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GASSHOW.PL

GasShow 2015 i towarzysząca targom wystawa  
Autoservice Expo 2015, połączone z szeregiem wydarzeń towarzyszących składają się 

na największe wydarzenie sektora LPG-CNG-LNG na świecie.  
Zobacz nową jakość targów.  

Zarezerwuj kalendarz już dziś!
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Nowy Rok zawsze przynosi nadzieję. Stawiamy przed sobą nowe zadania i wyznaczamy nowe 

cele. Mimo perturbacji w roku 2014, polscy transportowcy mają się całkiem nieźle. Nasze fi rmy 

transportowe zdominowały rynek przewozów w Europie. W rok 2015 wchodzimy, płacąc za olej 

napędowy o prawie 20% mniej niż przed rokiem. Mógłby być jeszcze tańszy, gdyby nie osłabiająca 

się względem dolara złotówka. To powinno choć trochę ulżyć polskim przewoźnikom. 

Jednak nie wszyscy mają powody do zadowolenia. Nasi zachodni sąsiedzi przygotowali nam 

noworoczną „niespodziankę”. Od pierwszego stycznia w Niemczech obowiązuje nowa ustawa 

o płacy minimalnej. Teraz wynosi ona 

8,5 euro brutto za godzinę. Wymóg 

stosowania płacy minimalnej dotyczy 

także fi rm zagranicznych, których 

pracownicy świadczą pracę na terenie 

Niemiec. Stawka ta obowiązuje więc 

również kierowców przejeżdżających 

przez Niemcy tranzytem 

i realizujących przewóz kabotażowy.

Złamanie przepisów o płacy 

minimalnej może kosztować 

nawet pół miliona euro. Każdy 

zatrudniający pracowników, którzy 

wykonują pracę na terenie Niemiec, 

musi składać w tamtejszym urzędzie 

celnym deklaracje o przestrzeganiu 

przepisów o płacy minimalnej 

wraz z listą zatrudnionych, 

a także dostarczyć (w języku niemieckim) dokumenty to potwierdzające (umowy o pracę, rejestr 

czasu pracy, rozliczenie wynagrodzeń, potwierdzenia ich wypłaty). Niespełnienie tych wymagań 

grozi karą do 30 tys. euro. W ten sposób rząd niemiecki broni swojego rynku pracy. 

Czy ma do tego prawo? Zdania są podzielone. Taka regulacja może być niezgodna z prawem 

europejskim zapewniającym swobodę świadczenia usług na terenie całej UE. Interweniują już 

w tej sprawie i polskie MSZ, i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, jednak bez wyraźnego 

skutku. Komisja Europejska na razie bada sprawę…

Wyjściem jest zlecanie pracy kierowcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Jest tylko jedno 

ale… Nie mogą oni być zatrudniani wyłącznie przez jedną fi rmę, gdyż wtedy nosi to znamiona tzw. 

„samodzielności pozornej”. Taki kierowca musi udowodnić, że swobodnie dysponuje swoim czasem.

Problem z niemiecką stawką minimalną dotyka większości naszych międzynarodowych 

przewoźników. Ale nie tylko. Konsekwencje tej zmiany mogą też dotknąć innych branż, zależnych 

od transportu. ▐
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EDYCJA  2015
Spotkania Transportowe kierowane są do właścicieli  

i przedstawicieli firm transportu drogowego oraz 

działów transportowych w firmach produkcyjnych 

i dystrybucyjnych.

Zaproszeni eksperci przedstawią aktualne zmiany 

i tendencje w sektorze transportowym, wskażą 

najważniejsze zmiany w prawie transportowym, 

przybliżą najnowsze rozwiązania i podpowiedzą, jak  

zwiększać zyski i efektywność firmy transportowej.

Już dziś rezerwuj czas i zapisz się na 
Spotkania Transportowe 2015.

Udział w Spotkaniach Transportowych jest
bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.

Zarejestruj się BEZPŁATNIE na stronie: 
www.spotkania.tsl-biznes.pl

Pytania i dodatkowe informacje: 
spotkania@tsl-biznes.pl, tel. 22 213 88 28

EDYCJA JESIEŃ 2014WWW.SPOTKANIA.TSL-BIZNES.PL

 17  lutego   –  WARSZAWA
 24  lutego   –  WROCŁAW
 3 marca   –  GDAŃSK
 10 marca   – POZNAŃ
 17  marca   –  LUBLIN
 24  marca    –  KRAKÓW
 31  marca   –  BIAŁYSTOK
 14 kwietnia  – KATOWICE 

Spotkania odbywają się  

w godzinach 9.00 - 17.00

Organizatorzy Konferencji: Partnerzy:

Truck
www.truck-van.pl Van&



Wnioski wypływające nawet z po-

bieżnego przeanalizowania do-

tychczasowej specyfi kacji su-

peroszczędnego TGX 18.480 Effi  cient-

Line były banalnie proste. Wystarczyło 

optymalnie dobrać jednostkę napędową 

i  przełożenia, poprawić sprawność ca-

łego osprzętu w pojeździe, zrezygnować 

z  kilku mało aerodynamicznych detali 

i... mamy już połowę sukcesu. Drugą po-

łowę stanowią szczegóły, których jeszcze 

zabrakło, a  te – jak wiadomo – często 

decydują o powodzeniu przedsięwzięcia. 

Drogą dalszego wyciskania ekonomicz-

nych technologii poszedł koncern z Mo-

nachium, wypuszczając serię TGX Effi  -

cientLine drugiej generacji.

Sprawa priorytetowa

Zgodnie z wyliczeniami ekonomistów 

koszt paliwa jest najważniejszym czynni-

kiem stanowiącym o cenie użytkowania 

pojazdu. Stanowi on około 30% i jest bez-

względnie na pierwszym miejscu przed 

kosztami siły roboczej, cenami myta oraz 

zakupem bądź leasingiem samochodu. 

Na dalszych miejscach znajdują się: na-

prawy i koszt ogumienia (ok. 5%), podat-

ki i ubezpieczenie (4,7%), AdBlue (0,4%) 

i inne koszty stałe (4,6%). Jak widać, szu-

kając oszczędności w fi rmie, najwięcej 

można skorzystać na ograniczeniu spa-

lania. Na zużycie paliwa składa się kilka 

czynników: optymalnie dobrany rodzaj 

pojazdu do charakterystyki przewozów, 

codzienna obsługa taboru, dbanie o na-

leżyty stan techniczny, odpowiedni stan 

ogumienia czy takie detale jak np. na-

ciąg plandeki. Ważnym czynnikiem są 

również umiejętności kierowców. Obec-

nie, przy dużym zaawansowaniu tech-

nicznym samochodów, ważne jest, aby 

w pełni wykorzystać ich możliwości. 

Temu celowi służy doskonalenie techniki 

jazdy (MAN Profi Drive).

Mocarze odpadają

Co zatem kryje się pod szyldem Effi  -

cientLine 2? Z pewnością nazwy tej nie 

otrzyma (przynajmniej na razie) żaden 

pojazd z supermocnymi silnikami D38. 

Na pewno najoszczędniejsze nie będą też 

ciężarówki pozbawione nowej zautomaty-

zowanej skrzyni biegów MAN TipMatic 2 

z intarderem. Tak więc MAN TGX Effi  -

cientLine 2 jest dostępny obecnie w wersji 

4×2 z silnikami D26 o pojemności 12,4 l 

o  różnych poziomach mocy: 400 KM

–  1900  Nm, 440  KM – 2100 Nm oraz 

480  KM –  2300  Nm. Układ napędowy 

w Effi  cientLine 2 został zaprojektowany 

specjalnie z myślą o jeździe na niskich 

obrotach i w sposób ograniczający zuży-

cie paliwa. Wprowadzono elektronicz-

ne podwyższenie momentu obrotowego 

TopTorque o  200 Nm przez układ Po-

wertrain-Manager silnika na jedenastym 

i  dwunastym biegu. Podczas pokonywa-

Można Można więcejwięcej
Wiele osób zadaje sobie pytanie, gdzie kończy się granica możliwości konstruktorów 
w projektowaniu najoszczędniejszych pojazdów. Okazuje się, że cały czas w ciężarówkach 
drzemią jeszcze pokłady nieodnalezionych czynników sprzyjających ekonomii.
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Wszystkie nowe systemy elektroniczne, zmniejszające zużycie paliwa, wbudowane są do pojazdów 
TGX EfficientLine 2 w standardzie. Zupełną nowością jest prognozujący tempomat EfficientCruise pozwalający 

oszczędzić do 6,5% paliwa dzięki optymalnemu wykorzystaniu pędu pojazdu uzyskanego podczas zjazdów.

nia wzniesień wyższy moment obrotowy 

zapewnia większą siłę uciągu, mniej re-

dukcji biegów i wpływa na stałe obniżenie 

zużycia paliwa. 

Do oszczędzania paliwa przyczynia-

ją się również nowe funkcje skrzyni 

biegów: Speed Shift ing oraz Idle Speed 

Driving. Funkcja Speed Shift ing przełą-

cza trzy najwyższe biegi szybciej (10, 11 

i 12). W ten sposób czas zredukowania 

biegu na wzniesieniu jest krótszy, a tym 

samym krótszy jest moment przerwania 

siły pociągowej. Pozwala to na utrzyma-

nie wyższego pędu, a pojazd oszczędza 

paliwo. Idle Speed Driving umożliwia 

z kolei komfortową jazdę przy prędkości 

obrotowej biegu jałowego. Za pomocą tej 

funkcji kierowca może bardzo dokładnie 

i delikatnie manewrować samochodem 

lub też komfortowo uczestniczyć w płyn-

nym ruchu na autostradzie. Po ruszeniu 

pojazd toczy się z niską prędkością obro-

tową biegu jałowego na poziome 600 obr/

min, bez konieczności naciskania przez 

kierowcę pedału przyspieszenia. Jeśli 

moment obrotowy silnika nie wystarcza 

przy prędkości obrotowej biegu jałowego, 

MAN TipMatic 2 zmienia przełożenie na 

niższe.

Począwszy od modelu TGA, dostępne 
standardowo jest elektryczne unoszenie kabiny. 
Obsługuje się je jednym przyciskiem.

Satelity patrzą

Dzięki optymalizacji układu napędo-

wego udało się zyskać bardzo wiele. Ale 

brakowało do tej pory połączenia ste-

rowania skrzyni z systemem GPS, ma-

pami topografi cznymi i inteligentnym 

tempomatem. Opracowując układ Effi  -

cientCruise, łączący funkcję tempomatu 

i  nawigacji satelitarnej, MAN wprowa-

dził własną odsłonę tzw. przewidujących 

tempomatów. W efekcie połączenie Top-

Torque, Effi  cientCruise i  innych skład-

ników dało dalsze ograniczenie zużycia 

paliwa o ok. 2 l w stosunku do pierwszej 

wersji Effi  cintLine. I to przy zachowaniu 

surowych wymogów normy emisji spalin 

Euro 6. Przy dotychczasowej oszczęd-

ności 18 000 l można teraz zaoszczędzić 

kolejne 12 000 l – przy założeniu okresu 

eksploatacji 4 lat i średniego przebiegu 

rocznego na poziomie 150 000 km.

Te inne środki i technologie składają-

ce się na końcowy efekt mniejszego zu-

życia paliwa to ustawienie ogranicznika 

prędkości na 85 km/h zamiast 89 km/h, 

co zmniejszyło opór toczenia o ok. 10%. 

W modelach Effi  cientLine, sprężarka po-

Wygodny dostęp do wlewów oleju, płynu 
spryskiwacza szyb pod przednią maską to cecha 
praktycznie wszystkich dzisiejszych ciężarówek.
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Testowy MAN TGX 18.480 EfficientLine 2 napędzany był 
6-cylindrowym silnikiem serii D26. Jednostka wyposażona 
została w dwustopniową turbosprężarkę i intercooler. 
Z pojemności 12,4 l generowała moc 480 KM przy 1800 obr/min
oraz moment 2300 Nm w przedziale 930÷1400 obr/min przy 
czym na biegach 11. i 12. system TopTorque zwiększał moment 
obrotowy do 2500 Nm w przedziale 930÷1300 obr/min. 
MAN TipMatic 2, 12-biegowy system zmiany biegów zapewniał 
optymalną strategię przełączania.

Tempomat EfficientCruise 
oblicza odpowiednią 
prędkość dla najbardziej 
ekonomicznej jazdy na 
podjazdach i zjazdach dla 
żądanej prędkości i jednej 
z czterech możliwych 
tolerancji prędkości 
wybranych przez kierowcę.

wietrza jest sterowana w zależności od po-

trzeb (Air Pressure Management) – uru-

chamiana jest tylko wtedy, gdy używane 

jest sprężone powietrze. Zmniejsza to jej 

czas pracy o około 90% w porównaniu ze 

stale pracującą sprężarką podczas długiej 

jazdy. Ponadto, zastosowano opony o ni-

skim oporze toczenia. Wszystkie nowe 

systemy elektroniczne zmniejszające 

zużycie paliwa, znajdują się w pojeździe 

TGX Effi  cientLine 2 w standardzie, ale 

jest też wyposażenie dodatkowe zwięk-

szające efektywność. To system kontroli 

ciśnienia w oponach (TPM) oraz Idle Shut 

Down. Spadek ciśnienia o zaledwie 2 bary 

powoduje zwiększenie zużycia paliwa 

o 0,2 l na 100 km. Tire Pressure Moni-

toring kontroluje prawidłowe ciśnienie 

w oponach, unikając przy tym 90% 

wszystkich uszkodzeń opon. Z kolei Idle 

Shut Down automatycznie wyłącza silnik 

po upływie 4 minut pracy na biegu jało-

wym i przyczynia się do oszczędności 

paliwa i redukcji emisji CO2. Z tego same-

go powodu, nie montuje się w  pojeździe 

osłony przeciwsłonecznej i klaksonów.

Kabina XLX

Efektywność, bezpieczeństwo i za-

dowolenie rozpoczyna się zawsze od 

kierowcy. Jego praca za kierownicą ma 

decydujące znaczenie dla niezawodno-

ści transportu oraz bezpiecznego, ekono-

micznego sposobu jazdy. Dobrze więc, je-

śli miejsce pracy jest do tego perfekcyjnie 

przystosowane. Dlatego wreszcie model 

MAN TGX Effi  cientLine 2 wyposażony 

został seryjnie w kabinę XLX z podwyż-

szonym dachem o  średniej wysokości. 

Kabina dalekobieżna zachęca dużą ilością 

miejsca we wnętrzu, przyjemną atmosfe-

rą, wysokim komfortem oraz praktycz-

nymi schowkami. Standardowo wyposa-

żona jest w komfortową leżankę, druga 

dostępna jest na życzenie.

Do zalet kabiny XLX należy zaliczyć 

sporo przestrzeni we wnętrzu, dużą po-

wierzchnię łóżek, łatwy dostęp do schow-

ków nad przednią szybą, niski tunel silni-

ka – po całej kabinie można się poruszać 

w pozycji stojącej oraz dużą pojemność 

schowków przydatnych w podróży. Kabi-

na ta nadaje się do wszystkich rodzajów 

naczep, generuje niższy opór powietrza 

(zużycie paliwa) w porównaniu do kabiny 

XXL (ze względu na niższą powierzch-

nię czołową), ma niższą wysokość ze-

wnętrzną niż kabina XXL – co ułatwia 

umieszczanie nadbudowy (np. agregatu 

chłodniczego) oraz mniejszy ciężar jak 

w przypadku kabiny XXL.

Zima w Hiszpanii

Modelem TGX 18.480 Effi  cientLine 2 

pokonaliśmy ok. 500 km zimową porą 

(plus 10-12°C) po drogach Hiszpanii. Po-

jazd był w pełni obciążony. Trasę podzie-

lono na odcinki przebiegające drogami 

lokalnymi oraz autostradami. Wybrano 

teren o zróżnicowanym ukształtowaniu 

tak, aby móc w pełni przetestować działa-

nie jednostki napędowej, TipMatica oraz 

nowych elementów stanowiących wypo-

sażenie Effi  cientLine 2, w szczególności 

tempomatu Effi  cientCruise oraz systemu 

TopTorque.

Test udowodnił, że nawet w górzystych 

terenach Hiszpanii 480-tka bez trudu 

radzi sobie z mocno urozmaiconym tere-

nem. Jednak prawdziwym dowodem na 

sprawność i wydajność silnika był jego 

moment obrotowy 2300 Nm, który do-

stępny w 100% tuż po przekroczeniu ob-

rotów biegu jałowego, zwiększany jest do 

2500 Nm na dwóch najwyższych biegach. 

A jakie to ma znaczenie podczas jazdy 

w górach, o tym nie trzeba nikogo prze-

konywać. Zwiększenie momentu obroto-

wego powoduje mniejszą liczbę redukcji 

biegów, wyższą średnią prędkość i trwałe 

zmniejszenie zużycia paliwa. 

Effi  cientCruise rozpoznaje położenie 

geografi czne pojazdu i szykuje strategię 

jazdy na podjeździe. Jeśli auto porusza 

się na najwyższym biegu, ładowana jest 

inna mapa charakterystyki pracy silnika, 

zwiększająca jego osiągi. Gdy w innych 

pojazdach nastąpiłaby z pewnością reduk-

cja biegu, tutaj „coś niewidzialnego” nagle 

pcha zestaw do przodu i przejeżdżamy 

wzniesienie bez redukcji biegu. To właśnie 

te dodatkowe 200 Nm w parze z progno-

zującym tempomatem Effi  cientCruise po-

zwala optymalnie wykorzystać pęd pojaz-

du i dodatkowo oszczędzić paliwo.

W TGX Effi  cientLine 2 MAN pomy-

słowo połączył nowe środki i technolo-

gie w  celu zmniejszenia zużycia paliwa. 

Pojazd udowodnił, że stanowi atrakcyjne 

narzędzie do pokonywania dużych wy-

zwań wynikających ze zwiększającej się 

konkurencji, niepewnych cen oleju na-

pędowego i surowszych przepisów środo-

wiskowych. Od momentu wprowadzenia 

modelu Effi  cientLine na rynek w 2010 r. 

pojazd ten i oferowane wraz z nim pa-

kiety wybrało już ponad 27 000 klientów. 

Najnowsze technologie umożliwią za-

pewne fi rmie MAN umocnienie pozycji 

rynkowej linii Effi  cientLine jako niezwy-

kle efektywnego pojazdu stosowanego 

w transporcie dalekobieżnym. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański

Wskaźniki są przejrzyste, elementy sterujące 
rozmieszczone logicznie i łatwo dostępne. Kierownica 
wielofunkcyjna umożliwia płynną regulację wysokości 
i nachylenia i można ją składać do góry. Ekran 
radionawigacji zlokalizowany po prawej stronie obsługuje 
seryjne radio MAN Media Truck (MMT) Advanced 
z opcjonalnym systemem nawigacji (specjalnym dla 
samochodów ciężarowych) i kanałem komunikatów 
o ruchu drogowym Traffic-Message-Channel (TMC).
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W W W . I V E C O . P L

Nowy Stra l i s  HI-WAY Euro VI  -  w technolog i i  HI -SCR bez EGR -  gwarantu je  n iezawodność , 

maksymalną ładowność i  min ima lne kosz ty  eksp loat ac j i .

  Potwierdzone zmniejszone zużycie paliwa o 4,5% w porównaniu z wcześniejszym modelem EURO V według TÜV.

  System telematyczny IVECONNECT wspierający ekonomiczną jazdę.

  Kontrola pasywnego fi l tra DPF dopiero po 600 tys. km. – najdłuższa żywotność na rynku.

OSZCZĘDZANIE NIGDY 
 NIE BYŁO TAK ŁATWE.

I V E C O  H I - S C R .  0 %  E G R ,  1 0 0 %  K O R Z Y Ś C I .



Stan Stan gotowościgotowości
730-konna Scania to nie tylko marzenie każdego kierowcy, który lubi swoją pracę. 
To również zapowiedź przyszłości transportu drogowego.

N iewidoczny ładunek, zrównane 

wzniesienia. 730 koni i 3500 Nm mo-

mentu obrotowego robi swoje. Cięża-

rówka sunie jak po stole. W kabinie cisza. 

Dzięki powietrznemu zawieszeniu obu osi 

oraz kabiny komfort jest bardzo wysoki. 

Scania z najmocniejszym z oferowanych 

silników V8 to naprawdę „Królowa Szos”. 

Oprócz wysokich osiągów oferuje świetne 

wykończenie wnętrza: od podłogi i peda-

łów po fotele i schowki pod dachem. Za-

projektowane z pietyzmem detale, takie 

jak listwy na progach czy zagłówki dają 

miłe odczucie obcowania z wyjątkowym 

samochodem. Można się w nim całkowicie 

zanurzyć, bo gdy „automat” zmienia bie-

gi, kierowca niewiele ma do roboty. Może 

sycić się krajobrazem za oknami lub zasta-

nawiać, co będzie potem, za kilka, kilka-

naście lat. Skoro ciężarówki już dziś są tak 

doskonałe, to co można jeszcze poprawić? 

Wprowadzić autopilota? 

Będą rosnąć?

730-konna Scania to ciężarówka przy-

szłości, którą można kupić już dziś. W Eu-

ropie trwają intensywne testy wydłużonych 

zestawów „eurocombi” (lub „eco-combi”) 

o długości 25,25 m i masie całkowitej 60 

i więcej ton. Szwedzi znów wybiegają 

przed szereg i od jesieni 2014 r. badają 

u siebie zestawy o długości 30 m i masie 

90 ton! Projekt przebiega pod hasłem „One 

More Pile” (ang. „O jeden stos więcej”) 

i sprawdza możliwości zwiększenia wy-

dajności transportu w przemyśle drzew-

nym. Jednak doświadczenia zdobyte pod-

czas eksploatacji będą przydatne również 

w innych typach przewozów. Zależność 

jest prosta: im więcej ładunku zabierze po-

jedynczy zestaw, tym mniej kursów będzie 

potrzeba, mniej pojazdów będzie zaanga-

żowanych, a zużycie paliwa w przeliczeniu 

na przewiezioną tonę spadnie. Długi i cięż-

ki zestaw to ekologia w praktyce. 

Bardzo mocne silniki, które obecnie 

mają zastosowanie w transporcie ładun-

ków ponadnormatywnych, w regionach 

górskich oraz w firmach prowadzonych 

przez pasjonatów mogą się szerzej roz-

powszechnić, gdy tylko ustawodawcy 

wreszcie zezwolą na ruch większych 

pojazdów. Wydaje się to nieuchronne, 

tym bardziej, że gotowi są na to zarów-

no wytwórcy ciężarówek, jak i naczep 

i przyczep. 
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Wówczas 16-litrowy silnik V8 będzie 

jak znalazł. Nie jest zbytnio wysilony, 

a moment obrotowy oddaje płynnie za 

pośrednictwem bardzo dobrej, 12-biego-

wej skrzyni ze zautomatyzowanym stero-

waniem Opticruise. Współpracuje z nią 

sterowane elektrohydraulicznie sprzęgło 

cierne. Najwyższe przełożenie to nadbieg. 

W połączeniu z mostem 2,92 pozwala 

utrzymywać obroty silnika na poziomie 

około 1100 obr/min przy prędkości prze-

kraczającej 80 km/h. Ogranicznik jest 

ustawiony na 85 km/h. Na krótkich od-

cinkach ciężarówki mogące poruszać się 

z wyższą prędkością mogą zdobyć przewagę. 

Jednak im dłuższa podróż, tym dalej zostają 

z tyłu. Scania R730 rozpędza się w krótszym 

czasie i praktycznie nie zwalnia na wzniesie-

niach. Nigdy nie dostaje zadyszki. 

Z wyczuciem

Układ przeniesienia napędu sprzy-

ja oszczędnej, ale nie ślamazarnej jeź-

dzie. Konstruktorzy w pełni wykorzystali 

możliwości stwarzane przez potężny sil-

nik oraz przekładnie odpowiedzialne za 

przekazanie jego pracy do kół. Tę czysto 

mechaniczną stronę pojazdu uzupełnili 

wyrafi nowaną elektroniką, która dodat-

kowo polepsza wyniki ciężarówki na skali 

oszczędzania energii. 

Skrzynia biegów wyposażona jest w trzy 

tryby: standardowy, ekonomiczny oraz „po-

wer”, wykorzystujący maksymalnie osiągi 

silnika. Jej sterowanie zostało zintegrowane 

z innymi systemami, które odpowiadają za 

zachowanie ciężarówki na drodze. Przede 

wszystkim z przewidującym tempomatem 

Active Prediction, który dopasowuje pręd-

kość pojazdu do ukształtowania drogi tak, 

aby pokonywać wzniesienia z wykorzysta-

niem rozpędu, przy jak najmniejszym zu-

życiu energii. Dzięki temu usunięto manka-

ment, którzy użytkownicy zaobserwowali 

w pionierskich pojazdach z Active Predic-

tion: skrzynia ograniczyła liczbę zmian bie-

gów, co najlepiej widać podczas podjazdów. 

Gdy szczyt blisko, częściej stara się „docią-

gnąć” na aktualnie włączonym biegu. 

Przy tym skrzynia w wariancie obec-

nym w czerwonej R730 dopuszcza 

w każdych warunkach ingerencję kierow-

cy. Można więc skorygować jej działanie 

lub skorzystać z możliwości preselekcji 

biegu, gdy potrzebna jest silna 

redukcja przed ostrym wznie-

sieniem i użycie pełnej mocy sil-

nika. Wówczas kierowca włącza 

przełożenie, które pozwoli mu 

pokonać podjazd, silnik utrzymy-

wany jest na wysokich obrotach, 

a skrzynia czeka z wrzuceniem bie-

gu do odpowiedniego momentu. 

Do układu napędowego dodano 

również system Eco-roll. Włącza 

on „luz”, jeśli można w ten sposób 

zaoszczędzić paliwo. Czasem le-

piej toczyć się „na biegu”, a czasem 

z rozłączonym napędem. Opro-

gramowanie na bieżąco kalkuluje 

i steruje pojazdem stosownie do 

sytuacji. Najnowszy wariant syste-

mu częściej niż poprzednio używa funkcji 

Eco-roll. Kierowców może zaskoczyć fakt, 

że opłaca się ją uruchomić nawet na sto-

sunkowo łagodnych i krótkich zjazdach. 

System ich wyręcza, tak samo jak wtedy, 

gdy niepotrzebny jest zwalniacz. Czerwo-

na „siedemsettrzydziestka” ma hamulec 

wydechowy oraz retarder typu R4100, wy-

posażony w „wolne koło”. Umożliwia ono 

odłączenie retardera od układu napędo-

wego, gdy nie jest używany. Zwalniacz nie 

stawia więc niepotrzebnego oporu. Gdy 

jednak jest potrzebny, natychmiast oddaje 

do usług kierowcy cały swój moment ha-

mujący, dochodzący do 4100 Nm. 

Producent podaje, że Eco-roll może 

przynieść do 2% oszczędności na paliwie, 

a odłączalny retarder do 0,5%. Doliczając 

potencjał tempomatu Active Prediction, 

zależny od terenu w jakim jeździ ciężarów-

ka oraz korzyści wynikające ze zautomaty-

zowanej zmiany biegów, użytkownik może 

sporo zyskać. 

Scania z najmocniejszym V8 jest nie-

zrównana, gdy mowa o przyjemności 

z jazdy. Wystarczy jednak pomyśleć o wy-

dajności przewozów, by przemówiły za nią 

nie tylko wrażenia i emocje, ale i zdrowy 

rozsądek. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Scania R730 LA4×2MNB Euro 6

Dmc (t) ....................................................................... 19
Masa własna (t) ........................................................ 9,8
Rozstaw osi (mm) .................................................. 3700
Typ silnika ...............................................DC16 103 730
Liczba i układ cylindrów .............................................V8
Pojemność (dm3) .................................................... 16,4
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ................... 730/534/1900
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) ........... 3500/1000÷1400
Skrzynia biegów ...........zautomatyzowana GRSO925R 
  ........................................................ 12+2 z Opticruise
Przełożenie przekładni głównej ........................... 2,92:1
Przeglądy
 silnik ........ – co 120 tys. km przy dmc zestawu do 36 t
  ....................... – co 90 tys. km przy dmc zestawu 45 t
 skrzynia biegów ................................... co 360 tys. km
 Tylny most ........................................... co 360 tys. km
Gwarancja ............................................................. 1 rok

Drewniane wykończenie kierownicy i elementy pobłyskujące metalem są elegancką oprawą 
dla nowoczesnych systemów wspomagających jazdę i sprzyjających oszczędzaniu paliwa. 

Emblemat V8 jest również przy tylnym kole. Zautomatyzowana 
skrzynia Scanii ma swego rodzaju „launch control”, który 
ułatwia ruszanie w trudnych warunkach. Na stromych 
podjazdach elektrohydraulicznie sterowane sprzęgło włącza się 
z opóźnieniem, przy wyższej prędkości obrotowej silnika. 

Brzmienie V8 wywołuje 
gęsią skórkę, ale zwykle 
w kabinie jest tak cicho, że 
warto przypomnieć, w ilu 
cylindrach boksują się tłoki. 

O pojazdach Scania również na antenie
TVR, Motowizja i Tele5 w programie „Na Osi”.

Zapraszamy do oglądania.

www.truck-van.pl
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Ceremonia przekazania pojazdu od-

była się w połowie listopada 2014 r., 

w Warszawie. Krzysztof Mancewicz, 

współwłaściciel Trans-Man, odebrał kluczyki 

z rąk Oliviera de Saint-Meleuc, dyrektora ds. 

sprzedaży Renault Trucks w regionie EMEA. 

„Bardzo ucieszył nas fakt, że to właśnie 

nasza fi rma odbiera 10 000. pojazd serii T. 

Wybraliśmy Renault Trucks T ze względu 

na niskie zużycie paliwa, niezawodność 

i znakomitą kabinę, zapewniającą naszym 

kierowcom wyjątkowy poziom komfortu 

i ergonomii” – powiedział podczas uroczy-

stości Krzysztof Mancewicz, współwłaści-

ciel fi rmy Trans-Man 

„Jestem dumny, że mogę wręczyć kluczyki 

do tego Renault Trucks T 480 High nasze-

mu polskiemu klientowi. Dostawa 10 000. 

egzemplarza potwierdza ogromny sukces 

gamy T, cenionej przez klientów za niskie 

zużycie paliwa, właściwości jezdne i komfort 

kabiny. Cechy te zostały docenione zarówno 

przez klientów, jak i przedstawicieli mediów, 

m.in. tych zasiadających w jury International 

Truck of the Year, co pozwala nam z dużym 

optymizmem myśleć o przyszłości”– dodał 

Olivier de Saint-Meleuc.

Firma Trans-Man specjalizuje się w tran-

sporcie półtusz na wisząco (chłodnie hako-

we) na terenie całej Europy. Została założo-

na w latach 70. przez Edwarda Mancewicza, 

obecnie jest zarządzana przez jego synów: 

Krzysztofa i Grzegorza Mancewiczów. 

10 000. pojazd serii T to czwarte Renault 

Trucks T zakupione przez fi rmę, do fl oty 

dołączyły już kolejne 2 pojazdy.

W celu osiągnięcia jak najlepszej eko-

nomiki paliwowej, fi rma postanowiła 

również przeszkolić swoich kierowców 

w zakresie ekonomicznej jazdy, w ra-

mach oferowanego przez Renault Trucks 

programu Optifuel Trainnig. Z myślą 

o utrwaleniu rezultatów tego szkolenia, 

wybrała Optifuel Infomax, oferowaną 

przez Renault Trucks aplikację do monito-

rowania i analizy zużycia paliwa.

„Polska jest jednym z największych ryn-

ków w tej części Europy, o dużym potencjale 

handlowym. Z zadowoleniem obserwujemy 

rosnące zainteresowanie naszą nową gamą 

pojazdów, a zwłaszcza Renault Trucks T, 

wśród tutejszych klientów, zarówno tych do-

tychczasowych, jak i nowych. Dzieje się tak, 

ponieważ potrafi my zaoferować przewoźni-

kom doskonałe narzędzie pracy: nowoczesne, 

niezawodne i wysoce efektywne pojazdy cię-

żarowe – sprzyjające utrzymywaniu kosztów 

eksploatacji pod kontrolą” – podkreślił Zoltan 

Tringer, dyrektor ds. sprzedaży Renault Trucks 

w regionie Europy Centralno-Wschodniej. ▐

Fot. Renault

Dziesięciotysięczne 
Renault T w Polsce
Rok po dostarczeniu pierwszego pojazdu, z fabryki
w Bourg-en-Bresse we Francji wyjechał 
dziesięciotysięczny egzemplarz Renault T Euro 6, który 
trafił do polskiego przewoźnika firmy Trans-Man.

Od  lewej: Marek Zawistowski, dyrektor ds. sprzedaży Renault Trucks w Polsce, 
Olivier de Saint-Meleuc, dyrektor handlowy Renault Trucks w regionie EMEA, 
Grzegorz Mancewicz (Trans-Man), Krzyszof Mancewicz (Trans-Man), Zoltan Tringer, 
dyrektor ds. sprzedaży Renault Trucks na Rynku Europy Centralno-Wschodniej.
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„ZZ  aledwie co piąta fi rma transpor-

 towa wykorzystuje techniczne 

 możliwości wydłużenia okresów 

serwisowych, a najpopularniejszym spo-

sobem jest używanie olejów syntetycznych 

long life” – zauważa Maciej Marcinowski, 

CVL Marketing Advisor z ExxonMobil.

Badanie przeprowadzone przez Exxon-

Mobil pokazuje, że fi rmy transportowe 

jeszcze nie doceniają wszystkich sposo-

bów na zmniejszenie wydatków na paliwo, 

wśród których jest również stosowanie 

olejów syntetycznych o obniżonej lepkości. 

Chcąc przekonać właścicieli do olejo-

wych oszczędności, ExxonMobil zlecił 

niezależne testy zużycia paliwa w ośrodku 

badawczym Millbrook w Wielkiej Bryta-

nii. Wynika z nich, że zmiana oleju silni-

kowego oraz oleju w przekładni i tylnym 

moście na produkty syntetyczne Mobil 

Delvac 1 zapewnia nawet 2,9% spadek zu-

życia paliwa.

„Kolejnym dowodem na oszczędności 

jest test przeprowadzony w holenderskiej 

fi rmie E. van Wijk Logistics B.V., która po-

siada ponad 300 pojazdów ciężarowych. 

Testy trzech ciężarówek DAF smarowa-

nych syntetycznym olejem silnikowym 

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 wykazały spa-

dek zużycia paliwa od 1,29 do ponad 4%” 

– dodaje Maciej Marcinowski.

Korzyści wynikające ze stosowania ole-

jów syntetycznych nie ograniczają się tylko 

do oszczędności paliwa. Nowoczesne środki 

smarne coraz częściej spełniają wymagania 

Olej, który oszczędza…
Paliwo to ponad 30% kosztów firmy transportowej. Warto 
więc zadbać o wszystkie czynniki mające wpływ na spalanie. 
Olej silnikowy o specjalnej paliwoowszczędnej formulacji 
może przyczynić się nawet do 2,9% oszczędności.

większej liczby pojazdów. W praktyce ozna-

cza to, że jeden olej silnikowy jest odpo-

wiednim wyborem dla fl oty mieszanej, co 

ogranicza potrzeby magazynowe, ułatwia 

zamawianie środków smarnych oraz elimi-

Maciej Marcinowski, 
CVL Marketing Advisor z ExxonMobil

„
 Testy ciężarówek smarowanych synte-

tycznym olejem silnikowym Mobil Delvac 1 
LE 5W-30 wykazały spadek zużycia paliwa 
od 1,29 do ponad 4%”

Do trudnych zadań

ExxonMobil wprowadził do sprzedaży nowy, niskopopioło-
wy olej silnikowy do floty mieszanej. Mobil Delvac XHP ESP 
10W-40 pozwala wydłużyć okresy pomiędzy wymianami i ma 
jeszcze większą liczbę dopuszczeń niż dotychczasowe oleje 
serii Mobil Delvac XHP. Nowy olej powinien zainteresować 
szczególnie właścicieli maszyn roboczych oraz pojazdów rol-
niczych, które wymagają środków smarnych klasy ACEA E9.
Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 to syntetyczny olej do silni-
ków Diesla, zaprojektowany z myślą o nowoczesnych i ni-
skoemisyjnych silnikach pracujących w trudnych warunkach 
eksploatacyjnych. Wysokiej jakości oleje bazowe zapewniają 
doskonałą płynność oleju w niskich temperaturach, utrzyma-
nie lepkości w temperaturach wysokich oraz kontrolę lotności. 
Nowy pakiet dodatków dobrano tak, aby przedłużyć trwałość 
silników i utrzymać sprawność systemów redukcji emisji spalin.
Silniki o wysokiej mocy i niskiej emisji spalin wymagają od olejów silnikowych dużo więcej, 
a nowe konstrukcje oraz stosowanie chłodnic pośrednich i turbosprężarek zwiększają obcią-
żenia termiczne olejów. Oczekiwania wobec wysokiej jakości olejów silnikowych, takie jak: 
lepsza odporność na utlenianie, oczyszczanie się z sadzy, mniejsza lotność i kompatybilność 
z urządzeniami do oczyszczania spalin, także są bezpośrednio związane z pracą silników 
niskoemisyjnych i systemów ograniczających emisję spalin.
„Dlatego prace nad olejem silnikowym Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 były mocno skon-
centrowane na optymalizacji osiągów, możliwości ograniczenia częstotliwości wymian ser-
wisowych i skutecznej ochronie układów wydechowych, także tych wyposażonych w filtry 
cząstek stałych DPF” – dodaje Maciej Marcinowski, CVL Marketing Advisor z ExxonMobil.

Fot. ExxonMobil

nuje olejowe pomyłki, które w przypadku no-

woczesnych pojazdów ciężarowych Euro 6

mogą oznaczać duże wydatki.

Podejmując taką decyzję należy zwrócić 

uwagę, czy nowy olej spełnia rekomenda-

cje producenta pojazdu lub silnika, a przy 

okazji jest najwyższej jakości produktem 

syntetycznym przy możliwie niskiej lepko-

ści. Taki wybór daje największe szanse na 

oszczędności. ▐

Fot. ExxonMobil
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N ie byłoby w tym nic dziwnego. Po-

stęp w dużej mierze opiera się na 

czynieniu zadość coraz bardziej pre-

cyzyjnie określonym uwarunkowaniom. 

Chcemy używać narzędzi coraz lepiej 

dopasowanych do zadań, pozwalających 

działać bardziej wydajnie i eliminujących 

błędy. Dla pojazdów dystrybucyjnych jest 

to równoznaczne ze stałym wzbogacaniem 

cech praktycznych przy eliminowaniu 

uciążliwości takich jak hałas i spaliny oraz 

zmniejszaniu kosztów eksploatacji. 

Są to walory namacalne, bliskie użytkow-

nikowi oraz ludziom, którzy mijają samo-

chód na ulicy. Zapewne przyszłość przynie-

sie szersze spojrzenie i zacznie się mówić 

o  sumarycznym zużyciu energii przez po-

jazd w stosunku do wykonanej pracy. Na 

razie jednak takie ujmowanie sprawy jest 

zbyt ogólne i praktyka je odrzuca. 

Z miasta przez internet

Na rozwój pojazdów dystrybucyj-

nych wpływa kilka czynników. Przede 

Z czym Z czym do ludzi?do ludzi?
Transport dystrybucyjny jest polem licznych eksperymentów. 
Czy wyłoni się z nich nowa forma zaspokajania potrzeb konsumentów 
z wykorzystaniem skrajnie wyspecjalizowanych pojazdów? 

Mercedes Econic jako miejski ciągnik 
siodłowy. Rola pojazdów o wysokim tonażu 

rośnie, również w dystrybucji. 

wszystkim rozbudowa miast. Już dziś 

ponad połowa spośród 7 mld ludzi za-

mieszkujących Ziemię żyje w miastach. 

Migracja na największą skalę zachodzi 

w krajach Azji i Afryki, które nadrabiają 

„zaległości” wobec Zachodu. Jednak jest 

widoczna również w maleńkiej Europie. 

Nowe wyzwania rodzą się wraz z nasi-

laniem się zakupów przez internet. Z sie-

ci korzysta się nie tylko, aby sprowadzić 

dajmy na to rzadkie wydanie „winyla” 

Rolling Stones z drugiego końca świata. 

Coraz częściej można zrobić zwykłe za-

kupy, nie wychodząc z domu. Zostaną 

dowiezione pod same drzwi przez pra-

cownika sklepu. To wygodna, niedroga 

i stosunkowo szybka metoda uzupełnia-

nia zapasów. 

Trzecim czynnikiem jest prawodaw-

stwo, które już nie tylko w najbardziej 

zaawansowanych cywilizacyjnie krajach, 

forsuje rozwiązania o możliwie najmniej-

szym negatywnym oddziaływaniu na śro-

dowisko naturalne oraz zdrowie i dobro-

stan ludzi. 

W zetknięciu z codziennością naj-

większe znaczenie mają te cechy pojaz-

du, które czynią go użytecznym i tanim 

w eksploatacji. Tanim, czyli zużywają-

cym mało paliwa i dyspozycyjnym, tzn. 

Maxity Electric ma zasięg około 100 km bez 
ładowania. Jest wykorzystywane w codziennej pracy 
m.in. przez Nestle w Szwajcarii.
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Elektryczny Fuso Canter E-Cell ma za sobą praktykę w pracy w europejskich przedsiębiorstwach. Pojazdy tego typu to inwestycja długoterminowa 
z jedną tylko, ale niepokojącą niewiadomą: jak długo wytrzymają baterie? 

tracącym stosunkowo mało czasu na 

wizyty w warsztacie w  przewidzianym 

okresie użytkowania. O  bezawaryjności 

i długowieczności, jako o nieosiągalnych 

i dla producenta pojazdu nieopłacalnych 

ideałach już się nie mówi. Także komfort 

kierowcy jest tematem drugorzędnym. 

Promieniście i ciężej

Zmienia się metoda dowozu towarów 

do miejsca przeznaczenia. Rośnie liczba 

centrów dystrybucyjnych, w których gro-

madzi się ładunki dowożone „hurtowo” 

przez duże pojazdy. Następnie rozdzie-

la się przesyłki i dostarcza „detalicznie” 

mniejszymi pojazdami do odbiorców. Sys-

tem „piasty i szprych” usprawnia transport 

drogowy, przyczynia się do obniżenia jego 

kosztów i zmniejsza obciążenie dróg. 

Kształtuje zarazem popyt na pojaz-

dy. W  latach 1990-2010 udział lekkich 

segmentów samochodów użytkowych 

w transporcie w Europie znacząco zma-

lał. W 1990 r. wynosił około 40%, obec-

nie skurczył się do nieco ponad 30%. 

Najlżejsze pojazdy o dmc do 3,5÷6 t stra-

ciły stosunkowo niewiele, ale niewiele 

miały też do stracenia. Ich udział wyno-

sił w  1990 zaledwie 5%. Systematycznie 

spada przede wszystkim wykorzystanie 

pojazdów średnich, o dmc 6,1÷16 t. Ana-

logiczne zjawisko, lecz znacznie szybciej 

zachodzi w krajach rozwijających się, ta-

kich jak np. Brazylia, gdzie w tym samym 

okresie udział ciężarówek o średnim to-

nażu w transporcie zmalał z 60 do 40%. 

Zyskują na tym pojazdy najcięższe, 

o  dmc powyżej 16 t. Stosowane są nie 

tylko w dalekim transporcie. Rozbudowa 

centrów handlowych i zastępowanie osie-

dlowych sklepików dyskontami sprawia, 

że duże ciężarówki można spotkać rów-

nież na ulicach miast. 

Za to nie zapłacę

Planowanie przewozów w dystrybucji 

jest zajęciem angażującym tak dalece, że 

trudno myśleć o samochodach inaczej, jak 

o samojezdnych skrzynkach. Transport 

jest kosztem, a koszty się tnie. Obecnie ta 

perspektywa dominuje, a z rzadka wzbo-

gaca ją działanie udowadniające pro-eko-

logiczne myślenie użytkownika. Ekspe-

rymentalnie inwestuje się w alternatywne 

źródła napędu, a jeśli okażą się nieopłacal-

ne, to przynajmniej zrobią szum marke-

tingowy wokół fi rmy i „Operacja Gaz” lub 

„Akcja z Prądem” i tak zakończy się pew-

nego rodzaju sukcesem. 

Samochód dystrybucyjny zwykle ma 

do czynienia z kilkoma kierowcami o róż-

nym poziomie umiejętności oraz pokonu-

je drogi o jakości najwyżej dostatecznej. 

Powinien wytrzymać i jedno, i drugie, 

bo gdy stoi zepsuty zakłóca przepływ 

towarów. 

Zważywszy na wyliczone wyżej wa-

runki, producenci pojazdów oferują do 

dystrybucji samochody uproszczone, sto-

sunkowo tanie i używające sprawdzonych, 

mało wyrafi nowanych rozwiązań. „Rewo-

lucję” wywoływały jedynie zaostrzające się 

normy ekologiczne. Poza tym innowacji 

było niewiele. Nie przyjęły się ani automa-

tyczne, ani oferowane od kilku lat zauto-

matyzowane skrzynie biegów. Powodem 

jest głównie ich cena. Także kabiny nadal 

są dość spartańskie i zmuszają kierowców 

do skakania po stopniach za każdym ra-

zem, gdy muszą otworzyć ładownię. 

Do kuchenki, do cylindra

Cena okazała się barierą nie do prze-

skoczenia również dla ciężarówek hybry-

dowych, zwłaszcza w Europie. Stosunko-

wo najpopularniejszym z alternatywnych 

źródeł napędu jest w dystrybucji sprężony 

gaz ziemny (CNG). Pojazdy gazowe są naj-

tańszą alternatywą wobec diesla. Ponadto 

przynoszą oszczędności na paliwie, o ile 

zachowana jest odpowiednio duża dyspro-

Przednionapędowy „Bandit” do błyskawicznych odbiorów i dostaw holenderskiej firmy Gemco. 
W tej postaci został zaprezentowany w Amsterdamie w 2005 r. Późniejsza wersja korzystała z kabiny 
Renault Midlum z deflektorami płynnie łączącymi szoferkę z zabudową. Niestety, nie przyjął się. 
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Dwa pokolenia miejskich ciężarówek Volvo. Biało-czerwony FL6 jest hybrydą z dieslem, która powstała niedługo po prezentacji eksperymentalnego, 
opływowego ECT, który też był hybrydą, ale zamiast silnika tłokowego miał turbinę zasilającą generator. W 2005 r. na podwoziu autobusu B12M powstał DCV 
(Distribution Concept Vehicle). Tym razem skupiono się na wygodnej kabinie i uniwersalnej ładowni, przeznaczonej do przewozu towarów sklepowych oraz 
przesyłek kurierskich jednocześnie. Zdaniem twórców powszechne stosowanie DCV zmniejszyłoby liczbę samochodów dostawczych na ulicach miast o 30%. 

porcja między cenami oleju napędowego 

i  CNG. W wielu wypadkach gaz się po 

prostu opłaca, a że jest ekologiczny i jego 

spalanie powoduje powstawanie małej ilo-

ści szkodliwych związków – tym lepiej. 

W Europie użytkowe pojazdy gazowe 

oferuje głównie Iveco. Nieco skromniejszą, 

ale ciekawą gamę ma Mercedes. Znacznie 

popularniejsze CNG jest w Stanach Zjed-

noczonych, gdzie paliwa tego używają na-

wet zestawy w dalekim transporcie. 

Iveco ma podejście praktyczne. Oferuje 

Daily oraz podwozia i ciągniki siodłowe 

Stralis w różnych wariantach tonażowych 

z silnikami gazowymi. Pojazdy te łatwo 

poddają się adaptacji do różnych zastoso-

wań i laik może nawet nie zauważyć, jakie 

paliwo je napędza. Mercedes ma Sprintera, 

natomiast w ciężkim segmencie proponu-

je gazowego Econica, wyspecjalizowaną 

ciężarówkę miejską. Ma ona bogato prze-

szkloną kabinę z nisko położonym wej-

ściem, wygodną i zapewniającą bardzo 

dobrą widoczność. Econic występuje jako 

podwozie o dwu lub trzech osiach oraz 

dwuosiowy ciągnik siodłowy. 

Ostatnio toczy się prace nad wdroże-

niem pojazdów zasilanych skroplonym 

gazem ziemnym (LNG). Ich zasięg po 

zatankowaniu jest znacząco większy niż 

pojazdów na CNG, porównywalny z sa-

mochodami napędzanymi dieslem. Przy 

tym zbiornik LNG zajmuje znacznie mniej 

miejsca niż zestaw butli CNG. 

Stopnie zasilania

Ciężarówki elektryczne wydają się ide-

alne do miast. Są ciche i przejeżdżając 

ulicą, nie wydzielają żadnych spalin. Ich 

pracę można zaplanować tak, aby mały 

zasięg w praktyce sięgający około 100 km 

był wystarczający. Jednak ich stosowanie 

znów rozbija się o cenę zakupu oraz koszty 

ewentualnej wymiany akumulatorów po 

bliżej niesprecyzowanym okresie ich eks-

ploatacji. 

Obecnie na naszym kontynencie elek-

tryczne ciężarówki oferuje Fuso oraz Re-

nault. Przeróbki lekkich pojazdów użyt-

kowych na napęd elektryczny są od lat 

specjalnością brytyjskich fi rm. Ulokowana 

w  Oldham ePowerTrucks oferuje m.in. 

elektrycznego Nissana Cabstara, a Smith 

Electric Vehicles przeniesiona w 2011 

z  Newcastle upon Tyne do Kansas City 

proponuje ciężarówkę Newton, wykorzy-

stującą zespoły czeskiej Avii. 

Zasięg pojazdów elektrycznych można 

zwiększyć za pomocą ogniw paliwowych. 

Najczęściej eksperymentuje się z ogniwa-

mi zasilanymi wodorem. Gaz ten trudno 

jednak przechowywać, a perspektywa 

wykorzystywania go na większą skalę 

skłania do zastanowienia się nad sposo-

bami bezpiecznej eksploatacji takich po-

jazdów. 

Alternatywne rozwiązanie rozwa-

ża Scania. We współpracy z Siemensem 

pracuje nad ciężarówkami i autobusami 

elektrycznymi czerpiącymi energię z sieci 

napowietrznej, jak trolejbusy. Ciężarówki 

z pantografem nie są nowym pomysłem. 

Już w  latach 1918-22 zostały użyte przy 

budowie tamy, która doprowadziła do 

powstania jeziora Wohlen w Szwajcarii. 

W 1938 r. Włosi wykorzystali je przy bu-

dowie elektrowni wodnej w dolinie Val-

tellina w Lombardii. W 1954 r. powstała 

elektryczna wersja potężnej wywrotki ko-

palnianej MAZ 525, a od 1956 cztery elek-

tryczne wywrotki Kenworth pracowały 

w  Riverside Cement Company w  Crest-

more w Kalifornii. Sieć napowietrzna 

zasilała również ciężarówki w niektórych 

kopalniach odkrywkowych w Ameryce 

Północnej i Afryce. Wysoki moment ob-

rotowy silników elektrycznych był pożą-

dany w ciężkich zastosowaniach. Obecnie 

być może wróci do miast. Szczególnie, że 

trwają próby autobusów elektrycznych, 

których zasilanie wspomaga pantograf 

bądź bezprzewodowe stacje ładowania na 

przystankach. Sieć rozprowadzania ener-

gii stworzona na potrzeby komunikacji 

publicznej mogłaby równie dobrze słu-

żyć dystrybucji sklepowej czy pojazdom 

komunalnym. „Prototyp” takiego roz-

wiązania funkcjonuje w  miastach Rosji 

i Ukrainy, gdzie poruszają się elektryczne 

ciężarówki służące jako wozy pomocy 

technicznej dla trolejbusów. 

Hybryda, ale jaka? 

Z pewnością jest również miejsce dla hy-

bryd, choć może w innej niż typowa obec-

nie postać: diesel plus silnik elektryczny. 

Przykład dają pojazdy pasażerskie. Budo-

wano już hybrydowe autobusy, w których 

silnik spalinowy był zasilany CNG, takie 

jak prototypowe, 12-metrowe Iveco testo-

wane od 2013 r. w Barcelonie. W  Tempe 

w Arizonie na początku XXI  wieku pod-

jęto próby z autobusami z szeregowym 

napędem hybrydowym, w których za uzu-

pełnianie zasobów energii elektrycznej 
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Scania pracuje wraz z Siemensem nad ciężarówkami czerpiącymi energię z sieci 
napowietrznej jak trolejbusy. Jest już gotowe angielskie określenie: trolleytruck. 

Furgon o kształcie poprawionym pod kątem aerodynamiki: DAF LF 
Aerobody. Powstaje jako kompletny pojazd w brytyjskich zakładach 
Leyland Trucks, które tak jak DAF Trucks należą do grupy Paccar. To 
ułatwia i przyspiesza realizację zamówień. 

Ciągnik siodłowy Iveco Stralis zasilany sprężonym 
gazem ziemnym (CNG). Metan jest najłatwiej 
dostępnym paliwem alternatywnym, ekologicznym, 
a w dodatku tanim. 

odpowiedzialna była turbina gazowa zasi-

lana LNG. Tego rodzaju tzw. mikroturbiny 

o mocy od 30 do 200 kW są w ofercie kali-

fornijskiej Capstone Turbine Corporation. 

Przy czym – jak to turbiny – mogą być 

zasilane szeregiem różnych paliw: CNG, 

propanem, olejem napędowym, naft ą, 

a może i tequilą, jak zapomniany, ekspery-

mentalny Chrysler Turbine z początku lat 

60. XX wieku. 

Wraz ze zmianą źródła napędu pożą-

dana byłaby modyfi kacja kabiny. Za wzór 

może służyć „niskopodłogowy” Econic. 

W idealnym pojeździe także ładownia po-

winna mieć jak najniżej biegnącą podło-

gę, aby usprawnić rozładunek i oszczędzić 

kierowcy fatygi. Z drugiej strony, skoro 

przy dużych sklepach są rampy… Zalą-

żek przyszłości zawierał w sobie być może 

holenderski Gemco „Bandit” Pokazany 

w Amsterdamie w 2005 roku, a  w  jeszcze 

większym stopniu eksperymentalne Vo-

lvo ECT (Environmental Concept Truck) 

z 1995 r., które aerodynamiczną, nisko 

umieszczoną kabinę łączyło z hybrydowym 

układem napędowym. Wykorzystywał on 

turbinę napędzającą generator, który z ko-

lei dostarczał energię do silnika elektrycz-

nego. Szwedzi zarzucili projekt na rzecz 

rozwiązań „szybciej sprzedawalnych”, ale 

może przyjdzie dzień, gdy zdobyte wówczas 

doświadczenia znów się przydadzą. 

Rozwój ciężarówek dystrybucyjnych 

przebiega równolegle do postępu w bran-

ży w ogóle. Ambitne, wybiegające w przy-

szłość pomysły rozbłyskują, a potem roz-

pływają się w prozie życia. Przełom nie 

nadchodzi. Innowacje są potrzebne, ale 

nikt nie chce ponosić ich kosztów. Nie-

dostatecznie wykorzystywaną szansą jest 

dostrojenie transportu do lokalnych uwa-

runkowań. Przyszłość należy zapewne do 

ciężarówek skrojonych na miarę miasta 

czy regionu. Zasilanych gazem tam, gdzie 

jest tani i łatwo dostępny lub prądem, 

jeśli ten występuje w obfi tości. Na rozdroża 

– hybryda. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, DAF, Daimler, Iveco, Scania, Volvo
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Dzięki technologii opracowanej przez 

FPT Industrial, Iveco może oferować 

pełną gamę pojazdów zasilanych ga-

zem ziemnym. W portfolio marki znajdują 

się pojazdy użytkowe zasilane sprężonym 

i skroplonym gazem ziemnym (CNG 

i LNG), począwszy od lekkich furgonów, 

aż do średnich i dużych samochodów cię-

żarowych przystosowanych do eksploata-

cji w różnych warunkach. 

Iveco Bus oferuje autobusy miejskie 

różnej długości zasilane gazem ziemnym. 

Ich odbiorcami są instytucje publiczne 

i fi rmy prywatne w całej Europie. Do koń-

ca 2013 r. Iveco i Iveco Bus sprzedały łącz-

nie ponad 12 tys. pojazdów użytkowych 

napędzanych gazem ziemnym. 

Gaz coraz powszechniejszy

Sukcesom obydwu marek w Europie 

towarzyszy wzrost udziału spółki jako do-

stawcy technologii paliw alternatywnych 

dla sektora transportu publicznego na 

całym świecie. W Pekinie FPT Industrial 

od ponad 10 lat dostarcza silniki zasilane 

CNG fi rmie Beijing Public Transport Hol-

dings Ltd (BPT). W 2013 r. 350 silników 

Cursor 8 oraz 850 silników NEF 6 CNG 

zamontowano w 1200 nowych autobusach. 

W minionym roku władze stolicy Azerbej-

dżanu Baku podpisały umowę na dostawę 

151 autobusów Crealis CNG w ramach 

przygotowań do Igrzysk Europejskich 

w tym mieście. 

Oprócz rozwijania technologii CNG 

i LNG CNH Industrial inwestuje także 

w promocję biometanu (rafi nowanego 

biogazu spełniającego standardy branży 

motoryzacyjnej, który może być dystry-

buowany poprzez istniejące rurociągi). 

Biometan może pomóc w wypełnieniu 

postanowień dyrektywy 2009/28/WE 

w sprawie promowania energii pochodzą-

cej ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa ta 

określa wspólne ramy stosowania energii 

ze źródeł odnawialnych w celu ogranicze-

nia emisji gazów cieplarnianych i promo-

wania bardziej ekologicznego transportu. 

Pod tym kątem formułowane są krajowe 

plany działań oraz procedury stosowania 

biopaliw.

Ekologiczny 
sprzymierzeniec
CNH Industrial, właściciel m.in. marki Iveco i Iveco Bus, od lat pracuje 
nad wykorzystaniem gazu ziemnego jako paliwa w silnikach i pojazdach 
użytkowych. Dział spółki odpowiedzialny za zespoły napędowe – FPT Industrial 
– konstruuje silniki zasilane gazem ziemnym do pojazdów drogowych 
i terenowych, a także silników napędzających jednostki pływające i agregaty 
prądotwórcze. 
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Recepta na czystość

Biorąc pod uwagę aktywność fi rmy 

w rozwój napędów gazowych, nie mogło 

zabraknąć Iveco podczas wystawy Gas 

Visually odbywającej się w ramach Tygo-

dnia Gazu 2014 w Strasburgu we Francji. 

Wystawa ta miała na celu zaprezentowanie 

wykorzystania gazu w różnych sektorach, 

a także konkretnych zalet tego paliwa dla 

Unii Europejskiej pod względem kon-

kurencyjności, bezpieczeństwa dostaw 

i ograniczenia emisji zanieczyszczeń. 

Jednym z głównych przemawiających 

podczas ceremonii otwarcia był Pierre La-

hutte, prezes marki Iveco. W swoim prze-

mówieniu podkreślał on znaczenie gazu 

ziemnego oraz potrzebę promocji wprowa-

dzania tego paliwa na szeroką skalę w sekto-

rze transportowym. „Aby zrealizować swo-

je cele, Europa musi zapewnić stabilność 

i pozyskać zaufanie inwestorów budujących 

infrastrukturę gazu ziemnego, a także użyt-

kowników pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym. Do tej kwestii odniesiono się na 

ostatnim szczycie G20 w Brisbane, zatwier-

dzając ‘Plan działań na rzecz efektywności 

energetycznej G20’, którego głównym celem 

jest rozwijanie wielostronnej współpracy 

w zakresie efektywności energetycznej. Fakt 

ten potwierdza wolę najbardziej rozwinię-

tych gospodarek świata, które uznają zwięk-

szanie dostaw i wykorzystania biopaliw 

oraz gazu ziemnego za strategiczne metody 

ograniczania wpływu ciężkich pojazdów na 

środowisko”. 

50 Stralisów LNG dla Lidla

Obecnie CNH Industrial realizuje waż-

ny etap promocji pojazdów użytkowych 

napędzanych gazem ziemnym. W ramach 

współpracy z włoskim oddziałem między-

narodowej sieci supermarketów Lidl fi rma 

dostarcza swoje najnowsze rozwiązania. 

Od 2015 r. Lidl Italia dysponuje najwięk-

szym parkiem pojazdów napędzanych ga-

zem ziemnym w całych Włoszech. Włoski 

oddział Lidla otrzymał do użytkowania 

15 samochodów ciężarowych Iveco Stra-

lis Natural Power z silnikami przystoso-

wanymi do zasilania skroplonym gazem 

ziemnym (LNG). Pojazdy są wyposażone 

w jednostki Cursor 8 CNG Euro 6. 

Nad wprowadzeniem pojazdów na-

pędzanych LNG do eksploatacji czuwa 

LC3 – fi rma logistyczna specjalizująca się 

w transporcie towarów w kontrolowanej 

temperaturze. Docelowo w barwach Lidl 

Italia ma jeździć 50 Stralisów LNG. 

Eksploatacja pojazdów napędzanych 

skroplonym gazem ziemnym, uważanym 

za jedno z najbardziej ekologicznych pa-

liw na rynku, przynosi też oszczędności. 

W porównaniu z olejem napędowym gaz 

ziemny znacznie zmniejsza wpływ pojaz-

du na środowisko (emisja cząstek stałych 

niższa o 95%, emisja tlenków azotu niższa 

o 35% i emisja CO2 niższa nawet o 10%). 

Paliwo to jest także o 20% tańsze.

KD
Fot. Iveco

Pierre Lahutte, 
prezes marki Iveco

„
 Aby zrealizować swoje cele, Euro-

pa musi zapewnić stabilność i pozyskać 
zaufanie inwestorów budujących infrastruk-
turę gazu ziemnego, a także użytkowników 
pojazdów napędzanych gazem ziemnym”
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Hydrauliczne platformy 

załadowcze, bo takie są 

dominujące na rynku, to 

urządzenia wspomagające pra-

ce przeładunkowe i w znaczący 

sposób odciążające oraz przy-

śpieszające pracę człowieka. 

Ich popularność stale rośnie. 

Mnogość różnych wariantów 

konstrukcyjnych pozwala na 

stosowanie ich w furgonach, 

ciężarówkach, naczepach oraz 

przyczepach.

Dozorowane

W wielu przypadkach to 

właśnie odpowiedni sprzęt 

gwarantuje nam sprawne 

przeprowadzenie operacji za-

ładunku i wyładunku, szcze-

gólnie, gdy krawędź załadun-

kowa pojazdu znajduje się 

wysoko. Windy hydrauliczne 

stanowią element zabudowy 

i montowane są najczęściej już 

na etapie produkcji nadwozia. 

Najmniejsze rozwiązania mają 

udźwig rzędu 500 kg, najcięż-

sze nawet 4000 kg, a specjalne 

aż 9000 kg. Windy tylko w nie-

znacznym stopniu ograniczają 

ładowność pojazdów, ponie-

waż wykonuje się je najczęściej 

z materiałów lekkich np. z alu-

minium. Małe urządzenia ważą 

od 170 kg, duże od 500 kg 

wzwyż, co przy dmc ciężarówki 

na poziomie np. 26 t nie ma aż 

tak dużego znaczenia. Dodat-

nia na wysokich platformach, 

kierowcy pracujący na zmiany, 

trudne, często zmienne wa-

runki w miejscach rozładun-

ku, długi okres użytkowania 

czy różne rodzaje pojazdów 

ciężarowych. Jednoczesne roz-

ładowanie pięciu rollkontene-

rów, załadunek z rampy przez 

platformę pełnej palety napo-

jowej czy utrzymanie zimna 

w zabudowie, poprzez stero-

waną pilotem windę pełniącą 

rolę drzwi to tylko przykła-

dowe wymagania klientów. 

Dlatego producenci dwoją się 

i troją, by niemal do każdego 

zastosowania i pojazdu użyt-

kowego dopasować windę za-

ładunkową. Ich ofertę uzupeł-

Doceniany pomocnik
Załadunek oraz rozładunek towarów należy do obowiązków kuriera bądź spedytora, któremu 
powierzono zlecenie przewozu. Ze względu na wymogi czasowe operacje te muszą przebiegać 
wyjątkowo sprawnie, dlatego w pierwszej linii z pomocą przychodzą nam windy załadunkowe.

Platforma załadunkowa Palfinger MBB C 750 została specjalnie zaprojektowana dla mniejszych pojazdów o dmc do 7,5 tony. 
Składa się z wytrzymałego, bardzo lekkiego aluminiowego podestu oraz solidnego 4-siłownikowego mechanizmu podnoszącego. 
Podnosi 750 kg, a jej masa własna to tylko 200 kg.

kowo fabrycznie eloksalowana 

aluminiowa platforma zapewnia 

jej długoletni „czysty” wygląd. 

Nadal popularne są także windy 

stalowe, które mają zwiększo-

ną wytrzymałość, a więc i no-

śność. Wszystkie można trans-

portować w pozycji pionowej, 

jako tylna ściana pojazdu lub 

w pozycji poziomej (złożonej) 

pod tyłem skrzyni ładunkowej. 

Windy jako urządzenia dźwi-

gowe podlegają kontroli przez 

Urząd Dozoru Technicznego.

Dopasowane

Profesjonalny transport dys-

trybucyjny stawia wiele róż-

nych wymagań: duże obciąże-
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HLS Sp. z o.o.
ul. Obornicka 1B
62-090 Bytkowo
Tel. 61 296 07 62
info@hls-palfi nger.pl

Platformy załadunkowe – Wózki widłowe
Systemy wagowe

www.hls-palfi nger.pl

niają różnorodne możliwości 

rozbudowy oraz wyposażenie 

dostosowane do specyfi cznych 

potrzeb i wymagań.

Silne platformy załadun-

kowe, dzięki wysokiej obcią-

żalności i dużym rezerwom 

udźwigu, stanowią podstawę 

dla wydajnych procesów trans-

portowych. Takie rozwiązania 

są obecnie najbardziej po-

wszechne w pojazdach o dmc 

powyżej 18 t. Windy występują 

w wersjach 2- lub 4-siłowniko-

wych. Windy 4-siłownikowe 

wyposażone są w dwa siłowniki 

podnoszące oraz dwa siłowniki 

pochyłu, umożliwiające stero-

wanie platformą w pozycji ho-

ryzontalnej.

Platforma często staje się po-

mostem przejazdowym między 

ale również się składają (są oczy-

wiście też składane ręcznie). 

W codziennym użyciu zwiększa 

to komfort i czyni urządzenie 

dźwigowe jeszcze szybszym 

w zastosowaniu. Są także roz-

wiązania do montażu w nacze-

pach z kierowaną tylną osią, 

ze względu na ograniczenia 

w tylnym zwisie. Można także 

W profesjonalnym transporcie 
dystrybucyjnym tematem 
o kluczowym znaczeniu jest 
łatwa i bezpieczna obsługa. 
Przejezdne, dwupunktowe 
sterowanie nożne lub przy 
pomocy pilota to optymalne 
wsparcie w pracy.

Przy produktach serii S2 firmy Bär Cargolift, kluczowym 
czynnikiem jest technologia 2=4, która eliminuje wady 
tradycyjnych pomostów 2-siłownikowych, a swoim momentem 
udźwigu przewyższa nawet wiele wind z tradycyjnej technologii 
4-siłownikowej. Technologia 2=4 do normalnej eksploatacji 
potrzebuje tylko jeden siłownik podnoszący i jeden zamykający. 
Oprócz zastosowania siłowników o dużo większej pojemności, 
windy serii S2 dysponują opatentowanym mechanizmem 
wyrównującym poziom platformy.

Dzięki specyficznemu dostosowaniu 
wind oraz aluminiowym adapterom 
do montażu mogą one być montowane 
w każdym furgonie dostępnym na 
rynku europejskim. Ładunki tutaj wcale 
nie muszą być lekkie, ponieważ dla 
furgonów maksymalny udźwig wynosi 
do 600 kg, a dla podwozi z zabudową 
nawet do 750 kg. 

zabudową a rampą. Z kolei, gdy 

potrzebujemy wolnego dostępu 

do drzwi zabudowy, na przy-

kład przy załadunku i rozła-

dunku na rampie, a standardo-

wa platforma przeszkadzałaby 

w szybkim dostępie do zabu-

dowy, windę umieszcza się pod 

samochodem. Takie windy nie 

tylko hydraulicznie wjeżdżają 

i wyjeżdżają spod ramy pojazdu, 
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i rozładunku rollkontenerów 

czy palet, po hydraulicznym 

otwarciu i ręcznym rozłoże-

niu platformy, użytkownik 

otrzymuje pełną szerokość 

podestu. Dla pojazdów klasy 

lekkiej i średniej rekomen-

duje się generalnie niski lub 

średni udźwig z relatywnie 

krótką platformą.

Dodatkowe

Windy hydrauliczne przy-

gotowuje się na zamówienie, 

dlatego też do dyspozycji jest 

szeroka lista wyposażenia 

dodatkowego. Jako opcję, do 

windy można domówić kulo-

wy zaczep holowniczy, który 

dostarczany jest w komplecie 

ze zdejmowaną główką. Win-

dy często różnią się od siebie 

platformami: mogą być pokry-

te wylewką wygłuszającą lub 

w pełni aluminiową. Dodat-

kowo, platforma aluminiowa 

posiada powierzchnie anty-

poślizgowe. Wyłącznik windy 

może znajdować się w kabinie 

pojazd z nadwoziem wymien-

nym BDF zamienić na uniwer-

salny pojazd dystrybucyjny. 

Wszystkie wysuwane spod ramy 

pojazdu windy, czy to składane 

ręcznie, czy hydraulicznie moż-

na dziś montować na nadwo-

ziach wymiennych BDF. 

Tak naprawdę tylko wytwa-

rzanie platform załadowczych 

do pojazdów klasy lekkiej sta-

nowi duże wyzwanie dla pro-

ducentów. Tutaj, jak w żad-

nym innym produkcie, ważne 

jest połączenie niskiej masy 

Możliwość równoczesnego opuszczania 
i otwierania platformy jest sporym 
udogodnieniem, znacznie przyspieszającym za- 
i rozładunek pojazdu. Automatyczne odchylenie 
platformy w dół na podłożu i samopoziomowanie 
przy podnoszeniu dzięki zastosowaniu 
przekładnika ciśnienia, zależne jest od położenia 
platformy. Z tego powodu nawet przy długich 
platformach nie jest możliwe niekontrolowane, 
nagłe odchylenie windy w dół.

W pozycji jezdnej składany pomost 
załadunkowy Bär Cargolift Falt „znika” 
pod podłogą pojazdu. Dzięki temu 
możliwy jest nieograniczony dostęp 
do tyłu zabudowy. Gdy urządzenie 
jest potrzebne, przez hydrauliczne 
opuszczenie i ręczne otwarcie 
platformy, uzyskujemy platformę 
z łatwością mieszczącą europaletę 
lub 2 rollkontenery.

Winda Dhollandia slider DH-SSU jest dostępna z udźwigiem 
2500 i 3000 kg i spełnia wymagania potrzebne na rynku ciężkiej 
dystrybucji. Aby to osiągnąć, DH-SSU jest standardowo wyposażo-
na w sworznie i panewki o dużej średnicy, wzmocnioną platformę 
i ramę przystosowaną do dużych obciążeń. DH-SSU jest głównie 
przeznaczona do montażu na przyczepach i naczepach, lecz również 
z łatwością może zostać zamontowana do ramy ciężarówki. Jeżeli 
tylny zwis liczony od chlapaczy jest wystarczający, winda DH-SSU 
z systemem szybkiego montażu może zostać zamontowana 
bez modyfikacji ramy (prosta lub skośna rama).

Podwójnie składana platforma Palfinger MBB 
R 2000 LH jest idealnym rozwiązaniem zarówno 
dla nadwozi umocowanych na stałe, jak i wymie-
nnych (z krótkim zwisem tylnym). Platforma jest 
wysuwana za pomocą dodatkowego siłownika 
hydraulicznego. Urządzenie opuszcza fabrykę 
kompletnie zmontowane i polakierowane proszkowo. 
Umieszczony pod podwoziem podest spełnia 
zarazem rolę zderzaka zgodnego z aktualnie 
obowiązującymi normami. W modelu LH podest jest 
w pierwszej fazie otwierany hydraulicznie, po czym 
dodatkowy element wspomagany sprężynami należy 
rozłożyć ręcznie. W wyposażeniu opcjonalnym 
dostępne są najazdy oraz inne dodatki.

Standardowa winda załadowcza składa 
się z platformy, agregatu hydraulicznego 
z zasilaniem 24 V, bocznego pulpitu 
sterowniczego (opcja), urządzenia 
zabezpieczającego przed wjechaniem pod 
pojazd z tyłu, ramy skrętnej, siłowników 
podnoszenia, siłowników przechylania, 
rury statywu, włącznika kablowego (opcja) 
oraz grupy mniejszych, aczkolwiek ważnych 
elementów jak: przełącznika przechylania, 
czujnika nachylenia, sterowania nożnego 
(opcja), lampek ostrzegawczych (opcja) 
czy szyny zatrzymującej wózek przed 
stoczeniem (opcja).

Platforma załadunkowa Palfinger MBB 
C 1000 E o udźwigu 1000 kg ma zupełnie 
nowy napęd elektryczny, który jest 
pozbawiony elementów hydrauliki siłowej 
zastąpionych silnikami elektrycznymi. 
Ta futurystyczna koncepcja eliminuje 
konieczność wymiany oleju, zaworów 
oraz przewodów hydraulicznych. 
Dodatkowo w trakcie opuszczania 
platformy następuje doładowanie 
akumulatorów pojazdu. Mimo że koszt 
zakupu urządzenia jest wyższy niż 
w przypadku platformy hydraulicznej, 
różnica ta zwraca się po 3 latach.

własnej oraz dostatecznie 

dużego udźwigu. Dodatkowo 

w windach tych ważna jest ich 

elastyczność, bo ze względu 

na charakter używania lek-

kich pojazdów typu furgon, 

winda nie zawsze musi być 

potrzeba do za- lub rozła-

dunku. Są rozwiązania, które 

spełniają te kryteria. Dzięki 

składanej pionowo platfor-

mie prawe tylne drzwi po-

jazdu pozostają dostępne bez 

konieczności uruchamiania 

windy. Z kolei do załadunku 
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kierowcy z sygnałem zwrot-

nym, jeśli platforma jest otwar-

ta. Sterowanie windą może od-

bywać się na kilka sposobów: 

za pomocą pilota radiowego, 

przycisków nożnych czy ste-

rownika zewnętrznego z dwo-

ma dżojstikami. 

Rolki na platformie chro-

nią ją od spodu przed star-

ciem mechanicznym przy 

kontakcie z podłożem. Moż-

na zamówić również rampę 

boczną platformy do wjeż-

dżania wózkami. Do wybo-

ru są też specjalne typy roll-

stopów. Jako alternatywę do 

zabezpieczeń przed zjazdem 

z platformy pojemników na 

kółkach oferuje się też roz-

wiązania w postaci muld. 

Dostępna jest także funkcja 

automatycznego zapalania 

oświetlenia w zabudowie 

samochodu w momencie 

otwierania platformy z wy-

łącznikiem czasowym (np. 

15-minutowym), chroniącym 

przed niekontrolowanym roz-

ładowaniem akumulatora sa-

mochodu.

Obecnie wszystkie stosowa-

ne agregaty napędowe w win-

dach załadowczych są bardzo 

ciche. Wynika to ze stosowania 

urządzeń elektrycznych. Co-

raz częściej spotyka się system 

dwóch prędkości zamykania 

platformy. Polega on na tym, 

że w końcowej fazie zamyka-

nia platformy, prędkość do-

mykania zostaje zmniejszona, 

co pozytywnie wpływa na 

dłuższą żywotność uszczelek 

i konstrukcji nadbudowy sa-

mochodu.

Dobierając windę do samo-

chodu, musimy wziąć pod uwa-

ciężkości ładunku, co znaczy, że 

warto zawsze przed doborem 

windy spojrzeć w wykres jej 

udźwigów. ▐

Michał Mariański
Fot. Bär Cargolift, Dhollandia, 

Palfinger

Osoby preferujące ręczne składanie 
platformy wybierają wersję Bär Cargolift 
RetFalt. Ale można to zrobić hydraulicznie. 
Wszystkie urządzenia dźwigowe RetHydFalt 
są wyposażone w podwójnie składaną 
platformę oraz automatyczny mechanizm 
stopu, który ułatwia wjazd i wyjazd 
w ciemności lub przy złej pogodzie.

Winda zamykana Dhollandia DH-LSU została 
skonstruowana dla udźwigu od 2500 do 4000 kg
i te parametry są wystarczające dla rynku 
ciężkiej dystrybucji. Aby osiągnąć taki udźwig, 
DH-LSU wyposażono w sworznie o większej 
średnicy, wzmocnioną platformę i ramę oraz 
przystosowane cylindry hydrauliczne. 
DH-LSU może być z powodzeniem zamontowana
na wszystkich rodzajach ciężarówek i przyczep. 
Dostępna jest także jako specjalna adaptacja dla 
zestawów ciężarówka z przyczepą (typ DH-LV).

Bardzo wytrzymała winda zamykana Dhollania 
DH-ESU została skonstruowana do ekstremalnych 
obciążeń od 5000 do 9000 kg. Wysokość platformy 
jest uzależniona od indywidualnego życzenia klienta. 
Jako wyposażenie dodatkowe do standardowego 
wykonania, DH-ESU ma hydrauliczne nogi 
stabilizujące i silnik o mocy 4000 W z wentylatorem 
chłodzącym. Na życzenie DH-ESU może zostać 
zmodyfikowana, aby służyć jako rampa najazdowa. 
Ważne jest, aby podwozie zostało wystarczająco 
wzmocnione pod montaż tego typu windy.

biuro@dhollandia.pl

ul. Pułłanki 33, 30-858 Kraków 
Tel. +48 12 260 61 10

ul. Jarzębinowa 92, 11-034 Stawiguda k. Olsztyna
Tel. +48 89 512 17 99

DHOLLANDIA – rodzinna firma z tradycją od 1968 roku w wytwarzaniu 
profesjonalnych hydraulicznych wind załadowczych: 

Naszym klientom zapewniamy mobilny serwis 24h na po-
łudniu (tel. 500 130 766) i północy Polski (tel. 500 081 188).

Jako pierwszy producent wind załadowczych wpro-
wadziliśmy cynkowanie jako standardowe zapezpieczenie 
antykorozyjne elementów stalowych naszych wind!

 roczna produkcja to ponad 40 000 sztuk;
 gama produktów o udźwigu od 250 do 16 000 kg;
 5 zakładów produkcyjnych i profesjonalna sieć;
 45 lat nieprzerwanej działalności, stabilności, 
 rozwoju oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszym 
 klientom i dostawcom.

gę ciężar i wielkość ładunku, 

środek transportu i własną masę 

np. ciężar ładunku 1000 kg,

ręczny wózek z paletą i jednym 

człowiekiem daje razem ok. 

1200 kg. Poza tym nie należy 

zapominać o położeniu środka 

Bär Cargolift – więcej niż tylko urządzenie
Najlepsze urządzenia – najlepszy serwis. 

www.baer-cargolift.pl
info@baer-cargolift.pl

Dział Handlowy: 
+48 58 785 39 86, +48 602 219 014

ZAPRASZAMY 
do naszych oddziałów serwisowych:

Oddział Gdańsk: 
+48 602 363 326

Oddział Poznań: 
+48 608 376 183

Oddział Warszawa: 
+48 604 642 598

Oddział Kraków: 
+48 694 239 259
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Pokazowy zestaw chłodniczy Carrier Transicold, który mógłby być użyteczny np. w ciężkiej dystrybucji. Zabudowa na samochodzie jest wyposażona 
w agregat Supra. Przyczepę chłodzi naczepowy Vector 1350, którego wydajność dla zabudowy tej wielkości wydaje się aż nadto wystarczająca. 

Rozwój tzw. ciężkiej dystrybucji po-

woduje, że w ruchu lokalnym czy 

regionalnym stosowane są nawet 

agregaty naczepowe. Są to najczęściej spe-

cjalnie skonstruowane jednostki o bardzo 

wysokiej wydajności chłodniczej, nierzad-

ko umożliwiające jednoczesny przewóz 

różnych typów ładunku w odpowiedniej 

dla każdego z nich temperaturze. Stanowią 

one skrajny punkt oferty, która na drugim 

końcu ma niewielkie agregaty używane 

w samochodach dostawczych. 

Objętość razy temperatura?

Aby prawidłowo dobrać agregat należy 

wziąć pod uwagę kilka czynników. Podsta-

Chłodnym okiem
Samochody wykorzystywane w transporcie dystrybucyjnym są tak różnorodne, 
że właściwie każdy typ agregatu chłodniczego znajduje w nim zastosowanie. 

wowymi są: wielkość ładowni oraz tempe-

ratura, jaka ma w niej panować. Producenci 

agregatów służą podpowiedzią. W  swoich 

materiałach publikują tabele, które wiążą 

poszczególne typy urządzeń z zabudowami 

o określonej wielkości, z  uwzględnieniem 

temperatury, jaką użytkownik chce uzy-

skać. Z grubsza rzecz ujmując, na każde 

10 m3 zabudowy powinno przypadać 1000 W

wydajności chłodniczej. Jest to jednak za-

leżność teoretyczna, która wynika z założeń 

ramowych wytyczonych przez producenta, 

a te mogą rozmijać się z oczekiwaniami na-

bywcy i rzeczywistymi warunkami eksplo-

atacji pojazdu. 

Dystrybucja jest dla agregatów wyjąt-

kowo niewdzięcznym zadaniem. Częste 

otwieranie drzwi podczas częściowego 

rozładunku powoduje, że do wnętrza 

zabudowy co pewien czas napływa po-

wietrze o „niewłaściwej” temperaturze, 

którą należy „zbić”. Trzeba przy tym 

pamiętać, że przy otwartych drzwiach 

agregat powinien być wyłączony. Zmu-

szanie go do pracy w  takiej sytuacji 

ma tyle sensu, co włączanie klimatyza-

cji przy otwartych oknach. Upalne la-

to wprowadza dodatkowe utrudnienie 

i powoduje, że agregat musi pracować 

z maksymalną mocą, aby pozbyć się 

z  ładowni ciepła napływającego inten-

sywnie na każdym postoju. 

Dużą wagę ma współczynnik przenika-

nia ciepła „k”, charakteryzujący zabudo-
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Płaski agregat Kerstner przystosowany do małych 
samochodów dostawczych. 

Typowy, miejski pojazd dystrybucyjny: Mercedes Atego z agregatem 
Thermo King serii T, wyposażonym we własny silnik wysokoprężny. 

wę. Rozbudowana izolacja zmniejsza jego 

wartość, ale powoduje wzrost masy wła-

snej nadwozia. Znów należy się odwołać 

do przewidywanego sposobu eksploatacji 

z uwzględnieniem temperatury otoczenia 

oraz tej, jaka ma panować wewnątrz nad-

wozia i tak dobrać zabudowę i agregat, aby 

zapewnić ładunkowi właściwe warunki 

rozsądnym kosztem. 

Nadwozia izotermiczne tracą z upływem 

czasu własności izolacyjne. Najczęściej 

przyjmuje się, że po 9 latach użytkowania 

współczynnik przenikania ciepła wzra-

sta o 50%. Jeśli zamierzamy eksploatować 

chłodnię przez dłuższy czas, np. pięć lub 

więcej lat, powinniśmy wziąć pod uwagę 

również tę zmienną. 

Można by sądzić, że na pytanie „jaki 

agregat wybrać?” najwłaściwsza odpo-

wiedź brzmi: „mocniejszy niż ci się wy-

daje”. Są jednak sposoby, aby ograniczyć 

intensywność używania agregatu. Naj-

prostszy to kurtyny z pasków tworzywa, 

które zmniejszają ilość ciepłego powie-

trza dostającego się do zabudowy przez 

otwarte drzwi nawet o 40%. Inny to wy-

posażenie zabudowy w niewielkie drzwi 

boczne, które ograniczają wymianę po-

wietrza, gdy trzeba sięgnąć po niewielką 

część ładunku i są w dodatku wygodne 

dla kierowcy. 

Norma DIN 8959 zawiera proste wzo-

ry, dzięki którym można wyliczyć zapo-

trzebowanie na wydajność chłodniczą 

z uwzględnieniem wielkości nadwozia, 

współczynnika „k”, średniej tempera-

tury otoczenia, częstości otwierania 

drzwi i  wydajności wentylatorów. Za-

wsze jednak warto zasięgnąć opinii do-

świadczonego praktyka, zajmującego się 

sprzedażą i obsługą agregatów chłodni-

czych. Tym bardziej, że nie tylko warun-

ki eksploatacji, ale również sam sposób 

dostarczania napędu i  montaż urządze-

nia mogą wpływać na jego użyteczność 

w danym pojeździe. 

Mono, multi, eko

W Polsce najbardziej znane są agregaty 

fi rm: Carrier Transicold i Th ermo King. 

Cenione są również urządzenia Zanot-

ti i  Frigoblock, a spośród pozostałych 

graczy wyróżnia się Mitsubishi. Oferta 

dużych producentów jest porównywalna 

i dopasowana do głównych segmentów 

rynku samochodów użytkowych. Poza 

parametrami technicznymi agregatów 

z praktycznego punktu widzenia bardzo 

istotna jest dostępność serwisu. Renomo-

wane marki mają rozbudowaną sieć auto-

ryzowanych warsztatów w całej Europie. 

Jeśli jednak samochody jeżdżą „wokół 

komina”, a w pobliżu jest dostawca mniej 

znanych, ale niedrogich urządzeń np. Saf-

kar, Lumikko czy Diavia, który zapewnia 

obsługę posprzedażną, warto przyjrzeć 

się jego propozycji. Przy czym kupując 

agregat mało popularnej marki, trzeba li-

czyć się z trudnościami przy próbie zbycia 

go na rynku wtórnym. Chyba, że przyj-

miemy, że będzie pracował w naszym 

samochodzie „do oporu”. Najprościej jest 

policzyć, jakie rozwiązanie bardziej się 

opłaca. 

Katalog większości wytwórców otwie-

rają urządzenia do małych samochodów 

dostawczych o przestrzeni ładunkowej 

o  objętości kilku (3-8) metrów sześcien-

nych. Carrier proponuje model Neos, 

Th ermo King model B, Zanotti typ F10. 

Są to niewielkie agregaty o napędzie elek-

trycznym, których parowniki nie uszczu-
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plają przestrzeni ładunkowej. Wyposażone 

są w zasilanie postojowe. Neos w wariancie 

Slim, montowanym na dachu samochodu 

wyróżnia się płaską, zewnętrzną obudową, 

która nie przeszkadza w poruszaniu się np. 

po parkingu podziemnym, a na drodze 

nie pogarsza istotnie własności aerodyna-

micznych auta. 

W następnym przedziale rynku, obej-

mującym samochody dostawcze i lekkie 

ciężarówki o objętości ładowni od kilku 

do ponad 30 m3 dominują urządzenia na-

pędzane przez silnik pojazdu. Są one kla-

syfi kowane wg wydajności chłodniczej, 

a także dodatkowych funkcji, jakie oferują. 

Większość z nich może być wyposażona 

w akcesoria umożliwiające zasilanie sta-

cjonarne. Niekiedy, jak w serii Viento fi r-

my Carrier, możliwy jest wybór czynnika 

chłodniczego. Są też agregaty jedno- i wie-

lotemperaturowe oraz przystosowane do 

specyfi cznych zadań, jak np. Th ermo King 

serii C do przewozu delikatnych, świeżych 

produktów, np. warzyw. 

Ciekawą alternatywę proponuje Carrier 

w postaci agregatu Pulsor. Ta stosunkowo 

nowa konstrukcja wykorzystuje napęd 

elektryczny E-Drive. Silnik pojazdu słu-

ży do napędzania generatora, który z ko-

lei dostarcza energię do sprężarki. Sama 

sprężarka jest hermetyczna, co zapobiega 

w znacznej mierze wyciekom czynnika 

chłodniczego. Układ napędowy pozwala 

płynnie regulować moc chłodniczą, dzię-

ki czemu agregat jest wydajny, a zarazem 

oszczędny. 

Do typowych, średnich i ciężkich sa-

mochodów ciężarowych oraz dużych do-

stawczych użyteczne są serie Xarios Car-

riera oraz V Th ermo Kinga i najbardziej 

wydajne w gamie agregatów FZ fi rmy 

Zanotti. Do analogicznych zastosowań 

można również wykorzystywać agregaty 

z własnym napędem: Carrier serii Supra, 

Th ermo King serii T czy Zanotti DFZ. Ich 

zaletą jest działanie niezależne od obrotów 

silnika pojazdu. Wymienione urządzenia 

występują w różnych wariantach, w tym 

jedno- i wielotemperaturowych oraz spe-

cjalnie przystosowanych do pracy w dys-

trybucji poprzez zwiększenie wydajności 

chłodniczej oraz niski poziom hałasu. 

Następnie są agregaty naczepowe, które 

również występują w odmianach o dużej 

wydajności, przydatnych w pracy z często 

zmieniającym się ładunkiem i częściowy-

mi rozładunkami. 

Agregaty umożliwiają zwykle nie tylko 

chłodzenie, ale również grzanie przestrze-

ni ładunkowej, przy czym niektóre trzeba 

odpowiednio w tym celu wyposażyć. 

Regułą jest, że skraplacz agregatów 

z  własnym napędem jest montowany na 

przedzie lub na dachu zabudowy (we wnę-

ce). Niektóre występują w odmianach do-

stosowanych do montażu pod zabudową. 

W ramach wyposażenia dodatkowego 

można zamówić urządzenie do rejestracji 

warunków przewozu, najlepiej wraz z sys-

temem telematycznym, a także akcesoria 

dostosowujące agregat do pracy w tempe-

raturach otoczenia bardzo wysokich lub 

bardzo niskich. Na mrozie przydaje się 

podgrzewacz paliwa. 

Użyteczność agregatu jest w dużym 

stopniu uwarunkowana sposobem eks-

ploatacji. W załadowanym pojeździe po-

winna być wolna przestrzeń umożliwia-

jąca prawidłową cyrkulację powietrza. 

Warto zapoznać się z instrukcją obsługi 

i nastawami, które zwiększają wydajność 

agregatu, a  jednocześnie redukują jego 

energochłonność. Trzeba też pamiętać 

o regularnym serwisie dwa razy do roku: 

przed sezonem letnim i zimowym. Prawi-

dłowo używany, zadbany agregat wyróż-

nia się niezawodnością, z korzyścią dla 

użytkownika, jego partnerów bizneso-

wych oraz smakoszy kupujących sery czy 

wędliny. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Nowość z ubiegłorocznej wystawy IAA, agregat K800D z własnym napędem 
chińskiej firmy Kingtec. Ma ona przedstawiciela również w Polsce. 

Podpodłogowy agregat Zanotti Un0o. Urządzenia takie zajmują 
przestrzeń na ramie, która w wielu pojazdach i tak jest wolna. 

Frigoblock HK 25 SL przeznaczony do 
naczep i przyczep o wewnętrznej długości 
od 7 m wzwyż. Jest stosunkowo lekki, 
cichy, a producent oferuje go również 
w wersji wielotemperaturowej. 

www.truck-van.pl

1/201526 TruckTruckVanVan&

PRODUKTPRODUKTAgregatyAgregaty



Bliżej Bliżej naturynatury
Zmiany w regulacjach prawnych oraz nacisk społeczny w radykalny sposób wpłynęły na 
funkcjonowanie transportu w Unii Europejskiej. Ochrona środowiska stanowi zasadniczy cel 
ustawodawców, dążących do wyeliminowania z użycia czynników chłodniczych o wysokim 
potencjale GWP (tworzenia efektu cieplarnianego – ang. global warming potential), 
zmniejszenia emisji spalin oraz ograniczenia hałasu w gęsto zaludnionych obszarach.

W 
tej sytuacji konieczne stało się 

stworzenie alternatywnego roz-

wiązania dla paliw kopalnych oraz 

technologii wykorzystujących fl uorow-

cowane węglowodory (HFC), na których 

branża transportowa opierała się przez 

długi czas. 

Pochłaniacz ciepła

Firma Th ermo King proponuje rozwią-

zanie, które opiera się na zastosowaniu 

odzyskiwanego ciekłego dwutlenku węgla 

(R-744) w pośrednim systemie z otwartym 

cyklem. W odróżnieniu od innych rozwią-

zań „kriogenicznych”, w ramach których 

czynnik chłodniczy jest rozpylany bezpo-

średnio do przestrzeni ładunkowej, w roz-

wiązaniu CryoTech stosuje się parowniki 

żebrowo-rurkowe, przez które przepływa 

R-744, odbierając ciepło z ładunku, a na-

stępnie usuwając je z ładowni. 

Odzyskiwany R-744 jest przechowywa-

ny pod ciśnieniem w zbiorniku z izolacją 

próżniową pod podwoziem ciężarówki lub 

naczepy. Przepływa on do parowników za-

montowanych po jednym w każdym prze-

dziale, dzięki czemu w  pojeździe można 

ustawić do trzech różnych wartości tem-

peratury. Elektroniczny zawór rozpręż-

ny, zarządzany przez elektryczny moduł 

sterujący, reguluje przepływ cieczy przez 

każdy parownik, różnicując w ten sposób 

wydajność chłodniczą odpowiednio do 

wymagań ładunku oraz w celu utrzymania 

stałej temperatury. 

Podobnie jak w przypadku typowych 

czynników chłodniczych HFC ciekły 

R-744 zmienia stan (na gazowy) wraz ze 

spadkiem ciśnienia na wylocie zaworu 

rozprężnego. Podczas tego procesu na-

stępuje gwałtowna absorp-

cja energii cieplnej. Regu-

lator utrzymuje ciśnienie 

gazu powyżej krytycznego 

punktu 5,5  bara w  celu za-

pobieżenia powstawaniu 

suchego lodu w parowniku. 

Po przejściu R-744 w  stan 

gazowy i  obniżeniu tempe-

ratury w izolowanej skrzyni 

ładunkowej opary są od-

prowadzane na zewnątrz 

skrzyni poprzez tłumik wy-

lotowy, ograniczający hałas. 

Jest to ważne ze względu na 

zdrowie i  bezpieczeństwo 

operatorów oraz ładunków. 

Ciężarówka lub naczepa jest chłodzo-

na, praktycznie nie emitując hałasu, bez 

użycia silnika wysokoprężnego, sprę-

żarki bądź czynnika chłodniczego HFC. 

R-744 stosowany w systemach Th ermo 

King CryoTech jest produktem ubocz-

nym procesów przemysłowych, który 

w innym przypadku zostałby po prostu 

uwolniony do atmosfery. W związku 

z  tym korzystanie z systemu CryoTech 

nie pociąga za sobą dodatkowej emisji 

dwutlenku węgla.

Tankowanie R-744 może odbywać się na stacji paliwowej, 
niestety jeszcze nie wszystkie dają taką możliwość.
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Roczna emisja CO2 podczas produkcji paliwa w kg 

Roczna emisja CO2 podczas pracy urządzenia w kg 

Roczna emisja CO2 podczas produkcji czynnika chłodniczego wykorzystywanego 
w urządzeniach CryoTech w kg 
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ŚREDNIA ROCZNA EMISJA CO2 
PODCZAS PRACY JEDNEJ CIĘŻARÓWKI

Cztery razy krócej

Koszty użytkowania systemu CryoTech 

w trakcie całego okresu jego eksploatacji są 

w znacznym stopniu zbliżone do kosztów 

użytkowania porównywalnego typowe-

go systemu z silnikiem wysokoprężnym. 

W  zależności od zastosowania obydwa 

rozwiązania mogą okazać się nieco tańsze. 

Początkowy koszt nabycia systemu może 

być nieco wyższy ze względu na niewielką 

bieżącą produkcję. Jest on rekompensowa-

ny przez dłuższy okres eksploatacji, wyni-

kający z większej trwałości podzespołów 

oraz mniejszej liczby elementów zużywa-

jących się.

Udowodniono, że parowniki CryoTech 

zapewniają znacznie większą wydajność 

chłodzenia niż ich odpowiedniki napędza-

ne silnikami wysokoprężnymi, zarówno 

w przypadku temperatur dla produktów 

świeżych, jak i mrożonych. Obniżenie 

temperatury pustej skrzyni ładunkowej 

z użyciem R-744 może trwać do czterech 

razy krócej, co sprawia, że to rozwiązanie 

sprawdzi się w dystrybucji z dużą liczbą 

otwarć drzwi. 

Ponieważ coraz więcej krajów rozwa-

ża wprowadzenie ograniczeń w zakresie 

hałasu w przypadku dostaw wieczornych 

i nocnych — podążając za trendem wy-

znaczonym przez holenderską normę 

PIEK — w razie chęci skorzystania z zalet 

dystrybucji miejskiej prowadzonej w nocy, 

przy mniejszym ruchu ulicznym, należy 

dysponować pojazdem emitującym hałas 

na poziomie nie większym niż 60 dBA. 

Wszystkie urządzenia CryoTech są testo-

wane na zgodność z PIEK i zapewniają 

poziom hałasu do 90% niższy od standar-

dowych urządzeń napędzanych silnikami 

wysokoprężnymi.

Trzykrotnie mniej CO2

Inżynierowie z fi rmy Th ermo King wy-

konali szczegółową analizę śladu węglo-

wego trzech porównywalnych systemów. 

System CryoTech (R-744) zestawiono 

z  najnowszą „konwencjonalną” technolo-

gią (paliwo kopalne/czynnik chłodniczy 

HFC) oraz z innym „alternatywnym” roz-

wiązaniem, w którym jako czynnik chłod-

niczy wykorzystano ciekły azot. W ramach 

badania mierzono wpływ na środowisko 

naturalne albo „ślad węglowy” każdego 

z tych rozwiązań.

Porównanie uwzględniało istotne źródła 

emisji dwutlenku węgla w całym procesie 

technologicznym, w tym emisje związane 

z energią niezbędną do wyprodukowania 

paliw oraz przeciętną roczną liczbą robo-

czogodzin. Pod uwagę wzięto również zu-

życie paliwa oraz emisję spalin w oparciu 

o  niezależne dane testowe ATP, co doty-

czyło wyłącznie urządzeń napędzanych 

silnikami wysokoprężnymi.

Emisja dwutlenku węgla z urządzeń 

napędzanych silnikami wysokoprężnymi 

była w znacznym stopniu spowodowa-

na spalaniem paliwa kopalnego. Chociaż 

urządzenie, w którym zastosowano azot, 

zużywało podobną ilość paliwa jak urzą-

dzenie oparte na R-744, to do wyproduko-

wania samego azotu niezbędne jest około 

trzy razy więcej energii niż do wyprodu-

kowania porównywalnej ilości odzyski-

wanego R-744. Całkowity ślad węglowy 

w tonach dwutlenku węgla w trakcie dzie-

sięcioletniej eksploatacji okazał się nastę-

pujący: urządzenie napędzane silnikiem 

wysokoprężnym – 166 t, urządzenie azo-

towe – 143 t, urządzenie CryoTech – 46 t.

Słaba infrastruktura

Badanie wykazało, że rozwiązanie opar-

te na odzyskiwanym R-744, stosowane 

w urządzeniach CryoTech, cechuje się śla-

dem węglowym o około 75% mniejszym 

od typowych systemów wysokoprężnych 

oraz o 68% mniejszym od systemów krio-

genicznych opartych na azocie. Ale sam 

ślad węglowy nie decyduje o opłacalności 

komercyjnej rozwiązania. Linia CryoTech 

cechuje się kosztem posiadania zbliżo-

nym do porównywalnych systemów wy-

sokoprężnych, a jednocześnie jest od nich 

znacznie cichsza i dużo lepiej radzi sobie 

z obniżaniem (odzyskiem) temperatury. 

Te dodatkowe cechy sprawiają, że jest to 

rozwiązanie nadające się idealnie do dys-

trybucji miejskiej. 

Jedynym ograniczeniem jest obecnie 

dostępność stacji napełniania R-744. Po-

czątkowo infrastruktura do napełniania 

urządzeń CryoTech prawie nie istniała. 

Od tego czasu wiele jednak zmieniło się 

na lepsze. Stacje paliwowe zaczęły monto-

wać u siebie instalacje do przechowywania 

i napełniania R-744, dzięki czemu tanko-

wanie pojazdu i napełnianie urządzenia 

chłodniczego może się odbywać jednocze-

śnie. Do końca roku 2013 w ośmiu euro-

pejskich krajach działało ponad 40 stacji 

napełniania R-744, a w najbliższych latach 

liczba ta z pewnością wzrośnie. 

W ciągu ostatnich dekad nastąpił 

burzliwy rozwój badań nad transportem 

chłodniczym, co powinno zaowocować 

powstaniem nowych rozwiązań. Przy-

szłość zapowiada się interesująco, po-

nieważ jest jasne, że branża transportu 

chłodniczego nie może w dalszym ciągu 

opierać się wyłącznie na tradycyjnych pa-

liwach i czynnikach chłodniczych HFC. 

Liderzy tego segmentu pracują nad wdro-

żeniem obecnych i tworzonych dopiero 

technologii, tak aby można było korzystać 

ze zrównoważonego i cichego transportu 

chłodniczego. ▐

Anthony Bour, Thermo King
Fot. Thermo King
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W 
 2013 r. Continantal wprowadził na 

 rynek opony 3. generacji, zaczy-

 nając od autobusowych. Rok 2014 

przyniósł kolejne nowości. Tym razem 

w segmencie przewozu towarów. Premiera 

opon budowlanych zapowiadana jest na 

2016 r. Nowoczesne technologie w opo-

nach trzeciej generacji, system monitoro-

wania ciśnienia ContiPressureCheck do 

samochodów ciężarowych i przyczep oraz 

usługi fl otowe Conti360°, mają pomóc fl o-

tom obniżyć koszty prowadzenia działal-

ności. Jednak ogumienie to nie wszystko. 

Conitnental ma też ciekawe rozwiązania, 

które przenoszą pojazdy do przyszłości… 

W natarciu

Nowe serie opon do transportu towarów 

to: Conti Hybrid, Conti EcoPlus i Conti 

Scandinavia. Inżynierowie Continentala 

zoptymalizowali konstrukcję i mieszankę 

gumową bieżników, konstrukcję opasania, 

karkasów i stopki wszystkich opon trzeciej 

generacji. W przypadku opon Conti Eco-

Plus, pozwoliło to obniżyć opory toczenia 

poniżej 4 kg na tonę i uzyskać klasę efek-

tywności energetycznej A, według unijnej 

klasyfi kacji opon. 

Opony Conti Hybrid są przeznaczone 

do użytku na drogach regionalnych i kra-

jowych. Przeprojektowano w nich bieżnik 

i skład mieszanki, w wyniku czego powsta-

ła opona o znakomitych właściwościach na 

mokrej nawierzchni i podczas hamowania, 

a także o niskich oporach toczenia i długim 

przebiegu. Podczas targów zaprezentowano 

uniwersalną oponę 22,5-calową. Wcześniej 

na rynek wprowadzono także opony Conti 

Hybrid HS3 na oś kierowaną. W tym roku 

zadebiutują opony Conti Hybrid HD3 na oś 

napędzaną oraz HT3 do przyczep i naczep. 

Specjalnie dla segmentu pojazdów o dmc 

powyżej 12 t zostały stworzone 19,5-calowe 

opony Conti Hybrid HS3 i HD3. Dzięki du-

żej rezerwie przeciążeniowej przygotowane 

są zarówno na wyższą masę własną pojaz-

dów spełniających normę Euro 6, jak i róż-

norodny ładunek, typowy dla transportu 

regionalnego. W tym samym rozmiarze do-

stępna jest także opona Conti Hybrid HT3 

do naczep. Opony skonstruowane z myślą 

o specyfi cznych warunkach pracy naczep 

wytrzymują silne ruchy obrotowe w wą-

skich miejscach rozładunku spotykanych 

w transporcie dystrybucyjnym. 

Do lekkich pojazdów użytkowych o dmc 

12 t dedykowane są opony Conti Hybrid 

LS3 na oś kierowaną i Conti Hybrid LD3 na 

oś napędzaną w rozmiarze 17,5 cala. Mogą 

być stosowane w dystrybucji, komunalce 

i w ruchu dalekobieżnym po autostradach 

i drogach ekspresowych. Zastosowano 

w nich nowy, dwuwarstwowy bieżnik typu 

„cap-base”, wysoką rzeźbą bieżnika i spe-

cjalnie opracowaną mieszanką gumową, 

dzięki czemu wydłużył się okres ich eksplo-

atacji. Opony na oś kierowaną z nowej serii 

Conti Hybrid mają oznaczenie M+S, a opo-

ny na oś napędzaną oprócz M+S również 

symbol płatka śniegu na tle gór (3PMSF).

Do użytku głównie na autostradach 

i drogach ekspresowych przeznaczone są 

opony Conti EcoPlus, charakteryzujące się 

niskimi oporami toczenia. Dostępne są na 

wszystkie osie. W porównaniu z poprzedni-

mi generacjami mogą się przyczynić do re-

dukcji zużycia paliwa nawet o 1,9 l/100 km

przy zachowaniu jednakowych przebie-

gów. Wynika to przede wszystkim z zasto-

sowania nowych, polimerowo-gumowych 

mieszanek bieżnika i ścian bocznych oraz 

dwuwarstwowej konstrukcji „cap-base” 

i szczególnej struktury wzoru bieżnika. 

W swojej ofercie Continental ma rów-

nież opony zimowe – Conti Scandinavia, 

które spełniają wymogi prawne dla homo-

logacji M+S i symbolu płatka śniegu na tle 

gór. Nowa gama opon zimowych jest do-

stępna w rozmiarach: 17,5, 19,5 i 22,5 cala. 

Na 2016 rok zapowiadana jest premiera 

opon budowlanych. Zarys bieżników moż-

na było zobaczyć już we wrześniu 2014 r.

Ulepszony karkas opon ze sztywniej-

szym opasaniem poprawia wytrzymałość 

nowych opon, a jednocześnie ułatwia ich 

bieżnikowanie. Opony 3. generacji dostęp-

ne są również jako bieżnikowane na gorą-

co w technologii ContiRe. 

Swoją premierę na IAA w Hanowerze 

miały opony przeznaczone do ruchu miej-

skiego ContiRe CityService. To zapowiedź 

całej grupy opon skonstruowanych specjal-

nie dla branży komunalnej. Trwałe ściany 

boczne do miasta i budowlany bieżnik do 

pracy w terenie, czynią z tej opony specja-

listę do zadań komunalnych. ContiRe City-

Service powstaje w procesie bieżnikowania 

na gorąco, co obniża jej cenę zakupu wzglę-

dem opony nowej. Jeżeli rynek pozytywnie 

odpowie na taką propozycję, producent 

wprowadzi całą gamę opon komunalnych, 

również jako zupełnie nowe produkty. 

Nową funkcję zyskał system monito-

rowania ciśnienia w oponach ContiPres-

sureChec. ATL (ang. Automatic Trailer 

Z teraźniejszości 
w przyszłość
Podczas zeszłorocznej wystawy IAA w Hanowerze Continental 
pokazał swoje najnowsze produkty, które nie tylko odpowiadają 
na bieżące zapotrzebowania flot, ale również pokazują kierunek 
zmian, jakie będą zachodzić w pojazdach przyszłości. 

Opony Conti Hybrid dopasowane są do ruchu regionalnego i dystrybucji. 
W ofercie znajdują się opony w rozmiarach 17,5, 19,5 i 22,5 cala.
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ContiPressureCheck na bieżąco przesy-

ła do kabiny aktualne dane dotyczące ci-

śnienia i temperatury każdej opony. Dzięki 

temu kierowca może szybko zareagować 

na nieprawidłowości. 

Automatyczny ruch

Dużym zainteresowaniem na stoisku 

Continentala cieszył się ProViu Mirror. To 

system kamer i monitorów, które w przy-

szłości mają zastąpić lusterka wsteczne. 

Technologia ta zastosowana w pojazdach 

użytkowych maksymalizuje bezpieczeń-

stwo jazdy, przy jednoczesnym ogranicze-

niu zużycia paliwa poprzez poprawę aero-

dynamiki pojazdu. 

Dwie kamery są zamocowane po obu 

stronach pojazdu i ustawione w taki spo-

sób, że obszar w polu widzenia jest znacz-

nie większy niż przy zastosowaniu kon-

wencjonalnych lusterek zewnętrznych. 

Ponieważ kamery są zamontowane wyso-

ko, mogą uchwycić otoczenie pojazdu na-

wet, gdy drzwi są otwarte. Obrazy z kamer 

przesyłane są na 12-calowe wyświetlacze, 

zamontowane po lewej i prawej stronie 

słupka wewnątrz kabiny. Tak rozmiesz-

czone ekrany imitują lusterka zewnętrzne. 

Jeśli zdarzy się wypadek, składane ramiona 

kamery minimalizują uszkodzenia.

Pojazd z zamontowanym systemem Pro-

Viu Mirror przejechał ponad 10 000 km. 

Kierowcy testujący ten system potwierdzili 

poprawę w zakresie bezpieczeństwa, wy-

dajności i komfortu jazdy.

Dzięki niższemu oporowi aerodyna-

micznemu zmniejsza się zużycie paliwa 

o 1÷2 l/100 km, co wiąże się z realnymi 

oszczędnościami dla fl oty.

Continental zaprezentował również in-

teligentny system transportowy ITS, który 

w przyszłości ma wspomóc automatyczne 

prowadzenie pojazdów użytkowych. „Pod-

stawą rozwoju dla tak zwanych inteligent-

nych systemów transportowych są bardzo 

dokładne mapy oraz dostęp do danych do-

tyczących mobilności” – wyjaśnia Michael 

Ruf, wiceprezes ds. pojazdów użytkowych 

i rynku wtórnego w fi rmie Continental. We-

dług Continentala w pełni automatyczna 

jazda pojazdem ciężarowym powinna być 

możliwa na niektórych odcinkach dróg do 

2025 r. Koncepcja ta współgra z zaprezento-

wanym przez Mercedesa również podczas 

targów IAA 2014 pojazdem przyszłości.

Connected eHorizon, czyli „sieciowy 

horyzont elektroniczny”, będzie korzystać 

z danych nawigacji z wykorzystaniem tech-

nologii crowdsourcing (społecznościowe 

poszukanie rozwiązań) rozszerzającej pod-

stawowe mapy topografi czne o informacje 

pochodzące z czujników zamontowanych 

w pojazdach innych użytkowników dróg. 

W rezultacie mapa cyfrowa będzie bardziej 

precyzyjna i aktualna. Pozwoli to uniknąć 

niepotrzebnego przyspieszania przed za-

krętem lub wzniesieniem, co może ograni-

czyć zużycie paliwa nawet o 6% i znacznie 

zmniejszyć liczbę niebezpiecznych sytuacji 

na drodze. Podczas użytkowania, system 

będzie się stale uczyć, doskonaląc dzięki 

dostępowi do nowych danych.

„eHorizon w przyszłości uprości jazdę 

przewidującą i będzie stanowił podstawę 

dla innych rozwiązań technologicznych 

– zapewnia Michael Ruf. – W kolejnej wer-

sji eHorizon pozwoli pojazdom ‘widzieć’, 

co znajduje się za rogiem”. System w czasie 

rzeczywistym przesyła dane z czujników 

do wirtualnej chmury z dokładnością co 

do pasa, po którym porusza się pojazd. 

Nikolai Setzer, 
członek zarządu firmy Continental 
odpowiedzialny za Dział Opon

„
 Jako producent opon z segmentu 

premium i największy dostawca elektro-
niki w branży motoryzacyjnej jesteśmy 
doskonale przygotowani do opracowywa-
nia zintegrowanych rozwiązań dla naszych 
klientów z branży transportowej”

Learning) umożliwia śledzenie stanu opon 

samochodów ciężarowych i przyczep w ła-

twy i praktyczny sposób. System automa-

tycznie i bezprzewodowo wykrywa każde 

koło naczepy wyposażone w czujniki. 

Okablowanie systemu ContiPressu-

reCheck z funkcją ATL jest montowane 

wyłącznie w ciągniku. Po zainstalowa-

niu czujników w oponach nie trzeba nic 

instalować w naczepie. Wykrycie nowo 

dołączonej naczepy zajmuje systemowi 

zaledwie kilka minut. Proces odbywa się 

automatycznie, gdy pojazd znajduje się 

w ruchu. Gdy postój trwa dłużej niż 

15 minut, system ponownie sprawdza, czy 

ciągnik jest sprzęgnięty z naczepą. W przy-

padku wykrycia nowej naczepy, wysyłane 

są dane o stanie opon do kabiny, gdzie wy-

świetlane są na ekranie.

Zamiast lusterek ekrany i system kamer. To rozwiązanie 
nie tylko sprzyja aerodynamice, ale również zwiększa 
bezpieczeństwo, ponieważ kamera „więcej widzi”, 
a obraz na wyświetlaczu jest zawsze czytelny. Kierowcy 
chwalą to rozwiązanie ze względu na to, że nie muszą 
ciągle kręcić głową, tak jak to ma miejsce w samochodzie 
wyposażonym w tradycyjne lusterka.

Udoskonalony system 
ContiPressureCheck potrafi 

teraz automatycznie rozpoznać 
opony zamontowane w nacze-

pie zestawu. Dzięki temu 
kierowca ma pod kontrolą 
ogumienie przez cały czas.

Podczas hanowerskiej 
wystawy Continantal pokazał 
bieżniki opon budowlanych. 
Ich premiera zapowiadana jest 
na 2016 r.
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Dzięki dynamicznej funkcji, zmniejsza 

się ryzyko, że kierowca zostanie zasko-

czony przez mgłę, lód czy wypadek na 

trasie przejazdu. Zanim czujniki pojazdu 

wykryją zmieniające się warunki jazdy, 

informacja o nich dotrze do komputera 

pokładowego, co umożliwi wcześniejszą 

implementowane w systemach wspoma-

gania kierowcy będą podejmować decyzje 

wyłącznie na podstawie kompleksowej in-

formacji o otoczeniu pojazdu. 

„Postęp technologiczny wiele obiecuje 

i w pełni zautomatyzowana jazda jest już 

w naszym zasięgu. Największą przeszko-

dą są ograniczenia prawne” – wyjaśnia 

Michael Ruf. Systemy wspomagania kie-

rowcy są już gotowe do przejęcia wielu 

zadań podczas jazdy. Teraz pałeczka jest 

po stronie ustawodawców. Jeżeli wymogi 

techniczne i prawne dla automatycznej 

jazdy zostaną spełnione w ciągu najbliż-

szych dziesięciu lat, Continental zapewnia, 

że będzie gotowy z kompleksową ofertą dla 

autonomicznych pojazdów użytkowych.

Wokół pojazdu

Na stoisku Continentala nie mogło też 

zabraknąć najnowszych technologii opra-

cowanych przez zespół Continental VDO. 

Wśród nich znalazł się FAP (ang. Front 

Assist Panel), czyli przedni panel z tra-

dycyjnymi przyciskami lub z dotykowym 

sterowaniem montowanych w autobusach. 

Kierowca może dopasować wysokości ta-

blicy rozdzielczej do swojego wzrostu. Re-

gulowany jest również poziom nachylenia 

kierownicy wraz z tablicą wskaźników. 

Kolejna nowość to MultiViu Professio-

nal 12, czyli 12,3-calowy wyświetlacz, na 

którym prezentowane są dane pojazdu. 

Jego styl, rozmiar i kolor można dopa-

sować do indywidualnych preferencji. 

Intuicyjne oprogramowanie ułatwia za-

rządzanie poszczególnymi wariantami 

systemu. Pierwszym, i na tę chwilę, jedy-

nym producentem autobusów, który swoje 

pojazdy wyposażył w FAP zintegrowany 

z wyświetlaczem MultiViu Professional 12 

jest fi rma Solaris, która rozwiązania te za-

stosowała w swoim najnowszym miejskim 

autobusie Urbino. Jego premiera miała 

miejsce podczas hanowerskiej wystawy. 

W Solarisie znajduje się również KIBES 

32, czyli system zarządzania elektroniką 

pokładową, który optymalizuje okablo-

wanie i sposób dystrybucji energii elek-

trycznej. W efekcie oszczędza się energię 

przez ograniczenie połączeń wiązek elek-

trycznych, a co za tym idzie – zmniejszają 

się koszty eksploatacji pojazdu i jego masa 

oraz redukuje zużycie paliwa.

Ciekawym rozwiązaniem jest ProViu 

360. System kamer pozwala obserwować 

teren wokół pojazdu (360°), zwiększając 

bezpieczeństwo. System przeznaczony 

jest m.in. do autobusów, holowników, ma-

szyn drogowych czy kombajnów. ProViu 

360 niweluje martwe pola wokół pojazdu. 

W przypadku autobusów umożliwia też 

obserwację przestrzeni pasażerskiej. 

Na zewnątrz pojazdu montowane są 

cztery kamery (można dodać jeszcze 

dwie). Obraz z nich jest „sklejany” w cza-

sie rzeczywistym. Możliwy jest również 

zapis przebiegu jazdy i zdarzeń na drodze. 

Kierowca może obserwować swój pojazd 

„z lotu ptaka” oraz niezależnie kontrolować 

poszczególne kamery, aby uzyskać bardziej 

precyzyjny widok obszarów krytycznych 

w trudnych sytuacjach drogowych.

Bezpieczeństwo, ekonomia i ekologia to 

trzy czynniki, które napędzają przemysł mo-

toryzacyjny, zmuszając konstruktorów do 

tworzenia rozwiązań bardziej przyjaznych 

użytkownikom. Elektronika w coraz więk-

szym stopniu wyręcza człowieka, trudno 

nam sobie jednak dziś wyobrazić pojazdy, 

poruszające się bez ingerencji kierowcy. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Continental

Michael Ruf, 
wiceprezes ds. pojazdów użytkowych 
i rynku wtórnego w firmie Continental

„
 Oferujemy produkty, usługi i inteli-

gentne rozwiązania, które usprawniają 
działalność naszych klientów. Przykładem 
jest nowatorski system kamer ProViu 
Mirror, który jest rewolucyjną alternatywą 
dla lusterek zewnętrznych”

reakcję. eHorizon to również inteligentna 

nawigacja, która poprowadzi pojazd wokół 

zatłoczonych obszarów, unikając korków.

System gromadzi dane z otoczenia, za-

równo za pośrednictwem internetu, jak 

i czujników pojazdu: wysokiej wydajności 

radarów i kamer. Te elementy stanowią 

podstawę dla szeregu funkcji umożliwia-

jących automatyczną jazdę. Kamery roz-

poznają pasy ruchu i znaki drogowe. Ra-

dary dalekiego zasięgu stanowią podstawę 

dla asystentów hamowania awaryjnego 

i innych funkcji znacznie zmniejszających 

ryzyko kolizji. Inteligentne algorytmy za-

Przedni panel z dotykowym 
sterowaniem oraz 12,3-calowy 
wyświetlacz MultiViu 
Professional 12. Oba 
rozwiązania znalazły się 
w najnowszym modelu 
Solarisa.

Inteligentne systemy wspomagające pracę kierowcy i pojazdu to 
teraźniejszość, w przyszłości pozwolą one na poruszanie się po drogach 
pojazdów sterowanych automatycznie. Umieszczone na pojazdach 
czujniki zbierają informacje na temat otoczenia pojazdu. Dane te 
są gromadzone na wirtualnej chmurze i przesyłane do innych pojazdów. 
Dzięki temu kierowca wie, czego może się spodziewać za chwalę, 
np. wzniesienia, mgły czy zatoru.

Rozmieszczone wokół pojazdu kamery 
niwelują martwe pola i zwiększają 
bezpieczeństwo. Kierowca pojazdu może 
na bieżąco kontrolować otoczenie pojazdu 
i odpowiednio reagować. System ProViu 
360 szczególnie polecany jest w ciasnym 
ruchu miejskim.
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Mam wrażenie, że wraz z wprowadze-

niem nowej generacji opon zatarł się 

ścisły podział na opony do transpor-

tu długodystansowego i regionalne-

go. Gdzie przebiega granica dla opon 

EcoPlus i Hybrid?

Opony EcoPlus są przeznaczone do 

transportu długodystansowego, natomiast 

Hybrid to opony regionalne. Oczywiście 

żaden pojazd nie jest w stanie przejechać 

100% trasy tylko autostradami lub droga-

mi lokalnymi, dlatego zakładamy, że opo-

ny EcoPlus będą montowane w pojazdach, 

które w 80% pokonują trasy długodystan-

sowe, natomiast opony Hybrid podobny 

odsetek w ruchu regionalnym. 

O ile wzrosła cena opon Continental 

wraz z nadejściem trzeciej generacji?

Każda nowa generacja jest droższa od 

poprzedniej o 4%. Co wynika z nakładów, 

jakie trzeba ponieść na rozwój i przygoto-

wanie nowych produktów. 

Jesteśmy świadkami zmiany w seg-

mencie przewozów osób. Dotychczas 

autobusy w dużym stopniu musiały 

korzystać z opon projektowanych dla 

ciężarówek. Teraz fi rmy oponiarskie 

wprowadzają do oferty opony specjal-

nie dla autokarów, autobusów mię-

dzymiastowych i miejskich – czemu 

zawdzięczamy ten trend?

Do tej pory w ciężarówkach oraz autobu-

sach miejskich i autokarach używane były 

te same typy opon. Teraz te dwa światy się 

rozdzielają: inne opony stosujemy w cię-

żarówkach, inne w autobusach. Dlaczego? 

Wymagania klientów w poszczególnych 

segmentach różnią się. Autobusy porusza-

ją się z wyższymi prędkościami i oczekuje 

się od nich wysokiego komfortu. Niezwykle 

ważnym czynnikiem są własności jezdne. 

Autobus przewozi ludzi i zachowanie sta-

bilności, szczególnie na drogach o złej jako-

ści, jest ściśle związane z bezpieczeństwem 

podróżnych. Z tego powodu opracowujemy 

opony o odpowiednich właściwościach, 

głównie w zakresie dobrych parametrów 

jezdnych na zakrętach, w terenie górzy-

stym, takie które zapewnią kierowcy re-

zerwę bezpieczeństwa. Równie ważne jest 

prawidłowe zachowanie opony na mokrej 

nawierzchni, skuteczne odprowadzanie 

wody, a zatem dobra przyczepność.

Dlaczego dopiero teraz następuje taka 

specjalizacja?

Oczywiście, żeby mieć opony przezna-

czone do określonego celu, konieczna 

jest inwestycja w rozwój. Trzeba przepro-

wadzić odpowiednie badania. Opona jest 

bardzo skomplikowana, a praca nad nią 

wymaga czasu. Potrzebne jest też miejsce 

na linii produkcyjnej na nowy produkt. 

Spore znaczenie ma również konkuren-

cja. Warto podkreślić, że Continental jest 

pierwszą fi rmą, która zaproponowała opo-

ny dla autobusów miejskich i autokarów. 

I to jest nasza przewaga, która jednak wy-

magała inwestycji.

Czy na tę decyzję mieli wpływ klienci 

i producenci autobusów, wymagania 

prawne, czy była to inicjatywa fi rmy 

Continental?

Nie było wymagań prawnych, które 

narzuciłyby wprowadzenie takich opon, 

bo wymagania te są takie same dla cięża-

rówek i autobusów. Ale fl oty oczekiwały 

większej stabilności, krótszej drogi hamo-

wania, większego bezpieczeństwa. Do tego 

doszły również etykiety. Etykietowanie 

postrzegamy jako szansę dla nas. Dzięki 

nim możemy jasno pokazać różnicę mię-

dzy oponami do pojazdów ciężarowych 

i do autobusów. Nasze opony autokarowe 

i do autobusów miejskich mają klasę A,

jeżeli chodzi o drogę hamowania na mo-

krej nawierzchni, podobnie jak niektóre 

nasze opony do ciężarówek mają klasę A 

w ocenie oporów toczenia. Etykietowanie 

pozwala nam lepiej informować o tym, 

jakie zastosowanie i jakie parametry mają 

opony, a to jest ważne dla fl ot.

Kolejnym produktem, który w ostat-

nim czasie mocno się rozwija, są opony 

zimowe do pojazdów ciężarowych. Co 

wpłynęło na to, że właśnie tymi opona-

mi postanowiliście się szerzej zająć?

Rozwój opon zimowych spowodowa-

ły przepisy. Przykładowo w Niemczech 

obowiązkowo podczas zimy na osi napę-

dowej muszą być montowane opony M+S. 

W Skandynawii obowiązkowe są opony 

zimowe. Spodziewamy się także dalszych 

regulacji, co do opon oznaczonych trzema 

szczytami gór z płatkiem śniegu. 

Tutaj sprawa wygląda inaczej niż w przy-

padku opon autobusowych. Z jednej strony 

obserwujemy regulacje prawne, z drugiej 

dopingują nas wymagania klientów. Opona 

zimowa zapewnia lepszą trakcję w warun-

kach zimowych, a co za tym idzie, ograni-

cza przestoje w tym okresie. W Skandyna-

wii wymagania co do przyczepności opon 

są bardzo rygorystyczne, więc staramy się 

sprostać oczekiwaniom fl ot, które tam jeż-

dżą. Nasze opony zimowe mają podobne 

właściwości, jak opony z kolcami.

Obietnice z pokryciem
Wraz z najnowszą generacją opon Continental do pojazdów 
użytkowych zmieniła się segmentacja produktów. 
Z czego wynikają różnice, jakie warunki muszą spełnić opony, 
żeby znaleźć się na pierwszym montażu oraz co nas czeka 
w przyszłości, opowiada Frank Walloch, dyrektor 
Działu Rozwoju Opon Ciężarowych w regionie EMEA 
(Europa, Bliski Wschód i Afryka) Continental. 

1/201532 TruckTruckVanVan&

www.truck-van.plROZMOWAROZMOWAFrank WallochFrank Walloch



Nowa generacja opon do przewozu to-

warów oszczędza paliwo, skuteczniej 

hamuje na mokrej nawierzchni i ma 

dłuższe przebiegi w porównaniu do 

opon poprzedniej generacji. To samo 

o swoich najnowszych produktach 

mogą w tym momencie powiedzieć też 

inni producenci opon. Co wyróżnia 

wasze opony 3. generacji? 

Są różne sposoby demonstrowania wła-

ściwości opon. Pierwsza to etykiety. Na tej 

podstawie klient może porównać, co do-

stanie od Continental, a co od innych pro-

ducentów. Jeżeli chodzi o marki premium, 

poziom szybko się wyrówna, bo po ocenie 

„A” nic więcej nie ma. To, co można wy-

czytać z etykiety, jest ważne dla klientów, 

ale ważna jest też możliwość ponownego 

bieżnikowania opony, czyli istotna jest 

dów i staramy się spełnić oczekiwanie tych 

wszystkich grup. Nie wiadomo, jak bę-

dzie w przyszłości. Może wymagania 

tych grup zaczną się rozmijać, może bę-

dzie jeszcze większy nacisk kładziony na 

obniżenie oporów toczenia, może kiedyś 

pojawią się specyfi kacje fabryczne typu OE 

dla opon przeznaczonych tylko na pierw-

szy montaż… Dzisiaj jeszcze na to nie ma 

miejsca, ale wymagania producentów po-

jazdów co do opon na pierwszy montaż, 

są duże.

Producenci pojazdów wymagają opon 

o niskim oporze toczenia, bo tego 

oczekują konsumenci…

Możemy zaproponować opony, które 

będą nastawione tylko na niskie opory to-

czenia, ale wtedy konsumenci będą rozcza-

nia profi lu opon, nawet o 40%. Być może 

będziemy szli w stronę mniejszych opon 

ze względu na sytuację dużych miast czy 

nowych mega aglomeracji. Należy się 

spodziewać, że w niedalekiej przyszłości 

mniejsze pojazdy hybrydowe będą do-

starczać towary do odbiorców w miastach 

z magazynów usytuowanych na obrzeżu. 

Czyli przewidujemy zwiększone zapotrze-

bowanie na mniejsze i bardziej wydajne 

opony. Obserwujemy to i przygotowujemy 

się na to. Opony regionalne zawsze będą 

bardzo ważnym segmentem.

Coraz częściej słyszymy o pojazdach 

elektrycznych. Czy pojawią się rów-

nież specjalne opony projektowane do 

samochodów ciężarowych napędza-

nych prądem?

Jak do tej pory nie mamy opon prze-

znaczonych do pojazdów hybrydowych 

i elektrycznych, bo zauważyliśmy, że wy-

magania są dość podobne, jak w przypad-

ku pojazdów spalinowych. Ale to może się 

zmienić. Jednym z czynników, które mogą 

na to wpłynąć, jest wyższy moment obro-

towy przy starcie w takich pojazdach, co 

sprzyja większemu zużywaniu się opon. 

Prawdopodobnie będziemy musieli to re-

kompensować. 

W samochodach elektrycznych ważny 

jest również dystans, jaki można pokonać 

bez ładowania baterii, w tym przypadku 

zastosowanie znalazłyby opony o niskich 

oporach toczenia, nawet niższych niż te, 

które cechują nasze najnowsze opony, ale 

to znów obniżyłoby ich żywotność. Opony 

zużywałyby się w przyśpieszonym tempie. 

Na końcu okazałoby się, że koszty takich 

opon, które trzeba by częściej wymieniać, 

spowodowałyby nieopłacalność takiego 

rozwiązania. 

Jeżeli mówimy o pojazdach ciężaro-

wych, najlepszym rozwiązaniem w hybry-

dach jest standardowa opona ciężarowa. 

W samochodach osobowych, końcowy 

użytkownik nie śledzi aż tak skrupulatnie 

» Obecnie obserwujemy trend w kierunku zmniejszania 
profi lu opon, nawet o 40% «

» Opona jest bardzo skomplikowana, 
a praca nad nią wymaga czasu «

rowani, ponieważ żywotność takiej opony 

będzie krótka, a jej koszt pozostanie wy-

soki. Być może wymogi homologacyjne, 

w tym emisja CO2, wymuszą stosowanie 

opon o niskim oporze toczenia.

Co po 3. generacji? W jakim kierun-

ku będzie zmieniała się opona, jakie 

wymagania użytkowników będzie 

musiała spełnić w bliskiej i dalszej 

przyszłości. Nad czym dzisiaj pracują 

konstruktorzy w waszym biurze badań 

i rozwoju?

Obecnie jesteśmy w trakcie wprowadza-

nie 3. generacji. Prawdopodobnie ta gene-

racja utrzyma się na rynku przez 4-5 lat. 

Tyle trwa praca nad kolejnymi modelami. 

Zmiana nie wynika z naszych planów, ale 

z obserwacji tego, co dzieje się na rynku, 

jakie są potrzeby klientów i jakie działania 

konkurencji. Nie możemy oczywiście cze-

kać na nowe przepisy prawne czy na klien-

tów, którzy będą wymagali zmian. Musimy 

jakość karkasów. Biorąc pod uwagę całe 

życie opony, klienci doskonale wiedzą, 

czego mogą się spodziewać po produktach 

Conti, a czego po ogumieniu innych pro-

ducentów. Na tej podstawie oceniają opo-

ny i wiedzą, co mogą uzyskać ponad to, co 

pokazuje etykieta. Klienci nie zdecydują 

się na zakup opony na podstawie tego, co 

obiecujemy, ale opierając się na własnym 

doświadczeniu. Podczas podejmowania 

decyzji biorą pod uwagę wpływ opon na 

zużycie paliwa, ich wytrzymałość, możli-

wość bieżnikowania. Potem do nas wraca-

ją i chcą znowu Conti, bo się przekonali, 

że nasze obietnice nie są puste. Że dostają 

to, czego oczekują. Duże fl oty, które skru-

pulatnie śledzą zużycie paliwa, dostarczają 

nam informacji na temat opon naszych 

i konkurentów. Pokazują nam rachunki za 

paliwo i mówią: zobaczcie, odkąd mamy 

opony EcoPlus, zużywamy dużo mniej. 

To informacje z rynku potwierdzają to, co 

mówimy o naszych oponach.

Jakie warunki muszą spełnić opony, 

żeby trafi ły na pierwszy montaż?

Przede wszystkim producenci pojazdów 

dążą do zmniejszenia zużycia paliwa. To 

podstawowy argument dla klientów kupu-

jących pojazdy. Za pomocą naszych opon 

wspieramy te dążenia producentów. Niż-

szy opór toczenia opon obniża spalanie. 

Użytkownik jednak interesuje się również 

przebiegiem opon. Dyskutujemy, więc 

z producentami pojazdów, przekonując 

ich, że oprócz niskiego oporu toczenia 

ważne są również przebiegi opon. Mamy, 

więc informacje zwrotne od użytkowni-

ków, dużych fl ot oraz producentów pojaz-

być przygotowani. To jest zadanie dla na-

szego działu konstrukcyjnego, który ma 

zauważyć tendencje na rynku i pracować 

nad nowymi materiałami i konstrukcjami. 

Teraz nasz dział rozwoju pracuje już nad 

kolejną generacją. Cały czas ważnym te-

matem będą opory toczenia i zużycie pali-

wa. Jakie będą inne trendy? Może chodzić 

o nowe rozmiary opon. Większe znaczenie 

może mieć również nośność. Obecnie ob-

serwujemy trend w kierunku zmniejsza-

kosztów użytkowania pojazdów i opon. 

Niskie opory toczenia, wydłużające przede 

wszystkim zasięg, mogą przeważyć. Wiel-

kie fl oty liczą koszty bardzo dokładnie. 

A rachunek ekonomiczny tu jest jedno-

znaczny: coś za coś. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka
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Wielkość samochodu dostawczego 
mierzy się nie rozmiarami, a dopasowaniem 
do potrzeb użytkownika. Naprawdę wielkie 
są te auta, które sprawdzają się w pracy. 

C itan jest najmniejszym, użytkowym 

modelem Mercedesa. Występuje 

w trzech rozmiarach: najkrótszy 

„kompakt” liczy niespełna 4 m długości, 

średni, czyli w nomenklaturze importera 

„długi” 4,3 m, a najdłuższy „ekstra długi” 

4,7 m. Wielkość przestrzeni ładunkowej 

furgonów wynosi od 2,4 do 3,8 m3. 

Najmniejsze Vito jest tylko o 20 cm 

dłuższe od największego Citana, a oferuje 

2 m3 więcej. Ma również o 184 kg większą 

ładowność: 954 przeciw 770 kg. Dlaczego 

więc Citan? Przede wszystkim jest tańszy: 

„ekstra długi” furgon kosztuje 62 400 zł 

netto, gdy na najkrótsze Vito trzeba wydać 

80 300 zł. Różnice w wymiarach są niedu-

że: Citan jest niższy tylko o 7 cm i węższy 

o 10 cm. Średnica zawracania między ścia-

nami to 12,4 m, czyli o pół metra mniej niż 

w Vito. Jednak Citan jest o 300 kg lżejszy 

i spala średnio o około 1,5 l/100 km mniej. 

Wprost do rąk

Wrażliwi na wydatki docenią małe-

go Mercedesa. Szczególnie, jeśli ma być 

fi larem „działu transportu”, np. w rodzin-

nej fi rmie remontowej. Do takiej roli najle-

piej nadaje się towarowo-osobowy Mixto. 

Są powodySą powody

Ma dość miejsca na ludzi 

i sprzęt, a po godzinach 

można go wykorzystywać 

do innych zadań związa-

nych z bieżącymi potrze-

bami. Uzupełnienie zapa-

sów magazynowych czy 

dowóz nowych mebli to 

tylko niektóre z pomysłów 

na Citana. 

Mixto jest oferowa-

ny tylko w wersji „ekstra 

długiej”. To przemyślana 

propozycja samochodu 

na każdą okazję. Nie jest 

może urodziwy, ale ma duży potencjał. 

Pięcioosobowemu wnętrzu towarzyszy 

pełnowymiarowa ładownia wariantu 

„kompaktowego”. Po złożeniu tylnych 

siedzeń można ją powiększyć o połowę. 

Odbywa się to stosunkowo łatwo, gdyż 

Mercedes zastosował sprytny „patent”. 

Oparcie tylnej kanapy składa się w dół, 

przedłużając podłogę ładowni, a wraz 

z nim „wędruje i naciąga się” druciana siat-

ka działowa. Składa się ona z dwóch części. 

Górna mocowana jest do dachu, a do jej 

przeciwnego końca na zawiasach przy-

czepiona jest węższa, dolna. Gdy kanapa 

jest rozłożona, dolna część siatki wypełnia 

przestrzeń za głowami jadących. Są do niej 

zresztą umocowane trzy zagłówki. Górna 

spoczywa w  poziomie pod dachem. Jeśli 

kierowca składa oparcie, dół siatki cho-

wa się za przednie siedzenia, a połączona 

z nim górna część opuszcza się pionowo 

i rozdziela kabinę od ładowni. 

Niestety, rozwiązanie to ma jeden minus:

nie należy do standardu i trzeba za nie do-

płacić 3206 zł. Jest to jedna z najdroższych 

opcji i ustępuje ceną jedynie klimatyzacji 

oraz mocniejszemu z dwu dostępnych sil-

ników Diesla. Stała krata za tylną kanapą 

*wg danych producenta

Mercedes-Benz Citan 111 CDI Mixto

Dmc (kg) .....................................................................................2200
Masa własna (kg) ........................................................................1522
Ładowność (kg) ............................................................................678
Objętość ładowni min./maks. (m3) ...........................................2,4/3,7
Długość ładowni min./maks. (mm) .....................................1337/2137
Użyteczna szerokość ładowni/między nadkolami (mm) ....1219/1219
Użyteczna wysokość ładowni (mm) ............................................1129
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) ...............................609

Wymiary drzwi w świetle: szerokość × wysokość (mm)
Tylnych ...........................................................................1219 × 1129
Bocznych ..........................................................................636 × 1130

Rozstaw osi (mm) .......................................................................3081
Długość/szerokość/wysokość (mm) .........................4705/1829/1823
Średnica zawracania (m) .............................................................12,4
Liczba miejsc ....................................................................................5
Silnik ......................................................... 111 CDI OM 607 DE15LA
Liczba cylindrów ...............................................................................4
Pojemność (cm3) .........................................................................1461
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) ................................110/81/4000
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min) ...........240/1750÷2750
Typ skrzyni/liczba biegów .....................................................ręczna/6
Prędkość maksymalna* (km/h) .....................................................170
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) ................................................4,5
Gwarancja ..................................................................................2 lata
Przeglądy ................................ maksymalnie co 40 000 km lub 2 lata
Cena netto wersji 111 CDI (zł) .................................................70 900
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kosztuje 1877 zł. Przesuwane drzwi po obu 

stornach na szczęście są za darmo.

Ładownia ma regularny kształt, a jej 

użyteczną szerokość wytyczają nadkola: 

płaskie, ale rozbudowane wzdłuż i wzwyż. 

Boczne okna przedziału towarowego są za-

ślepione blachą, co jest nader praktyczne. 

Samochód na zdjęciach ma przeszklone 

drzwi tylne. Należą do opcji i myśląc o Ci-

tanie jak o narzędziu pracy, można je sobie 

darować, a uzyskaną zupełnie za darmo 

połać blachy wykorzystać na reklamę. 

Mamy cię! 

Mercedes nie byłby sobą, gdyby nie pod-

kreślił rangi samochodu. Przód zdobi wiel-

ka, trójramienna gwiazda, a wnętrze niesie 

ze sobą ładunek powagi i solidności. Jednak 

dostępna wokół kierowcy przestrzeń nie 

jest optymalnie wykorzystana, podobnie 

zresztą jak w bliźniaczym Renault Kangoo. 

Citan powstaje wraz z nim we francuskiej 

fabryce w Maubege. W dobie smartfonów, 

tabletów i laptopów, przy nieustającym za-

potrzebowaniu na przekąski i picie schow-

ków jest po prostu ciut za mało. 

Pokrewieństwo obu aut widoczne jest 

również w charakterystycznej dźwigni 

służącej do zaciągania hamulca ręcznego. 

Ogólnie rzecz biorąc, projektanci Mer-

cedesa preferowali u dołu kabiny ciem-

ne materiały, matowe o równomiernej, 

drobnej fakturze. Kangoo jest nieco ja-

śniejsze wewnątrz i ma swobodniejszy, 

luźniejszy styl. 

Detale te są ważne, gdyż mogą być dla 

niektórych nabywców jednym z powodów, 

aby wybrać Citana zamiast Kangoo. Spon-

tanicznie zrodzona sonda uliczna na przy-

drożnym parkingu przy A1 ujawniła zresz-

tą spore braki w wiedzy społeczeństwa na 

temat małego Mercedesa. Auto wzbudziło 

zainteresowanie wyglądem i zdziwienie 

marką: „to jest taki Mercedes?” Po dwóch 

latach od premiery Citan wciąż wycina 

sobie ścieżkę do świadomości odbiorców 

w gąszczu ofert. 

Drożej, bo taniej

Tymczasem ma on kilka zalet, które są 

typowe tylko dla niego. Przede wszystkim 

układ Adaptive ESP w standardzie. W po-

łączeniu z usztywnionym w stosunku do 

Kangoo zawieszeniem daje mu on prze-

wagę podczas jazdy z wysoką prędkością. 

Margines bezpieczeństwa jest szerszy. 

Dodatkowym atutem „ekstra długiego” 

Mixta na autostradzie jest długi rozstaw 

osi, który stabilizuje auto i zwiększa kom-

fort jazdy. 

Podstawowy w tym modelu silnik 

109 CDI ma 90 KM. Tyle, aby nie drzemać 

nad kierownicą przy pełnym obciążeniu 

towarem. 110-konny zapewnia lepsze osią-

gi, a w dodatku wg danych fabrycznych jest 

bardziej ekonomiczny. Różnica na korzyść 

111 CDI wynosi przeciętnie 0,3 l/100 km. 

Silnik ten zużywa ok. 4,5 l/100 km na tra-

sie i 5÷5,2 l/100 km w mieście. Jeśli klient 

zażyczy sobie pakiet BlueEffi  ciency, obej-

mujący m.in. układ start-stop zyska kolej-

ne 0,2 l/100 km. 

Jednak za mocniejszego diesla trzeba 

dopłacić 3750 zł, a deklarowane przez pro-

ducenta wartości zużycia paliwa są w prak-

tyce trudne do uzyskania. Dużo zależy od 

stylu jazdy, a zwłaszcza tempa. Szybka jaz-

da autostradą, z maksymalną dozwoloną 

w Polsce prędkością podbija przeciętne 

spalanie do 7,4 l/100 km. Aby pomóc użyt-

kownikom oszczędzać, Mercedes propo-

nuje za 212 zł ogranicznik ustawiony na 

130, 110, 100 lub 90 km/h. Pragnąc zacho-

wać w tym względzie elastyczność, można 

zaopatrzyć się w tempomat, który kosztuje 

jednak 1126 zł. 

Równie godne polecenia czujniki par-

kowania są za 1252 zł. Pragnąc uczynić 

z  Citana doskonałego pomocnika, trzeba 

wydać dodatkowo co najmniej 8,2 tys. 

(110-konny silnik plus składana siatka 

i  czujniki cofania). Pomijam tempomat, 

radio i klimatyzację. Mimo to nadal będzie 

tańszy niż „gołe” Vito, a przez swoją ory-

ginalną aparycję może nawet bardziej wi-

doczny jako ruchomy słup ogłoszeniowy? 

Citan Mixto nie jest dziełem skończonym, 

lecz okazją do wykorzystania. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Citan ma tworzywa dobrej jakości, ale w ponurym odcieniu. Decydując się na inną 
stylizację tablicy rozdzielczej niż w Kangoo, konstruktorzy nie polepszyli jej walorów 
praktycznych. Uzupełnieniem dla skromnie występujących skrytek jest półka nad 
przednią szybą. 

Dolna część ładowni przypomina pudełko 
o równych ścianach. Blachę osłania 
wszechobecny plastik. Wnętrze ustawne 
i dobre na rzeczy delikatne i na „brudy”. 

Opcjonalna, składana wraz 
z oparciem tylnej kanapy 
siatka jest kosztownym, ale 
niesłychanie wygodnym 
dodatkiem. Dzięki niej przestrzeń 
ładunkowa zawsze jest 
bezpiecznie oddzielona od kabiny 
– nie ważne, czy jedzie komplet 
pasażerów, czy tylko dwie osoby 
na przedzie. 
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Wyścigi Wyścigi autobusemautobusem
Jazda autobusem z pasażerami do dynamicznych nie należy i należeć nie powinna. 
Jednak Solaris zrobił wyjątek i podstawił swojego jedynego nowego Urbino na tor 
wyścigowy niedaleko hiszpańskiej Igualady.

Solaris do projektu nowego Urbino 

przygotowywał się od wielu lat. Pre-

zes Krzysztof Olszewski był gorącym 

orędownikiem jak najszybszego wprowa-

dzenia kolejnej generacji Urbino, jednak 

dynamicznie rozwijający się rynek pojaz-

dów elektrycznych spowodował zmianę 

priorytetów. Poprzednią generację poka-

zano w 2004 r., a pierwszy prototyp kolej-

nej pojawił się dopiero w grudniu 2013 r. 

Na początku 2014 r. ruszyły testy drogowe. 

Specjalnie zamaskowany pojazd trafi ł na 

tor doświadczalny Tatry, aby przejść tam 

morderczą serię badań symulujących dy-

stans 1 mln km. Drugi test autobusu czekał 

w Hiszpanii, na torze Idiady, gdzie drobia-

zgowo jeszcze raz sprawdzono konstrukcję 

przed uruchomieniem produkcji seryjnej 

w 2015 r. Trzeciego testu autobus doczekał 

się już po wrześniowej premierze na IAA 

– trafi ł w ręce dziennikarzy branżowych.

Waga piórkowa

Celem przyświecającym stworzeniu 

nowego Urbino było zaprojektowanie 

modelu, który swoim atrakcyjnym wy-

glądem zachęci pasażerów do korzysta-

nia z komunikacji publicznej, a komfort 

podróżowania sprawi, że ci nie będą już 

chcieli przesiąść się z powrotem do swo-

ich samochodów. Wymagało to przyszło-

ściowego spojrzenia, aby projekt okazał 

się nie tylko nowoczesny, ale wręcz in-

nowacyjny. Ważnym elementem procesu 

projektowania były wszechstronne ana-

lizy biznesowe, pozwalające przewidzieć 

rozwój społeczeństwa za 5, 10 i 15 lat. 

W efekcie powstał projekt przygotowa-

ny przez berlińskie studio designerskie 

FT Design Studio pod kierownictwem 

Jensa Timmicha. Wprowadzone w nim 

udoskonalenia dotyczą niemal wszyst-

kich obszarów pojazdu. Równocześnie 

zachowano charakterystyczne elementy 

poprzednika, które doskonale sprawdzi-

ły się w ciągu ostatnich kilkunastu lat 

eksploatacji.

W porównaniu do poprzedniej wersji 

Urbino konstrukcja szkieletu nowego 

autobusu stała się lżejsza i sztywniejsza, 

a przy tym równie trwała, ponieważ wy-

Lekko zaokrąglone kształty znanego do tej 
pory Urbino otrzymały bardziej dynamiczny 
i nowoczesny wygląd. Znajdujące się na dachu 
pojazdu osłony zakrywają elementy wyposażenia 
umieszczone na autobusie, co podnosi jego 
walory estetyczne. Futurystyczna linia nadwozia 
wskazuje na zorientowanie ku przyszłości, a jej 
zadaniem jest przyciąganie uwagi pasażerów.

konano ją z tego samego materiału co po-

przednika. Zredukowanie masy własnej 

z 10 890 do 10 170 kg wpłynęło m.in. na 

niższe zużycie paliwa przy zastosowa-

niu tego samego silnika. W teście typu 

SORT 2 dało ono różnicę na poziomie 
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Zarówno z przodu, 
jak i z tyłu klapa zderzaka 
i świateł odchylana jest 
do dołu. To rozwiązanie 
z pewnością wygodne, 
ale czy wytrzymałe 
w przypadku siadania nań 
mechanika?

W pojeździe zamontowano zestaw opon 
275/70R22,5 Conti Urban HA3 M+S. Odporne 
i wytrzymałe ściany boczne opon z tej serii 
skutecznie chronią je przed uszkodzeniami 
w wyniku najechania na krawężnik przy 
przystanku oraz zapewniają dłuższy przebieg 
nawet o 20% w porównaniu do opon 
poprzedniej generacji.

Wysokość poziomu dachu zmniejszono o 50 mm. Taki zabieg 
pozwolił zredukować sporo masy własnej autobusu. Pomimo 
tej operacji pasażer nic nie stracił, a nawet zyskał. Szerokość 
pasa sufitowego zwiększono z 852 do 1086 mm. W tym 
miejscu wysokość wnętrza wzrosła z 2245 do 2285 mm. 
Ponadto podsufitowe kanały zostały pomniejszone. Poręcze 
i uchwyty są spawane, a nie jak to było do tej pory skręcane 
z wielu elementów.

1,2÷1,3  l/100  km. Największe oszczęd-

ności w zakresie wagi przyniosła nowa 

koncepcja szkieletu, gdzie wprowadzo-

no zupełnie inne umiejscowienie profi li 

i inny sposób ich łączenia. Ograniczono 

tym samym ilość użytej stali. Zmniejszy-

ła się również wysokość pojazdu z 3,25 

do 3,1 m oraz zastosowano lekkie mate-

riały poszycia i lekkie materiały wnętrza 

z nowymi bardzo lekkimi fotelami 8MU 

fi rmy Ster.

Solaris Urbino 12 Euro 6

Liczba miejsc stojących/siedzących .......................................77 / 33 
Układ drzwi ............................................................................... 2-2-2 
Długość (m) ...................................................................................12 
Rozstaw osi (m) ............................................................................5,9
Masa własna (kg) ....................................................................10 170 
Typ silnika ........................................................Cummins ISB Euro 6 
Liczba i układ cylindrów ................................................................ R6 
Pojemność (dm3) ..........................................................................6,7 
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) .............................280/209/2100 
Maksymalny moment obr. (Nm/obr/min) ................1100/1200÷1600 
Skrzynia biegów.................. 4-biegowa, automatyczna Voith Diwa.6 
Przełożenie przekładni głównej ...............................................5,74:1 
Gwarancja podstawowa ................................. 2 lata lub 200 000 km

cie drugiej pary drzwi ku tyłowi pojazdu 

o  odległość jednego modułu. Takie roz-

wiązanie oferuje na rynku tylko Solaris. 

W wersji 18-metrowej zmieniono także 

położenie drugiej pary drzwi o analogicz-

ną szerokość, co niewątpliwie usprawnia 

„wymianę” pasażerów.

Technologia budowy pojazdu „skin on 

skin” pozwala zwiększyć efektywność pro-

cesów produkcyjnych oraz zapewnia jesz-

cze wyższą estetykę wykończenia. Sprawia, 

że autobus jest łatwiejszy w serwisowaniu. 

Panele boczne są przykręcane do siebie, co 

umożliwia prostszy montaż oraz wymianę 

w przypadku uszkodzenia części nadwo-

zia. Nie wymagają one od serwisów ścisłe-

go „dopasowywania” elementów poszycia 

w przypadku ich wymiany. 

Wygodniejszy dostęp do poszczegól-

nych elementów pojazdu osiągnięto też 

dzięki zastosowaniu tylnej oraz bocznych 

klap rewizyjnych otwieranych pod kątem 

170, a nie jak poprzednio 130°. Komora 

silnika została przygotowana do monta-

żu napędów z normą emisji spalin Euro 6 

o  zróżnicowanych pojemnościach. Nowy 

Solaris jest przygotowany do zainstalowa-

nia zarówno silników spełniających normę 

Euro 6, jak i ich gazowych odpowiedników, 

napędów hybrydowych czy elektrycznych.

Jak bolidem

Podczas testu 4. generacji Urbino 

można było poruszać się po drogach 

publicznych, i po zamkniętym torze te-

stowym niedaleko Igualady. Organiza-

tor na trasie ustawił szereg przystanków 

symulowanych zwykłymi pachołkami. 

Jazda po torze okazała się o tyle cenna, 

że cała trasa urozmaicona była liczny-

mi podjazdami i  zjazdami i to o spo-

Udogodnienia dla pasażerów 
i serwisantów

Autobus ma całkowicie niską podłogę 

między pierwszą, a drugą osią. Dodatkową 

przestrzeń uzyskano na skutek umiejsco-

wienia zbiorników paliwa na nadkolach 

pojazdu. To pozwoliło uzyskać pojem-

ność pojazdu na poziomie 110 osób (przy 

zachowaniu normy 8  osób na 1 m2), ale 

stosując wymogi masowe, nowy Urbino 

mógłby zabrać na pokład nawet 116 pa-

sażerów. Kolejny plus to zdecydowanie 

większa liczba miejsc siedzących dostęp-

nych z niskiej podłogi – do 16 w wersji 

12-metrowej i do 24 w wersji przegubowej. 

Przyjemną jazdę zapewniają większe szyby 

oraz LED-owe oświetlenie wnętrza. Kolej-

ną nowością jest możliwość włączenia tzw. 

światła pośredniego, które daje większy 

komfort po zmierzchu.

Szersze i wyższe drzwi ułatwiają wsia-

danie i wysiadanie. Ich standardowa sze-

rokość wynosi obecnie 1230 mm, możliwe 

jest również zamówienie wersji o szeroko-

ści 1250 mm. Istotne jest też przesunię-
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Dariusz Michalak, 
wiceprezes firmy Solaris Bus & Coach

W ciągu dwóch lat przeprowadzimy sukcesywną wymianę modeli, która 
zostanie zakończona na koniec 2016 r. Wówczas naszą fabrykę powin-
ny opuścić ostatnie autobusy poprzedniej generacji. Tak długi, ewolucyj-
ny proces wymiany jest ułożony celowo, co powinno nas zabezpieczyć 
przez zbyt gwałtowanym przejściem z jednego produktu na drugi. Co 
do pierwszych modeli nowego Urbino to priorytet mają te typy, których 

produkujemy najwięcej, a więc w tym momencie Urbino 12 oraz Urbino 18. I te autobusy 
już można zamawiać w nowej wersji. W tej chwili decydujemy, jakie modele będą kolejne. 
Na pewno będą to Urbino 12 electric i Urbino 12 LE. Ostatecznie o pozostałych modelach 
zdecyduje rynek oraz pojawiające się na horyzoncie zamówienia.

rym stopniu nachylenia. Można było 

również wciskać pedał gazu do samej 

podłogi.

W testowanym pojeździe dostępny 

był nowoczesny, czytelny i intuicyj-

ny w  obsłudze pulpit dotykowy, znany 

już z  autobusów elektrycznych oraz 

tramwajów polskiego producenta. Na 

początku obawiałem się naszpikowa-

nego elektroniką kokpitu. Ale jak się 

okazało – nie potrzebnie. Nie ma tam 

mnóstwa przycisków czy wskaźników. 

Do sterowania i obsługi autobusu uży-

wa się tylko kilku dotykowych ikonek 

po lewej i prawej stronie pulpitu i  to 

o jednoznacznej identyfikacji przezna-

czenia. Środkowy wyświetlacz podaje 

informacje o stanie pojazdu, przy czym 

układane są one zgodnie z hierarchią 

ważności. Te ważniejsze wyświetlane 

są jako większe, te mniej ważne za nimi 

w  tle. Dodatkowo wszystkie ekrany 

cechuje dobra widoczność i spora od-

porność na ref leksy świetlne, o czym 

przekonaliśmy się, używając pulpitu 

w mocnym hiszpańskim słońcu.

Autobus prowadzi się bardzo pewnie, co 

wynika z zastosowania miechów o charak-

terystyce progresywnej, nowych amorty-

zatorów oraz dzięki niżej usytuowanemu 

środkowi ciężkości. 

W trybie ekonomicznym skrzynia Vo-

ith DIWA.6 działa gładko i bez pośpiechu. 

I  tak ma być. Autobus miejski właśnie 

tak ma jeździć. Opóźnienia i przyspiesze-

nia działające na pasażerów powinny być 

tak niewielkie. Nie każdy o tym pamiętał 

i co poniektórzy oczekując bardziej dyna-

micznej jazdy, na podjazdach toru stoso-

wali kick-down lub za słabszą dynamikę 

obarczali silnik. Ale 280 KM w autobusie 

12-metrowym jadącym bez kompletu pa-

To całkowicie nowe nadwozie, 
opierające się w znacznej części na 
profilach otwartych. Konstruktorzy 
zastosowali tu dużo elementów 
powierzchniowych, które zniosą 
obciążenia. Poszycie dachu stalowe, 
nowe rozwiązania węzłów to zwiększona 
sztywność konstrukcji nośnej. 
Podstawowym budulcem szkieletu 
nadal pozostała stal nierdzewna 1.4003 
(EN 10088).

Jednostka napędowa Cummins ISB6.7E6 
o pojemności 6,7 l to zdecydowanie mniejszy 
silnik niż Paccar (DAF) MX-11 o pojemności 
10,8 l. Ma to z kolei swoje przełożenie 
na wielkość wieżowej zabudowy układu 
napędowego i tym samym liczbę miejsc 
pasażerskich na tylnej ławce. W przypadku 
silnika Cummins mamy tutaj 3 miejsca 
i łączną liczbę miejsc siedzących 33+1, 
a w przypadku DAF-a – z tyłu są 2,5 miejsca, 
a łączna liczba siedzeń to 32+1.

Teraz przy każdych drzwiach 
stopień wejściowy znajduje 
się na wysokości 320 mm. Do 
tej pory nie do pokonania była 
wysokość 340 mm szczególnie 
przy drzwiach tylnych. Solaris 
udowodnił, że można inaczej.

Podniesienie kabiny o 50 mm w porównaniu 
z poprzednim modelem to niby nic, ale dzięki temu 
jest teraz lepsza widoczność, a także lepszy kontakt 
wzrokowy z wsiadającymi pasażerami. Dodatkowo 
obniżono pas przedniej szyby oraz wyżej zamontowano 
zewnętrzne lusterka, które teraz są także bezpieczniejsze 
dla pasażerów oczekujących na przystanku.

Podczas jazd testowych dało się również 

odczuć panującą ciszę (poziom hałasu nie 

przekracza 74,8 dB). Szczególnie można 

było ją docenić, gdy z przystanku odjeż-

dżał inny, spalinowy autobus, a ryk jego 

silnika urwał naszą rozmowę, zagłuszając 

dosłownie wszystko. 

Nowe Urbino to również liczne zmiany 

obniżające koszty użytkowania w całym 

cyklu życia autobusu. Analiza TCO (Total 

Cost of Ownership) coraz częściej decydu-

je o zwycięstwie poszczególnych pojazdów 

w ramach przetargów publicznych. Nowy 

Solaris już zdążył zebrać pochwały za no-

woczesną i odważną stylistykę, a także za 

wyjątkowo przestronne wnętrze i rekor-

dową liczbę miejsc siedzących dostępnych 

z niskiej podłogi. Liczba zamawianych 

egzemplarzy nowego Urbino stale rośnie. 

Firma prognozuje, że w tym roku łączna 

liczba nowych Urbino przekroczy poziom 

350 szt. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański, Solaris

sażerów to naprawdę sporo mocy i należy 

uznać dynamikę prezentowanego pojazdu 

za odpowiednią. Wpływ na nią oczywiście 

ma także oś napędowa ZF AV 132 z przeło-

żeniem i = 5,74, ta sama co u poprzednika. 
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www.TSL-biznes.pl/prenumerata

Prenumeratę miesięczników 
TSL Biznes oraz Truck & Van
można zamówić przez:

> www.TSL-biznes.pl/prenumerata

> e-mail: prenumerata@tsl-biznes.pl
  prenumerata@truck-van.pl

> fax: 22 205 07 57

> pocztą: Redakcja TSL Biznes 
  i Truck& Van
  ul. L. Staffa 31, 
  01-884 Warszawa

> telefon: 22 213 88 28

Roczna prenumerata 
(11 wydań): 

TSL Biznes .......w cenie 99 zł z VAT
Truck & Van ......w cenie 49 zł z VAT
oba tytuły  ........w cenie 129 zł z VAT

Formularz prenumeraty
Dane do wysyłki

Imię

Nazwisko

Nazwa 
fi rmy

Adres

Kod    Poczta

Telefon

e-mail

Dane do faktury
Nazwa 
fi rmy

NIP

Adres (jeśli inny niż do wysyłki)

Kod         Poczta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KMG Media Sp. z o.o. dla celów prenumeraty, marketingu i wydawania 
miesięczników TSL Biznes i Truck & Van. Dane osobowe mogą być sprawdzane i poprawiane.

Data i podpis
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dla wszystkich
profesjonalistów

branży TSL

www.TSL–biznes.pl/prenumerata

Teraz jeszcze więcej możliwości

Promocyjna prenumerata 
   obu tytułów

Prenumerata roczna

tylko 99 zł
Prenumerata roczna

tylko 49 zł

Coroczne, automatyczne przedłużanie prenumeraty

Zamawiam roczną prenumeratę (11 wydań)

TSL Biznes od numeru   /2015 

Truck&Van od numeru   /2015 

oba tytuły od numeru   /2015 

129 zł
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Cena 9,90
(5% VAT)

WWW.TSL-BIZNES.PL

WWW.TSL-BIZNES.PL

WWW.TSL-BIZNES.PL

Transport intermodalny
wskaźniki wzrostu 

już nie imponują

PALETOWE standardy i nowości

Logistykabranży elektronicznej

Ryczałty za noclegi 

czyli kierowcy kontra przewoźnicy cd.

biznes

PA R T N E R  W Y DA N I A
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Cena 9,90909090
(5% VAT)AT)VAVATAAT)TT)T)T)

biznes
bbiiznzneeses

Czy Twoja polisa OCP jest dobra?

Jak przygotować firmę do kontroli ITD?

Czytaj on-line na www.TSL-BIZNES.PL

Temat numeru:

KARTY PALIWOWE - znacznie więcej niż zakup paliwa

Jak wybrać i wdrożyć system informatyczny?

Logistyka branży meblowej i AGD

Cena 9,90
(5% VAT)

biznes
(40)

Rusza frachtowa sieć Europy
Cena polisy OCP a zakres ubezpieczenia

Czytaj on-line na www.TSL-BIZNES.PL

Temat numeru:

Logistyka 
branży e-commerce

Więcej
płatnych dróg

Ożywienie 
na rynku 
leasingu

ISSN 2081–5255Cena 9,90
(5% VAT)

biznes
LISTOPAD – 11/2013 (41)

pr
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(w tym 5% VAT)

N 2082-9795

LISTOPAD
LISTOPAD 11/2014 

 11/2014 (42)(42)

Sprawdzamy Renault Trucks T w praktyce
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Mobilno  przysz o ci

Rynek naczep i przyczep 2014

Oczekiwania 
bran y transportowej

IAA Hanower
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 kierowców na prób

GRUDZIE
GRUDZIE  12/2014 

 12/2014 (43)(43)
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ISSN 2082-9795
ISSN 2082-9795
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Mobilno
przysz o ci

Rynek naczep i przyczep 2014

Oczekiwania 
Oczekiwania
Oczek

branbranbran y y transportowe
transportowe
transportowejj

IAA HanoIAA Hanower
IAA Hanower
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Windy 
za adowcze

Pojazdy 
do miasta

Sprawnie 
i bezpiecznie

Gazowe, 
elektryczne 

czy z dieslem?
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MAN EfficientLine IIMAN EfficientLine II
Wy rubowane oszcz dno ci Wy rubowane oszcz dno ci 

Cena: 5,50Cena: 5,50  
(w tym 5% VAT)(w tym 5% VAT)

ISSN 2082-9795ISSN 2082-9795
STYCZESTYCZE  1/2015  1/2015 (44)(44)



www.agroshow.pl

ARENA AGRO
Ostróda 2015

14-15 lutego 2015 r.
Ostróda

Arena Ostróda, ul. Grunwaldzka 55

WSTĘP WOLNY
BEZPŁATNY PARKING

DARMOWY KATALOG WYSTAWY

DOFINANSOWANIE
DOJAZDÓW GRUPOWYCH

WYSTAWA MASZYN ROLNICZYCH

WYSTAWA CZYNNA: 

SOBOTA 900 - 1700

NIEDZIELA  900 - 1700

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń, 

tel.  56/ 651 47 40, fax 56/ 651 47 44, biuro@pigmiur.pl
Organizator

Nie może Cię tam zabraknąć!

Zaplanuj swoją obecność 
już teraz!

To jedyna i niepowtarzalna okazja, by bezpośrednio 
spotkać się z producentami i dystrybutorami 
maszyn rolniczych.

Pierwsza przed sezonem impreza dedykowana 
branży rolniczej.

Pierwsza tak kompleksowa wystawa rolnicza
w województwie warmińsko-mazurskim.

Pierwsza profesjonalna halowa wystawa rolnicza 
w północno-wschodniej Polsce.


