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Na polskiej drodze do czystego powiet
rza pomyślne wiadomości przeplatają się
z gorszymi. Tegoroczne lato rozpoczęło się
dobrze także ze względu na wprowadzenie
zerowej stawki akcyzy dla CNG. W miesiąc cena gazu spadła nawet o 40 gr/Nm3
(dla mniej zorientowanych: o ok. 10%)
i tym samym z beznadziejnie drogiego stał
się on tylko drogi w porównaniu z olejem
napędowym. Na ten krok zwolennicy zasilania gazowego czekali 3 lata, wyklinając
najgorszymi słowami poprzedni rząd,
zbyt leniwy, by napisać pismo do Brukseli
z prośbą o zamrożenie zmian akcyzowych.
Ale już w sierpniu nastąpił krok wstecz
w programie elektryfikacji i gazyfikacji
polskiego transportu, spisanym w Ustawie o Elektromobilności i … Wymagany
udział 10% i 20% pojazdów nisko- i zero
emisyjnych we flotach świadczących
usługi dla dużych gmin został opóźniony
o 2 lata i będzie obowiązywał odpowiednio
od 1.01.22 i 1.01.23. Dodatkowo wprowadzono limit wartości zlecenia 30 tys.
euro, poniżej którego nie jest to konieczne.
Gorzka pigułka, oznaczająca zmniejszenie
ekologicznego nacisku na floty, ale trzeba
ją przełknąć. Taka presja ma sens tylko
wtedy, gdy może przynieść skutek. Tymczasem oferta rynkowa pojazdów użytkowych umożliwiających spełnienie zapisów
ustawy na koniec tego roku jest ogromnie
uboga, a ceny zaporowo wysokie. Elektryczny król jest nagi i bardzo kosztowny!
W listopadzie ustalono wysokość dopłat
do zakupu samochodów elektrycznych
i gazowych z Funduszu Niskoemisyjnego
Transportu. W przypadku pojazdów dostawczych maksymalna wartość nie może
przekroczyć 30% ceny, limit kwotowy
dla elektrycznych wynosi 70 tys. zł, dla
gazowych 30 tys. zł. Jest to niewątpliwie
pokaźny zastrzyk optymizmu, choć nadal
nie możemy pozbyć się podejrzenia, że
takie same środki można by z lepszym
skutkiem przeznaczyć na dofinansowanie
zakupu samochodów z silnikami Euro 6,
np. jako premię złomową. Mamy co złomować w kraju, oj mamy.

Te przepychanki wywołały kolejną falę
komentarzy co do Ustawy…, a zwłaszcza
zapowiedzi 1 mln samochodów elektrycznych w Polsce w 2025 r., i uwag pod
adresem programu produkcji narodowego
samochodu bateryjnego, rozpoczętego
od konkursu na jego wygląd. Zabiurkowym
krytykom można przypomnieć, że nie był
to pierwszy przypadek, gdy ogłasza się
takie publiczne wezwanie: czym właś
ciwie chcecie jeździć, rodacy? Jednym
z głośniejszych był londyński konkurs
na autobus dwupokładowy. Podłoże było
podobne, wobec konieczności wydania
sporej kasy na transport władze miasta
chciały przerzucić część odpowiedzialności na mieszkańców. Chcieliście takiego,
to macie!
Jakie były różnice? Wśród zgłoszeń
od londyńczyków było oczywiście sporo
dziecięcych rysunków, ale potężne zaplecze projektowe brytyjskiego przemysłu
motoryzacyjnego potraktowało konkurs
prestiżowo. Wyłoniono zwycięzcę, który
skasował 25 tys. funtów, wypracowano
założenia przekazane producentowi. Wynik można oglądać w Londynie lub w tym
numerze na str. 21. Jeśli zamierzeniem
twórców konkursu na polski elektryczny
samochód osobowy było zbadanie, kto
jest zdolny opracować kompleksowy projekt, nadający się do realizacji w postaci
jeżdżącego prototypu, to bez tego wysiłku
i wydatków można było odpowiedzieć:
nikt. Kreatywność polskiego przemysłu
motoryzacyjnego jest ograniczona do
autobusów, akurat doubledeckera dla Londynu pewnie byśmy zrobili nawet lepiej,
o ile projekt przygotowałoby berlińskie
studioFT! Żaden producent samochodów
osobowych czy dostawczych z zakładami
w Polsce nie pokusił się o stworzenie tutaj
zespołu zdolnego do samodzielnego tworzenia całego pojazdu, więc nasi projektanci zmykają za granicę, a konstruktorzy
zajmują się podzespołami. To oczywiście
nie jest żadnym grzechem, ale wieść o tym,
że Renault otworzył też z początkiem lata
wielkie centrum projektowo-inżynieryjne

w Bukareszcie jest kolejną gorzką pigułką:
żeby nas Dacia biła…
Tym samym idea stworzenia nowego od
podstaw samochodu przez zupełnie nowy
zespół (nawet przy współpracy takiego
potentata jak EDAG) i produkowania go
w zakładzie, który dopiero zostanie wybudowany, wygląda surrealistycznie. Etap
stworzenia marki oraz sieci sprzedaży
i obsługi już pominiemy, by zastanowić się,
czy nie lepiej było skoncentrować się na
mniej obstawionym rynku elektrycznych
samochodów dostawczych. Przykładem
takich niskobudżetowych przedsięwzięć
jest niemiecka streetscooter GmbH, która
wprawdzie nie jest finansowym sukcesem,
ale umiejętne rozegranie tematu, przy niższych kosztach produkcji i dostawcach pod
ręką, mogłoby przychylić bilans w dobrą
stronę. W tej dziedzinie obserwujemy
wprawdzie pewne rynkowe ruchy, ale na
pograniczu szwindli, co jest niestety typowe dla obecnej fazy elektromobilności.
Po obu stronach Atlantyku pokazuje się
wiele jeżdżących makiet z hasłem „wrzuć
monetę!”. Jak się okaże, że w tym kapeluszu nie ma królika, będzie wstyd.
Kolejną ciekawą inicjatywą z szansą
na sukces jest porozumienie o produkcji
w Autosanie nawet 1,5 tys. elektrycznych
samochodów do obsługi sieci energetycznych. To wprawdzie też dzieło tworzone
od postaw, ale prostsze dzięki zdefiniowanemu zakresowi zadań. Są konstruktorzy,
jest zakład, są klienci: Autosan ma niezłą
fazę! Oby nie zwarła mu się z zerem.
Wojciech Karwas
Redaktor Naczelny
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Miasto potrzebuje rozwiązań

bezemisyjna
autonomiczna
przyszłość

Całkiem bezemisyjna? Teraz spędzają wszystkim sen z powiek limity CO2 dla transportu, a Bruksela już
szykuje nowe pomysły, jak Euro VII z mierzeniem cząstek pochodzących nie tylko z silnika, ale także
układu przeniesienia napędu i hamulców. Kiedy, i czy będzie w niej miejsce dla kierowcy?
Sprecyzowanie dat nie było łatwe
nawet dla dyrektora generalnego Grupy
TRATON Andreasa Renschlera, który
z racji swojego stanowiska ma największą
szklaną kulę. Zapowiadając na spotkaniu
w Södertälje innowacje wdrażane obecnie
w Grupie obiecał zelektryfikować 1/3 jej
pojazdów ciągu najbliższych 10-15 lat. To
szerokie widełki, jeśli pamiętać, że emisyjna poprzeczka zostanie obniżona już
w 2025 r., a po raz drugi raptem 5 lat później. W planach związanych z elektromobilnością, którymi zajmują się wszystkie
marki Grupy: MAN, Scania i Volkswagen
Caminhões e Ônibus, nie ma miejsca na
poślizg. Do 2025 r. zostanie na to wydane
ponad 1 mld euro. Wspólnym wysiłkiem
ma zostać stworzone rozwiązania napędu uzupełniające silnik spalinowy, co
umożliwi im zajęcie pozycji wiodących
dostawców e-ciężarówek i elektrobusów.
Zwróćmy uwagę na pojęcie „uzupełniające”: po tych 10 czy 15 latach co trzecia
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ciężarówka lub autobus Grupy będą
mogły mieć alternatywny układ napędowy (przede wszystkim elektryczny) „jeśli
wszystkie niezbędne warunki zostaną
spełnione we właściwym czasie” – zastrzegł się sprytnie dyr. Renschler. Jednym z nich jest dostępność infrastruktury
paliw alternatywnych i energii gwarantująca bezproblemową eksploatację. Za drugi
można uznać koszt zakupu pojazdów
na tyle niski (lub na tyle obniżony przez
subwencje), że bariera cenowa będzie
łatwiejsza do pokonania.
Zgodnie z zapowiedzią złożoną już
w czasie pierwszych Dni Innowacji
TRATON powstanie wspólny modułowy
układ napędowy, który trafi w 2020 r. do
pierwszych seryjnych miejskich autobusów elektrycznych Scania i MAN. Jego
konstrukcja umożliwi indywidualne modyfikacje w zależności od potrzeb marek
i obszaru użytkowania, a w rezultacie produkcję maksymalnie wielu rozwiązań przy

minimum komponentów i kosztów. Cała
Grupa pracuje nad kolejną generacją napędów elektrycznych, oprogramowania
do zarządzania bateriami i kompatybilną
strukturą ramy. Marki TRATON mają już
ponad 1000 patentów w tym obszarze.
Postęp wciąż rozbija się o baterie,
których parametry nie nadążają za
nadziejami. Techniczno-czasowych
horyzontów zasilania nie rozjaśniają
nowe porozumienia strategiczne. Na
spotkaniu w Södertälje prezentował się
skandynawski dostawca baterii North
volt, na którego bardzo liczą europejscy
producenci pojazdów. Problem w tym,
ze Northvolt dopiero postawił fabrykę
w północnej Szwecji, w której mają masowo powstawać baterie litowo-jonowe
przy maksymalnym wykorzystaniu energii
odnawialnej. Przedsięwzięcie zapowiada
się na tyle obiecująco, że Scania wyłożyła
10 mln euro na prace rozwojowe, a koncern VW wykupił większość udziałów,

niejako na wyrost. Oczywiście życzymy
firmie Northvolt powodzenia, ponieważ
ma zakład także w Gdańsku, powstają
tam baterie do maszyn budowlanych.
Takie przyszłościowe porozumienia
mają zapewnić zaopatrzenie w ogniwa
litowo-jonowe za 5-6 lat, gdy samochodów elektrycznych rzeczywiście będą
miliony(?). Układ zarządzania baterią,
czyli BMS, będzie jednak dziełem Grupy,
odpowiedzialna za to jest Scania.
Stan obecny koncernowej elektromobilności jest taki, że 9 elektrycznych
MAN-ów eTGM z różnymi zabudowami
dystrybucyjnymi, także chłodniczymi,
testują klienci w Austrii. Planuje się
wyprodukowanie rozszerzonej serii do
dalszych testów. Dotychczasowe wyniki
wskazują, że zasięg sięgający 180 km jest
wystarczający do dystrybucji miejskiej,
zwłaszcza, że przy bazie transportowej
browaru czy firmy z chłodnią przemysłową łatwo postawić ładowarkę o mocy 22
czy nawet 44 kW. Gorzej, gdy rozważy
się zakup szybkiej ładowarki 150 kW:
bilans zysków i strat zaczyna wychodzić
na czerwono. Kierowcy są zadowoleni
z komfortu i dynamiki elektrycznych
ciężarówek, sami podejmują starania, by
obniżać zużycie energii w trakcie kursu.
Ale produkcja seryjna eTGM ruszy dopiero pod koniec 2013 r.
Do października sprzedano 150 elektrycznych eTGE. Większym sukcesem flotowym jest zakup 11 szt. przez
szwajcarską pocztę, która w ciągu kilku
najbliższych lat zamierza wprowadzić
400 elektrycznych vanów. Jest to jeden
z klientów, dla których MAN przeprowadził szczegółową analizę miejsc i trybu
wykorzystania optymalnych dla napędu
elektrycznego w ramach usługi Transport Solutions. Okazało się, że skromny
zasięg 200 km nie wszędzie jest główną
przeszkodą.
Asko, największa hurtownia produktów
spożywczych w Norwegii, testuje ciężarówki Scania z ogniwami paliwowymi, po
czym weźmie na próby ciężarówkę bateryjną. Te pierwsze jaskółki nie przesłaniają
faktu, że elektromobilność transportu
towarów jest na bardzo wstępnym etapie,
a jej wpływ na emisję spalin i hałasu czy
choćby usprawnienie dostaw przeniesionych na godziny pozaszczytowe da się
zauważyć najwcześniej za 5 lat.
Największą szansę na sukces handlowy ma Volkswagen Caminhões e Ônibus,
która podpisała największą na świecie
umowę dotyczącą zakupu 1600 e-ciężarówek dla brazylijskiego producenta piwa

Wśród pomysłów na wykorzystanie eTGM znajdujemy także dostawę przesyłek
w systemie proponowanym przez firmę Rytle, w której głównym udziałowcem
jest Krone. Polega on na stawianiu w wytyczonym miejscu nadwozi z przesyłkami
zapakowanymi w roll-kontenery, podejmowane przez dostawców obsługujących
3-kołowe elektryczne rowery cargo.
MAN prowadzi praktyczne próby ciągnika eTGM z zasilaniem elektrycznym do
dostaw części między centrum logistycznym a zakładami Porsche pod Stuttgartem. To jest jednak krótka trasa, którą można pokonać kilkakrotnie na skromnym
zapasie 150 kWh energii.

Ambev Brewery. Jest przedsięwzięcie
ambitne zarówno dla producenta, jak
i klienta. Dostawy mają rozpocząć się
w 2020 r., ich przedmiot, czyli samochody
e-Delivery, istnieje tylko w postaci kilku
prototypów, a każdy jest inny! Zapuszczono je wszakże do pracy w realnych
warunkach Sao Paulo, potwierdzając
możliwość zastosowania elektrycznych
pojazdów do dystrybucji piwa.
Produkcją zajmie się zakład w Resende, który ma niepowtarzalną strukturę
wspólnego zarządzania przez MAN Latin
America i 7 dostawców (tzw. Consortio
Modular). Teraz powstało tam e-Consortio, w skład którego wchodzą m.in.

Bosch (podzespoły), Siemens (ładowarki),
a także dostawca baterii: chiński CATL!
Strategicznym partnerem przedsięwzięcia
jest producent autobusów Eletra, co można uznać za dobry przykład i wskazówkę:
jakby tak Solaris ruszył się trochę poza
swoje Urbino, może polska elektromobilność przyspieszyłaby nieco?
Pierwszym produktem e-konsorcjum
będzie 14-tonowy 3-osiowy e-Delivery,
następnym model 11-tonowy. Pierwszy
będzie miał układ elektryczny układ
napędowy Grupy z silnikiem o mocy do
260 kW. Zastosowane baterie zapewnią
mu zasięg do 200 km. Prace rozwojowe
w ostatnich latach koncentrowały się
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Miasto potrzebuje rozwiązań
na zwiększeniu odzysku energii hamowania, utrzymaniu optymalnej temperatury baterii oraz stworzeniu układu
dostosowującego pobór prądu do masy
rzeczywistej zmieniającej się w trakcie
dostawy. Umożliwiono także szybkie doładowanie, co wynika ze specyficznych
wymagań Ambev obsługującego krótkie
trasy z częstymi powrotami do centrum
logistycznego. Po każdej pętli można
podładować baterie, korzystając z prądu
wytwarzanego w panelach fotowoltaicznych. Centralny magazyn w Sao Paulo
już ma własne na dachu. W ciągu kilku
najbliższych lat Ambev zbuduje w Brazylii
30 farm fotowoltaicznych wytwarzających tyle energii, że starczy dla całej

elektrycznej floty, działającej z 94 miejsc
w kraju. Dzięki temu ciężarówki browaru
będą mogły mieć nieduży, a więc lekki
i względnie tani akumulator, a ładując go
własnym prądem, i to „zielonym” można
pogodzić ekologię z ekonomią.
Mimo braku wsparcia rządowego Ambev chce już do 2023 r. zelektryfikować
1/3 floty, co daje liczbę co najmniej 1,6
tys. pojazdów.
Trzy marki Grupy mają długą tradycję
i doskonałą pozycję na rynku w dziedzinie
biopaliw, LNG i CNG, a także napędów
hybrydowych. MAN jest wiodącym dostawcą autobusów miejskich zasilanych
gazem w Europie. Scania ma z kolei
najszerszą na rynku gamę pojazdów

W przyszłym roku takie elektryczne ciężarówki zaczną rozwozić piwo marek browaru
Ambev w Brazylii, w ciągu 3 lat ma ich powstać co najmniej 1600. Póki co są tylko
te dwie! Klient ma żelazne nerwy, ale współpracuje z VWCO od 10-leci i ma duże
zaufanie do jej możliwości.

napędzanych paliwem alternatywnym,
od ciężarówek i autobusów na bioetanol
po pojazdy wykorzystujące skroplony
biogaz. Projekty TRATON koncentrują
się jednak na pojazdach elektrycznych,
które w perspektywie średnio- i długoterminowej staną się tańsze w zakupie
i utrzymaniu.
Na spotkaniu w Södertälje Scania prezentowała autobus elektryczny OmniCity,
który jeszcze w tym roku ma rozpocząć
autonomiczny transport pasażerów na
peryferiach Sztokholmu. Na północ od
stolicy powstało osiedle Barkarby, zaprojektowane jako otwarte na elektromobilność i nowoczesne rozwiązania transportowe. Jego mieszkańcy zgodzili się na
zabudowanie infrastruktury umożliwiającej testy autobusu jeżdżącego prawie
bez kierowcy. Prawie, bo na pokładzie
zawsze będzie ktoś sprawujący nadzór
bezpieczeństwa, nawet nie nad pojazdem, tylko nieprzewidzianymi sytuacjami
wewnątrz i przeszkodami zewnętrznymi,
przy których układ sterujący nie wypracuje szybkiej decyzji. Może to być osoba
o kwalifikacjach mniejszych niż wymagane od kierowcy autobusu, a tym samym
niższych oczekiwaniach płacowych.
Operatorem prototypowego pojazdu
jest Nobina, w której znają wyniki prób
małych busików autonomicznych prowadzonych w kilku miastach. Potoki pasażerskie przedmieścia Sztokholmu mogą
obsłużyć jednak tylko pełnowymiarowe
autobusy 12-metrowe, a zagrożenia są
takie same: inni użytkownicy drogi postępujący bezmyślnie i niezgodnie z przepisami. Do ich wykrycia służą zespoły kamera/lidar w każdym narożniku i jeszcze

KMAX GEN-2. Doskonałe przebiegi.
Lepsza trakcja.
Nowa Generacja. Teraz!

Brazylijska spółka jest w o tyle gorszej sytuacji, że jej pojazdy są mniejsze niż planowane dla Europy i nie do każdego będzie
pasował wspólny układ napędowy. Wykorzystując efekt synergii z partnerami Grupy, użyto podzespołów Hino Motors w kolejnym e-Delivery, tym razem 4-tonowym i przednionapędowym!

Skuteczne prowadzenie biznesu zależy od wydajności.
Potrzebujesz solidnej opony, która zapewnia doskonały przebieg na wielu drogach regionalnych – i to jest
dokładnie to, co oferuje seria Goodyear KMAX. A ponieważ nigdy nie przestajemy wprowadzać innowacji,
stworzyliśmy nową KMAX GEN-2 – oponę o ulepszonej przyczepności na wszystkich drogach, w każdych
warunkach pogodowych, przez cały okres eksploatacji.
Sprawdź jak innowacyjna jest opona nowej generacji
KMAX GEN-2 na stronie truck.goodyear.eu
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Opracowanie: Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.
FUELMAX-S-GEN2/1801/PL
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Miasto potrzebuje rozwiązań
zestaw 8 kamer i 3 lidarów w przedniej
części na dachu.
W Scania powstały także kolejne przyszłościowe projekty pojazdów samobieżnych. Miejski NXT o napędzie elektrycznym zaprojektowano tak, by mógł być
elastycznie wykorzystywany do obsługi
transportu pasażerskiego w godzinach
porannych i wieczornych, do dostaw
towarów w ciągu dnia, a w nocy do zbierania odpadów. Inżynierowie Scania przenieśli system modułowy firmy na wyższy
poziom. W koncepcyjnym NXT przednie
i tylne moduły napędowe mogą być dopasowane do potrzeb autobusu, pojazdu
ciężarowego lub śmieciarki. Moduł autobusowy o długości 8 m jest zbudowany
jako jeden lekki element kompozytowy.
Cylindryczne akumulatory umieszczono
pod podłogą, ułatwiając wykorzystanie
przestrzeni i optymalne rozłożenie obciążenia. Przy masie pojazdu poniżej
8 t zasięg z obecnymi akumulatorami
szacuje się na 245 km.
AXL to ciężki 4-osiowy pojazd budowlany wprawdzie z silnikiem spalinowym,
najlepiej zasilanym biodieslem, ale za to
bez kabiny: obsługując autonomicznie
zamknięty teren kopalni nie wymaga pomocy ani nadzoru kierowcy. „To już nie
jest przyszłość, to się dzieje!” – szczycił
się dyrektor operacyjny Grupy Christian
Levine. Tyle, że nie sposób tego sprzedać, więc wracamy do punktu wyjścia:
czego oczekiwać od TRATON w nadchodzących latach?
Tu też nie wszystko jest jasne. W połowie lutego 2020 r. zadebiutują ciężarówki
średniej i ciężkiej klasy MAN o zupełnie zmienionej strukturze elektrycznej
i elektronicznej, ułatwiającej korzystanie

Flexbus z brazylijskiego VW ma napęd elektryczny, ale na pokładzie wozi generator
prądotwórczy napędzany silnikiem benzynowym 1,4 TSI zasilanym etanolem lub TGI
spalającym sprężony biogaz. Działa on jako przedłużacz zasięgu.
z wszystkich zdobyczy techniki cyfrowej.
Nie wiadomo w tej chwili, jak dalece
wdrożono w nich zasadę modułowości,
wspomnianą już, ale to hasło padało
często. Obie marki Grupy trzymają się
koncepcji modułowej, tyle, że każda
własnej. Scania jest słynna ze Byggladen,
umiejętności wykorzystania tych samych
klocków do złożenia różnych produktów
nabywanej od lat 30. ub. wieku. MAN ma
swoje Baukasten; mimo działania w jednym koncernie zastosowanie wspólnych
zespołów w układzie przeniesienia napędu nastąpiło dopiero przed paru laty. Dopiero teraz powstanie wspólna platforma
silnikowa dla jednostki 13-litrowej D30, co
umożliwi znaczące obniżenie kosztów, ale
jeszcze nie w nowym TGX, bo pierwszym

beneficjentem współpracy będzie Scania,
wprowadzając ją na początku 2021 r.
Nowy MAN jest określany jako „digital
truck”, co podkreśla kolejny kierunek
rozwojowy Grupy TRATON. Technologie cyfrowe mają pochłonąć kolejny
miliard euro w ciągu najbliższych 5 lat,
nad software pracuje 2 tys. inżynierów
i programistów. Duża część tego wysiłku
jest kierowana na zbieranie i przetwarzanie danych z pojazdu, ale nie mniej uwagi
poświęca się zwiększeniu wykorzystania
flot dzięki szybkiemu dostępowi do informacji o ładunkach. Obecny współczynnik
oceniany na 50-60% jest dalece niewystarczający. Na spotkaniu przytoczono
przypadek obserwowanych dostaw do
centrum handlowego: 42 pojazdy do-

Dwa koncepcyjne pojazdy bez kierowcy Scania: budowlany AXL i uniwersalny miejski NXT. Choć są przeznaczone do różnych
środowisk, ich seryjne wcielenia będą miały wspólną dla całej Grupy TRATON platformę umożliwiającą autonomiczną jazdę.

KLIKNIJ
i obejrzyj filmik
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Miasto potrzebuje rozwiązań
starczyły w ciągu dnia tyle ładunku, ile
zmieściłoby się na 3 wypełnionych. Takiemu marnotrawstwu jest kładziony kres.
Opowiadał o tym szef fińskiej rodzinnej
firmy transportowej Ahola, która była pod
tym względem pionierem, opracowując
własne oprogramowanie do śledzenia
ładunków w czasach, gdy nikt tym się na
poważnie nie zajmował. Teraz jej 400 ciężarówek jest wsparte przez potężny układ
IT umożliwiający dostawy bezpośrednio
od nadawcy do odbiorcy, z pominięciem
centrum logistycznego.
Grupa TRATON ma do tego własne narzędzie RIO, wciąż rozwijane i testowane.
Wszystkie jej pojazdy, także w Brazylii,
są wyposażane seryjnie w interfejs komunikacyjny umożliwiający obustronne
przekazywanie danych między pojazdem
a każdą instytucją, która zostanie upoważniona do ich wykorzystania. Są wśród
nich firmy specjalizujące się w zbieraniu
informacji o frachtach, które można zlecić
najbliższemu dyspozycyjnemu pojazdowi,
jeśli ma wolne miejsce w ładowni, jedzie
w kierunku odbiorcy, stawka jest OK

i właściciel wyraża zgodę. Rzecz w tym,
żeby takie dane były dostępne w czasie
rzeczywistym, kompleksowo przetwarzane i w razie pozytywnej decyzji przekuwane automatycznie na dyspozycje
i dokumenty przewozowe. Partnerem
Grupy jest w tym firma sennder, która robi
to samo, co spece Ahola Transport, tylko
usługa będzie dostępna dla każdego, kto
ma RIO Box i uiści opłatę. Taki system
zarządzania przechodzi teraz próby w logistyce koncernu Volkswagen.
Osobną ligą w tej cyfrowej logistyce
jest sterowanie dostawą przesyłek do
końcowego odbiorcy. Na prezentacji
przypomniała o sobie firma Rytle, która
jeszcze rok temu była start-upem z pomysłem na system dystrybucji składający
się z 3 ogniw: przewoźnych magazynów
City Hub, elektrycznych rowerów cargo
MovR i jednostek transportowych Box
na podstawie palety. Hub, mieszczący
9 takich Boxów, jest zdejmowany z ciężarówki i ustawiany na miejscu uzgodnionym z miastem. Informacja o tym jest
wysyłana na smartfony współpracujących

z systemem kurierów (którzy wcześniej
zalogowali się jako dostępni) wraz ze
szczegółami, komu i co trzeba dostarczyć. Uruchamiając najbliższego MovR-a,
którego lokalizacja oczywiście też ukaże
się w telefonie, dostawca wykonuje ostatnią milę.
Użycie eTGM jako nośnika 2 Hubów
naraz zwiększa wydajność i 100% zaangażowanych pojazdów jest zeroemisyjnych. Ten pozytywny przekaz zachęcił
już 25 europejskich miast do wdrożenia
systemu, kolejne 15 prowadzi próby. Rytle postawiła stopę w USA i próbuje przekonać Singapur, przy czym hard_ware,
czyli pojazdy, jest tu mniej ważne niż
sprawne przetwarzanie danych o położeniu każdej przesyłki w mieszczącym
ją Boxie i opakowaniu zbiorczym, jakim
jest Hub. Pod tym względem przyszłość
naprawdę już się dzieje. Na inne elementy
układanki, jak przystępny cenowo napęd
elektryczny, niezawodny platooning czy
ciężarówki autonomiczne trzeba zaczekać co najmniej 5 lat, mimo wydawanych
na to miliardów.

Miasto potrzebuje rozwiązań
Śmieciarki Scania CNG we wrocławskich Krzykach
FBSerwis Wrocław, spółka Grupy FBSerwis, zainwestowała w 5 pojazdów Scania
nowej generacji zasilanych CNG. Będą one
zbierały odpady komunalne we Wrocławiu.
Śmieciarki Scania P 340 CNG w układzie
6x2 z tylną osią skrętną połączą optymalną
zwrotność, cenioną podczas pracy w centrach miast, z dużą ładownością: dzięki
zastosowaniu wzmocnionego zawieszenia
nośność tylnych osi wynosi 21 t.
Kupione przez FBSerwis Wrocław
podwozia mają także wzmocniony układ
napędowy, co wpływa na niezawodność
i niskie zużycie paliwa. Pojazdy wyposażono w zautomatyzowaną skrzynię biegów
Scania Opticruise, która przyczynia się do
ograniczenia zużycia paliwa i zapewnia
doskonały komfort pracy kierowcy. „Świadomość i odpowiedzialność ekologiczna
w Europie wzrasta. Miasta koncentrują się
na kwestiach środowiskowych, stawiając
surowe wymagania dotyczące emisji CO2,
cząstek stałych i hałasu. Pojazdy Scania
napędzane gazem ziemnym pracują o 50%
ciszej, niż porównywalne, w których jest
wykorzystywany olej napędowy. Co istotne, CNG zapewnia niższą emisję CO2 oraz
o 95% mniej cząstek stałych w porównaniu
do odpowiedników z silnikiem Diesla” –
przypomina Paweł Paluch, dyrektor ds.
marketingu i komunikacji Scania Polska.

Scania. lider
zrównoważonego
transportu
Zabudowę dostarczył wiodący producent śmieciarek firma EKOCEL, wykorzystano
tu model Medium XL Sk350 Simplex.
„Inwestując w zrównoważone rozwiązania
transportowe, w tym w pojazdy napędzane
CNG, możemy przyczynić się do poprawy
jakości powietrza i jakości życia we Wrocławiu. Zadbaliśmy również o komfort i bezpieczeństwo pracy kierowcy, śmieciarki
zostały wyposażone m.in. w zestaw głośnomówiący” – dodaje Radosław Jakubowski,
dyrektor ds. operacyjnych FBSerwis. Scania jest liderem rynku podwozi komunal-

nych, oferując kompleksowe rozwiązania
dopasowane do specyfiki pracy klientów.
„Podwozia Scania słyną z wysokiej jakości
i niezawodności oraz komfortu pracy kierowcy, co przy dzisiejszym rynku, zorientowanym na kierowców, jest bardzo ważne.
Biorąc pod uwagę te właściwości jesteśmy
w stanie obliczyć realne oszczędności
wynikające z mniejszej liczby przestojów
pojazdów Scania” – twierdzi Paweł Paluch.

W Scania traktujemy zrównoważony rozwój, jako zadanie na tu i teraz.
Dlatego proponujemy zróżnicowane napędy alternatywne, dzięki którym
już dziś możliwa jest realizacja celów dotyczących redukcji emisji spalin
i hałasu, mając na uwadze rentowność prowadzonej działalności.

Efektywność
energetyczna

Dziesięć Scania P280 w Kompanii Dystrybucyjnej
Kompania Dystrybucyjna to grupa zrzeszająca firmy TEDI, MAG i TANO, która
od 30 lat zapewnia sprawną dystrybucję
artykułów spożywczych. Realizując ten
cel, Kompania rozbudowuje własną bazę
logistyczną, w skład której wchodzą
samochody ciężarowe i dostawcze.
Ostatnio flota Kompanii Dystrybucyjnej
powiększyła się o 10 pojazdów Scania
P280 z nowymi 7-litrowymi silnikami, które
dobrze sprawdzają się w zastosowaniach
miejskich. Są to jednostki lekkie, o niskim
poziomie hałasu i zużyciu paliwa. „Nowe
silniki Scania zapewniają osiągi cenione
przez klientów wykonujących zadania
w środowisku miejskim, gdzie mała masa
własna pojazdu ma duże znaczenie. Jest
to atrakcyjne rozwiązanie również biorąc
pod uwagę możliwe oszczędności paliwa
dochodzące do 10%” – komentuje Paweł
Paluch, dyrektor ds. marketingu i komunikacji Scania Polska. Zabudowy wykonała
spółka WESOB. „W firmie WESOB przy-
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Pojazdy zostały dobrze dopasowane do dystrybucji towarów spożywczych. Zabudowa jest wykonana z paneli FerroFoam z okładzinami z blachy stalowej, która
na ścianie przedniej od wewnątrz ma grubość aż 1,5 mm.

www.scania.pl

Paliwa alternatywne
i elektryfikacja

Inteligentny
i bezpieczny transport

Miasto potrzebuje rozwiązań
kładamy dużą wagę do dbałości o detale.
Każdorazowo wsłuchujemy się w potrzeby klienta, tak było również w przypadku
tego zlecenia. Dzięki dokładnemu zbadaniu potrzeb Kompanii Dystrybucyjnej,
zaproponowaliśmy solidne rozwiązania
dopasowane do indywidualnych potrzeb
tego klienta” – ocenia Piotr Mertens,
dyrektor ds. techniczno-handlowych
WESOB.
Nowe pojazdy Kompanii Dystrybucyjnej
zapewniają niezawodność i maksymalną
ekonomikę przewozu ciężkich towarów
(napoje), tj. optymalną ładowność i objętość zabudowy, oraz wysoki komfort
pracy kierowców. Zostały wyposażone
m.in. w windy i elektryczne wózki do załadunku, mają zautomatyzowane skrzynie
biegów, 3-osobowe kabiny z powiększoną przestrzenią dla kierowcy, który ma do
dyspozycji kamerę cofania i nawigację.
W windach załadunkowych wykorzystano
opcję zdalnego sterowania radiowego.
Ciągłość dostaw gwarantuje kontrakt
serwisowo-naprawczy.
Pierwsze nowe pojazdy Scania trafią do
Olsztyna i Gdańska, do firmy MAG Dystrybucja z 25-letnią tradycją i doświadczeniem. Przedsiębiorstwo zajmuje się
przede wszystkim sprzedażą i dystrybucją
towarów producentów z branż sokowej,
wodnej i alkoholowej.

Tylne zamknięcie zabudowy stanowi
platforma windy Palfinger MBB C1500
uzupełniona o górną klapę. Udźwig
windy wynosi 1500 kg. Jakby coś poszło
nie tak, są boczne drzwi o paletowej
szerokości.
Podłoga została wyłożona aluminiową
blachą ryflowaną, która wprawdzie
dokłada 180 kg do masy własnej, ale
wytrzyma wiele przejazdów wózka obciążonego paletą napojową. Laminatowy dach zabudowy ma przejrzysty pasek
zapewniający naturalne oświetlenie
wnętrza.

Thermo King wprowadza ciężarówkowe
hybrydowe agregaty chłodnicze
Nowe agregaty chłodnicze Thermo
King T-Series Hybrid i UT Hybrid do
samochodów ciężarowych i przyczep
ułatwią firmom transportowym dostęp do
miejskich stref niskiej emisji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji.
Rozwiązanie, oparte na sprawdzonych
agregatach naczepowych SLXi, umożliwia
przełączanie napędu agregatów T-Series
Hybrid (montowane z przodu) i UT Hybrid
(podpodwoziowe) między ich silnikiem
wysokoprężnym a alternatorem Frigoblock
ze sterowaniem falownikowym. Źródłem
napędu jest wówczas silnik samochodu,
pracujący wydajniej oraz przy mniejszej
emisji zanieczyszczeń i hałasu, niż mały
diesel agregatu nie podlegający tak wyśrubowanym normom.
Aby upewnić się, że przy opracowaniu
nowego rozwiązania uwzględniono potrzeby klientów, Thermo King współpra-
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cowała z Castell Howell Foods, jednym
z największych hurtowych dostawców
żywności w Wielkiej Brytanii. Castell Howell
prowadziła zakrojone testy w warunkach
rzeczywistych, wykorzystując samochód
wyposażony w podpodwoziowy agregat
chłodniczy UT Hybrid Spectrum. „Wykorzystywaliśmy hybrydową ciężarówkę
przez 6 dni w tygodniu na mieszanych
trasach łączących autostrady i trasy w centrum miasta, obsługując ponad 30 dostaw
dziennie. Dzięki zawsze włączonemu trybowi hybrydowemu osiągnęliśmy oszczędność około 20 l paliwa/dzień. Jest to
znaczący wynik dla rentowności pojazdu.
Rozwiązanie Thermo King łączy w sobie
najlepsze cechy technologii elektrycznej
wykorzystującej alternator oraz napędu
silnikiem wysokoprężnym i sprawdza się
w praktyce” – ocenia Martin Jones, dyrektor ds. transportu w Castell Howell Foods.

System został bardzo dobrze przyjęty
przez kierowców, głównie ze względu na
łatwe i płynne przechodzenie z jednego
napędu na drugi. Kierowca musi tylko
odpowiednio nastawić urządzenie, wyjeżdżając z bazy, by system przełączał się
między trybem elektrycznym i silnikiem
wysokoprężnym w zależności od potrzeb.
„W chłodniejsze, jesienne dni nawet nie
włączaliśmy silnika agregatu. Thermo King
UT Spectrum to bardzo wydajny agregat
z możliwością bardzo szybkiego obniżania
temperatury. Nawet w lecie znacznie skraca to czas, kiedy silnik musi być włączony,
i zapewnia kierowcom pewną elastyczność
podczas dostaw do dzielnic mieszkalnych
wcześnie rano” – dodaje Jones.

Miasto potrzebuje rozwiązań

Renault Trucks

gotowe na trudne czasy
R

enault Trucks jest jednym z pionierów
w dziedzinie napędów alternatywnych, o czym informowaliśmy wielokrotnie, przedstawiając pojazdy gazowe czy
elektryczne firmy, także te, które polegały
jeszcze na akumulatorach ołowiowych.
Nadejście ogniw litowo-jonowych wydawało się przełomem, umożliwiając wprowadzenie do oferty takiej wersji dystrybucyjnego Maxity już na początku obecnej
dekady. Przez blisko 10 lat sprzedano ich
ok. 40! Nie jest to z pewnością rekompensatą poniesionych nakładów ani wynikiem
na miarę ambicji, ale zdobyto doświadczenia, które mogą profitować teraz,
kiedy nacisk na ekologiczne rozwiązania
jest szczególnie silny.
Latem ub. roku Renault Trucks poinformowała o utworzeniu całej gamy pojazdów elektrycznych, na którą składają się
dostawczy Master Z.E. oraz ciężarówki
D Z.E. i D Wide Z.E., umożliwiając zaspokojenie wszystkich potrzeb transportu
miejskiego. Specjaliści firmy wyraźnie
podkreślają, że napęd elektryczny jest
i pozostanie ograniczony do miast, nawet
w dalszej przyszłości nie będzie rywalem
dla silnika wysokoprężnego na dłuższych
dystansach. Diesel też będzie ewoluował,
by zmniejszyć jego wady. Taką szansą
jest zastąpienie oleju napędowego paliwami syntetycznymi i/lub biodieslem oraz
zwiększenie sprawności przez wykorzystanie ciepła resztkowego spalin. „Mapę
drogową” koncernu pod tym względem
zaprezentował niedawno na spotkaniu

w Lyonie Francois Savoye, Dyrektor Rozwoju Napędów Alternatywnych Renault
Trucks. Nie wygląda to bardzo optymistycznie co do terminów, ale dyr. Savoye
wyraźnie nie chciał obiecywać nie istniejących gruszek na nieposadzonej wierzbie. Odniósł się za to może nie krytycznie,
ale rzeczowo do unijnych rozporządzeń,
poczynając od VECTO jako narzędzia
symulacyjnego ułatwiającego porównanie
pojazdów pod względem zużycia paliwa
i emisji CO2.
Zastrzeżenie jest właściwie jedno, ale
zasadnicze: jak każda symulacja VECTO
ma ograniczone przełożenie na rzeczywiste warunki eksploatacji. Podstawowe
znaczenie dla spalania mają umiejętności
kierowcy, których nie uwzględniono
w wyliczeniach. Nie ma odniesienia do
pracy przewozowej, jaką wykonał pojazd,
ani jakim paliwem był przy tym zasilany,
Wpływ zastosowania np. biodiesla jest dla
VECTO niepoliczalny. Narzędzie, stworzone wielkim wysiłkiem biurokratyczno
-inżynieryjnym, łatwo wykorzystać do
karania, gorzej do nagradzania za postęp
dokonujący się poza silnikiem .
Wiadomo jednak, że transport ma swój
udział w emisji CO2 i cząstek stałych. Jako
część tego problemu Renault Trucks
chce także przyczynić się do jego rozwiązania. Miasta są do tego wdzięcznym terenem. Ludność świata będzie się w nich
skupiać, większość miast już ma duże
problemy ze sprawnym zaopatrzeniem,
transportem publicznym i usuwaniem

odpadów. Z kolei w wielu standard życia
mieszkańców jest na tyle wysoki, że służby miejskie rozważają użycie pojazdów
nisko- i zeroemisyjnych nawet wbrew logice ekonomicznej.
Wywóz odpadów jest jedną z niewielu
dziedzin, w których można pogodzić oba
„eko”, osiągając niższy całkowity koszt
posiadania niż w pojazdach konwencjonalnych i zero emisji w miejscu pracy.
Dzienny cykl pracy śmieciarki z kilkuset
zatrzymaniami przy punktach odbioru
i ponownym ruszaniem, by za moment
znów hamować, jest zabójczy dla każdego silnika spalinowego i typowego układu
przeniesienia napędu czy hamulcowego.
Minimalna sprawność i niskie temperatury spalin utrudniające działanie układów
konwersji szkodliwych składników nakładają się na największe zużycie hamulców
i sprzęgła. Ocenia się, że ciężarówki z silnikami Euro VI emitują w takich warunkach więcej pyłów z okładzin ciernych, niż
ze spalania. Do tego dochodzi hałas
pracy na postoju, gdy trzeba napędzić
hydraulikę śmieciarki.
Elektryczne podwozie eliminuje większość tych wad. Rusza płynnie i dynamicznie, gdyż maksymalny moment silnika jest natychmiast dostępny, wydajnie
hamuje odzyskując przy tym energię, jedzie cicho i podobnie pracuje zabudowa,
zwłaszcza taka, jaką wykonała Faun
Environment na jednym z pierwszych
elektrycznych podwozi Renault D Wide
Z.E.

Opisów tej „strategii energetycznej” Renault Trucks,
a de facto całej Grupy
Volvo, nie trzeba chyba
tłumaczyć. W transporcie
dalekim diesel będzie królował, jak sięgnąć okiem
wprzód. Tyle, że lepszy niż
obecne. Dla miasta rozwiązaniem „na teraz” jest gaz
naturalny, wspierany przez
zasilanie elektryczne, ale
w perspektywie 10 lat nie
do zastąpienia.
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Renault Trucks D Wide Z.E. to 3-osiowe
podwozie o rozstawie osi 3900 mm
opracowane z myślą o służbach komunalnych. Do zasilania hydrauliki służy
pompa napędzana przez osobny silnik
elektryczny. Zasięg przy pracy śmieciarki
powinien wynieść 120 km, w ciężkich warunkach tylko 80 km. Zdaniem Renault
tyle wystarczy, bo śmieciarki przejeżdżają
średnio 65 km dziennie.

W czasie jazd testowych elektrycznym D Wide Z.E. padał ulewny deszcz,
co potęgowało wrażenia: pod obudowami po obu stronach jest 600V!
W czerwcu Renault Trucks przekazało
władzom Lyonu ten wciąż prototypowy
pojazd. Trzyosiowy D Wide ma zgodnie
z przepisami DMC 26 t, regulacje europejskie dopuszczają 27 t dla pojazdów alternatywnych, ale większe obciążenie osi nie
będzie mile widziane w mieście, toteż
zabudowa jest lekko wykonana, by skompensować mniejszą nośność podwozia.
Zastosowano dodatkową izolację akustyczną ścian skrzyni i tak poprowadzono
instalację hydrauliczną, by zmniejszyć jej
hałas. Dzięki temu wiele operacji będzie
można wykonywać wcześnie rano lub
późnym wieczorem, omijając godziny
szczytu. Elektryczna ciężarówka nie ma
sprzęgła, hamulce główne będą używane
sporadycznie, a przede wszystkim: zużycie energii do jej napędu jest ok. 2,5-krotnie mniejsze niż wersji dieslowskiej.
To są argumenty, które skłoniły do uruchomienia produkcji Renault Trucks
D Wide Z.E. i 2-osiowych 16-tonowych
(z podwyższeniem do 16,7 t DMC) Renault Trucks D Z.E w zakładzie Renault
w Blainville. Równolegle są montowane
identyczne konstrukcyjnie Volvo FE i FL
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Electric; obie marki przygotowują się do
spełnienia unijnych wymogów obniżenia
emisji CO2 o 15% do 2025 r. i o 30% do
2030 r.
Elektryczny układ napędowy ciężarówek Grupy Volvo jest modułowy: D Z.E.
ma silnik o mocy maks. 185 KM i ciągłej
130 KM oraz momencie obrotowym 425
Nm, a D Wide Z.E. dwa takie silniki i podwojone parametry. Również baterie litowo-jonowe są składane z modułów, 4 po
50 kWh energii każdy w D Z.E. o krótszym
rozstawie osi 4400 mm i w D Wide Z.E.
oraz 6 w dłuższym D Z.E. (rozstaw osi
5300 mm). Zależnie od tego zasięg wynosi do 200 km w większej ciężarówce,
dedykowanej przede wszystkim służbom
komunalnym, lub 300 km w mniejszej,
przeznaczonej raczej do dystrybucji.
W rzeczy samej Renault ma już na nie
pierwszych klientów wśród sieci luksusowych produktów ze sklepami w centrum
Paryża. Naładowanie baterii trwa od 1 do
2 h, jeśli dysponuje się ładowarką o mocy
150 kW, lub 12 godzin z sieci 400 V/32 A.
Są to rozwiązania przejęte z elektrycznych autobusów Volvo, więc można

uznać je za sprawdzone. Grupa Volvo
zawarła strategiczny alians z Samsungiem, by zapewnić sobie trwałe dostawy
ogniw litowo-jonowych, gdy ta elektro
mobilność ruszy na oczekiwaną skalę.
Renault Master Z.E. ma baterie składane z ogniw LG Chem, jest bowiem
dostarczany przez „osobowe” Renault,
które ma swoje pomysły i porozumienia.
Debiutujący na początku ub. roku model
jest w fazie, którą można określić jako
niespieszne wprowadzanie na rynek.
Podstawowym przeznaczeniem są dostawy miejskie w najgęściej zamieszkałych
i zabudowanych strefach, ale samochód
stwarza więcej możliwości, ponieważ jest
dostępny z 4 wielkościami nadwozi furgonowych (np. pod mobilne warsztaty służb
komunalnych lub mikrobusy) oraz jako
podwozia platformowe z 2 rozstawami osi
do zabudowy (np. skrzynią na odpady
w workach). Tym samym Master Z.E. jest
obecnie największym na rynku elektrycznym samochodem pod względem pojemności ładunkowej (do 13 m3), a wśród
podwozi ma skromną konkurencję w postaci chińskiego EDV80.
Ładowność sięga nawet 1,1 t, choć
DMC tego modelu to tylko 3,1 t. Uzyskano ją dzięki zastosowaniu niewielkiego
silnika i baterii, takich samych, jak w dużo
mniejszym elektrycznym Kangoo i podobnych jak w jeszcze mniejszym osobowym Zoe. Silnik ma moc 57 kW i moment
225 Nm, pojemność baterii wynosi
33 kWh. Producent obiecuje zasięg rzeczywisty 120 km, ale lepiej od razu zaokrąglić go do 100 km, a biorąc pod
uwagę ogrzewanie lub klimatyzację kabiny jeszcze trochę odjąć. Przy czym dodano funkcję nagrzewania lub schładzania
w trakcie ładowania, gdy energia jest
pobierana z sieci. Nie ma obaw, że nie
starczy na to czasu: Master Z.E. może
być ładowany mocą co najwyżej 7 kW
z gniazdka typu Wall Box, co trwa 6 godzin. Pełne wykorzystanie pojemności
baterii jest łatwiejsze przy korzystaniu
z trybu Eco, co powoduje obniżenie pręd-
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Gaz ziemny czy prąd? Na razie CNG wygrywa niższymi kosztami, większym zasięgiem, krótszym czasem tankowania.

KLIKNIJ
i obejrzyj filmik

W miejsce obrotomierza pojawił się
wskaźnik przepływu energii pobiera/
ładuje.

Master Z.E. zachowuje układ napędu na przednie koła, cały zespół
napędowy mieści się w komorze silnika, a blok baterii pod nią i pod
kabiną. Tym samym nie stracono nic z pojemności ładowni, nieco
zmniejszając prześwit.
Kierowca Mastera Z.E. siedzi w komfortowej kabinie seryjnego
samochodu dostawczego, co jest dużą przewagą nad licznymi elektrycznymi „jeździdełkami”, jakie pojawiły się wraz z nadziejami na
elektromobilność.
Paryż i Lyon używają gazowych śmieciarek na podwoziach Renault Trucks.
Zasilanie CNG też ma wady, ale jest
sprawdzone, dostępne cenowo i skuteczne, jeśli chodzi o ograniczenie emisji
NOx, cząstek stałych i hałasu. Paryskie
gazowe śmieciarki mają być uzupełniane
o układ hybrydowy umożliwiający pracę
mechanizmu zasypowego przy wyłączonym silniku.

siebie ew. problemy z bateriami po okresie eksploatacji. Taki model zostanie zaproponowany na początek w bogatych
i wyczulonych ekologicznie krajach europejskich.
Master Z.E. miał cennik na rynek polski
w „żółtym” Renault, ale zaczynał się on od
ok. 270 tys. zł netto, co skłania do głębokiego rozważenia sensu inwestycji.
Potencjalny użytkownik staje przed wyborem: kupić jeden samochód o ograniczonej ładowności i bardzo skromnym zasięgu, czy za te same pieniądze dwa nowe
Mastery z silnikami spalinowymi Euro 6,
wycofując z floty starsze, mniej ekologiczne? Także w tym przypadku producent
zdaje sobie sprawę z realiów rynkowych
i zaczyna sprzedaż od krajów, w których
są klienci gotowi na tak znaczny wydatek
ze względów prestiżowych lub do obsługi
miejsc o szczególnie wysokich wymaganiach co do emisji szkodliwych składników spalin i hałasu.
Obie marki Grupy Volvo nie mają złudzeń, że po elektryczne pojazdy ustawią
się długie kolejki, nie są zresztą gotowe
im sprostać ze względu na pracochłonność produkcji. Jako rozwiązanie „tu
i teraz” proponują podwozia dystrybucyjne i komunalne z silnikami CNG, w pełni
opanowane technologicznie i sprawdzone w wieloletniej eksploatacji. W zależności od cen sprężonego gazu w różnych
krajach odmiennie wypada kalkulacja

kosztów i zysków. Generalnie należy
przyjąć, że nie uzyska się dużych osz
czędności finansowych, natomiast potencjał ochrony środowiska jest znaczny,
zwłaszcza przy wykorzystaniu biogazu.
Emisja CO 2 mierzona „well to whell”
zmniejsza się w tym przypadku wg danych Renault o 70%, cząstek stałych
w spalinach jest 10% tego, co w dieslu
Euro VI bez stosowania kłopotliwego filtra
DPF. W tym scenariuszu nie ma jednak
LNG. A wodór? „Kto ma dobrą platformę
elektryczną, łatwo przystosuje ją do
ogniw paliwowych” - uważa dyr. Savoye.
Transport regionalny i daleki może wypełnić swoje zobowiązania względem
środowiska stosując paliwa odnawialne,
jak HVO czy nawet biodiesla 1. generacji

produkowanego przez estryfikację tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Ma to
jednak sens tylko wtedy, gdy nie koliduje
z produkcją żywności. Renault Trucks
zezwala na stosowanie 100% biodiesla
w silnikach DTI5, 8 i 13, pod warunkiem
skrócenia przebiegów międzyobsługowych i przestrzegania ręcznego aktywowania regeneracji DPF. Skuteczność,
z punktu widzenia redukcji CO2, wynosi
60%.
Pieśnią dalszej przyszłości jest syntetyczne paliwo dieslowskie określane
skrótem XTL. Końcówka to skrót od
to liquid, chodzi o syntezę ciekłych węglowodorów z węgla, gazu lub biomasy.
Diesel żyje i kopie, tyle, że nie w miastach.
Wojciech Karwas

Elektryczny van: sprawa honoru?
Gazowe podwozia Renault D Wide mają tylko
jeden silnik o mocy 320 KM. Jego charakterystykę można skorygować za pomocą automatycznej skrzyni Allison. Dostępne są wszystkie typy
kabin, wydech nad kabiną lub do dystrybucji,
zapasa gazu można dobrać do misji.
kości maksymalnej i dynamiki, i tak nie
najlepszej nawet na pusto, gdy elektryczny Master już waży ponad 2 t.
Płynne prowadzenie elektrycznego
vana jest nieco utrudnione przez bardzo
wydajne hamowanie połączone z odzys
kiem energii przez silnik pracujący w trybie prądnicowym. Nie ma możliwości
regulacji intensywności hamowania,
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co producent tłumaczy chęcią maksymalnego uproszczenia konstrukcji i użytkowania samochodu.
Prawie same zalety, kupować? Jest
jedna główna wada: bardzo wysoka cena.
W przypadku elektrycznych ciężarówek
nawet nie padają konkretne sumy, ponieważ nie będą one sprzedawane, lecz
wynajmowane jako część kompleksowej

usługi obejmującej ścisłe dopasowanie
parametrów do zastosowania, pomoc
przy tworzeniu infrastruktury ładowania,
obsługę techniczną itp. Miesięczna rata
na pewno wypadnie niebotyczna w porównaniu z dieslem, ale przez kilka lat
w kosztach pojawią się rachunki za prąd
do zasilania dużo niższe niż faktury za
paliwo. Producent bierze tym samym na

Ważnym, choć trudnym do zmierzenia czynnikiem motywującym do zakupu niskoemisyjnego pojazdu jest możliwość
poprawienia wizerunku przez status np. pierwszego użytkownika w danej specjalności. O tytuł pierwszego posiadacza
Renault Trucks Mastera Z.E. w Wlk. Brytanii bije się kilka firm, natomiast bez wątpienia pierwszymi elektrycznym mikrobusem jest ten przygotowany dla Compaid, organizacji charytatywnej świadczącej usługi w hrabstwie Kent. Udostępniony jej
Master Z.E. został wyposażony tak, że może przewozić 9 osób na fotelach, 7+1 na wózku lub 3+2 na wózkach inwalidzkich.
Docelowo będzie wyposażony w windę dla wózków zasilaną z osobnego akumulatora.
Próba ma wykazać przydatność pojazdów elektrycznych do takich zadań, wymagających częstych przystanków, ale
wykonywanych w obszarach zamieszkanych. Obok
zmniejszenia zanieczyszczeń i hałasu zewnętrznego
oczekuje się ciszy wewnątrz,
wysoko cenionej przez pasażerów, dla których wspólna
podróż minibusem dla niepełnosprawnych jest okazją do spotkania i rozmowy
z podobnie doświadczonymi
przyjaciółmi.
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Miasto zmieni oblicze transportu?
P

rezentacja ekologicznych rozwiązań
objęła także pomysły na dalszą przyszłość, zademonstrowane w dziale projektowym firmy. To było samo w sobie dużą
atrakcją, ponieważ jako prawdopodobnie
jedyna (przynajmniej w Europie) Renault
Trucks zbudowała dla swoich designerów
osobny budynek, w którym są tworzone
projekty wzornicze, a na ich podstawie
wykonywane modele pokazywane gronom decyzyjnym w amfiteatralnej salce.
Halle du Design otwarto w 2008 r., jego
zadaniem było usprawnienie procesów,
ułatwienie zachowania tajemnicy, a także
zwabienie projektantów do mniej wdzięcznego zadania, jakim jest rysowanie pojazdów użytkowych. Długie cykle życia,
mniejsze pole do działania, jakie daje bryła
kabiny i skromniejsze wymagania odbiorców nie dają szans na częste popisy.
Zespół HDD miał jednak wtedy przed
sobą wprowadzenie całej rodziny D, C, K
i T, której założenia prezentował w czasie
premiery Hevre Bertrand, wówczas Dyrektor Designu Renault Trucks. Współtwórcą
nowej linii był angielski projektant Paul
Daintree, który zajmuje to stanowisko od
marca br.; Hevre pracuje teraz dla Chińczyków!
Paul był prelegentem w części pokazu
dotyczącej rozwiązań, jakie miasta zaczną
wymuszać na producentach pojazdów
użytkowych. Taki proces już trwa i raczej będzie nasilał się wraz z rozrostem
miast i coraz większymi wymaganiami

ekologicznymi, sterowany przez oddolne
naciski mieszkańców i odgórne, władz
metropolii. Obie te grupy mogą być szczególnie cięte na ciężarówki takie, z jakimi
spotykają się codziennie na ulicach: duże,
najwyraźniej niszczące drogi i chodniki,
a przy tym po prostu nieładne. To, co
widać z zewnątrz to kabina kierowcy
i pudło zabudowy wzajemnie do siebie
nie pasujące. Całość, długa i szeroka,
zajmujące mnóstwo miejsca, zwłaszcza
tego potrzebnego do zaparkowania
prywatnych samochodów! Oczywiście
większość mieszczuchów rozumie, że
te ciężarówki przywożą im zaopatrzenie
i wywożą odpady, ale częściej do głosu
dochodzi krzykliwa mniejszość, wymuszająca ustawianie zakazów tonażowych lub
czasowych limitów dostępu do centrów
miast.
Samochody dostawcze trudno uznać
za rozwiązanie problemu ze względu na
mniejszą ładowność, zwłaszcza w odniesieniu do zużycia paliwa. Potrzebne są
rozwiązania systemowe. Projekt takiego
powstał w HDD już 4 lata temu i wtedy
szokował, ale teraz wydaje się całkiem
prosty do realizacji. Podstawą pomysłu
są samodzielne wózki transportowe
z napędem elektrycznym, zbudowane
w postaci platform z pionowym żebrem
mieszczącym akumulatory. Każdy wózek
Paul Daintree tłumaczy zapaść klasy 3,5
-16 t DMC złym postrzeganiem ciężarówek tej wielkości w miastach. Duże,
nie zawsze czyste, hałaśliwe, wymagają
kierowców o wysokich kwalifikacjach,
dla których z kolei praca w dystrybucji
jest mało chwalebna i opłacalna.

HDD nie wymaga od operatora wyższych uprawnień, przy pełnej autonomii
pojazdu właściwie nie musi on nawet
mieć prawa jazdy. Jeśli silniki umieścić
w kołach, a baterie i sterowanie w pionowej przegrodzie, można uzyskać
niskie podwozie, do którego łatwo
podczepić boksy o podstawie paletowej.
może zabrać 6 roll-kontenerów na podstawie paletowej, dostawianych z boku.
To mogą być pojemniki mieszczące
przesyłki dla poszczególnych adresatów, wyjmujących je na podstawie kodu
przesyłanego SMS-em, albo funkcyjne,
np. lada chłodnicza z porcją serów przygotowanych na cały dzień, wjeżdżająca
jako całość do marketu, który ją zamówił,
czy wózek narzędziowy dla mechanika
wykonującego zaplanowaną pracę. Przy
czym to zamówienie czy planowanie to
teraz kwestia pojedynczych godzin wobec stałego połączenia między klientem,
obsługą, producentem oraz możliwości
przewidywania popytu (a nawet awarii!).
Widać tu podobieństwo do rozwiązania
Rytle i rzeczywiście konsultowano z nią
m. in. kompatybilność pojemników stosowanych w obu pomysłach.
Wózki wjeżdżają do miasta z centrum
logistycznego w autonomicznym zestawie, ale pod nadzorem konwojenta, który
porusza się rodzajem Segwaya z kabiną.
Całość jest połączona wyłącznie wirtualnie, człowiek jest w tym układzie wyłącznie nadzorcą, nie musi mieć żadnych
uprawnień do kierowania i co najwyżej
kwalifikacje do wciśnięcia czerwonego

guzika, jak coś pójdzie nie tak. Najbardziej
potrzebny jest do uspokojenia mieszkańców, że ktoś ma nad tym kontrolę. Tym
samym nie będzie domagał się wysokiej
pensji!
Takie systemy wózkowe nie są nowością, wersje mniej zaawansowane
technologicznie, czyli jeszcze z kierowcą
i zwykłymi dyszlami były pokazywane
i nigdzie się szerzej nie przyjęły. Ten czas
nadejdzie, twierdził Paul Daintree, także
ze względów czysto ekonomicznych. Pojedynczy wózek z 6 „paleto-boksami” zastępuje pod względem możliwości przewozowych typowy samochód 7,5-tonowy.
Rozładunek polegający na odczepieniu
i odtoczeniu boksa (z własnym napędem?)
trwa znacznie krócej i nie wymaga użycia
windy, zmniejszając wysiłek i kwalifikacje
wymagane od obsługi. Sterowanie logistyką obejmującą kilka centrów konsolidacji
przesyłek, kilkadziesiąt takich wózków

i kilkaset opakowań, nawet z kontrolą
stanu ładunku, również nie przekracza
obecnych możliwości obliczeniowych.
Decydujący będzie głos miasta, które
ustami swojego burmistrza musi ogłosić:
„od dnia xx.yy.zz cały nasz transport
opiera się na zunifikowanych boksach,
a kto się temu nie podporządkuje, niech
sprzedaje gdzie indziej”. Jaki interes
mogą mieć w tym miasta? Chodzi o ich
wizerunek, który przyciągnie inwestorów
i bogatych mieszkańców. To już się dzieje,
przejawem jest np. spójne malowanie pojazdów publicznej komunikacji miejskiej.
Wprowadzanie publicznych wypożyczalni
rowerów, hulajnóg czy samochodów „na
godziny” to kolejny etap, po którym może
nastąpić wprowadzenie kosztownego na
początku, ale szybko zwracającego koszt
jednolitego, licencjonowanego przez
miasto systemu transportu ładunków
i przesyłek.

Londyńskie autobusy i taksówki to przykład,
jak (duże) miasto może zdefiniować własny
wizerunek transportu publicznego.
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Falcon du Macron

KLIKNIJ
i obejrzyj filmik

Renault Trucks bada sposoby na poprawę sprawności samochodów ciężarowych
z silnikiem diesla. Optifuel Lab 3, pojazd
testowy opracowany w ramach wspólnego
projektu FALCON (Flexible & Aerodynamic
Truck for Low CONsumption), ma spalać
o 13% mniej paliwa w porównaniu z typowym zestawem naczepowym. Optifuel
Lab 3 łączy technologie związane z aerodynamiką, oporami toczenia, wspomaganiem
kierowcy, zarządzaniem energią i układem
napędowym opracowane przez konsorcjum partnerów, w skład którego wchodzą
m.in. Renault Trucks, Faurecia, Michelin,
Total i Fruehauf.
Znaczną poprawę aerodynamiki umożliwi
wprowadzenie naczepy o zmiennym kształcie. Opracowana przez Freuhauf adap
tacyjna naczepa automatycznie przybiera
optymalny kształt przez obniżanie dachu
nad pustą przestrzenią ładunkową dzięki
wbudowanemu systemowi sterowania
i siłownikom w słupkach oraz czujnikom.
Aerodynamika ciągnika jest poprawiona przez zastąpienie lusterek bocznych
kamerami i nowo zaprojektowane słupki
A kabiny. Poprawiono także przepływ powietrza dzięki wydłużeniu przedniej części

pojazdu, kształtowi drzwi i osłonom nadkoli.
Osłony międzyosiowe są większe i wykonane z elastycznego materiału, podobnie
jak przedłużenia owiewek bocznych, celem
zapewnienia ciągłości przepływu powietrza
pomiędzy ciągnikiem i naczepą.
Na trasach długodystansowych opory
toczenia opon odpowiadają za około 25%
zużycia paliwa. Michelin opracował do
pojazdu testowego opony o niskim oporze, integrując innowacyjne technologie
z projektów badawczych. Dane z Optifuel
Lab 3 dotyczące opon, nawigacji i ruchu
drogowego i pogody są wykorzystywane
do sterowania prędkością i wydajnością
chłodzenia. Ten najnowszy system jest
wyposażony w nowe moduły wykonawcze
w celu maksymalizacji oszczędności energii. Działania te wspomaga nowy interfejs
człowiek-maszyna opracowany w celu

zapewnienia kierowcy energooszczędnego,
wydajnego i przyjaznego dla użytkownika
systemu wspomagania.
Sterowanie alternatorami jest inteligentne, optymalizując wytwarzanie energii
i zużycie paliwa. W Optifuel Lab 3 są prowadzone również prace nad podwójnym
akumulatorem, od którego oczekuje się
znacznej redukcji masy i poprawy zimnego rozruchu oraz zwiększonej wydajności
i żywotności.
W całym układzie napędowym wykorzystano nowej generacji środki smarne
o niskiej lepkości opracowane przez Total w celu zmniejszenia tarcia. Ponadto
są prowadzone badania wydajności na
stanowiskach badawczych oraz badania
integracyjne dwóch typów systemu odzys
ku ciepła odpadowego w oparciu o cykl
termodynamiczny Rankine’a.

Najlepsza jakość obsługi dla naszych klientów
Jakość premium to nie tylko produkty, lecz także wszystkie usługi, które ich dotyczą. Tak najkrócej można opisać Van ProCenter
– nowy standard sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Vans wdraża w swojej sieci dealerskiej standard Van ProCenter już od czterech lat. Do listy wyspecjalizowanych placówek cały czas dołączają nowe punkty. –Nasi klienci powinni mieć zapewnioną
obsługę jakości premium na każdym etapie kontaktu
z marką Mercedes-Benz – mówi René Achinger, dyrektor zarządzający Mercedes-Benz Vans w Polsce. –Od
momentu przekroczenia progu salonu poprzez kontakt
z doradcą, ofertę, zakup i usługi powiązane z eksploatacją i serwisem. Uznaliśmy, że będzie to możliwe tylko wtedy, jeśli stworzymy sieć wyspecjalizowanych salonów, zapewniających najwyższą jakość obsługi klientów
tego sektora pojazdów. Obecnie możemy zaoferować
Van ProCenter w jedenastu lokalizacjach, a naszym
celem jest zapewnienie tego standardu we wszystkich
większych miastach.
Co oznacza standard Van ProCenter?
Po pierwsze – Van ProCenter to zespół specjalistów w zakresie sprzedaży, serwisu i obsługi posprzedażnej samochodów dostawczych.
Po drugie – Van ProCenter to dostępność pełnej gamy
pojazdów dostawczych, od Citana po Sprintera, wyeksponowanych w salonie. Oprócz tego na zewnątrz, pod
zadaszoną wiatą (tzw. carport), prezentowane są pojazdy
w różnych wariantach zabudowy. Umożliwia to, poprzedzony jazdą testową dowolnym modelem, natychmiastowy zakup i odbiór gotowego pojazdu.

Optifuel Lab 3 przechodzi obecnie testy
drogowe, wyniki oszczędności paliwa
zostaną podane w 2020 r.
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Po trzecie – Van ProCenter to wydłużone godziny pracy,
co ułatwia dostęp do usług dealera klientom biznesowym.
Po czwarte – Van ProCenter to optymalna mobilność.
Czas to pieniądz, zwłaszcza gdy prowadzi się firmę. Dlatego stworzyliśmy opcjonalną usługę „door-to-door”: pojazd wymagający serwisu odbieramy od klienta, a następnie po zakończonej obsłudze dostarczamy z powrotem.
Do tego oferujemy szeroką gamę pojazdów zastępczych,
tak by nic nie zakłócało codziennej działalności.
Po piąte – wszystkie punkty Van ProCenter oferują
wszechstronną obsługę pojazdów używanych: zarówno
w zakresie ich sprzedaży, jak i odkupu.

– składającym się z podwozia i zabudowy – może wybrać
go spośród pięciu różnych zabudów oraz wersji dostępnych na placu. Możliwa jest też, zorganizowana w ciągu
48 godzin, jazda testowa dowolnym modelem. Ostatni
etap sprzedaży – profesjonalny odbiór pojazdu – obecnie odbywa się również w salonie, gdzie sprzedawca prezentuje na iPadzie informacje kluczowe dla użytkownika
nowego auta.
Z kolei gdy samochód wymaga serwisu, Van ProCenter zapewnia pakiet rozwiązań zwiększających mobilność, które
pozwalają zminimalizować przestoje i maksymalnie skrócić czas pobytu pojazdu w serwisie.

Jak to wygląda w praktyce?
Zmianę widać już przed salonem Mercedes-Benz: na
klientów Van ProCenter czekają dodatkowe miejsca parkingowe dla pojazdów dostawczych. Po wejściu do salonu klient od razu na recepcji kierowany jest wprost do doradcy handlowego.
Istotą koncepcji Van ProCenter jest profesjonalna konsultacja w każdym aspekcie ważnym dla użytkownika
pojazdu, dlatego stanowiska obsługi zostały zaprojektowane na nowo. Za pomocą aplikacji na iPadzie sprzedawca może zademonstrować i wyjaśnić istotne opcje,
które pomogą przy wyborze samochodu odpowiadającego oczekiwaniom klienta. Jednocześnie wszystkie
ważne informacje można wyświetlić na dużym ekranie stojącym obok. Klient zainteresowany kompletnym pojazdem

–Podsumowując, w Van ProCenter, dzięki skupieniu
się wyłącznie na potrzebach klientów samochodów dostawczych Mercedes-Benz, najwyższa jakość i pełna
mobilność to nie idee, a codzienna praktyka – mówi René
Achinger.
Kiedy i gdzie standard Van ProCenter jest dostępny?
Salony Van ProCenter uruchomiło dotychczas jedenastu dealerów Mercedes-Benz w Polsce. Są to:
Mercedes-Benz Wróbel Wrocław, Mercedes-Benz
Sosnowiec, Auto Idea Łomianki/Warszawa, MB Motors Janki/Warszawa, Mojsiuk Szczecin, Auto-Studio
Łódź, Sobiesław Zasada Automotive Kraków, Auto Frelik
Bydgoszcz, Inter Car Ruda Śląska, Duda-Cars Golęczewo/
Poznań oraz BMG Goworowski w Gdyni.
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Nowy MB Actros Truck of the Year 2020
Grono dziennikarzy zajmujących się
pojazdami użytkowymi już po raz 5.
wybrało MB Actrosa Ciężarówką Roku.
Historia sukcesu rozpoczęła się wraz
z pierwszym Actrosem w 1997 r., w następnych latach plebiscyt wygrywały
kolejne generacje. Marka Mercedes-Benz
jako zdobywca 9 tytułów jest najbardziej
utytułowana w rywalizacji o wyróżnienie za
postęp, podstawowe kryterium wyboru dla
międzynarodowego jury Truck of The Year.
Zgodnie z regulaminem tytuł jest przyznawany corocznie ciężarówce, która
wniosła największe innowacje dla transportu drogowego pod względem ekonomiczności, emisji zanieczyszczeń, bezpieczeństwa, właściwości jezdnych i komfortu. Flagowy pojazd Mercedes-Benz Trucks
wyróżnia się przede wszystkim walorami
wewnętrznymi; znaczną część innowacji
opracowano z myślą o tym, by zapewnić
dostrzegalny postęp kierowcom, klientom
i społeczeństwu. Nowy Actros jest wyposażony m.in. w kokpit multimedialny, który
zastąpił konwencjonalną tablicę wskaźników, kamery MirrorCam zamiast lusterek
zewnętrznych, funkcję półautomatycznej
jazdy z systemem Active Drive Assist czy
Prestiżową nagrodę odebrał prof. dr
Uwe Baake (po prawej), szef działu
rozwoju Mercedes-Benz Trucks, podczas
dni prasowych na Targach Pojazdów
Użytkowych Solutrans w Lyonie.

unowocześnione systemy bezpieczeństwa, np Active Brake Assist 5. generacji
i ulepszonego asystenta martwego pola.
To dobra odpowiedź na takie kwestie jak
bezpieczeństwo, ekonomiczność i komfort.
Dziennikarze zasiadający w jury ITotY
chwalili ponadto funkcjonalne rozszerzenie
przewidującego tempomatu Predictive
Powertrain Control (PPC) do dalekobieżnej
jazdy po drogach obfitujących w zakręty.
Przewodniczący międzynarodowego
jury Gianenrico Griffini tak podsumował
wynik głosowania tego gremium: „Wprowadzając na rynek nowego Actrosa marka
Mercedes-Benz zaoferowała wysoce no-

woczesną ciężarówkę, która w przyszłości otworzy drogę do zautomatyzowanej
jazdy”.
Prof. dr Uwe Baake powiedział przy
okazji wręczenia wyróżnienia w Lyonie:
„Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni, że
jury Truck of the Year uhonorowało nasze
wysiłki ostatnich lat i miesięcy tą nagrodą.
Dziękuję w imieniu firmy i całego zespołu.
Będzie to dla nas zachętą, by nadal dawać
z siebie wszystko i spełniać najwyższe
standardy w rozwoju naszych samochodów ciężarowych, zwłaszcza w odniesieniu do przyszłościowych kwestii, takich jak
mobilność elektryczna, zautomatyzowana
jazda i cyfryzacja branży”.

Allo allo, ici SOLUTRANS!
Międzynarodowa Wystawa Rozwiązań dla Transportu Drogowego i Miejskiego SOLUTRANS w Lyonie
powstała dzięki francuskim ambicjom, by mieć u siebie targi transportowe. Dużą rolę w tym odegrało
zrzeszenie firm nadwoziowych FFC, które chciało otworzyć wystawowe okno na świat swoim członkom,
rzadko wypuszczającym się poza Francję.
Organizatorzy uważają się za kontynuatorów wystaw pojazdów użytkowych
odbywających się przed laty w Paryżu
i doliczają je do numeracji, dzięki czemu
tegoroczny SOLUTRANS odbył się po raz
15., choć tak naprawdę własny dorobek
ma nieco mniejszy. W każdym razie,
wspólnym francuskim wysiłkiem udało
się powołać i utrzymać imprezę, która ma
status 2. co do ważności po IAA Hanower,
odbywa się naprzemiennie z nią co 2 lata
i podobnie jak ona jest miejscem obwieszczania trofeów Truck, Van i Pick-up
of the Year.
To jeszcze nie znaczy, że SOLUTRANS
może równać się znaczeniem z IAA. Do
tego jej daleko, to wystawa bardzo francuska w pełnym tego słowa znaczeniu.
Dotyczy to m.in. obowiązującego tam
języka. Po angielsku można porozumieć
się z taksówkarzem dowożącym do hal

Eurexpo, po czym z bezpośrednim kontaktem jest już tylko gorzej, a informacje
prasowe w języku innym niż francuski
są rzadkością. Zagraniczni wystawcy są
bardzo zorientowani na to, co sprzedają
we Francji, a rodzimi uważają lyońską
imprezę za targi krajowe (plus dawne kolonie), goście spoza tej strefy są uważani
za dodatek.
Miarą statusu SOLUTRANS jest lista
obecności głównych producentów.
„Wielka siódemka” ciężarowa stawiła
się w komplecie, natomiast po stronie
samochodów dostawczych niemałym zaskoczeniem był brak Grupy PSA i Forda,
a wśród dostawców naczep Schmitza.
Jak zwykle w takich przypadkach, jeśli
kogoś nie ma, to inni korzystają. Pojawiło
się wiele firm włoskich i hiszpańskich,
na IAA bywających rzadko albo wcale,
ale przede wszystkim była to okazja
do skoncentrowania uwagi widzów na
głównych markach francuskich, którym

w Hanowerze trudno się wybić. Tu miały
okazję i ją wykorzystały, prezentując się
niestety głównie Francuzom ze względu
na wspomnianą wątłość językową.
SOLUTRANS zawsze był mocno nastawiony ekologicznie. W tym roku, wobec
ogłoszenia unijnych limitów emisyjnych
i nasilenia krucjat wagarowiczów, nacisk
na zielony transport był jeszcze większy.
Producenci ciężarówek przestawili swoje
propozycje i choć ogólnie wpisują się one
w to, co napisaliśmy wcześniej po spotkaniach z Grupą TRATON i Renault Trucks,
to nasuwają się dwa spostrzeżenia.
W skali globalnej, nie ma jednomyślności
co do roli wodoru jako paliwa w bliskiej
przyszłości, powiedzmy do kluczowego
2030 r. Po jednej stronie widzimy ostrożny
chłód, po drugiej (np. w Daimler Trucks)
gorący entuzjazm, co mąci w głowach
klientom patrzącym dalej w przyszłość.
Niech wreszcie na coś się zdecydują! Tyle,
że sami nie wiedzą, co zrobić z gorącym

Kolejna kwestia, co do której producenci ciężarówek nie mogą dojść do zgody, to silniki elektryczne zabudowane w podwoziu lub w moście napędowym. Grupa TRATON
stawia na jednakowy silnik centralny do wszystkich swoich ciężarówek i autobusów,
upatrując w tym łatwiejszego upakowania i niższych kosztów obsługi.

Nowy Actros zdobył w tegorocznym konkursie 121 punktów,
wyprzedzając IVECO S-Way
(113 pkt.) i Volvo FH iSave (42
pkt.).
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kartoflem w postaci przepisów zaostrzonych poza techniczne możliwości.
W skali francuskiej: to trochę nietypowy
rynek. Działa tam system etykiet ekologicznych Crit-Air, obejmujący obecnie 32
miasta, regiony i departamenty. Wprowadzono strefy stale lub czasowo ograniczonego wjazdu i obowiązek posiadania
winiety wystawianej w 6 kategoriach: Eco,
1, 2, 3, 4 i 5. E-winieta oznacza pojazdy
elektryczne, Crit-Air 5 starsze silniki diesla.
System jest spójny dla całej Francji, ale
każde miasto, gmina i region może na
swoim terenie ustalać różne regulacje
przy jego użyciu. W aglomeracji Paryża
są dopuszczone pojazdy z winietą kat. 4,
a do końca 2024 r. będą tylko z winietą
kat. 1 i elektryczne (winieta E). W poszczególnych miastach i gminach obowiązują
różne przepisy i godziny zakazów wjazdu
w dni powszednie, wyjątki od tych przepisów oraz zwolnienia dla oldtimerów
i kamperów, więc trzeba poruszać się z internetem w dłoni, by uniknąć mandatu za
brak winiety stosownej do miejsca i czasu.
Co ważne, Francja ma dużo czystej
energii i elektryczny transport ma tam
sens. Stać ją także na drogie rozwiązania
i eksperymenty z paliwami alternatywnymi. Jest krajem przemysłowym, więc
o wodór nietrudno. Z drugiej strony, francuskie rolnictwo też jest silne i wpływowe,
więc bioetanol, biodiesel i biometan są
paliwami stosowanymi i równie silnie popieranymi, jak elektryczność. To wpłynęło
na zawartość stoisk na SOLUTRANS.
Elektryczność prawie aujourd’hui
Ich omówienie można zacząć od marki
MAN, ponieważ dzień prasowy otworzył
Jean-Yves Kerbrat, dyrektor MAN Truck &
Bus France prezentując swoją wizję przyszłości, elektryczną-bateryjną zgodnie z linią koncernu. To była pierwsza okazja do
pokazania na SOLUTRANS eTGM-podwozia pod nadwozia wymienne i eTGE,
natomiast francuski oddział ma już za
sobą demonstracje w terenie i spotkania
z przewoźnikami zachęcające do zakupu,
a nawet pierwszy sukces może jeszcze
nie handlowy, coś w rodzaju przyczółka.
Na wystawie doszło do oficjalnego przekazania kluczyków do eTGM, którego
będzie używał przewoźnik obsługujący
sieć Franprix. Posłuży on do całkowicie
bezemisyjnych i cichych dostaw żywności

z magazynu do sklepów w Paryżu. W tym
celu elektryczne podwozie 6x2 zostało
wyposażone w zabudowę chłodniczą
Frappa i agregat kriogeniczny tej firmy.
Na dachu nadwozia umieszczono panele
solarne zasilające windę załadunkową
i oświetlenie wnętrza. Ile kosztuje całość,
nie wspomniano, precyzyjnie wyliczając
za to zmniejszenie emisji CO2 na 61 ton.
Takie czasy.
Tyle, że seryjne eTGM będą dostępne
za 3 lata, a elektryczny TGE istnieje w jednej wersji i wielkich obrotów się nim nie
zrobi zwłaszcza we Francji – Master Z.E.
czuwa. Dlatego dyr. Kerbrat, opowiadający się za elektromobilnością od początku
piastowania swej funkcji, zaraz zrobił
woltę, która powtórzyła się w każdym

przypadku, z jakim zdążyliśmy mieć do
czynienia na tegorocznym SOLUTRANS.
„Elektryczne pojazdy owszem mamy albo
mieć będziemy, ale popatrzcie na nasze
piękne diesle wsparte całym wachlarzem
usług”! W przypadku MAN, reprezentantem piękna jest seria limitowana TGX
Black Lion, natomiast po stronie usług
jest model EfficientLine D z pakietem
obejmującym szkolenie w ecodrivingu
i 2-miesięczny telefoniczny coaching kierowców oraz roczny dostęp do danych
o stylu jazdy kierowców przez RIO.
Francuz, Szwed – dwa bratanki
Nie inaczej było u Scania France, która
nie pokazała ani jednego pojazdu z klasycznym zasilaniem, idąc za przykładem

Slajd z prezentacji szefa MAN Truck & Bus France wyjaśnia,
skąd nagły alternatywny popłoch. Producenci ciężarówek
obniżali emisję CO2 wraz ze zmniejszaniem zużycia paliwa
o ok. 1,5% rocznie. Gdyby tempo tego postępu utrzymało
się, do 2025 r. zmalała by o kolejne ok. 7%. Ale cele są
dwukrotnie wyższe!
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ekspozycji na jesiennych IAA Hanower.
Ale przedstawicielem elektromobilności
była hybryda, Scania nie spieszy się
z przedstawianiem elektrycznych prototypów, które przecież ma. W ofercie
marki są jednak rozwiązania alternatywne
sprawdzone, dostępne od ręki i bardzo
pasujące Francuzom: biopaliwa. Scania
ma najszerszą gamę silników Euro VI
na biodiesla, gaz lub biogaz, a nawet
bioetanol i syntetyczny olej napędowy
w postaci HVO. Nie wszystkie biopaliwa
są dostępne wszędzie, niektóre rodzaje
transportu wymagają określonego silnika,
a każdy musi dbać o aspekt finansowy,
ale bez względu na warunki eksploatacji
lub lokalne układy Scania może przygotować alternatywne rozwiązanie
Pięć silników Scania może być zasilanych biodieslem: 320, 360, 410, 450
i 580 KM. Taki zakres umożliwia użycie
w wielu zastosowaniach, od autobusów
miejskich po pojazdy do transportu drewna. Dla przewoźników jest to rozwiązanie
bardzo proste, tankowanie niczym się nie
różni, a emisja CO2 jest mniejsza o nawet
2/3 i otrzymuje się winietkę Crit’air 2. We
Francji jest oficjalnie dopuszczone paliwo
B100; jeśli biodiesla lokalnie brakuje, silniki Scania mogą spalać olej napędowy
lub mieszankę, są przygotowane na każdy skład aż po 100% biodiesla z FAME.
Takiego przystosowania podejmują się
serwisy Scania, które mogą również
przywrócić stan wyjściowy, jeśli pojazd
jest odsprzedawany, a nowy właściciel nie
zamierza stosować biopaliwa. Dzięki temu
wartość rezydualna nie zmniejsza się.
Unikalnym rozwiązaniem Scania są
bioetanolowe silniki 5- i 6-cylindrowe

o mocy 280 i 410 KM. Działają na zasadzie
zapłonu samoczynnego mieszanki ED95,
etanolu z 5% dodatkiem, który modyfikuje
liczbę cetanową i poprawia właściwości
smarne. Konstrukcyjnie są niemal identyczne jak diesle i mają układ oczyszczania spalin SCR, zmieniono jedynie niektóre
materiały na bardziej odporne na etanol,
a stopień sprężania zwiększono do 28:1.
Zachowanie bardziej wydajnego obiegu
zapewnia sprawność niewiele mniejszą
niż w dieslu, ale filtry trzeba wymieniać po
40 tys. km, a wtryskiwacze po 90 tys. km,
więc jedyna nadzieja w tańszym paliwie.
Szwedzkie pomysły na bioetanol skończyły się importem z Brazylii, natomiast
Francuzi są otwarci na pomysł, mając bardzo dużo alkoholu z odpadów po produkcji wina. Francja przyjęła szwedzką normę
na ED95, sprzedawane z kontenerowych
stacji, służąc wielu lokalnym i regionalnym
przewoźnikom. Bioetanol jest paliwem
płynnym, łatwym w obsłudze, przechowaniu i przewożeniu, a produkowany
z odpadków rolniczych redukuje ponad
90% emisji CO2 i upoważnia do winiety
Crit’air 1. Mało tego, pojazdy etanolowe
korzystają z bardziej korzystnych warunków amortyzacji, a paliwo jest obłożone
niższym podatkiem.
Jak już u nas dobrze wiadomo, Scania
jest również jednym z niewielu producentów silników Euro VI wykorzystujących
CNG lub biogaz. Jej jednostki wyróżniają
się bardzo dużym momentem obrotowym,
niewiele ustępując dieslom, i wysoką
sprawnością. Redukcja emisji CO2 w porównaniu z olejem napędowym wynosi
do 15%w przypadku gazu kopalnego i do
80% przy spalaniu biogazu, więc i takie

pojazdy dostają winietę nr 1 i lepsze warunki amortyzacji. Są także uprawnione
do certyfikatu PIEK, dwa razy cichsze
niż konwencjonalne diesle, a tym samym
łatwiej je wpasować we wrażliwe środowiska miejskie jako autobusy, ciężarówki
dystrybucyjne lub komunalne.
Tuż przed SOLUTRANS firma Unibeton
wprowadziła do eksploatacji betonomieszarkę na gazowym 4-osiowym podwoziu
Scania G410 8x4*4, przeznaczoną do pracy w Bordeaux. Ten pojazd przyjechał na
wystawę, co jest niemałym osiągnięciem
logistycznym, bo to jakieś 600 km, a zasięg jest szacowany na 250 km, wprawdzie z betonem w gruszce. Zastosowano
mieszalnik Liebherr o pojemności rzeczywistej 9 m3, gazowa betoniarka zabiera
8 m 3 , bo podwozie jest cięższe niż
dieslowskie i udało się uzyskać ładowność
18,8 t.
D Wide CNG superbidon
Po wcześniejszej prezentacji w siedzibie
Renault Trucks nie oczekiwaliśmy sensacji na stoisku, a jednak! Po raz pierwszy mieliśmy okazję widzieć podwozie
Mastera Z.E. zabudowane kontenerem
o pojemności 20 m3 wykonanym z paneli
PET. Jeśli nie dzielimy się jego widokiem
to tylko dlatego, że obsługa stoiska użyła
tego pojazdu do przywiezienia swojego
wyposażenia, więc był nieco zagracony.
Udało się także wyjaśnić pewien niuans
pojazdów gazowych Renault Trucks,
którym prelegent przypisał możliwość
konfiguracji zbiorników CNG w podwoziach D Wide na od 90 do 240 kg metanu. Informacja wyglądała na chwalbę,
ponieważ 240 kg = 320 Nm3, na co po

Scania przywiozła do Lyonu „podkładkę” w postaci samochodów klientów, którzy faktycznie stosują paliwa alternatywne. Biogazowa betonomieszarka jeździ w Bordeuax. W odróżnieniu od pokazywanych na Bauma rozwiązań hybrydowych, tu napęd
mieszalnika jest klasyczny. Etanol to kolejna możliwość. Silnik 13-litrowy zasilany mieszanką ED95 ma taką samą moc 410 KM
i moment 2150 Nm jak diesel, bo pracuje w tym samym obiegu, a układ wtryskowy uwzględnia właściwości paliwa w dawce.

Zamenhof, przewoźnik obsługujący markety Franprix, będzie od
początku nowego roku wykorzystywał elektryczną chłodnię do wykonywania 2 rund dziennie ze świeżymi produktami oraz owocami
i warzywami do 15 sklepów, jak normalna ciężarówka.
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Pojazdy na CNG kwalifikują się do winietki Crit’Air 1 i nie są dyskryminowane w dostępie do centrów miast, które wprowadziły ograniczenia. Ich silniki praktycznie nie
emitują cząstek, spaliny nie mają zapachu. Zasilanie biometanem to część planu, by
do 2030 r. 10% zużywanego we Francji gazu pochodziło z fermentacji.
sprężeniu trzeba jakieś 1600 l pojemności
wodnej butli. Wdrożono w praktyce zapowiadaną pod koniec ub. roku możliwość
rozbudowania zestawu 100-litrowych butli
gazowych w zależności od zastosowania
i rozstawu osi. W podwoziach komunalnych stosuje się 2 wiązki po 3 butle, czyli
600 l, ok. 120 Nm3 i 90 kg. Pojazdy dystrybucyjne otrzymują 2 zestawy 4-butlowe,
czyli zaczyna się od 800 l, 160 Nm3, 120
kg, na ok. 400 km zasięgu. Można do
tego dołożyć jeszcze jedną lub dwie takie
wiązki przy rozstawie osi ponad 5,5 m, co
daje maksymalną pojemność butli 1600 l,
wspomniane 320 Nm3 i ok. 240 kg gazu.
Z tej możliwości skorzystała firma
Houtch, to kolejne przekazanie tuż przed
tegorocznym SOLUTRANS. Rodzinne
przedsiębiorstwo wykonuje regionalny
transport materiałów spaletyzowanych,
jego flota to 200 pojazdów głównie
Renault Trucks. Stawiając na działanie
przyjazne środowisku kupiło ciężarówki
gazowe i stację szybkiego ładowania biogazem, otwartą całodobowo dla wszystkich klientów. Teraz zamówiło 21 D Wide
4x2 CNG z 4 zestawami po 4 butle, co
podwaja zasięg do 800 km. Opracowano
je dla tego klienta, Houtch Transport testowała rozwiązanie na prototypie i okazało
się, że jest w stanie wykonywać długie kursy tankując na własnej stacji. By sprostać
różnorodności misji, w tym zamówieniu
11 ciężarówek ma kabiny dzienne, a 10
podwyższone sypialne.
Głównym powodem zakupu jest zapewnienie ciągłości dostaw miejskich
także w te dni, kiedy rośnie stężenie za-
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nieczyszczeń powietrza i zawężają strefy,
do których są wpuszczane pojazdy. Ma
to swoją cenę, dodatkowy zestaw butli
kosztuje kilkanaście tys. euro, a także
mniejsza ładowność. Houtch Transport
korzystała ze wsparcia agencji energetycznej ADEME i ma własny gaz, który
niestety nie jest znacząco tańszy niż olej
napędowy mimo zwolnień podatkowych.
Większy koszt ciężarówek ma zwrócić się
w ciągu 10 lat. C’est la vie.
Od 2004 r., kiedy wprowadzono do
oferty pojazdy CNG, Renault Trucks
sprzedało we Francji ok. 1000 takich.
Francuski rynek pojazdów gazowych
o masie ponad 6 t stanowił około 1150 szt.
w 2018 r. i rośnie.
Mercedes i Volvo
z energetycznym miksem
Francuskie organizacje handlowe
Mercedes-Benz Trucks i Volvo Trucks
przedstawiły pełne gamy pojazdów, nie
rezygnując z zaprezentowania najnowszych ciężarówek z konwencjonalnym
napędem. U Mercedesa były to Actros
i Arocs 5. generacji, ten pierwszy z wyróżnieniem Truck of the Year za innowacje
technologiczne. Ale dołączono do nich
gazowego Actrosa NGT, w którym są
dostępne wszelkie modyfikacje od MirrorCam po ulepszony PPC. Ta wersja jest
jednak uważana za produkt niszowy, oferowana wyłącznie jako podwozie z krótką
lub średnią kabiną o szerokości 2,3 m.
Napędza ją silnik 7,7-litrowy M936G
o mocy 222 kW (302 KM) i momencie
maks. 1200 Nm rozwijanym w wąskim

przedziale 1200-1300 obr./min – skrzynia
automatyczna Alison jest wyposażeniem
obowiązkowym. Taki sam napęd miało
prezentowane na SOLUTRANS podwozie
Econic z betonomieszarką, pomyślane
jako sposób na bezpieczny transport
w miastach dzięki lepszej widoczności
z nisko umieszczonej, przeszklonej kabiny. Pojazd wyposażono w kamery 360°,
a w opcji są Side Guard Assist i Active
Brake Assist 4, wykrywające i reagujące
ma przechodniów pogrążonych w swych
smartfonach.
Targi były także dla Mercedes-Benz
Trucks okazją do zaprezentowania eActrosa, po raz pierwszy we Francji. Flota
10 eActrosów zakończyła pierwszy etap
rocznych testów u klientów w Niemczech i Szwajcarii, teraz trafi do kolejnej
grupy. Wyniki są podobno zachęcające,
ale o szczegóły trudno, poza tym, że
potwierdzono deklarowany zasięg 200
km w każdych warunkach pogodowych
i drogowych. Zgodnie z zapowiedziami
eActros wejdzie do produkcji pod koniec
przyszłego roku i będzie w sprzedaży od
początku 2021 r.
Wraz z nim pokazano 7,5-tonowego
Fuso eCantera, którego pierwsze egzemplarze zostały dostarczone zeszłej wiosny
do Francji. Tych egzemplarzy globalnie nie
jest wiele, po 2 latach od uruchomienia
produkcji na świecie jeździ 150 elektrycznych Canterów, które w sumie przejechały
1 mln km. To brzmi ładnie, ale jak się podzieli na 150 szt. i czas, to przebiegi roczne wychodzą skromne. W rzeczy samej
doświadczenia wskazują, że większość
z nich przejeżdża od 30 do 80 km dziennie
i deklarowany zasięg 100 km w zupełności wystarcza. Pojazdy są udostępniane
przez CharterWay na zasadzie wynajmu
krótko- lub długoterminowego, tak więc
ekologiczne dostawy miejskie wiążą się
z wysoką ratą, a nie wielkim jednorazowym wydatkiem.
Podobnie Volvo miało się czym chwalić
w tym roku: FH I-Save otrzymuje bardzo
pozytywne opinie klientów (a w konkursie
TotY było 3.). Pierwsze dostarczone samochody uzyskują oszczędności paliwa
wyższe niż oczekiwane 7%, utrzymując
przy tym wysoką prędkość średnią. Nowy
ciągnik został również dobrze odebrany
przez kierowców ze względu na komfort
jazdy. Łącząc nowy silnik D13TC z funkcjami oszczędzania paliwa Volvo wykazało, że diesel ma jeszcze potencjał rozwojowy. Turbowspomaganie nie jest oczywiście niczym nowym, ale opatentowane
tłoki kierujące ciepło do środka cylindrów
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Gazowy Actros ma 8 kompozytowych
zbiorników CNG o łącznej pojemności
980 l, co, jak twierdzi producent, powinno wystarczać na 650 km. Ze względu na
charakterystykę silnika w układzie przeniesienia napędu jest stosowana w pełni
automatyczna skrzynia biegów Allison.

ułatwiły lepsze wykorzystanie energii zawartej w spalinach, odzyskiwanej przez
dodatkową turbinę. D13TC wytwarza do
300 Nm dodatkowego momentu obrotowego od 900 obr./min, co oznacza lepsze
przyspieszenie i mniejsze zużycie paliwa
do utrzymania stałej prędkości.
Volvo FH I-Save korzysta również
z nowych osi o niskim tarciu, a także
z systemu I-See, który analizuje topografię
w celu wyboru odpowiedniego przełożenia i maksymalnego wykorzystania energii
kinetycznej pojazdu.
Pojazdy LNG oferowane przez Volvo
Trucks umożliwiają obniżenie emisji CO2
o 20% w porównaniu z olejem napędowym, a nawet 100% przy użyciu bio-LNG,

przy zachowaniu identycznych osiągów
i zasięgu do 1000 km. Zasilanie gazem
skroplonym jest dostępne w FH i FM,
umożliwia otrzymanie winietki Crit’Air 1.
Układ dwupaliwowy wymaga wyposażenia w filtr cząstek stałych i katalityczny
układ redukcji NOx (SCR z AdBlue).
Volvo Trucks zaprezentowało również
FE Electric, który właśnie powinien wchodzić do produkcji.
IVECO sięga za Atlantyk
SOLUTRANS był miejscem wystawowego debiutu S-WAY m.in. w wersji LNG
i i sporego grona lżejszych pojazdów gazowych. Z tej okazji IVECO przypomniała,
że niemal cała transformacja energetycz-

na opiera się obecnie na zasilaniu gazowym, które ma ponad 98% zarejestrowanych w tym roku w Europie pojazdów
niedieslowskich. Do końca roku będzie
ich ok. 6,5 tys., 3 razy więcej niż w 2017 r.
Zapowiedziano także ulepszenia w pojazdach LNG, które będą wyposażane
w zbiorniki Chart nowej generacji, o większej pojemności i łatwiejsze w obsłudze.
O elektromobilności niewiele mówiono,
ale na sensację nie trzeba było długo
czekać. We wrześniu CNH Industrial zawarło porozumienie, poparte transferem
sporych środków, z amerykańską Nikola
Corporation. Już 3 grudnia przedstawiono zakres współpracy. Ma powstać
europejska spółka joint venture w celu

IVECO pokazała w Lyonie nową rodzinę S-WAY, w tym luksusowo wykończoną wersję specjalną Magirus. Prawdziwa sensacja
nastąpiła jednak 2 tygodnie po wystawie wraz z prezentacją elektrycznego S-WAY z układem napędowym Nikola. Mamy kolejną
jeżdżącą makietę zapowiadającą przyszłość, która nastąpi za ... lat.
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opracowania i dystrybucji pojazdów
ciężarowych napędzanych wodorowymi
ogniwami paliwowymi i akumulatorowo
-elektrycznych. Nikola zapewni wiedzę na
temat ogniw paliwowych i zaawansowaną
technologię, a także model biznesowy
obejmujący wszystkie usługi pozwalające
użytkować pojazd. IVECO wraz z FPT
Industrial wniosą swoją wiedzę inżynieryjną i produkcyjną do uprzemysłowienia
elektrycznych ciężarówek z ogniwami paliwowymi i akumulatorami. Partnerzy rozpoczęli opracowanie pierwszej wspólnej
ciężarówki, akumulatorowej Nikola TRE
na platformie IVECO S-WAY z technologią
Nikola. Testy mają rozpocząć się w połowie 2020 r., europejska premiera jest
planowana na IAA 2020, rynkowy debiut
na koniec 2022 r.
Hubertus M. Mühlhauser, CEO CNH
Industrial, stwierdził: „Coraz większy nacisk na diametralne ograniczenie emisji
z motoryzacji skłania nasz przemysł do
szybkiego poszukiwania zaawansowanych rozwiązań technologicznych.
Wspólne przedsięwzięcie z Nikolą jest
świadectwem wiedzy technicznej obu
partnerów, które przyniesie wymierne
korzyści środowiskowe europejskim
przewoźnikom działającym w transporcie
dalekobieżnym”. Gerrit Marks, Prezes
ds. pojazdów użytkowych i specjalnych,
dodał: „Nasz przemysł, napędzany
zaostrzeniem przepisów dotyczących
emisji, szybko się zmienia, a młode pokolenia domagają się stworzenia gospodarki
o obiegu zamkniętym w celu zapewnienia
ochrony środowiska. Wodór i energia
elektryczna, w zależności od misji, są
jedynymi realnymi rozwiązaniami dla zielonej energii i mają tę zaletę, że pozwalają
poszczególnym krajom stać się bardziej
niezależnym od paliw kopalnych. Teraz
jest czas na działanie i dostarczenie rozwiązania zerowej emisji, które opiera się
na technologii elektrycznej ogniw paliwowych. Wykorzystujemy tę technologię
w sposób przemyślany i zdecydowany,
rozpoczynając proaktywną transformację
sektora transportu.”
Trevor Milton, CEO Nikola Motors, dorzucił skromnie: „Nikola TRE to wspaniały
i innowacyjny pojazd tak różny od innych
ciężarówek na świecie. Potrzebowaliśmy
partnera, który pomógłby nam wejść na
rynek europejski, a CNH Industrial jest
właściwym partnerem handlowym. Podczas gdy inni producenci OEM zwalniają
dziesiątki tysięcy pracowników, Nikola
tworzy tysiące miejsc pracy i zmusza
przemysł transportowy do reagowania
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Naczepa chłodnicza Frappa podpięta do
ciągnika MAN z programu Fuel Killer,
francuskiego odpowiednika naszych
Ekobestii itp. Całość ma się doskonale
prowadzić, stąd uwaga przykładana przez
producentów do podwozia. Drugi cel
to łatwa obsługa i naprawy: na zdjęciu
po prawej można dostrzec skośny zastrzał wzmacniający tył, przykręcany do
podłużnicy. Cała rama jest cynkowana.
Prawe i lewe tylne światła od Aspocka
są identyczne. Nadwozie jest zamykane
drzwiami żaluzjowymi Ecolomic o wyjątkowo dużej szerokości, z prowadnicami
wpuszczonymi w panele. To rozwiązanie
zdobyło brązowy medal w konkursie
nadwoziowych innowacji tegorocznego
SOLUTRANS.

Pro memoria Józefa Libnera jego
zespół przygotował na tegoroczny
SOLUTRANS eCantera z zabudową LIF
do dystrybucji np. napojów. Wnętrze
jest dostępne z 3 stron: z tyłu zamykane w tym przypadku platformą windy,
z boków kurtyną z poziomymi listwami,
podnoszoną pod sufit.
i ukierunkowania na zerową emisję.
Zobaczcie, co osiągnęliśmy w ciągu 3
miesięcy, a teraz wyobraźcie sobie, co
osiągniemy za 3 lata dzięki naszemu
partnerowi CNH Industrial.” Trzymamy za
słowo, Trevor. Za trzy lata od dziś, w grudniu 2022 r. sprawdzimy karty.
La cerise sur le gâteau
Wisienką na torcie SOLUTRANS jest
zawsze to, co do pojazdów bazowych
potrafią dołożyć francuscy karosażyści.
Jest to silna i umiejętna grupa zawodowa,
wg statystyk działa we Francji 1,1 tys. firm
zabudowujących, a Federation Francaise
de Carrosserie Industries et Services zrzesza ok. 350 z nich. Niestety większość jest
nastawiona na kraj lub rynki południowe,
niewiele z tego bogactwa dociera na nasz
rynek, chyba, że jako pojazdy używane.
Polskim akcentem we francuskiej branży nadwoziowej jest firma Libner założona
w 1965 r. przez trzech braci emigrantów.
Choć jest to wciąż przedsiębiorstwo
średniej wielkości mierząc liczbą zatrudnionych, dzięki akwizycjom działa z kilku
lokalizacji (w tym Kutna) i w różnych sektorach: od nadwozi dystrybucyjnych po naczepy z całkowicie zsuwanymi kurtynami
Open Box czy kurtynami wzmocnionymi
pionowymi aluminiowymi listwami LIB
Box. Aktywnie zajmuje się także transpor-

tem na ostatniej mili, proponując system
BIL składający się z konwencjonalnej ciężarówki i dokującego w niej elektrycznego
pojazdu rozwożącego kolejno palety do
stref o ograniczonej emisji. Było to oczko
w głowie Josepha Libnera, któremu nie
było niestety dane doczekać się wdrożenia: wiosną ub. roku zmarł niespodziewanie po zasłabnięciu we własnym ogrodzie. Poza firmą prowadzoną przez syna
pozostała po nim nagroda ufundowana
dla ekologicznych innowacji francuskiego
przemysłu nadwoziowego, z którym był
bardzo związany, pełniąc przez kilka lat
funkcję prezesa FCC.
W tym roku wystawowym wkładem
Libner w ekologiczny transport były zabudowa do transportu napojów LIF na
eCanterze i lekki kontener z paneli Palkit
na elektrycznym pojeździe firmy Goupil,
francuskiego lidera wśród niezależnych
producentów. Leger, Innovant, Fonctionel - po tym skrótem kryje się nadwozie
z obustronnym dostępem z boków i na
całej długości. Zamknięciem jest połączenie kurtyny z żaluzją. Opończa z wtopioną
siatką ma wzdłużne listwy zakończone
rolkami, umieszczonymi z obu stron
w prowadnicach. Wprawiają ją w ruch
mechanizmy łańcuchowe połączone
wałkiem wzdłuż górnej krawędzi. Napęd
może być ręczny lub elektryczny, w każdym przypadku jest cichy i powoduje
stopniowe złożenie opończy w harmonijkę nie przesłaniającą dachu, który jest
przejrzysty.
Jeśli chodzi o rdzennie francuskie naz
wiska, na tegorocznym SOLUTRANS

najgłośniej było słychać: Frappa, Chereau i Lamberet. Każda z tych rodzinnych
firm jest zaangażowana w prace nad
przyszłościowymi rozwiązaniami transportu chłodniczego, łącząc je płynnie z tym,
co już jeździ po drogach lub za chwilę
zacznie. Każda osiągnęła optimum, jeśli
chodzi o właściwości izolacyjne nadwozi,
stosując wyłącznie panele z okładzinami
laminatowymi. Jak twierdzą, optymalny
dobór pianek i formowanie ścian bez połączeń daje im przewagę, którą próbują rozciągnąć na podwozia, agregaty, osprzęt.
Frappa jest o skalę mniejsza niż wielcy
rywale, ale też ma ciekawe osiągnięcia,
w tym wspomniany azotowy agregat
kriogeniczny do ciężarówek dystrybucyjnych. To własne opracowanie, łącznie
z układem sterującym, który zapewnia
precyzyjną kontrolę temperatury i ostrzeżenia przed niebezpiecznymi sytuacjami,
np. wejściem do wnętrza przy spadku
zawartości tlenu poniżej 19%. Zaletą
dla użytkownika jest znacznie krótszy
czas schładzania zabudowy oraz koszty
eksploatacji 3-krotnie mniejsze niż przy
agregacie dieslowskim. Łatwiej również
dobrać wysokość zabudowy, skoro na
przedniej ścianie nie musi znajdować się

skraplacz. Zbiornik azotu z reguły znajduje się w podwoziu i tylko w elektrycznej
ciężarówce dla Franprix powędrował nad
kabinę.
Gazowy agregat pracuje z hałasem
45 dB, czyli ze szmerkiem, nie wydziela
CO2 ani NOX, nadaje się do chłodni wielotemperaturowych. Są oczywiście kwestie
dostępu do ciekłego azotu, masy własnej
i ceny zakupu, ale Frappa jest dumna
ze swego Silencio i odnosi prestiżowe
sukcesy.
Poprzedni SOLUTRANS był miejscem
premiery własnego podwozia naczepowego. Atrakcja wynikała ze wspomnianej
skali: Frappa produkuje ok. 300 naczep
chłodniczych rocznie i podwozia kupowała od hiszpańskiego dostawcy. Wszelkie
kalkulacje wykazywały, że własne będzie
droższe, ale na zewnętrzne należało długo
czekać, nieraz terminy nie były dotrzymywane, a do rejestracji trzeba było podawać nazwę wspólnika. Z pomocą firmy
konsultacyjnej opracowano konstrukcję
i proces produkcji, przy którym własne
podwozie okazało się tańsze, wymagając
minimalnych nakładów i zaangażowania
nowych pracowników. Tak powstało
chassis FRIM, Frappa Reparation Instan-

tee, Modulaire, czyli modułowe podwozie
łatwe w naprawie i modułowe. Podpiera
ono nadwozie na całej długości, ale cały
tył zaraz za 3. osią jest odkręcany w razie
poważniejszego uszkodzenia. Przy drobniejszym, tj. zbyt energicznym dokowaniu,
być może wystarczy wymiana skośnych
zastrzałów usztywniających tylną belkę i one są mocowane śrubami.
W podwoziu, poza rozstawem kół 2140
mm najszerszym na rynku, jak twierdzi
Frappa, i rozstawem osi 1400 mm zapewniono dobry dostęp obsługowy do
elementów. W egzemplarzu wystawowym
użyto nowych osi BPW z okrągłą belką
i zaciskami TS2, a także kół aluminiowych BPW ECO z czujnikami ciśnienia
powietrza przekazującymi dane do układu
telematycznego idem. Wraz nimi trafiają
tam stan okładzin ciernych, poziom paliwa
w zbiorniku agregatu i sygnały z czujnika
otwarcia drzwi. Te ostatnie powodują
automatyczne włączenie hamulca postojowego po otwarciu drzwi i zapalenie
lampki kontrolnej, widocznej w lusterku
wstecznym z kabiny. Nieprawidłowe
zaryglowanie jest sygnalizowane pomarańczową lampką.
Nowością w naczepie prezentowanej
w tym roku były tylne drzwi żaluzjowe
Ecolomic. Już sama nazwa jest ciekawa,
ekolomizm był hasłem często przewijającym się na SOLUTRANS. Po wyjaśnienie
odsyłamy do prasy społecznej; w przypadku drzwi chodziło o opatentowane
prowadzenie umożliwiające zwiększenie
szerokości portalu w świetle o 120 mm,
do 2470 mm ułatwiających załadunek palet. Drzwi są uruchamiane mechanizmem
elektropneumatycznym i uszczelniane
przez nadmuchiwaną uszczelkę. Radość
z oglądania tego francuskiego ciasteczka
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mąciła tylko informacja o masie własnej:
prawie 10 t, z agregatem Carrier Vector
1550 i 180 l paliwa.
Chereau z produkcją ponad 4 tys. pojazdów chłodniczych rocznie jest graczem
większym i mocniej zorientowanym na
eksport (choć rynek polski trudno uznać
za szczególnie mocno obstawiany).
Dlatego ma duże ambicje techniczne
ukierunkowane na zrównoważony transport. W 2016 r. zapoczątkowano projekt
ROAD (Refrigerated Optimized Advanced
Design), którego celem była naczepa
chłodnicza nowej generacji o minimalnym
oddziaływaniu na środowisko, a równocześnie przyjazna dla użytkownika, w tym
kierowcy zestawu. Od razu założono,
że do zasilania elektrycznego agregatu
chłodniczego z CO2 jako czynnikiem posłużą wodorowe ogniwa paliwowe.
Do projektu, szczodrze dofinansowanego m.in. przez Normandię, region, gdzie
mieści się Chereau i z planami wodorowymi, wciągnięto liczne grona akademickie i inżynieryjne, biorąc się za naczepę
kompleksowo. Opracowano specjalne
podwozie do chłodni, uwzględniając większą dopuszczalną szerokość zewnętrzną
pojazdu. Podłużnice ramy wykonane
ze stali o wytrzymałości 500 MPa są
szerzej rozstawione (1420 mm), rozstaw
kół zwiększono do 2400 mm, a rozstaw
czop-osie może być dobierany w zakresie
745-8100 mm. Płyta nadsiodłowa wykonana ze stali o wytrzymałości 700 MPa jest
przykręcana do całości, może być w wersji wpuszczanej w podłogę nadwozia lub
poza nią kosztem wysokości wnętrza lub
problemów ze skrajnią.
Również tył stanowi moduł mocowany śrubami, szybko wymienny w razie
uszkodzenia. Przed takimi przypadkami
chronią rolkowe odboje, układ czujników
ultradźwiękowych połączonych z hamulcami oraz tylne światła na elastycznych
wspornikach. Inne rozwiązanie, na jakie
zwraca uwagę Chereau, to płaski zbiornik
paliwa mieszczący się między nogami
podporowymi. Pozostawia to przestrzeń
na skrzynię na 36 palet.
W kolejnym etapie powstało nadwozie
o ok. 200 kg lżejsze niż w poprzedniej
generacji, bardziej opływowe, wytrzymałe i o poprawionych właściwościach
cieplnych tak dzięki zastosowaniu lepszej
izolacji, jak i mocowaniu do ramy eliminującemu mostki termiczne. Poprawiono
także przepływ powietrza z agregatu ulepszając kanały podsufitowe i kratę ochronną. Poszczególne pakiety rozwiązań
były stopniowo wprowadzane na rynek
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Naczepa chłodnicza Chereau o poprawionych właściwościach izolacyjnych w połączeniu z ciągnikiem Volvo FH I-save dają w sumie już 2-cyfrową oszczędność zużycia
paliwa i zmniejszenie emisji CO2.
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Jak zmniejszyć emisję w transporcie miejskim? Wjeżdżać jednym dużym pojazdem, zamiast kilkoma mniejszymi! Francuskie firmy
naczepowe bardzo zachęcają do stosowania zestawów z 1- lub 2-osiowymi naczepami o długości niecałe 11 m, mieszczącymi
27 palet. Dzięki osi skrętnej są dużo zwrotniejsze niż solówki o zbliżonej pojemności, jeden ciągnik może obsłużyć kilka typów
naczep. Nie przypadkiem Krone pokazała w Lyonie właśnie Profilinera City.
wody po myciu betonomieszarek. Zbiornik
o pojemności 45 lub 55 l jest zamocowany
w tylnej części podwozia na wysokości
rynny i tak ukształtowany z mocnego po-

lietylenu, że u góry tworzy wannę z lejem
i filtrem siatkowym oddzielającym większe
zanieczyszczenia. I tym ekologicznym akcentem kończymy sprawozdanie z tego-

rocznych SOLUTRANS, targów, na które
warto zajrzeć, bo pełno tam francuskich
smaczków, nadwoziowych odpowiedników bagietki i foie gras. (WK)

Srebrny jubileusz Pozkrone

Wodorowa naczepa chłodnicza Chereau
kumuluje wszystkie rozwiązania opracowane i sprawdzone w projekcie ROAD,
w tym osiowe osłony aerodynamiczne
i klapy na bocznych krawędziach nadwozia ograniczające podciśnienie na tylnej
ścianie. Zestaw butle+ogniwo zajmuje
miejsce skrzyni paletowej.
pod handlowymi nazwami Inogam EVO,
NEXT (multipleksowanie całej instalacji
elektrycznej naczepy, agregatu i osprzętu)
i Performance, dostępne jako standardowe wyposażenie lub opcje.
W lipcu br. nastąpił końcowy etap,
debiut pakietu Chereau Hydrogen Power,
czyli zasilania ogniwem wodorowym.
Pierwsza taka naczepa natychmiast trafiła
na praktyczne testy w spedycji Malherbe,
dla której wodór będzie tylko kolejnym
gazem: ma we flocie pełen przekrój pojazdów LNG! Szczegółów technicznych ani

pierwszych wrażeń nie znamy. Określa się
opisowo, że zapas wodoru ma starczyć
na 2,5 dnia pracy agregatu. Wiadomo
natomiast na pewno, że w konkursie nadwoziowych innowacji, jaki jest rozgrywany
z okazji SOLUTRANS, naczepa ROAD
dostała przyznaną po raz pierwszy nagrodę im. Josepha Libnera za najbardziej
ekologiczny pojazd.
W kategorii Wyposażenie tę nagrodę
zdobyła firma Jonesco, producent tworzywowych elementów do pojazdów użytkowych, za zbiornik do odprowadzania

Od ponad 25 lat przedstawicielem Krone
w Polsce jest firma Pozkrone. Historia tego
sukcesu rozpoczęła się w 1994 r., gdy
firma została założona przez Barbarę Tow
pik-Roszkiewicz i Romana Roszkiewicza.
Od tego czasu z powodzeniem prowadzi
dystrybucję całego asortymentu Krone, od
naczep, przyczep i systemów wymiennych
po naczepy chłodnicze i pojazdy używane.
Pozkrone ma siedzibę w Tarnowie Podgórnym k. Poznania, skąd 15 pracowników
prowadzi obsługę posprzedażną, sprzedaż
części zamiennych, administrację i księgowość. Kolejnych 20 przedstawicieli
handlowych dba o ogólnokrajową sprzedaż pojazdów. Pozkrone oferuje również
bardzo dobrze rozwiniętą sieć warsztatową
i serwisową, dzięki czemu oryginalne części
eksploatacyjne Krone można łatwo i szybko
uzyskać w całym kraju.
Od 2006 r. firmę prowadzą Tomasz
Kujawa i Maciej Michalski; Barbara Towpik-Roszkiewicz jest obecnie prokurentem,
a Roman Roszkiewicz przewodniczącym
Rady Nadzorczej Pozkrone S.A. W ciągu
ostatnich 25 lat Pozkrone wprowadziło
na polski rynek prawie 50 tys. nowych
pojazdów. Za to niezwykłe osiągnięcie
podziękował w imieniu całego zespołu dr
Bernard Krone podczas uroczystej imprezy
jubileuszowej: „Jesteśmy bardzo wdzięczni, że Pozkrone, niezwykle lojalny, zaanga-

Założyciel Pozkrone Roman Roszkiewicz odsunął się od bezpośredniego kierowania firmą, gdy już mocno stanęła na nogach, pozostawiając ją w rękach Tomasza
Kujawy (z prawej) i Macieja Michalskiego (z lewej). Dlatego na uroczystej gali z okazji 25-lecia to im przekazał pamiątkowy obraz Dr Bernard Krone (trzyma pod rękę
Maćka Michalskiego) i Frank Albers, szef sprzedaży Krone Nutzfahrzeuge.
żowany i kompetentny partner w Polsce,
jest z nami już od 25 lat, żyjąc każdego dnia
wartościami Krone, jak bliskość klienta,
jakość, innowacyjność i niezawodność.
Nie bez powodu Pozkrone otrzymało wiele
nagród w ostatnich latach: Złoty Medal
Międzynarodowych Targów Poznańskich,

International Sales Award z ramienia Krone
czy nagrody Forbes Diamond, Gazela Biznesu i Certyfikat Bisnode, które świadczą
o doskonałym wizerunku firmy. Gratulujemy
jubileuszu i cieszymy się na kontynuację tej
wspaniałej, uczciwej i udanej współpracy
biznesowej.‘‘
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Klinika Fundacji Ronalda McDonalda
na finiszu

START

START

STANOW.
1i2

Zatwierdzenie układu wnętrza.
Podpisanie kontraktu i przyjęcie zaliczki.

Zamówienie podwozia,
materiałów do budowy nadwozia
i specjalistycznego wyposażenia.
Rozpoczęcie produkcji nadwozia.

STANOW.
3

Położenie izolacji, wiązek
elektrycznych, przewodów instalacji
ogrzewania, klimatyzacji i wodnej,
wykończenie podłogi i ścian.

STANOW.
4

Dach i okna, oświetlenie.
Rozpoczęcie projektu
graficznego.

L

ada moment zakończy się produkcja
mobilnej kliniki dla polskiego oddziału
Fundacji Ronalda McDonalda. Pojazd
zostanie przygotowany do ekspedycji
z USA, przetransportowany przez Atlantyk i przejdzie proces dopuszczenia do
użytkowania w Polsce. Żaden etap nie
będzie łatwy, pierwsze dwa ze względu na wielkość obiektu: to ciężarówka
z kontenerową zabudową o prawie 12 m
długości. Kwestie homologacyjne mogą
być utrudnione przez rozbieżności między europejskimi i amerykańskimi przepisami. Podwozie to wprawdzie MAN
TGM ze Steyr, natomiast specjalistyczne
nadwozie wykonała firma LifeLine Mobile
z Columbus w stanie Ohio, wyłączny producent pojazdów Fundacji.
Jest ich obecnie ponad 50: ten najnowszy dla Polski będzie 53., a zarazem
drugim działającym u nas. Pierwszy, który
zaczął pracę w 2005 r., jest zabudowany
na amerykańskim podwoziu Freightliner
M2 standardowym dla ambulansów
Fundacji. Podobnie nadwozie zawsze ma
postać 30-stopowego kontenera, różna
jest natomiast specjalność medyczna,
dobierana do obszarów działania. W Polsce postawiono na badania ultrasonograficzne dzieci ukierunkowane na wczesne
wykrywanie nowotworów, połączone
z edukacją rodziców co do objawów
choroby i wpajaniu zasad zdrowego trybu
życia. W Stanach sporo pojazdów przeznaczono do diagnostyki dentystycznej,
ale jest i mobilny gabinet psychologiczny,
działający w ubogich regionach, gdzie
dzieci są bardziej narażone na przemoc
w rodzinie i depresję.
Fundacja wybrała jednego zaufanego
dostawcę zabudów, który sprawdził
się, choć jest to młoda firma, działająca
niewiele dłużej, niż cały program objazdowego wsparcia lokalnej służby zdrowia.
LifeLine Mobile rozpoczęła działalność
w 1987 r. jako przedsiębiorstwo rodzinne,
zarządza nim Lee Guse wraz z synem
Kenem i córką Karyn. Firma wyspecjalizowała się w produkcji pojazdów medycznych wykorzystywanych w akcjach
społecznych. „Nie budujemy pojazdów
rekreacyjnych, autobusów szkolnych
ani transporterów samochodów wy-
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Montaż podpór hydraulicznego układu automatycznego poziomowania podwozia.

STANOW.
5

STANOW.
6

MAN TGM przygotowany do montażu. LifeLine Mobile otrzymała oczywiście całą
dokumentację podwozia i dzielnie łyknęła wymiary w milimetrach! Odchylana kabina
wagonowa zmusiła do zrezygnowania z przedniego wykusza nadwozia, który jest
stosowany w amerykańskich pojazdach jako bagażnik.
ścigowych, więc Wy i Wasz program
otrzymacie naszą niepodzielną uwagę
i wiedzę” – szczyci się Lee. Dzięki takiej
koncentracji LifeLine, niewielkie przedsiębiorstwo zatrudniające ok. 90 osób, produkuje światowej klasy pojazdy do usług
medycznych i dentystycznych, mobilne
laboratoria, pojazdy do poboru krwi.
Firma rozrosła się dzięki konsekwentnemu stosowaniu trzech zasad. Po pierwsze, udziela 2-letniej gwarancji na cały
produkt. Usterki w podwoziu bazowym,
agregacie prądotwórczym, klimatyzacji
itp. zgłasza się do LifeLine i jej zadaniem
jest koordynowanie naprawy przez serwis
odpowiedniego producenta. Po drugie,
zawsze mówi się tam prawdę. Wewnątrz
i na zewnątrz przedsiębiorstwa nigdy nie
padają kłamstwa, co zwiększa zaufanie
przyszłych właścicieli pojazdu. „I wreszcie, gdy coś idzie nie tak, zawsze stajemy
po ich stronie i postępujemy kierując się
ich dobrem. Jesteśmy dumni z naszych
osiągnięć, dumni z naszych rzemieślników i dumni, że możemy wam służyć”
– szczyci się Lee Guse.

Danny Roese skręca ściany nadwozia z podłogą. Załoga pracuje bez spiny,
high-tech tu niewiele!

Schowki podpodłogowe,
instalacja hydrauliczna,
montaż generatora.

Instalacja mebli i okien,
ukończenie połączeń
elektrycznych, koniec prac przy
podwoziu.

STANOW.
9

STREFA
KOŃCOWA

Położenie grafiki, zewnętrzna
kontrola i certyfikacja
wyposażenia medycznego.

STANOW.
7

Montaż wyposażenia
specjalistycznego, próby
układów, wykończenie instalacji.
Zatwierdzenie grafiki do dnia 150.

STANOW.
8

Położenie grafiki, zewnętrzna
kontrola i certyfikacja
wyposażenia medycznego.

Ostateczne testy układów, kontrola jakościowa,
jazda próbna pojazdu. Ustalenie terminu dostawy
i szkolenia obsługi.

Harmonogram produkcji mobilnych klinik w LifeLine Mobile.

Ronald McDonald Care Mobile jest darem od RMHC-Global i RMHC-Polska
dla polskich dzieci i rodziców

Wśród prac przygotowawczych jest montaż lekkich, wytrzymałych i bezpiecznych
schodów wejściowych, które złożone
mieszczą się pod zabudową.
Składanie takich deklaracji jest z kolei
ułatwione przez konsekwentne stosowanie kardynalnych zasady budowy pojazdów dla Fundacji Ronalda czy innych
użytkowników mobilnych klinik. W ciągu
swojego życia, trwającego ok. 15 lat,
nie najeżdżą się dużo nawet w krajach
tak rozległych jak USA. Roczny przebieg
szacuje się na ok. 20 tys. km. Nie może
natomiast dojść do sytuacji, że w drodze

Na koniec nadwozie jest przykrywane
dachem. To połączenie jest pod szczególnym nadzorem.

Nadwozie już na ramie. Urządzenie
grzewczo-klimatyzacyjne jest montowane na tylnej ścianie, dachowych w LifeLine nie stosuje się m. in. ze względu
na szczelność. Warto zwrócić uwagę na
zagłębienie w profilu wzdłuż górnej krawędzi dachu: mieści się tam rozkładana
markiza, w czasie jazdy całkowicie schowana i chroniona przed uszkodzeniem.
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Nad prawidłowością montażu zabudowy
czuwa mistrz Jim Williams. Nie wygląda na takiego, który puści płazem złą
robotę!

Widok z poczekalni na przedni gabinet badań USG. Widoczny
jest dukt klimatyzacji i instalacja elektryczna. Zostaną osłonięte
sufitem podwieszanym tak, by inspekcja czy naprawy nie były
znacząco utrudnione.
Poczekalnia już bliżej ukończenia. Duży plafon sufitowy udaje
świetlik, ale to tylko LED-owe panele. Wszystkie meble to stal
i tworzywo, bez sprzyjającego bakteriom drewna.
Przedni gabinet na końcowym etapie prac, ze stojakiem na
urządzenie do USG. Konstrukcja nadwozia chroni delikatny
sprzęt przed skrajnymi temperaturami i wilgocią: zabudowa jest
dobrze uszczelniona, a kondensująca woda ma gdzie odpływać.
I jeszcze rzut oka
na tylny gabinet
USG w stanie tworzenia. Wyposażenie medyczne
zostanie zamontowane w Polsce.

Na nadwoziu pojawiła się grafika zachęcająca do korzystania z badań w mobilnej klinice. W jednym ze schowków zostanie
zamontowany agregat prądotwórczy, zamocowany na swojej ramie w silentblokach, a ta rama do głównej też przez tuleje
gumowo-metalowe. Wybrano model, który będzie mógł być serwisowany w Polsce.

Kabina już stała się niebieska dzięki folii. Pokrywy z aluminiowej blachy ryflowanej
po prawej stronie dają dostęp do zbiornika paliwa i DPF, a także zbiornika wody
i wysuwanych schodów.
lub już na miejscu nastąpi awaria, która
uniemożliwi działanie. Niezależnie od
warunków drogowych, infrastruktury otoczenia czy pogody, badanie musi przebiec szybko i sprawnie. To jest po prostu
za drogi sprzęt, każdy pojazd z LifeLine
sięga ceną 500 tys. USD.
Dlatego firma nie szczędzi na materiałach i sprzęcie, a poza spełnieniem wymagań sanitarnych stawianych pojazdom
medycznym dokłada swoje przemyślenia.
Samo nadwozie jest względnie proste,
to kontener z blachy aluminiowej na
szkielecie z profili stalowych i aluminiowych. Ani w strukturze, ani w wyposażeniu nie ma drewna w żadnej postaci.
Co ciekawe, nadwozie jest wyłącznie
nitowane i skręcane, bez użycia klejów

strukturalnych, a tylko uszczelniaczy
połączeń blach i przekładek między elementami stalowymi i aluminiowymi. Dach
jest wykonany z jednego arkusza blachy,
by zapobiec przeciekom, i bardzo starannie uszczelniony na obwodzie w trakcie
montażu.
Zabudowa jest przykręcana do podłogi, która ma solidną izolację cieplną, po
czym sama jest wyklejana od wewnątrz
piankowo-foliowymi matami termoizolacyjnymi. Wszystkie ścianki wewnętrzne
to twarde płyty tworzywowe przełożone
pianką, wstawiane w profile okalające tak,
że każdą można łatwo wyjąć i wymienić.
To samo dotyczy paneli sufitu. Całość jest
dobrze wyciszona i doskonale utrzymuje
temperaturę, co zmniejsza pobór mocy

przez klimatyzację lub niezależne ogrzewanie. Klimatyzator jest podwieszony
na tylnej ścianie, rozprowadza ciepłe lub
zimne powietrze wzdłuż nadwozia podsufitowym kanałem. Temperatura w każdym
pomieszczeniu jest ustawiana niezależnie. Układ niezależnego ogrzewania
obejmuje także podwozie, zapobiegając
zamarzaniu wody w podpodłogowych
zbiornikach, używanej w umywalkach
znajdujących się w obu gabinetach USG
nowej kliniki Fundacji Ronalda McDonalda.
Przed rozpoczęciem pracy podwozie
kliniki powinno być odciążone na podporach hydraulicznych. Układ ich sterowania
wymusza synchronizowany ruch parami,
by nie doprowadzić do skręcania nadwozia, ma także zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika, nim podpory zostaną
podniesione. Jest mnóstwo drobiazgów
wymaganych przez przepisy i wypracowanych przez te 20 lat, dzięki którym
skomplikowane i kosztowne pojazdy działają niezawodnie przez długie lata.

HAMA Polska i MAN Truck & Bus Polska: współpraca w 2020
Prezes Zarządu Grupy DBK Ireneusz
Sobieski i Łukasz Chyliński, Dyrektor Zarządzający HAMA Polska (członka Grupy
DBK) podpisali umowę ramową dotyczącą
współpracy z MAN Truck & Bus Polska
w 2020 r. Hama Polska specjalizuje się
w wynajmie pojazdów użytkowych, w tym
podwozi, ciągników siodłowych, naczep
i chłodni. Obecnie flota DBK Rental liczy
już ponad 3 tys. pojazdów i ma powiększyć
się do ponad 7 tys. w ciągu najbliższych
4 lat. „Jesteśmy bardzo zadowoleni ze
współpracy z firmą MAN. Pojazdy tej marki
charakteryzują się dużą niezawodnością
oraz, co istotne, koszty codziennej obsługi
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są relatywnie niskie. Bieżąca współpraca z przedstawicielami marki układa się
bardzo dobrze. Biorąc pod uwagę fakt, iż
świadczymy usługi wynajmu w pełnym zakresie tj. nadzór nad pojazdem 24/7 w całej
Europie, z czym wiąże się konieczność
utrzymania pełnej mobilności w okresie
trwania kontraktu, powyższe elementy są
dla nas kluczowe. Początkowo w naszej
flocie mogliśmy spotkać głównie ciągniki
MAN TGX do transportu międzynarodowego, natomiast od tego roku z sukcesem
zaczęliśmy wprowadzać również pojazdy
MAN w innych konfiguracjach. Dziś we
flocie znajdują się również pojazdy typowo

dystrybucyjne z segmentu 12-26 ton oraz
pojazdy specjalistyczne, np. do przewozu mleka czy hakowce.” - mówi Łukasz
Chyliński, Dyrektor Zarządzający HAMA
Polska. z o.o. „Bardzo się cieszę, że firma
HAMA Polska zacieśnia współpracę z nami
zamawiając pojazdy MAN do realizacji
swoich planów biznesowych. Nasza marka
to synonim najwyższej jakości, niezawodności i innowacyjności. Pojazdy wyposażone w nowe silniki MAN Euro VI d, jeszcze
lżejsze i oszczędniejsze, znacząco obniżają
koszty eksploatacji.” - powiedział podczas
spotkania Marc Martinez, Prezes Zarządu
MAN Truck & Bus Polska.
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Budowlanych pracowników zatrudnię …
U

waga całej transportowej Europy
koncentruje się na przyszłych pojazdach elektrycznych, wszyscy wyglądają
też nowej średniej i ciężkiej rodziny MAN,
a koncern postanowił sprowadzić nas na
ziemię - pokazem ciężarówek do zadań
bardzo przyziemnych. Dzień Lekkich Ciężarówek MAN dotyczył gamy TGL, TGM
i TGE. Z racji pory roku dobrano pojazdy
do prac budowlanych i komunalnych.
O właściwe otoczenie zadbała aura, dzięki
której Dzień był zimny i obrzydliwy, oraz
drogowcy Bawarii, nasilając przed zimą
remonty dróg wokół Monachium. Nawet
w sieci kłopotliwych objazdów łatwo
było solidaryzować się z tymi, którzy całą
zmianę kopią w ziemi i muszą wywozić
ten urobek.
Jeżeli są to zadania nieduże co do objętości i masy ładunku, MAN ma do tego
ciężarówki klas TGL (2-osiowe o DMC
7,5-12 t) i TGM (2- i 3-osiowe o DMC 1218/26 t). Obie dostały w ub. roku ulepszone silniki rodziny D08 przystosowane do
normy Euro VI d. Zmiany konstrukcyjne
objęły usunięcie EGR, do oczyszczania
spalin z tlenków azotu służy wyłącznie
SCR ze skuteczniejszym katalizatorem.
Wprowadzono także inteligentny alternator i oszczędną sprężarkę, w rezultacie
obniżając zużycie paliwa o 1%. Jednocześnie można było wydłużyć czas
między wymianami oleju z 1 do 1,5 roku.
Skuteczniejsze jest również 2-stopniowe
filtrowanie paliwa, wszystko z korzyścią
dla TCO.

W tym roku przy okazji przygotowania
ciężarówek do nowych tachografów
dodano jeszcze elektrycznie otwierany
szyberdach, a w TGM od 18 t układ
kierowniczy Comfort Steering z silnikiem
elektrycznym współpracującym we wspomaganiu. Umożliwiło to z kolei dodanie
aktywnego asystenta utrzymania pasa
ruchu LRA, wszystko z korzyścią dla
kierowców.
Regularnie modernizowane pojazdy
obu rodzin są w czołówce rynku europejskiego w swej klasie i u nas także cieszą
się dużą popularnością nawet po zmianach niemieckiego mautu. Wcześniej TGL
z 250-konnym silnikiem 6-cylindrowym
i wysoką kabiną LX jako 11,9-tonowe
solówki lub w zestawie samochód 7,5 t
+ przyczepa 4,5 t były podstawą podmytowego transportu przygranicznego.
Obecnie można wykorzystać fakt, że
7,5-tonowe podwozie TGL jest najlżejsze
na rynku i spróbować zmieścić się pod
limitem.
Organizatorzy Light Duty Truck Day
mieli inny pomysł, wybierając z floty demo
budowlanego 12-tonowego TGL z kabiną
załogową LX Crew i wywrotką 3-stronną
Meiller. Samochód w metalizowanym
kolorze Cometeblue faktycznie dobrze
nadaje się na praktyczną wizytówkę (bogatej) firmy budowlanej. Może posłużyć
nie tylko do przewożenia 6-osobowej
ekipy, wysoka i przestronna kabina zapewni jej dach nad głową i ciepło w czasie
przerw w pracy. Na skrzyni ładunkowej

Przy prawym słupku A można dostrzec mały ekran współpracujący z kamerą, by poprawić widoczność po prawej stronie kabiny,
gdzie mimo układu lusterek są martwe strefy. Załoga może korzystać z zaawansowanego układu nagłośnienia MAN Media
Truck z 7-calowym wyświetlaczem, pokładowe kino w przerwie! Miejsca na widowni to 4 wygodne fotele, w podstawkach na
tunelu silnika można rozstawić zupę regeneracyjną z wkładką.

Zaletą znaną od początków TGL (to już
15 lat!) jest bardzo wygodne wejście do
kabiny po szerokich stopniach.
Silniki D08 do MAN TGL i TGM
Moc maks.

Moment obr.,

kW (KM)

Nm przy obr./min

o wymiarach 3600x2350x500 mm można
przetransportować i precyzyjnie rozładować ponad 6 t sypkiego materiału:
masa własna pojazdu wynosi 5830 kg.
Taki TGL może też pociągnąć 12-tonową
przyczepę, ten egzemplarz producent wyposażył w złącze hydrauliczne do zasilania
siłownika przyczepy-wywrotki. Do tego

wprawdzie przydałby się mocniejszy silnik
niż zastosowany 220-konny, ale on też ma
ważną zaletę: jest krótszy, zajmuje mniej
miejsca w kabinie i z miejsca kierowcy
łatwo przejść do prawych drzwi. Jest też
lżejszy niż 6-tka (485 vs 600 kg), co ma
dobry wpływ na ładowność. Współpracuje
z nim zautomatyzowana skrzynia 6-biego-

wa z funkcjami Idle Speed Driving i Easy
Start ułatwiającymi manewrowanie i jazdę
z małą prędkościa.
Wybrany na pokaz TGM to model
15.290, czyli 15-tonowy z silnikiem 6-cylindrowym 290 KM. Zabudowano go bramowym urządzeniem załadunkowym Meiller AK10 MT o udźwigu 10 t (w praktyce

D0834 4-cyl. 4,6 l
118 (160)

600/1000-1850

140 (190)

750/1200-1750

162 (220)

850/1300-1800

D0836 6-cyl. 6,9 l
184 (250)

1050/1200-1600

213 (29)

1150/1200-1700

235 (320)

1250/1200-1700

Z podziękowaniami za współpracę, Meiller Życzy Państwu
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

Wspólnymi siłami MAN-a i Meillera powstał zgrabny budowlany pikap z kabiną DC, tyle, że wymagający prawa jazdy kat. C.
Takie przywieź-podaj-podwieź ludzi. Ale nie każda ekipa budowlana ma szansę na lunch w Novotelu!

meiller.com
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Bramowiec na TGM o rozstawie osi 3525 mm wyróżniał się zwrotnością, ale na
wszelki wypadek do wymiany kontenerów przygotowano plac odgrodzony od ruchu.

Zdalne sterowanie radiowe bramowcem ma głęboki sens: operator
w każdej chwili kontroluje otoczenie
i może reagować na przeszkody,
które pojawiły się nagle, np. próbę
zaparkowania za skipem.

11 t), z platformą średniej długości i ramionami teleskopowanymi, które zwiększają
uniwersalność co do wymiarów pojemników. Największy, jaki można zabrać, to 20
m3. Masa własna pojazdu wynosi 7,64 t,
z pustym kontenerem prawie 8,4 t, a DMC
15,5 t, czyli mogliśmy zabrać ponad 7 t
odpadów budowlanych. Do testu były dostępne dwa, pusty i załadowany piachem,
więc ćwiczenia w wymianie kontenerów
z użyciem pilota sterowania radiowego
isar umożliwiły obserwację, jak hydraulika
Meiller dostosowuje się do obciążenia.
Krótka trasa po miasteczkach wokół Monachium pozwoliła z kolei docenić niezłą
skuteczność hamulca silnikowego, który
w większej jednostce rozwija 170 kW,
a 12-biegowa skrzynia na ogół jest w stanie zrzucić tak szybko, by to wykorzystać.
Dzień ciężkich TGE
Główną rolę w pokazie odegrały ciężkie
podwozia TGE, które są oczkiem w głowie MAN, bo samochody 3,5-tonowe
już są znane na rynku, teraz przed siecią
zadanie zagospodarowania potencjału
tylnonapędowych modeli o DMC 5 i 5,5 t.
Generalnie, podwozia stanowią obecnie
30% sprzedaży TGE, a ponad ¾ zabudów
wykonują autoryzowani partnerzy. Od
lipca tego roku MAN Body Builder Portal
obejmuje model TGE, czyli wszystkie
ścieżki są przetarte.
Z pokazanych modeli jeden znaliśmy:
3-stronna wywrotka Meiller na podwoziu TGE 6.180 gościła już na pokazie
przed IAA Hanower, a ten egzemplarz
był wystawiany na Baumie. Ale zawsze
przyjemnie obejrzeć ten kawałek solidnej,
bawarskiej roboty. Skrzynia o wymiarach
3400x2100x350 mm jest całkowicie stalowa, na podłogę użyto materiału o wytrzymałości 500 MPa przy grubości blachy 2,5
mm, burty to profile gięte ze stali 380 MPa
o grubości 2 mm. Dzięki dużej nośności
5,5-tonowego modelu ta mała wywrotka
ma sporą ładowność: 2400 kg! Można
do niej podczepić przyczepę 3,5-tonową, silnik 177 KM poradzi sobie z takim
zespołem.
Meiller stosuje własny siłownik wielostopniowy z tłokami o azotowanej
powierzchni, odpornej na zużycie. W tym
przypadku do zasilania hydrauliki użyto
akumulatorowego powerpacka, ale tylnonapędowy TGE ze skrzynią ręcznie sterowana umożliwia wykorzystanie przystawki

MAN TGE z wywrotką Meiller miał z kolei sterowanie
siłownikiem tylko z kabiny, przyciskami na tablicy przygotowanymi przez producenta.
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W ramach prac zimowych na TGE 5.180 z wywrotką Scattolini można ustawić i zamocować pasami posypywarkę, do czołownicy
podpiąć pług o szerokości działania 2100 mm. Uniwersalny hakowiec na podwoziu TGE 6.180 to praca o paneuropejskim
wymiarze, najważniejsze elementy zabudowy to hakowiec Hyva i aluminiowa skrzynia JPM.
odbioru mocy zamontowanej na skrzyni
biegów. Skorzystano z tego w kolejnym
pojeździe na pokazie, modelu 6.180 z hakowym urządzeniem załadunkowym.
Pomysł też nie jest nowy, we flocie
przygotowanej przed IAA był TGE z hakowcem Palfinger i skrzynią bawarskiego
producenta firmy Decker, która skompletowała całość. Tym razem MAN zamówił
pojazd jeszcze bardziej globalny. Na
podwoziu niemieckiej marki, wykonanym
w Polsce, bawarski zabudowca Forster
zamontował hakowe urządzenie holenderskiej Hyvy, współpracujące z aluminiową
skrzynią-platformą francuskiej JMP Carrosserie! To wynik układów handlowych:
próbujący wejść na rynek niemiecki
producenci znajdują lokalnych partnerów
do montażu i serwisu, MAN promuje ich
zlecając wykonanie pojazdu „demo”,
a wszystkie strony starają się, by efekt
był udany. To był sukces! Wkładem MAN
jest podwozie 5,5-tonowe o rozstawie
osi 3640 mm z najmocniejszym silnikiem
177 KM i kabiną w kolorze głębokiej zie-

leni (Forster zobowiązuje!). Hyva dołożyła
3-tonowego hakowca City Titan montowanego z użyciem wyłącznie połączeń
śrubowych. Liczne otwory w ramie nośnej
gwarantują dopasowanie do każdego
podwozia bez konieczności spawania
czegokolwiek, co jest wielkim ułatwieniem
dla małych zabudowców.
JPM, jedna z tych francuskich firm,
które starają się wyjść poza swój sześciokąt, też się postarała, tworząc uniwersalną skrzynię ładunkową o wymiarach
3200x2000x350 mm wykonaną w całości
z aluminium (poza kratą ochronną, słupkami i rolkami oczywiście). Podłoga ma
grubość 4 mm, burty 2,8 mm, profil jest
2-ścienny i tak uformowany, by stworzyć
krawędź do zahaczania siatki przykrywającej ładunek. Dodatkowy zestaw uchwytów do siatki lub pasów znajduje się pod
podłogą. Skrzynia ma masę ok. 285 kg,
MAN podaje masę pojazdu na pusto 2860
kg, czyli prawie drugie tyle można przewieźć. Dodatkowe wyposażenie obejmuje
najazdy, dzięki którym łatwo załadować

Tu można by wytknąć brak dodatkowego oświetlenia i wygłuszenia ładowi, ale
trzeba pochwalić wygodny stopień wejściowy i otwieranie tylnych drzwi o 270o.

Więcej w najbliższym numerze

odstawioną skrzynię za pomocą najprostszego wózka paletowego, lub obciążyć ją
lekką maszyną budowlana czy komunalną. Ładna robota, nawet dosłownie, bo
JPM maluje skrzynie proszkowo.
Międzynarodowe pochodzenie miał
także samochód do zimowego utrzymania dróg na podwoziu TGE 5.180.
przygotowany przez Schmidt do montażu
pługa czołowego i z ustawioną na skrzyni posypywarką Stratos B08. Niestety,
organizatorzy nie mieli na tyle zaufania
do uczestników pokazu, by pozwolić na
jazdę z pługiem, więc mogliśmy tylko
wczuć się w dolę pojazdu, któremu nie
będzie lekko. To 08 w symbolu urządzenia
oznacza 0,8 m3 pojemności zbiornika na
stały środek do posypywania, dodatkowo
jest tam 350 l solanki, a masa własna na
pusto to ponad 330 kg. Bez obciążenia ten
TGE waży 3225 kg, jako model 5-tonowy
z pełnymi zbiornikami będzie jeździł przy
masie bliskiej maksymalnej.
Tu jeszcze inaczej rozwiązano zasilanie
hydrauliki: Schmidt zastosował przystawkę odsilnikową, by uniezależnić pracę
urządzenia od napędu kół. Są dwa obwody hydrauliczne, osobne do pługa (160
barów) i posypywarki (180 barów).
Jeśli w tym sprzęcie coś zawiedzie,
z pomocą przybędzie ekipa serwisowa
w TGE-mobilnym warsztacie. Pojazd
bazowy ma do tego kwalifikacje zarówno
od strony kabiny, wyjątkowo wygodnej
i wyposażonej w liczne funkcje wspomagania kierowcy, jak i ładowni o kształcie
ułatwiającym optymalne wykorzystanie
wymiarów. W tym przypadku użyto systemu regałowego Sortimo SR5 w zestawie
obejmującym mocowania butli na gazy
robocze oraz wykładany na zewnątrz blat
roboczy z imadłem. Zima z MAN-em mija
szybciej!
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Rekordowy rok w KH-KIPPER
W

tym roku firma KH-KIPPER wyprodukowała ponad 2000 jednostek
zabudów, przyczep i naczep, najwięcej
w historii. Większość trafiła na zagraniczne rynki. W ciągu ostatnich 4 lat podwojono skalę działalności, KH-KIPPER
obecnie jest największym w Polsce producentem zabudów ciężarowych powyżej
12 t DMC.
Rekordowe wyniki sprzedaży są efektem długoletnich bardzo dobrych relacji
z klientami, partnerami oraz importerami
i producentami podwozi w kraju i za
granicą. Firma dostarcza zróżnicowane
produkty do różnych branż i na wiele
rynków. W ramach planów rozwojowych
w 2018 r. zapadła decyzja o budowie nowej hali montażu końcowego i budynku
biurowego w siedzibie w Kajetanowie.
Dodatkowa infrastruktura jest odpowiedzią na niesłabnący od 2010 r. popyt na
zabudowy KH-KIPPER i ma usprawnić
dostawy. W 2019 r. kontynuowano prace
przy budowie obu obiektów i odpowiednio wyposażono nowopowstałą halę
montażową.
W mijającym roku najpopularniejszym
produktem była zabudowa tylnozsypowa
half-pipe W1U do przewozu materiałów
sypkich i asfaltu. Doganiały ją kwadratowe tylnozsypowe zabudowy W1C, których popularność nie słabnie w krajach
Europy Wschodniej. Większość zabudów
zamontowano na podwoziach 3- i 4-osiowych. Wprowadzona na rynek w 2018 r.
udoskonalona kwadratowa zabudowa
W1CE z podgrzewaniem skrzyni została dobrze przyjęta i w tym roku można

było odnotować wzrost liczby zamówień
szczególnie z Rosji. Dzięki współpracy
z lokalnymi przedstawicielstwami handlowymi we Francji i Niemczech mocno
wzrosła też sprzedaż zabudów trójstronnych.
Chcąc zapewnić klientom dostęp do
profesjonalnej obsługi posprzedażowej
KH-KIPPER nawiązała współpracę z nowymi punktami serwisowymi w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Słowacji
i Rosji. Dzięki współpracy generalnego
przedstawicielstwa z lokalnymi dealerami
podwozi klienci we wszystkich regionach
Rosji mogą liczyć na pełen zakres usług
gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz
oryginalne części zamienne.
W kwietniu KH-KIPPER wzięła udział
w największych na świecie monachijskich
budowlanych targach Bauma, odwiedzonych przez 620 tys. osób z ponad 200
krajów. Można było obejrzeć łącznie 8
zabudów KH-KIPPER na stoisku produ-

centa i partnerów handlowych, takich jak
MAN Truck & Bus, Scania Deutschland,
Volvo, Palfinger i BAS Mining Truck. Na
rodzimych Targach Autostrada-Polska/
Rotra, które w maju obchodziły swoje
25-lecie, pokazano aż 11 produktów KH
-KIPPER dla branży budowlanej, kopalnianej, a nawet komunalnej. Unowocześ
niona w 2018 r. kwadratowa zabudowa
tylnozysypowa W1CE do budownictwa
i lekkiego transportu kopalnianego otrzymała targowy medal. Imprez, gdzie można było obejrzeć całą gamę produktów
było oczywiście znacznie więcej. Dzięki
współpracy z lokalnymi dystrybutorami
i klientami zabudowy pokazano jeszcze
m.in. na moskiewskich targach Mining
World Russia, Bauma CTT i Comtrans, na
targach Nord Bau i Nufam w Niemczech,
na francuskich Solutrans, a także Mining
World Ukraine i Heavy Duty na Ukrainie.
Wyprodukowana w tym roku zabudowa
o numerze 2000 to produkt dedykowany

W 2019 r. w siedzibie firmy stanęła
nowa hala montażu końcowego.

Wyprodukowana w tym roku zabudowa nr 2000 to produkt dla branży kopalnianej.
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W kwietniu KH-KIPPER wziął udział w największych na świecie targach budowlanych Bauma w Monachium. Jego zabudowy
można było oglądać na firmowym stoisku, a także na ekspozycjach producentów podwozi ciężarowych.
branży kopalnianej. Maksymalnie uproszczona konstrukcja nieźle sobie radzi
w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych przy transporcie urobku. Większa
sprężystość skrzyni przyczynia się do
ograniczenia lub eliminacji uszkodzeń
konstrukcji spowodowanych załadunkiem
dużych odłamków skalnych. Skrzynia na
podwoziu Scania 8x4 jest częścią dużej
serii zamówień z Rosji, gdzie wydobycie
surowców stanowi kluczową gałąź gos
podarki.
W przyszłym roku KH-KIPPER nie
zwalnia tempa i chce utrzymać produkcję
na poziomie z ostatnich lat. Przewagę
nad konkurencją będzie budować dzięki
kompleksowemu podejściu do obsługi
klientów, oferując produkty zaprojektowane do indywidualnych potrzeb,
zapewniając profesjonalne doradztwo
w doborze produktu, a w razie potrzeby
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Na
dużą elastyczność pozwala własne biuro
konstrukcyjne. Zabudowy są projektowa-

Dzięki współpracy
z lokalnymi przedstawicielstwami
handlowymi we
Francji i Niemczech znacznie
zwiększyła się także sprzedaż zabudów trójstronnych.

ne i wykonywane na konkretne podwozie
uwzględniając nie tylko jego wymiary, ale
także warunki pracy, specyfikę rynku,
użyte materiały i komponenty oraz specyfikację wyposażenia.
W 2020 r. firma chce kontynuować
również prace przy rozbudowie i modernizacji infrastruktury zakładowej, m.in.
sfinalizować wyposażenie nowego biura
oraz rozbudować lakiernię. Już dziś
KH-KIPPER planuje udział w przyszło-

rocznych Targach Autostrada, IAA czy
Steinexpo oraz kilka nowości produktowych. Na rynku pojawią się m.in. nowa
zabudowa half-pipe W1U ze specjalną
izolacją termiczną do transportu asfaltu
oraz zabudowy trójstronne o poprawionej
funkcjonalności.
Ukłonem w stronę klientów będzie powrót do urządzeń hakowych i zabudów
komunalnych. Te ostatnie cieszą się coraz
większą popularnością.

Klienci we wszystkich regionach
Rosji mogą liczyć na obsługę
w pełnym zakresie zarówno
w czasie gwarancji, jak i po jej
upływie.
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T-TM PREZENTUJE
Pierwszy IVECO S-WAY już w Polsce
PUH EXPORT-IMPORT Adam Lipiński
odebrała jako pierwsza w Polsce najnowszy ciągnik siodłowy IVECO S-WAY z silnikiem o mocy 570 KM. Uroczyste przekazanie odbyło się w 5 grudnia w siedzibie
dealera IVECO TNC w Lubiczu podczas
IVECO S-WAY TOUR 2019 promującej
najnowszy pojazd.
Zamówiony S-WAY uzupełni flotę 120
pojazdów IVECO, które ma obecnie klient,
zapewniający transport krajowy i międzynarodowy od ponad 30 lat. IVECO
S-WAY niesie ze sobą wszystkie zalety
wprowadzone w poprzednich generacjach
i dodaje nową kabinę, zaprojektowaną
z myślą o potrzebach kierowcy i właściciela. Obok produktu zaoferowano model
biznesowy, który obejmuje cały cykl życia
pojazdu i pomaga użytkownikom spełniać
wymagania ich klientów. Nowy moduł
telematyczny w S-WAY jest bogatym
w możliwości systemem komunikacji, który umożliwia gromadzenie, przetwarzanie
i wymianę danych w czasie rzeczywistym.
Właściciele i kierowcy są stale połączeni
z pojazdem przez urządzenie mobilne lub
komputer, korzystając z portalu i aplikacji
MyIVECO. Zaawansowaną komunikację
w IVECO S-WAY opracowano również po

to, by pomóc operatorom logistycznym
w zapewnieniu wyższej rentowności przez
maksymalizację dyspozycyjności pojazdu
i prewencyjny serwis.
Dostarczony ciągnik IVECO S-WAY
oferuje rozwiązania technologiczne doskonale sprawdzające się w usługach
klienta. Ponadto ma nowoczesną skrzynię
biegów HI-TRONIX, układy wspomagające
HI-CRUISE, zwalniacz, aluminiowe koła,
osłony międzyosiowe oraz inteligentny
osprzęt silnika. Wyposażono go w pełne
oświetlenie LED, klimatyzację postojową,
lodówkę premium i kuchenkę mikrofalową.
S-WAY został opracowany z naciskiem
na najwyższy komfort kierowcy, zrównoważony rozwój i rozszerzony poziom
komunikacji.

Adam Lipiński powiedział w czasie
przekazania: „Od lat w naszej działalności logistycznej wykorzystujemy
pojazdy marki IVECO. Nie trzeba
nas przekonywać o ich wysokiej jakości i innowacyjnych rozwiązaniach
stosowanych przez tę markę. Odkąd
dowiedzieliśmy się o planowanych
zmianach w gamie modelowej, byliśmy
zdecydowani, że złożymy zamówienie
na najnowszy ciągnik IVECO S-WAY.
Jesteśmy pierwszymi właścicielami
tego pojazdu w Polsce, co niewątpliwie niezmiernie nas cieszy i napawa
dumą. Już za kilka dni nowy IVECO
S-WAY rusza w swoją pierwszą trasę
logistyczną”.

20 ciągników IVECO S-WAY NP dla firmy AGROMEX
IVECO Poland ogłosiło podpisanie umowy z firmą AGROMEX Wojciech i Jacek
Fraszka na dostawę pierwszych w Polsce
20 ciągników siodłowych S-WAY Natural
Power o mocy 460 KM wykorzystujących
jako paliwo skroplony gaz ziemny.
AGROMEX, obecny na rynku od 1992 r.,
świadczy usługi transportu międzynarodowego dla największych firm branży AGD,
RTV i maszyn budowlanych. Koncentrując
się na obsłudze rynku brytyjskiego, realizuje także dostawy na terenie Niemiec,
Beneluksu i Francji. Zamówione ciągniki
S-WAY NP LNG w wersji Low Tractor
uzupełnią flotę 130 pojazdów przewoźnika. Samochody zostaną objęte pełną
60-miesięczną gwarancją IVECO Xtra
Xtended Life.
Daniel Wolszczak, Dyrektor Generalny
IVECO Poland, powiedział w trakcie podpisania umowy: „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że właściciele firmy AGROMEX jako
pierwsi w Polsce wybrali do swojej floty
najnowsze ciągniki IVECO S-WAY Natural
Power LNG i zaufali naszej technologii
gazu ziemnego. Jest to duży krok firmy

44

naszego partnera w rozwój zielonej floty.
S-WAY NP LNG, dzięki zaawansowanej
technologii gazu ziemnego, jest idealnym
rozwiązaniem dla wielu firm transportowych ze względu na niższe zużycie paliwa,
niską emisję zanieczyszczeń i ograniczenie hałasu. Wierzymy, że flota 20 pojazdów
zasilanych skroplonym gazem ziemnym
zapewni zrównoważony transport oraz
zysk dla przewoźnika, a ponadto większy
komfort pracy kierowców.”
Wojciech Fraszka, właściciel AGROMEX, powiedział: „W 2019 r. zdecydowaliśmy się na test pojazdu demo IVECO
zasilanego gazem ziemnym, który zaoferowała nam IVECO Poland. W tym czasie
przejechaliśmy ponad 13 tys. km na trasie
Polska - Holandia, wykorzystując w pełni
możliwości ciągnika. Testy pokazały nam,
że zapewnia on znacznie niższe zużycie
paliwa w porównaniu do odpowiednika
zasilanego olejem napędowym. Ponadto
bierzemy pod uwagę zniesioną opłatę autostradową na pojazdy LNG w Niemczech,
co daje dodatkową korzyść podczas
użytkowania pojazdów w transporcie mię-

IVECO S-WAY NP 460 LNG dla AGROMEX mają zostać dostarczone wiosną
2020 r.
dzynarodowym. Dużym atutem pojazdu
IVECO S-WAY LNG jest także jego zasięg
do 1600 km przy mocy 460 KM”.
Jacek Fraszka, właściciel AGROMEX,
dodał: „Podobnie jak w wielu innych branżach, nasza uwaga koncentruje się na ekologii, nowoczesności i bezpieczeństwie,
idącej w parze z ekonomiką prowadzonego biznesu. Zakup 20 ciągników IVECO
zasilanych skroplonym gazem ziemnym
jest jednym z elementów planu rozwojowego naszej firmy”.

Czy warto inwestować

w zeroemisyjną flotę?
Inwestycja w elektryczny samochód dostawczy może się opłacić przed upływem 2 lat od zakupu, ale tylko
dzięki dopłatom z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. To wynik kolejnego projektu „Flota z energią”: PSPA zbadało całkowite koszty posiadania elektrycznego eVito w 3 scenariuszach eksploatacji.
W ciągu 6 tygodni testów porównano
całkowite koszty posiadania elektrycznego samochodu dostawczego i jego
konwencjonalnego odpowiednika w 3
lokalizacjach i przy różnej specyfice pracy.
MB eVito z silnikiem elektrycznym o mocy
116 KM i Vito 111 CDI były używane do
prac związanych z utrzymaniem sieci telekomunikacyjnej firmy Polkomtel, w Hotelu
Ossa Congress & Spa, a następnie w Zes
pole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.
Celem było przeprowadzenie analizy
porównawczej pojazdów w rzeczywistych
warunkach użytkowania, z uwzględnieniem uwarunkowań flotowych.
W pierwszym scenariuszu samochody były używane na trasach mieszanych przez pracowników Departamentu
Utrzymania Sieci Telekomunikacyjnych
Polkomtel. Podczas testów poruszali się
pomiędzy stacjami bazowymi, głównymi
ładunkami były urządzenia infrastruktury
telekomunikacyjnej (radio LTE, modemy,
routery i komponenty stacji). Analizy
zgromadzonych danych wskazują, że
w tym scenariuszu TCO bez uwzględnienia dopłat wyrównały się przed upływem

7 lat od rozpoczęcia eksploatacji. Dopłaty
z FNT przyczyniły się do skrócenia tego
czasu do nieco ponad roku.
Drugi test wykonali przeszkoleni pracownicy Hotelu Ossa na trasach krajowych. Pojazdy obsługiwały proces
zaopatrzenia gastronomicznego obiektu,
wykorzystywano je również do przewożenia wyposażenia kompleksu. W tym
scenariuszu dopłaty z FNT pozwoliły na
wyrównanie TCO po roku od wdrożenia
pojazdów do floty, ale bez uwzględnienia
dopłat nie nastąpiło zrównanie całkowitego kosztu posiadania w analizowanym
8-letnim okresie użytkowania.
Scenariusz trzeci był realizowany przez
pracowników Zespołu Elektrowni Pątnów

-Adamów-Konin. Samochodami przewożono urządzenia infrastruktury technicznej
do prac serwisowych w elektrowni. W tym
przypadku wyrównanie TCO z dopłatami
również nastąpiło między 1. a 2. rokiem
eksploatacji, zaś bez dopłat po upływie
6 lat.
Testy potwierdziły, że największą
oszczędność w kosztach eksploatacji
dostawcze pojazdy elektryczne osiągają
w mieście. W warunkach aglomeracji wystąpiła największa różnica w koszcie przejechania 100 km samochodem elektrycznym (7,95 zł) i spalinowym (32 zł), choć
spalanie Vito 111 CDI utrzymywało się na
niskim poziomie jak na pojazd tej klasy
(poniżej 8 l/100 km w każdej z lokalizacji).

Mercedes-Benz eVito dane techniczne
Długość x szerokość x wysokość, mm
Rozstaw osi, mm
Długość x szerokość x wysokość ładowni, mm
Pojemność ładunkowa, m3
Masa własna, kg
Masa całkowita, kg
Moc maksymalna silnika, kW (KM)
Moment obr. maksymalny, Nm
Pojemność baterii, kWh

5140x1928x1941
3200
2831x1685x1392
6
2184
3200
85 (116)
295
35
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W warunkach miejskich całkowite
koszty posiadania Vito z napędem konwencjonalnym i eVito zrównują się po
6 latach eksploatacji bez uwzględniania
dopłat. W przypadku wariantu z dopłatami, koszty te we wszystkich 3 scenariuszach zrównują się już po 1-2 latach.
Dowodzi to, że flota elektryczna może
być realną alternatywą w każdej działalności, a wsparcie państwa ma decydujące znaczenie dla sukcesu komercyjnego.
„Wyniki uwidoczniły znaczenie wprowadzenia wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Dzięki dopłatom,
całkowity koszt posiadania samochodu
elektrycznego i konwencjonalnego wyrównałby się przed upływem 2 lat od
rozpoczęcia eksploatacji we wszystkich
3 analizowanych scenariuszach. Dopłaty z FNT przyczynią się do redukcji
obciążeń firmowego budżetu wynikających z wyższej ceny zakupu pojazdu
elektrycznego” - mówi Maciej Mazur,
Dyrektor Zarządzający PSPA.
Należy przypomnieć, że kierowcy pojazdów elektrycznych mogą korzystać
z licznych uprawnień, które nie mają
wpływu na TCO, ale wyraźnie poprawiają efektywność wykorzystania floty.
Należą do nich możliwość poruszania
się po buspasach, darmowe parkowanie
w płatnych strefach w centrach miast
czy nieograniczony wjazd do stref czys
tego transportu. Suma tych czynników
sprawia, że samochody z napędem
elektrycznym zaczynają stanowić uzasadnioną ekonomicznie alternatywę dla
wielu przedsiębiorców.
W projekt „Flota z energią” zaangażowało się wiele podmiotów z całego
łańcucha elektromobilności. Pojazdy dostarczyła Mercedes-Benz Polska, infrastrukturę ładowania Enelion, który oferuje
zarówno naścienne wallboxy, jak i stacje
wolnostojące. Procesem logistycznym
i analitycznym badania zarządzała spółka
Plus Flota, świadcząca usługi optymalizacji wykorzystania floty samochodów
osobowych i ciężarowych. Instalację
i uruchomienie ładowarek, a także wsparcie technologiczne projektu zapewnił
koncern energetyczny ENGIE, jeden ze
światowych liderów w zakresie dostaw
infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, właściciel marki EVBox. Za
wsparcie merytoryczne badania „Flota
z energią” odpowiadały firma doradcza
KPMG i spółka EOS, tworząca oprogramowanie dla branży motoryzacyjnej
i świadcząca usługi doradcze (w projekcie odpowiadała za model TCO).
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Lekki SOLUTRANS
też elektryczno-gazowy
J

ak wspomnieliśmy, nie było jedno
myślności francuskich producentów
samochodów dostawczych co do celowości udziału w SOLUTRANS. To nie jest
jednoznaczne z bojkotem, bo samochody
Grupy PSA stały na stoiskach zabudowców i odwrotnie, niektóre wielkie firmy
karoseryjne, których oczekiwaliśmy na
targach, pojawiły się licznie jako współtwórcy pojazdów u producentów. Honory
domu przyszło jednak pełnić Renault,
która jest na francuskim rynku nr 1 w każdej klasie. Podsumowując wyniki trzech
marek PSA Grupa wychodzi trochę lepiej,
ale Kangoo, Trafic i Master dzierżą palmę
pierwszeństwa jako modele. Za to Dokkerów sprzedaje się tam śladowe ilości.
French is strange.
Podobnie jak po ciężkiej stronie wystawy, hasłem przewodnim była transformacja energetyczna, co do której wszyscy są
absolutnie pewni, że zachodzi. Jakże by
miała nie zachodzić wobec uwarunkowań,
o których wspominaliśmy w pierwszej
części sprawozdania! Jednak nie można
tego potwierdzić bardzo przekonującymi
liczbami. Udział dostawczych samochodów elektrycznych w rynku francuskim
wynosi 2,1%, co w liczbach oznacza 5,5
tys. szt. do końca września. Liderem jest
Kangoo Z.E., ok. 2,7 tys., drugie miejsce
ma Zoe Societe z ok. 1 tys., później jest
już słabiutko, Nissan eNV200 znalazł ok.
500 nabywców, Master Z.E. 93! Dziewięć
samochodów miesięcznie, a to lider
wśród 3,5-tonówek!
Być może stąd wziął się zaskakujący
pomysł Renault. W celu poszerzenia
możliwości swoich elektrycznych samochodów dostawczych wprowadził
w nich ogniwa wodorowe, opracowanych we współpracy z firmą Symbio,
filią grupy Michelin. Testowano je przez
5 ostatnich lat, by umożliwić wypuszczenie na drogi publiczne. Ogniwo paliwowe

Szczegółowe dane na temat eksploatacji pojazdów podczas testów były
gromadzone za pomocą urządzeń GPS.
Zakres informacji obejmował m.in. dane
lokalizacyjne i czasowe, status pojazdu,
przejechany dystans, chwilową prędkość, gwałtowne przyspieszenia i hamowania, jak również łączny czas pracy

silnika. Ponadto rejestrowano zużycie
paliwa samochodu konwencjonalnego
i zużycie energii do ładowania pojazdu
elektrycznego.
Dodatkowe dane, dotyczące m.in.
natężenia ruchu, typu trasy czy ładunku,
pochodziły z kart wypełnianych przez
kierowców.

generuje energię elektryczną i cieplną
o mocy 10 kW, wydłużając zasięg Mastera Z.E. Hydrogen i Kangoo Z.E. Hydrogen
do ponad 350 km. Inną zaletą jest krótki
czas tankowania wodoru, trwającego
5 do 10 minut. A gdzie? We Francji jest
obecnie 26 stacji ze sprężonym wodorem, ale kolejnych 100 ma powstać
w najbliższych latach.
W Renault Master Z.E. Hydrogen,
którego premiera jest zaplanowana na
I półrocze 2020 r., zasięg zwiększy się
3-krotnie: ze 120 do 350 km. Samochód
będzie dostępny w 2 wersjach furgonowych i 2 wersjach podwozi do zabudowy. Wyposażony w 2 zbiorniki wodoru
umieszczone pod podwoziem, stanie
się bardziej wszechstronny pod względem użytkowym, bez utraty przestrzeni
ładunkowej, ale z ładownością mniejszą
o 200 kg.
Dostępne już pod koniec 2019 r. Renault Kangoo Z.E. Hydrogen będzie miało
największy zasięg wśród furgonetek elektrycznych: 370 km (w Kangoo Z.E. jest
to 230 km zgodnie z WLTP). Pojemność
ładunkowa 3,9 m3 jest tylko nieznacznie

(o 100 l) mniejsza niż w Kangoo Maxi,
ponieważ butla gazowa jest przewożona
w ładowni przy ścianie działowej. Ładowność zmaleje o 110 kg, do ok. 540 kg.
Wodorowy Kangoo ma już cenę na rynku
francuskim: 48,3 tys. euro netto wraz
z akumulatorem, bez uwzględnienia ew.
dopłat ekologicznych.
Elektryczne samochody z napędem
wodorowym mają ogniwa paliwowe,
które łączą wodór ze zbiorników z tlenem
pobieranym z powietrza, by generować
energię do zasilania silnika. Większy
zasięg, krótki czas napełniania zbiorników wodoru i łatwa obsługa sprawiają,
że elektryczne samochody dostawcze
z ogniwem wodorowym są dobrze dostosowane do wymagań profesjonalistów
oraz intensywnej eksploatacji zarówno
w dużych aglomeracjach, jak i na peryferiach miast (transport i logistyka, służby
miejskie i samorządowe, specjalistyczne
usługi kurierskie). Tak twierdzi Renault,
zostaje mu tylko przekonać tych klientów,

Grupa Renault wprowadza Mastera Z.E. Hydrogen i Kangoo Z.E.
Hydrogen, chcąc zaoferować klientom dodatkowe rozwiązania
transportowe dostosowane do specyficznych potrzeb. Poza Francją,
będą one oferowane m.in. w krajach Beneluksu i Skandynawii,
Włoszech, UK i Irlandii. Liczy się na sprzedaż nawet 500 takich
pojazdów rocznie.

47

że mają wydać ekologiczne samochody
już nie 2, a 3 razy więcej niż za konwencjonalne. Dodatkowe źródło zasilania
może pomóc rozszerzyć zakres zastosowań elektrycznych vanów o transport
chłodniczy. To jest problem nie do końca
rozwiązany, choć pojawiły się już pierwsze takie pojazdy z agregatami zasilanymi
prądem.
Jeśli mowa o dużych pojemnościach
ładunkowych i mrożeniu, konieczne są
agregaty o stosownie dużej wydajności
bardzo sprawnie wykorzystujące skromny zapas energii. Carrier Pulsor i Thermo
King E-200 to dwa modele opracowane
z myślą o wyłącznie elektrycznym napędzie, który miał pochodzić z alternatora
montowanego na silniku głównym i mieć
sterowanie falownikowe, by zapewnić
dużą wydajność także przy małych prędkościach obrotowych. Oba znalazły zastosowanie w pojazdach prezentowanych
na SOLUTRANS, w tym elektrycznych,
bo w końcu agregatowi wszystko jedno,
skąd pochodzi prąd.
Frappa przedstawiła dwa rozwiązania
na obniżenie emisji w lekkim transporcie
chłodniczym. Do pierwszego wykorzystano platformę Mastera Z.E L2H1, instalując
na nim nadwozie o wymiarach wewn.
(dł.xszer.xwys.) 3000x1900x1950 mm
wyposażone w agregat Pulsor 400. Jest
on zasilany z osobnej baterii litowo-jonowej o pojemności 10 kWh. Scenariusz
dostaw jest taki, że ładownię schładza
się w trakcie ładowania obu baterii, po
czym utrzymuje ona temperaturę dzięki
skutecznej izolacji, kurtynom w drzwiach
itp., rzadko korzystając z agregatu. Mimo
dwóch baterii i bogatego wyposażenia
zabudowy producent obiecuje ładowność
500 kg.
W drugim przypadku bazą był spalinowy Master 3,5 t też jako platforma
do zabudowy. Nieco dłuższe nadwozie
wyposażone w agregat kriogeniczny
Silensnow, rozwiązanie opracowane
wspólnie z firmą Messer znaną z dystrybucji gazów technicznych i suchego lodu.
Tu chodzi właśnie o zestalony CO2, który
pochodzi procesów przemysłowych i jest
oczyszczany, by nadawać się do kontaktu
z żywnością. Tu nie ma jednak bezpośredniego styku, suchy lód jest umieszczany w wymienniku ciepła, sterowanie
temperaturą polega na regulacji ilości
i prędkości opływającego go powietrza.
Zalety są takie same, jak we wszystkich
agregatach kriogenicznych: prawie zero
hałasu, zero emisji wynikającej z pracy
samego agregatu, bo ten CO2 i tak by się
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Electricnow, pojazd chłodniczy
Frappa na elektrycznej platformie Master. Zwracają uwagę
opływowe krawędzie nadwozia: kilowaty nie na straty!

Master Silensnow jest wyposażony
w agregat chłodniczy z suchym lodem
jako zasobnikiem zimna. Producent
składa śmiałe deklaracje co do ładowności, więc pewnie jest on lżejszy niż
tradycyjny, unikając jednak szczegółów.
Wiadomo, że urządzenie działa na
zasadzie pośredniej, czyli gaz nie ma
bezpośredniego kontaktu z żywnością
wydzielił. Wady to m.in. niezbędny dostęp
do suchego ludu w postaci umożliwiającej szybkie i bezpieczne załadowanie do
zasobnika w samochodzie. Messer pokazywał taki dystrybutor na SOLUTRANS.
Partnerzy unikali szczegółów co do masy
urządzenia, a nawet masy lodu, jaki trzeba załadować na jedną zmianę pracy,
albo po prostu nie potrafili tego wyjaśnić

w języku innym niż rodzimy! Cena też nie
jest określona, co zresztą dotyczy większości prezentowanych rozwiązań. Jest
to po części uzasadnione ich prototypowym charakterem; te już wdrożone są zaś
kierowane do wypożyczalni, które biorą
koszty całościowo i przeliczają na raty.
Petit Forestier zawsze błyszczy pomys
łami na SOLUTRANS i tym razem nie

zawiódł, pokazując opracowania wymyślone w swoim coolLab i wykonane
we własnych zakładach karosujących.
Do grupy należy czołowy francuski
zabudowca LeCapitaine, a wraz z nim
nasz Igloocar, więc potencjał badawczo
-wdrożeniowy jest znaczny. Nie wszystko
znajduje klientów. Warto przypomnieć,
że na poprzednich SOLUTRANS to Petit
Forestier proponował kriogeniczny agregat chłodniczy na suchy lód do samochodów dostawczych. Współpracował przy
tym z Air Liquide jako dostawcą czynnika
i stacji do jego załadunku. Koncepcja
agregatu Cryocity nie przyjęła się jednak
szerzej, wyglądał na zbyt skomplikowany.
Tegoroczną ciekawostką był gazowy
Eurocargo z agregatem Carrier Iceland
zasilanym z osobnej baterii litowo-jonowej ładowanej plug-in przed wyruszeniem
w trasę i przy każdym rozładunku. Miał
on swoje odpowiedniki także po lekkiej
stronie w postaci Kangoo Maxi Z.E. i Fiata
Talento z zabudowami chłodniczymi na
podwoziach platformowych. Ta na Kangoo Maxi Z.E. ma pojemność ładunkową
4 m3. Agregat Vesna Frigo może utrzymać w 0o ładunek o masie do 350 kg.
Energia do 8 h pracy przy 5 otwarciach/h
jest dostarczana przez akumulator ołowiowy, niezależny od baterii trakcyjnej.
Dzięki temu pojazd powinien osiągnąć
zasięg 120 km, po czy następuje 5-godzinne ładowanie.
Chłodniczego Talento z zabudową
o pojemności 7,7 m3 wyposażono w agregat TK e-200 zasilany z alternatora, ale
tylko w razie pilnej potrzeby. Zasadniczym źródłem (a jedynym na postoju)
jest dodatkowa bateria ładowana z sieci
w czasie schładzania ładowni i doładowywana w czasie jazdy.
Elektromobilność nie jest we Francji
domeną wielkich. Na listach sprzedaży
pojawia się także marka Goupil, która

Nie ma obowiązku kupować pojazd chłodniczy,
można wynająć
nawet na sezon
lub weekend
z weselem w rodzinie! A nawet
zostać Ubereatsem z wypożyczonym w Petit
Forestier skuterem-chłodnią.
Firma jest bardzo zawzięta
na rozwiązania
proekologiczne
w podwoziach
i agregatach,
w tym roku przygotowując mieszanki napędów
elektrycznych
w Kangoo Z.E.,
elektryczno-spalinowe w Talento
i gazowo-elektryczne z akumulatorem litowym
w Eurocargo.

G6 to kompaktowy pojazd miejski. Goupil
przedstawił gotowy do uruchomienia prototyp z boksem Libner Palkit o ładowności
ok. 900 kg i pojemności ładunkowej 9 m3.
ulokowała tam w tym roku ponad 500
„wozidełek’ typów G4 i G5. Na SOLUTRANS Goupil pokazał prototypy
nowego elektrycznego pojazdu G6
w dwóch wersjach: z zabudową skrzyniową i jako hakowiec-wywrotkę! Producent
obiecuje także wersję osobową G6 ma
zostać wprowadzony do produkcji pod
koniec 2020 r., dołączy do obecnej oferty

składającej się z mniejszych modeli G2,
G4 i G5. Goupil G6 ma masę całkowitą
2,6 t i ładowność ok. 1200 kg, kabina jest
3-osobowa. G6 będzie wyposażany w
akumulatory litowe o pojemności 15 lub
30 kWh, które można ładować za pomocą
wbudowanej ładowarki 6,6 kW. Maksymalny zasięg jest określony jako 150 km,
maksymalna prędkość 80 km/h.
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Warsztat

Warsztat

Jak utrzymać porządek w warsztacie?

P

rowadzenie warsztatu to nie tylko wykonywanie powierzonych zadań, ale
również dbałość o stanowisko, utrzymanie
porządku, uzupełnianie braków w wyposażeniu. Bez właściwej organizacji łatwo
pogrążyć się w chaosie i tracić czas na
poszukiwanie odpowiedniego narzędzia.
Jak zachować czystość w warsztacie
i zwiększyć efektywność pracy?
Zmiany należy rozpocząć od przywrócenia porządku. Następnie trzeba sprawdzić, jakich narzędzi brakuje, a jakie są
zużyte i wymagają wymiany. Nie powinno
się ich zostawiać „na wszelki wypadek”,
korzystanie ze zniszczonych narzędzi
obniża jakość pracy i może prowadzić do
wypadków. Warto ocenić, czego dokładnie brakuje i przygotować listę. Jak tylko
przywrócimy porządek i pozbędziemy się
zniszczonego wyposażenia, odzyskamy
cenne miejsce i pozbędziemy się błędnego
wrażenia, że wyposażenie warsztatu nie
jest kompletne.
Gdy pierwszy etap porządków mamy za
sobą, dobrze poświęcić trochę czasu na
rozplanowanie rozmieszczenia narzędzi
i zainwestować w pojemniki do ich przechowywania. W warsztacie doskonale
sprawdzą się regały wykonane z metalu,
które nie ulegają uszkodzeniu podczas
eksploatacji. Przechowanie narzędzi na
regałach jest znacznie wygodniejsze niż
w szafach: są dobrze widoczne, można
od razu zauważyć, czego brakuje. Odpowiednio rozstawione regały zajmują niewielką przestrzeń i zapewniają swobodę
ruchu. Układając na nich narzędzia należy
najczęściej używane stawiać najbliżej
stanowiska pracy, dzięki czemu zawsze
będą znajdować się w zasięgu ręki. Warto
ustalić stałe miejsce przechowywania konkretnych przedmiotów i starać się je tam
odkładać. Sprawi to, że praca stanie się
bardziej przewidywalna i komfortowa oraz
zwiększy się jej bezpieczeństwo. „Dobrą
praktyką jest wydzielenie pracownikom
czasu w godzinach pracy na posprzątanie
stanowiska. W ten sposób wszystkie narzędzia trafią na miejsce. Poświęcając pół
godziny dziennie na koniec dnia, gdy pracownicy są zmęczeni i mniej produktywni,

można kilkukrotnie przyspieszyć pracę
w godzinach porannych następnego dnia
oraz zmniejszyć ilość błędów popełnianych podczas pracy. W dbaniu o narzędzia
pomoże także własny komplet dla każdego pracownika. W ten sposób możemy
być pewni, że narzędzia będą w dobrym
stanie. Dodatkowo unikniemy wielu nieporozumień między pracownikami, czy problemów z ustaleniem odpowiedzialności

Würth oferuje system regałowy Orsy budowany z modułów o podstawie 54x35 cm. Elementy otwarte mają wysokość 518 mm, łącząc
je piętrowo można zbudować regał dopasowany do pomieszczenia
i potrzeb. System obejmuje zamykane szafki i segmenty z szufladami.
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za zgubienie czy zniszczenie narzędzia”
– sugeruje Krzysztof Wyszyński, Product
Manager Würth Polska.
Do przechowywania normaliów idealnie
nadają się kasety wyposażone w praktyczne pojemniki lub wkładki z tworzywa
sztucznego. Pogrupowanie w nich przedmiotów sprawia, że łatwiej jest utrzymać
porządek, a przejrzystość ułożenia pomaga w ocenie stanu zaopatrzenia. Przy

zakupie kaset warto wybierać te, które
łączą się ze sobą w moduły. Zajmują one
niewiele miejsca i świetnie sprawdzają się
przy transporcie elementów złącznych
i drobnych części, dzięki czemu można
prawie wszędzie zabrać ze sobą część
warsztatu. „Elementy złączne to duża liczba komponentów, które do magazynowania i transportu wymagają sprawdzonych
rozwiązań, zapewniających przejrzystość
i porządek, tak by wszystko było na swoim
miejscu i w odpowiedniej ilości. Doskonałym rozwiązaniem jest system kaset Orsy
firmy Würth, które są trwałe i odporne
ma uderzenia, dzięki czemu można je ze
sobą łączyć i bezpiecznie transportować”
– podpowiada Jacek Wójcik, Product Manager Würth Polska.
Warte polecenia jest też opisanie narzędzi na półkach. Okazuje się to szczególnie ważne w przypadku zatrudnienia
nowego pracownika, który nie zawsze
pamięta, gdzie co się znajduje i należy
to odłożyć. Etykiety mogą mieć jeszcze
jedno zastosowanie: niektóre marki oferują
klientom systemy, które ułatwiają składanie zamówień za pomocą skanowania.
Przyśpiesza to znacznie zakupy i eliminuje
ryzyko opóźnień z powodu braków magazynowych. „Opracowaliśmy wyjątkowy
system magazynowania produktów Orsy,
który jest dopasowany do indywidualnych

potrzeb klienta. Redukuje on czas obsługi
magazynu i optymalizuje jego przestrzeń.
Co więcej, to w gestii przedstawiciela
Würth jest uzupełnianie zapasów, obsługa
i czyszczenie. Klienci, którzy korzystają
z systemów Orsy, otrzymują etykiety do
podpisywania produktów. Po zeskanowaniu umieszczonych na nich kodów
kreskowych mogą szybko sporządzić
zamówienie i uzupełnić braki w towarze”
– mówi Krzysztof Wyszyński.
Odpowiednia organizacja pracy przekłada się na jej wydajność i komfort.
Systematyczne sprzątanie, konsekwent-

Obok klasycznych wózków warsztatowych Würth proponuje kasety na
narzędzia i części systemu OrsyBull.
Kasety 592x390 mm o różnej wysokości można spinać ze sobą w zestawy
zadaniowe, łatwo przenoszone dzięki
uchwytom lub przewożone na kołowej
podstawie. W warsztacie ustawia się je
na specjalnym stelażu, tworząc regały.
ne odkładanie narzędzi w wyznaczone
miejsce i uzupełnianie braków na bieżąco
pozwoli utrzymać porządek. Właściciele
warsztatów powinni pamiętać, że wygląd
miejsca pracy jest ich wizytówką i wpływa
na ich wizerunek.

Koła Alcoa Ultra ONE dostępne w Europie
Arconic Wheel and Transportation Products ogłasza wprowadzenie na rynek europejski najlżejszego koła do samochodów
ciężarowych Ultra ONE. Najnowszą innowację w ofercie kół Alcoa
umożliwił stop o nazwie MagnaForce. Dzięki wytrzymałości większej o 17% w porównaniu ze standardem branży MagnaForce
umożliwia zmniejszenie masy bez uszczerbku dla wytrzymałości,
dzięki czemu Ultra ONE są najlżejsze i najmocniejsze w swojej klasie. „Nadal odkrywamy koło. Najnowsza innowacja Alcoa Wheels
jest wytrzymała i może posłużyć do ciężkich zadań, ale sama nie
jest ciężka, a przy tym świetnie wygląda. Nasze przełomowe koła
Ultra ONE pomagają flotom zwiększyć ładowność i oszczędność
paliwa, jednocześnie zmniejszając emisję CO2, przyczyniając się
do realizacji ambitnych celów Europy w tym zakresie” - powiedział
István Katus, wiceprezes EMEA w Arconic Wheel and Transportation Products.
Koła Ultra ONE Alcoa oferują znaczące korzyści:
zwiększone obciążenie 4250 kg dla wymiaru 22,5x9,00,
redukcja masy do 1 kg, przyczyniająca się do zmniejszenia emisji
CO2 i zużycia paliwa,
kompatybilność z nabijanymi i przyklejanymi ciężarkami wyrównoważącymi,
kompatybilność z wiodącymi systemami zaworów TPMS.
Nowe koła są dostępne z dodatkową ochroną kołnierza obręczy
Dura-Flange i we wszystkich wykończeniach proponowanych
przez Alcoa: szczotkowane, LvL ONE i Dura-Bright.

Ultra ONE o wymiarze 22,5”x9.00” mogą być zamawiane
w dwóch rodzajach: z otworami pod śruby o średnicy 26 lub
32 mm
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Wokół opony

Wokół opony

Goodyear wprowadza opony OMNITRAC Heavy Duty

Flota Meyer Logistik z Goodyear Total Mobility

Serię opon OMNITRAC Heavy Duty do
samochodów ciężarowych pracujących
w trudnych warunkach charakteryzują
zwiększona trwałość, wydajność, przebieg
i trakcja w każdych warunkach pogodowych. Nowe ogumienie opracowano
specjalnie do wywrotek i innych ciężkich
pojazdów użytkowych pracujących głównie w trudnych nieutwardzonych środowiskach, jak place budowy, kopalnie i kamieniołomy, ale poruszających się także na
krótkich trasach po drogach publicznych.
Opony podlegają gwarancji Goodyear
OMNITRAC. Obejmuje ona przypadkowe
uszkodzenia powstałe w wyniku uderzenia,
które sprawią, że zarejestrowana opona nie
nadaje się do naprawy i dalszego użytkowania. Gwarantuje także bezwarunkową
akceptację karkasu do bieżnikowania.
„W ubiegłym roku wprowadziliśmy na
rynek nowe opony OMNITRAC S & D
opracowane do pojazdów, które pracują
w systemie mieszanym i większość czasu
spędzają na drogach. Z kolei Goodyear
OMNITRAC Heavy Duty to opony do samochodów ciężarowych pracujących głównie
w trudnym terenie, ale także poruszających
się po drogach na krótkich dystansach.
Goodyear ORD to nasza sprawdzona
gama produktów off-road zapewniająca

Ludwig Meyer GmbH & Co. KG specjalizuje się w transporcie towarów wrażliwych
na temperaturę. Rodzinne przedsiębiorstwo zarządza ok. 1,2 tys. samochodów
ciężarowych w Niemczech, Austrii, Rumunii, Szwecji i Czechach. W celu zwiększenia sprawności floty i zoptymalizowania przebiegów Meyer Logistik wybrała
kompleksową propozycję Goodyear Total
Mobility, połączenie najnowszej generacji
opon Goodyear Gen-2, predykcyjnych
rozwiązań cyfrowych i wsparcia ogólnoeuropejskiej sieci serwisowej TruckForce.
Podpisanie umowy poprzedziła szczegółowa analiza zgodności pakietu ze
strategią firmy i specyficznymi potrzebami
floty przewożącej żywność. „Punktualność
i dyspozycyjność są kluczowe w naszych
operacjach. Szczególnie w przypadku
transportu kontrolowanego temperaturowo, każdy przestój pojazdu może wiązać
się ze znacznymi dodatkowymi kosztami”
– podkreślił Christopher Steyer, szef floty
i zarządzania projektami w Meyer Logistik. Jednym z elementów składowych
Goodyear Total Mobility jest Goodyear
TPMS. Wykorzystuje on zaawansowaną
telematykę, w tym opatentowaną technologię predykcyjną, do analizy danych
pochodzących z czujników ciśnienia i temperatury w oponach. Korzystanie z TPMS
Goodyear pozwala przewidzieć nawet
85% potencjalnych awarii: czujniki dostarczają danych w czasie rzeczywistym,
dzięki czemu można zawczasu wykryć
i skorygować stopniową utratę ciśnienia.
Unikalna dla Goodyear TPMS technologia
analizy prognostycznej G-Predict to opracowane przez firmę algorytmy analizujące
potencjalne ryzyko związane z niskim
ciśnieniem powietrza, utratą powietrza
lub innym uszkodzeniem. System wysyła
komunikat ostrzegawczy do kierownika
floty, umożliwiając podjęcie działań obsługowych.
Meyer Logistik wybrała również opony
Goodyear i współpracuje z wybranymi
partnerami z sieci TruckForce. Lokalizacja
i zakres usług świadczonych przez usługodawców są precyzyjnie dostosowane do
potrzeb floty. Wykwalifikowani partnerzy
TruckForce wspierają zarządzanie oponami i przeprowadzają kwartalne kontrole
floty w różnych bazach Meyer Logistik.
W ramach nowego kontraktu montują również TPMS Goodyear w naczepach i opony KMAX zoptymalizowane pod kątem

doskonałą trakcję w najbardziej ekstremalnych warunkach” – powiedział Maciej
Szymański, dyrektor marketingu ds. opon
użytkowych Goodyear w Europie. Nowe
opony OMNITRAC Heavy Duty radzą sobie
z ostrymi kamieniami, mokrymi nawierzchniami i błotnistymi drogami, a także stromymi zboczami i wybojami, jak również w zastosowaniach wymagających wysokiego
momentu obrotowego. Przykładem jest
ogumienie na oś sterującą w pojazdach
z napędem hydrodynamicznym.
OMNITRAC Heavy Duty oferują doskonałą trakcję w trudnych warunkach pracy
mieszanej w połączeniu ze zwiększoną
efektywnością paliwową i łącznością.
Dzięki technologii DuraShield zapewniają
zrównoważone osiągi z naciskiem na wytrzymałość, celem jest długa żywotność
bieżnika. W porównaniu z poprzednimi
oponami OMNITRAC MSS II i MSD II zapewniają większą odporność na wbijanie
kamieni i uszkodzenia mechaniczne oraz
trwałość, podczas gdy opór toczenia
i efektywność paliwowa są utrzymane lub
poprawione. Symbol 3PMSF oznacza lepsze osiągi zimowe i zgodność z przepisami
dla opon zimowych.
Opony OMNITRAC S & D Heavy Duty
uzupełniają linię OMNITRAC MST II 385/65

Technologia DuraShield wykorzystuje specjalną
górną warstwę
opasania zapewniającą dodatkową odporność na
uszkodzenia karkasu i korozję, co
przekłada się na
lepszą podatność
na bieżnikowanie.

Obecnie są wprowadzane najbardziej popularne rozmiary
OMNITRAC Heavy Duty używane w trudnych warunkach
drogowych i terenowych: 12R22,5, 13R22,5 i 315/80 R22,5.
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R22,5 i 445/65 R22,5 do naczep, która zapewnia długie przebiegi i zwiększoną przyczepność w zastosowaniach drogowych
i terenowych. Charakteryzuje się przy tym
doskonałą odpornością na uszkodzenia
i stabilnością.
Prawidłowa obsługa i monitorowanie
opon w czasie rzeczywistym ma kluczowe znaczenie dla zachowania mobilności
w trudnych warunkach. Wydajność nowej
serii OMNITRAC Heavy Duty może być
jeszcze bardziej zoptymalizowana, zwłaszcza w odległych lokalizacjach i trudnych
warunkach, przez system Goodyear TPMS.
Dzięki zaawansowanej telematyce i unikalnemu algorytmowi Goodyear to mobilne
rozwiązanie monitoruje opony i wysyła
natychmiastowe ostrzeżenia, jeśli ciśnienie
lub temperatura w nich nie są akceptowalne. Pozwala to wydłużyć o 15% czas
pracy i zmniejszyć o 85% liczbę wypadków
spowodowanych problemami z oponami.
Wszystkie opony OMNITRAC opracowano zgodnie z koncepcją wielu żyć, nadają
się do pogłębiania i bieżnikowania.
Podobnie jak wszystkie ostatnio wprowadzane opony ciężarowe Goodyear,
OMNITRAC Heavy Duty mają identyfikację
radiową (RFID). Łączność z systemami
zarządzania ogumieniem i śledzenia jest
zapewniona przez chip w oponie. Symbol
RFID umieszczony na ścianie bocznej
odstrasza złodziei, ponieważ ogumienie
można śledzić.

Niezależnie od miejsca i warunków dostawy, latem, zimą, dniem czy nocą, opony
Goodyear KMAX Gen-2 sprawdzają się w wymagających zastosowaniach. Większość
dostaw Meyer Logistik jest wykonywana z terminali spożywczych do detalistów, często
zlokalizowanych w centrum miasta, gdzie trasy wymagają najeżdżania na krawężniki.
przebiegu. „Wybraliśmy Goodyear jako
naszego nowego partnera w dziedzinie
mobilności, ponieważ system TPMS nie
jest oddzielnym rozwiązaniem, lecz częś

cią kompleksowej oferty” – podsumowuje
ekspert ds. logistyki.
W najbliższych miesiącach Meyer Logistik będzie dysponowała około 1,6 tys.
pojazdami wyposażonymi w 2. generację
opon Goodyear. Nowe pojazdy są zamawiane bezpośrednio z KMAX Gen-2.
Najnowsza generacja została zoptymalizowana pod kątem wydłużenia przebiegu nawet w trudnych warunkach pracy. Oprócz
wysokiej odporności na uszkodzenia,
trwałość ma również ogromne znaczenie
ze względu na siły działające na oponę
podczas manewrowania. Opony można
łatwo zidentyfikować za pomocą identyfikatora RFID i podłączyć do systemu
zarządzania.
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W URBY połączono niską emisję oraz zwrotność, funkcjonalność i niskie TCO
w miejskim transporcie.

PKM Tychy zmierza do floty gazowej
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach postawiło w planach rozwojowych na gaz
ziemny. Nie oznacza to, że Tychy nie lubią prądu: tę stronę niskoemisyjnego transportu zaspokaja
trolejbusami używanymi przez miejską spółkę TLT.
PKM ma z kolei bardzo długie i dobre
doświadczenia z zasilaniem gazowym,
zaczynając od LPG. Przejście na CNG
także zakończyło się sukcesem, również
finansowym, eksploatacja autobusów na
gaz naturalny okazała się wyraźnie tańsza
niż diesli. W rezultacie przedsiębiorstwo
zamierza do 2024 r. wycofać autobusy
dieslowskie, zastępując je gazowymi
w całej flocie. Będzie to jedyny w Polsce
przewoźnik z taborem wykorzystującym
wyłącznie gaz naturalny.
Ten proces zaczął się od minibusów
i choć była to część wymagająca najmniejszych nakładów, jest najciekawsza
od strony technicznej. Mając już wcześ
niej do czynienia z gazowymi minibusami,
ogłaszając przetarg na 10 nowych PKM
postawiło bardzo wysokie wymagania
co do zasięgu na jednym tankowaniu:
400 km! Ponieważ tyle nie przejedzie
w mieście żadna typowa konstrukcja,
producent autobusów firma MMI we
współpracy z IVECO Poland przygotował
dla tego klienta specjalną wersję 72C
URBY CNG na bazie Daily Natural Power.
Minibusy dla PKM Tychy zabudowano
na podwoziach IVECO Daily 70C o rozstawie osi 4350 mm. Zamiast fabrycznych
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stalowych butli w podwoziu umieszczono na dachu, pod tworzywową osłoną,
3 lekkie kompozytowe zbiorniki na sprężony gaz ziemny o pojemności wodnej 158
litrów każdy. Dzięki zwiększonej do ok.
95 Nm3 (71 kg gazu) pojemności butli CNG
i niskiemu zużyciu paliwa, które wyniosło
18,1 kg/100 km, zasięg na jednym tankowaniu sięga wymaganych 400 km i URBY
mogą obsługiwać każdą linię w Tychach.
Zakłada się tam przebieg roczny ok.
75 tys. km.
Minibusy mieszczą 32 pasażerów,
w tym 10 na miejscach siedzących. URBY
mają dwoje drzwi pasażerskich: przednie pojedyncze, tylne dwuskrzydłowe
z obniżoną podłogą i rampą wjazdową
dla wózków inwalidzkich i dziecięcych.
Dwa rozkładane siedzenia są dostępne
z poziomu niskiej podłogi. Wnętrze jest
monitorowane i klimatyzowane.
Daily Hi-Matic Natural Power to pierwszy lekki pojazd użytkowy CNG z 8-stopniową skrzynią automatyczną. Samochód
jest wyposażony w silnik F1C o pojemności 3 l i mocy 136 KM, rozwijający moment obrotowy 350 Nm, porównywalny
z dieslami. Produkowany specjalnie do
samochodów dostawczych, silnik jest

wytrzymały i dobrze przystosowany do
specyfiki eksploatacji. Emisja cząstek
stałych i NOx jest mniejsza o odpowiednio 76% i 12% w porównaniu z dieslem
IVECO o tej samej pojemności. W rzeczywistych warunkach jazdy w cyklu
miejskim emisja CO2 jest o 3% mniejsza;
zestawienie silnika CNG ze skrzynią
biegów Hi-Matic zwiększa tę różnicę do
5%. W przypadku zastosowania biogazu
redukcja emisji CO2 może sięgać 95%.
Daily Hi-Matic Natural Power charakteryzuje się również doskonałą ekonomiką
pod względem zużycia paliwa, zapewniając 2,5% oszczędności w rzeczywistych
warunkach jazdy miejskiej w porównaniu
z Daily CNG wyposażonym w manualną
skrzynię biegów.
Niższa cena CNG w porównaniu
z olejem napędowym przekłada się na
bardzo konkurencyjne koszty eksploatacji w przeliczeniu na kilometr. Biorąc
pod uwagę wszystkie czynniki, jak cena
paliwa, wydajność silnika i wartość energetyczna gazu ziemnego, stosowanie
tego paliwa może przynieść nawet 35%
oszczędności w porównaniu z użytkowaniem samochodu z silnikiem wysokoprężnym. Jest to zatem ekonomicznie zrów-

Gazowe minibusy wyposażono w system informacji pasażerskiej, fotele Ster, dwa
gniazdka USB.
Umowę podpisano w sierpniu ub. roku, jeden Urby CNG został wyceniony na ok.
630 tys. zł netto. Cała dziesiątka zaczęła pracę w lipcu, niestety wkrótce jeden
z minibusów został poważnie uszkodzony. Kierowca próbował skrócić sobie drogę
na przystanek początkowy, jadąc pod zbyt niskim wiaduktem!

noważone rozwiązanie dla przewoźników.
IVECO Daily Hi-Matic Natural Power jest
również cichy w porównaniu ze swoim
dieslowym odpowiednikiem, lepiej nadaje
się na nocne linie miejskie.
Wraz z Daily Hi-Matic Natural Power
użytkownik otrzymuje aplikację BUSINESS UP ułatwiającą pracę kierowcy
i zarządzanie pojazdem.
Stanisław Zdrojewski, prezes MMI
Sp. z o.o., dodaje: „Nasz zakład produkcyjny we Włynkówku od lat współpracuje
z IVECO w projektach autobusów miejskich na podwoziach Daily. Doceniamy
rozwiązania technologiczne marki IVECO,
będącej niekwestionowanym liderem
w napędach CNG i w tej klasie autobusów. IVECO URBY to autobus łączący
w sobie niewielkie rozmiary z wielkimi
możliwościami. Jest niebywale zwrotny,
dzięki czemu prowadzenie jest łatwe
i komfortowe nawet na wąskich i krętych
drogach. Bogato wyposażony w systemy zwiększające bezpieczeństwo,
a jednocześnie oszczędny i opłacalny,
szczególnie przy zastosowaniu zasilania
sprężonym gazem ziemnym.”
W przyszłym roku, w ramach tego
samego projektu współfinansowanego
ze środków unijnych, do PKM trafią 24
gazowe przegubowce MAN Lion’s City
i 20 solowych Autosanów 12LF Sancity.
W wymaganiach przetargu zapisano
dostosowanie do zasilania biogazem,
ponieważ przedsiębiorstwo ma chęć
zagospodarować biometan wytwarzany
z odpadów pochodzących z miejskiej
oczyszczalni ścieków. Obecnie jest on
wykorzystywany do ogrzewania i produkcji energii do celów komunalnych.
Oczyszczony i wzbogacony, mógłby
całkowicie zaspokoić potrzeby przewoźnika. Wprowadzając ekologiczne pojazdy,
cenione na Górnym Śląsku, PKM Tychy
zdobywają przewagę nad konkurencją.

55

AUTOBUSY

AUTOBUSY

Setka gazowych Solarisów dla Tallina
Solaris Bus & Coach S.A. zwyciężyła
w ogłoszonym w Tallinie przetargu na 100
autobusów zasilanych CNG. Przewoźnik
Tallinna Linnatranspordi AS zamówił 60
Urbino 12 i 40 przegubowych Urbino 18. To
drugi co do wielkości jednorazowy kontrakt
na pojazdy tego typu, jaki wygrał polski
producent. Przetarg o łącznej wartości 27
mln euro zostanie zrealizowany między
wrześniem a listopadem 2020 r.
Sercem nowych pojazdów w obu
wersjach będzie silnik gazowy o mocy
239 kW wyposażony w funkcję zimnego
startu, ułatwiającą rozruch przy niskich
temperaturach. Układ napędowy uzupełni
automatyczna skrzynia biegów. Zestaw 5
butli magazynujących CNG, o pojemności
315 litrów każda, znajdzie się na dachu
w części czołowej. Zamówione pojazdy
wyróżnia duża pojemność pasażerska.
Urbino 12 zmieści ponad 80 osób, w tym 31
na miejscach siedzących (12 dostępnych
z niskiej podłogi). Urbino 18 zabierze 150
osób, z czego 41 zajmie miejsca siedzące.
W pojazdach przegubowych 16 siedzeń nie
ma podestów, ułatwiając zajęcie miejsca
osobom o ograniczonej mobilności. Obie
wersje zostaną wyposażone m.in. całopojazdową klimatyzację i podwójne gniazda
USB w każdym rzędzie (w Urbino 12 będzie ich 17, w wersji przegubowej aż 22).
W wyposażeniu znajdą się również system
informacji pasażerskiej z wewnętrzną i zewnętrzną zapowiedzią głosową oraz monitoring składający się z 5 kamer wewnętrznych, kamery kierunku jazdy i cofania.
Producent zastosuje również system
detekcji i gaszenia pożaru i układ umożliwiający nadzór nad ilością tankowanego
i zużytego paliwa. Z myślą o bezpieczeństwie kierowców zdecydowano się na
kabiny typu zamkniętego.
Ekologiczne Solarisy są znane w estońskiej stolicy od 2002 r., polski producent
dostarczył do Tallina ponad 50 trolejbusów
Trollino.

Deniss Boroditš (CEO TLT) i Javier Calleja (CEO Solaris Bus &Coach S.A.). na uroczystości podpisania kontraktu.

Staruszkowi należą się życzenia: minęło prawie 140 lat od pionierskich prób p. von Siemensa z pojazdem
elektrycznym czerpiącym prąd z napowietrznej linii za pomocą wózka toczącego się po przewodach.
Pomysł nie przyjął się, ale nazwa pochodząca od wózka (trolley) pozostała. Trolejbus jaki znamy, czyli
z pantografem, zaczął jeździć w 1901 r. w pod Dreznem.

Dzięki realizacji tego zamówienia Estonia zostanie 14 europejskim państwem,
do którego Solaris dostarczy autobusy
CNG.
Dotychczas blisko 1,2 tys. niskoemisyjnych Urbino CNG trafiło na ulice, poza
rodzimym rynkiem producenta, w: Niemczech, Norwegii, Szwecji, Czechach,
Włoszech, Holandii, Hiszpanii i Francji.

Węgierskie miasto Paks zamówiło w Solarisie 10 autobusów elektrycznych: 6 Urbino 12 electric i 4 Urbino 8,9 LE electric wraz z 5 ładowarkami stacjonarnymi. Łączna wartość kontraktu, obejmującego elektrobusy, ładowarki i obsługę posprzedażową, wynosi 4,7 mln euro.
Urbino 12 electric zabiorą blisko 70 osób, w tym 28 siedzących. Będą wyposażone m.in. w nowoczesną klimatyzację z funkcją grzania
dachowego i gniazda USB do ładowania urządzeń mobilnych. Producent zamontuje także system informacji pasażerskiej, w skład którego
wejdą tablice kierunkowe i wewnętrzne wyświetlacze LED, system monitoringu wizyjnego i detekcji/gaszenia pożaru oraz zamkniętą kabinę
kierowcy. Napęd będzie stanowić centralny silnik o mocy 160 kW, energię zapewnią baterie typu Solaris High Energy o pojemności 250 kWh,
ładowane przez złącze plug-in. Mniejsze z zamówionych elektrobusów zmieszczą ponad 40 osób, w tym 24 siedzące. Do napędu również
posłuży silnik centralny o mocy 160 kW, Urbino 8,9 LE będą wyposażone w baterie High Energy o pojemności 200 kWh ładowane plug-in.
Autobusy elektryczne dla Paks są jednocześnie pierwszymi elektrobusami Solaris na Węgrzech. Do tej pory polski producent dostarczył tam
niemal 150 pojazdów, w tym blisko 100 trolejbusów. Węgry są 18 europejskim krajem, do którego Solaris dostarczy Urbino electric.
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Trolejbus (niech) żyje!

Jakby dla uczczenia tej daty, Solaris
wyprodukował swoje pierwsze trolejbusy
Trollino w 2001 r. dostarczając 4 do Gdyni. W ciągu tych stu lat nastąpiło jednak
wiele wydarzeń w różny sposób wpływających na popularność tego środka
transportu w Polsce i w Europie. Gdynia
otrzymała linię trolejbusową w 1943 r.
jako „prezent” od okupanta, który musiał
przewozić robotników do stoczni, znajdującej się wtedy poza zasięgiem alianckich
bombowców. Paliwa do autobusów już
brakowało, a zasilanie Holzgasem nie
rozwiązywało problemu równie dobrze,
jak trolejbusy. Nie był to wielki teutoński
wkład w cywilizowanie Wschodu, bo
w okresie międzywojennym trolejbusy
jeździły w kilku polskich miastach.
Po przesunięciu granic miast z trakcją
trolejbusową nawet nam przybyło, ale
w większości nie dotrwała ona obecnych
czasów. Kilka wycofało się z „trajtków”
już w okresie transformacji, np. ostatnia
linia w Warszawie, łącząca Piaseczno
z centrum, została zlikwidowana w połowie lat 90. W całej Polsce z trolejbusami
zostały tylko Gdynia, Lublin i Tychy, ale tu
przyszłość trolejbusów wydaje się raczej
niezagrożona. Są to przecież pojazdy
elektryczne, a zatem ekologiczne, a nie

muszą wozić ciężkich i drogich baterii!
Budowa linii trolejbusowej jest znacznie
tańsza niż tramwajowej ze względu na
brak torowiska, choć koszt samej sieci
trakcyjnej już nie jest konkurencyjny, bo
z tego samego powodu trzeba puszczać
dwa przewody.
To one, i duża awaryjność pojazdów,
spowodowały długi okres trolejbusowej
zapaści. Każda usterka powodowała
blokowanie komunikacji wzdłuż całej
linii, póki zepsuty trolejbus nie został
odholowany, ponieważ nie mogą one
wyprzedzać się na trasie – a przynajmniej
tak się wtedy wydawało. Każda praca
drogowców wzdłuż linii zmuszała do zawieszania kursów, bo trolejbusy nie mogą
zjechać na objazd – a przynajmniej tak
dawniej uważano…
Trakcja i jej utrzymanie są i będą drogie,
przyznają to także w Gdyni, ale problemy z niezawodnością pojazdów i ich
przywiązaniem do przewodów zostały
wyeliminowane raz na zawsze, gdy do
akcji wkroczył Solaris. Krzysztof Olszewski miał nosa także pod tym względem:
nim jeszcze na dobre przyjęły się Urbino,
do oferty weszły także Trollino, trolejbusy
niskopodłogowe. To była nowość na
rynku, natychmiast dostrzeżona przez

miasta wierne temu środkowi transportu.
W zależności od ich specyfiki, tj. sposobu
zasilania, dobierano polskich lub zagranicznych partnerów dostarczających
napęd elektryczny. W rezultacie autobusy oznakowane jamnikiem na smyczy
podbiły rynek europejskie, Solaris jest tu
zdecydowanym nr 1, dostarczając dotąd
w sumie 1342 pojazdy do ponad 50 miast
w 17 krajach. Liczącymi się graczami są
jeszcze szwajcarski Hess, Skoda (korzystająca z bolechowskich nadwozi) oraz
Irisbus, ale nasz producent ma największy
udział i spory portfel zamówień.
Kolejny znaczący krok w historii wywołało nieduże zamówienie szwedzkiej
Landskorony: tamtejszy przewoźnik
zażyczył sobie dodatkowe zasilanie akumulatorowe, używane na terenie zajezdni,
by ułatwić obsługę. Pomyślne wykonanie
zadania skłoniło do zaproponowania takiego rozwiązania na linie. Trolejbusy dostarczone w 2006 r. do Rzymu były pierwszymi wyłącznie elektrycznymi Trollino nie
przywiązanymi do sieci. W innych miastach stosowano generatory z dieslami,
ale wszystkich przebiła Ryga zamawiając
range extendery z wodorowym ogniwem
paliwowym umożliwiającym przejechanie
nawet 100 km bez zasilania z trakcji.
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PKT Gdynia przewozi blisko 30% pasażerów korzystających z transportu miejskiego w Gdyni i Sopocie, więc każda
usterka techniczna może poważnie zagrozić mobilności mieszkańców. Dlatego
cała flota jest starannie utrzymywana
pod względem technicznym w zajezdni
trolejbusowej zbudowanej w ramach
pierwszego projektu rozwojowego. Place
parkingowe są zadaszone, stałe miejsce
mają tam pieczołowicie przechowywane
trolejbusy z poprzedniej epoki: Skoda
Tr9, od której zaczęła się nowoczesna
komunikacja trolejbusowa w Gdyni,
Jelcz 120MTE i oczywiście „Ziutek”.
Najstarszy i wciąż jeżdżący eksponat to
Suarer z 1957 r.
Obiekt zajezdni mieści warsztaty z kanałowymi stanowiskami
obsługowymi, myjnię i lakiernię: szkody komunikacyjne są
usuwane we własnym zakresie.
Gdynia przewodzi!
Gdyńskie PKT jest największym i najbardziej zdeterminowanym użytkownikiem trolejbusów w Polsce. W latach
powojennych przez jego tabor przewinęły się liczne marki niemieckie, włoskie,
czeskie i radzieckie o historycznych już,
choć pieknych nazwach: Henschel, Büssing, Macchi... Nie znaczy to wcale, że
było im tu łatwo. Jak w innych miastach
komunikacja miejska musiała walczyć
o przetrwanie z indywidualną. To skłania
do oszczędności; im droższy środek
transportu, tym trudniej mu się utrzymać
i w latach 90. nie brakowało głosów, że
najlepiej pozbyć się kłopotliwej mieszanki
przestarzałych pojazdów i sieci też w nie
najlepszym stanie.
Ale Gdynia, rozciągnięta wzdłuż Wybrzeża, ma układ sprzyjający obsłudze
za pomocą jednej długiej linii. Analizując
rozmieszczenie mieszkańców miasta
stwierdzono, że 77% z nich ma nie więcej niż 5 minut marszu do najbliższego
przystanku trolejbusowego. Większość
z nich ma też zdecydowanie dobrą opinię
o komunikacji za pomocą cichych i płynnie przyspieszających pojazdów. Podjęto
strategiczną decyzję, by zachować trolejbusy i konsekwentnie je modernizować, na początku wykorzystując własne
doświadczenia i zaplecze do produkcji
na drodze konwersji pozyskanych autobusów spalinowych.
Po wstąpieniu do UE nie od razu było
łatwiej, wiele wysiłku wymagało przekonanie dysponentów środkami unijnymi,
że trolejbusy wpisują się w projekty
związane z alternatywnymi napędami. Gdy to się udało, ruszyły dobrze
zaplanowane, długofalowe prace nad
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modernizacją infrastruktury zasilania
i obsługi. Już w 2005 r. zbudowano nową
zajezdnię trolejbusową, unowocześniono
sieć i kupiono kolejnych 10 Trollino. Następnym krokiem, rozpoczętym w 2010 r.
była przebudowa i komputeryzacja sieci
trakcyjnej, która ma teraz długość 90 km
i może być wzorem dla każdego miasta
chętnego unowocześnić lub wprowadzić
trolejbusy. Zbudowano wtedy Centrum
Zdalnego Sterowania Podstacjami,
umożliwiające całodobowy nadzór nad
całą siecią z jednego miejsca. Reakcja

„Jesteśmy dumni
z tego, że możemy
być partnerem tak
świetnie zorganizowanego i działającego przewoźnika, jak
PKT Gdynia. Z przyjemnością słucha się
historii jego sukcesu”
– powiedział Javier
Calleja, CEO Solaris. Jego zadaniem
będzie zintegrowanie polskiej firmy
z Grupą CAF tak, by
wyciągnąć wszelkie
korzyści z synergii
technologicznych,
wejść na nowe rynki
i nie dać się rosnącej
konkurencji.

na każdą nieprawidłowość czy awarię jest
natychmiastowa. Stosując odzysk i magazynowanie w superkondensatorach
energii hamowania zmniejszono koszty,
a przyjęte rozwiązanie spinania podstacji
zapewnia sprawne ruszanie kilku trolejbusów na jednym odcinku naraz, gdy pobór
mocy jest największy.
Jednocześnie rosła trolejbusowa flota,
która po dostawie 30 Trollino zakończonej
w połowie roku sięgnęła 103 szt. W tej
liczbie jest czwórka oldtimerów z własnej
floty lub ściągniętych z innych miast,

wszystkie na chodzie i używane przy
specjalnych okazjach. To też świadczy
o przywiązaniu PKT do idei. Co ważniejsze, większość pojazdów ma dodatkowe
zasilanie akumulatorowe, które już nie
jest traktowane jako awaryjne. Zmianę
statusu umożliwiło wprowadzenie baterii
litowo-jonowych o większej pojemności;
w starszych pojazdach wymieniono na
takie stosowane wcześniej akumulatory
Ni-Cd. Umożliwiło to zwiększenie zasięgu
poza siecią o rząd wielkości. W poszczególnych generacjach jest to od kilkunastu
do ponad 30 km, a tym samym sięgnięto
liniami trolejbusowymi do nowo powstałych osiedli i centrów biznesowych, nie
dodając przewodów, które ozdobą nie są.
Po ponownym połączeniu z siecią
w dobrze przygotowanych miejscach
i pod okiem kamery baterie są ładowane
w czasie jazdy. Tak działa obecnie 70%
trolejbusowej floty Gdyni, obsługując
praktycznie całe miasto, aż po Sopot.

Jest też dyspozytornia, a z niej stały
wgląd w pozycję
pojazdów, można
szybko reagować
na problemy. Nie
ma wśród nich kłopotów z kierowcami, łatwiej znaleźć
chętnych, niż do
kierowania autobusami dieslowskimi.
Centrum Zdalnego Sterowania Podstacjami nadzoruje zasilanie sieci trakcyjnej,
ale jak! Nowoczesna, rozproszona sieć jest zabezpieczona na wszelkie przypadki,
łącznie ze zdublowaniem dopływu energii. Większość gdyńskich trolejbusów ma
dodatkowe baterie, więc awaria trakcji nie powoduje natychmiastowego paraliżu.

Z baterii, sieci czy ogniwa,
aby na prąd!
Z okazji zakończenia tak znaczącej dostawy trolejbusów Solaris zwołał w Gdyni
międzynarodową konferencję prasową.
Był to okres gorący dla branży, tuż po
spotkaniu UITP, gdzie padały liczne deklaracje dotyczące rychłej elektryfikacji
transportu publicznego w miastach. Ten
kierunek potwierdził na spotkaniu prezes
Solarisa Javier Calleja, zwracając uwagę
na przewagę, jaką dało wcześniejsze
rozpoczęcie prac i wprowadzenie autobusów zasilanych bateryjnie do wielu miast
o różnych wymaganiach co do zasięgu
czy sposobu ładowania. Był to argument,
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Wraz letnią dostawą w Gdyni po raz
pierwszy pojawiły się przegubowe Trollino i to od razu 16. Każdy mieści 171
pasażerów, w tym 45 siedzących. Ale
gdzie jest sieć i pantograf? Nowe Solarisy
mogą zasięg aż 30 km na zasilaniu bateryjnym i dzięki temu wjechać na skwer
Kościuszki, gdzie trakcji raczej nie będzie.
który zachęcił hiszpańską CAF Group do
kupienia polskiej firmy, doskonale uzupełniającej jego ofertę pojazdów szynowych.
Solaris jest wiceliderem rynku autobusów elektrycznych zliczając już dostarczone pojazdy, a liczba zamówień
wzrasta, gdyż europejscy rywale próbują
dopiero teraz go dogonić. Z zaplanowanych na ten rok 1,6 tys. autobusów
36% będzie miało napęd alternatywny,
ale w ciągu 10 lat ten podział może być
zupełnie inny: nawet 60% autobusów
miejskich będzie musiało wykazać się
niską lub zerową emisją.
Przewagą Solaris jest także to, że może
potwierdzić każde zapytanie, od autobu-

sów typu „mild hybrid” po pełne elektryki,
a nawet pojazdy z ogniwem wodorowym.
Diesli też nie odsyła na siłę do lamusa.
Nie można jednak zasiąść na laurach,
o rosnący rynek będą walczyć zarówno
konkurencji europejscy, jak i Chińczycy

Technicznym mózgiem Solaris jest wiceprezes Dariusz
Michalak, związany z firmą niemal od jej początków. W Gdyni
opowiadał dużo o największym osiągnięciu ostatnich miesięcy,
jakim jest wodorowy Urbino 12 hydrogen. To niszowy produkt,
ale jest w Europie kilka miast położonych obok elektrowni
wodnych, które mają nadwyżki energii i mogą użyć jej do
elektrolizy – jak w Bolzano. Nie kojarzymy hydroelektrowni
koło Gdyni, ale miasto należy do wodorowego klastra i też
przymierza się do autobusów na ogniwa.
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dysponujący zakładami i centrami BR
w Europie.
Trolejbus z przyszłością, czy bez?
Odpowiedź jest teraz tak samo trudna, jak wszelkie rozważania o dalszych

„Supertrolejbus” jest zbudowany jak bateryjny, różnicą jest przetwornica separacyjna, oddzielająca fizycznie zasilanie trakcyjne od autobusu,
i lepsza izolacja. Całość jest lżejsza, tańsza i prostsza w utrzymaniu
niż typowy „trajtek”.
losach elektromobilności. W Europie
trolejbusy jeżdżą w 91 miastach i jest
ich ok. 5 tysięcy, czyli jest to rynek potencjalnie duży, ale nie do końca pewny.
Nawet zakochana w trolejbusach Gdynia
planuje kupienie autobusów hybrydowych i bateryjnych, ale nie zamiast nich,
tylko eliminując diesle. Równolegle drugi
główny miejski przewoźnik PKM używa
autobusów zasilanych CNG. I w tym
przypadku Solaris chce być gotowy na
wszelkie życzenia, opracowując konstrukcje o inaczej rozwiązanym zasilaniu
oraz całkiem nowe platformy.

Zamówienie z Gdyni, którego częścią
było przekazanie 30 Trollino, obejmuje
także 6 „supertrolejbusów”, w których
wykorzystano najlepsze z elektrobusów
i trolejbusów. Z tych pierwszych pochodzi cały układ napędowy i baterie LTO ze
sporym zasobem energii: 87 kWh. Silnik
jest centralny, ale będzie można w przyszłości zastosować także silniki zabudowane w osi, ponieważ w układzie zasilania
pantograf jest odizolowany od autobusu
przetwornicą separacyjną. Mówiąc po
ludzku, nie ma żadnego bezpośredniego
połączenia, które mogłoby narazić pasażerów na porażenie. W związku z tym
typowa izolacja trolejbusu ogranicza się
do obszaru stopni na wypadek spadnięcia przewodów.

Zamiast tramwaju, na
wszelkie trasy o dużych potokach pasażerskich, także
w miastach o pagórkowatym ukształtowaniu terenu:
Trollino 24. Trójczłonowy
trolejbus mieści nawet
200 pasażerów, w tym
52 siedzących, szybko
„przepływających” przez 5
podwójnych drzwi. Takie
wnętrze wymaga psychicznego przygotowania do
widoku długiego tunelu.

Spotkanie było także okazją do zaprezentowania nowego
składu zarządu, do którego dołączył Petros Spinaris jako
wiceprezes odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. Z Solarisem jest związany od ponad 10 lat, więc jest to tylko
zmiana szczebla. „W ubiegłym roku wyprodukowaliśmy
1260 autobusów, na ten planujemy 1600” – szczycił się na
spotkaniu. Wielkie kontrakty rozpoczęte w 2019 r. to m.in.
90 autobusów elektrycznych dla Berlina, 330 dla Mediolanu
(w tym 80 trolejbusów), 130 dla Warszawy. Inne zamówienia
trolejbusowe to 18 Trollino dla Modeny i Parmy, 22 dla St.
Etienne, wszystkie z dodatkowymi bateriami zapewniającymi
autonomiczność.
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Debiut trolejbusów Solaris w Norwegii

Pojazd o długości 24 m był sensacją w Gdyni i dużym wydarzeniem dla polskiego
przemysłu autobusowego, jako pierwszy taki. Jest jednak kilka miast w Szwajcarii,
gdzie to widok powszedni i nowy pomysł Solarisa może wstrzelić się w czas wymiany, lub skłonić inne metropolie do rozważenia podwójnego przegubowca na prąd
z sieci, z baterii lub na chwilę - z hybrydy.
Pojazd porusza się przy zasilaniu trakcyjnym, ale zasięg poza siecią wynosi aż
75 km, a po powrocie baterie ładują się
w trakcie jazdy. Technologia LTO umożliwia ładowanie dużą mocą, więc na odcinku pod przewodami można odzyskać
tyle energii, by bez obaw wypuścić się
po raz kolejny na linie, które dotąd mogły
obsługiwać tylko autobusy z dieslami.
Bez dodatkowych ładowarek, ta szóstka
będzie jeździć 50/50 na sieć i baterie.
Trolejbus nie powiedział także ostatniego słowa jako sposób na obsługę tras
o bardzo dużym natężeniu ruchu. Tworzenie nowej platformy autobusów Solaris
zaczęto właśnie od 2-przegubowego
Trollino o długości 24 m, a jego próby,
jeszcze bez pasażerów, od Gdyni. Mieszczący 200 osób pojazd można by wpro-

wadzić na linie typu BRT, przy zasilaniu
z sieci, hybrydowym lub w pełni elektrycznym. W każdym przypadku napędzane są
dwie osie, dwoma silnikami (partnerem
przy osprzęcie był Cegelec). W Trollino
24 są one zasilane z trakcji, zastępowanej
energią z akumulatorów o pojemności
58 kWh, by i on mógł robić „skok w bok”,

lub nie tarasować ulicy, gdy na górze zabraknie napięcia. Jazdy testowe w Gdyni
służyły do sprawdzenia pomysłu na
pojazd, w którym trzeba zapanować nad
samodzielnością każdego z 3 członów
i skłonić je do poruszania się w kręgu wytyczonym przez przepisy i co ważniejsze
ronda. (WK)

Elektryczne Solarisy już jeżdżą w Poznaniu
Pierwsze Urbino electric zamówione
przez MPK Poznań w grudniu ub. roku
zostały włączone do regularnego ruchu
liniowego. Na mocy umowy między MPK
Poznań a Solaris Bus & Coach do Poznania
zostanie dostarczonych 21 elektrobusów:
15 przegubowych Urbino 18 electric i 6
Urbino 12 electric. W pierwszej kolejności
do stolicy Wielkopolski trafią autobusy
dwuczłonowe, zakończenie realizacji całego kontraktu jest planowane na luty 2020 r.
Przyjazne środowisku autobusy, na które
zdecydował się poznański przewoźnik, zostaną wyposażone w baterie Solaris High
Power, w 12-metrowych Urbino o pojemności 116 kWh, w przegubowych 174 kWh.
Baterie będą przystosowane do szybkiego
i częstego ładowania prądem o mocy
nawet 560 kW zarówno przez pantograf
umieszczony na dachu, jak i przez wtyczkę.
Elektrobusy dla Poznania będą mieć gniazda ładowania plug-in po obu stronach,
co ułatwi uzupełnianie energii z tej samej
ładowarki w kilku pojazdach jednocześnie.
Poznańskie autobusy elektryczne są wyposażone w system informacji pasażerskiej
składający się z m.in. czytelnych tablic kierunkowych, wewnętrznych wyświetlaczy
LED i głosowej zapowiedzi przystanków.
Z myślą o osobach niedowidzących przyciski dodatkowo oznaczono w alfabecie
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Solaris Bus & Coach dostarczy 10
przegubowych trolejbusów Trollino 18 do
Bergen, drugiego co do wielkości miasta
w Norwegii. Nazywane „bramą do fiordów”
miasto, znajdujące się na liście światowego
dziedzictwa UNESCO, jest jedynym w Norwegii i jednym z 2 w Skandynawii, w których zachowano komunikację trolejbusową.
Zgodnie z umową z przewoźnikiem
Keolis Norge AS, której łączna wartość to
8 mln euro, dostawy Trollino 18 do Norwegii rozpoczną się we wrześniu 2020 r. Na
grudzień przyszłego roku jest planowane
rozpoczęcie obsługi jedynej zachowanej
w Bergen linii trolejbusowej o długości
7,5 km. „Jestem bardzo szczęśliwy, mogąc
zaprezentować pierwsze trolejbusy naszej
marki w Norwegii. Fakt, iż Bergen zdecydowało się na pojazdy Solarisa do obsługi
jedynej linii trolejbusowej w kraju jest dla
nas wydarzeniem prawdziwie przełomowym” – powiedział Sverre Skaar, Dyrektor
Zarządzający spółki Solaris Norge AS, która
będzie odpowiedzialna za obsługę pojazdów w miejscowej zajezdni.
Zamówione przez Keolis Trollino 18
będą napędzane silnikiem o mocy 240 kW.
Ponadto zostaną wyposażone w baterie
o pojemności 55 kWh, dzięki którym będą
mogły pokonać ponad 11 km bez korzystania z nadziemnej sieci trakcyjnej. Baterie będą ładowane w trakcie jazdy z sieci
z wykorzystaniem technologii in motion
charging, przez zamontowane na pojeździe
odbieraki prądu.
Dzięki ergonomicznemu zagospodarowaniu przestrzeni pasażerskiej na pokładzie
Trollino 18 będzie 47 miejsc siedzących

(wszystkie wyposażone w pasy bezpieczeństwa!). Wśród nich 10 foteli będzie
dostępnych z niskiej podłogi, co ułatwi
zajęcie miejsca pasażerom o ograniczonej
mobilności. Co ciekawe, jedno z siedzeń
znajdujące się za kabiną kierowcy będzie
można złożyć, tworząc miejsce dla psa
-przewodnika towarzyszącego osobom
niewidomym. Z myślą o podróżujących na
wózkach inwalidzkich lub z wózkami dziecięcymi przewidziano dwie zatoki z pasami
mocującymi, a w drugich drzwiach znajdzie
się rampa ułatwiająca wjazd na pokład.
Trolejbusy są w pełni niskopodłogowe
i mają funkcję przyklęku, obniżającą prawą
stronę o 7 cm podczas postoju na przystanku. Polski producent zastosuje wiele
rozwiązań zwiększających komfort i bezpieczeństwo podróżnych. Wśród nich będą
m.in. klimatyzacja kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej oraz system informacji
dla pasażerów z dwoma monitorami i głosową zapowiedzią przystanków. Trolejbusy

będą również wyposażone w monitoring
wizyjny składający się z kamer obserwujących wnętrze i obszar drzwi, kamery cofania i kamery na dachu skierowanej na pantograf. Nad drzwiami w układzie 2+2+2+0
znajdą się z kolei bramki liczące pasażerów.
Zamówione przez Keolis Norge AS
trolejbusy otrzymają wbudowany alkomat
sprawdzający trzeźwość kierowcy przed
uruchomieniem pojazdu. Zostaną także
wyposażone w specjalny skandynawski
pakiet izolacji termicznej, który poprawia
komfort pasażerów i zmniejsza zużycie
energii w tamtejszych warunkach atmosferycznych. W jego skład wchodzą m.in.
dodatkowa izolacja ścian bocznych i sufitu
oraz podwozia w okolicy nadkoli, a także
podwójne szyby boczne. Pojazdy będą
ponadto przystosowane do zastosowania
łańcuchów śniegowych.
Polski producent dostarczył do tej pory
do Bergen dwa pojazdy do obsługi lokalnego lotniska.

Zamówione Trollino 18 będą pierwszymi trolejbusami z Bolechowa, które trafią
do Norwegii, ale nie pierwszymi w Skandynawii. Solaris dostarczył wcześniej
5 do szwedzkiej Landskrony, drugiego obok Bergen skandynawskiego
miasta wykorzystującego trolejbusy w komunikacji miejskiej.

Pojazdy rozpoczęły inauguracyjne kursy na linii 174. Ich pierwszymi pasażerami
byli pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 34, którzy po lekcji na temat ekologii
i korzyści dla środowiska płynących z korzystania z transportu publicznego mogli
sprawdzić, jak podróżuje się autobusami elektrycznymi.
Braille’a. Autobusy mają klimatyzację,
energooszczędne oświetlenie LED i ładowarki USB w przestrzeni pasażerskiej.
„Tak jak w 1996 r. dostarczaliśmy nasze
pierwsze niskopodłogowe autobusy do
Poznania, tak dzisiaj dostarczamy pierwsze całkowicie bezemisyjne elektryczne

autobusy dla stolicy Wielkopolski. Jestem
dumny z faktu, że nasza firma, która niezwykle dużą wagę przykłada do rozwoju
zrównoważonego transportu, przyczynia
się do poprawy jakości życia mieszkańców Poznania” – powiedział Javier Calleja,
Prezes Zarządu Solaris Bus & Coach S.A.
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