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Drodzy Czytelnicy,
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Pojawiający się w tym numerze powiew
nowości przed IAA Hanower jest niczym
świeża bryza nadmorska, pozbawiona
spalin, a nawet CO2. Jeśli nikt się nie
śmieje z tego żarciku, to całkiem słusz-
nie. Spotkania z producentami pojazdów
użytkowych kolejno uświadamiały, jak
mizerne są postępy na drodze do bezemi-
syjnego transportu względem wymagań,
zapisanych w dokumentach unijnych.
W połowie maja Komisja Europejska
zaproponowała limity: emisja CO2 z sa-
mochodów ciężarowych w 2025 r.
o 15% mniejsza, a w 2030 r. już o 30%
mniejsza, niż w 2019 r.

Sam fakt objęcia ciężarówek ogranicze-
niami nie może dziwić, to konsekwencja
zapisów, jakie dotknęły jesienią ub. roku
samochody osobowe i lekkie dostawcze.
Tam za jednym zamachem podniesiono
poprzeczkę i uwiązano kulę u nogi, zmie-
niając procedury pomiarowe. Cykl
NEDC, mocno przestarzały, zastąpiono
WLTP trwającym dłużej, pod większymi
obciążeniami, zaczynający się przy mniej-
szej temperaturze etc. Do łożono obowią-
zek spełnienia limitów NOx w badaniach
drogowych RDE. Ponieważ wcześniej cele
(średnia 130 g CO2/km do 2015 r. i 95 g
CO2/km do 2020 r.) ustalono w oparciu
o poprzedni cykl, producenci w okresie
przejściowym korzystają z programu
przeliczeniowego CO2MPASS, który jest
pierwszym przykładem, jak pasja badacza
zwycięża ze zdrowym rozsądkiem. Temu
tematowi było poświęcone wystąpienie
p. Marii Martinez z hiszpańskiego insty-
tutu certyfikującego Applus IDIADA, na
konferencji homologacyjnej zorganizowa-
nej przez polskie przedstawicielstwo fir-
my też w maju.

Zupełnie nie negując szczytnych celów
Komisji, jeden szczegół jest wart zazna-
czenia. Hamownia do badań dopuszcza-
jących nowy model samochodu musi być
„załadowana” obciążeniami takimi, jakie
występują w czasie normalnej eksploata-
cji. To nic nowego, sposoby na ich zmie-
rzenie są znane od lat i niestety nieszcze-
gólnie dokładne. W miarę dobrze spraw-
dzają się w samochodach osobowych, gdy
w całej rodzinie można wykorzystać
pomiar współczynnika oporu powietrza,
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czy też jego iloczynu z powierzchnią czo-
łową. W pojazdach dostawczych jest kil-
ka wysokości dachu i długości nadwozia
w furgonach, każda wersja ma zupełnie
inne właściwości aerodynamiczne. Oczy-
wiście dostojne grono o tym wie i nie do-
maga się ganiania po torze z każdym
modelem, tylko skrajnymi, a dla pozosta-
łych przyjmuje się wielkości interpolowa-
ne. W rezultacie takich przybliżeń pomiar
emisji przynosi liczby, które nie mają bar-
dzo wiele wspólnego z rzeczywistością.
Podobnie jest z mikrobusami i innymi
pochodnymi furgonu, jakie wymagają
homologacji 2. stopnia: jeśli uda się prze-
konać, że zabudowa nie zmienia znaczą-
co emisji, nie trzeba powtarzać badania
na hamowni. Sztuczka nie przejdzie
w przypadku zabudowy na ramie i tu pra-
wodawca nie ma pomysłu, jak wybrnąć
z kłopotu, zalecając producentowi podwo-
zia udostępnienie metod obliczeniowych.
Stosując je, otrzymamy kolejny zestaw
liczb, które można oprawić w ramkę, bo
nie będzie z nich większego pożytku.

Jaka jest wspólna cecha tego przypad-
ku z pojazdami większej ładowności, sko-
ro ich nie stawia się na rolki? Brak
dokładnych metod obliczeniowych.
Od początku nowego roku będą obowiąz-
kowe dane energochłonności i emisji cię-
żarówek, wyliczane przez program symu-
lacyjny VECTO. Wyrażaliśmy się o nim
niedobrze, ale nie z braku szacunku,
przeciwnie: to Dzieło Wielkie. Znać po
nim, że dano badaczom wolną rękę i środ-
ki, które wykorzystali do stworzenia
gigantycznej plątaniny współczynników
korygująco-korelujących. Po ich zastoso-
waniu będzie można uzyskać każdy wy-
nik, poza tym, który byłby przydatny jako
informacja np. o realnym zużyciu paliwa.

No i VECTO sam z siebie nic nie wie,
trzeba wprowadzić doń dane najwyższej
jakości, pochodzące z certyfikowanych,
czyli drogich źródeł. Tu też najśmieszniej
(?) wypadną pomiary CxxS, które z braku
badań tunelowych są wykonywane me-
todą stałej prędkości, stareńką jak moto-
ryzacja i dokładną jak za czasów pp.
Daimlera i Benza. W tej procedurze po-
jazd jest testowany przy dwóch stałych
prędkościach, dużej i małej. Mierzy się

opory ruchu, a różnica między nimi
pozwala na oddzielenie oporu aerodyna-
micznego od oporu toczenia kół i układu
napędowego. To wszystko dzieje się na
torze, a więc przy powiewach wiatru, któ-
re można skompensować jadąc po kilka
razy w dwie strony, i różnych temperatu-
rach nawierzchni, czego już skompenso-
wać się nie da, powtarzalność jest mar-
na. Ale to nie tak, że założono jazdę w ide-
alnych warunkach: do VECTO najpierw
kasuje się wpływ bocznego wiatru, a na-
stępnie dolicza jego wpływ dla wartości
3 m/s! Współczynniki korekcji nie są oczy-
wiście tworem opracowanym specjalnie
do programu, natomiast można stwier-
dzić, że to ściema, a w pewnych przypad-
kach zupełna lipa.

Mamy taki w tym numerze: autotrans-
porter Rolfo na IVECO Stralis. Krótkie
podwozie z superniską kabiną, nad nim
kanciasty pomost, do tego dopięta
2-osiowa przyczepa, w której wszystko
rusza się w górę, dół i wzdłuż. W jakiej
konfiguracji życzą sobie zmierzyć opór
Ojcowie Założyciele: na pusto, z 4 samo-
chodami dostawczymi, 8 SUV-ami czy
10 małolitrażówkami? Na trasie do Pomi-
gliano d’Arco przez wszystkie możliwe
góry, czy do Wolfsburga po płaskim?
I po co? Jaka jest szansa, że np. w Kali-
szu ktoś pochyli się nad rubryczkami
VECTO i powie: „chłopaki, nasze Strali-
sy wyemitowały xxx g CO2/km, a mogły
o cały gram mniej?”. Jakich różnic mię-
dzy markami spodziewa się Komisja?

Wiemy na pewno, czego oczekuje
od przemysłu, który ustami ACEA odpo-
wiedział bardzo uprzejmie: cieszymy się
ogromnie, ale nie zbijemy 15% emisji
w kilka lat, a i 30% do 2030 r. wydaje się
nie do zrobienia. Może połowa?
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Wszystko, co chcielibyœcie wiedzieæ
o zasilaniu CNG/LNG
ale wstydzicie siê zapytaæ
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Gorący punkt numeru

W dniu 11.01.2018 Sejm przyjął ustawę
o elektromobilności i paliwach alternatyw-

nych. To pierwsza próba kompleksowego upo-
rządkowania rynku i systemowego przygotowa-
nia do procesu, który jest nieunikniony: pojazdy
zasilane typowymi paliwami będą musiały ustą-
pić tym, które emitują mniej szkodliwych skład-
ników spalin, zmniejszają zależność kraju od
dostaw ropy naftowej i są tańsze w eksploatacji.
Ich potencjał można wykorzystać pod warun-
kiem powszechnej dostępności ładowarek dla
samochodów elektrycznych oraz stacji tankowa-
nia gazu sprężonego lub skroplonego.

Uściślijmy, o jakim gazie mowa? Pod hasłem
CNG  jednym tchem wymienia się sprężony
metan, gaz ziemny lub gaz naturalny. Wciąż nie-
rzadko są one mylone z popularnym gazem
płynnym LPG, w czym nie pomaga podobień-
stwo skrótu LNG, oznaczającego skroplony gaz
ziemny. Obok pojawiają się jeszcze bardziej nie-
jasne nazwy biogaz i biometan, również używa-
ne zamiennie. Kto jest kim?

Metan to najprostszy węglowodór nasycony,
składający się z jednego atomu węgla i 4 ato-
mów wodoru. Dzięki takiej budowie jest dosko-
nałym paliwem: spala się łatwo i czysto, w ideal-
nych warunkach pozostawiając po sobie niedu-
żo CO2, parę wodną i mnóstwo energii! W 1 kg
metanu jest jej ok. 55 MJ, wyraźnie więcej niż
w oleju napędowym (ok. 45 MJ/kg) czy benzy-
nie (ok. 44 MJ/kg). W rzeczywistości trzeba
liczyć się także z obecnością tlenków azotu

w spalinach, natomiast cząstek stałych prawie
nie ma, bo nie mają z czego powstawać! Z tego
samego powodu nie ma produktów spalania siar-
ki czy związków aromatycznych, które są nie do
uniknięcia w przypadku zasilania benzyną lub
olejem napędowym, mieszaninami dość przy-
padkowych „ciężkich” węglowodorów.

Ze względu na tak dobre właściwości metan
od wielu lat jest wykorzystywany jako paliwo
w energetyce i gospodarce, przede wszystkim
w postaci gazu ziemnego, czyli naturalnego.
W jego skład wchodzi głównie metan; dystrybu-
torzy wprowadzają pojęcia gazu wysokometano-
wego ze śladową zawartością składników niepal-
nych oraz gazu zaazotowanego, który jest oczy-
wiście gorszy, bo azot się nie pali. Gaz ziemny
jest produktem fermentacji roślin porastających
Ziemię w dawnych epokach i wydobywa się go
z jej głębin podobnie jak ropę naftową, z jedną
ważną różnicą: może on towarzyszyć ropie, ale
nie musi. W wielu krajach są złoża gazu, a nie
ma ropy, i tam gaz ziemny jest chętnie stosowa-
ny także jako paliwo do pojazdów. Dodatkową
korzyścią jest znaczne uniezależnienie od kra-

Ustawa o elektromobilnoœci i paliwach alternatywnych zak³ada
wybudowanie do 2020 r. co najmniej 70 stacji CNG w miastach.

Dodatkowo, do 2025 r. zgodnie z unijn¹ dyrektyw¹ powstan¹
32 stacje CNG i 14 stacji LNG w przebiegaj¹cych przez Polskê

korytarzach transportowych TEN-T.

Wszystko, co chcielibyœcie wiedzieæ
o zasilaniu CNG/LNG
ale wstydzicie siê zapytaæ



Metan – naturalna moc
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jów-wydobywców ropy i ich spekulacyjnej poli-
tyki. Do tego światowe złoża gazu są znacznie
bogatsze, niż ropy. Gaz ziemny jest paliwem
z przyszłością.

Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego…
Jest tylko jeden, ale poważny feler. Metan czy

gaz ziemny zawierają dużo energii w jednostce
masy, ale wygląda to znacznie gorzej w przeli-
czeniu na jednostkę objętości. Tracą też na war-
tości opałowej w przypadku spalania w stechio-
metrycznej mieszance z powietrzem, idealnej
z punktu widzenia czystości spalin. Dlatego trze-
ba dostarczyć nieco więcej paliwa, by uzyskać
tą samą moc; dodatkowo gaz jest spalany przy
zapłonie iskrowym i proces ma mniejszą spraw-
ność, niż w silniku wysokoprężnym.

Załóżmy, że chcemy zastąpić gazem 100-lit-
rowy zbiornik ON i w obu przypadkach jest to
ok. 80 kg paliwa. Ale 80 kg metanu zajmuje ob-
jętość ponad 100 m3! Trzeba go sprężyć do 200
barów, co wymaga energii, zmniejszając przewa-
gę gazu, i umieścić w ciężkich butlach wysoko-
ciśnieniowych. Sprężone 100 m3 gazu ma obję-
tość wodną ok. 500 l, plus opakowanie, niełatwo
to zmieścić w samochodzie. Z tym wiąże się
drobna i nie do końca rozwikłana niedogodność
dla użytkowników. CNG nie jest sprzedawany
w litrach, tylko w kg lub Nm3, normalnych met-
rach sześciennych, czyli objętości, jaką zająłby
gaz nie sprężony w normalnych warunkach
otoczenia. Spalanie bywa z kolei podawane
w kg/100 km, a poziom paliwa gazowego
w zbiorniku jest wskazywany zależnie od ciśnie-
nia, co trochę utrudnia porównanie zużycia róż-
nych paliw i obliczenie zasięgu na CNG.

Właściwości gazu komplikują i podrażają bu-
dowę infrastruktury. Jeśli w okolicy są odwierty
wysokociśnieniowe, jak na południu Polski,
koszty stacji nieco się zmniejszają. Wszędzie
indziej gaz trzeba dostarczyć rurociągami, sprę-
żyć i przechować w zbiornikach, by tankowanie
przebiegało szybko i sprawnie. Niełatwo ani
sprężyć, ani utrzymać w zamknięciu małe cząs-
teczki metanu. Butle w pojeździe obniżają ładow-
ność i pogarszają wiele cech funkcjonalnych, np.
zmniejszając pojemność ładunkową, czy utrud-
niając niektóre zabudowy. Instalacja zasilania
jest dość droga i powinna być fabryczna: prze-
ciwnie niż przy LPG, nie jest opłacalna konwer-
sja na CNG starego samochodu.

Problemy techniczne są doskonałym uspra-
wiedliwieniem, jeśli nie ma się ochoty angażo-
wać w CNG. Tak było w Polsce przez długie lata,
gdy ekologiczne i ekonomiczne zalety gazu wy-
korzystywały głównie przedsiębiorstwa komuni-
kacji miejskiej z własnymi stacjami tankowania.
Tak duzi odbiorcy byli tolerowani przez mono-
polistę w dystrybucji gazu, dla którego CNG sta-
nowił minimalną część sprzedaży i nie stwarzał
szansy na rozwój biznesu. Liczba stacji ze sprę-
żonym gazem na moment przekroczyła 30 i za-

raz spadła poniżej tej liczby, gdy zamknięto
obiekty nierentowne lub w stanie technicznym
uniemożliwiającym dalszą eksploatację. Sprze-
daż pojazdów gazowych była śladowa, więc sta-
cje nie były potrzebne. Nie było stacji, więc (pra-
wie) nie kupowano samochodów gazowych, bo
gdzie je tankować? Błędne koło zamykało się
ku uciesze urzędników, którzy mogli skutecznie
stwarzać pozory działania.

Cenę za 1 Nm3 gazu ustala się na zasadzie pa-
rytetu względem 1 l oleju napędowego. Przez
lata wynosił on 0,55, co było wskaźnikiem
korzystnym dla użytkowników, nawet jeśli gaz
w ten sposób automatycznie drożał wraz z kon-
kurencyjnym paliwem, bez większego związku
z mechanizmami rynkowymi. Dlatego CNG znaj-
dował zwolenników aż do dnia 1.11.2013, w któ-
rym został obłożony akcyzą. Tę datę warto za-
pamiętać jako Dzień Bezmyślności, bo akcyzy,
choć zgodnej z wymaganiami UE, można było
uniknąć. W rozporządzeniu pozostawiono moż-
liwość przełożenia daty obowiązywania o 10 lat
do przodu, czyli do 2023 r., a następnie ubiega-
nia się o 50% obniżkę. Sejm nie skorzystał
z tego mimo protestów środowiska, a także zni-
komych wpływów z akcyzy wobec niewielkiej
sprzedaży gazu. Podwyżka cen po akcyzie moc-
no uderzyła po kieszeni tych, którzy mieli pojaz-
dy gazowe, i odstraszyła potencjalnych nowych
użytkowników. Prawdziwy cios nastąpił jednak
na początku 2015 r., kiedy parytet cenowy zwięk-
szono do 0,8. Przy CNG zostali tylko jego naj-
wierniejsi zwolennicy, nadal uzyskując oszczęd-
ności, ale już bardzo mizerne. Ostatnie 3 lata,
kiedy rynek paliwa gazowego miał największe
szanse na sukces, zostały zmarnowane.

Zerowa akcyza: gaz wstaje z kolan
Wraz z rozpoczęciem prac nad ustawą o elek-

tromobilności i paliwach alternatywnych zapo-
wiedziano starania o zniesienie akcyzy na CNG
i LNG. W dniu 20.07.2018 Sejm przyjął stosowną
poprawkę. Musi ona uzyskać akceptację na
szczeblu unijnym, ale ze względu na przychylne
podejście do gazu jako paliwa wydaje się to być
formalnością. Wystąpiono o zerową akcyzę
na 10 lat, co, wraz z zapowiadaną budową sieci
stacji, daje podstawy do stworzenia floty pojaz-
dów gazowych liczącej się w rachunku korzyści
ekonomicznych i ekologicznych.

Skąd ta miłość do gazu?
Ostatnie lata przyniosły zwiększone zaintere-

sowanie CNG na rynkach europejskich i pewne
ożywienie w Polsce. Stało się tak za sprawą norm

Rynek CNG/LNG rozwinie siê pod tymi samymi warunkami, którym
zawdziêcza sukces LPG: musi op³acaæ siê zarówno sprzedawaæ

to paliwo, jak i je u¿ywaæ. Sprzyjaj¹ce przepisy s¹ do tego niezbêd-
ne, ale nie wystarczaj¹ce.



66666

Gorący punkt numeru

czystości spalin Euro 6/VI i jednoczesnego
dążenia do ograniczenia emisji CO2 w transpor-
cie.

Diesle, oszczędniej spalając paliwo, emitują
mniej CO2 i wydają się niezbędne do spełnienia
docelowych limitów, jakie wytyczyła producen-
tom Komisja Europejska. W ich spalinach znaj-
duje się jednak dużo tlenków azotu i cząstek sta-
łych, bardzo szkodliwych dla otoczenia. Sprosta-
nie najnowszym normom wymaga zastosowania
katalizatora selektywnego SCR, działającego
przy dozowaniu roztworu mocznika, recyrkulacji
spalin EGR i filtra cząstek DPF, który trzeba
regularnie wypalać, a po pewnym przebiegu
wymienić na nowy. W pojazdach pojawiły się
3 skomplikowane, oczujnikowane, zawodne
urządzenia o znacznej masie i objętości, a także
kolejny płyn eksploatacyjny do uzupełniania. Już
przy wcześniejszych normach stwierdzono, że
najwygodniej byłoby się ich pozbyć, zwłaszcza
w pojazdach dystrybucyjnych lub komunalnych,
w których trudno uzyskać temperaturę spalin
zapewniającą konwersję tlenków azotu i regene-
rację filtra. Zasilanie gazowe jest najlepszym
sposobem, ponieważ jest to technologia opano-
wana i sprawdzona, w zupełnym przeciwieństwie
do napędów elektrycznych.

LNG, nowa nadzieja
Historycznie rzecz ujmując, nie jest taka nowa.

Gaz ziemny skroplono już w XIX w., na początku
ub. wieku istniały przemysłowe instalacje skrap-
lania, a w jego połowie zaczęto wozić LNG,
Liquified Natural Gas, tankowcami po całym
świecie. W terminalu, takim jak w Świnoujściu,
skroplony gaz można odparować i skierować do
sieci lub załadować na cysternę drogową, by
dowieźć go tam, gdzie rurociągu gazowego nie
ma i długo nie będzie.

Oczywiście do schłodzenia gazu poniżej
-163oC potrzeba sporo energii, do przewożenia
są niezbędne specjalne statki i cysterny, ale
zmniejsza on objętość ponad 600-krotnie i staje
się nośnikiem energii porównywalnym z olejem
napędowym. Można zapewnić zasięg sięgający
1600 km w ciągnikach i podwoziach klasy cięż-
kiej: ze względu na masę i wielkość zbiorników
kriogenicznych nie wydaje się możliwe ich za-
stosowanie w ciężarówkach średniej ładowności,
a tym bardziej w samochodach dostawczych.

LNG jest lepszym paliwem nie tylko ze wzglę-
du na skoncentrowanie energii. W procesie skra-
plania zostają usunięte zanieczyszczenia, dzięki
czemu jego kaloryczność jest nawet o 10% więk-
sza, niż gazu sieciowego. Czystemu spalaniu
w silnikach sprzyja wyeliminowanie siarki. Ja-
kość jest stabilna, co przekłada się na stałe osią-
gi bez nieprzyjemnych niespodzianek w trakcie
eksploatacji. To cechy potwierdzone także przez
polskich użytkowników, bardzo dobre doświad-
czenia z LNG mają warszawskie zakłady auto-
busowe.

Biometan – szansa czy mrzonka?
Metan, jak wspomnieliśmy, jest wynikiem bez-

tlenowej fermentacji masy organicznej i nie po-
trzebuje do tego setek lat. W rzeczywistości
mamy do czynienia z tym zjawiskiem na co
dzień: na wysypiskach śmieci, w oczyszczal-
niach ścieków, gospodarstwach hodowlanych
(w zbiornikach z gnojowicą) powstaje biogaz,
składający się głównie z metanu i niestety z wie-
lu zanieczyszczeń (CO2, para wodna, związki
siarki), które bardzo utrudniają stabilne spalanie.
Dlatego jest on wykorzystywany głównie do ce-
lów energetycznych.

W wielu krajach dąży się do wprowadzenia
odpowiednio oczyszczonego biogazu jako pali-
wa samochodowego. Największe osiągnięcia
ma Szwecja, dysponująca dużymi zasobami
masy zielonej, m.in. odpadami z leśnictwa. Tam
powstała pierwsza norma na biopaliwo gazowe,
dając wzór innym, przede wszystkim Niemcom
i Francji. Im chodzi o wykorzystanie odpadów
z produkcji rolniczej; celem dla wszystkich jest
niemal całkowite wyeliminowanie emisji CO2. Po-
chodząc ze źródeł w pełni odnawialnych, biome-
tan powoduje ułamek emisji w porównaniu ze
spalaniem konwencjonalnych paliw w ujęciu
całościowym, „well to wheel”. Te kilka procent
odlicza się na oczyszczenie go ze szkodliwych
dodatków i sprężenie. Może być stosowany jako
dodatek do gazu ziemnego, przystosowane sil-
niki mogą być zasilane taką mieszanką o dowol-
nym składzie, co zabezpiecza przed sezonowy-
mi spadkami dostępności biometanu.

W Polsce, biometan pojawia się wprawdzie na
pierwszych stronach Ustawy..., ale zaraz potem
znika i tak też wyglądają jego perspektywy.
Oczyszczanie biogazu do postaci biometanu jest
kosztowne, doprowadzenie do sieci gazowej
wymaga budowy rurociągów, łatwiej go wykorzy-
stać lokalnie do ogrzewania lub produkcji ener-
gii, niż do zasilania pojazdów. Pionierskie próby
w tym kierunku podejmuje przedsiębiorstwo
komunikacji miejskiej w Tychach, które chce
przejść na tabor wyłącznie gazowy, stosując jako
paliwo gaz ziemny z dodatkiem biometanu po-
chodzącego z oczyszczalni ścieków.

Biometan można skraplać, co ułatwia oddzie-
lenie metanu od zanieczyszczeń, ale dalej zwięk-
sza koszty.

LNG umożliwia budo-
wę zupełnie nowego
polskiego rynku ga-
zowego, wyrównując
białe plamy wynika-
jące z nierównomier-
nego rozwoju sieci
przesyłowej. Skroplo-
ny gaz może sprowa-
dzać każdy, kto dys-
ponuje specjal is -
tyczną cysterną, więc
pojawia się konku-
rencja sprzyjająca ob-
niżce cen.
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1. Pojazdy gazowe są drogie, ciężkie i kłopotliwe w eksploatacji, więc nigdy na siebie nie zarobią.

Prawdy i mity o zasilaniu CNG i LNG

Cena zakupu rzeczywiście jest wyższa, szczególnie po-
jazdów na LNG. Wpływa na to fakt, że jest dosłownie
paru światowych dostawców zbiorników kriogenicz-
nych. Można oczekiwać, że ceny będą malały, ale dyk-
tuje je także technologia. W tym przypadku nie traci się

jednak na ładowności, ponieważ masa zbiorników jest
kompensowana przez usunięcie układu SCR+DPF.

Według kalkulacji IVECO, rata leasingowa za Stralisa NP 460 może być
blisko 2-krotnie wyższa, niż za klasyczny ciągnik (przy 5-letnim okresie
spłaty i 130 tys. km rocznego przebiegu). Droższe ubezpieczenie też się
do tego dokłada. Ale niższe koszty paliwa zwracają to każdego roku kwotą
ok. 2,7 tys. euro/pojazd. Średniej wielkości flota, z własną stacją LNG,
może zarobić majątek.

W mniejszych pojazdach, gdzie są wprowadzane butle gazowe zamiast
tworzywowych zbiorników paliwa i lżejszych układów oczyszczania spa-
lin, ładowność zmniejsza się, a różnica w cenie pozostaje. Według symu-
lacji IVECO, gazowy Eurocargo przy przebiegu 120 tys. km rocznie zara-
bia na siebie i w 5-letnim okresie przynosi ponad 20 tys. euro oszczędno-
ści. Nie będzie jednak łatwo uzyskać takie przebiegi w komunalnych czy
budowlanych Eurocargo, szansą jest zdobycie zamówień, które w prze-
targu uwzględniają aspekt ekonomiczny.

Jeśli porównać Daily Natural Power z analogiczną wersją dieslowską,
jest cięższy o 200-250 kg, zależnie od pojemności butli gazowych. Bar-
dzo przydałoby się upowszechnienie furtki prawnej, dzięki której pojazdy
ekologiczne będą mogły mieć DMC 4,25 t, wciąż korzystając ze wszyst-
kich przywilejów 3,5-tonówek. Jest w tej sprawie dyrektywa unijna, są roz-
porządzenia ministerialne, ale bez aktów wykonawczych.

Jedynym kłopotem eksploatacyjnym jest zakaz samodzielnego tanko-
wania gazu przez nieprzeszkolonego kierowcę. Jeśli poznał on już tę nie-
skomplikowaną procedurę, poradzi sobie bez problemu. Istotne jest, by
zapewnić sobie gaz dobrze osuszony, w przeciwnym razie trzeba liczyć
się z zacinaniem zaworów w zimie na skutek zamarzania wytrącającej się
wilgoci.

2. Eksploatacja pojazdów gazowych wiąże się z dodatkowymi kosztami, które pochłoną zysk z tańszego
paliwa.

Ze względu na wyższą cenę,
droższe będą zależne od niej
koszty, np. ubezpieczenia.
Większy wydatek wiąże się
także z przeglądami rejestra-

cyjnymi. Istotny składnik kosz-
tów stanowią przeglądy zbiorni-

ków, które podlegają pod dozór techniczny.
Poza okresowymi oględzinami stanu, wg obec-
nych przepisów muszą przechodzić także pró-
bę szczelności po 10 latach.

Co do przeglądów okresowych związanych
z wymianą oleju silnikowego i świec, gaz ma
na to dwojaki wpływ. Trochę szkodzi ze względu
na przewlekły proces spalania, który powoduje
silne nagrzewanie świec i gniazd zaworów oraz
degradację cieplną oleju. Azot zawarty w gazie
może spowodować zakwaszenie oleju. Z drugiej
strony, gaz nie osadza nagaru na świecach i nie

Miesiêczne koszty 1 pojazdu LNG Diesel Ró¿nica
Rata leasingowo-serwisowa 2030 1097 -933
Paliwo 1586 2793 1207
AdBlue 0 44 44
Ubezpieczenie 355 258 -97
Razem 3971 4192 221

Oszczêdnoœci w ci¹gu roku dla 1 pojazdu LNG: ok. 2700
Oszczêdnoœci dla floty 20 pojazdów LNG
przez 5 lat:  ok 270 000
Z uwzglêdnieniem wyeliminowania
kradzie¿y paliwa (2% zu¿ytego ON): ok. 332 000

CNG Diesel Ró¿nica
Cena pojazdu (netto) 61 100 45 000 -16 100
Koszt rejestracji 250 100 -150
Wartoœæ koñcowa 6480 7200 -720
Koszt do sfinansowania 54 870 37 900 -16 970

Miesiêczne koszty 1 pojazdu
Paliwo 1052 1714 662
AdBlue 0 36 36
Ca³kowity koszt paliwa 1052 1750 698
Oszczêdnoœæ paliwa („wycieki” 2%) 34 0 34
Ubezpieczenie 165 114 -51
TCO 2567 2900 333

wymywa oleju ze ścianek cylindra, ani nie zanie-
czyszcza go sadzą, co widać przy każdym po-
miarze poziomu: na miarce jest nieskazitelnie
przezroczysty. Lepiej stosować dobre gatunki
oleju, lub takie opracowane specjalnie do silni-
ków gazowych, z większą rezerwą alkaliczną
i odpornością temperaturową.

Szacunkowe TSzacunkowe TSzacunkowe TSzacunkowe TSzacunkowe TCO (w euro) dla IVECO Eurocargo NPCO (w euro) dla IVECO Eurocargo NPCO (w euro) dla IVECO Eurocargo NPCO (w euro) dla IVECO Eurocargo NPCO (w euro) dla IVECO Eurocargo NP
po 5 latach i 120 tys. km rocznego przebiegu.po 5 latach i 120 tys. km rocznego przebiegu.po 5 latach i 120 tys. km rocznego przebiegu.po 5 latach i 120 tys. km rocznego przebiegu.po 5 latach i 120 tys. km rocznego przebiegu.

Oszczędność dzięki
zasilaniu gazowemu
potwierdza się w wie-
lu polskich firmach
komunalnych. Nie są
do tego potrzebne
wielkie przebiegi ,
bardziej dobry gospo-
darz i rozsądni kie-
rowcy.

przy cenie CNG/LNG bez akcyzy i przy cenie CNG/LNG bez akcyzy i przy cenie CNG/LNG bez akcyzy i przy cenie CNG/LNG bez akcyzy i przy cenie CNG/LNG bez akcyzy i opłaty dystrybucyjnejopłaty dystrybucyjnejopłaty dystrybucyjnejopłaty dystrybucyjnejopłaty dystrybucyjnej

Szacunkowe TSzacunkowe TSzacunkowe TSzacunkowe TSzacunkowe TCO (w euro) dla IVECO Stralis NP 460CO (w euro) dla IVECO Stralis NP 460CO (w euro) dla IVECO Stralis NP 460CO (w euro) dla IVECO Stralis NP 460CO (w euro) dla IVECO Stralis NP 460
w kontrakcie 5-letnim przy 130 tys. km rocznegow kontrakcie 5-letnim przy 130 tys. km rocznegow kontrakcie 5-letnim przy 130 tys. km rocznegow kontrakcie 5-letnim przy 130 tys. km rocznegow kontrakcie 5-letnim przy 130 tys. km rocznego
przebiegu.przebiegu.przebiegu.przebiegu.przebiegu.

Oszczêdnoœci TCO w ci¹gu roku dla 1 pojazdu: ok. 4000
Oszczêdnoœci TCO w okresie eksploatacji: ok. 20 000
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Według ostatnich wyliczeń PGK Śrem, tańsze
paliwo do gazowych samochodów komunalnych
obniża koszty eksploatacyjne średnio o ok. 26%
w porównaniu do zasilania ON. Natomiast dodat-
kowe koszty (wyższa cena zakupu, przeglądy
i badania techniczne instalacji gazowych, próby
szczelności i ciśnienia zbiorników) podwyższają

je o 11-12%. Dla gazowych pojazdów komunal-
nych wykonujących pracę w gminach miejsko-
wiejskich zakłada się koszty eksploatacyjne niż-
sze o 14-15%, gdy porównać je do podobnych
na ON. Najlepsze wyniki uzyskuje IVECO Daily,
którego koszt tankowania jest niższy o 36%
od podobnego diesla.

Decydując się na CNG, pozo-
stajemy przy silniku spalino-
wym z wszystkimi jego wada-
mi: małą sprawnością, emisją
szkodliwych składników spa-

lin, hałasem, skomplikowanym
układem przeniesienia napędu.

Napęd elektryczny ma w porównaniu z nim
wszelkie zalety i tylko jedną wadę: w żadnej
kategorii transportu nie ma obecnie rozwiązania
zdolnego zastąpić pojazdy spalinowe. Nie zano-
si się też, by w najbliższym 10-leciu użytkowe
pojazdy elektryczne osiągnęły konkurencyjną
cenę, zasięg, ładowność, a przede wszystkim
czas ładowania. Wprowadzane obecnie pojazdy
elektryczne trzeba traktować jako prototypy,
które dopiero przetrą drogę do szerszego zasto-
sowania w miastach.

Na większe dystanse CNG pozostanie jeszcze
długo jedyną alternatywą dla diesla, a w trans-

6. Silniki gazowe nie mają perspektyw i zostaną nieuchronnie wyparte przez napęd elektryczny.

porcie dalekim jest nią LNG. Obie technologie
są znane, sprawdzone i opanowane pod każdym
względem, z serwisem włącznie. Nie stracą na
wartości, dopóki na 100 kg gazu da się przeje-
chać dużo dalej, niż na energii ze 100 kg baterii.

Wbrew powszechnemu mniemaniu, infrastruk-
tury elektrycznej nie buduje się szybciej, niż
gazowej.

IVECO ma własne
rozwiązanie zasilania
bateryjnego Dai ly,
stosując ogniwa so-
dowe lepiej znoszące
liczne cykle ładowa-
nia, o większej po-
jemności i łatwiejsze
w recyklingu niż lito-
wo-jonowe.

5. Kupując ciężarową flotę gazową, jestem skazany na markę IVECO i ograniczony wybór pojazdów.

Sięgając do oferty europejskich producentów, można bez problemu skompletować mieszaną flotę fabrycz-
nie nowych pojazdów użytkowych. Znajdziemy tam co najmniej 3 małe samochody dostawcze, 3,5-tono-
wego vana, dwie inne marki ciężarówek do średniej i ciężkiej dystrybucji oraz dwie dalekodystansowe,
a nawet podwozie komunalne z kabiną niskowejściową.

4. Nie zatankuję gazu, jak wyjadę za granicę.

Wręcz przeciwnie: każdy z naszych krajów sąsiedzkich ma dużo lepiej rozwiniętą sieć stacji CNG, a nawet
LNG. W Niemczech jest ponad 900 stacji, w Czechach ponad 170. To samo dotyczy Skandynawii. Bez
problemu uzupełnimy gaz na Ukrainie, pojedyncze stacje są na Białorusi i w krajach bałtyckich. Jadąc
dalej, nie staniemy bez paliwa we Francji, Hiszpanii ani krajach Beneluxu. To Polska jest obecnie białą
plamą na gazowej mapie Europy!

Ze względu na wielkość i masę zbiorników z gazem zapas paliwa jest kompromisem między zasięgiem
a ładownością. Nie jest możliwe przejechanie aż tak długiego dystansu, jak podobnym samochodem
z silnikiem wysokoprężnym, ale może nie jest to potrzebne? Zasilanie CNG nie jest rozwiązaniem uniwer-
salnym, najlepiej sprawdza się na krótkich trasach, po których pojazd wraca do bazy. Może opłaci się
zainstalować tam własną sprężarkę lub stację LNG? W Polsce działa obecnie jedynie 26 stacji CNG (oraz

3 stacje LNG, w tym tylko jedna ogólnie dostępna), ale także ok. 300 prywatnych instalacji sprężarkowych
używanych przez małe floty gazowe. Uwzględniając nakłady na energię i obsługę sprężarek, taki CNG wciąż

jest najtańszy!
Planowany rozwój sieci ogólnie dostępnych stacji CNG powinien położyć kres tym kłopotom. W myśl założeń unijnych,

maksymalna odległość między nimi na korytarzach tranzytowych nie powinna przekroczyć 150 km, a dla stacji LNG 400 km.

3. Pojazdy gazowe mają ograniczony zasięg, stacje tankowania są w Polsce nieliczne, niewygodnie usytu-
owane, nie pracują całą dobę.



Metan – naturalna moc

99999

10. Metan jest gazem cieplarnianym, znacz-
nie bardziej szkodliwym pod tym względem
niż CO2.

To prawda, ale nawet uwzględ-
niając wycieki metanu  w cza-
sie transportu czy tankowa-
nia, a także śladowe ilości
wydostające się w spalinach,

i tak bilans wypada na jego
korzyść. Przy tym, wyciek benzy-

ny czy ON powoduje skażenie gleby, a metan
ulatnia się nie robiąc krzywdy otoczeniu, jest
bowiem zupełnie nieszkodliwy dla zwierząt czy
roślin.

9. Pojazdy gazowe przywiązują do serwisów firmowych „do końca życia”.

IVECO opracowało kontrakty serwisowe także dla swoich gazowców i warto z nich skorzystać. Ze względu
na skromną flotę pojazdów gazowych na naszych drogach niezależne warsztaty specjalizujące się
w ich obsłudze są bardzo nieliczne, a jakość usług pozostawia wiele do życzenia.

8. Pojazdy gazowe szybko tracą na wartości i mogą być kłopotliwe w odsprzedaży na rynku wtórnym.

Rynek wtórny pojazdów gazowych już istnieje, duża część pojazdów zasilanych CNG została do nas spro-
wadzona zza granicy. Nie wiadomo, ile ich jest dokładnie ze względu na ułomność systemu rejestracyjne-
go, do którego wygodniej było podawać ogólnie „gaz” nie wnikając, czy chodzi o CNG, czy LPG. Z od-
sprzedaniem samochodu kupionego u dealera w Polsce nie powinno być większego kłopotu. Jeśli pro-
gram paliw alternatywnych rozwinie się choćby częściowo zgodnie z planem, należy spodziewać się

dużego popytu na pojazdy gazowe ze znaną historią. Wartość rezydualna obecnie jest niższa, niż diesli,
ale można oczekiwać odwrotnej tendencji w miarę kolejnych ekologicznych ograniczeń wjazdu do miast. Teraz

z pomocą przychodzą producenci, oferując opcję gwarantowanego wykupu.

7. Pojazdy gazowe są niebezpieczne ze względu na ryzyko pożaru lub eksplozji gazu.

Jednej z przyczyn opornego wprowadzania CNG upatrywano w postawie tych kierowców, którzy nie mogli spuszczaæ
„oszczêdnoœci” ze zbiorników i robili wszystko, by popsuæ gazowcom opiniê. Jeœli tak by³o, to sporadycznie i ten

argument jest ju¿ nieaktualny. Firmy wdra¿aj¹ce gaz zgodnie raportuj¹, ¿e kierowcy s¹ zaanga¿owani w obni¿enie
kosztów, a odlewanie paliwa jest uwa¿ane w tym œrodowisku za kradzie¿, a nie przejaw sprytu. Ale fakt, ¿e gazu

nie da siê ukraœæ na ¿adnym etapie transportu czy magazynowania, mo¿na przeliczyæ na czysty zysk przewoŸnika.

Zupełnie błędne mniemanie, podsycane przez przypad-
ki wybuchu metanu w kopalniach. CNG jest jednym
z najbezpieczniejszych paliw, co wynika z właściwości
metanu. Jako gaz lżejszy od powietrza, w razie nie-
szczelności po prostu szybko się rozprasza. Mieszan-

ka z powietrzem jest wybuchowa tylko w bardzo wąskim
przedziale składu, który może zaistnieć w zamkniętej prze-

strzeni kopalni, ale nie w wentylowanym garażu. Pojazdów na CNG nie
dotyczą zakazy wjazdu stawiane przed LPG.

Wysokie ciśnienie, pod jakim jest przechowywany gaz, bardziej sprzyja
bezpieczeństwu, niż szkodzi: cała instalacja jest wytrzymała i podlega dro-
biazgowej kontroli zarówno w trakcie produkcji, jak i eksploatacji. Rzadkie
przypadki pożarów autobusów gazowych tylko w pojedynczych przypad-
kach są związane z wadami technicznymi zasilania CNG, a i te wynikają
z błędu człowieka. Jeśli ogień sięgnie butli, działa bezpiecznik topikowy,
następuje szybki upust gazu, który wypala się bez wybuchu.

Butle gazowe są sprawdzane ciśnieniem 250
barów, znacznie wyższym, niż robocze. W po-
jeździe są chronione stalowymi osłonami. Nie-
wielka nieszczelność spowoduje rozprężenie
metanu, a to jego oziębienie i powstanie kor-
ków lodowych. Do pożaru jest bardzo daleko.
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P oczątki zaangażowania IVECO w pojazdy
zasilane CNG datują się na 1996 r., gdy za-

proponowano pierwsze gazowe śmieciarki i au-
tobusy miejskie. Wkrótce dołączyły do nich cię-
żarówki dystrybucyjne. Decyzja miała oparcie
w popularności gazu we Włoszech, gdzie jest
najwięcej stacji CNG w Europie i najliczniejsza
flota samochodów osobowych spalających to
czyste paliwo. Lokalne doświadczenia wykorzy-
stano w krajach, w których IVECO ma mocną
pozycję rynkową i zakłady produkcyjne, dostar-
czając w Hiszpanii gazowe śmieciarki, we Fran-
cji ekologiczne autobusy, Niemcom pojazdy dys-
trybucyjne CNG.

Obecnie firma ma najszerszą gamę pojazdów
użytkowych zasilanych gazem naturalnym. Obej-
muje ona samochody dostawcze Daily Natural
Power o DMC od 3,5 do 7 t, ciężarówki średniej
ładowności (11-16 t DMC) Eurocargo NP oraz
Stralisy NP, które mogą pracować w 40-tonowych
zestawach. Autobusowy dział koncernu propo-
nuje gazowe pojazdy wszystkich klas: od Daily
Minibusa NP po autokar Crossway LE NP. Korzy-
stają z nich przewoźnicy z krajów, w których
łatwo o sprężony lub skroplony metan, a różnica
ceny gazowego paliwa względem oleju napędo-
wego sprzyja obniżeniu kosztów eksploatacji.
Te dwa warunki wcale niełatwo spełnić naraz!
Mimo spójnej polityki unijnej co do paliw alter-
natywnych, na europejskiej mapie stacji CNG/
LNG wciąż są białe plamy. Na ceny wpływa tak
wiele czynników, że okresowo gaz staje się mało
konkurencyjny dla ON i natychmiast zmniejsza
się zainteresowanie.

Dlatego IVECO przyjęło kompleksowy pro-
gram, który rozpoczyna się od pojazdów zopty-
malizowanych do wybranych zadań, ale obejmu-
je także wsparcie przyszłych użytkowników
poradami technicznymi i ekonomicznymi przed
rozpoczęciem eksploatacji oraz niezawodny ser-
wis. Gaz może być mniej lub bardziej opłacalny,
ale nigdy nie może być problemem!

Wiążą się z tym pewne ograniczenia np. co
do dostępności wersji silnikowych. IVECO Daily
Natural Power może mieć tylko jeden silnik 3-
litrowy o mocy 100 kW (136 KM) i momencie

IVECO konsekwentnie ciœnie na gaz

obrotowym 350 Nm rozwijanym od 1500 obr./min.
Bazując na konstrukcji silnika wysokoprężnego
o takiej samej wielkości, gruntownie go zmodyfi-
kowano pod kątem wydajnego spalania gazu,
uzyskując parametry nie odbiegające od tych,
jakie mają diesle w Daily. Czystość spalin jest bez-
konkurencyjna: o 76% mniej cząstek stałych, 12%
mniej NOX, 3% mniej CO2 w porównaniu z 150-
konnym dieslem z wszelkimi katalizatorami i filt-
rami, a do tego nawet o 4 dB cichsza praca.

Silnik gazowy ma inną charakterystykę mo-
mentu obrotowego, który wolniej przyrasta, co
kierowca może odczuć jako „mułowatość” przy
przyspieszaniu. Dlatego IVECO proponuje do
Daily NP skrzynię automatyczną HI-Matic. Dzię-
ki 8 przełożeniom i szybkiej zmianie biegów
samochód zawsze pracuje w optymalnym zakre-
sie prędkości obrotowych, co skutkuje płyn-
niejszą jazdą i obniżeniem zużycia paliwa.

Daily Natural Power ma butle gazowe zamon-
towane po obu stronach ramy i między podłuż-
nicami, poniżej jej poziomu, tak że nie wpływają
na pojemność ładunkową furgonów, czy wyso-
kość lub długość zabudowy podwozi. Liczba
butli zależy od rozstawu osi i wykorzystania opcji
dodatkowych zbiorników na tylnym zwisie; za-
pas przewożonego gazu wynosi w związku z tym
od 168 do 302 l. Zasięg jest określany na od 200
do 400 km, użytkownik może dopasować pojem-
ność butli do swojego trybu eksploatacji. Oczy-

IVECO stosuje w po-
jazdach gazowych
stalowe but le na
CNG. Takie są naj-
cięższe, ale też naj-
bardziej odporne na
warunki eksploatacji,
w tym sól  drogową,
gdy jeżdżą podwie-
szone pod podwo-
ziem. Butle kompozy-
towe są znacznie
droższe.

IVECO powo³uje siê na doœwiadczenia z eksploatacji blisko 30 tys.
pojazdów u¿ytkowych zasilanych CNG wprowadzonych w ci¹gu

20 lat, przez jakie anga¿uje siê w wykorzystanie tego paliwa.
To wci¹¿ ma³a czêœæ ca³kowitej produkcji koncernu, który, mocno

promuj¹c gaz, uprzedza: to nie jest rozwi¹zanie dla ka¿dego!
Z technicznego punktu widzenia mo¿na zast¹piæ nim inne paliwa,

lecz rzecz w tym, by zastosowaæ go tam, gdzie jest to uzasadnione
zarazem przez rachunek ekonomiczny i korzyœci dla œrodowiska.
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wiście wpływa to także na ładowność. Gazowy
Daily może (poza wersją 7-tonową) mieć także
14-litrowy zbiornik benzyny, przełączając się
automatycznie na zasilanie nią po wyczerpaniu
gazu. Silnik ma wtedy moc ograniczoną do
82 KM, da się tak przejechać ok. 80 km, do naj-
bliższej stacji CNG.

Najnowszy Daily NP HI-Matic otrzymał tytuł
„Międzynarodowego Vana roku 2018” wraz ze
swymi niskoemisyjnymi braćmi, Daily Electric
i Daily 2,3 RDE. Jedno trzeba podkreślić: to nie
jest żaden eksperyment, gazowe Daily kolejnych
generacji jeżdżą od lat w polskich firmach komu-
nalnych i dystrybucyjnych, nigdzie nie sprawiają
kłopotów technicznych. Dostęp do gazu i jego
cena to osobny temat, częściowo poza zasię-
giem producenta. IVECO ma partnerów goto-
wych zainstalować klientowi prywatną sprężarkę
gazu, napełniającą zbiorniki pojazdów np.
w nocy po zjechaniu do bazy. W Polsce jest nim
firma BRC.

IVECO Eurocargo to przedstawiciel segmen-
tu średniego. Z gamy tego popularnego modelu
producent wybrał wersje o DMC 12 t i 16 t,
wyposażając je w silniki Tector 6 NP, 6-cylindro-
we o pojemności skokowej 5,9 l, mocy 150 kW
(204 KM) i momencie obrotowym 750 Nm od
1400 obr./min. Są to osiągi podobne jak w dies-
lu; moment jest nieco mniejszy i osiągany
wyżej, niż w Tectorze 7 220 KM, więc w tym przy-
padku jest zalecana skrzynia automatyczna Alli-
son. Poza naturalnymi korzyściami, jakie przyno-
si ona w ruchu miejskim (m.in. mniejszy wysiłek
kierowcy i wyeliminowanie zużycia sprzęgła),
dodatkową jest efekt wzmocnienia momentu sil-
nika przez przetwornik hydrokinetyczny przy
ruszaniu. Alternatywą jest skrzynia ręcznie ste-
rowana 9-biegowa, wkrótce uzupełni ją także
6-biegowa, bo w większości zastosowań tyle
przełożeń wystarczy przy mocnym i elastycznym
silniku. Pojawią się także modele o DMC 8 i 10 t.

IVECO widzi gazowe Eurocargo przede
wszystkim w służbach komunalnych i rzeczywiś-
cie chętnie korzystają one z tych podwozi,
zwłaszcza w śmieciarkach. Ułatwiając zabudo-
wę, proponuje się różne warianty rozmieszcze-
nia butli. Standardowo są montowane po 3 z obu
stron ramy, o łącznej pojemności 480 l, zapew-
niając zasięg ok. 400 km. Nowym rozwiązaniem
są 3 butle po 140 l (na 300 km) na stelażu za
kabiną. Można stosować tylko te, zostawiając
wolne miejsce na ramie, co jest przydatne m.in.
w zamiatarkach z rozbudowanym napędem
szczotek. Butle za kabiną można również łączyć
z zestawem standardowym, uzyskując najwięk-
szy dostępny w gazowym Eurocargo zasięg
do 750 km. Jeśli jest potrzebne miejsce na
osprzęt nadwozia tylko po jednej stronie ramy,
po drugiej montuje się 3 butle 80-litrowe: 420+
240 l gazu daje zasięg 550 km.

Zaleta niskiego hałasu dotyczy także tego
modelu, który ma dodatkowo opcjonalny tryb

pracy Silent (72 dB w odległości 7,5 m, przy
ograniczonej maksymalnej prędkości obrotowej
silnika). Dzięki temu część pracy można wyko-
nać wcześnie rano lub późnym wieczorem, uni-
kając korków, a nie budząc mieszkańców.

W segmencie transportu ciężkiego IVECO ofe-
ruje model Stralis NP. U początków jego historii
jest ważne wydarzenie związane z polskim klien-
tem, PGK w Śremie. Przedsiębiorstwo używało
kilku ciężarówek komunalnych różnej wielkości
na gaz ziemny i własnej stacji sprężarkowej,
a poszukiwało ekologicznego rozwiązania trans-
portu odpadów do zakładu utylizacji. Uzyskując
wsparcie finansowe takiej inwestycji, na począt-
ku 2015 r. kupiono ciągnik siodłowy Stralis przy-
stosowany do zasilania gazem sprężonym lub
skroplonym. Wkrótce potem śremska firma sta-
ła się właścicielem pierwszej w Polsce stacji
LNG, wyposażonej w moduł regazyfikacji, w któ-
rym powstaje CNG do tankowania pozostałych
pojazdów PGK, a także należących do klientów
zewnętrznych. To było modelowe przedsięwzię-

Niezależnie od roz-
stawu osi podwozi
gazowych Eurocargo
butle z CNG są poło-
żone w tej  samej
pozycj i  względem
kabiny, co ułatwia
pracę firmom nadwo-
ziowym. Możliwości
zabudowy są takie
same, jak przy kla-
sycznym zasilaniu.

Zgodnie z dyrektyw¹ unijn¹ powsta³ plan rozwoju polskiej floty nisko-
emisyjnej. Ma ona obejmowaæ 54 tys. pojazdów CNG i 3 tys. LNG
w 2020 r. Ustawa o „Elektromobilnoœci i...” nak³ada na samorz¹dy
obowi¹zek zlecania zadañ publicznych (poza transportem zbioro-

wym) podmiotom, które wykorzystuj¹ do tego co najmniej 30%
pojazdów elektrycznych lub napêdzanych gazem ziemnym.
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cie, w którym firma zapewniła sobie dostawy
gazu i sposób na jego dystrybucję, uniezależnia-
jąc się od sieci przesyłowych i łaski państwo-
wych monopolistów. Ze względu na otwartość
na innowacje i wymianę informacji do PGK
ruszały pielgrzymki z innych przedsiębiorstw
komunalnych, a Śrem stał się na kilka lat stolicą
polskiego gazu. Jeśli nie ma dotąd naśladow-
ców, to głównie dlatego, że taka stacja z gazem
obu rodzajów stanowi pokaźny wydatek, liczony
w setki tysięcy euro.

Cursor 8 NP miał wersje o mocy 270, 300 i 330
KM, wystarczającej do gazowych pojazdów
komunalnych, ale za małej nawet w dystrybucji
regionalnej. Potwierdziły to próby ciągników
u operatorów obsługujących transport IKEA.
W 2016 r. IVECO wprowadziło nowy gazowy sil-
nik 8,7-litrowy Cursor 9 o mocy 294 kW (400 KM)
i momencie 1700 Nm, wkraczając w segment
transportu dalekiego. Stralis NP z tym silnikiem

przeszedł pomyślnie próby praktyczne przepro-
wadzone przez firmę transportowo-spedycyjną
LINK na typowej trasie jej klienta. Zestaw z ga-
zowym ciągnikiem pokonywał co najmniej 1 tys.
km pomiędzy tankowaniami LNG, uzyskując ok.
15% oszczędności na kosztach paliwa. Mając
długoterminowe umowy na dostawy skroplone-
go gazu, przewoźnik mógłby oszczędzić ponad
20%, szybko pokrywając składniki kosztów eks-
ploatacji droższe niż w dieslu. Zmniejszono tu
wpływ wymagań obsługowych, wydłużając prze-
bieg międzyprzeglądowy do 75 000 km. Nie było
zastrzeżeń ze strony kierowców, którzy mieli do
dyspozycji komfortową kabinę AS i zautomaty-
zowaną skrzynię biegów AS-Tronic.

Koniec 2017 r. przyniósł premierę najnowsze-
go Stralisa NP 460, opracowanego z myślą
o przewozach długodystansowych. Nowy model
jest dostępny jako ciągniki i podwozia w różnych
układach, w tym do zestawów Mega i przewo-
zów pod ADR. To warto podkreślić, przez pewien
czas przepisy o transporcie materiałów niebez-
piecznych nie dopuszczały pojazdów gazowych,
obecnie wykluczają je tylko z ładunków katego-
rii EX.

W nowym modelu wprowadzono silnik IVECO
Cursor 13 NP, opracowany pod kątem wysokich
osiągów w najbardziej wymagających warun-
kach eksploatacji: moc maksymalna to 460 KM
(338 kW), moment obrotowy 2000 Nm od 1100
obr./min. Zapewniono przy tym najniższe możli-
we zużycie paliwa dzięki zoptymalizowanemu
procesowi spalania stechiometrycznej mieszan-
ki gazu, przy stopniu sprężania 12:1. Tak wyso-
ka (jak na silnik z zapłonem iskrowym) wartość,
sprzyjająca sprawności, wynika z właściwości
metanu, który ma liczbę oktanową 130 dużo
większą niż benzyna i jest mniej skłonny do sa-
mozapłonu. IVECO dodało też układ kontroli
spalania stukowego, który chroni silnik i katali-
zator przed skutkami wypadania zapłonów. Cho-
dzi tu głównie o zwiększenie tolerancji na różni-
ce w parametrach paliwa, ułatwiając stosowanie
biometanu. Drugie rozwiązanie to układ reakcyj-
nej kontroli przepływu powietrza, regulujący mo-
ment obrotowy silnika w trakcie zmiany biegów.
Zapewnia on szybką zmianę przełożenia przy
minimum utraty prędkości, co poprawia osiągi.

Wtryskiwacze gazu o dużej przepustowości,
szynę paliwową, tłoki i turbosprężarkę zaprojek-
towano tak, by uzyskać moc i moment obrotowy
wymagane w transporcie dalekim i budowlanym.
Zwiększono trwałość silnika, przebiegi między-
przeglądowe wydłużono do 90 000 km (wymia-
na świec co 180 tys. km) w celu zapewnienia
wysokich osiągów przy jak najrzadszych prze-
stojach. Układ oczyszczania spalin jest oparty na
kompaktowym i lekkim trójfunkcyjnym kataliza-
torze, który nie wymaga regeneracji ani stoso-
wania dodatków do paliwa, co przekłada się na
korzyści pod względem funkcjonalności i ładow-
ności, a także na skrócenie czasu obsługi.

Przykład PGK Śrem wykazuje, że „zielona logistyka” odpadów komu-
nalnych nie jest dla operatora żadnym poświęceniem. Jeśli przedsię-
biorstwo zbuduje nawet niewielką flotę gazową, ma pod kontrolą cenę
paliwa i może go sprzedawać, uzyskuje spore oszczędności na kosz-
tach eksploatacji.

PGK Śrem można
uznać za pierwszy
przypadek, w którym
zastosowanie paliwa
alternatywnego zo-
stało wsparte akcjami
PR. Wcześniejsze, jak
i wiele późniejszych,
nie miały tego szczęś-
cia. Pojazdy zasilane
gazem są słabo wi-
doczne na drogach,
więc nie mogą świe-
cić przykładem.
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Kriogeniczny zbiornik paliwa jest w stanie
utrzymać gaz w stanie ciekłym przez co naj-
mniej 5 dni, w sprzyjających warunkach na-
wet 2 tygodnie. W razie dłuższego przestoju,
lub do obsługi technicznej, LNG spuszcza się
do przewoźnego zbiornika, który może służyć
także jako awaryjna stacja paliwowa.

Czas uzupełniania LNG jest podobny, jak ole-
ju napędowego. Zapięcie końcówki jest tylko
trochę bardziej złożone, zaleca się zakładać
rękawice ochronne i osłonę twarzy. Przeszko-
lony kierowca może tankować samodzielnie.

Całkowity koszt posiadania Stralisa NP 460 jest nawet o 9% niższy w porównaniu z samochodem z silnikiem wysokopręż-
nym, przy lepszej dynamice i osiągach. To więcej niż w Stralisie NP 400, który oferował 7% oszczędności pod tym wzglę-
dem. W obu modelach są dostępne największe kabiny AS; ogrzewanie niezależne jest zasilane olejem napędowym.

Przewoźnik,  który
chciałby tankować
flotę ok. 20 pojazdów
LNG, nie musi prze-
budowywać bazy.
Stacja zajmuje nie-
dużą powierzchnię,
a dostawcy obiecują
jeszcze je zminimali-
zować. Pobór energii
to pojedyncze dzie-
siątki kW. PGK Śrem
bez problemu zain-
stalowało swoją przy
wysypisku w Mate-
uszewie, na tyle blis-
ko A2, że łatwo tan-
kować pojazdy w ru-
chu międzynarodo-
wym.

Stralis NP 460 jest pierwszym samochodem
ciężarowym zasilanym gazem ziemnym, który
wyposażono w 12-biegową zautomatyzowaną
skrzynię HI-TRONIX najnowszej generacji. Za-
awansowana technologicznie, o sprawności
99,7%, wyróżnia się wyjątkową trwałością, a tak-
że najlepszą w swojej klasie rozpiętością przeło-
żeń 16,7 oraz stosunkiem przenoszonego mo-
mentu obrotowego do masy. Nowa przekładnia
zmienia biegi o 10% szybciej niż poprzednia, ma
w opcji dodatkowe funkcje, jak tryb rozkołysania
i 4 biegi wsteczne, umożliwia współpracę
z nowymi przystawkami odbioru mocy. Skrzynia
HI-TRONIX jest standardowo wyposażona w zin-
tegrowany zwalniacz hydrauliczny i funkcję
wspomagania ruszania na wzniesieniu.

Oprócz konstrukcji silnika, do wyjątkowo
niskiego spalania przyczyniają się: układ oceny
stylu jazdy DSE służący do monitorowania i dos-
konalenia zachowania kierowcy, ogranicznik
prędkości i momentu obrotowego EcoSwitch
oraz system EcoFleet zapewniający efektywną
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zmianę przełożeń. Wprowadzono także układ
HI-Cruise wspomagający kierowcę w przewi-
dującym sterowaniu układem napędowym
z uwzględnieniem warunków jazdy i topografii
terenu, znanym dzięki pozycjonowaniu GPS.
Udoskonalono funkcję Eco-roll rozłączającą na-
pęd na zjazdach, zoptymalizowano przełożenie
tylnej osi i wprowadzono opony o obniżonych
oporach toczenia.

Najnowszy pojazd gazowy IVECO może pra-
cować nocą w trybie cichym, z hałasem obniżo-
nym do 71 dB.

Wyposażeniem standardowym Stralisa NP 460
są usługi TCO2 Live:

 Smart Report, cotygodniowy raport zawiera-
jący wskaźniki dotyczące zużycia paliwa, pa-
rametrów jazdy i stylu prowadzenia pojazdu
przez kierowców,

 Konsultacje Paliwowe, wsparcie konsultanta
paliwowego IVECO, monitorującego wskaź-
niki pojazdu i opracowującego plan działania
w celu zwiększenia oszczędności paliwa,

 Uptime 360o, gwarancja priorytetowego przy-
jęcia na serwis pojazdu, który ma kontrakt
serwisowy Elements. 2XL lub 3XL-Life.

Nowy Stralis NP 460 jest przystosowany do za-
rządzania za pomocą 3 aplikacji opracowanych
przez Michelin Solutions. Ułatwiają one efektyw-
ne wykorzystanie pojazdu i jego integrację
z flotą, pomagają także menedżerowi i kierowcy
w uzyskaniu najlepszych osiągów i najniższego
całkowitego kosztu posiadania. MyBestRoute
pomaga wybierać optymalne trasy z uwzględnie-
niem położenia najbliższych stacji tankowania
gazu, MyInspection digitalizuje procedury prze-
glądu pojazdu, MyTraining oferuje kierowcom
cyfrowe szkolenie dostosowane do specyfiki
prowadzenia gazowego ciągnika.

IVECO Stralis NP 460 jest oferowany z szero-
kim wyborem kombinacji zbiorników do krót-
szych i dłuższych wersji, montowanych z prawej
albo lewej strony, przeznaczonych na LNG lub
CNG. Dzięki temu klient może skonfigurować
pojazd zgodnie ze specyfiką planowanej eksplo-
atacji. Zbiorniki LNG są dostępne w 3 rozmia-
rach. Maksymalny zasięg 1600 km (w standar-
dowym ciągniku) zapewniają dwa o pojemności
po 580 l (390 kg gazu). Jeden z nich można za-
stąpić mniejszym, 400 lub 250 l, by zostawić
przestrzeń w podwoziu np. na zbiornik oleju
instalacji hydraulicznej czy inny sprzęt niezbęd-

Stralis NP 460 jest
idealnym samocho-
dem do transportu na
długich trasach. Jego
atutami są wyjątkowo
niski całkowity koszt
posiadania przy co
najmniej takim sa-
mym komforcie,
ładowności, osiągach
i funkcjonalności, jak
w pojazdach z silni-
kiem Diesla.

ny w konkretnych misjach (sprężarki do silosów,
pompy cystern). Zasięg zmniejsza się wtedy
odpowiednio do 1400 i 1070 km. Duży zbiornik
może być zamontowany także z jednej strony
w celu uzyskania miejsca na większe urządze-
nia lub pożądanego rozkładu masy – to wciąż
800 km zasięgu. Przy zasilaniu gazem sprężo-
nym można uzyskać zasięg 570 km w ciągnikach
i 1100 km w podwoziach 6x2.

Stralis NP 460 oferuje największą elastycz-
ność, otwierając praktycznie nieograniczone
możliwości techniczne w zakresie konfiguracji.
Z tej okazji skorzystały już największe firmy prze-
wozowe w Europie, jak Transports Jacky Perre-
not Group, Meyer Logistik, Grupo HAM i Grupa
Jost. Obecnie ponad 3 tys. Stralisów NP jest eks-
ploatowanych we flotach ponad 400 firm logis-
tycznych, na głównych europejskich szlakach
transportowych, na których działa 150 stacji LNG
(do końca tego roku ma ich być 300). Nie ulega
więc wątpliwości, że te pojazdy są nie tylko przy-
jazne dla środowiska, ale także pozwalają uzys-
kać niski całkowity koszt posiadania oczekiwa-
ny przez przedsiębiorców.

Przejawem rosnącego zaufania do pojazdów
zasilanych gazem ziemnym jest sukces Stralisów
NP 460, na które IVECO przyjęło ponad tysiąc
zamówień w 12 krajach europejskich w ciągu
8 miesięcy od rynkowej premiery modelu.
Do IVECO Poland wpłynęło zamówienie od mię-
dzynarodowej firmy transportowej Don Trucking,
z polskim oddziałem w Bydgoszczy, na dostawę
20 ciągników siodłowych Stralis Natural Power
o mocy 460 KM.

W 2016 r. rozpocz¹³ siê Project Equilibre, inicjatywa francuskich firm transportowych, które podjê³y siê pomiaru emisji
w trakcie rzeczywistej eksploatacji kilkunastu pojazdów ciê¿arowych zasilanych LNG, CNG i 2-paliwowo ON/metanem,
a tak¿e ci¹gników z dieslami. W testach wziê³y udzia³ m.in. ci¹gniki IVECO Stralis NP. Projekt zakoñczy³ siê wiosn¹ br.
W ró¿nych warunkach drogowych odnotowano wyraŸne obni¿enie emisji NOx, o 40 do 64%; emisja CO2 by³a mniejsza

o nawet 20% (w ruchu miejskim) w porównaniu z pojazdami wyposa¿onymi w silniki Diesla. Przy wykorzystaniu
biometanu wytwarzanego z odpadów organicznych redukcja emisji CO2 mo¿e siêgaæ 80%, a w przypadku odpadów

z produkcji rolnej nawet 95%, dlatego Francja chêtne dotuje budowê biogazowni z instalacj¹ do oddzielania zanieczysz-
czeñ. W bilansie kosztów uwzglêdnia siê odpady sta³e z procesu fermentacji, które s¹ wysokiej jakoœci nawozem.
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Każdego poranka do Krakowa wjeżdża kilka-
naście charakterystycznie oznakowanych

IVECO Daily, wykonujących dostawy do galerii
handlowych, także tych na Rynku. Pierwsi
budzący się mieszkańcy miasta nie mają powo-
dów do narzekania, ponieważ te zielone samo-
chody są wyjątkowo ciche! Ucieszyliby się
wręcz, gdyby mieli pełną świadomość, że emi-
tują one ułamek szkodliwych składników spalin,
jakie zostawiałyby w mieście nawet najnowo-
cześniejsze diesle.

Kraków, perełka średniowiecznej architektury
i krajowe centrum turystyki, wziął się poważnie
za walkę ze smogiem. W sukurs miastu przy-
chodzą działające tu sieci handlowe, wiedząc, że
ekologiczny wizerunek dobrze zrobi im w oczach
potencjalnych klientów z całego świata. Oprócz
wielu rozwiązań w ramach własnych organizacji,
jak zredukowanie do minimum opakowań bez-
zwrotnych, wywierają także presję na operatorów
logistycznych. Znając realia rynkowe, godzą się
nawet na wyższe stawki, oczywiście w ramach
rozsądku. Odpowiedzią na takie wyzwania są
gazowe pojazdy dostawcze.

Największe marki odzieżowe w krakowskich
centrach są obsługiwane logistycznie przez fir-
mę No Limit z oddziału w Sosnowcu. Sam trans-
port jest zlecany kilku przewoźnikom dysponu-
jącym łącznie ponad 40 samochodami o DMC
3,5 t. Zgodnie ze zobowiązaniami No Limit, jest
to nowa flota, w większości spełniająca normę
Euro 6. Jest w niej 16 gazowych Daily, którym
przypadają zadania specjalne: dostawy do ścis-
łego centrum. To nowe rozwiązanie, nie ma jesz-
cze roku, trudno mówić o sukcesie (zwłaszcza
finansowym) lub jego braku, natomiast cały sys-
tem działa sprawnie dzięki optymalnemu usytu-
owaniu w czasie i przestrzeni.

Odległość z bazy w Sosnowcu do Krakowa
to ok. 80 km, na przejazd jest wykorzystywana
DK94, co pozwala uniknąć opłat autostrado-
wych. Korki nie są straszne w porze, w której ru-
szają kierowcy pracujący dla No Limit, oczywiś-
cie nim dojadą do miasta: ono jest stale zatło-
czone! Rynek Główny otwiera się na transport
o 5.00 rano (a już o 10.00 zamyka!), więc zała-
dunek rozpoczyna się między 3. a 4. Długość
rundy po mieście zależy od zamówień odbior-
ców, po ich zaspokojeniu gazowce wracają do
bazy, uzupełniając paliwo na stacji sosnowiec-
kiego Milmetu. To szczęśliwy traf: dzieli je rap-
tem 10 km, a na niedawno zmodernizowanej sta-
cji można liczyć na gaz wysokiej jakości, z dys-
trybutorów o dużej wydajności i bez przepycha-
nek, bo są 2 stanowiska dla samochodów oso-
bowych i dostawczych oraz jedno dla ciężaró-
wek. Stacja jest czynna całą dobę, można płacić

No Limit dla pojazdów gazowych!

kartami, a nawet wyrobić kartę flotową, by do-
stawać miesięczną fakturę, jak powinno być
w kraju cywilizowanym. Korzystają z tego prze-
woźnicy współpracujący z No Limit, a także inni
posiadacze pojazdów CNG, których jest całkiem
sporo na Śląsku i w Zagłębiu.

Zasięg gazowych Daily wynosi ok. 400 km
w ciepłe dni, w zimie zaobserwowano spadek do
ok. 300 km, choć wtedy można zatankować wię-
cej gazu! Poza temperaturą, wpływają na to trud-
niejsze warunki ruchu i większe obciążenia. Jak
śmieją się kierowcy: „w lecie wozimy T-shirty
i szorty, w zimie ciężkie kurtki”. Nie ma zagroże-
nia, że zabraknie paliwa na trasie. W Daily jego
stan jest podawany na takim samym wskaźniku,
jak w samochodach na ON, jest także odczyt
chwilowego zużycia. W razie potrzeby korzysta
się również ze stacji CNG w Krakowie. Cena
gazu to już inna sprawa. W czasie naszej wizyty
na początku lipca stacja Milmetu liczyła 3,54 zł
za Nm3, jedną z lepszych cen w kraju (stacja kra-
kowska, choć należy do gazowni, była o kilka gr
droższa)! Były to prawdopodobnie najwyższe
ceny w UE, a od tej pory wszyscy zrobili duży
krok naprzód: parytet działa z żelazną kon-
sekwencją, odbierając argumenty zwolennikom
gazu.

Jak sobie radzi w tej sytuacji No Limit i jego
wykonawcy? Po pierwsze, tylko część floty to
samochody gazowe. Dariusz Mleczko, który
opowiadał nam o swoich doświadczeniach
z ekologicznym transportem, ma 2 Daily zasila-
ne gazem na w sumie 8 pojazdów. Tym samym

Gazowe samochody sosnowieckiego oddziału No Limit tankują na sta-
cji Milmetu, więc muszą oficjalnie przejechać przez wjazd ze szlaba-
nem, ale to jedyna niedogodność. Zmodernizowana w ub. roku stacja
i wygląda, i działa porządnie.

Eko Logistyka, zielo-
ne l is teczki ,  ale
jak??? Na zabudowie
nie ma śladu infor-
macji, że to pojazdy
zasilane CNG. Trzeba
podejść blisko, by do-
strzec logo Natural
Power na drzwiach
Daily.
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Gorący punkt numeru

ograniczono wielkość początkowych nakładów.
Zadania są podzielone tak, że gazowce obsłu-
gują centrum Krakowa, a pozostałe samochody
jego obrzeża lub trasy do innych miast. Podob-
nie bez problemów podzielono kierowców,
zadając proste pytanie: „kto chce jeździć na
gazie?”. Dla jednego z chętnych był to pierwszy
samochód dostawczy, jakim pracował, więc
adaptacja była łatwa. Drugi przeciwnie, jeździł
wcześniej dieslowskim Daily nowej generacji i…
też szybko przekonał się do gazowego. Głów-
nym argumentem jest cichsza praca silnika, zde-
cydowanie poprawiająca komfort jazdy. Mniejszy
moment obrotowy nie jest przeszkodą, gdyż
samochody nie mają okazji przyspieszać raptow-
nie na trasie do Krakowa, a tym bardziej na jego
wiecznie zakorkowanych ulicach.

Jak przyjęli wiadomość, że nie będą mogli
upuszczać paliwa? „Ja tu przychodzę do pracy,
a nie okradać szefa” – odpowiedź jest jedno-
znaczna. Inna rzecz, że praca na trasach do Kra-
kowa jest atrakcyjna, bo wiadomo, że wróci się
najpóźniej o 14., cała reszta dnia jest wolna.

Czy gazowa dystrybucja ma perspektywy?
Dariusz Mleczko, samochodziarz z krwi i kości,
jest ostrożnym optymistą. Jego Daily Natural
Power sprawdziły się w pierwszych 8 miesiącach
eksploatacji, bez problemu przeszły zimę z kil-
koma dniami silnych mrozów. Drobna usterka
w jednym z nich została szybko usunięta przez
serwis CTC w Rudzie Śląskiej. Ekologiczna flota

przyciąga klientów „z górnej półki”, z usług
No Limit korzystają m.in. Adidas, LPP, H&M.
To stałe zajęcie, któremu nie zaszkodzi e-com-
merce, dopóki miejscem odbioru sporej części
zakupów internetowych są sklepy.

Z drugiej strony, dają się we znaki wysokie
ceny gazu. Samochody przejeżdżają ok. 60 tys.
km rocznie, nie będzie łatwo o zwrot kosztów
w sensownie krótkim czasie. Własna sprężarka
jest uważana za ryzykowne rozwiązanie ze
względu na dłuższy czas tankowania. Mniejsza
ładowność gazowych podwozi, to drugi minus.
Samochody i ich kierowcy muszą być w pełni
autonomiczni co do przeładunku, towar jest wo-
żony zarówno na roll-kontenerach, jak i paletach,
więc nieodzowna jest winda załadunkowa. Lekki
kontener i winda zmniejszają ładowność do ok.
750 kg, w pełni wykorzystywanych. Możliwość
odliczenia masy butli od DMC, podobnie jak ob-
niżenie ceny gazu, będą mile widziane. Czemu
to wszystko tak długo trwa?

Dotankowanie 27 Nm3 gazu, czyli ok. po-
łowy pojemności zbiorników Daily, zajęło
niecałe 4 minuty. Gdy samochody elektrycz-
ne będą w stanie przejechać z Sosnowca
do Krakowa, wykonać tam kilka dostaw,
wrócić z połową zapasu energii i uzupełnić
go w 4, czy nawet w 14 minut, uznamy je
za realną alternatywę dla diesli. Ale teraz
jest nią CNG, paliwo czyste i proste w spa-
laniu, o opanowanej technologii magazy-
nowania i kosztach do ogarnięcia.
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Wraz z pojawieniem się nowej genera-
cji ten stan można jeszcze poprawić,
wprowadzając rozwiązania atrakcyjne
dla przewoźników obsługujących trans-
port wewnątrz miast i pomiędzy nimi,
a także wygodne przy wszelkich usłu-
gach i pomocy dla mieszkańców. Popyt
może tylko rosnąć, wraz z przenosze-
niem się ludności ze wsi i miasteczek do
metropolii. Szacuje się, że w ciągu naj-
bliższej dekady 60% populacji ludzkiej
będzie mieszkać w miastach. Nowoczes-
ne ośrodki miejskie postawią jednak
wysokie wymagania, by nie zatkać się
transportem, a rozwijać w sposób zrów-
noważony. Wzmożony ruch w miastach,
bezpieczeństwo, troska o środowisko
i szeroko pojęta opłacalność działania
przewoźnika, plus atrakcyjne warunki
pracy kierowców, tym wszystkim musi
zająć się producent pojazdów i tak też
zrobiła Scania, prezentując wiosną swo-
je pomysły na europejskie metropolie.

Transport dystrybucyjny to głównie
zadanie dla ciężarówek z kabinami rodzi-
ny P, nisko osadzonymi, by ułatwić częs-
te wychodzenie i ponowne zajmowanie
miejsca za kierownicą. Szczególnie przy-
datne są tu cechy nowej generacji: wąs-
kie słupki A i miejsce kierowcy przesu-
nięte maksymalnie do przodu i na ze-
wnątrz. Dodano do nich dwa ulepszenia:

Scania bierze siê za miasta

To nie jest zaskoczenie. Scania zawsze podkreœla³a swoj¹ specjalizacjê w pojazdach ciê¿kich, co nie jest
jednoznaczne z transportem dalekim ani budowlanym. Ciê¿arówki dystrybucyjne stanowi¹ ok. 10%
produkcji koncernu, a o jego mocnej pozycji w s³u¿bach komunalnych i ratowniczych mo¿e œwiadczyæ
choæby nasz rynek.

opcjonalne dodatkowe oszklenie drzwi
Scania City Safe Window oraz nowy,
lekki i oszczędny silnik 7-litrowy. Dolne
okno może być montowane w drzwiach
pasażera w kabinach P i L (o których da-
lej). Scania City Safe Window ułatwia kie-
rowcy dostrzeżenie niechronionych użyt-
kowników drogi, rowerzystów i pieszych
znajdujących się w bezpośrednim są-
siedztwie pojazdu, co redukuje stres
podczas pracy. Kamery i czujniki nie za-
stąpią bezpośredniego kontaktu wzroko-
wego z innymi uczestnikami ruchu. Mon-
taż okna wiąże się z pewnym ogranicze-
niem możliwości opuszczania szyby, nie
jest to jednak duża niedogodność, po-

nieważ kierowca najczęściej używa okna
po swojej stronie, gdy chce przekazać
dokumenty, przepustkę, itp.

Przewiduje się, że nowe silniki 7-litro-
we spotkają się z dużym zainteresowa-
niem klientów działających w dystrybucji
lub przy zbiórce odpadów. „Wprowadze-
nie nowej rodziny silników Scania wpły-
wa na poszerzenie naszej oferty dla
rosnącej liczby klientów, którzy działają
w miastach. Takie zalety, jak zmniejsze-
nie masy pojazdu o 360 kg i znaczne
ograniczenie zużycia paliwa sprawdzają
się jako przykłady zrównoważonych roz-
wiązań transportowych dla rozwijających
się miast. Zwarte wymiary nie oznaczają

Dodatkowe okno
Scania City Safe
Window w kabi-
nach P i L ułatwia
kierowcy nawiąza-
nie kontaktu wzro-
kowego i komuni-
kowanie się z inny-
mi uczestnikami
ruchu, o ile pasa-
żer nie zajmuje
prawego fotela.
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jednak, że poszliśmy na kompromis. Za-
chowaliśmy typowe cechy pojazdów
Scania: wysokie osiągi, niezawodność
i dyspozycyjność” – komentuje Henrik
Eng, dyrektor produktu w segmencie
miejskim Scania Trucks. Nowy 6-cylin-
drowy rzędowy silnik DC07powstał we
współpracy z Cumminsem, wieloletnim
partnerem Scania w zakresie rozwoju
jednostek napędowych i komponentów.
Wykorzystano ten sam kadłub, głowicę,
układ korbowo-tłokowy. Szwedzi zrobili
jednak wiele „po swojemu”, m.in. elimi-
nując EGR i używając wyłącznie SCR do
oczyszczania spalin z NOx. Wprowadzili
także turbosprężarkę o stałej geometrii,
wszystkie układy monitorujące i sterują-
ce stworzyli inżynierowie Scania. „Opra-
cowaliśmy silniki o doskonałej charakte-
rystyce, w których moment obrotowy
dochodzi do 1200 Nm. Są ciche i bardzo
ekonomiczne. Osiągnęliśmy znacznie
więcej niż pierwotnie zakładaliśmy” –
szczyciła się Anna Wingren, asystentka
głównego konstruktora w dziale badaw-
czo-rozwojowym Scania. Wyjaśniała, że

kluczowa dla sukcesu projektu była de-
cyzja o wykorzystaniu własnego sterowa-
nia, by uzyskać oczekiwaną charaktery-
stykę i zapewnić integrację ze Scania
Opticruise oraz programem diagnostycz-
nym SDP3. „W nowym silniku jest około
100 nowych części. Niektóre z nich, jak
nowe koło zamachowe, użyto w celu in-
tegracji z modułowym systemem Sca-
nia” – komentuje Anna Wingren.

W porównaniu z 5-cylindrowym Scania
DC09, masa nowego silnika jest znacz-
nie mniejsza, różnica na jego korzyść do-
chodzi do 360 kg, co jest równoznaczne
ze zwiększeniem ładowności. Nic nie stoi
na przeszkodzie, by pojazd o DMC 26 t
był napędzany 7-litrowym silnikiem, jeże-
li jest to ciężarówka dystrybucyjna, któ-
rej masa rzeczywista będzie się zmniej-
szać w miarę kolejnych dostaw. Zyskiem,
poza ładownością, jest mniejsze o nawet
10% zużycie paliwa. Jeśli 3-osiowy po-
jazd będzie regularnie obciążany do
maksimum, większy silnik z typową dla
siebie charakterystyką stanowi lepszy
wybór. „W ramach różnych rodzin silni-

ków można zdecydować, czy wraz
z mocą 280 KM będzie występował mak-
symalny moment obrotowy 1200 czy
1400 Nm. Jeśli użytkownik zwraca uwa-
gę na niską masę własną pojazdu, może
wybrać DC07” – wyjaśnia Henrik Eng.

Nowa rodzina 7-litrowych silników Sca-
nia wywodzi się z jednostki, którą sprze-
dano już w ponad 500 tys. egzempla-
rzach. Została udoskonalona w oparciu
o lata doświadczeń i wzbogacona o je-
dyną w swoim rodzaju charakterystykę.
Wprowadzenie DC07 oznacza również,
że kabina P może być zamawiana z nis-
kim tunelem, co jest możliwe dzięki nie-
wielkim wymiarom silnika. Tunel znajdu-
je się niżej o 95 mm, dzięki czemu w ka-
binie jest więcej przestrzeni i łatwiej przez
nią przechodzić w poprzek. Niższy tunel
oznacza też, że w kabinie P znajduje się
tyle samo schowków, co w wersji G. Po-
jawiły się również nowe opcje leżanek
i schowków z tyłu. Jednostka 7-litrowa
jest dostępna w każdym wariancie kabi-
ny P, niezależnie od długości i wysoko-
ści dachu.

DC07 111 DC07 112 DC07 113

Maks. moc, KM (kW)
przy obr./min 220 (162)/1900 250 (184)/1900 280 (206)/1900

Maks. moment obr.,
Nm przy obr./min 1000/1050-1500 1100/1050-1550 1200/1050-1650

Pojemnoœæ skok, dm3 6,7

Liczba cyl./zaw. na cyl. 6/4

Œr. cyl. x skok t³., mm 107 x 124

Stopieñ sprê¿ania 17,1:1

Wtrysk paliwa Bosch

Uk³ad oczyszczania spalin Scania SCR

Moc hamulca silnik.,
kW przy obr./min 88/2500

Podobnie jak inne silniki Scania, nowa jednostka 7-litrowa
osiąga maksymalny moment obrotowy nisko, już przy 1050
obr./min, dostępny nawet do 1650 obr./min. Taka charak-
terystyka zapewnia znakomite właściwości napędowe
i umożliwia obniżenie zużycia paliwa. DC07 jest nie tylko
nowoczesny, ale przede wszystkim sprawdzony i ceniony przez
rynek.
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Kolejna nowość to wspomniana nisko-
wejściowa kabina L, przeznaczona do
miast i terenów o gęstej zabudowie. Po-
pularność takich kabin rośnie: dotąd wy-
korzystywane przede wszystkim w śmie-
ciarkach, obecnie znajdują wiele nowych
zastosowań w dystrybucji, a także na
budowach. Kilka lat temu zaskoczeniem
byłby widok niskowejściowej kabiny wy-
wrotki, ale specjaliści Scania uważają, że
w dużych miastach będzie to wkrótce
codzienność. Mniejszy prześwit i kąt na-
tarcia tracą znaczenie wobec zalet przy-
datnych w mieście. Kabiny L mają 2 m
długości i są dostępne z 3 wariantami
dachu: niskim, standardowym i wysokim.
W pojeździe z przyklękiem przedniego
zawieszenia powietrznego (uruchamia-
nym automatycznie po samoczynnym
włączeniu elektrycznie sterowanego ha-
mulca ręcznego) wystarczy jeden sto-
pień, by dostać się do kabiny z poziomu
jezdni. Podłoga znajduje się ok. 80 cm
nad powierzchnią jezdni. Nisko umiesz-
czony stopień wejściowy ma 79 cm sze-
rokości. W pojazdach bez funkcji przy-

Kabina L może być wyposażona
w funkcję przyklęku. Wówczas szeroki
stopień znajduje się zaledwie 44 cm
nad nawierzchnią, przez co jest bar-
dzo pomocny przy częstym wsiadaniu
i wysiadaniu z kabiny np. przy zbiórce
odpadów.

klęku są 2 stopnie, a podłoga znajduje
się na wysokości zaledwie 93 cm.
Z łatwością można również przechodzić
w poprzek kabiny, pokonując przejście
przed tunelem silnika, np. by bezpiecz-
nie wysiąść od strony chodnika. Kierow-
ca znajduje się bliżej otaczających po-
jazd obiektów, może nawiązać kontakt
z innymi uczestnikami ruchu. Odnosi
również korzyści wynikające z lepszej er-
gonomii, szczególnie przy częstym wsia-
daniu i wysiadaniu z kabiny.

Kolejną zaletą kabin L jest fakt, że ze
standardowym wyposażeniem w trybie
jazdy mają prześwit z przodu o wysoko-
ści około 24 cm. Zadowolone będą rów-
nież firmy zabudowujące: nadwozie
może zaczynać się zaledwie 42 cm za
przednią osią. Nowy model kabiny nisko-
wejściowej ma być także znacznie tań-
szy niż poprzednik dzięki lepszej organi-
zacji produkcji. Są one spawane na tej
samej zrobotyzowanej linii, co nowe ka-
biny załogowe, po czym trafiają do lakier-
ni i na montaż wyposażenia w głównym
zakładzie kabinowym Scania w Oskars-
ham. Czas dostawy jest skrócony,
a cena niższa.

Pojazdy z kabiną L są napędzane
9-litrowym silnikiem, który w wersji zasi-
lanej olejem napędowym jest dostępny
w 3 wariantach mocy. Wszystkie silniki
Scania Euro VI mogą być zasilane 100%
HVO (uwodornionym olejem roślinnym)
lub dowolną mieszanką HVO i oleju na-
pędowego. W ciągu tego roku pod kabi-

nami L będą mogły znaleźć się silniki
OC09 w dwóch wersjach zasilanych ga-
zem (zarówno CNG, również biogazem,
jak i LNG), o mocy 280 lub 360 KM.
Wszystkie silniki mogą być łączone ze
zautomatyzowanymi skrzyniami biegów
Scania Opticruise lub automatycznymi
Allison.

W pojazdach nowej generacji pojawia
się znany, 5-cylindrowy, 9-litrowy silnik
gazowy Scania OC09 w udoskonalonej
wersji Euro VI. OC09 ma wysoki moment
obrotowy i sprawdza się w licznych za-
stosowaniach w mieście, np. w dystrybu-
cji lub pracach porządkowych, zwłaszcza
nocą, ponieważ silniki zasilane gazem
pracują znacznie ciszej niż diesle.
Gazową gamę zamyka nowy silnik Sca-
nia opracowany na podstawie jednostki
13-litrowej, o mocy 410 KM. Wyróżnia się
on maksymalnym momentem obroto-
wym 2000 Nm dostępnym w zakresie od
1100 do 1400 obr./min. Są to wartości
porównywalne z silnikiem wysokopręż-
nym podobnej wielkości. Dzięki charak-
terystyce zbliżonej do diesla można go
używać zarówno w transporcie długo-
dystansowym, jak i w budownictwie. „Po-
kładamy duże nadzieje w tym wyjątko-
wym, 13-litrowym silniku. Zainteresowa-
nie potencjalnych klientów z Europy
możliwością eksploatacji w ruchu długo-
dystansowym pojazdów zasilanych ga-
zem jest duże. Nasz silnik spełnia ich po-
trzeby pod każdym względem. Klienci
oczekują rozwiązań, które mają wszyst-

Opcją wyposażenia kabiny L są dwa
wąskie fotele, zamontowane pośrod-
ku na tunelu silnika.

Miechy przedniego zawieszenia opróżniają się samoczynnie po uruchomieniu
hamulca ręcznego i napełniają po zamknięciu drzwi przez załogę, ale można
to powstrzymać, jadąc z prędkością do 30 km/h na obniżonym podwoziu po-
między blisko położonymi miejscami odbioru odpadów.
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DC09 130 DC09 126* DC09 127*

Maks. moc, KM (kW) przy obr./min 280 (206)/1900 320 (235)/1900 360 (265)/1900

Maks. moment obr., Nm przy obr./min 1400/1000-1350 1600/1050-1350 1700/1050-1350

Pojemnoœæ skok., dm3 9,3

Liczba cyl./zaw. na cyl. 5/4

Œredn. cyl. x skok t³., mm 130 x 140

Stopieñ sprê¿ania 19,0:1

Wtrysk paliwa Scania XPI

Uk³ad oczyszczania spalin Scania SCR

Moc hamulca silnik., kW przy obr./min 190/2400

DC13 149* DC13 141 DC13 148 DC13 155

Maks. moc, 370 (272)/1900 410 (302)/1900 450 (331)/1900 500 (368)/1900

KM (kW) przy obr./min
Maks. moment obr., 1900/1000-1300 2150/1000-1300 2350/1000-1300 2550/1000-1300

Nm przy obr./min

Pojemnoœæ skok., dm3 12,7 l

Liczba cyl./zaw. na cyl. 6/4

Œrednica cyl. x skok t³., mm 130 x 160

Stopieñ sprê¿ania 20,9:1 19,4:1

Wtrysk paliwa Scania XPI

Uk³ad oczyszczania spalin Scania SCR

Moc hamulca silnik.,
kW przy obr./min 256/2400

kie zalety wykorzystania gazu, takie jak
bardziej korzystny całkowity koszt posia-
dania, bez jego wad” – uważa Henrik
Eng.

Zainteresowanie pojazdami napędza-
nymi metanem, także pod postacią bio-
gazu, rośnie szybko na rynkach takich
jak Francja czy Włochy. Wynika to z więk-
szej dostępności paliwa, dzięki stale roz-
wijanej infrastrukturze, i korzystnego cał-
kowitego kosztu posiadania takiego po-

jazdu. Duże znaczenie mają również wy-
magania związane ze zrównoważonym
rozwojem. Wykorzystując gaz ziemny,
można zredukować emisję CO2 o około
15%.

Silniki Scania zasilane gazem wykorzy-
stują mieszankę stechiometryczną, co
gwarantuje całkowite spalenie paliwa.
Zapłon jest inicjowany przez świece za-
płonowe, jak w typowym silniku benzy-
nowym. „Kluczowym założeniem na-

szych prac projektowych było zapewnie-
nie najlepszych możliwych właściwości
napędowych. Osiągi i charakterystyka
silnika zasilanego gazem są takie, jakich
oczekuje się od nowoczesnego silnika
wysokoprężnego” – wyjaśnia Folke Fritz-
son, inżynier w dziale badawczo-rozwo-
jowym Scania, zaangażowany w projekt
silników gazowych. Nowy, 13-litrowy sil-
nik zasilany gazem jest zawsze łączony
ze zautomatyzowaną skrzynią biegów

Silnik 5-cylindrowy jest najbardziej
kojarzony z typową dystrybucją i służ-
bami komunalnymi, ale już wersja
320-konna łatwo poradzi sobie z ze-
stawem typu City, z naczepą na jed-
nej sterowanej osi. Niemałą zaletą
takiego ciągnika z kabiną P jest fakt,
że ma „6 z przodu” przy 350-litrowym
zbiorniku paliwa (6826 kg). Kabina
występuje w 3 długościach aż po 2-
metrową sypialną, może mieć też dach
wysoki. Zmodernizowane silniki zuży-
wają o 4-7% mniej paliwa niż po-
przednio.

Jeśli trzeba mocniej „dać po garach”,
to niech ich będzie 6. Dla DC13 też
jest miejsce w miastach. Obok najbar-
dziej popularnej wersji 410 KM w pro-
gramie jest nieco słabszy silnik z wał-
kiem rozrządu realizującym cykl Mil-
lera, dzięki czemu szybciej nagrzewają
się spaliny i sprawniej działa SCR. Za-
myka go jednostka 500-konna – dla
straży jadącej do pożaru.

* Dostêpny tak¿e w wersji na biodiesel do 100%

* Silnik pracuj¹cy w obiegu Millera
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Nowy, 13-litrowy, silnik Scania zasilany gazem o mocy 410 KM
osiąga 2000 Nm już od 1000 obr./min., a w połączeniu ze skrzynią
Opticruise i zbiornikami LNG ma wszystkie cechy wymagane w typo-
wym zestawie do transportu długodystansowego.

 OC09 104 OC09 105 OC13 101

Maks. moc,
KM (kW) przy obr./min 280 (206)/1900 340 (250)/1900 410 (302)/1900

Maks. moment obr.,
Nm, przy obr./min 1350/1100-1400 1600/1100-1400 2000/1100-1400

Pojemnoœæ skok., dm3 9,3 12,7

Liczba cyl./zaw.na cyl. 5/4 6/4

Œr. cyl.xskok t³., mm 130 x 140 130 x 160

Stopieñ sprê¿ania 12,6:1 12,6:1

Wtrysk paliwa Bosch

Uk³ad oczyszczania spalin Scania EGR i katalizator potrójnego dzia³ania

Scania Opticruise. Dla kierowcy oznacza
to płynną i szybką zmianę biegów oraz
najwyższy komfort jazdy. Na równinnym
terenie zapas LNG zapewnia typowemu
zestawowi naczepowemu zasięg ok.
1100 km. Butle z CNG oferujące do 500
km też wystarczają użytkownikom, któ-
rzy działają w skali regionu i mogą tan-
kować co wieczór w bazie.

Silniki zasilane gazem, o zapłonie
iskrowym, charakteryzują się krótszymi

Gazowy zestaw z naczepą 2-osiową,
zaopatrujący miejskie sieci supermar-
ketów z pobliskich centrów logistycz-
nych, to rozwiązanie znane i spraw-
dzone także u nas. Ten ciągnik G410
obłożono z obu stron butlami z CNG,
4x118 l i 4x95 l (co powinno wystar-
czyć na 500 km po płaskim), a mimo
to znośnie wypada z masą własną:
niewiele ponad 8 t. Konstruktorzy Sca-
nia umieścili zawory do tankowania
w tylnej części zbiornika. To zmniej-
sza ryzyko uszkodzenia zaworu w przy-
padku uderzenia np. kamieniem wy-
rzuconym spod kół.

Inne rozwiązanie to LNG: taka butla na 400 l skroplonego
gazu, plus 340 l po drugiej stronie, to zapas na ponad
1600 km dostępny w podwoziach.

.

okresami między przeglądami niż silniki
Diesla. Niemniej w Scania zostały znacz-
nie wydłużone, w ramach żywotności,
jaką mają świece. Typowy przebieg mię-
dzy wymianą świec sięga obecnie 45 tys.
km. Scania oferuje kontrakty serwisowe
z dynamicznymi planami przeglądowymi
także dla silników zasilanych gazem.

Partnerstwo Scania zawierane z klien-
tem wyróżnia się kompleksowym podej-
ściem, obejmującym również jego kon-

trahentów lub odbiorców produktów czy
usług. Obejmuje to także usługi telema-
tyczne Scania, które są systematycznie
rozwijane. Scania Fleet Care to nowa
usługa, dostępna na początku dla wybra-
nych klientów. Gwarantuje ona dyspozy-
cyjność floty do 100% w określonym
okresie, ustalonym indywidualnie przez
każdego użytkownika. Scania zapewnia
przeglądy i naprawy poza tymi godzina-
mi. Scania Fleet Care jest szczególnie

Silniki gazowe Scania
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W pojazdach nowej generacji jest do-
stępna nowoczesna kabina załogowa
CrewCab, zbudowana na bazie kabiny P
w 2 wariantach długości i z 2 wysoko-
ściami dachu: niskim (który wybiera więk-
szość klientów) lub standardowym.
Nowa kabina została stworzona od pod-
staw, jest w pełni zintegrowana z syste-
mem modułowym Scania i można ją wy-
posażyć tak samo, jak inne z serii P, nie-
zależnie od tego, czy klient wybierze wa-
riant CP28 czy CP31.

Przedział załogowy można uzupełnić
m.in. o osobną klimatyzację manualną
lub automatyczną, bądź ogrzewanie.
Mogą być tam indywidualne fotele lub
szeroka ławka z kilkoma typami rozloko-
wania pasów bezpieczeństwa do wybo-
ru, uwzględniającymi bezpieczeństwo
osób noszących na sobie sprzęt ratow-
niczy. Kolejna zmiana dotyczy wejścia do
wnętrza kabiny: obecnie w zasięgu ręki
znajduje się kilka dobrze widocznych
uchwytów do wsiadania. W ramach fa-
brycznych opcji są oferowane dodatko-
we dolne okno w drzwiach Scania City
Safe Window, wysoko umieszczony wlot
powietrza i liczne typy przystawek odbio-
ru mocy.

CrewCab będzie przydatna zwłaszcza
dla służb ratowniczych i strażaków, któ-
rzy owymagają bezpiecznego i szybkie-
go transportu sprzętu i ludzi jednocześ-
nie. „Nowa kabina Scania CrewCab
o zmodularyzowanej konstrukcji jest
przystosowana do wymogów produkcji
wielkoseryjnej, co oznacza, że zapewnia
tą samą jakość, komfort i bezpieczeń-
stwo, jak inne nasze kabiny. Scania
CrewCab jest wolna od kompromisów,
choć będąc wysoce wyspecjalizowanym
produktem, może być wykorzystywana
do różnych, nawet najtrudniejszych za-
dań, podczas których w grę wchodzi
ludzkie życie. Kabina może pomieścić do
8 osób, które mają zapewniony komfort i

Nowa kabina za³ogowa Scania CrewCab

Niezależnie od długości przedziału załogowego jest on płynną kontynu-
acją przedniej części, nie ma wstawki pośrodku.

bezpieczeństwo na poziomie wyznacza-
jącym nowy standard w branży, m.in. są
chronione przez boczne kurtyny po-
wietrzne.” – szczyci się Henrik Eng, dy-
rektor produktu w segmencie miejskim
Scania Trucks. Kabiny Scania prze-
chodzą nie tylko zwykły test zderzenio-
wy, ale również symulację uderzenia
ładunku w tył i dachowania. Zgodnie ze
szwedzkimi normami wszystkie te próby
kolejno przechodzi jedna kabina.

Eksperci Scania szacują, że z wprowa-
dzeniem nowych kabin CrewCab czas
niezbędny do wyprodukowania typowe-

go pojazdu ratowniczego został skróco-
ny co najmniej o 30%. Kabiny są przygo-
towane do poprowadzenia wiązek elek-
trycznych i pneumatyki. Mają liczne, wy-
trzymałe punkty mocowania, a firma za-
budowująca może wykorzystać górny
rząd otworów na ramie pojazdu.

Scania CrewCab jest oferowana ze
wszystkimi wersjami silników Scania
DC09 i DC13, łączonymi z automatyczną
skrzynią Allison lub zautomatyzowanymi
skrzyniami Scania Opticruise. Dostępne
są także warianty z elektrycznie stero-
waną osią wleczoną (6x2*4).  

przydatna w tych sytuacjach, gdy dyspo-
zycyjność floty ma kluczowe znaczenie.
Typowe zastosowania to transport chłod-
niczy i zbiórka odpadów w mieście, kie-
dy konsekwencje niewykonania pracy są
wyjątkowo dotkliwe. Nad prawidłowym
przebiegiem realizacji usługi czuwa me-
nedżer floty, którego powołuje Scania.
Odpowiada on za stałe monitorowanie
pojazdów i ich statusu za pomocą za-
awansowanych narzędzi. Po stronie Sca-

nia leży planowanie serwisu i napraw
prewencyjnych, np. wymiany części, za-
nim jej zużycie doprowadzi do problemu.
Wszystkie czynności są przeprowadza-
ne przy zachowaniu wyznaczonego po-
ziomu dyspozycyjności pojazdu. Pozwa-
la to na minimalizowanie przestojów
i gwarantuje, że pojazd jest wycofywany
z ruchu na warunkach określonych przez
klienta, a pozostaje dyspozycyjny w go-
dzinach, które przynoszą mu największy

zysk. Scania stale monitoruje postępy
w realizacji celu i automatycznie kom-
pensuje zaistniałe nieprawidłowości.

Innym przykładem działań dla uspraw-
nienia transportu miejskiego są szkole-
nia Scania opracowane z myślą o kierow-
cach pojazdów dystrybucyjnych. Można
je dopasować do indywidualnych po-
trzeb użytkownika za pomocą modułów,
uwzględniających intensywny ruch
w miastach i lokalne warunki. (MM)
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Scania XT przetestowana...

W ub. roku budowlane samochody
Scania po raz pierwszy w historii

dostały odróżniające oznaczenie XT. Za-
bieg ten miał głównie wymiar marketin-
gowy, koncern poszedł śladem tych ry-
wali, którzy wydzielili nazwami lub sym-
bolami środki transportu konstrukcyjnie
przygotowane do najcięższych zadań
zarówno na drogach utwardzonych, jak
i w terenie.

Mieliśmy okazję przetestować taką
Scanię, 4-osiową XT P410 B8x4NA
z nową kabiną serii P i silnikiem DC13
o mocy 410 KM, zabudowaną wywrotką
tylnozsypową ze skrzynią rynnową. Był
to pierwszy samochód testowy tego typu
w Polsce, dlatego przyjrzeliśmy się mu
bardzo uważnie szczególnie pod kątem
kabiny, które u Szwedów zmieniają się
raz na 3 generacje. Seria P to klasyczne
kabiny dzienne do wszechstronnego
użytku. CP17 jest wewnątrz wyższa niż
poprzednio; prezentowana kabina
CP17L, czyli Long, jest wydłużona do
1830 mm mierząc wewnątrz i ma mini-
leżankę. Jest przeznaczona dla nabyw-
ców oczekujących wnętrza bardziej kom-
fortowego, z częścią odpoczynkową.
W Europie zamawiają je przede wszyst-

kim klienci, dla których ważna jest wygo-
da wsiadania i wysiadania, istotna np.
w dystrybucji miejskiej i przy różnych
pracach budowlanych, ale sporadycznie
nocują w kabinie.

Ta leżanka jest jednak raczej symbo-
liczna. By się do niej dostać, trzeba naj-
pierw zdeptać siedzisko fotela (wypada
zdjąć brudne buty, jeśli jesteśmy na bu-
dowie), a potem wspiąć się na wysoki
tunel silnika, omijając przy tym wystającą
dźwignię zmiany biegów. W takim wy-
padku raczej poleciłbym okrążenie kabi-
ny i wchodzenie na leżankę od strony pa-
sażera, nie przeszkadza wówczas kie-
rownica ani dźwignia zmiany biegów,
a fotel pasażera można złożyć. Gdy już
się tam dostaniemy, okazuje się, że spa-
nie na tym miejscu jest dyskusyjne. Le-
żeć można na prawym bądź lewym
boku, kto jest szeroki w ramionach, nie
da rady położyć się na wznak. Trzeba
wsunąć nogi za oparcie kierowcy i w po-
zycji bocznej położyć się za fotelem pa-
sażera, który na szczęście nie zasłania
głowy, jeśli jest w pełni złożony.

Kabina została ponadto wyposażona
w centralny zamek, immobilizer, gumo-
we maty z grubymi krawędziami nie-

odzowne w budownictwie, dodatkowe
schowki pod leżanką i pakiet uzupełnia-
jący tablicę rozdzielczą o miejsce na ste-
rowanie zabudową. Na tylnej ścianie ka-
biny zamontowano aluminiowy profil do
mocowania praktycznych organizerów
na przedmioty niezbędne podczas pra-
cy, np. rękawice robocze, kamizelki od-
blas-kowe itp. Wnętrze kabiny wraz z ta-
blicą rozdzielczą jest wykonane z mate-
riałów o wysokiej jakości, a wrażenia do-
tykowe przywodzą na myśl najwyżej
ustawione w hierarchii kabiny R i S. Pa-
trząc na wnęt-rze i wyposażenie można
śmiało powiedzieć, że testowa wersja
została idealnie skomponowana pod pol-
skich klientów, za wyjątkiem leżanki. Za-
pewne polscy przedsiębiorcy będą wo-
leli krótkie kabiny, a możliwie długą
skrzynię ładunkową. Proste wyposaże-
nie wnętrza z klimatyzacją, materiałowo-
plastikowe obicia i 6-biegowa skrzynia
manualna z połówkami GRSO905 u nas
cały czas mają wzięcie. Polscy budow-
lańcy powoli przekonują się do skrzyń
zautomatyzowanych, uważając, że nie
radzą sobie one w terenie.

Wychodząc z kabiny po wygodnych
stopniach (dolny jest podwieszony elas-
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Seria P to nowe wcielenie klasycznych kabin stosowanych w budownictwie i dystrybucji, gdzie cenione jest niskie wejście
i dobra widoczność zwłaszcza w ruchu miejskim. Obecnie wszystkie są nieco dłuższe. Układ tablicy przyrządów w no-
wych kabinach dziennych jest bardzo dobrze zaplanowany. Za plecami kierowcy znajdziemy symboliczną leżankę słu-
żącą raczej do odpoczynku niż do spania.

tycznie) warto przyjrzeć się jej z ze-
wnątrz. Główny wyróżnik serii XT to bar-
dzo wytrzymały stalowy zderzak, wysu-
nięty przed kabinę o 150 mm. Zapewnia
on kąt natarcia około 25o, w zależności
od wyposażenia, typu ramy i opon.
W połączeniu ze stalową płytą zabezpie-

czającą podwozie i osłonami reflektorów
solidnie chroni przed kolizjami i otarcia-
mi, zapobiegając poważniejszym uszko-
dzeniom zespołów znajdujących się za
i pod zderzakiem. Na środku zderzaka,
za tablicą rejestracyjną, znajduje się za-
czep holowniczy certyfikowany na uciąg

do 40 t, przydatny, gdy pojazd jest uży-
wany do przeciągnięcia innego sprzętu
lub jest załadowany do pełna i sam wy-
maga pomocy. Pakiet wyposażenia ze-
wnętrznego obejmuje bardzo wytrzyma-
łe lusterka zewnętrzne, osłonę przeciw-
słoneczną, reflektory dalekosiężne
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Skrzynia ma przekrój w kształcie U.
System wywrotu jest wyposażony
w przedni stabilizowany siłownik hy-
drauliczny  Hyva FE/FC z krótkim kie-
lichem. Steruje się pneumatyczne
z kabiny, gdzie jest także sygnalizacja
podniesienia skrzyni.

Ramy, zawieszenia i osie przygotowano do najtrudniejszych warunków jazdy.
Nowy stabilizator 2. osi polepsza właściwości jezdne zarówno na bezdro-
żach, jak i na drogach utwardzonych.Największe zastrzeżenia podczas testu
dotyczyły prześwitu. Nawet niewielkie koleiny powodowały, że zderzakiem
i elastycznymi stopniami szorowaliśmy po podłożu.

w przedniej atrapie i zamocowane na da-
chu „koguty”.

Generalnie nowa kabina typu P wypa-
da bardzo dobrze. Sprawdzi się tam,
gdzie ceni się wygodne, niskie wejście
i ergonomiczną pozycję kierowcy zapew-
niającą dobrą widoczność na budowach
i w miastach. Jedyna uwaga do zawie-
szenia fotela: ma ono tak krótki skok, że
nawet w czasie jazdy po pofałdowanym
asfalcie dobija do ograniczników. Na
bezdrożach, nawet z niedużą prędko-
ścią, jest jeszcze gorzej.

Przy kompletowaniu pojazdu dla bu-
downictwa ważne jest zawieszenie.
W zależności od warunków eksploatacji,
można wybrać zawieszenie mechanicz-
ne lub pneumatyczne albo ich kombina-
cję utworzoną przez resory paraboliczne
z przodu i miechy powietrzne z tyłu, jak
w prezentowanej testówce. Tutaj pojawi-
ła się inna ciekawa nowinka: dostępne
w opcji 2-piórowe resory paraboliczne
2x33 mm dla przednich, 8-tonowych osi,
a przy 2. przedniej osi nowy stabilizator,
zapewniający jeszcze większy komfort
jazdy. Ujawnia on swoje zalety głównie
w pojazdach o wysoko położonym środ-
ku ciężkości i w wywrotkach podczas
rozładunku na niestabilnym podłożu.

W 26-tonowym wózku jezdnym
RBP835, z osiami o przełożeniu prze-
kładni głównej 3,8, przekładnie planetar-
ne zwolnic w piastach kół mają koła zę-
bate o zębach skośnych, dzięki czemu
pracują ciszej i mają większą trwałość.

Kolejny cenny dodatek pojawił się jako
wyposażenie montowane przez zabu-
dowcę: eleganckie osłony kół tylnego
wózka. Ich położenie można dopasować
do każdego typu opon i ramy. Aluminio-
we błotniki zamontowała znana nam
dobrze firma KH-KIPPER. Jej wywrotka
tylnozsypowa W1U Light do transportu
materiałów sypkich ma długość 6100
mm (5900 wewn.), szerokość 2500 mm
i burty o wysokości 1250 mm, co daje
objętość ok. 16,7 m3. Podłogę o grubo-
ści 6 mm oraz 4-mm burty wykonano
z HARDOX-u 450. Burta przednia jest po-
chylona o 10° i ma mały przykręcany
dach, burta tylna z górnymi zawiasami
jest otwierana automatycznie przy pod-
niesieniu skrzyni.

Ciężarówkę napędzał 6-cylindrowy
silnik o mocy 410 KM z rodziny DC13,
z wtryskiwaczami w technologii common
rail XPI. Osiąga on maksymalną moc
przy 1900 obr./min, a maksymalny mo-
ment obrotowy 2150 Nm w zakresie
1000-1300 obr./min. Nad czystością spa-
lin czuwa SCR wraz z filtrem cząstek sta-

łych DPF. Eliminujac EGR, uproszczono
konstrukcję silnika, jest lżejszy i trwalszy.
Prostotę zwiększa także turbosprężarka
o stałej geometrii. Modernizacja układu
oczyszczania spalin i poprawa procesu
spalania zaowocowały zmniejszeniem
zużycia paliwa o ok. 3%. Scania promu-
je również w modelach budowlanych
skrzynie zautomatyzowane Opticruise,
ale tu czekała na nas niespodzianka:
6-biegowa skrzynia ręczna z połówkami,
wyposażona w przystawkę odbioru
mocy typu EG653P mocowaną z tyłu. No
cóż, praktycznie 100% ostatnich naszych
jazd to podróże z automatem, tak więc
trochę doskwierał brak wprawy. Tak czy
inaczej biegi dało się zmieniać szybko,
płynnie i bez szarpnięć.

Ogólne wrażenia z jazd testowych są
pozytywne. Już po przejechaniu kilku ki-
lometrów można docenić bardzo niski
poziom hałasu w kabinie, na co składa

się wysoka kultura pracy silnika i znako-
mite wyciszenie wnętrza. Mocną stroną
jest dobrze zestrojony, jak na wersję 8x4,
układ kierowniczy, który pozwala na spo-
kojną jazdę bez korekty kierunku. Oczy-
wiście zakręty trzeba brać „na zapas”, bo
przy takiej 4-osiówce należy mieć na
uwadze duży kąt skrętu.

Scania XT została zaprojektowana, by
sprostać najtrudniejszym zadaniom, wy-
magającym dyspozycyjności, wydajno-
ści i wytrzymałości, ale muszę wspom-
nieć o mankamencie wpływającym na
jazdę po bezdrożach. Samochód miał
bardzo mały prześwit, pod maksymal-
nym ładunkiem prawie nie było skoku
pod nadkolami. Nieduże koleiny i pod-
jazd pod górkę powodowały szorowanie
zderzakiem i stopniami po podłożu. Naj-
ważniejsze jednak, jak mówi klasyk, by
minusy nie przysłaniały plusów, i tak jest.

Michał MariańskiMichał MariańskiMichał MariańskiMichał MariańskiMichał Mariański
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Lipcowy pokaz prasowy nowości MAN
przygotowanych na targi hanower-

skie zorganizowano na lotnisku Berlin
Brandenburg, co można różnie interpre-
tować. Niewykluczone, że Bawarczycy
chcieli pokazać „u nas to nie mogłoby się
zdarzyć”, a może chodziło tylko o do-
stępność pola gładkiego betonu dla po-
jazdów eksperymentalnych oraz ulic ber-
lińskiego przedmieścia na testy samo-
chodów, które od jesieni będą trafiać
w ręce klientów.

Tym razem więcej było rozwiązań przy-
szłościowych, być może w związku z ry-
chłym wdrożeniem systemu VECTO. Już
wiadomo, że jego celem jest nie tyle po-
moc użytkownikom, co wprowadzenie
kolejnych uciążliwych limitów. Ponieważ
do 2025 r. nie zostało dużo czasu, wszy-
scy producenci podejmują wzmożone
i kosztowne wysiłki, by sprostać wyzwa-
niu. Wytyczne rozwoju dla MAN Truck &
Bus zapadły już wcześniej, na szczeblu
grupy, którą przywykliśmy nazywać
Volkswagen Truck & Bus. Od IAA będzie-
my na nią mówić Traton.

Powodów do zmiany można upatry-
wać w polityce i praktyce. Grupa chce
być globalnym graczem światowym,
o co może być łatwej pod nową nazwą,
powstałą z połączenia słów „transforma-
cja” i „tonaż”. To znak czasów. Podsta-
wowa rola producentów pojazdów użyt-
kowych zmienia się: muszą stać się do-
stawcami kompleksowych rozwiązań
transportowych, obejmujących wsparcie
w zarządzaniu flotą na każdym etapie.
Dotyczy to m.in. intensywności wykorzy-
stania, tak by pojazd i jego stan załado-
wania w każdej chwili i w każdym miej-
scu były widoczne na cyfrowych platfor-
mach logistycznych. Szacuje się, że co
4. naczepa na drogach europejskich
jedzie „na pusto”, a w 30, może nawet
50% pozostaje do dyspozycji sporo po-
jemności i ładowności. Eliminując to zja-
wisko zmniejszy się liczbę pojazdów na
drogach, koszty przewoźników, a nawet
deficyt kierowców. Jednocześnie, wobec
powszechnego dążenia do transportu
zrównoważonego, rolą producenta jest
doradzenie, jaki sposób na obniżenie
emisji jest najlepszy dla konkretnego
klienta oraz jak dopasować do tego flotę
i infrastrukturę tankowania.

MAN powinien mieć łatwiej, bo wraz
z nim grupie jest także Scania z mocnym

MAN Truck & Bus przed IAA 2018

W 2017 r. MAN Truck & Bus zatrudniała na całym świecie ponad 36 tys. pra-
cowników, do wyprodukowania pełnych 90 tys. pojazdów zabrakło dosłownie
kilku. W tej liczbie jest 6,3 tys. autobusów i po raz pierwszy pojawiło się ponad
3 tys. dostawczych TGE. Obroty sięgnęły 10 mld euro, zysk wyniósł 532 mln
euro, marża ze sprzedaży 5,3%.

zapleczem technicznym, spółka brazylij-
ska Volkswagen Caminhoes e Onibus
otwierająca okno na rynek wprawdzie te-
raz w zapaści, ale wielki, oraz RIO, twór-
ca rozwiązań cyfrowych niezbędnych do
telematycznego nadzoru i sterowania
flotą. Do tego, może korzystać z całej
wiedzy koncernu Volkswagen. Ale trans-
port staje przed wyjątkowymi wyzwania-
mi. Wskazywane mu drogi rozwoju są
kręte i pod górkę, może się okazać, że
najlepsi specjaliści nie będą w stanie
pokonać trudności technicznych i praw-
nych, by wdrożyć testowane teraz roz-
wiązania. Dla całej grupy hasłami na
przyszłość są Clean, Connected i Auto-
nomous. Każda marka ma oferować po-
jazdy z napędami alternatywnymi, rozwi-
jać technologie połączeń sieciowych
i próbować stopniowo eliminować kie-
rowców. Członkom grupy przyznano za-
dania i zakres odpowiedzialności za
wspólne moduły, z których będą składa-
ne pojazdy dostępne globalnie. Po-
szczególne marki zachowują własne
zdanie co do harmonogramu i szczegó-
łów realizacji projektu.

MAN ma wielkie doświadczenie w sil-
nikach gazowych, ale pozostawia je do

autobusów, a jego ciężarówki mają być
elektryfikowane, przynajmniej te miej-
skie. Odzwierciedleniem postawienia na
prąd będzie prezentacja na IAA 2018
elektrycznego dystrybucyjnego samo-
chodu ciężarowego MAN eTGM, dostaw-
czego eTGE i autobusu miejskiego
Lion’s City E. To nie oznacza, że każdym
z nich będzie można wyjechać na ulicę
zaraz po targach! Najbliższy trafienia do
klientów jest MAN eTGE 4.140. Produk-
cja w zakładzie we Wrześni rozpoczęła
się w lipcu, równolegle z VW eCrafterem.
Początkowo będzie dostępny jako fur-
gon z wysokim dachem o pojemności
ładunkowej ok. 11 m3. Źródłem energii są
baterie litowo-jonowe o pojemności blis-
ko 36 kWh umieszczone pod podwyż-
szoną podłogą, taką jak w wersji z tylnym
napędem, choć tu silnik elektryczny
o mocy maksymalnej 100 kW i ciągłej
50 kW (moment obrotowy 290 Nm) na-
pędza koła przednie. Silnik i ogniwa aku-
mulatorów bazują na sprawdzonych
w eGolfie. Masa baterii powoduje ogra-
niczenie ładowności do 1 t, jeśli DMC
wynosi 3,5 t. W krajach, w których już
przeforsowano odliczanie „zielonej
masy”, DMC eTGM to 4,25 t, ładowność
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1,75 t i można go prowadzić z prawem
jazdy kat. B.

Producent obiecuje zasięg do 160 km
zgodnie z normą NEDC, co oznacza, że
w rzeczywistości można liczyć na nie
więcej niż 120 km. Za tym idą zwyczajo-
we optymistyczne zapewnienia, że więk-
szość miejskich samochodów dostaw-
czych nie przejeżdża nawet tyle dziennie,
a średnie prędkości są małe i ryzyko roz-
ładowania na trasie jest nikłe. Jeśli pod
drodze jest ładowarka 40 kW, można od-
zyskać 80% zapasu energii w 45 minut.

Pełne ładowanie z gniazdka sieciowego
o mocy 7,2 kW zajmuje 5,5 h. Baterie
powinny wytrzymać 2 tys. cykli ładowa-
nia przy spadku pojemności nie więk-
szym niż 15%. To wszystko nie jest
szczególnie zachęcające, ale pierwsze
próby eCrafterów u klientów przyniosły
pomyślne rezultaty. Elektryczne vany nie
są rozwiązaniem uniwersalnym, lecz
spośród wszystkich możliwych zastoso-
wań blisko połowa jest podatna na elek-
tryfikację i można je tam wdrożyć „z mar-
szu”, jeśli klienta stać na to lub ma za-

pewnione wsparcie zakupu. MAN zdecy-
dował się na bogatą specyfikację eTGE,
stosując standardowo komfortowe sie-
dzenia kierowcy i pasażera, automa-
tyczną klimatyzację Climatronic, pod-
grzewaną przednią szybę i fotele, przed-
nie światła LED, pakiet układów asystu-
jących zwiększających bezpieczeństwo.
Tani nie wyjdzie, to niech będzie wygod-
ny i bezpieczny. Być może da mu to
przewagę w przetargach na elektryczne
samochody dostawcze, o które zaczy-
nają pytać klienci obsługujący strefy ze-
roemisyjne. Szansą jest także możliwość
wykonywania dostaw wczesnych lub
nocnych, choć eTGE nie jest szczegól-
nie cichy. Nawet w czasie niezbyt szyb-
kiej jazdy „gwiżdże”, chyba wentylatora-
mi chłodzącymi zestaw ogniw (jazdy te-
stowe wypadły w upalny dzień, na roz-
grzanej płycie lotniska).

W tym roku mają zacząć się praktycz-
ne próby pierwszych 9 elektrycznych
samochodów ciężarowych bazujących
na MAN TGM. Partnerem jest austriackie
konsorcjum zrzeszające firmy chętne do
utorowania drogi zrównoważonej dystry-
bucji, m.in. duże browary i sieci sklepo-
we. Przetestują one eTGM 6x2 z różny-
mi nadwoziami, w tym chłodniczymi
i komunalnymi, by sprawdzić możliwość
zaspokojenia zapotrzebowania na ener-
gię silnika trakcyjnego i napędu agrega-
tu czy wrzutnika odpadów. Podobnie jak
vany, dzięki cichej i bezemisyjnej pracy
będą one mogły wykonywać swe obo-
wiązki w nocy, nie zagęszczając ruchu na
ulicach w ciągu dnia. Silnik o mocy 264
kW i momencie obrotowym 3100 Nm jest
umieszczony centralnie, pod kabiną i po
obu stronach ramy znajdują się akumu-
latory zapewniające zasięg do 180 km.
Testy obejmą także elektryczny ciągnik
z naczepą „city”, jaki MAN prezentował
na IAA już w 2016 r. Dwa lata prac i brak
bliższych danych, to świadczy o złożo-
ności napotkanych problemów, a do ew.
produkcji krótkoseryjnej miną kolejne –
mówi się ostrożnie o 2021 r. Wiadomo,
że do tego czasu nie będzie wielkiego
postępu co do pojemności i masy bate-
rii, ani nie staną się one wyraźnie tańsze,
ale po prostu trzeba będzie mieć w ofer-
cie takie pojazdy, by zaspokoić wymaga-
nia miast, coraz bardziej zatłoczonych i
z coraz gęstszym smogiem.

Dlaczego padło na MAN? Jest on
w grupie czołowym producentem auto-
busów miejskich. W tym roku w Stara-
chowicach jest uruchamiana nowa gene-
racja, udoskonalona konstrukcyjnie
i technologicznie, dzięki czemu m.in.

„Przyszłość miejskiego transportu osobowego i towarowego to elektryczność!”
– zapowiedział sam Joachim Drees, CEO MAN Truck & Bus. Stąd determinacja,
by jeszcze w tym roku rozpocząć testy ciężarówek elektrycznych w kilku
austriackich miastach.

MAN eTGE ma mniej elementów kon-
strukcyjnych wymagających obsługi,
niż samochód spalinowy. Odpadają
kłopoty ze sprzęgłem wymiana oleju
i filtrów, część obowiązków hamulców
przejmuje silnik w trybie rekuperacji
energii, więc okładziny powinny dłu-
żej wytrzymać. Dzięki temu całkowity
koszt posiadania może być niższy.

TTM Prezentuje
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znacznie obniżono masę własną. To dob-
ra okazja, by do programu włączyć wer-
sję elektryczną, której napęd jest w du-
żej mierze zunifikowany z ciężarówko-
wym. Ale i tu MAN się nie spieszy! Firma
opracowała harmonogram e-mobilności,
która ma, jej zdaniem, rozkwitnąć na do-
bre nie wcześniej, niż w 2021 r. Wtedy
mają być proponowane pojazdy w pełni
sprawdzone, a dział MAN Transport
Solutions nabierze w tym czasie niedo-
ścigłej wprawy w ocenie wymagań kon-
kretnych klientów, w odniesieniu do wa-
runków eksploatacji i możliwości zorga-
nizowania ładowania. Co ciekawe, w tym
scenariuszu nie przewiduje się dołado-
wywania akumulatorów na trasie. Miasta
mają być wolne od kosztownej i mało
elastycznej infrastruktury, to pojazdy
MAN mają wozić tyle akumulatorów, by
starczyło na cały dzień pracy, po nocnym
ładowaniu w bazie/zajezdni. To oznacza
do 480 kWh w autobusie solo i 640 kWh
w przegubowcu, czyli nawet 3 t akumu-
latorów na dachu!

Rozwiązaniem z pogranicza connecti-
vity i autonomy jest rozpoczęty niedaw-
no program Truck Platooning. To pierw-
sze praktyczne wykorzystanie samocho-
dów ciężarowych połączonych elektro-
nicznym dyszlem, jadących bardzo blis-
ko siebie (w praktyce 10-15 m). Podsta-
wową korzyścią jest obniżenie zużycia
paliwa w drugim pojeździe o nawet 10%.
Platoon-konwój to pomysł sprzed kilku
lat i początkowo mówiono o 3 zesta-
wach, ale to przekracza obecne możliwo-
ści techniczne. Partnerem jest DB Schen-
ker, dwa pojazdy pokonują jej typową tra-
sę Monachium-Norymberga na autostra-
dzie A9. Pierwszy wyznacza prędkość
i kierunek, drugi podąża jego śladem,
odbierając informacje przesyłane spe-
cjalnym kanałem WiFi. Skręca dzięki
siłownikom w układzie kierowniczym, ha-
muje na sygnały elektryczne i tak samo
przyspiesza. W eksperymencie są po-
trzebni kierowcy w obu pojazdach i tak
jeszcze na długo pozostanie. Próba ma
m.in. na celu zbadanie, na ile można
przejść z obecnego skromnego poziomu
automatyzacji (Level 2 wg SAE – stero-
wanie kierunkiem i prędkością) o stopień
wyżej (Level 3 – kierowca jest zwolniony
z obowiązku śledzenia sytuacji drogo-
wej). W tym celu oba pojazdy są wypo-
sażone w czujniki radarowe i lidarowe
oraz kamery do obserwacji wzajemnej
i otoczenia.

Dodatkowo, badani są kierowcy. Szko-
ła Wyższa Fresenius jest odpowiedzial-
na za sprawdzenie, jak znoszą psychicz-

„Elektroniczny dyszel” łączy dwie ciężarówki. Pierwsza wyznacza prędkość i kie-
runek, kolejna podąża za nią automatycznie w niewielkiej odległości, 10-15 m,
i jest w stanie podjąć hamowanie w ciągu 5 ms. Dzięki wykorzystaniu cienia
aerodynamicznego konwój oszczędza do 10% paliwa. W drugim pojeździe musi
jednak siedzieć kierowca, by w razie potrzeby przejąć kierowanie.

nie taką sytuację, zwłaszcza ten z tyłu.
Czy można uznać, że odpoczywa, skoro
przez cały czas musi być pewny, że jest
prowadzony? W jakim czasie jest w sta-
nie przejąć stery? Jak mu to optymalnie
zasygnalizować? Czy każdy może pod-
jąć się roli prowadzącego i prowadzone-
go? Platooning, który miał być szybkim
sposobem na obniżenie zużycia paliwa
i zatłoczenie dróg przez zestawy trans-
portowe, nie jest prosty ani tani do wpro-
wadzenia. Ujawniają się też kłopoty tech-
niczne: drugi ciągnik ma problemy
z chłodzeniem silnika na skutek gorsze-
go przepływu powietrza. W praktyce
zmniejszają się także korzyści, bo nie
całą drogę można odbyć w konwoju, te-
raz mówi się o oszczędności może 7%
paliwa. Nie będzie zaskoczeniem, jeśli
okaże się, że pomysł platoonów auto-
stradowych jest wprawdzie bardzo atrak-
cyjny i do zrealizowania pod względem
technicznym, ale nieopłacalny.

Taki natłok rozwiązań na bliższą
i dalszą przyszłość nie powinien odwró-
cić uwagi od pojazdów, które można ku-
pić do firmy już teraz. Wciąż nowością
w programie jest MAN TGE, pierwszy
samochód dostawczy marki. Dzięki nie-
mu MAN stał się dostawcą „full range”,
co jest tyleż powodem do dumy, jak
i nową, dobrą okazją do zarabiania. TGE
jest wprawdzie bliźniakiem VW Craftera,
ale trudno mówić rywalizacji, a tym bar-
dziej kanibalizacji. Otwarto drugi, równo-
legły kanał sprzedaży bardzo udanego
lekkiego pojazdu użytkowego, który od
tej jesieni będzie dostępny w pełnej ga-
mie, o DMC od 3,0 do 5,5 t, z napędem
na przednie lub tylne koła oraz jako nie-
drogi fabryczny 4x4. Poszerza się skład
współpracujących firm nadwoziowych,
rozkręca się także zakład wykonań spec-
jalnych w Plauen, który ma zamiar prze-
jąć produkcję mikro- i minibusów TGE
różnych klas.

TGE 5,5-tonowy ma
wzmocnione resory tyl-
nej osi, o dopuszczal-
nym nacisku do 4000
kg. Ponadto „ciężki”
TGE jest wyposażony
w 17-calowe hamulce
tarczowe na obu
osiach i większe koła
z ogumieniem 205/70
R17C. Masa własna
jest tylko o 20 kg więk-
sza niż w 5-tonówce,
czyli ładowność zwięk-
sza się o 480 kg.
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Przewoźnicy dalekodystansowi i dys-
trybucyjni chcieliby mieć tak samo nowo-
czesne pojazdy, ale tu MAN Truck & Bus
zwleka, modernizując obecną generację.
Przyczyny są zapewne zarówno przy-
ziemne, przesuwa się w czasie inwesty-
cję wobec wydatków na bieżące ulep-
szenia m.in. związane z zaostrzaniem
norm emisyjnych, jak i strategiczne. MAN
należy do globalnej firmy, która chce być
graczem o jeszcze większym zasięgu.
Sięga Brazylii, Indii, południa Afryki; po-
stawiła stopę w USA i chce drążyć ten
kierunek z pomocą kolejnych partnerów.
Tu nie ma miejsca na błędne decyzje,
a każdy większy (i droższy) ruch, jak np.
nowa kabina, musi wpasować się
w takie powiązania. Póki co MAN wyko-
rzystuje mocne strony swoich ciężaró-
wek, usprawniając je drobnymi krokami.

W tym roku będzie to np. lepsze dopa-
sowanie skrzyń biegów Tipmatic 12+2,
dostarczanych przez Scania, do silników
MAN D26 w ciężarówkach TGX. Skutecz-
niejsze sterowanie przyczyni się do dal-
szego obniżenia zużycia paliwa i popra-
wy komfortu jazdy. Poprawiono także
działanie zwalniacza, a silniki można wy-
posażać w więcej przystawek odbioru
mocy, aż do 120 kW, 800 Nm. Ciężarów-
ki z układem hydraulicznego napędu osi
Hydrodrive będą mogły współpracować
ze zautomatyzowanymi skrzyniami Tip-
matic dostarczanymi przez ZF. Średnie
samochody ciężarowe MAN TGL i TGM
wyposażono pod koniec ub. roku

w nowy silnik D08 z układem oczyszcza-
nia spalin polegającym całkowicie na
technologii SCR. Uproszczono budowę,
zmniejszono wymagania obsługowe
i zużycie paliwa. Teraz w ich skrzyniach
biegów TipMatic wprowadzono dodatko-
we programy poprawiające komfort jaz-
dy i wydajność.

MAN rozszerzył także program skrzyń
biegów do autokarów. Od maja ub. roku
automatyczna skrzynia 6-biegowa Eco-
Life Coach jest dostępna w połączeniu
z silnikiem 420 KM/2100 Nm i 460 KM/
2300 Nm w MAN Lion’s Coach oraz Neo-
planach Cityliner i Tourliner obsługują-
cych trasy górskie lub linie z dużym
udziałem jazdy miejskiej. Przekładnia
hydrokinetyczna zwiększa moment obro-
towy silnika, ułatwiając płynne ruszanie
i przyspieszanie bez zużycia sprzęgła.
Oprogramowanie sterujące TopoDyn Life
dynamicznie dostosowuje punkty przełą-
czania EcoLife do profilu trasy, przy
uwzględnieniu topografii, obciążenia
i przyspieszenia oraz zmiennych oporów
ruchu. Dwa nadbiegi zapewniają niskie
prędkości obrotowe silnika i zredukowa-
ny hałas przy większych prędkościach.
Do komfortu i bezpieczeństwa przyczy-
nia się zwalniacz z niezależnym układem
chłodzenia.

Od końca roku autokary od 460 KM
będą wyposażane w nową skrzynię bie-
gów TipMatic Coach. Innowacje obej-
mują charakterystykę ruszania, dzięki
nowemu układowi pomiaru nachylenia,

i ulepszone sterowanie ze strategią zmia-
ny biegów opracowaną przez MAN.
W zależności od rzeczywistej masy au-
tobusu i topografii, sterowanie dobiera
optymalne do ruszenia przełożenie
i prędkość obrotową, co chroni sprzęgło
i układ przenoszenia napędu, zwiększa-
jąc komfort i dynamikę przy ruszaniu.
Układ SmartShifting przyspiesza zmianę
biegów, wyliczając optymalny kompro-
mis pomiędzy czasem zmiany, komfor-
tem i trwałością przy wykorzystaniu da-
nych o położeniu pedału gazu, masie
pojazdu i oporach ruchu. Do wysokiej
prędkości średniej bez zwiększenia zu-
życia paliwa przyczynia się przewidują-
ca zmiana biegów przez MAN Efficient
Cruise.

Lepszą dynamikę zmiany przełożeń
zapewnia również wspomaganie przez
hamulec silnikowy. Jeśli kierowca chce
podwyższyć bieg o do 3 naraz, krótkie
zamknięcie klapy hamulca powoduje
obniżenie prędkości obrotowej przy roz-
łączonym sprzęgle.

W kabinach na ten rok modelowy
wprowadzono ulepszenia we wnętrzu,
m.in. poprawiając wyciszenie. W opcji
jest dostępne wykończenie Urban Con-
crete wyjątkowo odporne na zanieczysz-
czenia. Aby jazda w korku i wolno poru-
szającej się kolumnie była  jak najmniej
męcząca dla kierowcy, MAN oferuje tem-
pomat utrzymujący bezpieczną odleg-
łość od poprzedzającego pojazdu ACC
z funkcją stop-and-go. Automatycznie

To showtruck, ale może będzie z tego
kolejna limitowana seria TGX. Zastoso-
wano specjalny odcień lakieru, doda-
jąc aerografem lwa i ślady pazurów.
Poza szerokimi aluminiowymi kołami są
dodatkowe listwy chromowane, a stop-
nie wejściowe pokryto nierdzewką.
Wnętrze kabiny jest wykończone skórą
w kolorach beżowym i czarnym z beżo-
wymi szwami. Po złożeniu górnej leżanki
wyraźnie widoczne, również z zewnątrz
przez szybę,  stają się podświetlone na
niebiesko lwy i logo MAN, kontrastując
z beżowym, pikowanym obszyciem
leżanki.
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Kamera z soczewką
szerokokątną 150°
przekazuje obraz na
monitor przy słupku,
ułatwiając kierowcy
skręt w prawo i zapo-
biegając wypadkom
związanym z mart-
wym polem. Można je
zamówić jako wyposa-
żenie fabryczne lub za-
montować później.

IVECO Poland informuje o przekazaniu
firmie Wega-A z Kalisza 7 (z łącznie 13
zamówionych) specjalistycznych auto-
transporterów Rolfo Ego 427, zabudowa-
nych na podwoziach Stralis CT z silnika-
mi o mocy 460 KM. Uroczyste przekaza-
nie odbyło się pod koniec czerwca we
włoskiej miejscowości Bra, gdzie ma sie-
dzibę Rolfo, producent nowoczesnych
zabudów do transportu samochodów.
Dostarczone pojazdy zasilą flotę 100 au-
totransporterów firmy Wega-A, oferującej
od ponad 30 lat usługi logistyczne dla
branży motoryzacyjnej na terenie całej

Wega-A kupuje kolejne ciężarówki IVECO

Europy. Stralisy zostały dodatkowo wypo-
sażone w komputery pokładowe firmy fra-
meLOGIC, które umożliwiają nieustanne
monitorowanie ruchu i parametrów pojaz-
dów. Kierowcy firmy zostali gruntownie
przeszkoleni w efektywnym wykorzysta-
niu zabudowy Rolfo do optymalnego ilo-
ściowo i bezpiecznego przewozu samo-
chodów.

Uroczystość była doskonałą okazją do
zaakcentowania wieloletniej wzorowej
współpracy pomiędzy firmami Wega-A
oraz CNH Industrial i IVECO Poland. Naj-
nowszy IVECO Stralis oferuje najlepsze

osiągi i ekonomikę w transporcie daleko-
bieżnym, zwiększa oszczędności w zuży-
ciu paliwa i zmniejsza całkowity koszt
posiadania dzięki wykorzystaniu zaawan-
sowanej technologii i nowemu podejściu
do projektowania. Jest doskonałym wy-
borem na długie dystanse, zdolnym wpły-
nąć na wszystkie czynniki związane ze
zużyciem paliwa (oszczędność paliwa
nawet do 11%) i wspomaganym przez
pakiet usług stworzonych przez IVECO
w celu redukcji emisji CO

2
 i TCO.

Kolejne Stralisy zostaną przekazane fir-
mie Wega-A już we wrześniu.  

IVECO Stralis przoduje w wydajności i rentowności eksplo-
atacji dzięki wyposażeniu, technologiom i usługom dosto-
sowanym do każdego przedsiębiorstwa transportowego.

Podczas uroczystości byli obecni: Dario Rolfo (z lewej), właś-
ciciel firmy Rolfo, Marcin Piluchowski reprezentujący IVECO
Poland i przedstawiciel CNH Industrial Fabrizio Sanna.

reguluje on odstęp również przy małych
prędkościach, w razie potrzeby wyhamo-
wuje aż do zatrzymania, a po krótkim za-
trzymaniu ponownie uruchamia pojazd.
Nowa generacja ACC poprawiła komfort
zbliżania się do poprzedzających pojaz-
dów, ponadto unika niepotrzebnego
hamowania i przyspieszania, redukując
zużycie hamulców i paliwa.

ACC i ACC stop-and-go uzupełniają
systemy bezpieczeństwa Emergency
Brake Assist (EBA2) i Lane Guard Sys-
tem (LGS). Układ hamowania awaryjne-
go EBA2 znacznie przekracza obowiązu-
jące od października br. wymagania
przepisów. Dzięki zestawieniu danych
z radaru i kamery, bardziej niezawodnie
interpretuje wymagające sytuacje na dro-

dze i z większą pewnością identyfikuje
pojazdy poprzedzające oraz nieruchome
przeszkody. MAN nie planuje jednak roz-
woju w kierunku wykrywania pieszych
i przeszkód w martwej strefie, proponu-
jąc prostsze rozwiązanie. O bezpieczeń-
stwo dba kamera, montowana na życze-
nie na prawym słupku w pobliżu krawę-
dzi dachu. Siedmiocalowy monitor jest
umieszczony na słupku A po stronie pa-
sażera, w polu widzenia kierowcy spo-
glądającego w lusterka wsteczne i kra-
wężnikowe. Dzięki temu może dostrzec
obiekty w bezpośredniej bliskości,
a podczas manewrowania lepiej widocz-
ne stają się słupki, murki i zaparkowane
pojazdy. System aktywuje się automa-
tycznie po włączeniu kierunkowskazu
w prawo, w razie potrzeby można włą-
czyć go przełącznikiem. Sygnał z kame-
ry może być przesyłany na 7-calowy
wyświetlacz systemu informacyjno-roz-
rywkowego na tablicy rozdzielczej. (WK)
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Projekt EDIT (Efficient Distribution
Truck), stworzony przez Renault Trucks
i 6 partnerów, rozpoczął się w 2016 r.
Jego celem była redukcja zużycia paliwa
o 13% w ciężarówce z nadwoziem chłod-
niczym do dystrybucji miejskiej i regional-
nej. W ramach projektu powstał pojazd
badawczy Urban Lab 2, który po 7 mie-
siącach testów i 4500 km na drogach i w
warunkach laboratoryjnych osiągnął za-
łożone cele. Urban Lab 2 zużywa o 12,8%
mniej paliwa niż referencyjny Renault
Trucks D Wide 19 t, 280 KM z zabudową
chłodniczą Lamberet, co oznacza oszczęd-
ność 3,5 l i 9 kg CO

2
 na 100 km.

Cykl testów odpowiadający dystrybucji
w temperaturze kontrolowanej obejmo-
wał 12 km w ruchu miejskim, 50 km po
drogach lokalnych i 57 km na autostra-
dach. Testy składały się z prób drogo-
wych i laboratoryjnych (gdzie warunki
drogowe i temperaturowe były symulowa-
ne, kontrolowane i powtarzalne) przy uży-
ciu oprogramowania symulacyjnego
w celu skorelowania pomiarów. Równo-
legle przeprowadzono badania pojazdu
wzorcowego.

We współpracy z Lamberet, Renault
Trucks optymalizował aerodynamikę po-
jazdu i zabudowy chłodniczej. W celu po-
prawy opływu powietrza wymienniki cie-
pła wbudowano w dach, natomiast agre-
gat chłodniczy zainstalowano między
osiami. Dodano deflektory tylne i chowa-
ne osłony międzyosiowe z materiału tek-
stylnego. Aerodynamicznie udoskonalo-
no stopnie wejściowe do kabiny, kołpaki
kół, owiewkę dachową, deflektor i bocz-
ne owiewki kabiny. Konwencjonalne lus-

Urban Lab 2: 12,8% mniej paliwa w mieście

terka boczne zastąpiono systemem ka-
mer. Korzyści wynikające z zastosowania
elementów aerodynamicznych zbadano
na odcinku autostrady, uwzględniając
różnice masy własnej i zużycia energii
elektrycznej obu pojazdów. Testy potwier-
dziły, że optymalizacja aerodynamiki jest
jednym z kluczowych działań w celu
zmniejszania zużycia paliwa i emisji CO

2
przez pojazdy dystrybucyjne, zwłaszcza
eksploatowane w strefach podmiejskich.

Na Urban Lab2 przetestowano również
połączenie technologii mikrohybrydowej
i Stop&Start, opracowanych we współ-
pracy z Valeo. Wypróbowano kilka stra-
tegii operacyjnych układu w celu maksy-
malizacji energii odzyskanej podczas ha-
mowania i toczenia. Wiele uwagi poświę-
cono opracowaniu strategii zatrzymania/
rozpoczęcia pracy silnika, by zredukować
czas i drgania. W warunkach laboratoryj-
nych przeprowadzono testy zużycia pali-
wa w konfiguracji standardowej, z ukła-
dem mikrohybrydowym oraz z układem
mikrohybrydowym uzupełnionym o Stop
&Start. Ten ostatni potwierdził znaczny
potencjał oszczędności paliwa, zwłasz-
cza w ruchu miejskim.

Urban Lab 2 ma pokładowy system na-
wigacji opracowany przez BeNomad, po-
zostający w łączności z sygnalizacją
świetlną. Połączenie z infrastrukturą dro-
gową umożliwia Urban Lab 2 odbieranie
informacji z sygnalizacji i kalkulację, czy
korzystniejsze będzie przyspieszenie czy
zwolnienie. W celu ustalenia wpływu tej
technologii na zużycie paliwa przeprowa-
dzono pomiary, by określić natężenie
ruchu i cykle sygnalizacji. Następnie wy-

konano testy na torze badawczym i w wa-
runkach rzeczywistych na ulicach Borde-
aux. Potwierdziły one dokładność algoryt-
mu przejmującego kontrolę nad pojaz-
dem w fazie hamowania w celu optymali-
zacji oszczędności paliwa. Ta funkcja
wspomagania kierowcy przynosi znaczą-
ce korzyści pod względem zmniejszenia
zużycia paliwa i emisji CO

2
, poprawia tak-

że komfort jazdy.
Urban Lab 2 jest wyposażony w proto-

typowe opony Michelin, opracowane
w celu zmniejszenia oporu toczenia bez
negatywnego wpływu na bezpieczeń-
stwo, przyczepność lub trwałość. Pomia-
ry osiągów opon wykonano na odcinkach
regionalnych i autostradowych cyklu,
z pojazdem wzorcowym i demonstracyj-
nym w celu zmierzenia wzrostu tempera-
tury i ciśnienia każdej z opon. Na tej pod-
stawie model symulacyjny opracowany
przez Michelin mierzy zmiany oporu to-
czenia podczas całego cyklu. Umożliwia
to dokładniejszy pomiar różnic w zużyciu
paliwa, w porównaniu z metodą ISO.

Projekt EDIT potwierdza skuteczność
zabiegów mających na celu zmniejszenie
zużycia paliwa. Praca nad pojazdem la-
boratoryjnym pozwala Renault Trucks le-
piej zrozumieć mechanizmy, które do
tego prowadzą, i wspomaga opracowanie
rozwiązań technicznych pod kątem przy-
szłych norm emisji CO2.       
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Renault Trucks Polska może zanoto-
wać w tym roku prestiżowy sukces.

Płocka firma transportowo-spedycyjna
Budmat Transport kupiła 20 ciągników
siodłowych Renault Trucks T 460 z kabi-
nami Sleeper Cab. Wraz z przekazaniem
pierwszych 10 pod koniec maja, liczba
pojazdów marki w jej flocie przekroczyła
setkę: 2/3 ze 150 zestawów ma ciągniki
Renault Trucks.

To był mocny akcent na 10-lecie
współpracy i doskonała rekomendacja,
bo mowa o przewoźniku, który chce za-
jąć miejsce w czołówce największych
firm transportowych świadczących usłu-
gi na rynku krajowym. Dodatkowo, po-
jazdy Budmat Transport łatwo wpadają
w oko na drogach. Wyróżnia je charak-
terystyczna kolorystyka i atrakcyjne
reklamy dachów modułowych Budmat
na kurtynach naczep. Pokrycia dachowe
i transport pod tą samą nazwą? Spółka
przewozowa należy do Grupy Budmat,
która jest czołowym polskim producen-
tem pokryć dachowych i elewacyjnych,

Budmat Transport
na stalowych trasach

systemów rynnowych i wszelkich meta-
lowych detali niezbędnych do ich wykoń-
czenia. Przedsiębiorstwo ma ponad 25-
letnią historię i rozwijało się w tym czasie
dynamicznie. Grupa działa już nie tylko
w macierzystym Płocku, ma zakłady pro-
dukcyjne także w Gostyninie, Ostrowcu
Św., Ciechanowie i Włocławku, a dystry-
butorów i klientów w całym kraju. Ich ob-
sługa wymaga sprawnej logistyki, którą
wspiera własny transport. W 2005 r. pod-
jęto decyzję, by na bazie dotychczaso-
wego działu transportu powołać do tego
celu osobną spółkę.

Nie raz mieliśmy okazję pytać: dlacze-
go producent (w tym przypadku dachów)
zajmuje się transportem, zamiast zlecać
niezależnym firmom dostawy surowców
do swoich zakładów i dystrybucję goto-
wych wyrobów? Odpowiedź jest zawsze
taka sama: jeżeli ważne są jakość i ter-
minowość transportu, trzeba samemu
je zapewnić! Na początku wieku trans-
port krajowy nie był w stanie sprostać
wymaganiom Budmatu, niewiele zresztą

Ciągniki z ostatniej dostawy  mają nową kolorystykę: nowe logo Budmat umieszczono na białym pasie na przedniej
ścianie tradycyjnie czerwonej kabiny. Do nowej wizualizacji grupy dostosowano również grafikę na naczepach. Z dale-
ka widać, że jedzie zestaw w barwach Budmatu, wiodącego polskiego producenta pokryć dachowych.

zmieniło się przez te lata. Stawki krajo-
we wręcz uniemożliwiają inwestycje
w nowy tabor, więc są tu kierowane po-
jazdy, które wysłużyły się na trasach mię-
dzynarodowych. Ich właścicielami są
z reguły małe firmy, którym trudno za-
pewnić niezawodność, nienaganny stan
techniczny, przystosowanie do specy-
ficznych ładunków, jak blacha i elemen-
ty stalowe.

Świeżo utworzony Budmat Transport
musiał zmierzyć się z niezwykle konku-
rencyjnym (głównie cenowo) rynkiem,
ale miał zagwarantowane długotermino-
we kontrakty ze strony firmy-matki. Moż-
na było rozważyć zakup floty i dobór po-
jazdów pod kątem optymalizacji całkowi-
tych kosztów eksploatacji w dłuższej
perspektywie, zwracając uwagę na czyn-
niki, które pojawiają się tylko w transpor-
cie krajowym. Jest wśród nich oczywi-
ście zużycie paliwa w trybie eksploatacji
zbliżonym do dystrybucji, do którego
trzeba starannie dobrać specyfikację
ciągników, ale także m.in. niższy koszt

TTM Prezentuje
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Uroczyste przekazanie kluczy do 20 nowych ciągników: od lewej Jacek Korczak
(prezes Polsad), Mariusz Nowogórski (kierownik Działu Eksploatacji Budmat
Transport), Roman Rutecki (prezes Zarządu/CEO Budmat Transport), Ewa Je-
zierska (Dyrektor ds. Sprzedaży Renault Trucks Polska), Piotr Żuk (Area Sales
Manager RTP), Adam Habasiński (Kierownik Sprzedaży Oddział Polsad Kutno).

Budmat Transport zamawia ciągniki z silnikami 10,8 l o mocy 338 kW (460 KM)
i maks. momencie obrotowym 2200 Nm w przedziale 1000-1400 obr./min.
Te parametry, raczej wysokie jak na „krajówkę”, dobrano pod kątem górzy-
stych tras na południu Polski.

obsługi zarówno w krajowych autoryzo-
wanych stacjach dealerskich, jak i we
własnym warsztacie, do którego flota
może łatwo zjeżdżać z krajowych tras.

Na podstawie tych przesłanek, opinii
rynkowych i pierwszych prób na począ-
tek wybrano ciągniki siodłowe Scania
i naczepy Schmitz z muldami do przewo-
zu stali. Nie przerwano jednak poszuki-
wania sposobów na obniżenie kosztów,
by nie tylko utrzymać się na konkuren-
cyjnym rynku, ale i umocnić pozycję.
Od samego początku Budmat Transport
spełniał rolę nie tylko „nadwornego prze-
woźnika” Grupy Budmat, ale jednocze-
śnie śmiało wychodził na rynek, pozy-
skując klientów w kraju i za granicą.
W 2008 r. do floty trafiły pierwsze pojaz-
dy Renault Trucks Premium, które prze-
konały do siebie niskim zużyciem paliwa
i małą masą własną.  Wykorzystując
rosnący popyt na usługi transportowe
wysokiej jakości powiększano systema-
tycznie tabor, kupując w ostatnich 3 la-
tach 75 ciągników gamy T i 10 dystrybu-
cyjnych ciężarówek D16. Po tych zaku-
pach pojazdy Renault Trucks zaczęły
dominować. Ten sukces to zasługa mo-
delu T. Lekkie, oszczędne ciągniki są
godnymi następcami „premiumek”, do-
kładając do ich zalet wygodną i dobrze
wyposażoną kabinę. Ostatni zakup to nie
tylko wymiana taboru na nowy, spółka
zwiększa możliwości przewozowe i kon-
sekwentnie stawia na Renault Trucks.

To nie znaczy, że Budmat Transport
zmierza do ujednolicenia floty. Mając pe-
łen przegląd ofert rynkowych i możliwość
sprawdzenia we własnej praktyce wyty-
powanych produktów, wybiera się opty-
malne rozwiązania. Zwycięstwo to wspól-
ny triumf „tetek” i Polsadu, autoryzowa-
nego przedstawiciela Renault Trucks:
handlowcy i serwis są tak samo nieza-
wodni, jak pojazdy.

TTM Prezentuje

Prezes Roman Rutecki wyjaśnia kryteria doboru pojazdów
w Budmat Transport: „Bardzo sobie cenię, gdy ktoś wpro-
wadza nowe rozwiązania, a irytuje mnie, gdy osiada na
laurach, uważając, że ma najlepszy produkty na rynku.
Dotyczy to szczególnie naszej specjalności, obsługi łań-
cucha dostaw – tu jedno ulepszenie może przynieść ko-
rzyści identyfikowane na każdym etapie. Jako przewoźnik
poddany grze rynkowej na tym niezwykle konkurencyjnym
rynku, poszukujemy każdego sposobu na poprawę efek-
tywności. Jednym ze nich jest przewiezienie jak najwięk-
szej ilości ładunku w jednym kursie dzięki lżejszym na-
czepom. W  naszych wysiłkach chcielibyśmy mieć większe
wsparcie producentów.”
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To, co wyróżnia zarząd Budmat Trans-
port wśród polskich przewoźników, jest
otwartość na innowacje. Dzięki temu
zdecydowano się na nową markę na-
czep. Od roku Budmat Transport używa
ultralekkich naczep Berger. Wykonane
z jakościowych stali wg unikalnego pro-
jektu, umożliwiają przewiezienie nawet
2 ton ładunku więcej w porównaniu do
standardowych naczep z muldą. Specy-
fikację ciągników też dobrano tak, by
wozić więcej: zbiorniki 730 l paliwa w zu-
pełności wystarczają do obsługi krajo-
wych tras. Renault Trucks T w specyfika-
cji Budmatu waży 7560 kg, naczepa
5500 kg, z tego wynika ładowność umoż-
liwiająca podejmowanie największych
stalowych kręgów. To jest jeden z głów-
nych składników przewagi rynkowej,
o którą walczy firma od początku istnie-
nia: lekkie zestawy umożliwiają legalny
i bezpieczny przewóz ładunków, których
nie dostaną konkurenci.

Nie wykorzystano przy tym jeszcze
wszystkich sposobów na zmniejszenie
masy. Jeśli będzie to potrzebne, w przy-
szłości zostaną zastosowane koła alumi-
niowe lub zrezygnuje się z wożenia „za-
pasu” na naczepach, polegając na ser-
wisach renomowanych marek ogumie-
nia, jakie wybrano.

Największe oszczędności może jed-
nak przynieść obniżenie zużycia paliwa,

a tu kluczową rolę odgrywają kierowcy.
Budmat Transport obsługuje różne trasy,
trudniej o stały poziom odniesienia niż na
niemieckich autostradach, ale działa za-
razem kontrola i system premiowania
dobrych wyników. Wszystkie pojazdy są
monitorowane pod kątem stylu jazdy
i spalania, w razie większych odchyleń
od normy dział eksploatacji wspólnie
z kierowcą sprawdza, co mogło być tego
przyczyną. Kierowcy są regularnie szko-
leni przez instruktorów Renault Trucks.
Własny Senior Driver to też rozwiązanie
znane, które może zostać wprowadzone,
jeśli będzie niezbędny kolejny krok na-
przód.

W tej specjalności transportu szczegól-
nie ważne jest pogodzenie oszczędno-
ści paliwa z dobrym i bezpiecznym wy-
konaniem zadania. Nie każdy kierowca
zdecyduje się pracować w firmie wożą-
cej stal w kręgach, zdając sobie sprawę
z odpowiedzialności za taki ładunek. Do
tego, pojazdy Budmat Transport są roz-

Budmat Transport specjalizuje się
w transporcie stali, która jest jednym
z najbardziej wymagających ładun-
ków. Ten krąg blachy jest jednym
z mniejszych, jakie się wozi, wszyst-
kiego z 5 t… Rozmieszczenie kilku ta-
kich na długości muldy i sposób za-
mocowania powinny być zadane przez
spedycję, ale na końcu i tak odpowie-
dzialność za właściwe zatknięcie kło-
nic i zapięcie pasów spoczywa na kie-
rowcy. Tu nie ma miejsca na zaniedba-
nia.

ładowywane w kolejnych punktach do-
staw, nawet kilku dziennie, i tyleż razy
trzeba naczepę rozplandeczyć, zdjąć
deski, zsunąć kłonice, później w drugą
stronę zabezpieczyć kurtynę – nie każ-
demu się chce! Ci, którzy się tego po-
dejmą, w pierwszej kolejności prze-
chodzą szkolenie w prawidłowym moco-
waniu stalowych kręgów. Jest to ładunek
zarazem groźny, bo ma potężną bez-
władność, jak i delikatny: łatwo uszko-
dzić pasami wierzchnie warstwy blachy.

Z drugiej strony, to jest w przeważają-
cej mierze transport krajowy, więc week-
end na pewno spędzi się w domu,
a może nawet uda się zjechać wcześniej.
Dlatego firma, pomimo ogromnego defi-
cytu kierowców na rynku, może pochwa-
lić się stabilnym i stale zwiększającym się
zespołem kierowców. Fluktuacje są mi-
nimalne. Zauważa się, że pojawiają się
nawet chętni z „międzynarodówki”, któ-
rzy przedkładają dobro rodziny nad ko-
rzyści finansowe i chcą pracować bliżej
domu. Budmat Transport uczestniczy
w akcji Profesjonalni Kierowcy i stąd bar-
dziej optymistyczna ocena rynku pracy.
Są chętni, którym trzeba tylko pokazać,
że choć to zawód niełatwy i wymagający
wyrzeczeń, daje satysfakcję jak żaden
inny.                 

Inne coil muldy na naszych drogach (od najl¿ejszej do najciê¿szej)

Schwarzmüller ma w ofercie naczepę kurtynową
RH150 Coil o masie własnej konkurencyjnej względem
Bergera: 5700 kg. Taki wynik uzyskuje się bez osi pod-
noszonej, przy hamulcach 19,5”, z aluminiowymi pod-
porami i na kołach aluminiowych z lekkimi oponami
Fulda. Aluminiowy jest także stelaż zabudowy; nie ma
koła zapasowego. Bez takich posunięć odchudzają-
cych naczepa wciąż mieści się w 6 t. Długość muldy
na kręgi to 7400 mm, jest 5 par otworów na kłonice do
ich mocowania.

Berger ecotrail: 5500 kg

od 5700 kg
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Naczepa Wieltonu ma masę standardowo ok. 6300 kg, od czego można odjąć jeszcze kosz na koło zapasowe i mechanizm
podnoszenia przedniej osi, zderzak stalowy zastąpić aluminiowym, a nogi podporowe „kręcone” zrzutowymi, schodząc do ok.
6100 kg. Koła są standardowo aluminiowe, można zastosować lżejsze opony, niż seryjne Bridgestone. Najczęściej są wybierane
naczepy z muldami 7,2 m, Wielton oferuje także 9,2 m, o ok. 250 kg
cięższą.

Schmitz Cargobull S.CS 24/L-13,62 X-Light waży 6988 kg.
„Kojle” Schmitza nadal mają ramy skręcane typu Modu-
los, więc nawet lekkie wykonanie nie imponuje niską
masą. Blisko 7 t, to wynik na osiach Rotos z hamulcami
430 mm, kołach stalowych, przy aluminiowych słupkach
zabudowy i zbiornikach powietrza. Mulda ma 7,2 m dłu-
gości i 4 pary otworów w podłodze do zatykania kłonic.

Kassbohrer K.SCC X /125-12/27 jest
najcięższą naczepą w tym zestawieniu:
7280 kg, ale producent podkreśla bar-
dzo mocną konstrukcję, wszechstron-
nie przetestowaną na najgorszych dro-
gach z ładunkiem najcięższych spoty-
kanych kręgów stali. Mulda ma długość
7250 mm, do mocowania przewidziano
3 gniazda na dodatkowe kłonice.

Standardowa naczepa Fliegl z coil muldą
waży 6280 kg, na 3 osiach SAF (z 1. pod-
noszoną) z hamulcami 430 mm i koszem
na 2 koła zapasowe. Mulda ma długość
7040 mm, są 3 pary uchwytów do moco-
wania kłonic. Zabudowa ma słupki stalo-
we.

od 6280 kg

od 6100 kg

Naczepa Krone Coil Liner SD z muldą
o długości 8840 mm (opcja – standard
to 7200 mm) ma masę 6500 kg, na ko-
łach aluminiowych założonych na osie
Krone.

7280 kg

6500 kg

6988 kg
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Zdobyto także spory zestaw nagród
branżowych, potwierdzających siłę mar-
ki, ocenianej jako najlepszy producent
naczep kurtynowych, chłodniczych,
usług flotowych, rozwiązań proekolo-
gicznych… Jedyną niepokojącą liczbą
jest marża ze sprzedaży, która zmalała
do 2,8% głównie na skutek szybkich
przyrostów cen podstawowych materia-
łów. Nie udało się tego przerzucić na
klientów, a kroki oszczędnościowe dadzą
o sobie znać dopiero w tym roku, w któ-
rym marża ma sięgnąć 4,8%, w myśl pla-
nu „2025” – do tego roku powinna prze-
kroczyć zdrową granicę 5%.

Osiągnięcie tego celu wymaga równo-
ległych zabiegów wokół pojazdów i to-
warzyszących im usług, a od tego roku
może nawet w odwrotnej kolejności. Co-
raz więcej klientów zgłasza producentom
naczep, że tak dłużej nie da się prowa-
dzić interesu. Cóż z tego, że dostaną
najlepszy możliwy pojazd w korzystnej
cenie, skoro nie będą mieli kierowcy
zdolnego do jego obsługi, a skromne
frachty zostaną zjedzone przez niespo-
dziewane koszty albo kolejne opłaty dro-
gowe? Schmitz nie dołoży wprawdzie
kierowcy, ale może ułatwić mu pracę
i przyczynić się do usprawnienia całego
procesu logistycznego, zapewniając
przepływ danych dotyczących pojazdu
i ładunku. W tym duchu „smart trailer”
przebiegają teraz procesy rozwojowe.
Szefowie firmy dorzucają jeszcze kilka
liczb: corocznie 20-30 rozwiązań jej in-
żynierów uzyskuje patenty, a w ostatnim
roku zgłoszono do opatentowania tyle
samo pomysłów, co pozostali 4 główni
gracze rynkowi razem wzięci. Do tego,
pod patronatem Schmitz działa start-up
KubikX, którego zadaniem jest wynajdy-
wanie i wspieranie ciekawych pomysłów
ułatwiających lepsze wykorzystanie po-
jemności ładunkowej.

Innowacje dotyczą także konstrukcji
pojazdów i zmierzają m.in. do obniżenia
masy. Naczepy Schmitz nigdy nie nale-
żały do najlżejszych i wciąż celem kon-
struktorów nie jest najlepszy wynik na

Sprytne naczepy Schmitz Cargobull
W trakcie czerwcowej konferencji prasowej Schmitz Cargobull „przed IAA” ju¿ znano wyniki finansowe
w roku obrachunkowym 2017/18 (zakoñczonym 31.03.), ale biegli rewidenci sprawdzali ostatnie u³amki
naczep i eurocentów, oficjalny raport uka¿e siê na pocz¹tku wrzeœnia. W przybli¿eniu, wygl¹da to ca³kiem
nieŸle: z produkcj¹ ok. 61 tys. pojazdów firma umocni³a siê na 1. pozycji w Europie ze œrednim udzia³em
rynkowym 25%, a w naszym regionie nawet o 3% wiêkszym. Obroty wzros³y w ci¹gu roku do 2,2 mld euro.

„Krzywa rośnie i będzie rosła, a nieduży kryzys nam niestraszny!” - w tak opty-
mistycznym duchu wypowiadał się Andreas Schmitz.

Klimat ekonomicz-
ny i aktywność gos-
podarek europej-
skich sprzyjają
transportowi, a tym
samym producen-
tom naczep.

Schmitz nadal na czele, ale był okres, gdy miał jeszcze większe udziały rynko-
we. Podgryzają go zarówno tradycyjni rywale niemieccy, jak i młode wilczki
z Polski i Turcji.
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wadze. Wyjaśnił to dyrektor techniczny
firmy Roland Klement, posługując się
wskaźnikiem jednostek pomiarowych
przypadających na okres eksploatacji
naczepy. Jest to przelicznik używany
przez centrum walidacji przy badaniach
stanowiskowych, w których stosuje się
profile obciążeń zebrane na drogach
w poszczególnych regionach Europy
i okolic, w jakie zapuszczają się przewoź-
nicy z naczepami Schmitz. Ustalono mi-
nimalną wytrzymałość, przy której niemal
wszędzie będą mogli wykorzystać do-
brodziejstwo 10-letniej gwarancji nieza-
wodnej pracy (tym drobnym wyjątkiem
są połączenia na trasie Rosja-Finlandia).
Tym samym naczepy nie będą rekordo-
wo lekkie, ale nie ma mowy o niepotrzeb-
nym balaście: nowa standardowa kurty-
nówka ma teraz masę nieco poniżej 6 t
z opończą Power Curtain, a Mega 6,3 t,
zgubiły odpowiednio ok. 200 i 300 kg.
Osiągnięto to dzięki pełnemu przejściu
na podwozia Genios z walcowanymi
podłużnicami ramy. Dopóki były produ-
kowane równolegle generacje Genios
i Modulos, wiele elementów miało kom-
promisową konstrukcję, by pasować do
obu. Teraz całość jest zoptymalizowana
i można zająć się detalami poprawiają-
cymi ergonomię, jak wspomniana kurty-
na Power Curtain. Jest to kolejne opra-
cowanie opończy wymagającej mniej-
szego wysiłku przy rozplandeczaniu, bo
w zabudowie nie ma desek. W pojeździe
zaprezentowanym w Berlinie słupki i kło-
nice nie miały nawet kieszeni, ale można
je zamówić w opcji, bo wielu klientów lubi
widzieć chociaż po jednej w każdej prze-
rwie. W tym przypadku rolę desek pełni
opończa wzmocniona siatką stalową
i pasami aramidowymi. Są one tak wy-
trzymałe, że wszyto w nie pętle do mo-
cowania ładunku! Para pętli wytrzymuje
2,5 t, można między nimi rozpiąć siatkę
zabezpieczającą ładunek przed przesu-
nięciem, raczej do tyłu.

Power Curtain nie zastępuje Planken-
plane z listwami aluminiowymi, o jakiej
pisaliśmy w poprzednim numerze, tylko
uzupełnia program kurtyn ułatwiających
pracę kierowcy. Trzeba ją odpiąć trady-
cyjnymi klamrami, są tradycyjne kłonice,
ale całość jest lżejsza, wymaga mniej
wysiłku przy zsuwaniu, tak samo dobrze
zabezpiecza przed przecięciem materia-
łu. Podstawową zaletą jest wyeliminowa-
nie desek i czynności, jakich one wyma-
gają, grożących kontuzją. Nie ma ryzyka
zostawienia desek przy przeładunku,
więc unika się kosztów dokupowania no-
wych. Przy tym nowa kurtyna spełnia

wszelkie wymagania DIN EN 12642
Code XL, Daimler 9.5. i do przewozu na-
pojów.

Istotnie zmodernizowano także nacze-
pę chłodniczą S.KO COOL, przy czym
największą zmianą jest całkowicie nowy
własny agregat chłodniczy S.CU. Po-
przednika uznano za sukces: od momen-
tu wprowadzenia na rynek w 2013 r. wy-
produkowano ich ponad 7,5 tys. Zmiana
generacyjna wiąże się z zaostrzeniem
przepisów emisyjnych do poziomu Sta-
ge V (od stycznia 2019 r.), które łatwiej
spełnić utrzymując moc silnika w grani-
cach 19 kW, o ile uda się uzyskać wy-
starczające parametry chłodnicze. Wy-
magało to zastosowania odmiennego sil-
nika, Hatz z wtryskiem common rail, na-
pędzającego hermetyczną sprężarkę.
Większa wydajność urządzenia umożli-

wia zastosowanie go zarówno w jedno-,
jak i wielotemperaturowych naczepach,
przy zużyciu paliwa nawet o 10% mniej-
szym, niż w poprzedniku z silnikiem Per-
kins, który zostanie jednak utrzymany
w produkcji na rynki z gorszym paliwem,
tylko w wersji jednotemperaturowej.
Nowy jest również znacznie cichszy, co
postulowali kierowcy, a przy tym aż o 50
kg lżejszy. Ma także znacznie czytelniej-
szy interfejs obsługowy, z nowymi ikona-
mi na wyświetlaczu i większymi cyframi
nastaw temperatury. Alternatywnie, agre-
gatem można sterować ze smartfona, na
którego ekranie ukaże się identyczny
układ symboli.

S.KO COOL dostała z tej okazji zupeł-
nie nową przednią ścianę odporniejszą
na kolizje, lepszą ochronę tyłu przed
uszkodzeniem przy uderzeniu w rampę

Mega już na ramie Genios, z nową kurtyną
Power Curtain eliminujacą konieczność sto-
sowania desek, całość mieści się w 6300 kg.

Aramidowe pasy w opończy są tak mocne, że wszyte w nie ucha można wyko-
rzystać do mocowania pasów lub siatki.
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za pomocą rolek odbojowych oraz
podłogę z nowym wzorem przeciwpoś-
lizgowym, cichszym przy przetaczaniu
wózków i lepiej odprowadzającym wodę,
a tym samym z mniejszą ochotą do ob-
ladzania. W sumie modyfikacje są tak
istotne, że Schmitz określa nową chłod-
nię jako generację 4.0, podkreślając jej
przygotowanie do zdalnej kontroli tem-
peratury, pozycji, pracy agregatu, stanu
jego akumulatora i dostępność wielu da-
nych umożliwiającą aktywne zarządzanie
naczepą przez dyspozytora. Kierowane

Zestaw przestrzenny stał się o 100 kg lżejszy z przodu i aż
o 400 kg po stronie przyczepy, a przede wszystkim w za-
budowie jest więcej podzespołów własnej produkcji.

Naczepa-wywrotka z izolowaną skrzynią jest lepiej przy-
gotowana na zetknięcie z gorącym asfaltem, pomiar tem-
peratury jest prosty i bezpieczny dla obsługi.

S.KO COOL 4.0 jest zmieniona nawet
z zewnątrz: ma nowe boczne osłony
przeciwnajazdowe i jeszcze raz popra-
wioną osłonę tylnego portalu (nowe
rolki można zastosować w poprzednim
modelu). Najważniejsze ulepszenia to
zupełnie nowy agregat chłodniczy,
bardziej wydajny, cichszy i lżejszy, ze
skuteczniejszym sterowaniem tempe-
raturą. W naczepie z kolei lepszy jest
przepływ zimnego powietrza.

na portal TrailerConnect, są szybko ob-
rabiane, klient, kierowca i/lub serwis są
informowani o nieprawidłowościach
znacznie  wcześniej, nim mogą one do-
prowadzić do kosztownej awarii. Gdy zaś
naczepa zjedzie do któregoś z 1,7 tys.
autoryzowanych warsztatów, mechanik
idzie „na gotowe”, wiedząc nawet, z któ-
rego koła uchodzi powietrze, a w którym
okładziny hamulcowe zbliżają się do kre-
su istnienia.

O części zamienne dba magazyn cen-
tralny i 29 regionalnych, wszystkie na-

czepy są objęte dokumentacją tech-
niczną dostępną online, a teraz zostaną
także podłączone do systemu Cargobull
Repair System Online, ze zdalnym wspo-
maganiem obsługi i napraw. Przewidzia-
no w tym wykorzystanie okularów z ka-
merą Smart Glasses i holograficznego
wyświetlania podzespołów niewidocz-
nych „pod skórą”.

Zestawy przestrzenne stanowią nie-
wielką część produkcji Schmitz Cargo-
bull, ale jest na nie osobny zakład w Tod-
din, który zasłużył na nowy produkt. Za-
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budowy ciężarówek M.CS i przyczep
z osią centralną Z.CS są przede wszyst-
kim lżejsze o 500 kg. Wprowadzono
w nich rozwiązania z naczep (te same
ramy zewnętrzne z otworami mocujący-
mi, wzmocniona opończa, dach Safety
Roof podnoszony ręcznym mechaniz-
mem), uzyskując dużą wymienność
części i wytrzymałość zgodną z wyma-
ganiami Code XL, D 9.5 i VDI 2700 na
napoje.

Podobnie zmniejszenie masy przy-
świecało modernizacji naczep-wywro-
tek S.KI przystosowanych do przewozu
masy bitumicznej. Nowy materiał izola-
cyjny jest lżejszy (dokłada się 310 kg do
wywrotki stalowej), wykonuje się go
z segmentów i nie ma połączenia z ze-
wnętrznym poszyciem. Poszczególne
segmenty można łatwo wymienić w przy-
padku uszkodzenia np. przez ładowarkę
lub zdemontować przed pracami spawal-
niczymi przy naczepie. Ponadto nowa
izolacja pozwala na większą różnorod-
ność wariantów, dzięki czemu izolowane
wywrotki mogą być konfigurowane rów-
nież na rynki europejskie o innych ulu-
bionych długościach. Gama modeli dla
stalowego half-pipe z izolacją termiczną
obejmuje pojemności 24 i 27 m3 (skrzy-
nia 7,2 m o wysokości 1460 lub 1660
mm), 27 m3 przy długości 8,2 m i wyso-
kości 1460 mm, a także naczepę 2-
osiową. Można również wybrać spośród
kombinacji grubości podłogi i ścian
bocznych, różne zamknięcia tyłu i syste-
my przykryć.

Obok stalowych, dostępne są także
aluminiowe skrzynie z izolacją termiczną.
Taka naczepa ma masę od 5,1 t. Wszyst-
kie izolowane termicznie skrzynie
Schmitz Cargobull mają po dwa łatwo
dostępne otwory pomiarowe w ścianach
bocznych, umożliwiając ręczny pomiar
temperatury ładunku z poziomu gruntu.

Ważną dla przyszłości firmy nowością
i powodem, dla którego pokaz został zor-
ganizowany w Berlinie, są nadwozia
„kontenerowe” V.KO Dry do lekkich po-
jazdów użytkowych. Zapowiedziano je
już na poprzedniej IAA, w ub. roku miały
osobny pokaz i pojawiły się na podwo-
ziach współpracujących producentów,
ale dopiero teraz dojrzewają do komer-
cjalizacji na szeroką skalę. Tu są 2 po-

mysły: dostawy dla OEM gotowych nad-
wozi lub zestawów montażowych, albo
tylko tych drugich do niezależnych firm
nadwoziowych. Argumentem dla nich
ma być czas montażu nie przekraczają-
cy 2 h. W rzeczy samej w czasie konfe-
rencji prasowej zmontowano zabudowę
w ciągu godziny, wprawdzie przygotowu-
jąc się do tego, ale niewprawnymi ręka-
mi managerów berlińskiego zakładu. Po
dobie na usieciowanie kleju samochód
może ruszać do pracy. Panele furgonów
V.KO powstają na przedmieściach Berli-
na, w miejscu może niezbyt dogodnym
dla produkcji przemysłowej, ale idealnym
dla zaopatrzenia odbiorców w Niem-
czech i w Polsce – zakład VW we Wrześ-
ni był przedstawiany jako jeden z głów-
nych potencjalnych odbiorców.

Zestaw montażowy V.KO wykorzystuje
stalową ramę pomocniczą składającą
się wyłącznie z ażurowych podłużnic.
Bazą zabudowy jest samonośna podło-
ga, do której są przyklejane kolejno ścia-
ny przednia i boczne, przykrywane na-
stępnie dachem. Połączenia są wzmac-
niane kątownikami wsuwanymi w profile
obramowujące i przykręcanymi. Montaż
nie wymaga żadnych spawów i tylko mi-
nimum oprzyrządowania, da sobie z tym
radę nawet warsztat dealerski, wydziela-
jąc kawałek miejsca i 2 mechaników ze
ślusarską smykałką.

Przekładkowe panele ścian powstają
na częściowo zautomatyzowanej linii.
Pomocy człowieka wymaga tylko skonfi-
gurowanie stołów do formowania, zależ-
nie od wymiarów panelu, otworów na
drzwi boczne itp. opcji wymagających
wstawienia obramowania z listwy PCV,
lub wzmocnień. Wykorzystuje się przy

tym gotowe okładziny laminatowe; ze-
wnętrzna ma od środka warstwę folii alu-
miniowej stanowiącej barierę dla wilgo-
ci. Okładziny są przycinane (wodą) na
wymagany wymiar i pokrywane klejem,
po czym jest wtryskiwany między nie
polimer poliuretanowy. W procesie, któ-
ry jest już całkowicie automatyczny, do-
chodzi do spienienia i trwałego połącze-
nia pod ciśnieniem w panele nazwane
Stratoplast, o grubości 20 mm (i tylko ta-
kiej, na razie nie mówi się o zastosowa-
niach chłodniczych). Maksymalny wy-
miar to 5500x2350 mm. V.KO Dry są dos-
tępne z pół-przezroczystym lekkim da-
chem, standardowo mają dwuskrzydło-
we tylne drzwi, które można zastąpić
windą i klapą nad jej platformą. Instala-
cja elektryczna jest przygotowana fab-
rycznie, panel sufitowy ma lampkę LED
z czujnikiem ruchu i wyposażone w czuj-
nik ruchu, są kątowniki odbojowe i listwy
do drążków rozporowych.

Zamówioną serię Schmitz Cargobull
podejmuje się dostarczyć europejskim
OEM w ciągu 14 dni roboczych, a dzięki
wydajności berlińskich linii ma zamiar
zostać największym producentem lek-
kich zabudów furgonowych! Ten ambit-
ny plan ma mocne oparcie w rosnącym
popycie na pojazdy do obsługi „ostatniej
mili” w zatłoczonych centrach miast.

WWWWWojciech Kojciech Kojciech Kojciech Kojciech Karwasarwasarwasarwasarwas

V.KO Dry jest dostarczany do producenta nadwozi lub OEM
jako kompletny zestaw do montażu. Ściany są już połączo-
ne z profilami krawędzi, konsole są wstępnie zamontowa-
ne na podłużnicach ramy pomocniczej, stosownie do typu
podwozia. Masa własna takiej 8-paletówki to 462 kg.
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Jesienią ub. roku mieliśmy okazję od-
wiedzić firmę D-TEC, holenderskiego

producenta naczep podkontenerowych,
cystern i wywrotek. Taki miks specjalno-
ści wynika z historii, która liczy już blisko
60 lat. Przedsiębiorstwo branży metalo-
wej, założone przez p. Jana van Vlastu-
ina, wykonywało podzespoły pojazdów
użytkowych, ale dopiero w 1987 r. po-
wstała pierwsza własna cysterna do
przewożenia gnojowicy. To dla holender-
skich farmerów podstawa dobrych plo-
nów, więc ranga takich cystern jest duża,
a producenci bardzo angażują się w spe-
łnienie życzeń klientów.

Pierwszy sukces zachęcił do zajęcia
się tą specjalnością; w kolejnej dekadzie,
na fali wydłużania naczep po zmianie
przepisów, w innym zakładzie rozpoczę-
to produkcję podwozi podkontenero-
wych. Potem firma miała okres perturba-
cji związanych z dzieleniem schedy
po zmarłym właścicielu. Ostatecznie
w 2006 r. całość przejął jeden z synów
Gerrit van Vlastuin, zaczynając od scale-
nia jej w jednym miejscu, w Kesteren.
Mając podstawy w obrotach, które
w 2008 r. sięgnęły 60 mln euro, i jasną
wizję przyszłości zaplanowano duże in-
westycje, po czym nastąpił kryzys i pla-
ny trzeba było zrewidować, ale nie scho-
wać do szuflady! Sposób zarządzania
przez Gerrita i jego recepta na sukces to
ciekawe doświadczenie. Nie próbowano
iść na zwarcie z dużymi producentami,
tylko wyszukano dla siebie nisze, w któ-
rych Holendrzy czuli się najlepiej, mogli
oprzeć się na lokalnych klientach i zza
ich pleców wyszukiwać rynków zagra-
nicznych. Wykorzystując fakt, że inwesty-
cje najlepiej robić w kryzysie, gdy do-
stawcy też są w dołku i łatwiej negocjo-
wać ceny, postawiono nowe hale, wypo-
sażając je w urządzenia do wytwarzania
elementów ze stali wysokojakościowych,
w tym liczne roboty spawalnicze. Dosko-
nalono także umiejętności w projektowa-
niu pojazdów oraz organizacji i techno-
logii wytwarzania.

Umożliwiło to prowadzenie działalno-
ści na kilku frontach. Samodzielna pro-
dukcja pojazdów jest jednym z ważniej-
szych, a jednocześnie D-TEC wykonuje
podzespoły do maszyn roboczych m.in.
marki Kubota, wygina wysięgniki żurawi,
dostarcza stalowe podzespoły dla No-
otebooma i Krakera, podwozia ciągni-
ków terminalowych Terberg. Firma

Du¿e zmiany w ma³ym D-TEC

Roboty zapewniają doskonałą i w pełni powta-
rzalną jakość spawów, a to z kolei umożliwia
zmniejszenie masy bez szkody dla wytrzymałości.
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świadczy też usługi obliczeniowe i kon-
strukcyjne, a obok działa Vlastuin Mecha-
nisatie, regionalny dealer i serwis ma-
szyn i ciągników rolniczych John Deere.

W ostatnich latach o D-TEC zaczęło
być głośno dzięki naczepom podkonte-
nerowym Flexitrailer i Combitrailer.
Pierwsza, najlżejsza uniwersalna pod-
kontenerówka na rynku (masa własna od
4600 kg), zaczęła znajdować zwolenni-
ków poza Holandią. Przyczyniło się do
tego powołanie osobnej organizacji
handlowej TrailerTec na zasadzie spółki
D-TEC i Kraker Trailers. Tworzy ona w in-
nych krajach przedstawicielstwa z udzia-
łem kapitałowym lokalnych partnerów,
dobrze znających swoje rynki. U nas jest
nim TrailerTec Polska z Sieradza, wcześ-
niej sprzedająca naczepy z ruchomą
podłogą Kraker, a teraz cały wachlarz po-
jazdów obu marek. Dwaj mali producen-
ci zmyślnie połączyli siły, dzięki czemu
mogą zaproponować lepsze warunki
sprzedaży w kilkunastu krajach Europy.

Pierwsze sukcesy podkontenerówek
Flexitrailer to wynik małej masy i perfek-
cyjnego wykonania. Konstrukcja ramy
naczepy z rurą centralną jest precyzyjnie
wyliczona, używa się na nią niemal wy-
łącznie (poza paroma wspornikami) stali
gatunku S700, a wszystkie spawy są wy-
konywane przez roboty. Praca człowie-
ka ogranicza się do heftowania elemen-
tów, które trafiają na automat łączący
w całość rurę, po czym w przyrządzie są
do niej dospawane wsporniki belek za-
wieszenia i zamków. Dzięki doświadcze-
niu firmy z przeróbką stali gorącowalco-
wanych i kompetencjom w spawaniu do-
kładność i jakość są najwyższej klasy.
W D-TEC mówią, że wielcy rywale szczy-
cący się zastosowaniem takich samych

Przy ramie z rurą centralną, precyzja gięcia i spawania
jest podstawą bezproblemowej wieloletniej eksploatacji
naczepy.

materiałów muszą się jeszcze sporo na-
uczyć, zanim osiągną porównywalną
jakość.

W ub. roku była budowana jeszcze jed-
na hala, już jest gotowa i można meblo-
wać się na nowo. Trwają wielkie porząd-
ki, wiele gniazd produkcyjnych jest ina-
czej zorganizowanych, przyrządy spa-
walnicze ustawiono na regałach i poja-
wiły się wolne przestrzenie. Zostanie na
nich ustawiona nowa wypalarka lasero-
wa ze stołem 6 x 2 m, umożliwiająca wy-
cinanie elementów o grubości do 50 mm.
Wtedy firma stanie się całkowicie nieza-
leżna pod tym względem; materiał na
wypalarki będzie dostarczany ze nowo-
czesnego magazynu stali. Działają już
4 roboty do kompletacji ram, by skrócić
czas dostawy, nadmiernie wydłużony
w okresie rynkowej hossy.

Harmonię tego procesu nieco zakłóci-
ło wykupienie innego holenderskiego
producenta naczep, VB Trailerbouw. Jest
to jedna z wielu firm holenderskich, któ-
re wykonają absolutnie każdy pojazd, ja-
kiego zażyczy sobie klient, liczba osi, ich
położenie i sterowanie zależą tylko od
jego wyobraźni. Choć to mniejszy gracz
niż D-TEC, ma wielu wiernych klientów
m.in. dlatego, że dotąd należała do gru-
py Nijhof-Wassink. Jej, ani jej siły prze-
konywania klientów, nie trzeba nikomu
przedstawiać. Jedyny problem w tym, że
programy obu producentów pokrywają
się, jeśli chodzi o cysterny i wywrotki, na-
tomiast rozwiązania konstrukcyjne są
w dużej mierze odmienne. Scalenie pro-
dukcji w jednym miejscu nie jest celowe,
bo w Bedum na północy Holandii łatwiej
znaleźć spawaczy i monterów pojazdów,
niż w Kesteren. Umiejętna fuzja, bez
szkody dla udziałów rynkowych, to zada-

nie niełatwe, a że transakcję sfinalizowa-
no w połowie kwietnia, nie ma jeszcze
pełnej jasności, jak to przeprowadzić.

Perspektywy są jednak obiecujące:
przejęto zakład, który mógłby np. skon-
centrować się na produkcji wywrotek wy-
magających dużej powierzchni, serwis
naczep, a co najważniejsze klientów. Ta
połączona organizacja sięgnie 300 za-
trudnionych, a obrót zbliża się do 100
mln euro, czym gospodarzy się z holen-
derską skrupulatnością. Każdy krok
i wydatek są starannie przemyślane, a że
managerowie D-TEC mówią otwarcie
o swych rozwiązaniach i planach, moż-
na łatwo ocenić, że mają dobrze poukła-
dane w głowach.

Wraz z rozwojem bazy konstrukcyjnej
i produkcyjnej są ulepszane pojazdy.
Naczepa-cysterna SV 2006, przystoso-
wana do dostaw gnojowicy wszelkich
frakcji w specyficznych warunkach ho-
lenderskich farm o ciasnych podwór-
kach, została znacznie odchudzona.
Jednym z podstawowych warunków
w Holandii jest duża ładowność, co moż-
na osiągnąć szerzej rozstawiając osie,
i zwrotność. Obie te cechy łatwo pogo-
dzić dzięki sterowaniu 1. i 3. osi, co po-
woduje jednak zwiększenie masy włas-
nej, niechętnie widziane na rynkach eks-
portowych z DMCZ ograniczoną do 40 t.
Pokazana jesienią ub. roku jako prototyp
SV 2006 jest maksymalnie zwarta jak na
pojazd ze zbiornikiem 30 m3, a o zwrot-
ność bez niszczenia gumna dba układ
Wabco Optiturn powodujący automa-
tyczne odciążenie lub podniesienie tyl-
nej osi po stwierdzeniu częstych manew-
rów na małej prędkości. W porównaniu
z typową cysterną zmniejszono masę
własną do 5250 kg, zbliżając się do kon-

Montaż końcowy naczep. D-TEC boryka się z brakiem rąk
do pracy w środkowej Holandii, nasyconej nowoczesnym
przemysłem.
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Nowa hala mieści teraz magazyn materiałów i podzespołów, ale wkrótce na
jednej połowie zostanie zorganizowany montaż cystern i wywrotek. Zastajemy
na próbach cysternę VB Trailerbouw opracowaną pod kątem wymagań i przepi-
sów holenderskich. Od D-TECowskich różni się ramą i systemem sterowania osi.

Cysterna do gnojowicy D-TEC SV-2006. Przez lata starano się unikać zewnętrz-
nego rurkowego miernika poziomu cieczy, podatnego na uszkodzenia na przed-
niej ścianie naczepy. Własny układ pływakowy okazał się jednak zanadto za-
wodny w kontakcie z agresywnym ładunkiem i zastąpiono go szklanym wskaź-
nikiem, ale w pancernej osłonie i jeszcze z zaworkiem, by w razie rozbicia nie
było wycieku.

D-TEC jest całkowicie
samowystarczalna, jeśli
chodzi o produkcję ram,
natomiast zbiorniki ku-
puje w wyspecjalizowa-
nych firmach. W Keste-
ren są dospawywane
stożki, do których bę-
dzie mocowane zawie-
szenie. Opowiada o tym
Bernard Schiebaan od-
powiedzialny za rynki
eksportowe.

strukcji aluminiowych. A tu jest wciąż
stal, co nadaje naczepie wytrzymałość
umożliwiającą bezpośrednie wykorzysta-
nie do rozprowadzania gnojowicy na
pola. W tym celu ma ona agregat pom-
powy (w aluminiowej obudowie dla lek-
kości) zamontowany z tyłu, gdzie łatwo
może posłużyć do wielu celów: załadun-
ku, przepompowania, recyrkulacji zawar-
tości w celu dokładnego wymieszania
wiadomo czego, mycia. Prostsze jest tak-
że użycie układu NIR, mierzącego skład
ładunku pod względem zawartości
składników istotnych dla jego wartości
jako nawozu, a jednocześnie limitowa-
nych przez prawo. Taki pomiar w czasie
rzeczywistym nie został jeszcze dopusz-
czony w Holandii, ale trwają próby na kil-
kunastu naczepach.

Zupełnie nowym opracowaniem jest
naczepa CC-2030 pod tank-kontenery
20 i 30’, która zadebiutuje oficjalnie na
IAA. Cel był ten sam: najlżejsza, najwy-
godniejsza w użyciu i najtańsza w eks-
ploatacji naczepa na rynku. Jedna z wer-
sji naczep Flexitrailer jest przystosowa-
na do przewozu tank-kontenerów, ale
w pojeździe wyspecjalizowanym zrezyg-
nowano z ramy centralnej, stosując pra-
wie konwencjonalną konstrukcję 2-
podłużnicową. Prawie, bo ma ona otwar-
ty tył i dodatkowe skośne poprzeczki
w górnej płaszczyźnie, tworzące kratow-
nicę usztywniającą ramę na siły po-
przeczne przy ostrych skrętach. Wpraw-
dzie powinien ją usztywniać kontener, ale
naczepa może przewozić także nadwo-
zia wymienne ISO 7,15, 7,45 i 7,82 m,
bardziej wiotkie. Sztywna i lekka zarazem
struktura to podstawa niskich kosztów
obsługi i ew. napraw.

Największą ciekawostką jest otwarty
tył, ułatwiający dostęp do węży w pojem-
nikach, przepuszczonych przez ażurowe
poprzeczki ramy, a także do zaworów
cysterny. Belka przeciwnajazdowa pełni
jednocześnie rolę stopnia, który można
uzupełnić o antypoślizgowe trapy i tace
ociekowe. To rozwiązanie trzeba będzie
zmienić przed końcem 2020 r. ze wzglę-
du na nowe wymagania homologacyjne,
ale przez te kilka lat D-TEC będzie miał
najwygodniejszą w obsłudze podkonte-
nerówkę na rynku, a także najlżejszą:
masa własna to ok. 3400 kg na kołach
aluminiowych. Nogi podporowe są stan-
dardowo aluminiowe. CC-2030 ma wiele
opcji wykonania, w tym podstawy wybór
miedzy malowaniem na mokro (z ew.
natryskiem cynku na całą ramę lub tylko
na górne powierzchnie) lub cynkowa-
niem ogniowym. Zamki podkontenerowe
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Gerrit van Vlastuin jest właścicielem firmy dalekiej od korporacyjnego sztyw-
niactwa i sztucznie wymyślanych zasad. Wie wszystko o zakładzie, produkcie
i pracownikach, nie buduje sobie pałaców i nie kupuje limuzyn. W takiej
atmosferze sprawnie powstają nowe pojazdy o starannie przemyślanej kon-
strukcji, jak CC2030.

Mocne, lekkie podwozie jest z tyłu
otwarte w kształcie V, tworząc wejście
dla kierowcy, który musi wyciągać 6-
metrowe przewody z pojemników
i podłączać je do króćców cysterny.

Ramy cynkowane nowej naczepy pod
tank-kontenery mają wycinane otwo-
ry ulżeniowe w środnikach podłużnic.
W malowanych się tego nie robi, by
uzyskać równomierne pokrycie farbą.
Starannie dobrano kąty, pod jakimi
zmienia się wysokość łabędziej szyi, by
uniknąć spiętrzenia naprężeń. Zwróco-
no także uwagę na poprzeczne usztyw-
nienie wsporników zawieszenia.

będą raczej wyjmowane, przynajmniej
w pojazdach sprzedawanych bezpośred-
nim użytkownikom – takie są mocniejsze.
Do wypożyczalni trafią naczepy z zam-
kami stałymi, żeby nie ginęły.

Tylna oś samosterowana, dostawca
osi, mnóstwo mniejszych rozwiązań też
są w opcji. Można je skonfigurować kom-
puterowo i podobnie jest zorganizowany
zakup części zamiennych w tej firmie,
która jest mała, ale właściciel nie ma
z tego powodu kompleksów. Gerrit van

Vlastuin pilnuje swoich spawaczy, jego
pasją są jednak systemy pomiarowe,
stad kolejna nowość, jaka zostanie za-
prezentowana na IAA: waga kontenerów
zintegrowana z pojazdem. Wiąże się to z
wymaganiami przepisów morskich SO-
LAS, wykluczających przeładunek konte-
nerów o nieznanej masie.

W D-TEC powstał układ wykorzystują-
cy precyzyjne czujniki w miechach za-
wieszenia ciągnika i naczepy, połączo-
nych światłowodem ze sobą i z nadajni-

kiem, który za pośrednictwem sieci ko-
mórkowej wysyła wyniki pomiaru do
chmury. Na tym kończy się część mon-
towana na pojeździe. Obróbka sygnałów,
interpretacja i udostępnianie to zadanie
serwerów i aplikacji, które można zmie-
niać bez wpływu na hardware. System
wymaga przejechania niewielkiego od-
cinka z małą prędkości, by usunąć na-
prężenia w obu członach, po czym zgła-
sza masę kontenera z dokładnością do
250 kg, 2-krotnie większą, niż wymagają
SOLAS.

Kolejnym opracowaniem D-TEC bę-
dzie naczepa tylko pod tank-kontenery
20’, zadanie pozornie najprostsze, ale
zadano sobie jako cel masę własną
poniżej 3 t. Można oczekiwać sukcesu:
firma ma dobrze zarządzany potencjał
konstrukcyjny i produkcyjny.

Wojciech Karwas
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Będzie je wyróżniać wyjątkowo szero-
ka gama wersji, wynikająca nie tylko
z nadwozia krótkiego (4,40 m) lub dłu-
giego (4,75 m), choć to najbardziej wpły-
wa na właściwości użytkowe.

Krótsze samochody mają pojemność
ładunkową 3,3 m3, dłuższe 3,9 m3. W obu
przypadkach ta wartość zwiększa się
o 0,5 m3 w razie zastosowania kabiny 3-
osobowej ze składanym siedzeniem pa-
sażerskim i klapą w przegrodzie (w mar-
kach francuskich nosi ona nazwę Exten-
so). Długie wersje będą dostępne także
z 5-miejscową kabiną załogową.

A propos nazw i stylów: dostawczy
Peugeot nadal jest Partnerem, natomiast
Berlingo jako van stracił seksowny przód
z dwoma poziomami świateł, upodobnia-
jąc się do Jumpy.

Ładowność nowych vanów PSA sięga
1000 kg w krótszych modelach i 950 kg
w dłuższych, ale nie w każdym przypad-
ku jest ona dostępna. Wprowadzono bo-
wiem dalszy podział na modele przezna-

Berlingo, Partner (!)
Combo w nowej ods³onie
Wkrótce po debiucie osobowych kombivanów powiêkszona Grupa PSA zapowiedzia³a u¿ytkowe
wersje swoich najnowszych modeli, które zadebiutuj¹ na IAA Hanower i w tej porze zacznie siê te¿
przyjmowanie zamówieñ.

Przez 4. generacje, od 1987 r. Combo jest synonimem kompaktowego wielo-
funkcyjnego samochodu dostawczego dla profesjonalnych użytkowników. Pierw-
sza generacja była oparta na Oplu Kadetcie, dwie kolejne na Corsie, czwarta
to wynik współpracy z Fiatem. Piąta generacja powstała w oparciu o zupełnie
nową architekturę w ramach Grupy PSA.

czone do pracy w trudnych warunkach
drogowych oraz takie, którymi będzie
mknął po dobrych drogach np. sprze-
dawca. Tu znowu Francuzi pokusili się
o wyraźne nazwy. U Citroëna samocho-
dy do ciężkiej pracy to Berlingo Worker,
a te dla „białych kołnierzyków”– Driver.
Peugeot nazywa je odpowiednio Grip
i Asphalt, podpowiadając tym samym
jedną z różnic: seryjnym wyposażeniem
tych pierwszych jest Grip Control, regu-
lacja strategii działania ESP w zależno-
ści od podłoża.

Poza tym wersje robocze mają pod-
wyższone o 30 mm zawieszenia (efekt
sztywniejszych sprężyn zawieszenia
i większych kół), standardowo ładow-
ność 1000 kg, 3-osobową kabinę i sku-
teczniejsze oświetlenie ładowni. Jest to
pakiet dostępny także w Oplu Combo,
tyle, że bez nazwy. Wersja miejska ma
standardowo ładowność 650 kg, ale jest
lepiej wyciszona i dostaje m.in. klimaty-
zację 2-strefową, elektryczny hamulce

postojowy. W ramach opcji można wzbo-
gacać wyposażenie, zacierając część
różnic zadanych przez producenta.

Masa dopuszczalna hamowanej przy-
czepy to maks. 1500 kg, ESP ma funk-
cję kontroli zespołu, jeśli rozpoznał
podłączenie wiązki.

Cała trójka przejmuje z kombivanów
innowacyjne rozwiązania techniczne,
w tym wyjątkowo liczne systemy wspo-
magające prowadzenie i manewrowanie,
ułatwiające bezpieczny transport i zwięk-
szające komfort załogi. Ba, dodaje jesz-
cze jeden: wskaźnik przeładowania. Przy
uruchamianiu silnika system automa-
tycznie mierzy obciążenie pojazdu. Kie-
rowca może również naciśnięciem przy-
cisku sprawdzić obciążenie każdej z osi.
Przekroczenie 80% dopuszczalnego ob-
ciążenia jest sygnalizowane białą diodą
LED. Jeżeli samochód jest załadowany
ponad dopuszczalny limit, kontrolka
zmienia kolor na pomarańczowy i towa-
rzyszy jej wykrzyknik.

VVVVVanananananekspert
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Boczne czujniki parkowania (Flank
Guard w Combo) pomagają uniknąć
drobnych, ale kosztownych w naprawie
uszkodzeń nadwozia przy manewrowa-
niu. System ostrzega kierowcę o ryzyku
bocznej kolizji z przeszkodami, takimi jak
słupki, barierki, murki czy inne pojazdy.
Inne warte podkreślenia układy to:
- alarm kolizyjny i utomatyczne hamowa-
nie awaryjne z funkcją wykrywania pie-
szych,
- aktywny asystent pasa ruchu,
- utrzymywanie stałej prędkości zjazdu
(w połączeniu z Grip Control),
- wykrywanie objawów zmęczenia kie-
rowcy i automatyczny alert po zbyt dłu-
giej jeździe bez przerwy,
- rozpoznawania znaków ograniczenia
prędkości.

Opcjonalna kamera cofania rejestruje
obraz za pojazdem i przesyła go na
ekran systemu multimedialnego, co ułat-
wia manewrowanie na podstawie linii
wyświetlanych na obrazie po włączeniu
biegu wstecznego. Nowe samochody
nieźle manewrują, średnica zawracania
to 10,8 wzgl. 11,4 m, efekt nowej platfor-
my z przodu. Z kolei w czasie jazdy do
przodu kierowca może obserwować ob-
szar od 4 do 30 m za pojazdem, wyko-
rzystując system jako stałe cyfrowe lus-
terko wsteczne.

Ogólną widoczność poprawia druga
kamera zamontowana w lusterku bocz-
nym od strony pasażera. Z chwilą włą-
czenia kierunkowskazu po stronie pasa-
żera widok z tej kamery trafia na monitor,
co znacznie poprawia bezpieczeństwo
wszystkich użytkowników drogi, niemal
całkowicie eliminując martwe pola.

Systemy multimedialne nowej genera-
cji oferują liczne opcje pokładowej

Wersja krótka z nadwoziem 4,40 m
i rozstawem osi 2785 mm,

o ładowności do 1000 kg
i przestrzenią ładun-

kową od 3,3 do
3,8 m3, mieści
p r z e d m i o t y
o długości do
3090 mm
przy kabinie
Extenso.

Berlingo stanowi 40% ogólnej sprzedaży samochodów dostawczych Citroën
i należy się spodziewać, że nowy model będzie w najbliższych miesiącach
oczkiem w głowie sieci. Długa wersja XL z nadwoziem 4,75 m i rozstawem osi
2975 mm ma pojemność ładunkową 4,4 m3.

Między wnękami tylnych kół swobodnie mieszczą się pa-
lety w poprzek, długość ładowni umożliwi załadowanie
dwóch nawet w krótkiej wersji (1,81 m). W wydłużonej
wersji długość po podłodze to 2,16 m.

Dłużyce można przetknąć przez otwór w przegrodzie, skła-
dając wcześniej siedzenie pasażera. Tym sposobem da się
przewieźć przedmioty o długości nawet 3,44 m.

łączności. Systemami Multimedia i Mul-
timedia Navi PRO kompatybilnymi z Ap-
ple CarPlay i Android Auto można stero-
wać przez duży, czytelny i wygodny
w obsłudze 8-calowy ekran dotykowy.
Najwyższy model systemu multimedial-
nego jest wyposażony w nawigację

z mapami Europy. Oprócz trójwymiaro-
wych wskazówek nawigacyjnych podaje
on także komunikaty o sytuacji w ruchu
drogowym (TMC, Traffic Messaging
Channel), pomagając kierowcy w wybo-
rze optymalnej drogi dotarcia do klientów
i omijaniu korków ulicznych.
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Warianty dostawcze zachowały podział tablic rozdzielczych na rozważne w Citroënie i Oplu oraz romantyczny i-cockpit
w Partnerze. W każdym modelu można zastosować 2-osobową kanapę pasażerską ze składanym prawym oparciem,
umożliwiającym przewóz dłużyc, i środkowym przekształcanym w obrotowy stolik na laptopa.

MAN Trucks & Bus Polska podpisała
kontrakt z DPD Polska na 140 furgonów
MAN TGE 3.140. Dostawy rozpoczęły się
w lipcu, ostatni van przyjedzie do odbior-
cy z końcem roku. Umowa obejmuje sa-
mochody z 2 miejscami i bardzo bogatym
wyposażeniem, wszystkie będą białe z lo-
gotypami DPD. „Jesteśmy dumni z tego,
że firma DPD Polska wybrała naszą mar-
kę. To, można powiedzieć, podwójny de-
biut, gdyż dla MAN jest to pierwszy tak
duży kontrakt na pojazdy z serii TGE,
a dla DPD Polska ważny kontrakt na za-
kup dopasowanych do potrzeb firmy po-
jazdów. Dlatego ta umowa jest tak istot-
na dla obu stron.” – powiedział Grzegorz
Rogalewicz, dyrektor ds. sprzedaży po-
jazdów dostawczych w MAN Truck & Bus
Polska „Zdecydowaliśmy się na ofertę
MAN, gdyż przekonała nas przede
wszystkim jej elastyczność i możliwość
precyzyjnej konfiguracji samochodów
zgodnie z naszymi potrzebami” – pod-
kreślił Maciej Głowacki, Dyrektor ds. Ope-
racji w DPD Polska.

Do wyboru TGE skłoniło przede wszyst-
kim wysokie bezpieczeństwa, m.in. stan-
dardowy układ automatycznego hamo-
wania, i komfort pracy. MAN TGE jest
wyposażony w klimatyzację, system Start
& Stop, kierownicę z regulacją w 2 płasz-
czyznach oraz fotel kierowcy amortyzo-
wany pneumatycznie i z funkcją masażu.

Kolejnym ważnym argumentem jest
wysokość progu załadunku. W TGE

DPD wybiera MAN TGE dla kurierów

Maciej Głowacki, Członek Zarządu
i Dyrektor Operacyjny DPD Polska,
i Grzegorz Rogalewicz, Dyrektor ds.
sprzedaży samochodów dostawczych
w MAN Truck & Bus Polska podczas
podpisania umowy na 140 TGE.

pierwszy stopień wejściowy jest umiesz-
czony na wysokości około 39 cm, dzięki
czemu można szybciej i wygodniej opu-
ścić pojazd. Dużą zaletą jest także szero-
kość bocznych drzwi, które ułatwiają za-
ładunek nawet dużych opakowań, oraz
wielkość ładowni, która pomieści nawet
6 europalet. Gródź oddzielająca prze-
strzeń ładunkową od kabiny ma wszelkie
atesty i wysoką wytrzymałość.

Kluczowe znaczenie przy intensywnej
eksploatacji samochodów kurierskich,
prócz funkcjonalności, jest niezawodny
serwis i gwarancja mobilności, którą ofe-
ruje wyłącznie MAN: w przypadku dłuż-
szego postoju w warsztacie zapewnia po-
jazdy zastępcze takiej samej klasy i za-
budowy.              

Do napędu nowych samochodów
służą silniki benzynowe 1,2 l 110 KM
S&S z 6-biegową skrzynią ręcznie stero-

waną lub 130 KM S&S z 8-biegowym au-
tomatem Aisin, wysokoprężny 1,5 l 130
KM S&S ze skrzyniami do wyboru jw.

oraz wysokoprężne 1,6 l  HDi 75 KM i 100
KM ze skrzyniami ręcznymi 5-biego-
wymi.               

VANekspert
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Volkswagen Samochody Użytkowe czci
30-lecie kempingowej wersji Transporte-
ra specjalnym modelem Cal i fornia
30 Years. Produkcja rocznicowego pojaz-
du jest ograniczona do 999 egzemplarzy,
każdy będzie miał nadruk z kolejnym nu-
merem seryjnym.

Zewnętrznie California 30 Years wyróż-
nia się dachem podnoszonym w kontra-
stującym kolorze Metallic Reflex Silver lub
Metallic Indium Grey. Obudowy lusterek
bocznych są w tym samym odcieniu. Se-
ria limitowana ma też 17-calowe koła alu-
miniowe o wysokim połysku, srebrne lub
antracytowe. Wewnątrz, szafki kuchenne
mają okleinę z jasnego drewna. Standar-
dowe funkcje obejmują oświetlenie wnęt-
rza lampami LED w podnoszonym dachu,
tylnej klapie i nad kuchnią. W tylnej częś-
ci pojazdu znajduje się połączenie do ze-
wnętrznego prysznica. Ogrzewanie do-
datkowe jest montowane standardowo.
Można go włączyć na pulpicie (z timerem)
lub bezprzewodowym pilotem zdalnego
sterowania. Dostępne opcyjnie jest po-
dwójne oszklenie przedziału pasażerskie-
go.

Dalsze dostosowanie Californii 30 Years
umożliwiają opcjonalne pakiety „Tour”
i „Drive Assist”. „Tour”" zawiera dodatko-
wy komfortowy materac, magnetyczną
latarkę ładowaną w stacji bazowej obok
fotela pasażera i odczepiany hak holow-
niczy. „Drive Assist” zawiera reflektory
i tylne światła LED, ParkPilota, asystenta
zmiany pasa ruchu, tempomat, elektrycz-
nie regulowane, składane, podgrzewane
lusterka boczne, czujnik deszczu, auto-

999 Californii na 30-lecie kempingowego VW

We wnętrzu zamontowano meble
z jasną okleiną, dostępną tylko w mo-
delu specjalnym.

Pierwsza California z 1988 r., na bazie Transportera T3, i samochód specjalnej
edycji „30 lat”.

Od 1 lipca 2018 r. działem samochodów dostawczych w Mer-
cedes-Benz Polska kieruje René Achinger, który objął stanowi-
sko Managing Director Mercedes-Benz Vans i jednocześnie funk-
cję Członka Zarządu w Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.

René Achinger rozpoczął karierę zawodową w Daimler-Benz
AG w 1998 r. w zespole zarządzania produktem serwisowym
MB Cars. Następnie zajmował różne stanowiska w działach ser-
wisu, a także produktu i wsparcia technicznego marek Merce-
des-Benz, Smart i Maybach. W 2008 r. objął stanowisko regio-
nalnego szefa serwisów w punktach dealerskich należących do
Daimler AG, w 2014 r. został w Niemczech szefem nowo powsta-
łego działu serwisu, dedykowanego samochodom dostawczym.

René Achinger ma 52 lata, jest żonaty, ma trójkę dzieci. Jego
pasjami są żeglarstwo i podróżowanie kamperem. Na co dzień
jeździ Mercedesem Marco Polo, którym zamierza wkrótce zacząć
zwiedzać Polskę.

René Achinger te¿ lubi kampery!

matyczne antyodblaskowe lusterko
wsteczne, automatyczne sterowanie ref-
lektorami.

Sukces Californii zaczął się 30 lat temu
i końca nie widać, regularnie zdobywa
ona nagrody jako najlepszy kamper
w swojej klasie. Pierwsza California zosta-
ła opracowana wspólnie z firmą Westfa-
lia, która produkowała tą wersję w swoim
zakładzie aż do 2004 r. Później VW sam
zajął się tym intratnym modelem, prze-
znaczając na niego zakład Hanower-Lim-

mer. Pra-
cuje tam obec-
nie ok. 300 osób, na 3
zmiany, bo w tym roku zanosi się na ko-
lejny rekord produkcji. Samochody bazo-
we są dostarczane z głównej fabryki Ha-
nower-Stöcken. W ciągu 30 lat powstało
ponad 160 tys. Californii, w tym 100 tys.
w zakładzie VW.                                   



4949494949

Tuż po IAA 2018 na rynek trafi eVito, nie
pierwszy raz, można by dodać złośliwie.
Tym razem w Mercedes-Benz Vans są
pewni, że napędy elektryczne są konku-
rencyjne i opłacalne pod względem kosz-
tów. Nowe eVito jest przeznaczone
przede wszystkim do ruchu miejskiego,
bateria o pojemności 41 kWh zapewnia
zasięg ok. 150 km, nawet w niekorzyst-
nych warunkach ma być do dyspozycji
100 km. Pełne ładowanie trwa 6 h. Silnik
elektryczny ma 84 kW i moment obroto-
wy do 300 Nm. Maksymalna prędkość
jest uzależniona od zastosowania. Jeśli
eVito jest użytkowany w dużej mierze
w centrum miasta, przy 80 km/h oszczę-
dza energię i zwiększa zasięg. Alternatyw-
nie można go skonfigurować na maksy-
malną prędkość do 120 km/h.

Wersja podstawowa eVito ma długość
5140 mm i maksymalną ładowność 1073
kg, co odpowiada konwencjonalnie napę-
dzanemu Vito. Dłuższa wersja ma 5370
mm, jego ładownia pomieści 1048 kg to-
warów. DMC wynosi 3200 kg. Akumula-
tory znajdują się pod pojazdem i w żaden
sposób nie zmniejszają pojemności
ładunkowej od 6,0 do 6,6 m3.

MB eVito zademonstrował niezawod-
ność i techniczną dojrzałość komponen-
tów podczas intensywnych testów zimo-
wych. Obsługa, sprawność, ergonomia
i komfort były badane w temperaturach
dochodzących do -30o, w śniegu i na ob-
lodzonych drogach. Testy obejmowały
również charakterystykę ładowania i jaz-
dy w niskiej temperaturze oraz odporność
na mrozy elementów układu napędowe-
go i oprogramowania.

W przyszłym roku śladem eVito podą-
ży eSprinter, początkowo oferowany jako
furgon z wysokim dachem o DMC 3500
kg. Podobnie jak w wersji z silnikiem spa-
linowym, maksymalna pojemność ładun-
kowa wynosi 10,5 m3. Z baterią o zapasie

Elektryczne vany Mercedes-Benz

energii 55 kWh przewidywany zasięg wy-
nosi ok. 150 km przy maksymalnej ładow-
ności 900 kg. Druga opcja to 3 zespoły
akumulatorowe o pojemności 41 kWh za-
pewniające zasięg ok. 115 km, w zamian
maksymalna ładowność wzrasta do ok.
1040 kg. Podobnie jak podstawowy silnik
wysokoprężny, elektryczny w eSprinterze
ma 84 kW i moment obrotowy do 300 Nm.
Maksymalna prędkość może być konfigu-
rowana w zależności od charakteru użyt-
kowania, od 80 do 120 km/h.

Strategia eDrive@VANs obejmuje nie
tylko stworzenie elektrycznej gamy pojaz-
dów, ale także opracowanie rozwiązania
systemowego dostosowanego do po-
trzeb klienta. Obejmuje to porady doty-
czące doboru pojazdów, obsługę narzę-
dzi takich jak aplikacja eVAN Ready
i ogólną analizę TCO. Krytyczne znacze-
nie dla potencjalnych użytkowników eVi-
to i eSprintera ma również analiza warun-
ków organizacyjnych i technicznych w ich
siedzibach. Obejmuje to wszystkie aspek-
ty, od wyboru pojazdów, przez infrastruk-
turę ładowania, aż do ew. modernizacji
sieci energetycznych.

Dwa przykłady uwzględnienia perspek-
tyw klienta w opracowaniu rozwiązań sys-
temowych stanowią projekty pilotażowe
prowadzone z firmami logistycznymi Her-
mes i Amazon Logistics. Hermes Niemcy
wprowadzi do użytku 1500 samochodów
elektrycznych Mercedes-Benz, Amazon
Logistics do końca roku będzie miał 100
eVito we flocie. Mercedes-Benz Vans ofe-
ruje po raz pierwszy usługę inteligentne-
go zarządzania ładowaniem, która umoż-
liwia sprawdzenie poziomu naładowania
akumulatorów każdego pojazdu. Ułatwi
to optymalne wykorzystanie infrastruktu-
ry ładowania i może pomóc uniknąć do-
datkowych inwestycji w modernizację sie-
ci energetycznej. Ofertę Mercedes-Benz
Vans można skonfigurować w taki spo-

sób, by pasowała do rozmiarów floty, od
przedsiębiorcy z jednym pojazdem do
dużej firmy z kilkuset pojazdami.

Ogrzewanie siedzenia, sprawne zarzą-
dzanie ogrzewaniem w zimie lub korzy-
stanie z klimatyzacji latem mają bezpo-
średni wpływ na poziom energii, a tym
samym na zasięg. Właśnie tam Merce-
des-Benz Vans osiągnął równowagę, bio-
rąc pod uwagę zarówno wymagania do-
tyczące zasięgu, jak i komfort pracy za
kierownicą. Ważnym czynnikiem jest pre-
conditioning, wstępna klimatyzacja, któ-
ra w zależności od temperatury zewnętrz-
nej ogrzewa lub chłodzi wnętrze pojazdu
przed uruchomieniem silnika. Nie tylko
zwiększa to komfort kierowcy i pasażera,
ale także obniża energię potrzebną do
kontroli temperatury podczas jazdy, dzię-
ki czemu unika się skrajnego obciążenia.
Rekuperacja to kolejny sposób na zwięk-
szenie zasięgu. Potencjalne oszczędno-
ści zależą w dużej mierze od zastosowa-
nia (w tym ładunku) i cyklu jazdy. Ta for-
ma odzysku energii ujawnia pełny poten-
cjał przede wszystkim w ruchu miejskim
z wieloma fazami zwalniania. Dlatego eVi-
to jest oferowane z 3 programami jazdy
i 4 fazami rekuperacji, które umożliwiają
kierowcy uzyskiwanie najlepszych osią-
gów w oparciu o różne parametry użyt-
kowania i indywidualny styl.

Mając na uwadze przyszłość, Merce-
des-Benz rozszerzy strategię eDrive-
@VANs o ogniwa paliwowe. Sprinter
F-CELL łączy technologię ogniw paliwo-
wych i akumulatorów w hybrydowej wer-
sji plug-in. Interakcja baterii i ogniwa pa-
liwowego zapewnia moc około 147 kW
i 350 Nm momentu obrotowego. W 3
zbiornikach mieści się łącznie 4,5 kg wo-
doru, co wystarcza na ok. 300 km. Jeśli
wymagany jest większy zasięg, można
dodać kolejny zbiornik z tyłu, zwiększa-
jąc zasięg do 530 km.       

VANekspert
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Program BS BIO usprawnia komunika-
cję między klientami BIO SERVICE (czyli
warsztatami współpracującymi z Inter
Cars), a firmą odbierającą odpady dzięki
automatyzacji tworzenia zgłoszeń oraz
ujednoliceniu ich składania. Każdy klient,
który ma podpisaną umowę w BIO
SERVICE, otrzymuje dostęp do BS BIO.
Po zalogowaniu do programu tworzy
zgłoszenie w celu zamówienia usługi, wy-
bierając kody odpadów z listy (odpowia-
dają one kodom na pojemnikach, które
znajdują się w warsztacie). W oknie ilość/
kilogramy wpisuje orientacyjną wagę od-
padu, cena utylizacji za wpisaną ilość
przypisuje się automatycznie. Taką czyn-
ność powtarza się tyle razy, ile jest do
oddania odpadów. Jeżeli odpadem jest
olej przepracowany, złom akumulatoro-
wy, złom metalowy lub makulatura, moż-
na negocjować cenę dzięki specjalnej
opcji.

Zgłoszenie jest automatycznie przekie-
rowywane do operatora logistycznego,
jest mu nadawany numer i status zamó-
wienia, zostaje zapisane w archiwum.
Przy każdej zmianie statusu nazwa zmie-
ni się na zgłoszenie utworzone, nowe,
oczekujące na potwierdzenie, przyjęte,
zrealizowane lub odrzucone. Program
umożliwił zawarcie różnych usług w jed-
nym miejscu, bez konieczności przelogo-
wania do innych aplikacji. Takie rozwią-
zanie upraszcza i przyspiesza odbiór od-
padów.

Zgłoszenie pojawia się u operatora,
który podejmuje je i odpowiada kliento-
wi, podając termin, w którym przyjedzie
w celu odebrania odpadu. Wszystkie do-
kumenty i informacje dotyczące odebra-
nych odpadów są archiwizowane w for-
mie elektronicznej i widoczne przez obie
strony.

W systemie, oprócz zgłaszania odpa-
dów, BIO SERVICE oferuje również do-
radztwo w zakresie ochrony środowiska.
Lista usług wraz z cennikiem jest dostęp-
na w zakładce Usługa BIO. Klienci korzy-
stający z tego rozwiązania mogą zamó-
wić konkretną usługę, np. pozwolenie na
wytwarzanie odpadów, raport KOBiZE czy
pozwolenie na wprowadzanie gazów
i pyłów do powietrza.

Program jest cały czas aktualizowany,
trwają prace nad możliwością automa-
tycznego uzupełniania wzoru sprawozda-
nia z gospodarowania odpadami, by
klienci mogli otrzymywać raport gotowy

BS BIO program do gospodarki odpadami

do złożenia w urzędzie. Planowane jest
również wprowadzenie innych usług,
m.in. zamówienie przeprowadzenia audy-
tu energetycznego.

Warsztat

System automatycznie pod-
licza koszty odbioru odpa-
dów. Jeśli w zgłoszeniu są
odpady podlegające za-
płacie i odsprzedaży, pro-
gram przelicza dane i po-
daje kwotę, jaką trzeba bę-
dzie zapłacić operatorowi albo
jaką otrzyma się od operatora.
Ma to miejsce np. w przypadku sprze-
daży oleju przepracowanego.

Więcej informacji na stronie
www.bio-service.pl.
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Scania XT zmierzona urządzeniem JOSAM I-track

Mając do dyspozycji 4-osiową cięża-
rówkę, postanowi l iśmy sprawdzić
w praktyce nowe urządzenie szwedzkiej
firmy JOSAM do pomiaru geometrii za-
wieszenia. Na tegorocznych targach
TTM w Poznaniu pokazała ona model
I-track zachwalając zarówno prostą
i szybką obsługę, jak i wyjątkową przy-
datność do pomiaru geometrii 4-osio-
wych samochodów ciężarowych.

Prawidłowe ustawienie kół i osi w sa-
mochodach ciężarowych i autobusach
ma duży wpływ na bezpieczeństwo jaz-
dy. Niewłaściwe ustawienie przynosi
wymierne straty w postaci zmniejszenia
trwałości ogumienia i zwiększenia zuży-
cia paliwa. Jeżeli w pojeździe 3-osiowym
jedna z osi tylnych jest nieprostopadła
do osi ramy o 10', to po przejechaniu
1000 km uzyska się efekt równy przesu-
waniu opon bokiem przez ok. 3 km.
Ciągnięcie naczepy z osiami nieprosto-
padłymi do osi ramy o 1° może spowo-
dować zwiększenie zużycia paliwa o po-
nad 10%. Parametrami diagnostycznymi
układu kierowniczego decydującymi
o jego poprawnej pracy i wpływającymi
na bezpieczeństwo ruchu są ustawienie
kół (zbieżność, kąt pochylenia koła, kąt
pochylenia sworznia zwrotnicy i kąt wy-
przedzenia sworznia zwrotnicy) oraz
współzależności kątów skrętu kół kiero-
wanych (kontrolne kąty skrętu, maksy-
malne kąty skrętu, równoległość i wza-
jemna symetryczność osi, sumaryczny
luz układu kierowniczego, opory skrętu
kół kierowanych).

Ostatnio można zauważyć zróżnico-
wanie metod badania układów kierow-
niczych pojazdów, w zależności od za-
sadniczego celu badań. Pociąga to za
sobą odmienność pomiarów, jednak
najważniejsze są urządzenia precyzyjne
do badań w warunkach statycznych,
umożliwiające pomiary parametrów
z dużą dokładnością. Niestety wybór
urządzeń do pomiaru ustawienia kół
i osi w pojazdach użytkowych jest nie-
wielki.

JOSAM jest uznanym specjalistą w tej
dziedzinie. Polskie przedstawicielstwo
dysponuje własnym serwisem, który
świadczy usługi za pomocą urządzeń,
które dystrybuuje. Jest też zapewniona
obsługa posprzedażna: od bezpłatnej
instalacji urządzeń u klienta, przez prak-
tyczne szkolenia pracowników w zakre-
sie bezpieczeństwa i techniki obsługi,

Diagnostyka geometrii zawieszenia ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pyta-
nia: czy zużycie elementów układu nie przekracza wartości dopuszczalnych
i czy parametry ustawienia kół kierowanych mieszczą się w dopuszczalnych
granicach założonych przez producenta?

po przeglądy okresowe. W Centrum
Szkoleniowym w Łodzi przyszli użytkow-
nicy poznają zasady działania i wykorzy-
stania urządzeń JOSAM. Mogą również
zapoznać się z technologią usuwania
przyczyn niewłaściwego ustawienia
geometrii zawieszenia i napraw powy-
padkowych. „Ideą powstania warsztatu
było, i jest to naszą siłą, by w momencie
sprzedaży systemów pomiarowo-na-
prawczych dostarczyć klientowi nie tyl-
ko urządzenie, ale przekazać mu także
swoją wiedzę i doświadczenia z pracy
na tym urządzeniu. Szkolenie nie ma
charakteru czysto teoretycznego, użyt-
kownicy są czynnie zaangażowani
w proces pomiarowy czy naprawczy po-
jazdu. Klient nie ponosi z tego tytułu
żadnych dodatkowych kosztów. W ra-
mach obsług posprzedażnej klienci
mogą uzupełniać wiedzę i umiejętności
na prowadzonych w naszym Centrum
Szkoleniowym cyklicznych szkoleniach,
a także zamówić przegląd i kalibrację
zakupionych urządzeń” – mówi Dariusz
Czarnociński, dyrektor JOSAM Polska.

Urządzenie JOSAM I-track jest prze-
znaczone do pomiarów geometrii usta-
wienia kątów kół i osi samochodów cię-
żarowych, autobusów, naczep i przy-
czep, samochodów dostawczych. Za-
stosowanie tylko 2 wielofunkcyjnych
elektronicznych głowic pozwala na po-
miary wszystkich parametrów geometrii
zawieszenia, również pojazdów wielo-
osiowych. Jak chwali się producent, to
obecnie najszybszy i najdokładniejszy

system, dla serwisów, gdzie jest wyma-
gana naprawdę szybka diagnostyka.
Z jego pomocą można mierzyć całe ze-
stawy przy przetoczeniu jedynie o pół
obrotu koła. Największą różnicą w po-
równaniu z wcześniejszym systemem
jest to, że tablice pomiarowe mogą być
zainstalowane na ścianie lub na podło-
dze warsztatu. Jedynymi podzespołami
umieszczanymi na pojeździe są uchwy-
ty kół i głowice pomiarowe. To oznacza,
że pojazdy, na których trudno było za-
wiesić liniały pomiarowe (wraz z tablica-
mi) ze względu na brak dostępu do od-
powiednich miejsc, teraz mogą być kon-
trolowane bez żadnych problemów.

Pomiar odbywa się za pomocą pro-
mieni laserowych, wysyłanych przez
głowice zamocowane na uchwytach na
kołach pojazdu. Trzpienie uchwytów kół
mają rowki, by operator mógł łatwo
umieścić głowice pomiarowe w odpo-
wiedniej pozycji. Głowice pomiarowe
są tak zaprogramowane, by prowadzić
ciągły odczyt z nieruchomych tablic po-
miarowych umieszczonych z przodu i z
tyłu pojazdu. Wirujące wrzeciono lasera
rzuca promień na tablice. Na podstawie
odbitego promienia są wyznaczane
wszystkie parametry. Równoległe odnie-
sienie osi, przebiegające obok samo-
chodu (wyznaczone po każdej stronie
przez tablice pomiarowe), jest bazą po-
miarową.

Program pomiarowy znajduje się
w odpornym na czynniki zewnętrzne
tablecie i to on prowadzi obsługujące-
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Mariusz Miśkiewicz, doradca techniczno-handlowy JOSAM Polska: „JOSAM I-track to naj-
nowszy laserowo-komputerowy przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojaz-
dów użytkowych z komunikacją bluetooth, stacjonarnymi tablicami pomiarowymi
i automatyczną kompensacją bicia kół. To obecnie najszybszy sposób, w którym mierzymy
parametry wszystkich osi przy przetoczeniu jedynie o pół obrotu koła. Pomiar jest bardzo
prosty: wybierz typ pojazdu i rozmiar opon w programie komputera, umieść uchwyty na
wszystkich kołach, rozpocznij pomiary od tyłu pojazdu, przenoś głowice pomiarowe na
następne osie i wykonuj pomiary. Powtarzaj procedurę, aż wszystkie koła zostaną zmie-
rzone, przetocz pojazd tak, by koła obróciły się o 180°. Program wskaże, kiedy pojazd
powinien się zatrzymać. Powtórz ponownie procedurę pomiaru dla każdej osi, tym razem
mierząc od przodu pojazdu. Operatorowi pracującemu samodzielnie zajmuje to ok.
4 minuty dla pojazdu 6x2, dwóch operatorów może skrócić ten czas o połowę. W przypad-
ku pojazdu 4-osiowego wysokie zautomatyzowanie przyrządu umożliwia pomiar geome-
trii zawieszenia w ciągu niespełna 5 minut.”

go przez cały pomiar, zarazem sprawdza-
jąc poprawność wykonania czynności.
Uchybienia są natychmiast wyświetlane
na ekranie monitora, a głowica świeci
czerwonymi diodami. Program podpo-
wiada też na bieżąco, gdzie montować
głowice w danej chwili. Dwie zielone
lampki informują, że pomiar został wyko-
nany i można przepiąć się na kolejną oś.
Tak postępujemy z każdym kołem, kieru-
jąc pomiarami od końca do przodu po-
jazdu. Wszystkie czynności powtarzamy
z obu stron pojazdu.

Interfejs użytkownika I-track jest łatwy
do zrozumienia i ma przejrzyste ikony,
które prowadzą operatora przez proce-
durę pomiarową. Sygnały z zespołów po-
miarowych są przekazywane do jednost-
ki centralnej bezprzewodowo za pomocą
bluetooth. Wartości mierzonych parame-
trów są wyświetlane na ekranie jednostki
sterującej i mogą być wydrukowane
w formie opisowej lub graficznej. Dodat-
kowo oprogramowanie pozwala na

przesyłanie wyników pomiarów do kom-
putera stacjonarnego i tworzenie na
twardym dysku bazy danych kontrolo-
wanych pojazdów. Przenośna jednostka
sterująca umożliwia obsługę przyrządu
i regulację ustawienia kół przez jedną
osobę.

Ważną funkcją urządzenia jest tryb re-
gulacyjny, gdzie możemy obserwować,
jak się zmieniają parametry np. w cza-
sie regulacji drążkiem. Wyniki pojawiają
się od razu (podgląd na żywo), są to:
zbieżność całkowita, zbieżność lewa
i prawa, lewy i prawy kąt pochylenia
koła, nieprostopadłość mostu oraz śla-
dowość dwóch ostatnich osi. Warto za-
pamiętać, że nieprostopadłość osi
sztywnych to bardzo ważny parametr
i jedyny, który można regulować. W wie-
lu serwisach jest to pomijane, ustawie-
nie zbieżności jest sprowadzane wyłącz-
nie do pomiarów osi przednich, a tak na-
prawdę „sterem” jest tylny most i to on
decyduje, jak jedzie nasza ciężarówka.

Urządzeniem JOSAM I-track można
zmierzyć ponadto maksymalne kąty
skrętu kół, wyprzedzenie i pochylenie
osi sworznia zwrotnicy. Wystarczy skrę-
cić kierownicą maksymalnie w lewo,
a potem w prawo.

Zaletą systemu jest również uprosz-
czenie kompensacji bicia kół. Komputer
dokonuje kompensacji podczas przeta-
czania pojazdu na niewielkim odcinku
(180° obrotu koła), a następnie oblicza
bicie kół. Czas wykonywania pomiarów
przyrządem JOSAM I-track jest o ponad
80% krótszy niż przy użyciu przyrządów
laserowo-optycznych czy laserowo-
komputerowych wcześniejszej genera-
cji. Szybkość i precyzja JOSAM I-track
to w rezultacie mniej godzin pracy, co
oznacza, że kontrola i regulacja geome-
trii zawieszenia jest bardziej efektywna,
przyczyniając się do wzrostu wydajno-
ści i rentowności. Wprawnemu diagno-
ście zmierzenie 4-osiowego pojazdu
może zająć ledwie 5 minut, ale z uwagi,

Uchwyty, na których mocuje się zespoły pomiarowe, mają
różne wymienne łapy w zależności od kształtu obręczy koła.
Są też specjalne do kół aluminiowych nazywane „spider”,
montowane na śruby lub na magnesy wpinane na szpilki
obręczy. Bezkompensacyjne uchwyty na koła są kompaty-
bilne z wcześniejszymi.

Tablet jest wodo- i wstrząsoodporny, ma moduł bluetooth,
który komunikuje się z głowicami pomiarowymi zasilanymi
z wbudowanych akumulatorów. Doładowanie jest automa-
tyczne, po odłożeniu zespołów pomiarowych na wózek. Gło-
wica pomiarowa jest o ok. 70% lżejsza niż poprzednia wer-
sja, a ponadto mniej narażona na uszkodzenia.
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Josam I-track
nadaje s ię do
wszystkich warsz-
tatów, z kanałem
serwisowym lub
bez. Należy tylko
zdecydować, czy
tablice pomiaro-
we mają być
umieszczone na
ścianie,  czy na
podłodze.

że dane mogą być zbierane z obu stron
jednocześnie, czas ten można jeszcze
skrócić, nawet do 4 minut, czego byłem
świadkiem.

Kolejna unikalna funkcja urządzenia
to możliwość ustawienia osi sztywnych
i tryb kasowania pętli histerezy pomię-
dzy osiami, gdzie jest ustawiany luz
średni w przypadku samochodów
z dwiema przednimi osiami kierowany-
mi. Jest to ważny parametr, który decy-
duje o prawidłowym zużyciu opon na
kołach tych osi. Oprogramowanie za-
wiera specjalną procedurę ustawienia-
kompensacji zbieżności drugiej osi kie-
rowanej. Program traktuje osie przednie
kierowane jako zespół, nie analizuje ich

indywidualnie, lecz wspólnie. „To jest
cecha, która wyróżnia system na tle kon-
kurencji. Pierwsza i druga oś są skręt-
ne, ale druga podąża za pierwszą.
W układzie wzdłużnym i poprzecznym
samochodu zawsze występują luzy, nie
ma ideału. Jeśli skręcam oś pierwszą
np. o 20°, druga skręca mniej, o ok. 16°,
a podczas powrotu do jazdy na wprost
występuje pewna zwłoka wynikająca
z luzów. Nasze urządzenie wychwytuje
szerokość histerezy, czyli zwłokę, z jaką
reaguje oś druga za pierwszą i ustawia
ją w środku tego luzu, co przekłada się
na najbardziej precyzyjny pomiar na ryn-
ku. Inne urządzenia nie radzą sobie
z konfiguracją dwóch osi kierowanych.

Gdy znamy relację pomiędzy osiami,
możemy mimo luzów ustawić geometrię
w środku tolerancji, co zapewnia naj-
lepszą trakcję. To jest to, czego konku-
rencja nie robi lub robi niezbyt dobrze.
Idea równoległości osi jest stosowana
wyłącznie w naszej firmie. Innymi słowa-
mi: jeżeli ustawiamy oś pierwszą, a po-
tem niezależnie będziemy regulować oś
drugą, to możemy stracić ustawienia osi
pierwszej. U nas cały czas obie osie ze
sobą korespondują, zmiany zawsze od-
noszą się także do pierwszej osi mierzo-
nej” – mówi Mariusz Miśkiewicz, dorad-
ca techniczno-handlowy w JOSAM Pol-
ska.

Wyniki zmierzonej Scanii oczywiście
wypadły bardzo dobrze. Szwedzkie po-
jazdy mają ustawione kąty blisko zera,
ale gdy je obciążamy kąty stają się ujem-
ne. Dobrze by było, gdyby serwisy mie-
rzyły pojazdy nieodpłatnie lub za mini-
malną opłatą, by klient otrzymywał dwie
informacje: o prawidłowości geometrii
jego pojazdu i wpływie złego ustawienia
na koszty eksploatacji (lub ile można
oszczędzić przy dobrze ustawionej geo-
metrii). JOSAM wyliczył, że przy złym
ustawieniu kątów stracimy ok. 2,5 tys.
euro na każde 50 tys. km przejechane
ciągnikiem siodłowym.

Michał MariańskiMichał MariańskiMichał MariańskiMichał MariańskiMichał Mariański

Przykładowe protokoły pomiarowe uzyskane na przyrządzie JOSAM I-track. Wartości w nawiasach pokazują parametry
przed regulacją.
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Autokarowe opony Goodyear

Opony

Przed sezonem wakacyj-
nym Goodyear radził opera-
torom autokarów turystycz-
nych i międzymiastowych
montować opony dedykowa-
ne do takich pojazdów. Do-
brym wyborem jest ogumie-
nie Marathon Coach, które
zapewnia długie przebiegi,
niskie zużycie paliwa i maksy-
malny komfort pasażerów.

Asymetryczna konstrukcja
opon Marathon Coach za-
pewnia długie przebiegi, ca-
łoroczne osiągi oraz wysoki
komfort kierowcy i pasaże-
rów. „Współczesne autokary
są niezwykle zaawansowane,
mają mocne silniki i osiągają
duże prędkości. Z kolei pasa-
żerowie stawiają wysokie wy-
magania w zakresie komfortu
i niskiego poziomu hałasu.
Opona Goodyear Marathon
Coach powstała po to, by
sprostać tym wyzwaniom”
– wyjaśnia Benjamin Willot,
dyrektor marketingu opon
użytkowych Goodyear Tires
Europe. Najważniejsze wła-
ściwości bieżnika Marathon
Coach to asymetryczny wzór
i pełne bloki barkowe, dzięki
którym opona zużywa się
równomiernie i uzyskuje dłu-
gie przebiegi. Bieżnik ma 5
żeber, w tym 4 z lamelami
typu Flexomatic poprawiają-
cymi trakcję i hamowanie.
Pełne bloki barkowe, z lame-
lami  wyłącznie na 5.  ze-
wnętrznym żebrze, przeciw-
stawiają się siłom podczas
pokonywania zakrętów i wy-
soko położonemu środkowi
ciężkości pojazdu. Wyróż-
niają się ponadto większą ilo-
ścią gumy bieżnikowej, co
pomaga sprostać wpływowi
niezależnego zawieszenia.
Sztywniejszy bieżnik na ze-
wnętrznej części opony rów-
nież przystosowano do sił
powstających wskutek wyso-
ko położonego środka cięż-
kości.

Lamele w 2. żebrze usta-
wiono pod ostrym kątem, co

Opony Goodyear Coach wyróżniają się rozwiązaniami tech-
nicznymi określanymi mianem TravelMax, obniżającymi
koszt na kilometr i poprawiającymi osiągi w pasażerskich
przewozach dalekobieżnych i międzymiastowych. Należą
do nich mieszanka bieżnikowa Silefex, zawierająca krze-
mionkowe wypełniacze i wysokiej klasy naturalną gumę,
która zmniejsza opór toczenia, asymetryczna budowa
i najnowsza konstrukcja karkasów.

zapobiega nierównomierne-
mu zużyciu i poprawia prowa-
dzenie. Radialne lamele w 3.
i 4. żebrze mają nieco łagod-
niejszy kąt natarcia, co po-
prawia przyczepność i właści-
wości trakcyjne opony, za-
pewniając bardziej zrówno-
ważone osiągi. Kolejną cechą
bieżnika są rowki, które prze-
ciwdziałają wbijaniu się ka-
mieni  i  związanym z tym
uszkodzeniom.

Aby zoptymalizować osiągi
opon, należy montować je
w określony sposób. Ogu-
mienie pojedyncze na osi
prowadzącej lub wleczonej
powinno być zakładane ze-
wnętrznym barkiem (z lame-
lami) na zewnątrz pojazdu.
Opony na osi napędowej za-
kłada się barkami zewnętrz-
nymi na przeciwstawnych po-
zycjach pary, tzn. wewnętrz-
nym barkiem jednej opony
w stronę wewnętrznego bar-
ku drugiej w bliźniaku.

Goodyear Marathon Coach
mają na etykietach ocenę B
pod względem wydajności
paliwowej i przyczepności na
mokrej  nawierzchni  oraz
jedną falę, co oznacza bar-
dzo niski hałas zewnętrzny,
nie przekraczający 69 dB. Są
produkowane w rozmiarze
315/80 R22,5 z indeksem
nośności 156/150 (154/150),
co odpowiada obciążeniu osi
do 8000 kg (13 400 kg).

Opony Marathon Coach są
całoroczne, noszą oznacze-
nia M+S i 3PMSF spełniając
wymagania stawiane produk-
tom zimowym, ale Goodyear
produkuje również specjalne
zimowe opony napędowe Ul-
tra Grip Coach, zapewniające
doskonałą trakcję na śniegu.
Są szczególnie użyteczne
w autokarach jeżdżących
w krajach skandynawskich
i regionach alpejskich, gdzie
można spodziewać się śnie-
gu i lodu. Konstrukcja i sze-
rokość bieżnika gwarantują
doskonałą przyczepność

i trakcję w warunkach zimo-
wych, a także niski hałas, co
oznacza większy komfort jaz-
dy. Opona ma trójwymiarowe
lamele zwiększające trakcję
w każdych warunkach oraz

kierunkową konstrukcję ogra-
niczającą hałas i zwiększa-
jącą przebiegi.  Goodyear
Ultra Grip Coach jest dostęp-
na w rozmiarach 295/80
R22,5 i 315/80 R22,5.
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Techniczne nowinki w Solarisach

Biuro Badań i Rozwoju So-
laris, w którym pracuje obec-
nie blisko 150 inżynierów, nie
tylko opracowuje nowe kon-
strukcje pojazdów, ale także
wprowadza do produkcji se-
ryjnej innowacyjne kompo-
nenty i systemy autobusów
i trolejbusów. Ostatnio kon-
struktorzy firmy pracowali
nad układami klimatyzacji
i ogrzewania oraz wspoma-
gania kierownicy.

Wysiłek włożony w rozwój
układów ogrzewania w auto-
busach elektrycznych jest
związany głównie z ograni-
czeniem zużycia energii i tym
samym zapewnieniem więk-
szego zasięgu. W tym celu
producenci często decydują
się na użycie pieca grzewcze-
go zasilanego olejem napę-
dowym. Takie rozwiązanie,
choć skuteczne przy bardzo
niskich temperaturach, jest
jednak dalekie od bezemisyj-
nego. Solaris, która zachęca
do ogrzewania elektryczne-
go, w elektrycznych Urbino
8,9 LE electric dla RCKiK Ka-
towice zaproponowała inno-
wacyjne rozwiązanie: ogrze-
wanie zasilane LPG. Jest to
rozwiązanie niskoemisyjne
i znacznie tańsze niż piec na
ole j  napędowy.  Ponadto
zbiorniki LPG są mniejsze od
stosowanego wcześnie j

CNG, dzięki czemu ich zabu-
dowa jest mniej skompliko-
wana.

W powstającym właśnie
w Bolechowie pojeździe wo-
dorowym Solaris proponuje
z kolei układ ogrzewania i kli-
matyzacji, w którym czynni-
kiem roboczym będzie CO2,
najbardziej przyjazny dla śro-
dowiska. Zastosowanie elek-
trycznej pompy ciepła umoż-
liwia pozyskiwanie energii od-
padowej układu chłodzenia
napędu wodorowego, znacz-
nie ograniczając zużycie prą-
du z baterii, co skutkuje wy-
dłużeniem maksymalnego
zasięgu i gwarantuje wydajną
pracę w niskich temperatu-
rach, przy pracy w pełni bez-
emisyjnej.

Kolejną zmianą, na którą
przygotowują się inżyniero-
wie Solaris, jest stopniowe
ograniczenie użycia czynnika
chłodzącego R134a stosowa-
nego w układach klimatyza-
cji. W myśl postanowień Unii
Europejskiej do 2030 r. ma on
być całkowicie zastąpiony
znacznie bardziej przyjaznym
dla środowiska R513a. Dzięki
wysiłkom polskiego produ-
centa i jednego z dostawców
klimatyzacje pojazdów z Bo-
lechowa już dziś mogą być
uzupełniane tym środkiem.

Już od pewnego czasu
w autobusach elektrycznych
i hybrydowych wyjeżdżają-
cych z bolechowskiej fabryki
są stosowane elektryczne
pompy wspomagania kierow-

Solaris w ciągu ostatnich 4 lat wydała 145 mln PLN na badania i rozwój. Przekłada się to
wprost na bezpieczeństwo i zaawansowanie technologiczne pojazdów; m.in. dzięki tym
cechom Urbino 12 electric został wybrany najlepszym miejskim autobusem roku w kon-
kursie Bus of the Year 2017.

nicy zasilane z sieci 24 V
(opcjonalne w trolejbusach).
Skutkuje zmniejszonym zuży-
ciem energii, pompa nie ob-
ciąża bowiem silnika, dzięki
czemu zwiększa się zasięg
pojazdu. Kolejnym argumen-
tem przemawiającymi na jej
korzyść jest zmienna pręd-
kość obrotowa, dzięki czemu
siła wspomagania jest więk-
sza przy niskich prędko-
ściach pojazdu i maleje wraz
ze wzrostem prędkości .
Przede wszystkim, to rozwią-
zanie znacznie zwiększa bez-
pieczeństwo, gdyż pompa
wspomagania nie jest uzależ-
niona od urządzeń, których
awaria w skrajnych przypad-
kach mogłaby skutkować
utratą sterowności.
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Wodorowy Solaris nowej generacji

Wobec wzmożonego zainte-
resowania bezemisyjnym
transportem publicznym Sola-
ris Bus & Coach zapowiada
premierę kolejnego autobusu
ekologicznego: Urbino 12
hydrogen. To autobus wodo-
rowy nowej generacji, napę-
dzany energią z ogniwa pali-
wowego. Premiera jest plano-
wana na przyszły rok.

Solaris Urbino 12 hydrogen
będzie całkowicie bezemisyj-
ny. Energię do napędu zapew-
ni wodór przetwarzany w ogni-
wie paliwowym na prąd elek-
tryczny. Autobus będzie miał
rekordowy (wśród pojazdów
elektrycznych) zasięg ponad
350 km. Zostanie wyposażony
także w baterię trakcyjną So-
laris High Power o pojemności
29,2 kWh, wspomagającą
ogniwo paliwowe w chwilach
największego zapotrzebowa-
nia na energię. Bateria będzie
ładowana energią pocho-
dzącą z wodoru, dodatkowo
będzie możliwe naładowanie
baterii przez gniazdo plug-in,
jak w standardowym autobu-
sie elektrycznym. Napęd będą
stanowić dwa zintegrowane
z osią silniki elektryczne o no-
minalnej mocy 60 kW każdy.

Solaris Urbino 12 hydrogen
nowej generacji jest kontynu-
acją i rozwinięciem koncepcji,
która ujrzała światło dzienne
w 2014 r. wraz z dostawą do

Hamburga 2 przegubowych
autobusów elektrycznych
Urbino 18,75 napędzanych
wodorowym ogniwem paliwo-
wym zwiększającym zasięg.
W zaprezentowanych wtedy
autobusach zasadniczym
źródłem napędu były baterie,
w nowym energia elektryczna
będzie pochodziła z wodoru,
bateria będzie pełniła jedynie
funkcję wspomagającą. Urbi-
no hydrogen zostanie wypo-
sażony w ultranowoczesne
ogniwo paliwowe najnowszej
generacji o mocy 60 kW. Pro-
ducent wykorzysta także naj-
nowsze rozwiązania magazy-
nowania wodoru, montując na
dachu pojazdu butle kompo-
zytowe, o ok. 20% lżejsze
w porównaniu z poprzednim
modelem.

Aby maksymalnie obniżyć
zużycie energii, zostanie za-

stosowany układ komfortu kli-
matycznego z pompą ciepła,
co pozwoli na wykorzystanie
ciepła odpadowego z ogniwa
pal iwowego. To zupełnie
nowa propozycja, która ma
zagwarantować niezwykłą
efektywność i znacząco zwięk-
szyć zasięg pojazdu.

„Rewolucja w zakresie eko-
logicznego transportu publicz-
nego jest faktem. Solaris po-
stanowił odpowiedzieć na to
zapotrzebowanie kolejnym
produktem. Autobusy wodo-
rowe mają wszelkie predyspo-
zycje, by zaistnieć szerzej na
rynku: są tanie w eksploatacji,
lżejsze od autobusów elek-
trycznych, mają zasięg wy-
starczający na przejechanie
350 km na jednym tankowa-

Dwunastometrowy autobus wodorowy będzie charakteryzo-
wać się dużą pojemnością pasażerską, zabierze do 80 osób.

niu wodoru (tyle wynosi śred-
nio dzienny przebieg autobu-
su miejskiego) i są całkowicie
bezemisyjne, jedyną sub-
stancją wydzielaną podczas
jazdy jest bowiem para wod-
na” – mówi dr Dariusz Micha-
lak, wiceprezes Solaris Bus &
Coach odpowiedzialny za ba-
dania i rozwój.

Oba dostarczone w 2014 r.
do Hamburga Solarisy Urbino
18,75 electric z ogniwem wo-
dorowym jeżdżą regularnie na
trasie linii 109. Oprócz tego
polski producent dostarczył
w ub. roku do Rygi pierwszy
trolejbus napędzany ogniwem
wodorowym zwiększającym
zasięg. Jeszcze w tym roku
w stolicy Łotwy będzie 10 ta-
kich pojazdów.    

Pod koniec czerwca został
zaprezentowany unikalny na
skalę światową autobus elek-
tryczny do poboru krwi Sola-
ris Urbino 8,9 LE electric. To
pierwszy z dwóch pojazdów
zamówionych przez Regional-
ne Centrum Krwiodawstwa
w Katowicach. Autobus już
w dniu premiery otrzymał na-
grodę Międzynarodowych Tar-
gów Wynalazków i Innowacji.

Pierwszy całkowicie bez-
emisyjny autobus służący

Pierwszy na świecie autobus elektryczny do poboru krwi

jako mobilna stacja krwiodaw-
stwa został oficjalnie pokaza-
ny podczas obchodów 70-le-
cia istnienia RCKiK w Katowi-
cach. Pojazd zbudowano na
bazie Solarisa Urbino 8,9 LE
electric, modelu, który otwo-
rzył portfolio ekologicznych,
napędzanych energią elek-
tryczną pojazdów podpoznań-
skiego producenta. Przypomi-
nający z zewnątrz standardo-
wy, autobus został przystoso-
wany do poboru i przechowy-

wania krwi. Producent wypo-
sażył go, zgodnie z życzenia-
mi RCKiK w Katowicach, w 2
specjalistyczne fotele do po-
boru krwi, gabinet lekarski,
część recepcyjną, a także nie-
wielką część gastronomiczną.
Dodatkowo w pojazdach za-
montowano m.in. rolety i ze-
wnętrzne markizy i oświetlenie
wykonane w technologii LED.

Dzięki klimatyzowanej prze-
strzeni pasażerskiej, dostęp-
ności WiFi i gniazdom USB
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zamontowanych przy fotelach
każdy chętny będzie mógł od-
dać krew w komfortowych wa-
runkach. Elektryczny ambu-
lans do pobierania krwi zapro-
jektowano i zbudowano tak,
by prowadzić akcje honoro-
wego krwiodawstwa w cen-
trach miast, galeriach handlo-
wych, halach sportowych,
czyli w miejscach, gdzie napę-

Elektryczny ambulans Solaris do pobierania krwi został także zgłoszony do Urzędu Patentowego jako wynalazek
i obecnie jest poddawany weryfikacji.

dzane silnikami spalinowymi
pojazdy do pobierania krwi
nie będą mile widziane. Wypo-
sażony w silnik elektryczny
o mocy 160 kW i baterie o po-
jemności 160 kWh, autobus
gwarantuje w pełni bezemi-
syjną eksploatację przy użyciu
ogrzewania lub klimatyzacji,
a także pracy wszystkich urzą-
dzeń pokładowych.

Wyprodukowany w Bole-
chowie niespełna 9-metrowy
Urbino electric spełnia wszyst-
kie standardy i przepisy obo-
wiązujące w Centrach Krwio-
dawstwa, umożliwia także
zdalną transmisję danych do
komputerowego systemu
Banku Krwi. To m.in. dzięki
tym cechom otrzymał nagro-
dę Międzynarodowych Targi

Wynalazków i Innowacji IN-
TARG 2018.

Historia współpracy Solaris
z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa trwa ponad 20 lat. Pierw-
sza ruchoma stacja do pobie-
rania krwi, na bazie autokaru
turystycznego Neoplan Trans-
liner, wyjechała z fabryki w Bo-
lechowie już w 1996 r.  

Pod koniec lipca prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i zarząd krakowskiego przewoźnika
zaprezentowali 38 nowych przegubowych Solarisów. Każdy jest wyposażony w klimatyzację, au-
tomat biletowy z możliwością zapłaty monetami i kartą, monitoring, nowoczesny system informacji
pasażerskiej i porty USB do ładowania smartfonów. Każdy ma także platformę, która ułatwi wsia-
danie i wysiadanie osobom niepełnosprawnym. Dostawa jest realizowana w formie leasingu finan-
sowego. Konsorcjum Solaris Bus & Coach SA i Millenium Leasing Sp. z o.o. wyceniło nowe auto-
busy na ponad 75 mln zł brutto. Solaris współpracuje z MPK Kraków od 1997 r. W tym czasie
dostarczyła do stolicy Małopolski 462 autobusy, w tym 26 bezemisyjnych o napędzie elektrycz-
nym. W styczniu br. Solaris, w konsorcjum z Stadler Polska, podpisała z MPK Kraków umowę
ramową na dostawę 50 niskopodłogowych tramwajów.



Elektryczny Citaro został
zaprezentowany na początku
lipca i nie była to pra-premie-
ra: pierwszy egzemplarz do
praktycznej, choć jeszcze
próbnej eksploatacji zostanie
dostarczony pod koniec roku
do Rhein-Neckar -Verkehr
GmbH. Za nim szybko pójdą
następne, fabryka autobusów
w Mannheim ma już zamówie-
nia na 35 eCitaro z Hamburga
i Berlina.

W obu tych miastach jeżdżą
od kilku lat elektrobusy innych
znanych nam marek, ale kon-
cern wprowadzał swój model
wolniejszymi krokami, chcąc
upewnić się i klientów, że po-
jazdy elektryczne będą działa-
ły niezawodnie w każdych wa-
runkach, w dowolnej tempera-
turze zewnętrznej, przy dowol-
nym natężeniu ruchu i w naj-
trudniejszej topografii. „Nowy
Mercedes-Benz eCitaro to ini-
cjatywa, która ma na celu
elektryfikację transportu pub-
licznego, oferując klientom
więcej niż tylko koncepcję za-
silania akumulatorowego, to
raczej kompletny system eMo-
bil i ty. Doradzamy naszym
klientom w ich podróży do
mobilności elektrycznej” – wy-
jaśnia Till Oberwörder, szef
Daimler Buses i prezes zarzą-
du EvoBus GmbH. Elektrycz-
ny Citaro wchodzi w skład zin-
tegrowanego systemu eMobi-
lity, obejmującego usługi do-
radcze eConsulting przed do-
konaniem zakupu. Eksperci
z EvoBus analizują każdą tra-
sę, którą obsługuje klient,
a program symulacyjny obli-
cza zapotrzebowanie na ener-
gię autobusów elektrycznych.
Konsultanci dostarczają pre-
cyzyjnych zaleceń dotyczą-
cych zużycia energii, wyma-
ganej infrastruktury i zaleca-
nej mocy przyłączeniowej
ładowarek, a także zarządza-
nia opłatami. Marka Omniplus
zapewni usługi w zakresie ob-
sługi i napraw e-autobusów.

MB eCitaro dzieli platformę
z Citaro, bestsellerowym auto-

Mercedes-Benz eCitaro startuje z rozmachem

busem miejskim (ponad 50
tys. sprzedanych egzempla-
rzy). Akumulatory litowo-jono-
we o łącznej pojemności do
ok. 243 kWh są podzielone na
10 modułów, z których każdy
dostarcza około 25 kWh.
Z kompletem baterii eCitaro
w standardowej specyfikacji
waży około 13,4 t. Przy DMC
19,5 t, odpowiada to ładowno-
ści ponad 6 ton lub ok. 88 pa-
sażerom, zgodnie z tym, co
jest potrzebne nawet w godzi-
nach szczytu. Technologia
ładowania eCitaro pozwala
dostosować go do życzeń
i wymagań operatorów trans-
portu. Na początku jest prze-
widziane ładowanie stacjonar-
ne z podłączeniem Combo 2.
Jeśli będzie konieczne doła-
dowanie okazjonalne, w przy-
szłości będzie można wyposa-
żyć eCitaro w pantograf.

Sama pojemność baterii nie
jest miarą rzeczywistej spraw-
ności, a zwłaszcza zasięgu
elektrycznego autobusu miej-
skiego. Zależą one od zużycia

Łatwo będzie dostrzec eCi-
taro w mieście: wykorzysta-
no elementy stylizacji kon-
cepcyjnego Future Bus. Jest
to szczególnie widoczne na
przedniej ścianie. eCitaro
ma solidny wygląd z wyraź-
nie zarysowanymi kontura-
mi, a optyczne triki nadają
mu idealne proporcje i spra-
wiają, że wydaje się lekki.

Oprócz 2 modułów akumulatorów na dachu, standardowa
kompletacja obejmuje 4 moduły z tyłu autobusu. W zależ-
ności od wymagań klienta, kolejne 2 lub 4 moduły są mon-
towane na dachu eCitaro. Dzięki co najmniej 6 i maksy-
malnie 10 modułom operatorzy mogą precyzyjnie dostoso-
wać strategię użytkowania i ładowania do swoich potrzeb.

energii. W przypadku autobu-
su miejskiego wpływa na nie
znacząco konieczność chło-
dzenia, a przede wszystkim

ogrzewania wnętrza. Wiele
uwagi poświęcono zarządza-
niu ciepłem, jest to jedna
z wyjątkowych cech eCitaro,
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Dachowy moduł bateryjny

Przednia
oś 8-tonowa

Tylny most
portalowy
z silnikami
blisko kół

Klimatyzacja z pompą ciepła i CO
2

jako czynnikiem

Układ chłodzenia
silnika i osprzętu

Układ chłodzenia
baterii

Tylny moduł bateryjny
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dopracowana w każdym
szczególe. W porównaniu
z obecnym Citaro z silnikiem
spalinowym, zapotrzebowanie
na energię do ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji spad-
ło o ok. 40%. Ta wyjątkowa
efektywność energetyczna
stanowi podstawę praktyczne-
go zasięgu eCitaro nawet
w niesprzyjających warun-
kach. Mercedes-Benz woli
rozważać pod tym względem
„najgorszy scenariusz” i zmie-
rza w kierunku bardziej wyma-
gającego cyklu jazdy miejskiej
SORT2. Według niego, Citaro
z pełnym zestawem akumula-

torów powinien latem osiąg-
nąć zasięg operacyjny około
150 km, co umożliwi obsługi-
wanie niektórych tras bez do-
ładowania, pokrywając ok.
30% wymagań przewoźników.
W idealnych warunkach eCita-
ro pokona nawet 250 km bez
doładowania.

Ponieważ rozwój technolo-
gii akumulatorowej postępuje
w szybkim tempie, eCitaro zo-
stał zaprojektowany tak, by
łatwo przejść na nowocześ-
niejsze rozwiązania. Następna
generacja eCitaro obejmie
wtedy około 50% wszystkich
aplikacji, większa pojemność

akumulatora pozwoli również
na wprowadzenie przegubo-
wego eCitaro G o rozsądnym
zasięgu. Dzięki pojemności
znamionowej akumulatora
wynoszącej około 400 kWh
w autobusie solo, a nawet wię-
cej w autobusie przegubo-
wym, eCitaro spełni ok. 70%
wszystkich wymagań bez do-
ładowania. W odwodzie pozo-
staje jeszcze wodorowe ogni-
wo paliwowe jak przedłużacz
zasięgu.

Rozwój rynkowego systemu
transportu miejskiego, wyko-
rzystującego wyłącznie ener-
gię z akumulatora, odbywa się

w ramach projektu SAEBEL fi-
nansowanego kwotą 1,85 mln
euro przez niemieckie federal-
ne Ministerstwo Transportu
i  Infrastruktury Cyfrowej.
W celu kształtowania przyszłej
mobilności Daimler Buses za-
inwestuje do 2020 r. około 200
mln euro w realizację strategii
CASE, obejmującej łączność
(Connected), autonomiczne
prowadzenie pojazdu, ela-
styczne wykorzystanie (Sha-
red & Services) i elektryczne
układy napędowe. Znacząca
część tych nakładów jest kie-
rowana na rozwój i produkcję
autobusów elektrycznych.  

Nowy Mercedes Benz Sprin-
ter posłużył jako podstawa
kolejnej generacji minibusów
serii City, Transfer, Mobility
i Travel, przeznaczonych do
obsługi odpowiednio stałych
linii miejskich, kursów wahad-
łowych, pasażerów o ograni-
czonej możliwości poruszania
się i turystyki.

Wyjątkową pozycję ma tu
nowy Sprinter City 75 o długo-
ści 8,5 m, mieszczący do 38
pasażerów. Specjalny długi
rozstaw osi 5095 mm umożli-
wia utworzenie przestronnej
niskopodłogowej platformy
pośrodku. Można ją elastycz-
nie wykorzystywać dzięki sie-
dzeniom składanym, podes-
tom na wózki inwalidzkie lub
dziecięce, fotelom z syste-
mem szybkiej wymiany lub
jako miejsce stojące. Równie
ważna jest wytrzymała oś tyl-
na, opracowana i produkowa-
na wyłącznie do minibusów
Mercedes Benz. Jej nośność
5,0 t stanowi podstawę zwięk-
szenia DMC do 6,8 t. Wraz z
nowym Sprinter City 75 jest
oferowany nieco bardziej
kompaktowy Sprinter City 45.

Wszechstronny Sprinter
Transfer to 4 modele, od 5,9-
metrowego Transfer 23 do 7,7-
metrowego Transfer 55,
z przedłużonym tylnym zwi-
sem. Sprinter Mobility to seria
modeli przeznaczonych dla

Nowa generacja minibusów MB Sprinter

pasażerów o ograniczonej
mobilności. Sprinter Mobility
23 ma DMC 3,5 t, Sprinter
Mobi l i ty 45 zasługuje na
szczególną uwagę: nad nad-
kolami dodano podniesioną
podłogę. Dzięki temu dwa
wózki inwalidzkie stoją obok
siebie na wysokości tylnej osi.

Produkcja zacznie się jesz-
cze w tym roku od Sprinterów
Transfer 23 i 35, Mobility 23
i City 75. Reszta modeli z tej
serii pojawi się w przyszłym
roku, podobnie jak wszystkie

Sprintery Travel.
„Fabryczne” mi-

nibusy Mercedes
Benz obchodzą
20. urodziny: tyle
lat minęło od roz-
poczęcia działal-
ności EvoBus
w tym segmencie,

przez przejęcie udziałów w fir-
mie Karl Koch w Mudersbach.
Pełne przejęcie i założenie
Mercedes-Benz Minibus
GmbH z siedzibą w Dortmun-
dzie nastąpiło w 2004 r. Za-
kład zatrudnia obecnie około
260 osób, produkując 1200-
1600 pojazdów rocznie na 3
liniach budowy nadwozi i 4 li-
niach montażowych. To spra-
wia, że Mercedes-Benz jest li-
derem europejskiego rynku
minibusów o DMC powyżej
3,5 t. Są one sprzedawane do

ponad 40 krajów. Najwięk-
szym odbiorcą jest Europa Za-
chodnia, ale są także stali
klienci w Australii, Azji Połu-
dniowo-Wschodniej i na Blis-
kim Wschodzie. Wszystkie
prace związane z konwersją
są sprawdzane i zatwierdzane
przez fabrykę, wszystkie pro-
cesy produkcyjne spełniają te
same wysokie standardy jako-
ści, które obowiązują samo-
chody dostawcze Mercedes-
Benz

Na początku lipca zakład
w Dortmundzie dostarczył fir-
mie Busitalia 25-tysięczny
minibus Sprinter City 65 K,
jako część zamówienia na 30
pojazdów tego typu. Należąca
do włoskich kolei spółka kupi-
ła w ostatnich latach kilkaset
autobusów i minibusów Mer-
cedes-Benz.         
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W konferencji prasowej towarzyszącej podpisaniu kontraktu
wzięli udział (od lewej): Kamil Gromek, dyrektor ds. pro-
duktu i sprzedaży autobusów w MAN Truck & Bus Polska,
Katarzyna Strzegowska, zastępca dyrektora Zarządu Trans-
portu Miejskiego, Dariusz Załuska, prezes zarządu Mobilis
i Nils Kulle, Head of Market Sales Management MAN Truck
& Bus AG z Monachium.

Zgodnie z kontraktem za-
wartym między ZTM a spółką
Mobilis, na stołeczne ulice
wyruszyła flota autobusów
hybrydowych MAN Lion’s City
Hybrid. Jest to obecnie naj-
większa w Polsce umowa na
kompleksową obsługę komu-
nikacji miejskiej takimi ekolo-
gicznymi pojazdami.

Kontrakt, którego realizacja
trwa od 9 czerwca br., będzie
obowiązywać do końca 2025
roku. W jego ramach Mobilis,
największy niezależny opera-
tor komunikacj i  miejskiej
w stolicy, będzie wykonywać
przewozy ok. 4 mln wozokilo-
metrów rocznie, dysponując
50 pojazdami w ruchu i 11 re-
zerwowymi.

W ostatnim czasie włodarze
zarówno dużych, jak i mniej-
szych miast podejmują strate-
giczne decyzje dotyczące
transportu zbiorowego i wy-
bierają pojazdy niskoemisyj-
ne, zgodnie z wymogami
Ustawy o elektromobilności
i paliwach alternatywnych.
Warszawa jest l iderem
w kształtowaniu ekologiczne-
go transportu miejskiego. Sto-
łeczny ZTM zwraca dużą uwa-
gę na ekologię i zrównowa-
żoną komunikację miejską,
toteż tabor z alternatywnym
napędem będzie faworyzowa-
ny. „Wraz z rozpoczęciem
realizacji umowy zawartej
z firmą Mobilis, autobusy hyb-
rydowe stają się istotną częś-
cią ogółu pojazdów eksplo-
atowanych w ramach War-
szawskiego Transportu Pub-
licznego. Ekologiczne pojazdy
niskoemisyjne będą stanowiły
coraz większy odsetek auto-
busów wyjeżdżających na sto-
łeczne ulice. Będziemy sta-
wiać na pojazdy elektryczne,
gazowe, jak również te z na-
pędem hybrydowym, spalino-
wo-elektrycznym. Przełoży się
to na poprawę jakości powiet-
rza w Warszawie, zwiększenie
komfortu podróżowania i za-
dowolenia naszych pasaże-
rów. Z pewnością dużą rolę

Hybrydowe MAN-y na stołecznych ulicach

Jak wskazuje najnowsze Badanie Barometr Warszawski, 53% ankietowanych korzysta
z Warszawskiego Transportu Publicznego codziennie lub prawie codziennie. Przeważa-
jąca większość z nich (86%) ocenia transport zbiorowy w stolicy co najmniej dobrze.

odegrają tutaj podmioty pry-
watne, takie jak Mobilis, z któ-
rymi współpracujemy w ra-
mach umów na obsługę ko-
munikacyjną. We wszystkich
kolejnych przetargach na re-
alizację takich usług, będzie-
my premiować rozwiązania
proekologiczne i oferty zakła-
dające wykorzystanie autobu-
sów nisko- i zeroemisyjnych”
– potwierdza Katarzyna Strze-
gowska, zastępca Dyrektora
i Dyrektor Pionu Ekonomicz-
no-Finansowego ZTM.

Po rozpoczęciu przez Mobi-
lis realizacji nowego kontrak-
tu liczba pojazdów z napędem
hybrydowym w stolicy zwięk-
szyła się do 71. Po warszaw-
skich ulicach kursuje również
35 autobusów z napędem ga-
zowym (LNG) i 21 elektrycz-
nych. Zdaniem Mobilis, ekolo-
giczny tabor może przyczynić
się do wzrostu liczby osób ko-
rzystających z komunikacji
miejskiej, a rezygnujących
z podróży samochodem oso-
bowym. Przy obsłudze kon-
traktu firma korzysta z do-
świadczonego i wykwalifiko-
wanego zespołu specjalistów,
by realizować umowę na naj-
wyższym poziomie. Mobilis
zapewnia wyszkolonych kie-
rowców, zaplecze techniczne
i know-how niezbędne do zor-
ganizowania i utrzymania wy-
sokiej jakości usług. „Bardzo
się cieszę, że ZTM ponownie

wybrał naszą ofertę. Nasza
14-letnia współpraca układa
się pomyślnie, a ocena jako-
ści świadczonych przez nas
usług nieustannie rośnie. Kon-
trakt ten traktujemy jako kolej-
ne bardzo ważne zobowiąza-
nie wobec pasażerów doty-
czące jakości codziennej ob-
sługi. Jest to zarazem pierw-
szy tak innowacyjny i ważny
kontrakt na pojazdy hybrydo-
we. Jestem przekonany, że
wysoka jakość usług oraz bar-
dzo konkurencyjna cena ofe-
rowana przez Mobilis, a także
przez innych niezależnych
operatorów, będą nieustannie
zachęcały ZTM do zwiększa-
nia ich udziału w rynku miej-

skich przewozów autobuso-
wych. Operatorzy niezależni,
tacy jak Mobilis, mogą zna-
cząco przyczynić się do szyb-
kiej transformacji na tabor
w pełni ekologiczny, w stolicy
i innych miastach, przez wpro-
wadzanie pojazdów hybrydo-
wych i z napędem CNG/LNG”
– powiedział Dariusz Załuska,
Prezes Mobilis Sp. z o.o.

MAN Lion’s City Hybrid, któ-
re wyjechały na warszawskie
ulice, to sprawdzone i nowo-
czesne pojazdy, obsługujące
linie w ponad 15 miastach Eu-
ropy. Mają układ hybrydowy
z szeregowo połączonymi sil-
nikiem spalinowym D08 o po-
jemności 6,9 l i mocy 184 kW,
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zasilającym przez prądnicę
2 silniki elektryczne o łącznej
mocy 150 kW. Energia hamo-
wania jest gromadzona w ul-
trakondesatorach ulokowa-
nych na dachu. Dzięki temu
autobusy praktycznie nie emi-
tują zanieczyszczeń w trakcie
postoju i obsługi podróżnych.
Są wyjątkowo ciche i nie-
szkodliwe dla środowiska,
a przy tym efektywne i łatwe
w eksploatacji. Wyróżnia je do
30% niższe zużycie paliwa i re-
dukcja emisji CO

2
. Producent

szacuje, że w ciągu roku je-

Niezależni operatorzy komunikacji miejskiej mogą mieć
znaczący udział w rozwoju ekologicznych napędów, czego
przykładem jest rozpoczęta w czerwcu realizacja kontrak-
tu obsługiwanego hybrydami w Warszawie.

den Lion’s City Hybrid emituje
do 26 t mniej CO

2
, w zależno-

ści od obszaru eksploatacji,
niż autobus miejski z konwen-
cjonalnym dieslem. Inne emi-
sje są znacznie poniżej normy
Euro VI dzięki automatyczne-
mu układowi start-stop, od-
zyskowi energii i trybowi „zero
emission”.

Autobusy są w pełni nisko-
podłogowe, klimatyzowane,
wyposażone w białe zewnętrz-
ne tablice i biletomaty, we-
wnętrzne monitory do prezen-
tacji informacji o trasie i znaj-

dujących się na niej przystan-
kach. Dodatkowo, w celu za-
pewnienia bezpieczeństwa
podróżnym, mają monitoring.
„Jesteśmy dumni, że to właś-
nie nowoczesne, ekologiczne
i komfortowe autobusy MAN
Lion’s City z napędem hybry-
dowym wyjeżdżają na ulice
Warszawy. Produkowane w fa-
bryce MAN Bus w Starachowi-
cach autobusy to zaawanso-
wany technologicznie, spraw-
dzony w wielu europejskich
miastach środek transportu.
Cechuje go niższe zużycie pa-
liwa oraz znacznie mniejsza
emisja szkodliwych substancji,
dzięki czemu możemy mówić
o tym autobusie, że jest wyjąt-
kowo ekonomiczny i ekolo-
giczny. Technologia hybrydo-
wa gwarantuje łatwą obsługę
i wyjątkowy komfort, zarówno
dla pasażerów, jak i dla kierow-
ców. Cieszymy się, że wspólnie
z firmą Mobilis zapewnimy nie-
zawodny, wygodny transport
mieszkańcom Warszawy.
Jesteśmy przekonani, że te
nowoczesne autobusy będą
jedną z wizytówek stolicy”
– powiedział Kamil Gromek,
dyrektor ds. produktu i sprze-
daży autobusów  MAN Truck &

Bus Polska. Warto dodać, że
hybrydowy MAN Lion’s City
jest ok. 11% droższy niż spali-
nowy.

Autobusy wyposażono
w systemy komunikacji, które
dostarczył Zakład Elektronicz-
ny SIMS z Bydgoszczy.
Na uwagę zasługuje przede
wszystkim układ nowoczes-
nej informacji pasażerskiej.
W jego skład wchodzą m.in.
tablice świetlne, utrzymane
w tonacji białych diod, które in-
formują pasażerów o numerze
linii i trasie przejazdu. Są ul-
tralekkie i mają system zarzą-
dzania energią. System moni-
toringu połączony z GPS ułat-
wia kierowcy obsługę podróż-
nych, automatycznie włącza-
jąc na ekranie podgląd wszyst-
kich wejść i przestrzeni pasa-
żerskiej po wjeździe w strefę
przystankową. Pozwala to za-
oszczędzić miejsce na tablicy
rozdzielczej i nie absorbuje kie-
rowcy podczas jazdy.

Systemy SIMS pomagają
zespołowi technicznemu Mo-
bilis monitorować działania
urządzeń w pojeździe, dzięki
czemu usterka jest usuwana
online lub natychmiast po
zjeździe do zajezdni.   

MAN Bus & Truck Polska
podpisała 20 czerwca umowę
na dostawę 80 autobusów ga-
zowych dla Miejskich Zakła-
dów Autobusowych w War-
szawie. Zamówienie obejmuje
50 przegubowych MAN Lion`s
City G CNG i 30 Lion`s City
CNG o długości 12 m.

Autobusy przyjadą do za-
jezdni „Kleszczowa” w pierw-
szej połowie przyszłego roku.
Spółka zamówi też dodatko-
wych 30 gazowców, rozsze-
rzenie umowy zaplanowano
na lipiec. „To największe zaku-
py autobusów niskoemisyj-
nych w historii naszego miej-
skiego przewoźnika. Po uli-
cach stolicy jeździ obecnie 35
autobusów gazowych, a w
przyszłym roku ich l iczba
wzrośnie aż o 80. Ekologia to

Warszawa wybiera gazowe MAN-y

nasz priorytet, dlatego planu-
jemy już kolejne zakupy.
W 2020 r. w taborze MZA bę-
dzie ponad 300 pojazdów
gazowych i elektrycznych.” –
obiecuje Renata Kaznowska,
zastępca prezydenta m.st.
Warszawy. „Podpisaliśmy dziś
umowę na zakup 80 nisko-
podłogowych autobusów
miejskich MAN Lion’s City
z napędem CNG. Jestem
przekonany, że wybór naszej
oferty to potwierdzenie dosko-
nałej wzajemnej współpracy
i faktu, że autobusy MAN we
flocie MZA sprawdziły się jako
niezawodny środek transpor-
tu. Cieszy nas fakt, że wybie-
rając markę MAN zdecydowa-
li się Państwo na autobusy,
które zostały wyprodukowane
w zakładach MAN Bus w Sta-

rachowicach. Autobusy z Pol-
ski dla stolicy Polski to dosko-
nały wybór.”– mówił Jean-Syl-
vain Delepaut, członek zarzą-
du MAN Truck & Bus Polska.

Wszystkie zamówione auto-
busy powstaną w zakładzie
MAN Bus w Starachowicach.
Zgodnie ze standardami Za-
rządu Transportu Miejskiego
w Warszawie zostaną wyposa-
żone w biletomaty, klimatyza-
cję, monitoring oraz elektro-
niczną informację wewnętrzną
i zewnętrzną. Jednak ich naj-
ważniejszym wyróżnikiem bę-
dzie ekologiczny i ekonomicz-
ny napęd gazowy, który firma
rozwija od wielu lat. Ponad
20% autobusów miejskich
sprzedawanych przez MAN na
świecie jest zasilanych CNG.
Obecnie MAN oferuje najszer-

sze portfolio autobusów napę-
dzanych gazem na rynku,
wśród których znajdują się au-
tobusy pojedyncze o długości
12 m i przegubowe o długości
18,75 m w wariantach nisko-
podłogowych i z obniżonym
wejściem. O tym, że MAN ma
szerokie kompetencje i boga-
te doświadczenie w produkcji
autobusów z napędem CNG
świadczy m. in. nagroda „Bus
of the Year 2015”. Otrzymał ją
Lion's City GL CNG za wyjąt-
kowo przyjazny dla środowi-
ska, wydajny, a zarazem
oszczędny układ napędowy.

Konsorcjum PGNiG Obrót
Detaliczny i Gaz Sp. z.o.o.
i Miejskie Zakłady Autobuso-
we podpisały umowę na do-
stawę w ciągu 10 lat ponad 54
mln m3 sprężonego gazu
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Tarnów stawia na gaz ziem-
ny, nie tylko w mieszkaniach,
lecz także w autobusach.
Symbolicznemu przekazaniu
21 nowych Scania Citywide
12LF towarzyszył miejski fes-
tyn. MPK wraz z prezydentem
zaprosili ok. 300 dzieci naj-
pierw na Starówkę, skąd, po
oficjalnej ceremonii przekaza-
nia zakupionych autobusów,
przejechały nimi do Parku
Strzeleckiego. Tam nie za-
brakło dobrej zabawy i smako-
łyków.

Dla dorosłych, w ratuszu
odbyła się konferencja ekolo-
giczna, zwieńczona podpisa-
niem umowy na dostawę CNG
dla Tarnowa, której sygnata-
riuszami byli PGNiG Obrót
Detaliczny, MPK Tarnów, mias-
to Tarnów, MPGK Tarnów
i PUK Tarnów. Przedsiębior-
stwo komunalne pojawiło się

Przedstawiciele zarządu MAN Truck & Bus Polska z zastępcą
prezydenta Warszawy. Od lewej Kamil Gromek, dyrektor
ds. sprzedaży autobusów, Marc Martinez, dyrektor zarzą-
dzający, Renata Kaznowska, Jean-Sylvain Delepaut, dyrek-
tor finansowy.

ziemnego. Wartość całego
wolumenu dostaw może sięg-
nąć 185 mln zł netto. Ponadto
konsorcjum wybuduje w stoli-
cy nowoczesną infrastrukturę
do tankowania pojazdów
sprężonym gazem ziemnym.
„Pierwsza tak duża umowa,
która pozwoli MZA w Warsza-
wie na zakup sprężonego
gazu ziemnego do 110 no-

wych autobusów, to również
potwierdzenie skuteczności
PGNIG” – powiedział Henryk
Mucha, prezes zarządu
PGNiG Obrót Detal iczny.
„W ub. roku na rozbudowę flo-
ty autobusów zasilanych ga-
zem CNG zdecydowały się
Tarnów, Tychy, Rzeszów i Sa-
nok. Teraz do tego grona do-
łączy Warszawa, która ma

szanse stać się niekwestiono-
wanym liderem w tym seg-
mencie. Pojazdy zasilane pa-
liwem gazowym to bardzo
dobre uzupełnienie dla floty
napędzanej energią elek-
tryczną. Ich wspólne wykorzy-
stanie pozwoli na szybsze
osiągniecie celów określo-
nych w ustawie o elektromo-
bilności i paliwach alternatyw-
nych” – dodał Marcin Szczud-
ło, wiceprezes zarządu PGNiG
Obrót Detaliczny.

„To kolejna duża inwestycja
Miejskich Zakładów Autobu-
sowych w Warszawie. Wymie-
niając tabor autobusowy,
zgodnie ze strategią m.st.
Warszawy, stawiamy na
aspekt ekologiczny. Oprócz
autobusów elektrycznych sta-
ramy się także dywersyfiko-
wać źródła zasilania, stąd in-
westycja w sprawdzoną i nis-
koemisyjną technologię

opartą o gaz CNG. Nowa sta-
cja tankowania CNG powsta-
nie w zajezdni przy ul. Klesz-
czowej. Będzie mieć 6 dystry-
butorów szybkiego tankowa-
nia o wydajności zapewniają-
cej możliwość napełniania tak-
że autobusów przegubowych.
Tym samym będzie to naj-
większa i najnowocześniejsza
stacja tankowania sprężone-
go gazu w Polsce” – uściślił
Jan Kuźmiński, prezes MZA
w Warszawie.

Uruchomienie stacji tanko-
wania CNG zaplanowano na
marzec 2019 r. Będzie to sta-
cja wewnętrzna MZA. Jak po-
dano w oficjalnym komunika-
cie: „Niewykluczone, że póź-
niej zostanie udostępniona
również innym podmiotom”.
Stacja na wylocie z Warszawy
i przy skupisku centrów hand-
lowych! Nie ma CNG szczęścia
do mądrych decyzji.

dlatego, że miasto kupiło jed-
nocześnie 2 śmieciarki napę-
dzane gazem ziemnym.

„Nasza przygoda z gazem
ziemnym w autobusach ma
długą już historię, bo sięga
początku tego wieku. Spraw-
dziliśmy, że jest to dobre pali-
wo, naprawdę ekologiczne,
nie emitujące szkodliwych
substancji do otoczenia, jak
tradycyjne, spalinowe silniki.
Dlatego bez wahania wskaza-
liśmy na napęd gazowy. Pod-
pisaliśmy korzystną umowę
z PGNiG. Cieszymy się, że
przyczyniamy się do poprawy
jakości powietrza, choć Tar-
nów jest dość dobrze prze-
wietrzany” – powiedział prezy-
dent Tarnowa Roman Ciepie-
la.  Prezes zarządu PGNiG
Obrót Detaliczny Henryk Mu-
cha, który podpisywał umowę
z miastem, podzielił się taką

refleksją: „Tarnów to doskona-
ły przykład, jak myślenie pro-
ekologiczne udaje się pogo-
dzić z ekonomią użytkowania.
Szczególnie, że niedawno
rząd przyjął projekt noweliza-
cji ustawy o podatku akcyzo-
wym, który niebawem wpro-

wadzi zerową stawkę akcyzy
na gaz CNG i LNG do celów
napędowych. To doskonała
wiadomość dla włodarzy
miast, prezesów miejskich
spółek komunikacyjnych
i mieszkańców. Więcej auto-
busów na CNG oznacza

Scania gazyfikuje Tarnów
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czystsze powietrze i zdrowsze
społeczeństwo.”.

Przyjmując pod swoje
skrzydła nowy tabor, prezes
zarządu MPK Tarnów Jerzy
Wiatr przedstawił najbliższe

Autobusy Citywide zastąpił
poprzedników Omnicity.
Nowy jest wygląd przodu,
nawiązujący do linii wszyst-
kich pojazdów marki. Zde-
rzak jest podzielony na 3
części, a panele wykonane
z elastycznych tworzyw. Przy
kolizji z prędkością poniżej
5 km/h powinny powrócić
do pierwotnego kształtu.

zasilane olejem napędowym.
Nasze plany na przyszłość to
struktura taboru składająca
się w 1/3 z autobusów gazo-
wych, 1/3 elektrycznych i 1/3
zasilanych biodieslem. W re-
zultacie staniemy się jednym
z liderów ekologicznego trans-
portu miejskiego w Polsce”.
Obecnie we flocie tarnowskiej
komunikacji autobusowej jeź-
dzi 22% pojazdów zasilanych
CNG. Do końca roku ten od-
setek ma wzrosnąć do 28%.
Tarnowskie MPK prowadzi
również sprzedaż detaliczną
CNG na swojej stacji.

Autobusy mają ok. 500 km
zasięgu dzięki 4 butlom z alu-
minium w osnowie kompozy-
towej, umieszczonym na da-
chu, o pojemności 320 l każ-
da. Mimo tego „garbu” wyso-
kość wynosi 3255 mm.
Wszystkie dostarczone pojaz-
dy pomalowano, zgodnie
z życzeniem zamawiającego,
na kolor niebiesko-żółty. Ucie-
szyło to również producenta,
wszak to narodowe barwy
szwedzkie. Niemniej zostały
wyprodukowane w Słupsku.

Autobusy stanowią ok. 10%
całej produkcji koncernu Sca-
nia. Od 1993 r.  powstają
w Słupsku, skąd trafiają do
całej Europy. Ostatnio są to
również pojazdy piętrowe. Ju-
bileusz działalności w Polsce
zakład „uczcił” dostawą 21
autobusów CNG do Tarnowa
i 28 do stol icy ( jesienią).
„W 1993 r. otwieraliśmy tu za-
kład ze względów celnych
i podatkowych. Wtedy koszty
w Polsce były też o wiele niż-
sze. Dzisiaj nie ma już takiej
różnicy, a Polska jest w Unii
Europejskiej. Dlatego produ-
kujemy w Słupsku autobusy

Tylne panele, które również podzielono na
3 części, są wykonane z tworzyw o dużej
odporności na wysoką temperaturę i olej.

Wprowadzono bardziej er-
gonomiczne miejsce  kie-
rowcy, który siedzi nieco
wyżej i ma lepszą widocz-
ność. Nowe są również ma-
teriały użyte do wykończe-
nia wnętrza, czego efektem
ma być zmniejszony hałas
podczas jazdy. W poprzed-
niej generacji był to spory
mankament.

plany przedsiębiorstwa: „Re-
alizacja tej umowy pozwoli na
rozwój floty ekologicznych au-
tobusów gazowych do co naj-
mniej 32 pojazdów. Tym sa-
mym Tarnów z wyprzedze-

niem spełni ustawowe wymo-
gi, które nakazują samorzą-
dom eksploatację określone-
go odsetka pojazdów zasila-
nych paliwami alternatywnymi
we flotach. Nasze autobusy
zasilane CNG już w tym roku
zastąpią w Tarnowie dużo
mniej przyjazne dla środowi-
ska i uciążliwe dla mieszkań-
ców autobusy starej generacji



AUTOBUSY

6464646464

Medibus VDL Citea dla niemieckich lekarzy

Pojazd jest wyposażony w gabinet zabiegowy ze wszystki-
mi typowymi urządzeniami potrzebnymi lekarzowi, pokój
konsultacyjny, małe laboratorium i poczekalnię.

VDL Bus & Coach dostar-
czyła do DB Regio Bus spe-
cjalny autobus Citea LLE-127
wyposażony jako mobilny ga-
binet lekarzy „pierwszego
kontaktu”. Autobus wykonała
VDL Bus Venlo, we współpra-
cy z VDL Bus Heerenveen
i VDL Bus Chassis.

Bayern Express & P. Kuhn,
spółka zależna DB Regio Bus,
leasinguje ten wyjątkowy po-
jazd firmie KVH (Kassenärztli-
che Vereinigung Hessen, sto-
warzyszenie lekarzy zajmują-
cych się ustawowymi ubezpie-
czeniami zdrowotnymi). KVH
będzie używać medibusu
przez 4 dni w tygodniu do

na zamówienia z całej Europy.
Dzisiaj liczy się dla nas bardzo
dobra załoga i znakomicie wy-
kształcona kadra menedżer-

mobilnej praktyki lekarskiej
w 6 wioskach w niemieckich
powiatach Hersfeld-Roten-
burg i Werra-Meissner w pół-
nocnej i wschodniej Hesji. Ze
względu na niedobór lekarzy
na obszarach wiejskich, KVH
będzie prowadzić mobilną
praktykę przez 2 lata jako pro-
jekt pilotażowy, by zapewnić
także mieszkańcom wsi nie-
zbędną opiekę medyczną.

VDL Citea LLE to lekki auto-
bus niskopodłogowy; wariant
127 o długości 12,7 m jest naj-
dłuższy w rodzinie. Citea dla
DB Regio Bus została dosto-
sowana do wymagań specy-
ficznego klienta dzięki mody-

akurat w Tarnowie czy później
w Warszawie z pewnością nie
będzie brana pod uwagę.

W wyposażeniu autobusów
zamówionych przez Tarnów
znajdziemy m.in. monitoring
rozpoznający twarze, co po-
maga w utrzymaniu porządku
i bezpieczeństwa. Z ciekaw-
szych opcji, warto wymienić
ładowarki USB i system geo-
lokalizacji. „Dla miejscowych
to być może tylko dodatkowa
przyjemność śledzenia trasy,
ale przyjezdnym na pewno
ułatwi poruszanie się po na-
szym mieście” – zapewniał
prezes Jerzy Wiatr. Trwają tes-
ty udostępnienia geolokaliza-
cji na stronie i w aplikacji, by
można było także z zewnątrz
śledzić jadący autobus i wyjść
na przystanek w odpowiednim
czasie.

Nieoficjalnie, kontrakt na
zakup tej partii autobusów
opiewał na ok. 26 mln zł.
„Analogiczny do wysokopręż-
nego autobus napędzany ga-
zem ziemnym jest droższy
o około 10%. Przy czym
żywotność silnika jest iden-
tyczna i wynosi miedzy 2 a 3
mln km. Mamy jednak o kilka-
naście procent tańsze paliwo
i o wiele bardziej czyste po-
wietrze” – podsumowuje Artur
Wojtowicz. (KM)

Harald Woitke, dyrektor generalny Scania Polska S.A., prze-
kazuje symboliczny klucz do pojazdów gazowych Romano-
wi Ciepieli, Prezydentowi Miasta Tarnowa. Towarzyszy im
Henryk Mucha, prezes zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

Tarnów kupił także pierwsze dwie śmieciarki Scania z sil-
nikami gazowymi.

ska. Planujemy też wkrótce
rozwój i zwiększenie mocy
produkcyjnych z 1000 do
1500 autobusów rocznie”

– mówił w Tanowie dyrektor
generalny Scania Polska Ha-
rald Woitke.

Dostarczone do Tarnowa
autobusy mają 12 m długości,
układ drzwi 2-2-2 otwieranych
na zewnątrz i są niskopodło-
gowe. Takie konstrukcje, choć
o ok. 15% droższe, stanowią
90% sprzedaży w Polsce.
W innych krajach częściej są
zamawiane autobusy nisko-
wejściowe, tańsze, ponieważ
można zastosować zwykły
most napędowy. W tym zamó-
wieniu 12-metrowe Scanie
mają silniki OC9 o mocy 280
KM. Silnik gazowy jest w du-
żej mierze identyczny jak wy-
sokoprężny, mają 70-80%
tych samych elementów. Daje
to wymierne oszczędności
producentowi, a jednocześnie
pozytywnie wpływa na trwa-
łość. Jak zapewniają w Scanii,
ich si lnik zużywa 15-20%
mniej paliwa od konkurencji.
Jest też mniej wrażliwy na ja-
kość gazu, co w niektórych sil-
nikach odgrywa dużą rolę.
Ponadto odznacza się
większą odpornością na wa-
runki otoczenia. „Zachowuje
100% mocy na wysokości
2 tys. m i 85% na 3 tysiącach”
– przekonuje Kierownik Sprze-
daży Autobusów Scania Pol-
ska Artur Wojtowicz. Ta cecha

Tran_Tran_
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fikacjom podstawowej kon-
strukcji. Autobus jest skonfi-
gurowany jako gabinet lekar-
ski, ma 4 pokoje z szafami
i meblami. Każdy pokój ma
osobną klimatyzację. Po pra-
wej stronie zamontowano
dużą markizę, by w razie po-
trzeby zapewnić dodatkową
poczekalnię na miejscu. Na
dachu są zainstalowane pa-
nele słoneczne.       
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