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Pojazdy z  wrzesińskiej fabryki są już 
dobrze widoczne na naszych drogach. 

W  ub. roku Volkswagen sprzedał 2850 
Crafterów, MAN dołożył do tego 481 TGE, 
razem mają jeszcze spory dystans do 
liderów, ale są wciąż na rozruchu. Bezdys-
kusyjnie to obecnie najnowocześniejsze 
pojazdy tej klasy ze sporą przewagą nad 
rywalami, zwłaszcza widziane od strony 
kierowcy. Pierwszorzędna kabina, świetny 
fotel, liczne układy asystujące, doskonałe 
prowadzenie, po prostu nie ma się do 
czego przyczepić, jeśli mówimy o  fur-
gonie. W kabinie podwozia za słabe jest 
odprowadzanie powietrza przez zbyt małe 
otwory w grodzi i jeśli tuż za nią znajduje 
się ściana nadwozia, są kłopoty z wen-
tylacją. Nie tylko Crafter ma ten feler, ale 
w zupełnie nowej konstrukcji można było 
temu zaradzić.

Jeśli oceniać z punktu widzenia właś-
ciciela i  zabudowcy, trzeba uważać na 
masę własną, bo Crafter nie jest lekki, 
a także na zużycie paliwa. Jego dwulitro-
we silniki mieszczą się pod tym względem 
w środku stawki i  przy długich przebie-
gach, np. w  międzynarodówce, trzeba 
wziąć pod uwagę, że są lepsi. Jak zapa-
nować nad nadwagą i spalaniem? To był 
temat, jaki zada liśmy sobie w kilku testach 
zabudowanych Crafterów i  TGE w  ub. 
roku. Obie marki wyszły nam naprzeciw, 
przygotowując samochody demo różnych 
producentów, w tym chłodnie, które przy 
3,5 t DMC zawsze są na bakier z ładowno-
ścią. Niestety, jeszcze dwa składniki oce-
ny wepchnęły się nachalnie, w przypadku 
Craftera z chłodnią Plandexu wręcz, cytu-
jąc klasyka, wyjrzały jak d…a z pokrzywy: 
funkcjonalność i jakość. 

Musimy przyznać z  żalem, że wiele 
polskich fi rm zabudowujących wciąż ma 
z tym problemy. Staramy się przymykać 
oko na niektóre braki, bo „demo” są 
pojazdami dla nieznanego klienta i  nie 
ma sensu montować wyposażenia, które 
może w przyszłości być zbędne. Nie jest 
to jednak powód, by robić zabudowę 
prymitywną i niechlujną, zwłaszcza, jeśli 
podpisuje się na niej czołowy polski pro-
ducent, a nie jakiś nowicjusz. 

W  tym przypadku podwozie ba zowe 
Craftera miało rozstaw osi 4490 mm i silnik 
177-konny o  maksymalnym momencie 
440 Nm już od 1500 obr./min. Dobrze 
wyposażona kabina, w  pełni LED-owe 
oświetlenie, to jest samochód, w którym 

Cztery elementy, czyli wół do karety

OGIEŃ. Takie samochody służą głównie 
do miejskiej dystrybucji, ale nieraz trzeba 
podjechać po towar nieco szybciej i dalej. 
Crafter doskonale się do tego nadaje 
dzięki pewnemu prowadzeniu nawet 
z „żaglem” zabudowy, wygodnej kabinie, 
licznym układom asystującym kierowcy.

staje się wręcz przyjemnością część pra-
cy polegająca na jeździe. Zabudowa to 
typowa 8-paletówka o wymiarach wewn. 
4200x2100x2100 mm wykonana z  płyt 
warstwowych i  wyposażona w  agregat 
chłodniczy Carrier Xarios 300 ze sprężar-
ką napędzaną od silnika pojazdu. Silnik 
Craftera jest tak opracowany, by łatwo 
i bez kosztownych wsporników dało się 
zamontować i  sprężarkę agregatu, i  kli-
matyzacji, więc mogliśmy rozkoszować 
się chłodem w kabinie. Tylko sterownik 
temperatury w zabudowie mógł być w wy-
godniejszym miejscu na tablicy czy pod 
sufi tem, a nie w przejściu na prawą stronę. 

Jako dumni właściciele nowiutkiego 
(rejestracja 2017, ale przebieg minimalny) 
Craftera ruszyliśmy, by zważyć go i zała-
dować w betoniarni MD Beton, życzliwej 

prasie fachowej. Tu nastąpiła wpadka, bo 
waga pokazała równe 3000 kg, z pełnym 
zbiornikiem paliwa, ale bez kierowcy. Ma 
się to nijak do obietnic producenta wpisa-
nych w dowód rejestracyjny, gdzie masę 
własną określono na 2695 kg, a  ładow-
ność tym samym na dokładnie 805 kg. 
Powiedzmy sobie otwarcie, że na pewno 
tyle ten samochód nie waży i  nie może 
zabrać, ale też przyznajemy, że powinniś-

my jeszcze raz wjechać na wagę, zamiast 
osłupieć. Kto zawinił? VW określa masę 
długiego podwozia Crafter z  silnikiem 
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POWIETRZE nie znajdzie dla siebie łatwej 
drogi wokół krawędzi zabudowy. Owiew-
ki kabiny są niezbyt dobrze dopasowane 
do pudła chłodni, co znalazło potwier-
dzenie w wysokim zużyciu paliwa.



23

Plandex zamontował swoje nadwozie na 
stalowej ramie pomocniczej, która nawet 
wygląda ciężko. 

ZIEMIA jest cały 
metr poniżej pod-
łogi zabudowy, ty-
powa drabinka to 
żałosny, a nawet 
niebezpieczny spo-
sób na pokonanie 
tej odleg łości. Kie-
rowca zrewanżuje 
się szefowi za co-
dzienną gimnasty-
kę, obijając wnę-
trze chłodni przy 
załadunku. Żeby 
tak choć po listwie 
na każdej ścianie...

WODA zacznie przenikać do wnętrza 
panelu, jak jeszcze kilka razy stukną 
w ścianę przelotki prętów ryglujących.

pozostawiono kierowcom, którzy mają 
dziesiątki domorosłych sposobów, pręt 
z hakiem do wyciągania skrzynek to tylko 
najprostszy. Nie instalując niczego do ich 
mocowania założono, że ładownia będzie 
nimi wypełniona, puste trafi ą na przód, 
blokując pełne… Tyle, że nie ma bocznych 
drzwi, więc trzeba wspinać się na pakę 
i  ustawiać je we właściwej kolejności, 
albo to wszystko zlekceważyć. W końcu 
kierowca jest najętym pracownikiem, nie 
jego samochód ani skrzynki. 

A  nad tym wszystkim dominuje po-
czucie wykonania przestarzałego i  tan-
detnego, poczynając od kątowników 
obramowujących z ostrymi krawędziami, 
które na pewno nie przecinają gładko 
powietrza. Boczne ściany mają nakładki 
ochronne, które odbijają klamki tylnych 
drzwi. Niestety, pręty rygli bez przeszkód 
odciskają w  poszyciu wgłębienia, które 
może nie spowodują pęknięć laminatu, 
a może jednak? W środku jest już mała 
katastrofa. Spawaniem kątowników przy-
podłogowych musiał zajmować się ktoś 
doraźnie przyuczony, a klej-uszczelniacz 
nakładał krótkowidz. Plandexie, obudź się! 
Wziąłeś za to pieniądze!

Ciężka zabudowa to skumulowany 
wynik masywnej, stalowej ramy pomoc-
niczej, aluminiowej podłogi, mocnego 
agregatu z  funkcją stand-by, a także 
papractwa klejowego. Do rachunku trze-
ba doliczyć owiewkę dachową i boczne, 
które zastosowano oczywiście słusznie, 
ale nie do końca skutecznie. Pozostały 
nieosłonięte narożniki nadwozia, pochła-
niające mnós two energii. Stąd i końcowy 
wynik zużycia paliwa: 12,3 l/100 km 
w mieszanych warunkach i prowadzeniu 
przez kierowcę, który szanuje dobry sa-
mochód. Dodajmy, że Lamico produkuje 
uproszczone owiewki boczne, lamina-
towa płaszczyzna ma niepodpartą tylną 
krawędź, która szybko pęka od drgań. 
O czym z kolei  wszyscy wiedzą, ale udają, 
że nie widzą. 

Surowa opinia o  zabudowie zaraz 
spotka się z kontrargumentem: „zrobimy 
lepiej, jak klienci nam więcej zapłacą”. 
Naszym zdaniem nie jest do przyjęcia, 
by na drogim podwoziu wysokiej jakości, 
jakim jest Crafter, powstawały knoty. Nie 
można akceptować takiego postępowania 
fi rmy z polskiej czołówki, która najwyraź-
niej wpadła w rutynę. Nikomu nie chce się 
sprawdzić, co wyprawiają na produkcji. 
Szybki i  wygodny dostęp do ładunku 
jest załatwiany metodą „jakoś to będzie”. 
A później zdziwienie, że kierowców trzeba 
szukać w Nepalu i na Filipinach…

177 KM i skrzynią 6-biegową w widełkach 
1868-1948 kg bez kierowcy, z 90% pali-
wa. Trudno uwierzyć, by Plandex zrobił 
nadwozie chłodnicze tej wielkości o masie 
ponad tony, ale kto wie? Nic w nim nie 
było lekkie ani fi nezyjne.

MD Beton służy betonowym bloczkiem 
o  masie 520 kg, więc przystąpi liśmy 
do załadunku, choć groził nam gniew 
ITD. Skończyło się na otwarciu drzwi. 
Za nimi rozciągały się połacie blaszanej 
podłogi i  ścian niezmąconych śladem 
okucia do mocowania ładunku. Jedynym 
elementem ochronnym były kątowniki 
przypodłogowe. Mając w  pamięci po-
przedni przypadek zdemolowania tes-
towej chłodni przez bloczek, niewy-
starczająco zabezpieczony drążkiem 

teleskopowym, zrezygnowaliśmy z bala-
stu. Kierowca nie będzie w tak komforto-
wej sytuacji. 

Można oczywiście załadować samo-
chód z rampy. Jeśli właściciel samochodu 
uważa, że listwa na wysokość 25 cm 
od podłogi ochroni całe wnętrze przed 
uderzeniami paleciaka, to oszukuje sam 
siebie. Przy rozładunku, pomocą w poko-
naniu 1 m różnicy poziomów nawierzchnia
-podłoga jest typowa wysuwana drabinka 
i  pseudo-uchwyt nad zawiasami drzwi, 
przydatne przy wchodzeniu, bezużyteczne 
przy wychodzeniu. Przepaść między kom-
fortem kabiny a dyskomfortem zabudowy 
stała się rażąca. Właściciele tego „nie wi-
dzą”, co bardzo pasuje zabudowcom, nie 
zmuszanym do kombinowania. Myślenie 
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