIN). Następnie trafiają do są-
siedniej hali produkcyjnej, w której jest
wykonywana ostateczna obróbka
szwów spawalniczych oraz są monto-
wane elementy zewnętrzne. Na końcu
procesu spawania szkielet jest przygo-
towywany do katodowego lakierowania
zanurzeniowego i poddawany szczegó-
łowej kontroli jakości.

W instalacji KTL całe nadwozie jest
kolejno zanurzane w 10 wannach z ką-
pielami chemicznymi. W pierwszych
następuje przygotowanie do właściwe-
go procesu: odtłuszczanie, aktywacja,
pokrycie fosforanem cynku i pasywacja.
W dalszej kolejności nadwozie jest pod-
dawane 3 kąpielom stanowiącym właś-
ciwą elektroforezę. Proces jest całkowi-
cie zautomatyzowany. Zaletą tej meto-
dy jest pokrywanie powłokami antyko-

rozyjnymi nie tylko zewnętrznej po-
wierzchni szkieletu, ale także zamknię-
tych profili. Ponadto metoda jest przyja-
zna dla środowiska i umożliwia wytwo-
rzenie równomiernej powłoki przy naj-
mniejszym możliwym zużyciu farby. Po
katodowym lakierowaniu zanurzenio-
wym pracownicy kontrolują grubość
powłoki, jej przywieranie i odporność na
ścieranie.

Po elektroforezie szkielety są przeka-
zywane do lakierni, gdzie najpierw na-
stępuje przygotowanie do lakierowania.

Nadwozie zostaje uszczelnione: szcze-
liny między szwami spawalniczymi i na-
rażone na korozję elementy są zabez-
pieczane masą uszczelniającą. Dzięki
temu autobus cechuje się długą żywot-
nością i wysoką odpornością na koro-
zję: MAN udziela na to 12-letniej gwa-
rancji.

Następnie w autobusie jest montowa-
na sklejka podłogowa. W procesie szli-
fowania są wygładzane powierzchnie
podłogowe i poprawiane przyleganie
lakieru kryjącego. Potem autobus trafia

Dysponując kataforezą, MAN może stosować na nadwozia autobusowe stal
o optymalnej wytrzymałości i łatwo spawalną. To zapewnia lekki kadłub, mniej
narażony na pękanie przy spoinach.

Widok nadwozia autobusu MAN opuszczanego do wanny z kąpielą KTL nie raz
przewijał się przez nasze łamy, co oczywiście nie oznacza, że wciąż używa się
takich samych materiałów. Proces daje równomierną powłokę ochronną po obu
stronach profili i na całej powierzchni. W tym celu nadwozie nurkuje do wa-
nien pod niedużym kątem, a w farbie jest dodatkowo przemieszczane w bok,
by nie tworzyły się pęcherze powietrza.

AUTOBUSY



6666666666

do ostatniej komory lakierni. Tutaj po-
szczególne części wewnętrzne i ze-
wnętrzne są lakierowane zgodnie
z życzeniem klienta, korzystając z bo-
gatej palety kolorystycznej. Na tym eta-
pie są też wykonywane dekoracje.

Z lakierni autobus jest przekazywany
do działu montażu, gdzie jest uzupełnia-
ne wyposażenie. Najpierw są montowa-
ne tablica rozdzielcza i całe orurowanie.
Ponadto są montowane klimatyzacja,
ogrzewanie, system chłodzenia silnika,
przewody paliwowe, układ hamulcowy
i inne instalacje zasilające. W kolejnych
etapach są układane wiązki instalacji
elektrycznej i sterowania wewnętrznych
urządzeń oraz płytki sterowania i kom-
pletne centralki elektryczne.

P ierwsze testy praktyczne nowych
autobusów MAN Lion's City już od-

bywają się w wielu miastach Europy,
w marcu 2018 r. nowa generacja zosta-
nie zaprezentowana oficjalnie. MAN za-
powiada liczne innowacje techniczne
zarówno na zewnątrz, jak i w środku.
Nowy miejski lew ma być zgodny z naj-
świeższym designem autobusów marki,
przodować pod względem komfortu, er-
gonomii i niskich TCO, a przy tym od-
powiadać najnowszym wymaganiom co
do odporności przy przewróceniu. W
przypadku autobusu miejskiego są one
o tyle surowe, że on ma szansę prze-
wrócić się na dach i jest konieczne
wzmocnienie słupków nadwozia tak, by
nie ustąpiły w razie uderzenia w górny

narożnik struktury. Poprawiono także
dostęp do zespołów wymagających ob-
sługi lub wymiany. Lion's 4City będzie
miał diodowe światła do jazdy dziennej
i tylne, opcyjnie także główne.

Nowa generacja obejmie wersję z na-
pędem elektrycznym, ale MAN nie spie-
szy się do wielkoseryjnej produkcji
e-autobusów, wciąż poszukując partne-
rów technologicznych i optymalnych
metod ładowania. Na koniec 2018 r. jest
planowane przedstawienie przedseryj-
nego autobusu elektrycznego i rozpo-
częcie testów floty demonstracyjnej pod
kątem przydatności w codziennej eks-
ploatacji. Produkcja autobusu miejskie-
go z napędem elektrycznym rozpocznie
się pod koniec 2019 r. MAN nawiązała

w ostatnich miesiącach partnerstwa
z przedsiębiorstwami komunikacji miej-
skiej Hamburga, Monachium i Wolfsbur-
ga, a także z luksemburskim przedsię-
biorstwem Voyages Emi le Weber
i Losch Luxemburg, importerem grupy
Volkswagen w Luksemburgu, gdzie od
2020 r. śródmieście będzie strefą zero-
emisyjną.

MAN stawia przy tym na ładowanie
w zajezdni przez interfejs CCS. Ankieta
przeprowadzona wśród prawie 200
klientów w Europie i opinie z wielu miast
skłaniają do wniosku, że w codziennej
eksploatacji ważniejsza jest elastyczna
i bezawaryjna praca bez dodatkowego
ładowania, niż nieograniczony zasięg.
Większość klientów określiła pożądany

MAN Lion's 4City: 4styl, 4TCO

Następnie autobus zostaje połączony
z osiami. Uprzednio zmontowane osie
są dostarczane do linii montażowych
i tutaj za pomocą podnośnika umiesz-
czane na nadwoziu. Na tym etapie na-
stępuje podłączenie elektrycznych i hy-
draulicznych przewodów układu hamul-
cowego. Następnie są montowane koła,
dzięki czemu autobusy opuszczają to
stanowisko o własnych siłach, napędza-
ne za pomocą specjalnych urządzeń
pneumatycznych.

Kolejnym elementem jest kompletny
zespół napędowy. W zakładzie w Stara-
chowicach autobusy są wyposażane
głównie w leżące silniki MAN D20 o po-
jemności skokowej 10,5 l, ale trafiają się
także gazowe E28 o pojemności 12,8 l

oraz stojące D0838 do zabudowy wie-
żowej. Skrzynie biegów to automatycz-
ne ZF EcoLife lub Voith DIWA6.

Następnie są wklejane szyby, po
czym pracownicy wykonują wszystkie
połączenia między tablicą rozdzielczą
a silnikiem, by przeprowadzić próbny
rozruch. Równocześnie są wykonywane
pierwsze kontrole parametrów pracy sil-
nika i jego pełna diagnoza. Na tym eta-
pie są łączone również przednia i tylna
część autobusów przegubowych.

Na kolejnym etapie produkcji autobu-
sy są wyposażane w fotele, poręcze
i uchwyty oraz zintegrowany system in-
formacji pokładowej IBIS. Podłączane
są wszystkie urządzenia systemowe,
a następnie jest przeprowadzana kon-
trola ich działania. Również zintegrowa-
ne w autobusie urządzenia komunika-
cyjne są diagnozowane w połączeniu
z zajezdnią lub przystankami. Po usta-
wieniu geometrii kół, diagnozie układu
hamulcowego, kalibracji tachografu
i przeprowadzeniu wszystkich innych
czynności kontrolnych autobus może
opuścić fabrykę, by przejść testy drogo-
we. Następnie są przeprowadzane ew.
korekty i autobus zostaje przekazany do
centrum obsługi klienta, gdzie przedsię-
biorstwo transportowe przeprowadza
odbiór i pojazd wyjeżdża do miejsca
przeznaczenia.

To jest obraz nowy dla Starachowic:
wcześniej polakierowane nadwozia je-
chały do Sadów na montaż końcowy,
co generowało dodatkowe koszty.

AUTOBUSY
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Następny krok to nowy MAN Lion’s City, co do którego używa się nazwy Lion’s
4City, ale zaczekajmy z potwierdzeniem na premierę. Można oczekiwać nowe-
go elektro-hydraulicznego mechanizmu otwierania drzwi odskokowych, lek-
kiego i trwałego, mówi się także o dachu sandwiczowym.

zasięg w realnych warunkach użytkowa-
nia na 200 km dziennie. By umożliwić
spełnienie wymagań dotyczących za-
sięgu i zdolności przewozowych, MAN
chce wykorzystać koncepcję modu-
łową, w której można dobierać i łączyć
akumulatory.

MAN Truck & Bus rozszerza ofertę
o kompleksowe doradztwo w zakresie
rozwiązań flotowych z napędami alter-
natywnymi, aż po rozwiązania zeroemi-
syjne. Zakłady komunikacji miejskiej
i zarządcy flot, dążący od „low emis-
sion” do „no emission”, stają przed wy-
zwaniami wykraczającymi poza kwestie
związane z samym pojazdem. Aby za-
pewnić im jak najlepsze wsparcie, MAN
Truck & Bus powołała zespół doradców
do spraw indywidualnych, maksymalnie
ekonomicznych rozwiązań związanych
z pojazdami, infrastrukturą, zapotrzebo-
waniem na energię, a także obsługą
i planowaniem floty. Obejmuje to m.in.
planowanie ruchu i tras, zarządzanie
akumulatorami i ładowaniem, analizę
i optymalizację zapotrzebowania na
energię oraz koncepcje obsługi, warsz-
tatów i szkoleń.

Nie oznacza to, że zaniechano prac
nad autobusami hybrydowymi, na któ-
rych w MAN zdobywano doświadczenia
z napędami elektrycznymi.  F i rma
uczestniczy w unijnym projekcie badaw-
czym Ecochamps, którego celem jest

rozwój technologii hybrydowej w całym
zakresie zastosowań w motoryzacji: od
samochodów osobowych po pojazdy
użytkowe. Celem konsorcjum 26 firm
jest wypracowanie standardów, które
umożliwiłyby obniżenie kosztów hybry-
dowego układu przeniesienia napędu
dzięki zastosowaniu zespołów identycz-
nych lub zunifikowanych np. pod wzglę-
dem napięcia zasilania. MAN jest w tym
projekcie odpowiedzialna za autobus
hybrydowy, który ma osiągnąć nawet
20-% zwiększenie sprawności napędu.
To rozsądne uzupełnienie portfolio pro-
duktów, zarówno jako technologia po-
mostowa do czasu wprowadzenia na ry-
nek całkowicie elektrycznego autobusu
liniowego, jak również jako rozwiązanie
np. transportu z obszarów podmiejskich
do centrów miast.

Ponadto technologia hybrydowa
może być stosowana w pojazdach z na-
pędem konwencjonalnym, przyczynia-
jąc się do ochrony środowiska i zwięk-
szenia rentowności, ponieważ odzyski-
wana energia hamowania może być
wykorzystana np. w napędach dodatko-
wych. W zależności od potrzeb klienta
można zintegrować różne źródła ener-
gii, jak generator wysokoprężny lub
ogniwo paliwowe.

Zbudowany w ramach projektu Eco-
champs autobus hybrydowy MAN zosta-
nie przedstawiony w IV kwartale br.

W strategii rozwoju autobusów MAN
eBusy nie są wymieniane jako filar
przyszłości, prąd ma być 3. rodza-
jem napędu obok diesli i gazu. Roz-
wiązanie MAN ma być modułowe,
co trzeba także rozumieć jako na-
dające się do zastosowania w cię-
żarówkach oraz w pojazdach Scania,
a może i VW? Przed wypuszczeniem
pierwszych egzemplarzy do prób
mają być gotowe wszelkie scenariu-
sze zastosowania w różnych mia-
stach, przy infrastrukturze ładowa-
nia skoncentrowanej w zajezdniach.
Nawet przy założeniu, że będzie kil-
ka godzin czasu na pracę ładowa-
rek 150 kW, oznacza to wzrost za-
potrzebowania na moc, prowadzą-
cy do większych kosztów instalacji.
Powołany w ub. roku zespół Trans-
port Solutions ma zapobiegać takim
przypadkom, doradzając także
w sprawie tras optymalnych dla
autobusów elektrycznych, a nawet
w zarządzaniu temperaturą wnętrza,
by nagrzać je lub schłodzić przez
rozpoczęciem kursu, korzystając
z zasilania sieciowego.
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